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A1. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο  

 

1.1. Βία με βάση το φύλο  

Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο: έννοιες και ορισμοί  

Η καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου στην Ευρώπη βασίζεται σε ορισμένες νομοθετικές 

προσπάθειες που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο καθ 'όλη την πάροδο του χρόνου. Ξεκινώντας 

από τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) 

το 1979, στην οποία, αν και δε γίνεται ρητή αναφορά στη βία κατά των γυναικών, ωστόσο στις 

γενικές συστάσεις της και συγκεκριμένα στις συστάσεις 12 και 19 διευκρινίζεται ότι η Σύμβαση 

περιλαμβάνει τη βία κατά των γυναικών κάνει λεπτομερείς συστάσεις στα συμβαλλόμενα Κράτη-

Μέλη. 

Το 1993, έγιναν ορισμένα ιστορικά βήματα για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των γυναικών. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, η βία κατά των γυναικών (VAW) αναγνωρίστηκε ως παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ορίστηκε ο διορισμός ειδικού εισηγητή για τη βία κατά των γυναικών στη 

Διακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης. Αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη 

Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών αργότερα το 1993, η οποία είναι 

ουσιαστικά το πρώτο διεθνές μέσο που αφορά ρητά τη βία κατά των γυναικών και παρέχει ένα 

πλαίσιο για εθνικές και διεθνείς δράσεις. 

Συγκεκριμένα, η Διακήρυξη αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δηλώνει την αναγνώριση της «καθολικής εφαρμογής στις γυναίκες 

των δικαιωμάτων και των αρχών όσον αφορά την ισότητα, την ασφάλεια, την ελευθερία, την 

ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων». Η Διακήρυξη ορίζει τη βία κατά των 

γυναικών: 

«όπως και κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο που έχει ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να 

προκαλέσει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης 

στέρησης της ελευθερίας, είτε αυτό συμβεί στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή" 

Μια άλλη νίκη για τα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών ήρθε το 

1994 κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη. Εκεί 

πραγματοποιήθηκαν οι δεσμοί μεταξύ της αναπαραγωγικής υγείας και της βίας κατά των γυναικών. 

Περνώντας στο 1995 η ιστορική Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, εντόπισε συγκεκριμένες 

ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις για να αποτρέψουν και να απαντήσουν στη τη 

βία κατά των γυναικών και κοριτσιών. Ο τερματισμός της βίας κατά των γυναικών είναι ένας από 

τους τομείς προτεραιότητας. Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου παρέχει έναν εκτεταμένο ορισμό 

για τη βία κατά των γυναικών, όπου περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες από όλες τις εθνικότητες και 

κάθε νομικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που είναι πιο ευάλωτες στη βία: 

"Ο όρος" βία κατά των γυναικών "σημαίνει κάθε πράξη βίας λόγω φύλου που έχει ως 

αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή 

πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του 

εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας , είτε συμβαίνουν στη δημόσια ή 

ιδιωτική ζωή. Κατά συνέπεια, η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει, αλλά δεν 

περιορίζεται στα παρακάτω: 

http://www.ohchr.org/EN/ABOUTUS/Pages/ViennaWC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ABOUTUS/Pages/ViennaWC.aspx
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.157/23


 

a. Σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται μέσα στην 

οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, της σεξουαλικής 

κακοποίησης των γυναικών στο σπίτι, της βίας που σχετίζεται με την 

προίκα, το βιασμό στο γάμο, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων και άλλων παραδοσιακών πρακτικών επιβλαβών για 

τις γυναίκες, της βίας μη συζύγου και της βίας που σχετίζεται με την 

εκμετάλλευση,  

b. Σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται μέσα στην 

ευρύτερη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής 

κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού στην 

εργασία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού, της εμπορίας γυναικών και 

την καταναγκαστική πορνεία, 

c. Σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που διαπράττεται ή 

παραβλέπεται από το κράτος, όπου και αν συμβεί». 

Το 2002, το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει τη βία κατά των γυναικών ως: 

«κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχει 

ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή ταλαιπωρία των 

γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού 

ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στο δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό βίο». 

Ένα άλλο βήμα προόδου και μία πιο πρόσφατη εξέλιξη ήρθε το 2011 με τη Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας. Η σύμβαση καταρτίστηκε βάσει της αντίληψης ότι η βία κατά των 

γυναικών είναι μια μορφή βίας που βασίζεται στο φύλο και διαπράττεται κατά των γυναικών επειδή 

είναι γυναίκες. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «Είναι υποχρέωση των κρατών να την 

αντιμετωπίζουν πλήρως σε όλες τις μορφές της και να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της βίας 

κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων της και τη δίωξη των δραστών. Η αποτυχία προς 

αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί ευθύνη του κράτους». Η σύμβαση δεν αφήνει καμία αμφιβολία: 

δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, αν οι γυναίκες βιώνουν 

τη βία με βάση το φύλο σε μεγάλη κλίμακα και οι κρατικές υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα 

κάνουν τα στραβά μάτια. 

Οι σχετικοί ορισμοί που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση είναι οι ακόλουθοι:  

"Βία κατά των γυναικών" νοείται ως η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και συμπεριλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας 

με βάση το φύλο που έχουν ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 

φυσικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές ή οικονομικές βλάβες ή πόνο στις γυναίκες, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της 

αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

βίο. 

"Βία κατά των γυναικών με βάση το φύλο" σημαίνει βία που στρέφεται κατά γυναίκας 

επειδή είναι γυναίκα ή που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. 

Τέλος, η Σύμβαση παροτρύνει τα μέρη να λάβουν μέτρα για την ενδυνάμωση και την 

οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών που είναι θύματα βίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για τις χώρες της ΕΕ, όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. 

Η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία 

καθορίζουν τη βία με βάση το φύλο (GBV) ως εξής: 



 

«Η βία που στρέφεται κατά ενός ατόμου εξαιτίας του φύλου, της ταυτότητας του 

φύλου ή της έκφρασης του φύλου του ατόμου ή που επηρεάζει δυσανάλογα τα 

άτομα ενός συγκεκριμένου φύλου, νοείται ως βία που βασίζεται στο φύλο. Μπορεί 

να οδηγήσει σε σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή 

οικονομικές απώλειες απέναντι στο θύμα. Η βία με βάση το φύλο θεωρείται μια 

μορφή διακρίσεων και παραβίασης των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και 

περιλαμβάνει τη βία σε στενές σχέσεις, τη σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένου 

του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της παρενόχλησης), την εμπορία 

ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών, όπως οι 

εξαναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και 

τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής. Οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας λόγω φύλου 

και τα παιδιά τους, συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω του 

υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και επανειλημμένης θυματοποίησης, εκφοβισμού 

και αντιποίνων που συνδέονται με τέτοια βία». 

Τι είναι η βία με βάση το φύλο; 

Οι έννοιες της βίας με βάση το φύλο και της βίας κατά των γυναικών χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά πολλές φορές στη λογοτεχνία, στην πρακτική και στην πολιτική. Ωστόσο, η έννοια 

της βίας λόγω φύλου αναφέρεται στη βία που στρέφεται εναντίον ενός ατόμου λόγω του φύλου του 

και των προσδοκιών του ρόλου του σε μια κοινωνία. Η βία που βασίζεται στο φύλο υπογραμμίζει 

τη διάσταση του φύλου σε τέτοιου είδους πράξεις. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τις Γυναίκες 

του ΟΗΕ, υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ του υποδεέστερου καθεστώτος των γυναικών στην 

κοινωνία και της αυξημένης ευπάθειας τους στη βία. Τέλος, η βία κατά των γυναικών επηρεάζει 

δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια λόγω του φύλου τους και του βιολογικού τους φύλου. 

Επομένως, και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε όλο το έγγραφο. 

Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της σε ένα σύστημα πρακτικών και νομοθεσιών που 

επιβραβεύουν τα δικαιώματα και τις ενεργές προσπάθειες των ανδρών να κυριαρχούν και να 

ασκούν έλεγχο στις γυναίκες, εκλαμβάνοντάς τες ως ιδιοκτησία τους. Η ενδοοικογενειακή βία είναι 

η πιο συχνή μορφή βίας κατά των γυναικών. Η βία κατά των συζύγων είναι μια επιδημία 

παγκόσμιων διαστάσεων, οι συνέπειες των οποίων είναι καταστροφικές σε σωματικό, 

συναισθηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για τις γυναίκες, τα παιδιά, τις οικογένειες και 

τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), η βία κατά των γυναικών 

είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η κλίμακα της συντροφικής βίας είναι ανησυχητική. 

Το 2014, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι το 22% 

των γυναικών έχουν βιώσει σωματική και / ή σεξουαλική βία στη σχέση τους με έναν άνδρα. Βάσει 

της ίδιας έκθεσης, η πρακτική δείχνει ότι οι γυναίκες παραμένουν συχνά σε τέτοιες σχέσεις, 

εξαιτίας της οικονομικής εξάρτησης των ιδίων και των παιδιών τους. Η έκθεση επισημαίνει επίσης 

ότι «τα θύματα είναι ευάλωτα τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, ώστε να 

χρειάζονται οικονομική υποστήριξη για να αφήσουν μια βίαιη σχέση». Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έκθεσης, το 39% των γυναικών που εγκατέλειψαν έναν βίαιο σύντροφο 

υφίστανται μεγαλύτερη οικονομική πίεση από ό, τι οι γυναίκες που δεν έχουν βιώσει σωματική / 

σεξουαλική βία (26%). Τα προγράμματα για την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανακούφιση 

των θυμάτων είναι σπάνια και συνήθως επικεντρώνονται στην παροχή άμεσης βοήθειας, όπως 

η στέγαση και οι νομικές συμβουλές. 

Μερικά βήματα έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την υποστήριξη των 

θυμάτων, όπως η υιοθέτηση, το 2012, της οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τα 

δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Η Οδηγία ορίζει 

ότι: 



 

... βία που διαπράττεται σε στενή σχέση, διαπράττεται από πρόσωπο που είναι εν 

ενεργεία ή πρώην σύζυγος ή σύντροφος ή άλλο μέλος της οικογένειας του θύματος, 

ανεξάρτητα από το αν ο δράστης έχει ή είχε μοιραστεί το ίδιο νοικοκυριό με το 

θύμα. Μια τέτοια βία μπορεί να αναφέρεται σε σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική 

ή οικονομική βία και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική, πνευματική ή 

συναισθηματική βλάβη ή οικονομική ζημία. Η βία στο πλαίσιο των στενών σχέσεων 

είναι ένα σοβαρό και συχνά κρυφό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να 

προκαλέσει συστηματική ψυχολογική και σωματική αναπηρία με σοβαρές 

συνέπειες, επειδή ο δράστης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το θύμα είναι σε θέση 

να εμπιστεύεται. Κατά συνέπεια, τα θύματα βίας στενών σχέσεων ενδέχεται να 

χρειάζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από αυτό 

το είδος βίας και η κατάσταση μπορεί να είναι χειρότερη αν η γυναίκα εξαρτάται 

από τον δράστη οικονομικά, κοινωνικά ή όσον αφορά το δικαίωμα της διαμονής. 

Οι γυναίκες και τα παιδιά που ζουν σε βίαια περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν συχνά παγίδες φτώχειας 

που εμποδίζουν την ικανότητά τους να ξεφύγουν από τη βία και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 

Σύμφωνα με έκθεση της WAVE, οι παγίδες φτώχειας οδηγούν τα θύματα της βίας και τα παιδιά 

τους σε κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά μπορεί να είναι: ο αντίκτυπος της βίας στην υγεία των 

γυναικών, ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, η περιορισμένη πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας που οδηγεί σε μειωμένους οικονομικούς πόρους, η εξάρτηση από κρατικά 

βοηθήματα, η έλλειψη στέγης, η μονογονία και για τις μετανάστριες, ο κίνδυνος της απέλασης ή 

και ο κατά περίπτωση αποκλεισμός από την κρατική υποστήριξη και βοήθεια λόγω της ιδιότητας 

τους ως μετανάστης. Συμπληρώνοντας τα παραπάνω, οι διαρθρωτικές ανισότητες που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της περιθωριοποιημένης 

θέσης τους στην αγορά εργασίας, του διαρκούς μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και 

ανδρών και μεταξύ άλλων, της έλλειψης υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους φροντίδας 

παιδιών. Αυτά μεταφράζονται σε χαμηλότερες συντάξεις για τις γυναίκες και σε μεγαλύτερη 

εξάρτηση από τα δημόσια βοηθήματα και άλλες παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Οι γυναίκες που 

βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, ιδίως μετά από ένα χωρισμό, είναι ευάλωτες στη φτώχεια για 

πολλούς λόγους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι χωρίς οικονομικά μέσα, χωρίς τόπο 

διαβίωσης, και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη για αυτές. Η κατάσταση 

είναι ακόμα πιο επισφαλής για τις μετανάστριες, όπου το νομικό καθεστώς συνδέεται συχνά με τον 

δράστη και συνεπώς μπορεί να αποτραπεί η πρόσβαση σε δημόσιες παροχές ή και να κινδυνέψουν 

με απέλαση. 

Κατανοώντας τη συντροφική βία  

Σε πολλές χώρες ο όρος «συντροφική βία» συμπεριλαμβάνεται στην «ενδοοικογενειακή βία», ένας 

γενικότερος όρος που αναφέρεται στη βία του συντρόφου, αλλά περιλαμβάνει επίσης την 

κακοποίηση παιδιών ή ηλικιωμένων ή την κακοποίηση από οποιοδήποτε μέλος μιας οικογένειας. 

Το Έργο «WEGO» επικεντρώνεται ειδικά στις παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιζώντων από 

ενδο-συντροφική βία (IPV), θεωρώντας ότι είναι μια μορφή βίας που επηρεάζει δυσανάλογα τις 

γυναίκες. Ορίζει την ενδο-συντροφική βία (IPV) ως ένα μοτίβο μιας καταναγκαστικής 

συμπεριφοράς, στο οποίο ένα άτομο επιχειρεί να ελέγξει κάποιον μέσω απειλών ή πραγματικής 

χρήσης σωματικής βίας, σεξουαλικής βίας, λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης, 

καταδίωξης και οικονομικής κακοποίησης Hahn, A. S., and Porstmus, L. J., 2014). 

Ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός είναι αυτός που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO), ο οποίος ορίζει την ενδο-συντροφική βία ως μία από τις πιο κοινές μορφές βίας 

κατά των γυναικών και περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κατάχρηση και 

έλεγχο συμπεριφορών από έναν στενό σύντροφο. Πιο συγκεκριμένα: 



 

Η ενδο-συντροφική βία συμβαίνει σε όλα τα περιβάλλοντα και μεταξύ όλων των 

κοινωνικοοικονομικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών ομάδων. Η συντριπτική 

παγκόσμια επιβάρυνση της ενδο-συντροφικής βίας βαρύνει τις γυναίκες. Η ενδο-

συντροφική βία αναφέρεται σε οποιαδήποτε συμπεριφορά μέσα σε μια στενή σχέση 

που προκαλεί σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βλάβη σε εκείνους που 

απαρτίζουν τη σχέση. Οι πράξεις σωματικής βίας περιλαμβάνουν το χαστούκι, το 

χτύπημα, τις κλοτσιές και τον ξυλοδαρμό και τη σεξουαλική βία, 

συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής σεξουαλικής επαφής και άλλων μορφών 

σεξουαλικού εξαναγκασμού. Η συναισθηματική (ψυχολογική) κατάχρηση μπορεί να 

περιλαμβάνει προσβολές, υπονόμευση, συνεχή ταπείνωση, εκφοβισμό (π.χ. 

καταστροφή πραγμάτων), απειλές για βλάβη, απειλές για την απομάκρυνση των 

παιδιών. Η ελεγκτική συμπεριφορά περιλαμβάνει την απομόνωση ενός ατόμου από 

την οικογένεια και τους φίλους του, την παρακολούθηση των κινήσεών του και τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, απασχόληση, εκπαίδευση ή 

ιατρική περίθαλψη. 

Η οδηγία 2012/29/ΕU για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 

υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων, αν και δεν χρησιμοποιεί τις λέξεις 

συντροφική βία, παρέχει τον ορισμό της βίας που ασκείται σε μια στενή σχέση εξηγώντας το είδος 

της βίας αυτής καθ’ αυτής: 

… διαπράττεται από πρόσωπο που είναι εν ενεργεία ή πρώην σύζυγος ή σύντροφος 

ή άλλο μέλος της οικογένειας του θύματος, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης έχει ή 

είχε μοιραστεί το ίδιο νοικοκυριό με το θύμα. Μια τέτοια βία μπορεί να αναφέρεται 

σε σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βία και θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε σωματική, πνευματική ή συναισθηματική βλάβη ή οικονομική ζημία. Η 

βία στο πλαίσιο των στενών σχέσεων είναι ένα σοβαρό και συχνά κρυφό κοινωνικό 

πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει συστηματική ψυχολογική και 

σωματική αναπηρία με σοβαρές συνέπειες, επειδή ο δράστης είναι ένας άνθρωπος 

τον οποίο το θύμα είναι σε θέση να εμπιστεύεται. Κατά συνέπεια, τα θύματα βίας 

στενών σχέσεων ενδέχεται να χρειάζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Οι γυναίκες 

πλήττονται δυσανάλογα από αυτό το είδος βίας και η κατάσταση μπορεί να είναι 

χειρότερη αν η γυναίκα εξαρτάται από τον δράστη οικονομικά, κοινωνικά ή όσον 

αφορά το δικαίωμα της διαμονής. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενό της, αλλά στην αιτιολογική 

έκθεση και στις παραγράφους 41 και 42 καθιστά σαφές ότι συνδέεται με την 

ενδοοικογενειακή βία: 

«41. Το άρθρο 3 (β) παρέχει έναν ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας που καλύπτει 

πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας μεταξύ μελών της 

οικογενείας ή της οικιακής μονάδας, ανεξαρτήτως βιολογικών ή νομικών οικογενειακών 

δεσμών. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στην παράγραφο 40, η οικονομική βία μπορεί να 

σχετίζεται με την ψυχολογική βία. Η ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει κυρίως δύο 

είδη βίας: τη συντροφική βία μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην συζύγων ή συντρόφων και τη 

βία μεταξύ γενεών που τυπικά συμβαίνει μεταξύ γονέων και παιδιών. Είναι ένας 

ουδέτερος ορισμός του φύλου που περιλαμβάνει θύματα και δράστες και των δύο 

φύλων». 

«42. Η ενδοοικογενειακή βία ως ενδο-συντροφική βία περιλαμβάνει σωματική, 

σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βία μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην συζύγων καθώς 

και εν ενεργεία ή πρώην συντρόφων. Αποτελεί μια μορφή βίας που επηρεάζει 



 

δυσανάλογα τις γυναίκες και η οποία, ως εκ τούτου, διακρίνεται ως προς το φύλο. 

Παρόλο που ο όρος "οικιακός" μπορεί να φαίνεται ότι περιορίζει το πλαίσιο όπου μπορεί 

να συμβεί τέτοια βία, οι συντάκτες αναγνώρισαν ότι η βία συνεχίζεται μετά τη λήξη μιας 

σχέσης και συνεπώς συμφώνησαν ότι δεν απαιτείται κοινή διαμονή του θύματος και του 

δράστη. Η ενδογενής βία μεταξύ γενεών περιλαμβάνει τη σωματική, σεξουαλική, 

ψυχολογική και οικονομική βία από ένα άτομο κατά του παιδιού του ή του γονέα του 

(ηλικιωμένη κακοποίηση) ή μια τέτοια βία μεταξύ άλλων δύο ή περισσότερων μελών της 

οικογένειας διαφορετικών γενεών. Και πάλι δεν απαιτείται κοινή κατοικία του θύματος 

και του δράστη» 

Οικονομική κακοποίηση, οικονομική ανεξαρτησία και οικονομική ενδυνάμωση 

Αν και οι γυναίκες όλων των δημογραφικών κατηγοριών είναι επιρρεπείς σε βίαιη συντροφική βία, 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις κοινωνικές, εθνοτικές και οικονομικές αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, 

οι γυναίκες με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση τείνουν να το βιώνουν συχνότερα και πιο 

σοβαρά, ενώ ταυτόχρονα έχουν λιγότερους πόρους και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες για να 

προστατευθούν. Τα διαρθρωτικά εμπόδια όπως η φτώχεια, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η 

έλλειψη πρόσβασης στην πληροφόρηση καθιστούν τη διαφυγή από τη βία πιο δύσκολη, καθώς τα 

εμπόδια αυτά περιορίζουν τη γνώση των γυναικών αναφορικά με τους διαθέσιμους πόρους και τις 

ικανότητές τους για να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. 

Τα ζητήματα που συνδέονται με την οικονομική ανεξαρτησία ως διέξοδο από τις βίαιες συνθήκες 

είναι κρίσιμα για αυτήν την ομάδα γυναικών. 

Πράγματι, η οικονομική ανεξαρτησία αναγνωρίζεται ευρέως ως προϋπόθεση για να μπορούν οι 

γυναίκες και οι άνδρες να ασκούν τον έλεγχο της ζωής τους και να κάνουν ουσιαστικές επιλογές. Η 

παράγραφος 26 της Διακήρυξης της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκε στην 

Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες (1995) αναφέρει μια σαφή δέσμευση των κρατών 

να: 

να προωθήσουν την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης 

της απασχόλησης, και να εξαλείψει το επίμονο και αυξανόμενο βάρος της φτώχειας 

στις γυναίκες, αντιμετωπίζοντας τις διαρθρωτικές αιτίες της φτώχειας μέσω αλλαγών 

στις οικονομικές δομές, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις αγροτικές περιοχές, ως ζωτικής σημασίας 

παράγοντες ανάπτυξης, σε παραγωγικούς τομείς, ευκαιρίες και δημόσιες υπηρεσίες 

Σύμφωνα με την κυριότερη κοινωνικοοικονομική βιβλιογραφία που αναλύθηκε μέχρι σήμερα, η 

οικονομική ανεξαρτησία αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου γυναίκες και άνδρες έχουν τη δική 

τους πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα οικονομικών ευκαιριών και πόρων - συμπεριλαμβανομένης 

της απασχόλησης, των υπηρεσιών και του επαρκούς διαθέσιμου εισοδήματος. Έτσι ώστε να έχουν 

τον έλεγχο της ζωής τους, να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και εκείνες των εξαρτώμενων από 

αυτούς, και να κάνουν συνειδητές επιλογές. 

Η έννοια της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες είναι 

οικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να μπορούν 

να επωφεληθούν από αυτήν σε ισότιμη βάση με τους άνδρες. Επίσης, η οικονομική ανεξαρτησία 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία 

και στο νοικοκυριό. 

Γενικά, η απασχόληση αναγνωρίζεται ως ο κύριος τρόπος να είναι κάποιος οικονομικά 

ανεξάρτητος και να αποφύγει τη φτώχεια. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση της 

οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, η οποία συνδέεται στενά με την αναγνώριση και την 

αξιοποίηση του γυναικείου έργου. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα της απασχόλησης 

και οι συνθήκες της απασχόλησης έχουν ιδιαίτερη σημασία: οι κακές συνθήκες εργασίας (που 



 

συνδέονται με π.χ. τη χαμηλή αμοιβή, την επισφαλή εργασία, τα σύντομα ωράρια εργασίας, τη 

διακοπή της σταδιοδρομίας της εργασίας, τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας) και η 

δυσκολία παραμονής και προόδου στην απασχόληση μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσουν 

σε χαμηλά και ασυνεχή εισοδήματα, σε φτωχές ευκαιρίες κατάρτισης και σε αρκετές χώρες, στη μη 

πρόσβαση σε κοινωνική προστασία. Συνεπώς, στη μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στην 

τρίτη ηλικία και ενδεχομένως αυξάνοντας τον κίνδυνο φτώχειας. 

Όταν εξετάζουμε την οικονομική ανεξαρτησία εν γένει και την οικονομική ανεξαρτησία των 

γυναικών ειδικότερα, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε την οικονομική ασφάλεια, σχετικά με 

την ικανότητα προγραμματισμού για μελλοντικές ανάγκες και κινδύνους και την ικανοποίηση των 

βασικών αναγκών. Η οικοδόμηση της ασφάλειας θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απόκτηση 

χρηματοοικονομικών γνώσεων ή νέων δεξιοτήτων στην απασχόληση και έτσι να υπάρχει 

εξασφάλιση σε ενδεχόμενες απώλειες ή δυσκολίες και η δυνατότητα κατοχύρωσης διαφόρων 

τρόπων συνταξιοδότησης ή διασφάλισης εσόδων για την εκπαίδευση των παιδιών. 

Δυστυχώς, οι γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδο-συντροφικής βίας είναι συνήθως θύματα 

συγκεκριμένης μορφής ή συνδυασμού βίαιης συμπεριφοράς. Ο δράστης μπορεί να χρησιμοποιήσει 

μια σειρά από τακτικές και να υπονομεύσει την οικονομική ανεξαρτησία ενός εν ενεργεία ή πρώην 

συντρόφου. Για παράδειγμα: 

ένας/μία δράστης μπορεί να εμποδίσει τον/την σύντροφό του να βρει εργασία ή να 

παρεμποδίσει την εργασία του και να θέσει σε κίνδυνο την απασχόλησή του 

προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική εξάρτηση του συντρόφου από εκείνον/νη, 

γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει τον/την σύντροφό του να φύγει. Ένας/μία 

δράστης μπορεί να έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των οικονομικών του/της 

συντρόφου του ή να του/της παρέχει ένα «επίδομα». Μπορεί επίσης να παρεμβαίνει 

σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες ή να προσπαθήσει να θέσει σε κίνδυνο τις 

υποτροφίες του/της συντρόφου καθώς επίσης να θέσει σε κίνδυνο και μελλοντικούς 

στόχους (National Centre on Domestic and Sexual Violence). 

Για το σκοπό αυτό, τα εξειδικευμένα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης και οι στρατηγικές 

οικονομικής βοήθειας αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να βοηθήσουν τους επιζώντες να κερδίσουν 

ή να ανακτήσουν την οικονομική τους κατάσταση, κατά τη διάρκεια και μετά την κακοποίηση. 

Ταυτόχρονα, άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως εκείνες που αποσκοπούν στην αύξηση των 

δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ή εκείνες που αυξάνουν την πιθανότητα 

εισόδου / επανόδου στην αγορά εργασίας, είναι καθοριστικές για τη δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για την επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας και τη διαφυγή από βίαια περιβάλλοντα. 

Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τα βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης ενδυνάμωσης από μια 

φεμινιστική προοπτική. 

1.2. Ενδυνάμωση 

Ο όρος "ενδυνάμωση" δεν είναι μονοσήμαντος και δεν υπάρχει καθολικός ορισμός της έννοιας. 

Αντιθέτως, πρόκειται για έναν περίπλοκο όρο, υποκειμενικής φύσης, που σχετίζεται με διάφορες 

θεωρίες της εξουσίας και οι διαφορετικές έννοιες, ερμηνείες, ομοιότητες και αποκλίσεις μπορεί να 

δημιουργήσουν αντιφάσεις. 

Η προέλευση του όρου ενδυνάμωση μπορεί να ανιχνευθεί στη δεκαετία του 1960 και 

χρησιμοποιήθηκε στα αφρικανικο-αμερικανικά κινήματα της "μαύρης δύναμης" (“black power”) 

και στο Κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασίζεται επίσης στις 

δημοφιλείς εκπαιδευτικές εμπειρίες του Paulo Freire στη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική στη 

δεκαετία του 1960 και του 1970. 

Στα μέσα της δεκαετίας του '80, η έννοια της ενδυνάμωσης κατέστησε δυνατή στα φεμινιστικά 

κινήματα. Μια φεμινιστική αντίληψη για ενδυνάμωση, βασισμένη στη συλλογική δράση, 



 

προωθήθηκε από τους Gita Sen και Caren Grown στο «Ανάπτυξη, Κρίση και Εναλλακτικό Όραμα» 

(στο πλαίσιο του προγράμματος DAWN, Αναπτυξιακές Εναλλακτικές της Νέας Εποχής). Κατά την 

Παγκόσμια Διάσκεψη του Πεκίνου το 1995, η προσέγγιση της ενδυνάμωσης των γυναικών 

εδραιώθηκε ως βασική στρατηγική για την προώθηση των γυναικών και την καταπολέμηση της 

γυναικείας φτώχειας. Από εκείνη τη στιγμή, ο όρος και η έννοια της ενδυνάμωσης αποτέλεσε 

κεντρική ιδέα στις συζητήσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Το έργο Μονοπάτια της Ενδυνάμωσης των Γυναικών, προτείνει έναν «χρήσιμο» ορισμό της 

ενδυνάμωσης που ενσωματώνει τη δύναμη: «Η ενδυνάμωση των γυναικών συμβαίνει όταν τα 

άτομα και οι οργανωμένες ομάδες είναι σε θέση να φανταστούν τον κόσμο τους διαφορετικά και να 

συνειδητοποιήσουν αυτό το όραμα αλλάζοντας τις σχέσεις εξουσίας που τους κρατούσαν στη 

φτώχεια, περιόριζαν τη φωνή τους και τους στερούσαν την αυτονομία τους» (Eyben, 2011). 

