
ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 

  
   Η βία είναι αρκετά έντονη και συστηματική στις μέρες μας. Βία ονομάζεται η πράξη κατά την οποία ένα 

άτομο έχει προθέσεις επιθετικότητας και κακοποίησης προς ένα άλλο. Η βία μπορεί να ασκηθεί σε σωματικό, 

λεκτικό και συναισθηματικό επίπεδο. Σήμερα υπάρχουν ποικίλες μορφές βίας, και κατέχουν εξίσου την ίδια 

βαρύτητα. Στην βία υπάρχει ο θύτης, ο οποίος είναι αυτός που ασκεί την βία, το θύμα που την δέχεται και 

υπάρχει και ο παρατηρητής, ο οποίος είναι αμέτοχος και μόνο παρακολουθεί τα γεγονότα και τις εξελίξεις. 

Κάποιες μορφές βίας είναι οι εξής: 

    

α) Η ενδοοικογενειακή βία, η οποία συναντάται στο κοντινό ή και στο ευρύτερο 

οικογενειακό περιβάλλον, είναι όταν ασκείται κακοποιητική 

συμπεριφορά από ένα συγγενικό πρόσωπο προς ένα άλλο. Μάλιστα, 

λόγω της καραντίνας και της δυσμενούς κατάστασης, λόγω 

του COVID-19, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας έχουν αυξηθεί. Συνήθως, όταν ασκείται, ο θύτης δεν 

συνειδητοποιεί την σοβαρότητα της πράξης του, αντίθετα μάλιστα 

την θεωρεί δικαιολογημένη και σχεδόν απίθανη να γνωστοποιηθεί, 

καθώς είτε το θύμα είτε ο θύτης θεωρούν το πρόβλημα αυτό 

οικογενειακή υπόθεση, και δεν καταλαβαίνουν την βαρύτητα της 

κατάστασης με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παίρνει μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Ακόμα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αδυνατούν να 

μιλήσουν είτε λόγω ντροπής και έλλειψης δυναμικού χαρακτήρα ή φόβο για 

έλλειψη βιώσιμου εισοδήματος. Όμως όταν το θύμα δεν παραδέχεται το πρόβλημα αυτό, ειδικά όταν πλέον 

ασκείται βία σε καθημερινή βάση, τότε μπορεί να οδηγηθεί σε σοβαρές σωματικές βλάβες ή σε ψυχολογικές 

αναταραχές ή ακόμα και σε θάνατο. Τέλος, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και το θύμα αλλά και 

ο θύτης μπορούν να ανατρέξουν σε κάποια αξιόπιστη βοήθεια ειδικού ψυχολόγου ή κάποιου ατόμου που 

εμπιστεύονται. 

β) Ο Σχολικός Εκφοβισμός (bullying) είναι μια μορφή βίας, κατά την οποία τα παιδιά νεαρής ηλικίας – 

Γυμνασίου – Λυκείου αλλά και Δημοτικού πλέον- ασκούν σωματική ή και λεκτική βία προς ένα παιδί της ίδιας 

ή και μικρότερης ηλικίας. Στόχος αυτής της πράξης είναι συνήθως η μείωση του θύματος ή η πρόκληση φόβου 

και πόνου του. Ο θύτης ή οι θύτες σε αυτή την περίπτωση, προσπαθούν να μειώσουν το θύμα με επιδεικτικά 

σχόλια, όπως, διάδοση φημών και ντροπιαστικών σχολίων ή στην χειρότερη περίπτωση με σωματική βία. 

Πολλές φορές, όμως έχουμε και μια νέα μορφή εκφοβισμού, την ηλεκτρονική (cyber bullying). Πιο 

συγκεκριμένα, τα ανώνυμα πολλές φορές απειλητικά μηνύματα που μπορεί να λαμβάνει το θύμα ή οι ψευδείς 

φήμες που μπορεί να διαδίδονται μέσω του διαδικτύου. Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε τα θύματα 

παρουσιάζουν άρνηση ή  φόβο να πάνε σχολείο, επιπροσθέτως πολλές φορές εκδηλώνουν νευρικότητα, 

επιθετικότητα και θέλουν να μένουν απομονωμένα. Ευρύτερα, όταν προκαλούνται τέτοια θέματα και ο 

παρατηρητής αλλά και το θύμα πρέπει να τα αναφέρει σε κάποιον ενήλικα που να τον εμπιστεύεται είτε από το 

σχολικό περιβάλλον είτε από το οικογενειακό περιβάλλον ή ακόμα και σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο (που πλέον 

διαθέτει και το σχολείο μας). 



Τέλος, αν δεν αναφερθεί το πρόβλημα εγκαίρως, τότε οι συνέπειες θα είναι περισσότερες, καθώς οι 

λανθασμένες αυτές πράξεις από τον θύτη προς το θύμα, μπορεί να οδηγήσουν το θύμα σε ψυχολογική 

αναστάτωση, ή σε σοβαρά σωματικά τραύματα ή ακόμα και σε αυτοκτονία. 
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