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Εισαγωγή
Η προσέλευση θυμάτων ξυλοδαρμού 

έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δι-
ετία στα Τμήματα επειγόντων Περιστατι-
κών (ΤΕΠ) πολλών νοσοκομείων. 

Τα περισσότερα περιστατικά σχετίζονται 
με επίθεση από γνωστό άτομο, κυρίως 
δε όταν το θύμα είναι γυναίκα, πρόκειται 
για τον εκάστοτε σύντροφο της. 

Στην πρόσφατη ελληνική βιβλιογρα-
φία δεν αναφέρονται μελέτες με στατι-
στικώς σημαντικά αποτελέσματα διότι 
δεν δηλώνονται ως «ξυλοδαρμός» τα 
περιστατικά αυτά, παρά συνήθως ως 
«ατυχήματα». 

Αυτά τα «ατυχήματα» που συμβαί-
νουν κατ’ εξοχήν σε άτομα του γυναι-
κείου φύλου, αποσκοπούν στην παραμόρφωση, την ταπείνω-
ση και συμμόρφωση των γυναικών.

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, τα αίτια τέτοιων περιστα-
τικών περιλαμβάνονται στα εγκλήματα «πάθους», ζηλοτυπίας, 
εντάσσονται δε στην κατηγορία εγκλημάτων ενδο-οικογενειακής 

βίας. Σπανιότερα, τα αίτια ξυλοδαρμού μπο-
ρεί να οφείλονται σε πολιτική ή οικονομι-
κή διαφωνία μεταξύ θύτη και θύματος. Τα 
θύματα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογρα-
φία, είναι συχνότερα γυναίκες (1στις 3) και 
σπανιότερα άντρες (1στους 9).

Στην παρούσα μελέτη τα θύματα γυναι-
κών προς άνδρες ακολουθούν τα δεδομέ-
να της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι θύτες, 
παρόλ’ αυτά στην ελληνική πραγματικό-
τητα φαίνεται να είναι άνδρες στην πλειο-
νότητά τους. 

Στον ξυλοδαρμό γυναικών από τον σύ-
ζυγο ή τον εκάστοτε ερωτικό σύντροφο η 
ηλικία των θυτών κυμαίνεται ανάμεσα στα 
40-60 έτη ενώ οι ηλικίες των θυμάτων ανά-
μεσα στα 20-75 έτη. Τα θύματα (γυναίκες) 

συνοδεύονται από τους θύτες σε όλες τις περιπτώσεις. Οι συ-
νοδοί που συνήθως έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη πο -
τά κάνουν δύσκολη την συνεργασία ανάμεσα στα θύματα και 
στο ιατρικό προσωπικό.

Σε πολύ μικρότερο ποσοστό καταγράφονται στα μητρώα 
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Η προσέλευση θυμάτων ξυλο-
δαρμού έχει αυξηθεί δραματικά 
την τελευταία διετία στα Τμήματα 
Επειγόντων Πε  ρι         στατικών. Τα 
δεδομένα αυτά συμβαδίζουν με 
την άνοδο της εγκληματικότητας 
και τα φαινόμενα ενδοοικογε-
νειακής βίας.
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των ΤΕΠ τα θύματα των τσαντάκηδων, ληστειών, χειροδικίας 
με άγνωστο κίνητρο και εγκληματικής επίθεσης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το ηλικιακό προφίλ των θυμάτων (γυναικών) δι-
αφέρει, παρότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα τέτοιων επι-
θέσεων - με σκοπό τη ληστεία - είναι άνδρες.

Οι κακώσεις που απεικονίζονται σε αξονική τομογραφία εντο-
πίζονται κυρίως στο οστικό και σπλαγχνικό κρανίο (κατάγμα-
τα ρινικών και ζυγωματικών οστών συνηθέστερα) και στα μα-

λακά μόρια (εκχυμώσεις, μώλωπες, αιμάτωμα, εκδορές και 
θλαστικά τραύματα). 

Συνυπάρχουν κατάγματα πλευρών που συνοδεύονται από 
μώλωπες και εκχυμώσεις θωρακικού τοιχώματος. Παράλλη-
λα, αλλά σε πολύ μικρότερη συχνότητα, διαπιστώνονται κα-
κώσεις μυοσκελετικού συστήματος (θλάσεις, ρήξεις μυών και 
τενόντων, εξαρθρήματα). Σχετικά συχνά συνυπάρχει και θλά-
ση ενδοκοιλιακών οργάνων που απαιτεί διερεύνηση με υπε-
ρηχογράφημα ή αξονική τομογραφία.

Κατά συνέπεια, λόγω της πολυπλοκότητας των κακώσεων, 
απαιτείται συνεργασία ειδικοτήτων όπως η γενική χειρουργική, 
η θωρακοχειρουργική, η ορθοπεδική, η νευροχειρουργική, η 
γναθοχειρουργική και η πλαστική χειρουργική.