Επίσης, το σχέδιο διαφοροποιεί την ενδυνάμωση σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις: 

 Η κοινωνική ενδυνάμωση αφορά την αλλαγή της κοινωνίας, έτσι ώστε η θέση των 

γυναικών μέσα σε αυτήν να είναι σεβαστή και να αναγνωρίζεται με τους όρους με τους 

οποίους εκείνες θέλουν να ζήσουν και όχι όρους υπαγορευόμενους από άλλους. Η αίσθηση 

της αυτονομίας και της αυτοεκτίμησης είναι θεμελιώδης για να είναι σε θέση να κάνει 

επιλογές ανεξάρτητα - πάνω από τις σεξουαλικές σχέσεις, το γάμο και την γέννηση παιδιών. 

Η αποτίμηση και ο σεβασμός των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για να συμμετάσχουν 

στην πολιτική, να απαιτήσουν μια δίκαιη επιστροφή στην εργασίας τους και να έχουν 

πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγεία και η εκπαίδευση. 

 Η πολιτική ενδυνάμωση (χειραφέτηση) αφορά την ισότητα εκπροσώπησης σε πολιτικούς 

θεσμούς και την ενίσχυση της φωνής των αδυνάτων, έτσι ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και τη ζωή άλλων όπως αυτές. Είναι σε 

θέση να μιλούν, αλλά και να μιλούν για τον εαυτό τους, αποκτώντας το δικαίωμα να 

συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία. 

 Η οικονομική ενδυνάμωση αφορά την ικανότητα των γυναικών να συνεισφέρουν και να 

επωφελούνται από οικονομικές δραστηριότητες με όρους που αναγνωρίζουν την αξία της 

συνεισφοράς τους, σέβονται την αξιοπρέπειά τους και τους δίνουν τη δυνατότητα να 

διαπραγματευτούν μια δικαιότερη κατανομή των εσόδων. 

Σε φεμινιστικές οργανώσεις, όπως τα «κέντρα καταπολέμησης βίας» στην Ιταλία, η έννοια της 

ενδυνάμωσης γενικά εφαρμόζεται ως διαδικασία ευαισθητοποίησης, αναπτύσσοντας την αυτονομία 

και αυξάνοντας την εξουσία και τη δύναμη της γυναίκας πάνω στους πόρους της και τις αποφάσεις 

που επηρεάζουν τη ζωή της. 

Η ενδυνάμωση είναι επίσης μια διαδικασία μέσω της οποίας οι γυναίκες ενισχύουν τις ικανότητές 

τους, τον ρόλο, την αυτονομία και την εξουσία τους, ως άτομα και ως κοινωνική ομάδα, για να 

προωθήσουν αλλαγές και να μεταμορφώσουν σχέσεις υποταγής. Αναφέρεται σε μη γραμμικές 

διαδικασίες μετασχηματισμού διαφορετικών σχέσεων εξουσίας, αμφισβητώντας την εξουσία ως 

κυριαρχία πάνω σε κάτι άλλο («εξουσία πάνω από») και προωθώντας μια νέα αντίληψη της κοινής 

εξουσίας («εξουσία με»), βασισμένη σε πιο δημοκρατικές κοινωνικές σχέσεις. Από μια φεμινιστική 

και μετασχηματιστική προοπτική, ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας αλλαγών στις σχέσεις 

εξουσίας μεταξύ των φύλων, τροποποιώντας την κατανομή τους στις προσωπικές σχέσεις καθώς 

και στους κοινωνικούς θεσμούς. 

Επομένως, η ενδυνάμωση δεν είναι κάτι που μπορεί να "χορηγηθεί", αλλά περισσότερο μια 

δυναμική διαδικασία που επιδιώκει την ατομική και τη συλλογική προσπάθεια. Συνδέεται στενά με 

μια νέα έννοια εξουσίας που βασίζεται σε πιο δημοκρατικές κοινωνικές σχέσεις και την ώθηση μιας 

κοινής εξουσίας, μιας «βιώσιμης» εξουσίας (Batliwala, 1997), η οποία καθιερώθηκε στην 

κατασκευή μηχανισμών συλλογικής ευθύνης, λήψης αποφάσεων, συμμετοχής και ισότητας των 

φύλων. 



 

Για να είναι μια πραγματικά μεταμορφωτική διαδικασία, η ενδυνάμωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική και κοινωνική διάσταση. Μεμονωμένα, οι αλλαγές 

στοχεύουν στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και της 

δυνατότητας διαπραγμάτευσης των ιδίων συμφερόντων. 

Από ομαδική και κοινωνική άποψη, μια διαδικασία ενδυνάμωσης συνεπάγεται την ενίσχυση των 

δεσμών μας. Οι φορείς υποστήριξης και η αμοιβαία αναγνώριση μπορούν να μας επιτρέψουν να 

αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα και να κάνουμε βήματα προς την υπεράσπιση κοινών 

συμφερόντων. 

Στη συλλογική διάσταση δημιουργούνται κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που 

στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου σε όλους τους τομείς των κοινωνικών 

σχέσεων και της κοινωνικής δομής. 

Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι κατά συνέπεια μια διαρκής άσκηση της ελευθερίας. 

Στην ενότητα 1.5 παρέχονται ορισμένες μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 

της προσέγγισης ενδυνάμωσης σε μαθήματα κατάρτισης για γυναίκες. 

1.3. Φεμινιστική οικονομία: η αγορά εργασίας και η φροντίδα 

Η φεμινιστική οικονομία είναι ένα θεωρητικό σώμα εργασίας που βοηθά στην κατανόηση της 

ανισότητας των φύλων. Η ανισότητα των φύλων είναι ταυτόχρονα αιτία και αποτέλεσμα της 

ανδρικής συντροφικής βίας κατά των γυναικών: η βία είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται από τους 

δράστες για να διατηρήσει και να ενισχύσει την υποταγή των γυναικών και η οικονομική βία είναι 

μια μορφή τέτοιας βίας, ακριβώς όπως η σωματική και η ψυχολογική βία. 

Πέραν συγκεκριμένων περιπτώσεων στενής βίας συντρόφων, η ανισότητα των φύλων συντηρείται 

σε διαφορετικούς τομείς της ζωής (υγεία, εκπαίδευση, πολιτική εκπροσώπηση, αγορά εργασίας, 

κλπ.) και επηρεάζει δυσανάλογα τη ζωή των γυναικών. Η κατανόηση των ανισοτήτων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά την οικονομία είναι καθοριστικής σημασίας για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ως γενικό φαινόμενο και για τη βελτίωση της ζωής των 

επιζώντων ειδικότερα. 

Ένας από τους κρίσιμους τομείς που απασχόλησαν την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου ήταν 

«Γυναίκες και Οικονομία». Η πλατφόρμα δεσμεύεται «να προωθήσει την οικονομική ανεξαρτησία 

των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, και να εξαλείψει το επίμονο και 

αυξανόμενο βάρος της φτώχειας στις γυναίκες, αντιμετωπίζοντας τις διαρθρωτικές αιτίες της 

φτώχειας μέσω αλλαγών στις οικονομικές δομές, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των 

γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις αγροτικές περιοχές, ως ζωτικής σημασίας 

παράγοντες ανάπτυξης, σε παραγωγικούς τομείς, ευκαιρίες και δημόσιες υπηρεσίες» (Ηνωμένα 

Έθνη, 1996) 

Ωστόσο, στο σύστημα στήριξης των επιζώντων ενδο-συντροφικής βίας, η οικονομική ενδυνάμωση 

είναι συνήθως μια υπανάπτυκτη περιοχή και η οικονομική ανεξαρτησία παραμένει ένας δύσκολος 

στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Όταν οι υπηρεσίες υλοποιούν προγράμματα θέσεων εργασίας ή 

προγράμματα κατάρτισης, συχνά ενισχύουν την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. 

Συνήθως, οι γυναικείοι κλάδοι είναι χαμηλής αμοιβής και συχνά είναι η μόνη άμεση ευκαιρία 

εργασίας για τις γυναίκες που αναρρώνουν από ενδο-συντροφική βία. 

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες και οι επαγγελματίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα 

και τεχνογνωσία, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη κατανόησης για το πώς να αναπτύξουν 

προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης με την απαιτούμενη ευαισθησία στο φύλο, που να 

βασίζονται σε μια βαθιά κατανόηση των οικονομικών ανισοτήτων που επηρεάζουν τις γυναίκες, 

καθώς και πως οι υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ 

των φύλων σε όλα τα πεδία. Η φεμινιστική οικονομία παρέχει ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για 



 

την κατανόηση και αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών και να κατορθώσει την επίτευξη του 

στόχου της προώθησης της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών. 

Το φύλο και η οικονομία: βασικά επιχειρήματα της φεμινιστικής οικονομίας  

Η φεμινιστική οικονομία είναι κλάδος κρίσιμης οικονομίας που αμφισβητεί την ηγεμονική 

οικονομική θεωρία καταγγέλλοντας την ανδροκεντρική μεροληψία των κυρίαρχων οικονομικών 

ιδεωδών, δηλαδή του "homo economicus" (κατανομή των καθολικών χαρακτηριστικών σε εκείνον 

που είναι λευκός, ενήλικος, υγιής, ετεροφυλόφιλος, μέσης τάξης αρσενικό). 

Η φεμινιστική οικονομία υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι σχέσεις των δύο φύλων ως 

μία από τις μεταβλητές που εξετάζονται κατά την ερμηνεία της οικονομίας. Το θεωρητικό πλαίσιο 

της φεμινιστικής οικονομίας επικρίνει την αντίληψη ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην επαγγελματική σταδιοδρομία και στην εκπαίδευση οφείλονται για παράδειγμα στην ελεύθερη 

επιλογή και έχουν αναπτύξει εργαλεία για τον εντοπισμό διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των 

φύλων που συνδέονται με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. 

Μία από τις βασικές συνεισφορές της φεμινιστικής οικονομίας είναι ο επαναπροσδιορισμός της 

έννοιας της «εργασίας» να περιλαμβάνει όχι μόνο την αμειβόμενη εργασία στην αγορά εργασίας 

αλλά και τη μη αμειβόμενη εργασία στην ευρύτερη διάστασή της. Αυτό το είδος εργασίας δεν είναι 

μόνο εννοιολογικό, αλλά θεωρείται απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της οικονομίας: η φεμινιστική 

οικονομία είναι χαρακτηριστική γιατί θέτει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα της ζωής, αντί της 

ανάλυσης των αγορών. Η καπιταλιστική οικονομία είναι βιώσιμη μόνο από το γεγονός ότι μεγάλο 

μέρος της απαραίτητης εργασίας γίνεται χωρίς αμοιβή και από γυναίκες. 

Η φεμινιστική οικονομία έχει ασχοληθεί και με τα δύο, τόσο με τη δημιουργία αυτών των νέων 

εννοιών ώστε να ρίξει φως στις διαστάσεις της οικονομίας σε σχέση με τα φύλα, όσο και να 

σχεδιάσει νέους δείκτες και οικονομικά μέσα που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε τα απαραίτητα 

δεδομένα για να κατανοήσουμε αυτές τις πραγματικότητες. Όπως δήλωσε η ισπανική φεμινίστρια 

οικονομολόγος Cristina Carrasco (2007), οι τρέχουσες «στατιστικές είναι ύποπτες» και πρέπει να 

επανεξεταστούν για να βγουν στην επιφάνεια όλα όσα έχει επισκιάσει ο ανδροκεντρικός φακός του 

homo economicus. 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές έννοιες της φεμινιστικής οικονομίας που σχετίζονται με την 

εργασία φροντίδας, ως την αόρατη πλευρά της οικονομίας, αλλά και τη διάσταση των ανισοτήτων 

μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. 

Ο σεξουαλικός καταμερισμός της εργασίας 

Ο σεξουαλικός καταμερισμός της εργασίας προϋποθέτει τη συγκέντρωση των γυναικών σε 

αναπαραγωγικές δουλειές στην εγχώρια σφαίρα καθώς και σε καθορισμένες δραστηριότητες και 

θέσεις στο πλαίσιο της αμειβόμενης εργασίας. 

Ο σεξουαλικός καταμερισμός της εργασίας κατασκευάζει διαφορετικά το θηλυκό και το αρρενωπό, 

τοποθετώντας το θηλυκό στη φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού, ενώ τοποθετεί το αρσενικό 

στη δημόσια σφαίρα της αμειβόμενης εργασίας και της λήψης αποφάσεων με κοινωνικό αντίκτυπο. 

Από αυτή την οπτική, η οργάνωση της κοινωνίας είναι κατασκευασμένη με μεροληπτικό τρόπο 

απέναντι στις γυναίκες, επειδή τις θέτει σε μειονεκτική και άνιση θέση, σε σχέση με αυτήν των 

ανδρών. 

