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i¨¢jL¡

Bf¢e k¢c CE. L. (UK) a hph¡p Lle, Hhw p¡wp¡¢lL AaÉ¡Q¡ll (X¡j¢øL i¡u¡m¾p) 
¢nL¡l qu b¡Le, a¡qm HC “cÉ¡ p¡li¡Ci¡lpÚ qÉ¡äh¤L” (“The Survivor’s Handbook”) 
Bfe¡l SeÉz

ph p¡ÇfËc¡¢uL N¡¢ùl J fVi¨¢jl ApwMÉ j¢qm¡ fË¢a¢ce h¡¢sa AaÉ¡Q¡ll ¢nL¡l qez k¢c 
Bf¢e AaÉ¡Q¡¢la qe, pV¡ Bfe¡l c¡o eu, Hhw Bfe¡l ¢eSL c¡o¡l¡f Ll¡ E¢Qv euz

HC qÉ¡äh¤L¢V h¡Ù¹h pjpÉ¡u p¡q¡kÉl SeÉ °al£ Ll¡ quR, Hhw Ha R¡V R¡V Awn BR, k¡ 
Bf¢e h¡ Bfe¡l p¿¹¡ecl A¢dL¡wn a¡vr¢eL pjpÉ¡l pj¡d¡e p¡q¡kÉ Llhz Bfe¡l Hhw 
Bfe¡l p¿¹¡ecl p¤¤lr¡l SeÉ k¡ k¡ Lla f¡le, kM¡e kM¡e ka f¡le, Hhw kph pwÙÛ¡l 
p¡b k¡N¡k¡N Lla f¡le, a¡cl k¡N¡k¡Nl ¢WL¡e¡ HM¡e cJu¡ BRz 

HC qÉ¡äh¤L¢V fËd¡Za j¢qm¡cl EŸnÉ Ll mM¡l L¡lZ :

 hn£li¡N rœ Nªq Evf£sZ f¤l¦ol¡C Ll b¡Le Hhw j¢qm¡l¡ i¥š²i¡¢N qez
 ECj¾p HCXÚp Cegljne HÉ¡ä p¡f¡VÑ p¡¢iÑpp (Women’s Aid’s information and 

support services )j¢qm¡ Hhw ¢nöcl p¡q¡kÉ¡bÑ °al£ quRz

ah Bf¢e k¢c AaÉ¡Q¡¢la f¤l¦o qe, a¡qm A¢dL¡wn abÉ Bfe¡l rœJ fËk¡SÉz

HC A¢a fËu¡Se£u hÉhÙÛ¡l j§mde k¡N¡e¡l SeÉ ECj¾p HCXÚ h¢X-pf (Body Shop) L 
deÉh¡c S¡e¡a Q¡uz 

paLÑ£LlZ : Bf¢e k¢c iu f¡e LE Se gmh Bf¢e HC Juh-p¡CV cMRe, a¡ qm 
¢ejÀ¢m¢Ma ¢el¡fš¡ ¢houL abÉ …¢m fs¥ez 

¢Li¡h HLSe AaÉ¡Q¡l£ S¡ea f¡l Bf¢e C¾V¡leV ¢L LlRe?

Ae¤NËq Ll HLV¥ pju ¢eu ¢ejÀ¢m¢Ma paLÑ£LlZ…¢m fs¥e Hhw HC Juh-p¡CV cM¡l pju ¢L 
¢L p¤¤lr¡ hÉhÙÛ¡ ehe a¡ S¡e¤ez
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ανησυχείτε μήπως κάποιος άλλος θα μπορούσε να μάθει ότι 
επισκεφθήκατε αυτήν την ιστοσελίδα, τότε διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας 
που ακολουθούν.  

Πώς μπορεί να ανακαλύψει κάποιος τις δραστηριότητες σας στο 
διαδίκτυο;

Παρακαλώ αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε την προειδοποίηση που ακολουθεί 
ουτως ώστε να μπορέσετε να αυξήσετε την ασφάλεια σας όταν επισκέπτεστε αυτήν την 
ιστοσελίδα. 

