
Eισαγωγή
Η άσκηση σωματικής βίας αποτελούσε 

και αποτελεί μείζον κοινωνικό φαινόμενο 
με πολιτισμικές και οικονομικές συνέπειες. 
Ανέκαθεν η άσκηση αυτής θεωρούνταν έν-
δειξη υπεροχής και αποτελούσε τρόπο επι-
βολής στις παλαιότερες κοινωνίες. Σήμερα η 
βία εξακολουθεί να υφίσταται σε όλα τα κοι-
νωνικά στρώματα, είτε μέσα στην οικογένεια, 
με τη μορφή της συζυγικής κακοποίησης, είτε 
ως παιδική κακοποίηση ή, τέλος, στον ευρύ-
τερο κοινωνικό περίγυρο, ως τρόπος επίλυ-
σης των διαφόρων «προβλημάτων».   

Ως σύνδρομο κακοποιημένης συζύγου 
χαρακτηρίζεται αυτό κατά το οποίο μια γυ-
ναίκα παρουσιάζει εμφανείς σωματικές κα-
κώσεις κατ’ επανάληψη από τον άντρα με 
τον οποίο ζει. Περιγράφθηκε για πρώτη φο-
ρά από τον Scott το 1974 οπότε και άρχισε 
η μελέτη του συνδρόμου αυτού αντιμετωπί-
ζοντάς το πλέον ως κοινωνικό φαινόμενο. Οι 
περισσότεροι συζυγικοί διαπληκτισμοί οφεί-
λονται σε κάποια ατομικά προβλήματα του 
ενός εκ των δύο συζύγων. Αλκοολισμός, το-
ξικομανία, κατάθλιψη, χαρτοπαιξία, κατανα-
γκαστική συμπεριφορά, άγχος και μονοτονία 
της καθημερινότητας, καθώς και οικονομικά 
προβλήματα, είναι μερικά μόνο από τα αίτια 
που οδηγούν στην άσκηση σωματικής βίας. 
Στην Ελλάδα, το σύνδρομο της κακοποιημέ-
νης συζύγου εξακολουθεί να υφίσταται. Το 
φαινόμενο αυτό δημιουργεί μια σειρά από 
νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα. Παραδεκτό είναι ότι παιδιά που μεγα-
λώνουν σε σπίτια όπου ο πατέρας χτυπά τη 
μητέρα, όταν μεγαλώσουν θα γίνουν σύζυ-
γοι που θα χτυπούν τις γυναίκες τους, γιατί 
θα το θεωρούν φυσικό φαινόμενο. 

Υλικό και μέθοδος
Στην παρούσα εργασία το υλικό προέρχε-

ται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. και αφορά όλες τις 
περιπτώσεις άσκησης σωματικής βίας οι οποί-
ες καταγγέλθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές 
ή αστυνομικές αρχές για χρονικό διάστημα 
12 μηνών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Οι παράμετροι οι οποίες μελετήθηκαν αφο-
ρούν το φύλο των προσελθόντων προς εξέ-
ταση ατόμων, την ηλικία τους, το μορφωτι-
κό επίπεδο και τα αίτια που οδήγησαν στη 
βιαιοπραγία.Έμφαση δόθηκε στην ανατομι-
κή εντόπιση των βλαβών, στη βαρύτητα των 
κακώσεων και στην αναζήτηση ιατρικής βο-

ήθειας και, κατά συνέπεια, στο χρόνο απο-
χής των ατόμων αυτών από τις επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις τους.  

Τέλος, έγινε συγκριτική μελέτη όλων των 
παραπάνω παραμέτρων σε σχέση με το φύ-
λο των ατόμων. 

       
Αποτελέσματα

Από τη μελέτη των προαναφερθέντων πα-
ραμέτρων προκύπτει ότι το συντριπτικό πο-

σοστό των καταγγελθέντων περιστατικών σω-
ματικής κακοποίησης αφορούν περιπτώσεις 
ενηλίκων (90%), άσκηση βίας σε ανήλικους 
αποτελεί το 9% και τέλος το 1% αφορούσε 
δήγματα ζώων (εικόνα 1).

Συζήτηση
Οι καταγγελίες περιστατικών για το σύν-

δρομο της κακοποιημένης συζύγου αποτε-
λούν ένα αξιόλογο ποσοστό από το συνολι-
κό αριθμό καταγγελθέντων περιστατικών ξυ-
λοδαρμού. Τα ποσοστά που παρατηρούνται 
στον Ελλαδικό χώρο είναι σαφώς λιγότερα σε 
σχέση με αυτά που παρατηρούνται σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης.   