Εργασία Φροντίδας 

Οι φεμινιστές οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος των προσπαθειών τους για να 

επαναπροσδιορίσουν τα καθήκοντα φροντίδας ως βασική συμβολή στην οικονομία. Η Ισπανίδα 

οικονομολόγος Amaia Pérez Orozco μας δίνει έναν χρήσιμο ορισμό της «εργασίας φροντίδας»: 



 

«Ως εργασία φροντίδας μπορούμε να κατανοήσουμε την καθημερινή διαχείριση της ζωής 

και της υγείας, η πιο βασική και καθημερινή ανάγκη που επιτρέπει τη βιωσιμότητα της 

ζωής. Αυτό συνεπάγεται μια διπλή διάσταση, το «υλικό» - η εκτέλεση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων με απτά αποτελέσματα, που φροντίζουν το σώμα και τις βιολογικές 

ανάγκες του - και το «άυλο», που σχετίζεται με την αγάπη, τις σχέσεις και τη 

συναισθηματική ευημερία» (Pérez Orozco, 2006). 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις γυναίκες
1
; 

• Διπλή/Δεύτερη βάρδια 

• Οδηγεί τις γυναίκες να εργάζονται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, να εργάζονται με 

μερική απασχόληση ή να δέχονται χαμηλότερες αμοιβές για να μπορούν να εκπληρώνουν 

τις «ευθύνες» φροντίδας και τη συντήρηση του νοικοκυριού 

• Κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός: γυάλινη οροφή και «κολλώδες πάτωμα» 

• Έλλειψη αναγνώρισης της συμβολής τους στην κοινωνία και στην παραγωγική οικονομία  

• Θηλυκοποίηση της φτώχιας (feminization of poverty): ένα φαινόμενο όπου οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν δυσανάλογα τους φτωχούς του κόσμου 

• Οικονομική βία με βάση το φύλο  

• Η εργασία των γυναικών είναι εκμεταλλεύσιμη και υποτιμάται - εργάζονται περισσότερες 

ώρες για λιγότερα χρήματα 

• Το έμφυλο χάσμα αμοιβής - Χαμηλότεροι μισθοί - φεμινισμός της φτώχειας - έλλειψη 

οικονομικής ανεξαρτησίας 

• Έλλειψη χρόνου για δραστηριότητες αναψυχής 

• Αναπαράγει τα σεξιστικά στερεότυπα στις νέες γενιές 

Τι αντιπροσωπεύει αυτό για την οικονομία;   

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναφορικά με την αξία της εργασίας φροντίδας, μια 

συνηθισμένη οικογένεια θα δαπανήσει περίπου 25.800 € ετησίως αν αναθέσει τις εργασίες 

φροντίδας που συνήθως γίνονται από τις γυναίκες.  

Δεύτερη βάρδια 

Η διπλή/δεύτερη βάρδια είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλονται οι γυναίκες όταν εκτελούν 

αμειβόμενη εργασία και πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την αναπαραγωγική εργασία, διότι δεν τις μοιράζονται τους συντρόφους τους. 

Στην Ελλάδα, το 2014, οι άνδρες δαπάνησαν κατά μέσο όρο 1 ώρα και 31 λεπτά για δουλειές του 

σπιτιού (κυρίως μαγείρεμα, ελάχιστο καθάρισμα) ενώ οι γυναίκες περνούν κατά μέσο όρο 4 ώρες 

και 36 λεπτά.  

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων 

είναι η διαφορά μεταξύ των ακαθάριστων αποδοχών όλων των εργαζομένων γυναικών και όλων 

των εργαζομένων ανδρών. Με βάση τον υπολογισμό των αποδοχών ανά ώρα, οι γυναίκες 

κερδίζουν κατά 16% λιγότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή 

περίπου 2 μήνες δωρεάν εργασίας κάθε χρόνο. Εάν ο υπολογισμός γίνει με βάση τα ετήσια κέρδη 

και όχι το ωρομίσθιο, το χάσμα είναι ευρύτερο (25-30%), επειδή πολλές γυναίκες εργάζονται με 

μερική απασχόληση. Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων αυξάνεται με την ηλικία, οι 
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μεγαλύτερες γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες της ηλικίας τους. Κερδίζοντας λιγότερα 

χρήματα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες: λιγότερα χρήματα για εξοικονόμηση και επένδυση και 

ένα μέσο χάσμα συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο ΕΕ στο 39% 

 

Οι αιτίες του μισθολογικού χάσματος είναι οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά 

εργασίας και στην παγκόσμια ανακατανομή της εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μη 

αμειβόμενης εργασίας). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι: 

- Απουσία από την αγορά εργασίας: η αποκαλούμενη «αδράνεια», έννοια που η 

οικονομολόγος Margaret Maruani θεωρεί μια «κοινωνιολογική παρέκκλιση» (Maruani, 

2002). Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, στη συμμετοχή 

στην άτυπη οικονομία, στη μερική και προσωρινή απασχόληση. Με τη μερική απασχόληση 

και τα διαλείμματα σταδιοδρομίας για την ανατροφή και φροντίδα των παιδιών και των 

εξαρτώμενων ατόμων, είναι λιγότερο πιθανό να προαχθούν, που σημαίνει ότι κερδίζουν 

λιγότερα χρήματα. 

- Οι διακρίσεις, τόσο άμεσες (ευθύς), όπως η αθέμιτη μεταχείριση των γυναικών, όσο και 

έμμεσες (πρακτικές που φαίνονται ως δίκαιη μεταχείριση, αλλά στην πραγματικότητα δεν 

είναι διότι επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, π.χ. δεν επιτρέπεται μερική απασχόληση 

σε συγκεκριμένη εταιρεία) 

- Διαχωρισμός, τόσο οριζόντιος όσο και κάθετος (βλ. Παρακάτω). 

Κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός: γυάλινη οροφή και κολλώδες πάτωμα 

Ο επαγγελματικός ή οριζόντιος διαχωρισμός είναι η «άνιση κατανομή ανδρών και γυναικών σε 

έναν τομέα ή μεταξύ τομέων» (Generalitat de Catalunya, 2008). 



 

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2015 

Οι θέσεις εργασίας των γυναικών έχουν συνήθως χαμηλότερη κοινωνική και οικονομική αξία: οι 

τομείς που έχουν συνδεθεί περισσότερο με τις γυναίκες είναι εκείνοι με τις χειρότερες συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, υψηλότερη εποχικότητα και υψηλότερο ποσοστό μερικής 

απασχόλησης. 

Σε ορισμένους τομείς και επαγγέλματα, οι γυναίκες τείνουν να παρουσιάζουν υπερβολική 

παρουσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι άνδρες υπερ-εκπροσωπούνται.  Σε ορισμένες χώρες τα 

επαγγέλματα που κατά κύριο λόγο εκτελούνται από γυναίκες, όπως η διδασκαλία ή η νοσηλευτική, 

προσφέρουν χαμηλότερους μισθούς από τα επαγγέλματα που κατά κύριο λόγο ασκούν άνδρες, 

ακόμα και αν το επίπεδο εμπειρίας και εκπαίδευσης που απαιτείται είναι το ίδιο. 

Αυτό σχετίζεται με τη σεξουαλική κατανομή της εργασίας: αυτές οι θέσεις εργασίας αποτελούν 

επέκταση των καθηκόντων των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ο ρόλος και το καθήκον τους 

ως γυναίκες και ως εκ τούτου η αξία τους δεν συνδέεται με το κύρος τους στη δημόσια ζωή, ούτε 

με την χρηματική αξία. 

Ο κάθετος διαχωρισμός είναι «η άνιση κατανομή γυναικών και ανδρών σε διαφορετικές κατηγορίες 

ή επίπεδα εργασίας, έτσι ώστε οι γυναίκες να συγκεντρώνονται σε θέσεις εργασίας με λιγότερες 

ευθύνες». (Generalitat de Catalunya, 2008) 

Δύο όροι χρησιμοποιούνται για τη γραφική αποτύπωση του κάθετου διαχωρισμού στην αγορά 

εργασίας. Το πιο γνωστό από αυτά είναι η «γυάλινη οροφή»: αόρατα εμπόδια ή δυσκολίες που 

επηρεάζουν την πρόσβαση των γυναικών στην εξουσία, στη λήψη αποφάσεων και στα υψηλότερα 

επίπεδα ευθύνης, λόγω της μεροληψίας όσον αφορά τις επαγγελματικές τους ικανότητες 

Μόνο το 21% των γυναικών καταλαμβάνει θέση στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων 

εισηγμένων εταιρειών της ΕΕ. Σε μόνο οκτώ χώρες (Γαλλία, Λετονία, Φινλανδία, Σουηδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιταλία και Γερμανία) οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα 

τέταρτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
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Η δεύτερη έννοια που σχετίζεται με τον κάθετου διαχωρισμό είναι το κολλώδες πάτωμα.  

Αναφέρεται στη συγκέντρωση των γυναικών στις κατώτερες κατηγορίες απασχόλησης, τις θέσεις 

εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα ή εκείνες με τους χειρότερους μισθούς και τις πλέον 

τρωτές συνθήκες. 

Οι διασταυρούμενες ανισότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των γυναικών σε 

«κολλώδη πατώματα». Ένα παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες μετανάστριες 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν επίσημα τα προσόντα τους στις χώρες υποδοχής και συστηματικά 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους διαχωρισμένους τομείς, όπως οι εργασίες φροντίδας. 

Οι φεμινιστικές οργανώσεις που εργάζονται για την οικονομική ενδυνάμωση των επιζώντων της 

ενδο-συντροφικής βίας αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προωθήσουν προγράμματα 

επαγγελματικής ένταξης και κατάρτισης που πραγματικά συμβάλλουν στην οικονομική 

ανεξαρτησία των γυναικών, αλλά δεν ενισχύουν τις ανισότητες των φύλων που αποτελούν τη βάση 

της ίδιας της ενδο-συντροφικής βίας. 

1.4. Συμβουλευτική εργασίας σε κέντρα κατά της βίας 

Η οικονομική ενδυνάμωση των επιζώντων απαιτεί από τους κοινωνικούς λειτουργούς των δομών 

στήριξης να αποκτήσουν ορισμένες διαφοροποιημένες δεξιότητες και δεσμεύσεις από αυτές που 

έχουν συνηθίσει και θα βρεθούν στη θέση να εγκαταλείψουν τη ζώνη της ασφάλειάς τους. Ο ρόλος 

ενός συμβούλου εργασίας παρέχει ένα είδος υποστήριξης διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. 

Ένας σύμβουλος θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην κατάσταση ενός ατόμου με απαράμιλλη 

προσοχή και δέσμευση, που το υποστηριζόμενο άτομο σπάνια θα βιώσει αλλού. Η συμβουλευτική 

(coaching) υποστηρίζει γενικές καταστάσεις της ζωής, βελτιώνει τις επιδόσεις μας και δημιουργεί 

επιθυμητά αποτελέσματα στην περίπτωση της εργασιακής ένταξης και του ανταγωνισμού της 

αγοράς εργασίας. Η θεραπεία συνήθως επικεντρώνεται σε ειδικά, σημαντικά προβλήματα, π.χ. 

τραυματική εμπειρία, ψυχική ασθένεια κλπ
2
. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας καλός σύμβουλος εργασίας θα πρέπει να έχει τις εξής ικανότητες: 

 

Κάρτα Ικανοτήτων 

Μεταφερόμενες 

δεξιότητες και 

ικανότητες 

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων 

Ψηφιακή παιδεία 

Πληροφοριακή παιδεία 

                                                
2 Πηγή: έργο " Bilan de Competences for Job Seekers: exchange of international experiences and application of new findings in the 

Czech Labour Office practice No CZ.1.04/5.1.01/77.00070 με τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ 

 



 

Επικοινωνία (συνεντεύξεις) 

Γραφή 

Λεκτική έκφραση, ικανότητα έκφρασης 

Ανθρώπινο κίνητρο 

Οργάνωση και προγραμματισμός έργων 

Προσωπική ανάπτυξη 

Δεξιότητες παρουσίασης 

Ευελιξία στη σκέψη (προσαρμοστικότητα, ευελιξία, δεξιότητες 

αυτοσχεδιασμού) 

Ανεξαρτησία 

Ομαδική εργασία 

Δημιουργικότητα 

Διαπραγματευτικές ικανότητες 

Γνώση  Ανάπτυξη σταδιοδρομίας ατόμων σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους 

Μέθοδοι και τεχνικές συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

Βασική ψυχολογία του ατόμου, εξέλιξη, κοινωνική και συμβουλευτική 

ψυχολογία, ψυχολογία εργασίας, ψυχοδιαγνωστική, παιδαγωγική και 

άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες 

Τάσεις της αγοράς εργασίας, πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 

εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης 

Βασικά χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και των συνθηκών τους 

Διαθέσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προσωπικά 

προβλήματα και την κοινωνική κατάσταση 

Επαγγελματικές 

δεξιότητες και 

ικανότητες 

Ανάλυση των αναγκών του πελάτη και καθορισμός του 

χρονοδιαγράμματος της συμβουλευτικής διαδικασίας  

Χαρτογράφηση κινήτρων, προσωπικών ποιοτήτων και ικανοτήτων 

μέσω εργαλείων αξιολόγησης σταδιοδρομίας και αυτοαξιολόγησης 

Υποστήριξη της αυτογνωσίας του πελάτη, διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον έλεγχο της εκπαιδευτικής 

και επαγγελματικής πορείας 

Οργάνωση δραστηριοτήτων ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής με 

παιδαγωγική πτυχή 

Προσδιορισμός δυνατοτήτων ανάπτυξης και των εκπαιδευτικών 

αναγκών του πελάτη 

Συνεργασία με βασικούς συντελεστές στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

απασχόλησης και της αγοράς εργασίας 

Κριτήρια Ποιότητας και Πρότυπα για συμβούλους εργασίας 

Εμπειρογνωμοσύνη, δεξιότητες και εμπειρία του συμβούλου 

Κριτήρια ποιότητας Πρότυπο ποιότητας 

Θεωρητική βάση Ο σύμβουλος γνωρίζει τη βασική νομοθεσία που σχετίζεται με 

τον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. 

Επαγγελματική 

ανάπτυξη 

Ο σύμβουλος παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του / 

της, συμμετέχει σε επαγγελματικές εκδηλώσεις και επενδύει 

στην εκπαίδευση, σε συμφωνία με τις τρέχουσες εξελίξεις 

συνεχώς καινοτομεί στις επαγγελματικές του / της ικανότητες. 

Ιστορικό 

πληροφοριών 

Ο σύμβουλος γνωρίζει τους εμπειρογνώμονες άλλων 

υπηρεσιών με τους οποίους πρέπει να επικοινωνεί ή να 

συστήνει σε πελάτες εφόσον είναι απαραίτητο. 

Ο σύμβουλος γνωρίζει τη γενική κατάσταση και την εξέλιξη 

της αγοράς εργασίας. 



 

Ο σύμβουλος γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας 

στις περιφέρειες ή είναι σε θέση να ενημερωθεί από πηγές 

σχετικά με τις εκεί ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Είναι σε θέση να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τις 

περιφερειακές ειδικότητες στην αγοράς εργασίας. 