Υλικό
Έγινε μία αναδρομική στατιστική μελέτη των περιστατικών 

αναφερόμενου ξυλοδαρμού με βάση το μητρώο των ασθε-
νών που εξετάστηκαν σε εφημερίες του νοσοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ-
Κηφισιά την περίοδο 12.02.08 - 15.07.2008 (164 ημέρες). Σε 
σύνολο 2403 περιστατικά της εφημερίας καταγράφηκαν 83 πε-
ριπτώσεις (4%) ξυλοδαρμού.

Στις 83 περιπτώσεις ξυλοδαρμού:

Σχήμα 1.  Η κατανομή της ηλικίας.

Σχήμα 3 Η κατανομή ανάλογα με την εθνικότητα.

Σχήμα 2.  Η κατανομή ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.

Σχήμα 4.  Η κατανομή ανάλογα με την προέλευση των 
αλλοδαπών.
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Σχήμα 5. Η κατανομή ανάλογα με την ώρα της επίθεσης.

Ώρες επίθεσης
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Α:Θ (62:21)
Έλληνες: Αλλοδαποί (59:24).
Ανάμεσα στους αλλοδαπούς την πλειοψηφία αποτέλεσαν οι 

αλβανοί και σε πολύ μικρότερο αριθμό ασιάτες και αφρικανοί. 
Στις 21 γυναίκες οι 12 ήταν αλλοδαπές. Στους 24 αλλοδαπούς: 
(αλβανοί 5, αφρικανοί 4, άραβες 3, ρωσίδες 3, ρουμάνες 3, 
ουκρανές 2, βουλγάρες 2, κινέζος 1, πολωνός 1).

Η μεταφορά των περιστατικών έγινε από το ΕΚΑΒ στην πλει-
οψηφία (60) και από τους φίλους, ή συγγενείς. Σε 5 περιπτώ-
σεις οι ασθενείς προσήλθαν 1-3 μέρες μετά το συμβάν.

Ομαδικά σε μία περίπτωση 4 ασθενείς, σε επτά περιπτώσεις 
2 ασθενείς (σε μία περίπτωση αδέρφια).

      Ώρες: πρωί (1.00-12.00 π.μ.) 31 ασθενείς, μεσημέρι-απόγευμα 
(12.00-7.00 μ.μ.) 8 ασθενείς, βράδυ (7.00 μ.μ.-1.00 π.μ.) 44 
ασθενείς.

Εισαγωγή σε μία περίπτωση μικρής ηλικίας (αγόρι 15 ετών) 
και μία γυναίκα 60 ετών.

Ηλικίες μέχρι 
20 ετών (Α:Θ) 10 (7:3)
40 ετών (Α:Θ) 48 (36:12)
60 ετών (Α:Θ) 20 (16:4)
80 ετών (Α:Θ) 5 (4:1)
Χρήση αλκοόλ 1 περίπτωση αλλοδαπού
Η συμμετοχή των ειδικοτήτων ήταν η ακόλουθη:
Νευροχειρουργική 64 
Πλαστική 46
Γναθοχειρουργική 26
Ορθοπαιδική 23
Γενική χειρουργική 15
Στις υποχρεωτικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι 

ασθενείς συμπεριλαμβάνονται οι γενικές εξετάσεις (αίματος, 
ακτινολογικός έλεγχος) και οι ειδικές (CT εγκεφάλου= 15, U/S 
κοιλιάς= 8)

Οι πρώτες βοήθειες περιορίστηκαν στο χώρο της εφημερί-
ας με εξαίρεση τις δύο εισαγωγές που οδηγήθηκαν στο χει-
ρουργείο

Συζήτηση
Τα θύματα επιθέσεων διακομίζονται στα νοσοκομεία είτε 

από τους συγγενείς είτε από το ΕΚΑΒ. Η αναλογία των 4% (83 
/ 2043) στο σύνολο των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν 
στην διάρκεια των 164 ημερών δεν είναι μεγάλη αλλά είναι 
εντυπωσιακό το ποσοστό ελλήνων θυμάτων σε σχέση με ξέ-
νους (80.8%). 

Η χρήση αλκοόλ δεν ήταν καθοριστική στην αιτιολόγηση του 
ξυλοδαρμού (αναφέρθηκε μόνο σε ένα περιστατικό). Η πλειο-
ψηφία των ασθενών ήταν άνδρες (86,3%) ηλικίας 20-40 ετών 
(65%) και στις 21 γυναίκες οι 12 ήταν αλλοδαπές κυρίως από 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Τις περισσότερες φορές τα θύμα-

Εικόνα 1. Άνδρας θύμα ξυλοδαρμού με τεράστια αποκόλληση 
δέρματος στην κροταφική και ωτιαία περιοχή.

Εικόνα 2. Άνδρας με θλαστικά τραύματα στην περιοχή τραχήλου 
και θλάση Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης. 

Εικόνα 3. Άνδρας 
θύμα μαχαιρώ μα  τος 
μετά από ένα ποδο-
σφαιρικό ματς.
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τα ξυλοδαρμού επιστρέφουν στα σπίτια 
τους και χρειάζονται μόνο τις πρώτες βο-
ήθειες επειδή οι κακώσεις δεν βάζουν σε 
κίνδυνο την ζωή τους. 