Τα προγράμματα πλοήγησης διαδικτύου είναι ρυθμισμένα ώστε να καταχωρούν 
πληροφορίες για τις δραστηριότητες σας όταν σερφάρετε στο διαδίκτυο. Αυτές οι 
πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν εικόνες από ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, 
πληροφορίες για το τί πληκτρολογήσατε σε μηχανές αναζήτησης, αλλά και λίστα με τις 
ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Παρακαλώ ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες για να 
μειώσετε την πιθανότητα κάποιος να πληροφορηθεί ότι επισκεφθήκατε αυτήν την 
ιστοσελίδα.
Εάν γνωρίζετε το πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, τότε 
προχωρήστε στις σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση όμως που δεν το γνωρίζετε, κάντε 
‘αριστερό κλικ’ στην επιλογή ‘Help’ στο ‘Τoolbar’ το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του παραθύρου του προγράμματος πλοήγησης σας. Η τελευταία επιλογή στο μενού 
που θα εμφανιστεί θα είναι About Internet Explorer, About Mozilla Firefox, ή κάτι 
αντίστοιχο. Αυτή η επιλογή αναφέρεται στον τύπο του προγράμματος πλοήγησης που 
χρησημοποιείτε – θα πρέπει να διαβάσετε τώρα τις αντίστοιχες οδηγίες που 
ακολουθούν.

Internet Explorer:

Κάντε αριστερό κλικ και επιλέξετε Tools και έπειτα Internet Options. Στο καινούργιο 
παράθυρο επικοινωνίας που θα εμφανιστεί, στην καρτέλα General βρίσκεται η περιοχή 
Temporary Internet Files.  Σε αυτήν την περιοχή επιλέξτε Delete Cookies και έπειτα 
επιλέξτε OK. Κάντε αριστερό κλικ στο Delete Files, επιλέξτε Delete all offline content
και έπειτα OK. Στην περιοχή History επιλέξτε Clear History και μετά OK. Στο πάνω 
μέρος του παραθύρου επιλέξτε την καρτέλα Content.  Τέλος, επιλέξτε AutoComplete
και έπειτα Clear Forms.    
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Firefox/Netscape:

Κάντε αριστερό κλικ και επιλέξτε Tools, μετά Options και έπειτα κάντε κλικ στην 
καρτέλα Privacy. Κάντε κλικ στην επιλογή Clear που βρίσκεται δίπλα απο το Cache και 
το Saved Form Information.

Opera:

Κάντε αριστερό κλικ και επιλέξτε Tools και μετά Preferences. Επιλέξτε την καρτέλα 
Advanced και έπειτα κάντε κλικ στο History. Τέλος, επιλέξτε διαδοχικά τις δύο επιλογές  
Clear και έπειτα Empty Now.

   
Διαγραφή του ιστορικού πλοήγησης:

Τα προγράμματα πλοήγησης διαδικτύου αποθηκεύουν επίσης σε μία λίστα όλες τις 
ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί. Αυτή η λίστα είναι γνωστή ως History (Ιστορικό). Εάν 
χρησημοποιείτε Internet Explorer και Netscape/Firefox, για να διαγράψετε αυτό το 
ιστορικό κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε το πλήκτρο Η (Ctrl, Alt και H
εάν χρησημοποιείτε Opera). Ψάξτε για τις καταχωρήσεις οι οποίες γράφουν 
www.womensaid.org.uk, επιλέξτε αυτές, και με δεξί κλικ επιλέξτε Delete για να τις 
διαγράψετε.
   