Ηθικές αρχές Ο σύμβουλος μπορεί να περιγράψει τη βάση της εργασίας με 

εμπιστευτικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 

συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού πλαισίου. 

Φύλο και επιχειρηματικότητα 

Το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας έχει παραμεληθεί γενικά στην κοινωνία και στις 

κοινωνικές επιστήμες. Οι γυναίκες όχι μόνο έχουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην 

επιχειρηματικότητα από τους άνδρες αλλά γενικά επιλέγουν να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν 

επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους από ό, τι οι άνδρες τείνουν να κάνουν. Αυτοί οι τύποι 

βιομηχανιών, γενικά οι τομείς της εκπαίδευσης, κυρίως οι λιανικές και οι λοιπές βιομηχανίες 

υπηρεσιών, συχνά θεωρούνται λιγότερο σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη, από ό, τι η 

βιομηχανική παραγωγή και η υψηλή τεχνολογία. Επίσης, οι πολιτικές και τα προγράμματα  

προσανατολίζονται στους άνδρες και συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

γυναικών επιχειρηματιών. Ως επακόλουθο αυτής της κατάστασης, η ισότητα ευκαιριών μεταξύ 

γυναικών και ανδρών από την οπτική του επιχειρηματικού πνεύματος εξακολουθεί να μην αποτελεί 

πραγματικότητα. Αυτές οι πτυχές, επηρεάζουν επίσης την πρόσβαση των γυναικών στη 

χρηματοδότηση: η έρευνα σε όλη την ΕΕ καταδεικνύει ότι οι ρόλοι των φύλων εμποδίζουν τις 

γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους σε ισότιμη βάση (Directorate general for 

internal policies policy department, 2015).  Για παράδειγμα: 

➢ Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν χρηματοδότηση δανείων σε σύγκριση με 

τους άνδρες 

➢ Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν επενδυτική χρηματοδότηση σε σύγκριση 

με τους άνδρες 

➢ Οι γυναίκες τείνουν να ζητούν χαμηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης σε σύγκριση με τους 

άνδρες 

➢ Οι γυναίκες δεν έχουν την εμπιστοσύνη και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 

υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια Οι γυναίκες βαθμολογούν τους 

εαυτούς τους και τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και το επίπεδο καινοτομίας πολύ 

χαμηλότερα σε σύγκριση με τους άνδρες, ακόμη και για παρόμοιες επιχειρήσεις. Εάν οι 

γυναίκες δεν έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους επιχειρήσεις, τότε θα είναι πιο δύσκολο για 

αυτές να πείσουν έναν δανειστή ή έναν επενδυτή. 

➢ Οι γυναίκες τείνουν να δημιουργούν επιχειρήσεις που κυριαρχούν σε τομείς που 

κυριαρχούν γυναίκες. Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται από μια σειρά φορέων, μεταξύ των 

οποίων οι χρηματοδότες, ότι έχουν χαμηλό αναπτυξιακό δυναμικό και χαμηλή 

προστιθέμενη αξία. Για τους λόγους αυτούς, οι επενδυτές σε μετοχές δεν προσελκύονται 

περισσότερο από αυτές. 

➢ Από κάποια στοιχεία προέκυψαν ότι οι πάροχοι χρηματοδότησης δανείων (τραπεζικά 

δάνεια και πιστώσεις) αποθαρρύνονται επίσης από τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις 

που θεωρούνται ότι έχουν χαμηλό αναπτυξιακό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρήσεων σε τομείς που κυριαρχούν γυναίκες 

 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΚΕ) 



 

Όταν ξεκινάμε μια συζήτηση για το νόημα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, συχνά υπάρχουν 

πολλές θεωρίες, αλλά ο στόχος της Κοινωνικής Επιχείρησης παραμένει άθικτος: να δημιουργήσει 

θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Η κοινωνική επιχείρηση έχει γίνει πρόσφατα μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές 

επιχειρήσεις και παρόλο που η νομική διάρθρωση εξακολουθεί να είναι ασαφής σε πολλές χώρες 

της ΕΕ, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες θα πρέπει να δουν την ΚΕ ως εναλλακτική λύση για 

την κερδοφορία, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την κοινωνική οικονομία 

στο επίκεντρο των ανησυχιών της όσον αφορά την αναζήτηση νέας λύσης στα κοινωνικά 

προβλήματα, προκειμένου να παράσχει καινοτόμες απαντήσεις στις τρέχουσες οικονομικές και 

κοινωνικές προκλήσεις, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη (European 

Commission, 2011). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κύριος κινητήριος μοχλός των Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι ο 

κοινωνικός αντίκτυπος και αν προκύψει κέρδος, οι οικονομικοί στόχοι υποστηρίζουν τις κοινωνικές 

αποστολές της εταιρείας. Η ΚΕ υλοποιεί τους στόχους της με την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων, 

με άλλα λόγια παρέχει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων 

χρησιμοποιώντας στρατηγικές αγοράς. 

Για την ανάπτυξη της ΚΕ, είναι σημαντικό να βρεθεί χώρος στο νομικό πλαίσιο μιας χώρας. 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που ισχύουν για την κοινωνική οικονομία σε διαφορετικές χώρες, 

επομένως η νομική διαβούλευση είναι απαραίτητη για να έχουμε μια σαφή εικόνα για τις νομικές 

πτυχές της ΚΕ. Επιπλέον, η Κοινωνική Επιχείρηση είναι ένα υβρίδιο μεταξύ της φιλανθρωπίας και 

της επιχείρησης: η ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 

θα είναι απαραίτητη για τους ηγέτες των ΚΕ. 

Η κοινωνική επιχείρηση σε ευρεία προοπτική θα μπορούσε να είναι μια απάντηση σε πολλές 

φιλανθρωπικές οργανώσεις για να γίνει αυτοδύναμη, δημιουργώντας το δικό της κέρδος για τις 

φιλανθρωπικές δραστηριότητές τους. Θα μπορούσε επίσης να είναι η καινοτόμος ιδέα για πολλά 

κοινοτικά κέντρα που υποστηρίζουν άμεσα τις τοπικές κοινότητες, να προσφέρουν ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Κέντρα Κατά της Βίας, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό για να καταστούν βιώσιμα και ταυτόχρονα να 

βοηθήσουν τους/τις πελάτες/τισές τους να γίνουν «επιχειρηματικοί» και να αναπτύξουν ένα σύνολο 

δεξιοτήτων ζωής, για να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητοι/τες. Επιπλέον, η Κοινωνική 

Επιχείρηση αποδείχθηκε ότι έχει τεράστια δυναμική ως «όχημα» για την ενδυνάμωση
3
 των 

γυναικών. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η ιδέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο 

σχέδιο χειραφέτησης στα Κέντρα Κατά της Βίας, καταρχάς, να εξοικειωθούν τα κέντρα με την ίδια 

την έννοια και δεύτερον, να δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία για να «αφυπνιστεί» η 

επιχειρηματική νοοτροπία των γυναικών. 

Η Κοινωνική Επιχείρηση αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ξυπνήσει «επιχειρηματική 

στάση» μεταξύ των γυναικών. Με το μεταβαλλόμενο πρότυπο επιχειρησιακής προσέγγισης από την 

ανδροκρατούμενη, στην εξισορροπημένη μεταξύ των φύλων, όπου όλο και περισσότερες γυναίκες 

είναι ηγέτες κοινωνικών επιχειρήσεων, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τις γυναίκες να γίνουν 

οικονομικά ανεξάρτητες. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν 

μια κοινωνική επιχείρηση από μια παραδοσιακή επιχείρηση
4
. 

Τι ενθαρρύνει τις γυναίκες να ξεκινήσουν μια κοινωνική επιχείρηση; 

                                                
3
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4
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Το μεγαλύτερο κίνητρο είναι το κοινωνικό στοιχείο. Οι γυναίκες αποδεικνύουν αυτό που 

περιγράφεται: «αισθάνεται μια προσωπική κλήση προς τα κοινωνικά ζητήματα» για να κάνει μια 

συγκεκριμένη αλλαγή στην κοινότητά της. Ένας άλλος σημαντικός κινητήριος παράγοντας ήταν η 

ευκαιρία να γίνει καινοτόμος και να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις 

κοινότητές τους. 

Τι έχουν να κερδίσουν οι γυναίκες: 

- Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των χειρωνακτικών δεξιοτήτων) 

- Ηγετικές και διαχειριστικές ικανότητες  

- Ανάληψη της κυριότητας των ευθυνών τους 

- Αυτοπεποίθηση 

- Να βοηθήσουν άλλες γυναίκες μέσω των δραστηριοτήτων της ΚΕ 

- Να αναγνωρίσουν τα κρυμμένα ταλέντα τους 

 

Διδασκαλία δεξιοτήτων ΤΠΕ σε επιζώντες ενδο-συντροφικής βίας: ευκαιρίες 

ενδυνάμωσης και μέτρα ασφαλείας 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούνται από ένα πολύπλοκο σύνολο 

αγαθών, εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη διανομή, τη 

μεταποίηση και τη μετατροπή πληροφοριών. Περιλαμβάνουν ποικίλες βιομηχανίες όπως: 

τηλεπικοινωνίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, υπηρεσίες πληροφορικής και ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια). 

Η πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι απαραίτητη για την 

οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την απασχόληση, τη βιώσιμη οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Η δύναμη του Διαδικτύου γίνεται ισχυρότερη μέρα με 

τη μέρα. Ο τομέας των ΤΠΕ θεωρείται ως ένας αυτοαναπαραγόμενος και αυτοσυντηρούμενος 

μηχανισμός ευημερίας και ανάπτυξης. Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση 

ευρέος φάσματος πληροφοριών και συμβουλών που οδηγούν σε αλλαγή γνώσης και στάσης. Σε 

αυτή τη γραμμή σκέψεων θα ήταν πραγματικά δύσκολο για τις γυναίκες να επιτύχουν οικονομική 

ανεξαρτησία και ισότητα χωρίς να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία.  

Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων σε αυτόν τον τομέα. Οι στατιστικές 

δείχνουν ότι οι γυναίκες κερδίζουν το 57 τοις εκατό των πτυχίων, αλλά αποτελούν μόνο το 18% 

των πτυχιούχων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 59% 

των συνολικών συμμετεχόντων στο εργατικό δυναμικό, ο αριθμός των γυναικών σε υπολογιστικές 

και μαθηματικές θέσεις εργασίας μειώθηκε από το 35% στο 26%, από το 1990 έως το 2013. 

Σύμφωνα με μια έκθεση του CNET για το 2015, εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και το 

Twitter έχουν λιγότερο από 20% γυναίκες σε τεχνικούς ρόλους, ενώ συγκριτικά οι γυναίκες 

αποτελούν μόνο το 10% του τεχνικού προσωπικού του Twitter. Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να 

θέσει τις γυναίκες σε μια κατάσταση όπου χάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης του μέλλοντος. 

Από φεμινιστική άποψη, οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

ενδυνάμωση των γυναικών επιζώντων ενδο-συντροφικής βίας, σε δυο τουλάχιστον έννοιες: 

- Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων 

αναζήτησης εργασίας μέσω του διαδικτύου, συμβάλλοντας στην υπέρβαση του ψηφιακού 

χάσματος μεταξύ των δύο φύλων 

- Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο, ως 

βασικό μέτρο προστασίας για τις γυναίκες επιζήσασες ενδο-συντροφικής βίας, 



 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από ψεύτικες προσφορές θέσεων εργασίας που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εμπειρίες έμφυλης βίας (π.χ. trafficking) 

Το πρώτο βήμα σ΄ αυτή τη διαδικασία είναι να εντοπίσουμε τις ανάγκες της πραγματικότητας 

αυτών των γυναικών. Έχοντας αυτά κατά νου, είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσουμε αυτή την 

εκπαίδευση με την ψηφιακή ευαισθητοποίηση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο με ασφάλεια. 

1.5. Μέθοδοι κατάρτισης: Πώς υποστηρίζω επιζώντες ενδο-συντροφικής βίας να 

επιτύχουν την οικονομική τους ενδυνάμωση; 

Το έργο WEGO, με βάση τις εμπειρίες των εταίρων στους οργανισμούς τους, προτείνει τρεις 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της ενδο-συντροφικής βίας στη διαδικασία 

οικονομικής ενδυνάμωσης: 

1. Φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων από το σχολείο της Βόρειας Ευρώπης (Πανεπιστήμιο 

Folkuniversitetet στη Σουηδία) 

2. Αντανακλαστική δράση, μια μεθοδολογία συμμετοχής που αναπτύχθηκε στα αναπτυξιακά 

προγράμματα του Νότου (αναπτύχθηκε από την Action Aid)  

3. Τα φεμινιστικά μονοπάτια ενδυνάμωσης που βασίζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως 

αναπτύχθηκαν από φεμινιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη και τα κέντρα κατά της βίας στην 

Ιταλία. 

Φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων ως μια προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Η προσέγγιση της φιλελεύθερης εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βόρεια Ευρώπη (Folkbildning) έχει μία 

μακρά ιστορία από τον 19ο αιώνα. Εξακολουθεί να είναι σχετική και έχει εξελιχθεί για να 

ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της κοινωνίας μέσω της ικανότητάς της να υιοθετεί νέες και μη 

συμβατικές μεθόδους. Η προσέγγιση της Βόρειας Ευρώπης μοιράζεται πολλά στοιχεία με άλλες 

σχολές λαϊκής εκπαίδευσης στο Νότο. Ως μεθοδολογία ομότιμης ομάδας, παρουσιάζει επίσης 

ομοιότητες με τις ανεπίσημες ομάδες αυτογνωσίας / χειραφέτησης των γυναικών που 

αναπτύχθηκαν από το φεμινιστικό κίνημα της δεκαετίας του '70. 

Η φιλελεύθερη εκπαίδευση των ενηλίκων συμβάλλει στην ενδυνάμωση των επιζώντων του IPV και 

επίσης διευρύνει τις ευκαιρίες για την οικονομική τους ανεξαρτησία. Μπορεί να βελτιώσει την 

απασχολησιμότητα και το εισόδημα, ειδικά για τις ευαίσθητες ομάδες, όπως οι γυναίκες που έχουν 

επιζήσει από τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ). Παίζει σημαντικό ρόλο στη συντήρηση, 

την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 

υποστήριξης. Ταυτόχρονα, ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να επιτρέψει 

στους ανθρώπους να δεχτούν επιρροές στη ζωή τους
5
 . 

