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Εξαπολύει ή/και πραγματοποιεί
απειλές ότι θα της κάνει κάποιο κακό
• απειλεί ότι θα την εγκαταλείψει,
ότι θα αυτοκτονήσει, ότι θα την
καταγγείλει στην πρόνοια •
την αναγκάζει να αποσύρει
την καταγγελία εναντίον
του • την αναγκάζει
να προβαίνει σε
ΧΡΗΣΗ
παράνομες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
πράξεις.
Την εμποδίζει να βρει ή να
διατηρήσει μια εργασία • την
αναγκάζει να του ζητάει χρήματα • της
δίνει χαρτζιλίκι • της παίρνει τα χρήματα
• δεν την αφήνει να έχει πρόσβαση ή να
γνωρίζει το οικογενειακό εισόδημα.

Την αντιμετωπίζει ως υπηρέτρια •
λαμβάνει όλες τις σημαντικές
αποφάσεις • ενεργεί σαν να είναι ο
«αφέντης του σπιτιού» • είναι
αυτός που ορίζει ποιοι είναι οι
αντρικοί και γυναικείοι
ρόλοι

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Την κάνει να νιώθει ένοχη για
τα παιδιά • χρησιμοποιεί τα
παιδιά για να της περνά μηνύματα
• χρησιμοποιεί την επικοινωνία με τα
παιδιά για να την παρενοχλεί • την
απειλεί ότι θα της πάρει τα παιδιά

ΜΑ

Την εκφοβίζει με άγρια βλέμματα,
ενέργειες, χειρονομίες • σπάζει
αντικείμενα • καταστρέφει την
περιουσία της • κακοποιεί
κατοικίδια ζώα •
επιδεικνύει όπλα
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Την υποτιμάει • την κάνει να
νιώθει άσχημα για τον εαυτό της • την
κάνει να πιστεύει ότι είναι τρελή • παίζει
παιχνίδια με το μυαλό της • την
εξευτελίζει • την κάνει να νιώθει ένοχη

ΧΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Την ελέγχει σε ό,τι κάνει, ποιους βλέπει
και με ποιους μιλάει, τι διαβάζει, πού
πηγαίνει • περιορίζει τη συμμετοχή
της σε εξωτερικές
δραστηριότητες •
χρησιμοποιεί τη ζήλια για
να δικαιολογήσει τις
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ,
πράξεις του

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ

Υποβαθμίζει την κακοποίηση
και δεν λαμβάνει υπόψη τις
ανησυχίες της • λέει ότι η
κακοποίηση δεν συνέβη ποτέ •
μεταθέτει στην ίδια ή σε άλλους την
ευθύνη για την κακοποιητική του
συμπεριφορά • την κατηγορεί
ότι αυτή προκάλεσε τη βία.
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