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Εάν λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με απειλητικό ή ενοχλητικό 
περιεχόμενο από το άτομο που σας ασκεί κάποια μορφή οικογενειακής βίας, θα ήταν 
καλό να το εκτυπώσετε και να το φυλάξετε για να το χρησημοποιήσετε ως απόδεικτικό 
στοιχείο. Όλα τα μηνύματα που στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  φυλάγονται 
στο φάκελο Sent Items (Απεσταλμένα).
Εάν αρχίσατε κάποιο μήνυμα το οποίο δεν στείλατε, τότε ίσως αυτό να έχει φυλαχθεί 
στο φάκελο Drafts (Προσχέδια). Εάν απαντήσετε σε κάποιο μήνυμα χρησημοποιώντας 
την επιλογή Reply (Απάντηση), το αρχικό μήνυμα πολύ πιθανόν να εμφανιστεί στο 
κυρίως μέρος του μηνύματος που θα στείλετε – εκτυπώστε και έπειτα διαγράψτε το 
ηλεκτρονικό μήνυμα εάν δεν θέλετε κάποιος να το διαβάσει.

Όταν διαγράψετε ένα μήνυμα από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, στην ουσία αυτό 
δεν διαγράφεται αλλά μεταφέρεται στο φάκελο Deleted Items (Κάδος Αχρήστων ή 
Διαγραμμένα). Για να διαγράψετε οριστικά κάποιο μήνυμα θα πρέπει να το διαγράψετε 
και από το φάκελο Deleted Items (Κάδος Αχρήστων). Για να το πράξετε αυτό, κάντε δεξί 
κλικ στα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε Delete.
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Γενικά θέματα ασφάλειας:

Εάν δεν χρησημοποιείτε κωδικό για να εκκινήσετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, τότε 
κάποιος άλλος είναι πιθανόν να τον χρησημοποιήσει και να διαβάσει μηνύματα από το 
ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, αλλά και να πληροφορηθεί για την περιήγηση σας στο 
διαδίκτυο. Ο ασφαλέστερος τρόπος εύρεσης  πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι η 
χρησημοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σε κάποια βιβλιοθήκη, ή σε κάποιο 
φιλικό σπίτι, ή στη δουλειά σας.

Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες ενδέχεται να μην αποκρύψουν εντελώς τις 
ενέργειες σας στον υπολογιστή. Πολλά προγράμματα πλοήγησης διαδικτύου 
έχουν διάφορα εργαλεία που εμφανίζουν τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε 
πρόσφατα. Ο ασφαλέστερος τρόπος εύρεσης  πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι 
η χρησημοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σε κάποια βιβλιοθήκη, ή σε 
κάποιο φιλικό σπίτι, ή στη δουλειά σας.

Τί ονομάζουμε Βία στην Οικογένεια;

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για την “Οικογενειακή Βία”. Σύμφωνα με τον οργανισμό 
Women’s Aid (Βοήθεια Γυναικών), η οικογενειακή βία ορίζεται ως η σωματική, 
ψυχολογική, σεξουαλική, ή οικονομική βία η οποία ασκείται από πολύ φιλικό πρόσωπο, 
ή άλλο μέλος της οικογένειας και αποτελεί μορφή εξαναγκαστικής  και ελεγχώμενης 
συμπεριφοράς. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να συμπεριλαμβάνει εξαναγκασμό σε γάμο 
και «εγκλήματα τιμής».

Η βία στην οικογένεια είναι συχνή. Έρευνα που έχει γίνει δείχνει ότι μία στις τέσσερεις 
γυναίκες βίώνει κάποια μορφή βίας στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της ζωής της. Δύο 
γυναίκες σκοτώνονται από το συντροφό ή πρώην σύντροφο τους κάθε βδομάδα. Όλες 
οι μορφές οικογενειακής βίας απορρέουν από την επιθυμία του θύτη να επιδείξει 
δύναμη και να ασκήσει έλεγχο σε πολύ φιλικό του πρόσωπο ή άλλο μέλος της 
οικογένειας του. Η βία στην οικογένεια είναι επαναλαμβανόμενη, απειλεί ζωές και τίνει 
προς το χειρότερο με την πάροδο του χρόνου. Επηρεάζει επίσης σημαντικά τα παιδιά 
στην οικογένεια.