Έτσι, η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει καίριο ρόλο για τους επιζήσαντες της βίας μεταξύ 

συντρόφων (IPV) και  όχι μόνο όσον αφορά την απασχόληση. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που 

αποκτούνται έχουν πολλαπλά οφέλη, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η ενίσχυσης της 

κοινωνικής ένταξης και η χειραφέτηση των γυναικών.  

 Εφόσον η εκπαίδευση των ενηλίκων συχνά συνεπάγεται γενική γνώση της πολιτικής, της 

θρησκείας, του πολιτισμού και της κοινωνίας, οι φορείς εκπαίδευσης συνεργάζονται στενά με 

διάφορους κοινωνικούς εταίρους, όπως κοινωνικά κινήματα και ενώσεις, ΜΚΟ και Κέντρα Κατά 

της Βίας, προκειμένου να καλύψουν αυτές τις βασικές πτυχές.  
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 Folkuniversitetet Uppsala has been working with labour market integration of women for many years. Our 

experience shows that liberal adult education is the most suitable and, the same time, most effective 

framework for that. 



 

Στην πραγματικότητα, η εκπαίδευση ενηλίκων προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να 

προσαρμόσει τα μαθήματα στις ικανότητες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει ότι 

οι σπουδαστές έχουν μεγάλη επιρροή πάνω στο τι μαθαίνουν και πώς.  

H κύρια μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων που μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε έναν από 

αυτούς τους οργανισμούς (ειδικότερα στα Κέντρα Κατά της Βίας) είναι η διαχείριση περιπτώσεων. 

Κάθε Κέντρο Κατά της Βίας, που εργάζεται απευθείας με γυναίκες, διαθέτει αρκετούς 

εκπαιδευόμενους. Κάθε μία από τις γυναίκες θεωρείται ξεχωριστή περίπτωση, με τις δικές της 

ανάγκες και ικανότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι, ένα Κέντρο πρέπει να επεξεργαστεί 

ένα ατομικό σχέδιο ανάπτυξης για κάθε γυναίκα. Το ίδιο το Κέντρο εφαρμόζει μια γενική 

στρατηγική διαχείρισης περιπτώσεων που περιγράφει τις διαδικασίες και τις εργασιακές τακτικές 

για αυτές τις ποικίλες περιπτώσεις. 

Μια από τις βασικές ιδέες της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως εφαρμόζεται από το Folkuniversitetet 

στη Σουηδία, είναι ότι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, οι μέθοδοι εργασίας είναι 

δημοκρατικές και ευχάριστες και η μάθηση είναι ενεργή. Οι συμμετέχοντες αναζητούν και 

αναπτύσσουν τις δικές τους γνώσεις μέσω του διαλόγου, της αλληλεπίδρασης και του 

προβληματισμού μαζί με άλλους. Ο εκπαιδευτής εδώ δεν είναι παιδαγωγός, αλλά μάλλον ηγέτης 

που μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, ο μορφότυπος της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων ενδυναμώνει τη φύση της. 

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της φιλελεύθερης εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι "κύκλοι 

μελέτης". Ο «κύκλος μελέτης» παρέχει ευκαιρίες για να ανακαλύψετε πώς σκέφτονται και νιώθουν 

διαφορετικοί άνθρωποι σχετικά με ένα θέμα και γιατί έχουν συγκεκριμένες απόψεις για να: 

ερευνήσουν τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα συγκεκριμένων κοινωνικών 

υπηρεσιών, να εντοπίσουν προσωπικά προβλήματα και να ανακαλύψουν προτάσεις για τη λύση 

τους και να εμβαθύνουν την κατανόηση μέσα σε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα. Κατά συνέπεια, 

και τα δύο αυτά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον για τις γυναίκες ώστε να μοιραστούν την εμπειρία τους, να μιλήσουν για τις κρυφές 

ικανότητές τους, να καταλάβουν ότι πολλές γυναίκες έχουν περάσει από την ίδια ή παρόμοια 

εμπειρία, να εμπνευστούν και να μάθουν από άλλες γυναίκες. Αυτά τα δομημένα εργαλεία είναι 

κατάλληλα για τη συζήτηση των ορίων και των δυνατοτήτων της αγοράς εργασίας, καθώς και για 

την κατανόηση των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο και με ποιόν τρόπο 

μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να αποκτηθούν. 

Οι «κύκλοι μελέτης» αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης και εκπαίδευσης με ένα πολύ χαμηλό 

όριο συμμετοχής. Οι «κύκλοι μελέτης» σχηματίζονται βάσει των συμφερόντων του κάθε 

συμμετέχοντα. Αποτελούνται από μικρές ομάδες (έως 10) συμμετεχόντων που συναντιούνται 

τακτικά μεταξύ τους. Το εργαλείο του «κύκλου μελέτης» βασίζεται σε δύο συνιστώσες: 1) υπάρχει 

ένα κοινό θέμα ενδιαφέροντος για όλους τους συμμετέχοντες, 2) οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μέσω 

της ενεργούς συζήτησης, μοιράζονται και ακούνε, αντί χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές 

αίθουσες ή το λέκτορα. 

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των «κύκλων μελέτης»: 

● Η συμμετοχή σε «κύκλους μελέτης» είναι εθελοντική. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί 

για να λάβει μέρος. 

● Πρόκειται για μελέτες μιας μικρής ομάδας με συνήθως 5 έως 10 συμμετέχοντες, όπου το 

μέγεθος της ομάδας επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα να είναι ενεργός. 

● Στους περισσότερους «κύκλους μελέτης» οι συμμετέχοντες συναντώνται μία φορά την 

εβδομάδα για δύο έως τρεις ώρες και συνεχίζουν να το κάνουν αυτό για διάρκεια δύο ή 

τριών μηνών. 

● Οι συμμετέχοντες είναι ίσοι με τον αρχηγό του κύκλου ο οποίος είναι ένας από την ομάδα 

(αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται «κύκλος μελέτης» επειδή όλοι κάθονται σε έναν 

κύκλο, όπου ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δει τους άλλους συμμετέχοντες). 



 

● Οι γνώσεις, η εμπειρία και οι ιδέες των μεμονωμένων συμμετεχόντων είναι εξαιρετικά 

σημαντικές για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτό που 

διαβάζουμε και συζητάμε με όλους τους συμμετέχοντες τα γεγονότα της καθημερινότητά 

μας. 

● Οι συμμετέχοντες μαζί αποφασίζουν για το στόχο και το περιεχόμενο της μελέτης, τα 

βιβλία που θα διαβάσουν, πώς θα συνεργαστούν στην ομάδα κλπ. και όλη η ομάδα είναι 

υπεύθυνη για το αποτέλεσμα της μελέτης. Κανένας εκτός του «κύκλου μελέτης» δεν μπορεί 

να αποφασίσει για τους συμμετέχοντες. 

● Η πλειοψηφία των «κύκλων μελέτης» λαμβάνει χώρα τις βραδινές ώρες, όταν μπορούν να 

συμμετέχουν οι περισσότεροι. Υπάρχουν όμως και αρκετοί «κύκλοι μελέτης» που 

υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως για ανέργους ή ηλικιωμένους. 

● Δεν υπάρχουν βαθμολογίες ή εξετάσεις στους «κύκλους μελέτης», αλλά για πολλούς από 

τους συμμετέχοντες ο κύκλος γίνεται το πρώτο βήμα για την πορεία προς την περαιτέρω 

τυπική εκπαίδευση. 

Όταν οι συμμετέχοντες έχουν «ειδικές ανάγκες», όπως οι γυναίκες επιζήσασες IPV, η μεθοδολογία 

των κύκλων σπουδών μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει προσεκτική καθοδήγηση από 

έναν σύμβουλο/διευκολυντή που έχει γνώσεις (εκπαίδευση) στη βία με βάση το φύλο (βλ. Τμήμα 

1.4 για κριτήρια ποιότητας).  

Αντανακλαστική Δράση 

Για την Αντανακλαστική Δράση (Reflection-Action R-A) 

Η Αντανακλαστική Δράση
6
 είναι μια συμμετοχική μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ActionAid σε 

όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί μια σειρά συμμετοχικών εργαλείων για να δημιουργήσει ένα 

ανοικτό, δημοκρατικό περιβάλλον στο οποίο όλοι μπορούν να συνεισφέρουν. Οι συμμετέχοντες 

συνεργάζονται για να αναλύσουν την κατάστασή τους, να προσδιορίσουν τις παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων και να επιφέρουν αλλαγές. Όπου ενδείκνυται, η μέθοδος μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της παιδείας, της αριθμητικής και της εκμάθησης γλωσσών. 

Η Αντανακλαστική Δράση είναι το θεμέλιο για την οικοδόμηση μίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών 

για τους ανθρώπους, η οποία ξεκινάει από τη συνειδητοποίηση τους. Οι συμμετέχοντες 

ακολουθούν έναν κύκλο προβληματισμού και δράσης, που περιλαμβάνει: 

 Την κατανόηση του πλαισίου 

 Τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση ενός θέματος 

 Σχεδιασμό και δράση 

 Συμμετοχική παρακολούθηση και αξιολόγηση.  

Σε κάθε στάδιο, χρησιμοποιούνται ποικίλα συμμετοχικά εργαλεία για την υποστήριξη της 

ανάλυσης και του προγραμματισμού. 

Η Αντανακλαστική Δράση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 

κοινωνικής αλλαγής. Έχει εμπνευστεί από το πρωτοποριακό έργο του Robert Chambers σχετικά με 

τις συμμετοχικές μεθόδους που άρχισαν με την ανάπτυξη της Ταχείας Αγροτικής Αξιολόγησης 

(RRA) και στη συνέχεια με την Συμμετοχική Αγροτική Αξιολόγηση (PRA). Ο αρχικός στόχος τόσο 

του RRA όσο και του PRA ήταν να χρησιμοποιήσει οπτικοποιήσεις και άλλα συμμετοχικά 

εργαλεία ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, συχνά με χαμηλό 

επίπεδο αλφαβητισμού, να εκφράσουν τις γνώσεις τους και να συμβάλουν στις συζητήσεις για την 

ανάπτυξη. 

                                                
6
 The information included in this chapter are taken and adapted from the websites: 

www.networkedtoolbox.com and www.reflect-action.org 

http://www.networkedtoolbox.com/
http://www.reflect-action.org/


 

Το έργο του εκπαιδευτή της Βραζιλίας Paulo Freire (1921-1997) είχε επίσης επιρροή στην 

ανάπτυξη της Αντανακλαστικής Δράσης. Η κεντρική προϋπόθεση της θεωρίας του Freire είναι ότι 

η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξημέρωση ή απελευθέρωση. Ο 

Freire επέκρινε αυτό που αποκαλούσε «τραπεζική εκπαίδευση», στο οποίο οι μαθητές μάθαιναν 

μέσα απ΄ τη  ρουτίνα και θεωρούνταν άδεια δοχεία που έπρεπε να γεμίσουν με μάθηση. Ζήτησε μια 

απελευθερωτική εκπαίδευση βασισμένη στο διάλογο μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευομένων. Μία 

πρόκληση που είδε ο Freire ήταν να μετατοπίζει τους ανθρώπους από μια παθητική ή μοιρολατρική 

άποψη του κόσμου, όπου πίστευαν ότι η αλλαγή δεν είναι δυνατή, προς μια πιο ενεργή άποψη. Ο 

όρος συνειδητοποίηση, που δημιουργήθηκε από τον Freire, είναι η διαδικασία που επιτρέπει στους 

ανθρώπους να αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αντιφάσεις της ζωής 

τους και να αναλαμβάνουν δράση εναντίον τους. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τον 

προβληματισμό και τη δράση που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται την 

πραγματικότητα της καταπίεσης ως μια κατάσταση που μπορούν να μεταμορφώσουν. 

Η μεθοδολογία R-A αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1990 μέσω πιλοτικών σχεδίων στο 

Μπαγκλαντές, την Ουγκάντα και το Ελ Σαλβαδόρ και τώρα χρησιμοποιείται από 500 οργανισμούς 

και πάνω, σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Βασικές αρχές 

Το Reflect βασίζεται σε μια σειρά από βασικές αρχές, που προέρχονται τόσο από τα θεωρητικά 

θεμέλια του Freire όσο και από την Συμμετοχική Αγροτική Αξιολόγηση και από την πρακτική 

εμπειρία. 

… δύναμη και φωνή 

Η Αντανακλαστική Δράση είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των 

ανθρώπων να επικοινωνούν με όποιο μέσο είναι πιο κοντά σε αυτούς. Παρόλο που ένα μέρος της 

διαδικασίας μπορεί να αφορά την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων επικοινωνίας, εστιάζεται στη σωστή 

χρήση τους. Είναι μέσω της επικέντρωσης ότι η πραγματική μάθηση λαμβάνει χώρα στην πρακτική 

χρήση. 

… μια πολιτική διαδικασία 

Η Αντανακλαστική Δράση βασίζεται στην αναγνώριση ότι η επίτευξη κοινωνικής αλλαγής και 

μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης είναι μια θεμελιωδώς πολιτική διαδικασία. Δεν είναι 

ουδέτερη προσέγγιση. Επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους στον αγώνα να διεκδικήσουν τα 

δικαιώματά τους, να προκαλέσουν την αδικία και να αλλάξουν τη θέση τους στην κοινωνία. Ως εκ 

τούτου, απαιτεί από εμάς να ευθυγραμμιστούμε ρητά με τους φτωχότερους και πιο 

περιθωριοποιημένους. Περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους ανθρώπους και όχι για τους 

ανθρώπους. 

… ένας δημοκρατικός χώρος 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δημοκρατικού χώρου - ο οποίος δίνει την ίδια βαρύτητα στη 

φωνή του καθενός. Αυτό πρέπει να είναι ενεργά κατασκευασμένο, καθώς φυσικά δεν υπάρχει. Ως 

εκ τούτου, είναι αντιπολιτιστικό - προκαλώντας τις σχέσεις εξουσίας και τη στρωματοποίηση που 

έχουν δημιουργήσει ανισότητες. Δεν είναι ποτέ εύκολο και δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί τέλεια, 

αλλά θα πρέπει να είναι μια συνεχής εστίαση. 