Ψυχολογική υποστήριξη ή ιατροδικα-
στική εκτίμηση δεν παρέχονται αυτόμα-
τα από τα ελληνικά κρατικά νοσοκομεία, 
ούτε και ζητούνται συνήθως από τα θύ-
ματα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα το αρχηγείο της 
Αστυνομίας Ελλάδος στο πρώτο εξάμη-
νο του έτους σημειώθηκε ρεκόρ εγκλη-
ματικότητας. 

Οι κλοπές και οι διαρρήξεις κατέγραψαν 
άνοδο της τάξεως του 21,87%. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε ώρα πέ-
φτουν θύματα κλοπής περισσότεροι από 
7 άνθρωποι ενώ άλλοι τρεις χάνουν το 
αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους. Πο-
λύ μεγάλη αύξηση καταγράφουν και οι ληστείες κυρίως σε 
βενζινάδικα, σούπερ μάρκετ. Ιδιαιτέρως αυξημένοι είναι και 
οι βιασμοί καθώς από τον Ιανουάριο σημειώθηκαν 107 ένα-
ντι 118 όλο το 2007.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις λιγοστές χώρες της Ευρώ-
πης που οι δείκτες του εγκλήματος παρουσιάζουν άνοδο ενώ 
σε όλες τις υπόλοιπες εμφανίζουν μείωση! (Eurostat 1995-
2006).

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε κλοπές και διαρρήξεις ανέφερε η 
Ελληνική Αστυνομία το 2008. 

Σε σύνολο 33.576 κλήσεων 8.054 αφορούσαν κλοπές σε 
σπίτια και 9.495 κλοπές αυτοκινήτων (σε σχέση με 6.126 και 
6.901 αντίστοιχα το 2007 κλπ.). Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι ενώ το 2003 και το 2004 οι αλλοδαποί δράστες κλο-
πών ήταν κατά 50% λιγότεροι από τους εγχώριους φέτος οι 
αριθμοί αλλοδαπών και ημεδαπών δραστών τείνουν να εξο-
μοιωθούν.

Συμπέρασμα
Στην παρούσα στατιστική αναδρομική μελέτη οι περιπτώ-

σεις ξυλοδαρμού αποτελούν στατιστικά ένα μικρό ποσοστό 
τραυματισμών (4%) (83 περιπτώσεις σε 2043 σύνολο περι-
στατικών). Η μεταφορά τους έγινε με το ΕΚΑΒ (82%) και η 
πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν άνδρες (86,3%) ελληνι-
κής καταγωγής (80%). 

Στην πλειοψηφία χρειάστηκε η συμβολή της νευροχειρουργι-
κής κλινικής (87,6%). Μόνο σε δύο περιπτώσεις έγινε εισαγω-
γή στο νοσοκομείο ενώ στις υπόλοιπες 71 δόθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες και οι ασθενείς εξήλθαν αυθημερόν. Η επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού είναι σημαντική λόγω αυξημέ-
νου κόστους των παρακλινικών απεικονιστικών εξετάσεων και 
κυρίως των αξονικών τομογραφιών (20,5%).
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In the past 2 years, the admission of beating 
victims in the emergency departments has 
dramatically increased. Most victims have 
been attacked by a known to them person 
and in the case of female victim, most 
commonly the victimizer is her current 
partner. In the up to date literature, no 
statistically significant studies have been 
presented, since the victims don’t usually 
refer to the incidence as “battering” but 
as “accident”. 

According to international resources, the 
most common category of such incidents 
is domestic violence of the spouse mostly 
against women. The age group of victimizers 

ranges from 40-60 years while of victims from 20-75.
The types of injuries most commonly encountered in such 

cases, include fractures of skull (mainly splanchnic cranium and 
specifically nasal and zygomatic bones) and soft tissue injuries 
such as ecchymoses, bruises, hematomas, lacerations etc. 

The diagnosis is certified by computerized tomography in 
the majority of cases. 

Several medical specializations need to co-operate for 
the management of these injuries, i.e. general surgery, 
thoracosurgery, orthopedics, neurosurgery, maxillofacial 
surgery and plastic surgery.

In the current study, the cases of beating compared to the 
total number of patients admitted to our hospital in the past 
164 days was 4% (83 patients out of 2043). Most victims were 
male (86.3%) and of Greek nationality (80%).

Key words: beating victims, family violence
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 Τις περισσότερες φορές τα θύ-
ματα ξυλοδαρμού επιστρέφουν 
στα σπίτια τους, αφού τους πα-
ρασχεθούν οι πρώτες βοήθει-
ες. Ψυχολογική υποστήριξη ή 
ιατροδικαστική εκτίμηση δεν 
παρέχονται αυτόματα από τα 
ελληνικά κρατικά νοσοκομεία, 
ούτε και ζητούνται συνήθως από 
τα θύματα.
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