Η ενδο-οικογενειακή βία βιώνεται κυρίως από γυναίκες και ασκείται από άντρες, 
ειδικότερα όταν υπάρχει μία μορφή επαναλαμβανόμενης και σοβαρής σωματικής 
κακοποίησης, ή όταν περιλαμβάνει βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση, ή έχει ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή το θάνατο. Για το λόγο αυτό, θα αναφερόμαστε στο 
άτομο που ασκεί τη βία, ως γένους αρσενικού («ο θύτης»)  και στο άτομο που τη βιώνει, 
ως γένους θηλυκού («το θύμα»).
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Οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να βιώσει οικογενειακή βία, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, θρησκεία, κοινωνική τάξη, ειδικές ανάγκες ή τον τρόπο ζωής της. Η 
οικογενειακή βία παρουσιάζεται επίσης σε ομοφυλοφιλικές και αμφισεξουαλικές  
σχεσεις, καθώς επίσης και μεταξύ ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει αλλαγή φύλου, 
και είναι επίσης δυνατό να ασκηθεί από άλλα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος 
(μακρινούς συγγενείς ή μεγαλύτερα παιδιά).

Βλέπε επίσης: Αναγνωρίζοντας την Βία στην Οικογένεια

Αποτελεί έγκλημα η βία στην οικογένεια;
Η βια στην οικογένεια παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές και δεν υπάρχει ένα μόνο 
ποινικό αδίκημα «οικογενειακής βίας».

Πολλές μορφές οικογενειακής βίας αποτελούν ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένης 
της σωματικής κακοποίησης, απόπειρας στραγγαλισμού, σεξουαλικής κακοποίησης, 
βιασμού, τραυματισμού, απειλής κατά της ζωής σας, παρενόχλησης, παρακολούθησης 
και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας η οποία προκαλεί φόβους για πιθανή χρήση βίας.

Μερικές μορφές συναισθηματικής παρενόχλησης δεν θεωρούνται ποινικά αδικήματα  –
αν και μπορούν όμως να έχουν σοβαρές και συνεχιζόμενες επιπτώσεις στη ψυχική
ηρεμία και αυτονομία μίας γυναίκας ή ενός παιδιού.

Ποιός είναι υπεύθυνος για την βία;
O θύτης είναι πάντοτε υπεύθυνος για τη βία και θα πρέπει να θεωρείται υπόλογος. Το 
θύμα δεν είναι ποτέ υπεύθυνο για την συμπεριφορά του θύτη.  

Ο θύτης συνήθως προσπαθεί να αποποιηθεί προσωπικών ευθυνών για την 
συμπεριφορά του επιρρίπτοντας ευθύνες σε τρίτους, στη σχέση του, στη παιδική του 
ηλικία, στην υγεία του, ή στη χρήση αλκοόλ ή φαρμάκων. Άν και οι λόγοι αυτοί ενδέχεται 
να επηρεάζουν εν μέρει την συμπεριφορά του θύτη, δεν αποτελούν τα άμεσα αίτια της 
βίας.

Αναγνωρίζοντας τη Βία στην Οικογένεια

Όλοι μας έχουμε απόψεις και μερικές φορές διαφωνούμε με το σύντροφο μας ή άλλα 
μέλη της οικογένειας μας, και όλοι προβαίνουμε σε πράξεις με τις οποίες δυσαρεστούμε 
άτομα για τα οποία νοιαζόμαστε. Εάν όμως αυτό επαναλαμβάνεται επί συστηματικής 
βάσεως, τότε αποτελεί ένδειξη βίας στην οικογένεια. Οι επόμενες ερώτήσεις ίσως σας 
βοηθήσουν:

 Σας έχει ποτέ παρεμποδίσει ο σύντροφος ή αλλο μέλος της οικογένειας σας, από 
το να συναντήσετε φίλους ή συγγενικά σας πρόσωπα;   
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