... μια εντατική και εκτεταμένη διαδικασία 

Οι ομάδες συναντιούνται συνήθως για περίπου δύο χρόνια, και μερικές φορές συνεχίζουν επ 

'αόριστον. Συχνά συναντιούνται τρεις φορές την εβδομάδα - μερικές φορές έως και έξι φορές την 

εβδομάδα και σπάνια λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα. Κάθε συνάντηση μπορεί να διαρκέσει 

περίπου δύο ώρες. Αυτή η ένταση επαφής σε συνεχή βάση είναι ένα από τα θεμελιώδη συστατικά 

μιας διαδικασίας που επιδιώκει να επιτύχει σοβαρές κοινωνικές ή πολιτικές αλλαγές.  



 

… με βάση την υπάρχουσα γνώση 

Η Αντανακλαστική Δράση ξεκινά με το σεβασμό και την αξιοποίηση των υπαρχουσών γνώσεων 

και εμπειριών των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει την αποδοχή απόψεων ή 

προκαταλήψεων χωρίς πρόκληση. Επιπλέον, θα υπάρχει πάντα ένα μέρος της διαδικασίας στην 

οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε νέες πληροφορίες και ιδέες 

από νέες πηγές. Το κλειδί είναι να δώσουμε στους ανθρώπους τον έλεγχο. 

… συνδέοντας τον προβληματισμό και τη δράση 

Περιλαμβάνει συνεχή κύκλο προβληματισμού και δράσης. Δεν πρόκειται για προβληματισμό ή 

μάθηση με τη στενή έννοια των όρων, αλλά για σκέψη ως προς την αιτία της αλλαγής. Ούτε αφορά 

τη δράση που απομονώνεται από τον προβληματισμό, καθώς ο καθαρός ακτιβισμός χάνει γρήγορα 

την κατεύθυνσή του. Είναι η σύντηξη αυτών των στοιχείων και μπορεί να ξεκινήσει με 

οποιοδήποτε. 

… χρησιμοποιώντας συμμετοχικά εργαλεία 

Ένα ευρύ φάσμα συμμετοχικών εργαλείων χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία προβληματισμού-

δράσης για τη δημιουργία ενός ανοικτού, δημοκρατικού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να 

συνεισφέρουν. Οι προσεγγίσεις απεικόνισης έχουν ιδιαίτερη σημασία (ημερολόγια, διαγράμματα, 

χάρτες κ.λπ.) και μπορούν να παρέχουν μια δομή για τη διαδικασία. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται 

επίσης πολλές άλλες συμμετοχικές μέθοδοι και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου, 

του παιχνιδιού ρόλων, του τραγουδιού, του χορού, της χρήσης βίντεο ή φωτογραφιών. 

… συναίσθηση δύναμης 

Όλα τα συμμετοχικά εργαλεία μπορούν να παραμορφωθούν, να χειραγωγηθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν με καταχρηστικούς τρόπους αν δεν συνδέονται με την συνειδητοποίηση των 

σχέσεων εξουσίας. Η Αντανακλαστική Δράση είναι μια πολιτική διαδικασία στην οποία οι 

πολλαπλές διαστάσεις της εξουσίας και της διαστρωμάτωσης είναι πάντα το επίκεντρο του 

προβληματισμού και οι δράσεις προσανατολίζονται προς την αλλαγή των άδικων σχέσεων 

εξουσίας, ανεξάρτητα από τη βάση τους. Απαιτείται διαρθρωτική ανάλυση για να διασφαλιστεί ότι 

τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται σε επιφανειακό επίπεδο. Μόνο μέσω αυτής της ανάλυσης 

μπορούν να προσδιοριστούν αποτελεσματικές στρατηγικές δράσεις. 

… συνοχή και αυτο-οργάνωση 

Η μέθοδος της Αντανακλαστικής Δράσης πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά. Οι ίδιες αρχές 

και διαδικασίες που ισχύουν για τους συμμετέχοντες ισχύουν και για εμάς, στα δικά μας θεσμικά 

όργανα και ακόμη και στην προσωπική μας ζωή. Είναι σημαντικό ο σύμβουλος/διευκολυντής να 

συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με τους συμμετέχοντες, εκθέτοντας τη συμπεριφορά του/της, τις 

εμπειρίες και τις απόψεις του/της στην ίδια ανάλυση, αντί να στέκεται απέξω ως δάσκαλος και 

δικαστής. Στην ιδανική περίπτωση, η διαδικασία πρέπει να επικεντρώνεται στην αυτοοργάνωση, 

έτσι ώστε οι ομάδες να είναι αυτοδιαχειρίζομενες, όπου αυτό είναι δυνατό, αντί να κατευθύνεται ή 

να εξαρτάται από τους ξένους. 

Πώς λειτουργεί; 

Στα προγράμματα της ActionAid δημιουργούνται κύκλοι προβληματισμού-δράσης που 

περιλαμβάνουν ομάδες ανθρώπων. Στα προγράμματα της ActionAid εμπλέκουν τους πιο 

περιθωριοποιημένους ανθρώπους στην κοινότητα και χωριστοί κύκλοι μπορούν να δημιουργηθούν 

για διαφορετικές ομάδες, για παράδειγμα γυναίκες, παιδιά, μικροκαλλιεργητές ή μέλη της 

κοινότητας Dalit. Οι κύκλοι μερικές φορές εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως 

δικαιώματα γης ή εκπαίδευση. 

Υποστηριζόμενοι από ειδικευμένο τοπικό διευκολυντή, τα μέλη του κύκλου χρησιμοποιούν μια 

ποικιλία συμμετοχικών εργαλείων για να αναλύσουν την κατάστασή τους, να εντοπίσουν τις 



 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων και να συνεργαστούν για να επιφέρουν αλλαγές. Η ομάδα ή ο 

διευκολυντής θα αποφασίσει ποιο εργαλείο είναι κατάλληλο ανά πάσα στιγμή - και θα το 

προσαρμόσει αναλόγως. Τα εργαλεία παρέχουν αρχική δομή σε μια διαδικασία προβληματισμού, 

για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναπτύξουν το δικό τους 

μαθησιακό υλικό, στηρίζοντας την ανάλυσή τους στη συστηματικοποίηση της δικής τους γνώσης. 

Αυτός ο σεβασμός για τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων είναι ένα ισχυρό θεμέλιο της 

μαθησιακής προσέγγισης προβληματισμού (Reflect) - η οποία βασίζεται σε αυτό που οι άνθρωποι 

ξέρουν και όχι εστιάζοντας σε αυτά που δεν γνωρίζουν. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν 

συμμετοχικές μεθοδολογίες για να διασφαλιστεί ότι οι φωνές των ανθρώπων θα ακουστούν εξίσου 

μέσα σε μια δομημένη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να αναλυθεί η δυναμική της εξουσίας. 

Κίνδυνοι της χρήσης συμμετοχικών μεθοδολογιών 

Τα εργαλεία πρέπει να θεωρούνται ως καταλύτης και όχι ως υποκατάστατο της συζήτησης και τα 

εργαλεία δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στον εαυτό τους. Κανένα εργαλείο ή μέθοδος δεν 

υποκαθιστά τις καλές ερωτήσεις και κάθε εργαλείο μπορεί να υπονομευθεί με κακές ερωτήσεις. 

Πράγματι, όλα τα συμμετοχικά εργαλεία μπορούν να διαστρεβλωθούν, να χρησιμοποιηθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν με καταχρηστικούς τρόπους, εάν χρησιμοποιηθούν χωρίς ευαισθησία σε σχέσεις 

εξουσίας. Οι ανοικτές ερωτήσεις μπορούν να τονώσουν την κριτική σκέψη και τον διάλογο. Είναι 

σημαντικό να ακούμε προσεκτικά και να σκάβουμε βαθύτερα, πέρα από τις προφανείς απαντήσεις, 

να ρωτάμε γιατί και ξανά γιατί και πάλι γιατί, για να βρούμε τις ρίζες των προβλημάτων. Θα είναι 

επίσης απαραίτητο να θέσουμε ερωτήματα που μπορεί να είναι άβολα, τα οποία διερευνούν σχέσεις 

εξουσίας είτε βασίζονται σε φύλο, τάξη, κάστα, φυλή, φυσική ή πνευματική ικανότητα, ιεραρχία, 

κατάσταση, γλώσσα ή εμφάνιση. Οι καλές ερωτήσεις είναι έγκαιρες, κατάλληλες, διεισδύουν κάτω 

από την επιφάνεια και διερευνούν διαρθρωτικά ζητήματα. 

Προφίλ του διαμεσολαβητή/συμβούλου (facilitator) 

Ένας εξειδικευμένος διαμεσολαβητής είναι απαραίτητος στη διαδικασία 

 Από την τοπική κοινότητα  

 Αποδεκτός/η από τα μέλη του κύκλου  

 Κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης  

 Πρόθυμος/μη να μάθει  

 Δύναμη και επίγνωση του φύλου  

 Προετοιμασμένος/νη να δώσει χρόνο και ενέργεια  

 Αισθάνεται ότι αξίζει και υποστηρίζεται. 

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι διαμεσολαβητές:  

 Ισχυρές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

 Δυνατότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον  

 Καλή επικοινωνία - ενεργητικές δεξιότητες επικοινωνίας. 

 Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. 

 Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης αλλαγών. 

 Να κατέχει βασικές δεξιότητες διευκόλυνσης κοινότητας / ομάδας. 

 Γνωριμία ή και ευαισθητοποίηση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων θα ήταν ένα 

πλεονέκτημα. 

 Διαθεσιμότητα για εκπαίδευση. 



 

Τα δικαιώματα των γυναικών 

Το κλειδί της μεθόδου είναι η ανάλυση των σχέσεων φύλου και εξουσίας. Το φύλο αναφέρεται στις 

κοινωνικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών. 

Ωστόσο, το φύλο δεν μπορεί να συζητηθεί μεμονωμένα - οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων έχουν 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Μια ανάλυση φύλου εξετάζει πώς αλληλεπιδρά το φύλο με άλλους τύπους 

καταπίεσης όπως η τάξη, η φυλή, η κάστα, η ηλικία, η θρησκεία και ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο 

πολιτιστικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Παρόλο που μία ανάλυση ισχύος δεν 

θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς να εξετάζεται το φύλο, δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη ανάλυση 

φύλου χωρίς να εξετάσουμε πώς αλληλεπιδρά το φύλο με άλλες διαστάσεις της εξουσίας. 

Γιατί το φύλο είναι τόσο σημαντικό; Η ανάλυση των ανισορροπιών της εξουσίας και η ενδυνάμωση 

των περιθωριοποιημένων ανθρώπων είναι καίριας σημασίας για τη μέθοδο. Η διερεύνηση των 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων αποτελεί ουσιαστική πτυχή κατά την εξέταση της εξουσίας. Οι 

σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων και η καταπίεση των φύλων συχνά παραγκωνίζονται σε έργα 

πρώιμου προβληματισμού και σε άλλα δημοφιλή προγράμματα εκπαίδευσης. Βασικά ερωτήματα 

σχετικά με: την εξουσία, την πρόσβαση, τον έλεγχο των πόρων, τη βία λόγω φύλου και τη 

σεξουαλική κατανομή της εργασίας παραμελήθηκαν. Ωστόσο, ο ατομικός μετασχηματισμός είναι 

τόσο σημαντικός όσο και ο συλλογικός και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε το φύλο. 

Οι διαμεσολαβητές προβληματισμού-δράσης, μαζί με το προσωπικό του φορέα χρηματοδότησης ή 

υλοποίησης, πρέπει να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν τις συνέπειες μιας ανάλυσης για το 

φύλο. 

Διαδρομές ενδυνάμωσης: μια φεμινιστική προσέγγιση βασισμένη στις ικανότητες 

Μεθοδολογικά, η προσέγγιση χειραφέτησης που περιγράφεται στην ενότητα 1 αυτής της 

εργαλειοθήκης μεταφράζεται ως μια διαδικασία μέσω της οποίας οι γυναίκες: 

• γνωρίζουν το δικαίωμά τους να έχουν δικαιώματα: να εντοπίζουν τις καταστάσεις 

διακρίσεων και υποταγής και τις αιτίες που τις δημιουργούν. 

• αναγνωρίζουν και εκτιμούν τα συμφέροντά τους και την εξουσία τους, αποκτώντας 

αυτοπεποίθηση, υποκειμενική ασφάλεια και τη νομιμότητα να είναι αυτές που είναι. 

• ενισχύσουν τις ικανότητές τους και ξεκινούν διαδικασίες αλλαγής προς την απόκτηση 

εξουσίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Η ενδυνάμωση πρέπει να θεωρείται ένας τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες συνειδητοποιούν τη θέση 

τους μεταξύ των άλλων, τα δικαιώματά τους και την ανάγκη μετασχηματισμού της κατάστασης και 

καθιέρωσης της ισότητας στις ανθρώπινες σχέσεις. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία που δεν 

είναι απαραίτητα εύκολη και συχνά προδιαθέτει εξωτερική υποστήριξη, προκειμένου να 

οικοδομηθεί η ικανότητα μιας γυναίκας να σκέφτεται σαν ελεύθερος άνθρωπος και να λαμβάνει 

ανεξάρτητες αποφάσεις, για καταφέρει να μετατρέψει τις ανισότητες και των δύο μερών σε κάποιο 

βαθμό.. 

Η ενδυνάμωση της γυναίκας συνεπάγεται επίσης και τη συνειδητοποίηση του δικαιώματος της 

κατοχής δικαιωμάτων και της απόκτησης εμπιστοσύνης για την επίτευξη των δικών της στόχων. 

Μέσω της διαδικασίας ενδυνάμωσης αρχίζουν να παίρνουν αποφάσεις και να κερδίζουν τον έλεγχο 

του σώματός τους. Κατανοούν ότι ο κύριος λόγος άσκησης κάθε είδους βίας είναι η ανάγκη 

έκφρασης εξουσίας και ελέγχου επί του άλλου προσώπου. 

Η στιγμή, κατά την οποία οι γυναίκες κατανοούν την ουσία της έννοιας της ενδυνάμωσης, μπορούν 

να πάρουν την απόφαση να ξεφύγουν από τη βίαιη σχέση, μεταξύ άλλων προχωρώντας και στην 

οικονομική τους ανεξαρτησία . 



 

Η ενδυνάμωση δεν θεωρείται ως τελικός στόχος, αλλά ως μια πολυδιάστατη διαδικασία 

μετασχηματισμού, που ξεκινά από την ίδια την επιζήσασα και βασίζεται σε μηχανισμούς λήψης 

αποφάσεων, αυτονομίας και συμμετοχής που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. 