Οι ηλικίες κατά τις οποίες γίνονται οι καταγ-
γελίες είναι κατά κύριο λόγο 30-35 ετών και 
άνω. Στις μικρότερες ηλικίες, αντίθετα, το φαι-
νόμενο της συζυγικής κακοποίησης δεν παρα-
τηρείται τόσο συχνά. Η οικονομική εξάρτηση 
της γυναίκας από τον άνδρα, παίζει σημαντι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων ανά-
μεσα στην οικογένεια. Σήμερα, αν και η οικο-
νομική εξάρτηση ως αίτιο μειώθηκε εντυπωσι-

Ιατροδικαστική διερεύνηση 
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Εικόνα 1. Ποσοστιαία αναλογία των κα-
ταγγελθέντων κακοποιήσεων.

Κακοποίηση
ανηλίκων 9% Δήγματα 1%

Ξυλοδαρμοί 
ενηλίκων 90%

Εικόνα 2. Μορφωτικό επίπεδο των κακο-
ποιημένων γυναικών.

λύκειο
30%

Ανωτάτη 8%

Αγράμματες 4%

Δημοτικό 16%

Γυμνάσιο 42%
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Εικόνα 4. Ηλικιακή κατανομή των κακο-
ποιημένων συζύγων.

>40
36%

<30
16%

30-40
48%

Εικόνα 3. Αιτιολογικοί παράγοντες ά-
σκησης σωματικής βίας ανδρών και 
γυναικών.
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Εικόνα 5. Επάγγελμα και κακοποιημένη 
σύζυγος.

Άνεργη
3%

Ανωτάτη
μόρφωση 4%

Ελ. Επάγγελμα 7%
οικιακά 36%

Υπάλληλος 50%

Εικόνα 6. Μορφωτικό επίπεδο των κα-
κοποιημένων σωματικά συζύγων.

Ανωτάτη 23% Δημοτικό 16%

λύκειο 16%
Γυμνάσιο 45%

Εικόνα 7. Ανατομική εντόπιση των σω-
ματικών κακώσεων.

Άκρα 20%

Κοιλ. χώρα 3% Θωρ. χώρα 5%

Πολλές
22%

Κεφαλή 50%



ακά με την είσοδο της γυναίκας στον 
εργασιακό χώρο, εντούτοις έχει δημι-
ουργήσει άλλου είδους προβλήματα 
αναφορικά με τις σχέσεις των συζύ-
γων μέσα στην οικογένεια. Το μορ-
φωτικό επίπεδο των γυναικών είναι 
κυρίως μέσης εκπαίδευσης, παρατη-
ρείται, όμως, σαφής αύξηση των γυ-
ναικών που έχουν ανώτερη ή ανώ-
τατη εκπαίδευση. 

Τα αίτια που οδηγούν στην κα-
κοποίηση είναι πολλά και, μάλιστα, 
ο οικονομικός παράγοντας, που δε 
φαίνεται να επηρέαζε μια σχέση πα-
λαιότερα, τώρα αποτελεί έναν αρκε-
τά σημαντικό παράγοντα. Η ζήλια, η 

κοινωνική κατακραυγή τυχόν δημο-
σιοποιήσεως της κακοποίησης κάνει 
τις γυναίκες πολλές φορές πιο διστα-
κτικές στο να καταγγείλουν το φαινό-
μενο (γυναίκα ανωτάτης μόρφωσης, 
με υψηλή θέση σε τραπεζικό όμιλο, 
δεν κατήγγειλε επανειλημμένα επει-
σόδια κακοποίησης φοβούμενη την 
κοινωνική κατακραυγή).

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός των 
καταγγελιών για κακοποίηση από το 
πρώτο κιόλας συμβάν άσκησης βίας 
που παρατηρείται σε νεαρές ηλικίες 
και σε γυναίκες που είναι οικονομικά 
ανεξάρτητες. Αντίθετα, νοικοκυρές, 
οι οποίες δεν είναι αυτοδύναμες οι-

κονομικά, δείχνουν πιο αναποφάσι-
στες στο να καταγγείλουν την κακο-
ποίηση που υφίστανται. 

Εικόνα 8. Ελαφρές σωματικές βλάβες 
σε κακοποιημένες γυναίκες.