Σε συμφωνία με αυτή την προσέγγιση της διαδικασίας, η οποία έχει ενδυναμωτικό αποτέλεσμα, οι 

φεμινιστικές οργανώσεις συνήθως εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες τους με ευέλικτο τρόπο: είναι μια 

πρόταση-πλαίσιο που μπορεί να προσαρμοστεί στα διαφορετικά πλαίσια και την ποικιλομορφία 

των συμμετεχόντων. 

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε μοντέλα βασισμένα σε ικανότητες που επιτρέπουν τον 

εντοπισμό και την ανάκτηση των δικών τους δεξιοτήτων. Οι μεθοδολογίες που βασίζονται σε 

ικανότητες έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικές για την ενδυνάμωση των γυναικών. Μια 

προσέγγιση ικανότητας επιτρέπει την αναγνώριση δεξιοτήτων χωρίς κοινωνική αξία, που 

αποκτώνται σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια, όπως εκείνα που συνδέονται με τα γυναικεία 

καθήκοντα (φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων, δουλειές του σπιτιού), και στη συνέχεια 

μεταφέρουν αυτές τις ικανότητες σε πλαίσια απασχόλησης και προωθούν την ανάπτυξή τους. 

Παρόλο που υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις ικανοτήτων, μια βασική είναι αυτή των 

συναισθηματικών ικανοτήτων
7
, ως δεξιότητες που αποκτήθηκαν και μπορούν να αναβαθμιστούν 

οποιαδήποτε στιγμή της ζωής. Πρόκειται για ένα σύνολο πραγματικών ή πιθανών δεξιοτήτων που 

σας επιτρέπουν να αντιμετωπίζετε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των καθημερινών 

καταστάσεων και την πολυπλοκότητα του κόσμου. Συναισθηματική ικανότητα είναι μια ευρεία 

έννοια, διότι υπάρχει τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια πλευρά της. Οι προσωπικές ικανότητες 

σχετίζονται με τον τρόπο που ελέγχουμε τον εαυτό μας και έτσι συνειδητοποιούμε και ελέγξουμε 

τα συναισθήματα, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Οι κοινωνικές ικανότητες σχετίζονται με τον 

τρόπο που μπαίνουμε και διατηρούμε τις σχέσεις με τους άλλους και τον τρόπο που αισθανόμαστε 

και κατανοούμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. 

 

Βασικές συναισθηματικές ικανότητες για τη ζωή: 
1. Αυτογνωσία: η συνειδητοποίηση των δυνατών σημείων και των περιορισμών, των αξιών, των 

συναισθηματικών ευκαιριών, των δυνατοτήτων και των μελλοντικών σχεδίων και της 

ικανότητας του να μιλάμε γι 'αυτά. 

2. Αυτοπεποίθηση: προσδιορισμός των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και αξιολόγηση 

των πλεονεκτημάτων τους σε διαφορετικές καταστάσεις της ζωής. 

3. Αυτονομία στην πράξη: Ανεξάρτητη και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων και δράση σύμφωνα με 

τη διακριτική ευχέρεια που μας επιτρέπει η τήρηση των γενικών κανόνων. 

4. Επιμονή και ανθεκτικότητα: δυνατότητα που επιτρέπει την ανάπτυξη σε θετική κατεύθυνση 

και τη διαχείριση της διαδικασίας μετάβασης (σε προσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό 

επίπεδο), αν και σε καταστάσεις σοβαρής πίεσης ή ιδιαίτερα δύσκολες ή δυσμενείς συνθήκες 

διαβίωσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος της αποτυχίας. Μ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί 

κάποιος/α να αναπτύξει στρατηγικές για την ενεργή προσαρμογή και ακόμα περισσότερο να 

μπορεί και ν’ αλλάζει τις στρατηγικές αυτές. 

5. Έλεγχος των συναισθημάτων: αναγνώριση, ερμηνεία και διαχείριση τόσο των δικών μας 

συναισθημάτων, όσο και των άλλων. 

6. Διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων: σεβασμός στη διαφορετικότητα των 

συμφερόντων με εποικοδομητικό τρόπο και σεβασμό.  

7. Επικοινωνία: κατανόηση, έκφραση και ερμηνεία λεκτικών, μη λεκτικών και γραπτών 

μηνυμάτων, κινητοποίηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και γνώσεων για την 
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εφαρμογή επαρκούς αλληλεπίδρασης ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου και τις απαιτήσεις 

της κατάστασης. 

8. Κριτική σκέψη: αυτή είναι η ικανότητα του να σκέφτεσαι ξεκάθαρα, ορθολογικά και 

ανεξάρτητα. Η κρίσιμη στοχαστής είναι σε θέση να καταλάβει ποιες θα είναι οι συνέπειες που 

βασίζονται στις γνώσεις της και γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για την 

επίλυση προβλημάτων. 

9. Ομαδική εργασία και συνεργασία: δυνατότητα ενσωμάτωσης και συμμετοχής πλήρως σε μια 

ομάδα που εργάζεται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

10. Ικανότητα προγραμματισμού: η ικανότητα να φανταστεί κανείς το σχετικά κοντινό μέλλον, να 

εντοπίσει το συμφέρον της γυναίκας και να σχεδιάσει μια στρατηγική για την επίτευξή τους. 

 

Ορισμένες βασικές πτυχές αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης ικανοτήτων είναι οι εξής: 

 Ατομική εξερεύνηση του παρελθόντος και του παρόντος, για μπορέσει να δουλέψει τις 

προσδοκίες, τα κίνητρα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις, τους ρόλους και τα πρότυπα. 

 Εξερεύνηση του περιβάλλοντος, προσδιορισμός των βασικών στοιχείων του πλαισίου, 

εμπόδια και ευκαιρίες, ανάλυση και πρόταση στόχων αλλαγής. 

 Ανάκτηση πόρων, προσδιορισμός δεξιοτήτων και προσωπικών ικανοτήτων που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής και των επαγγελματικών εμπειριών, την 

αξιοποίησή τους και την οικοδόμηση μιας ρεαλιστικής και θετικής εικόνας του εαυτού. 

 Προγραμματίζοντας το μέλλον, ορίζοντας το δικό του ζωτικό και επαγγελματικό σχέδιο ως 

στρατηγική προβολής, πειραματισμού και λήψης αποφάσεων με βάση τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που ανακτώνται και αποκτώνται στη διαδικασία. 

Αυτό κλείνει έναν κύκλο που είναι δυναμικός και κυκλικός και διευκολύνει την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σε μια διαδικασία κατά την οποία οι γυναίκες γίνονται ενεργοί 

παράγοντες του μέλλοντός τους. 

Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες και τα περιεχόμενα που εξετάζονται σε κάθε μία από τις 

«στιγμές», επιδιώκονται διάφοροι εγκάρσιοι στόχοι, οι οποίοι συνίστανται στην ενδυνάμωση: 

• Προώθηση της συνειδητοποίησης των διακρίσεων λόγω φύλου, προσδιορίζοντας τις 

διαρθρωτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αιτίες που την δημιουργούν. 

• Αυξήστε την αυτοπεποίθηση ("αυτο-εξουσία"). 

• Ενίσχυση της θέσης τους ως πρωταγωνιστές των διαδικασιών που επιθυμούν να 

εφαρμόσουν. 

• Προσδιορισμός και ανάκτηση προσωπικών ικανοτήτων και πόρων και ανάπτυξη βασικών 

ικανοτήτων αντοχής, με βάση την αναγνώριση της προσωπικής μάθησης που ο καθένας 

συμβάλλει στη διαδικασία. 

• Καθορίστε ένα ζωτικό και/ή επαγγελματικό σχέδιο θέτοντας σε λειτουργία τους 

προσωπικούς πόρους που διευκολύνουν την έναρξη και τη διατήρηση μιας διαδικασίας 

στην οποία εντάσσονται ζωτικές αλλαγές. 

• Κινηθείτε για να προσδιορίσετε τα συμφέροντά σας και μετατρέψετε τις σχέσεις σας όσο το 

δυνατόν περισσότερο σε προσωπικές ως συλλογικές και κοινωνικές που περιορίζουν τη 

διαιώνιση των διακρίσεων («δύναμη να...»). 



 

Ο ρόλος του facilitator 

Η χειραφέτηση των γυναικών δεν μπορεί να γίνει από κάποιον άλλο. Ο ρόλος του επαγγελματία 

του κέντρου Κατά της Βίας είναι να διευκολύνει τη διαδικασία ενδυνάμωσης και να επιτρέπει στη 

γυναίκα να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν.  Στις περισσότερες φεμινιστικές οργανώσεις που 

χρησιμοποιούν αυτήν την προσέγγιση για την ενδυνάμωση των επιζώντων της IPV (όπως τα 

κέντρα κατά της βίας στην Ιταλία), ο σύμβουλος/διευκολυντής είναι επίσης γυναίκα: αυτό 

συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συμβάλλει στη συλλογική ενδυνάμωση των 

γυναικών από μια φεμινιστική προοπτική, τον εντοπισμό των διαρθρωτικών φραγμών στην ισότητα 

των φύλων και την εκπόνηση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους.  

Το καθήκον του/της είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να ανακαλύψουν πόσες γνώσεις έχουν ήδη, να 

τις ενθαρρύνουν να μάθουν περισσότερα, να διερευνήσουν και να αυξήσουν τις δυνατότητές τους. 

Ο/Η επαγγελματίας δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση, πειραματισμό, εξερεύνηση και 

ανάπτυξη. Αυτή είναι μια διαδικασία ανταλλαγής, δίνοντας και λαμβάνοντας, αλλά όχι μόνο από το 

άτομο που είναι ο/η "ειδικός" στην οικοδόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των άλλων. Τόσο 

οι συμμετέχοντες όσο και οι σύμβουλοι-μέντορες-εκπαιδευτές θα πρέπει να αναπτύσσονται 

παράλληλα μέσα από την κοινή εμπειρία. 

Στη διευκόλυνση-υποστήριξη, όπως και στην ενδυνάμωση, η διαδικασία είναι πιο σημαντική από 

το τελικό επίτευγμα. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογικής πρότασης συνεπάγεται τη χρήση 

εργαλείων που διευκολύνουν τη συμμετοχική και ζωντανή κατασκευή της διαδικασίας, με 

επίκεντρο την επιζήσασα, στους στόχους και τα ενδιαφέροντά της, δίνοντας έμφαση στην 

βιωματική εξερεύνηση, στην ενσωμάτωση του συναισθηματικού πεδίου και στον πειραματισμό.  

Από αυτή την προοπτική, η διάσταση της ομάδας έχει μια βασική αξία, ως εποικοδομητικό χώρο 

πολύ θετικών και ζωτικών εμπειριών που προωθούν την αμοιβαία υποστήριξη ταυτόχρονα με την 

αναγνώριση της διαφορετικότητας. 

Προοπτική του φύλου σημαίνει επίσης τη στήριξη των διαδικασιών προσωπικής αλλαγής που 

ενέχονται γενικά στη διαδικασία εισαγωγής στην εργασία κάθε γυναίκας, εφόσον για πολλές, η 

αλλαγή της εργασίας ή της επαγγελματικής τους κατάστασης συνεπάγεται αλλαγές και σε άλλους 

τομείς της ζωής. Συχνά, η απόφαση να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής στον εργασιακό χώρο, 

μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεπάγεται την άμεση ή έμμεση αλλαγή του ρόλου στην 

οικογενειακή σφαίρα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαδικασίες, αναγνωρίζοντας όλη την αξία και 

τι νόημα έχει για τις γυναίκες, αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της υποστήριξης των συμβούλων. 

Αυτή η πραγματικότητα προσανατολίζει τη σχεδιαστική εμφάνιση μεθοδολογικών προτάσεων που 

διευκολύνουν την αξιολόγηση των εμπειριών και της ειδικής μάθησης των γυναικών: να 

αμφισβητηθούν οι ρόλοι και τα πρότυπα που έχουν επιβληθεί από τον κοινωνικό ιστό και να 

αξιολογηθεί η δραστηριότητα των γυναικών στο σπίτι και η φροντίδα ως κοινωνικά και οικονομικά 

συναφή και αναγκαία εργασία. 

1.6. Το οργανωτικό επίπεδο: η σημασία της δημιουργίας δικτύων 

Ένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναικείες οργανώσεις, τα καταφύγια και τα 

κέντρα καταπολέμησης της βίας είναι η απομόνωσή τους. Η προσπάθεια για την ενδυνάμωση των 

επιζώντων IPV απαιτεί συλλογική προσπάθεια που τα κέντρα κατά της βίας δεν μπορούν να 

αναλάβουν μόνα τους. 

Πρώτον, μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των επιζώντων IPV σημαίνει την καθιέρωση 

μηχανισμών συντονισμού με άλλους ενδιαφερόμενους στον τομέα για αμοιβαίες παραπομπές και 

παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, βελτιστοποιώντας τους ανθρώπινους και οικονομικούς 

πόρους. Στο παράρτημα για τις περιπτωσιολογικές μελέτες υπάρχει ένα παράδειγμα για τον τρόπο 

δημιουργίας ενός δικτύου για την ανάπτυξη διυπηρεσιακής συνεργασίας με τους τοπικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς. 



 

Δεύτερον, τα κέντρα καταπολέμησης της βίας και οι ΜΚΟ αντιμετωπίζουν συχνά τον περιορισμό 

των περιορισμένων πόρων που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα τους. Η παρακάτω ενότητα 

περιγράφει τις προτεινόμενες στρατηγικές για τη βελτίωση της υπεράσπισης και την επίτευξη 

βιώσιμης χρηματοδότησης και υποστήριξης 

Lobbying και υπεράσπιση των κέντρων κατά της βίας 

Όταν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της υποστήριξης των γυναικών ώστε να απεμπλακούν από τη 

Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) μέσω της οικονομικής ενδυνάμωσης τους, πρέπει να 

αντιμετωπιστούν πολλές προκλήσεις που απαιτούν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων που οι Σύμβουλοι 

των κέντρων καταπολέμησης της βίας ενδέχεται να μην έχουν εξ ολοκλήρου. Συνεπώς, είναι 

αναγκαίες οι συνεργασίες με άλλες οντότητες - τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές - προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δράσεων. 

Η δημιουργία δικτύων κληροδοτείται από ένα προηγούμενο βήμα, την πλήρη χαρτογράφηση των 

αναγκών και τη χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων που προσφέρουν τις αντίστοιχες δεξιότητες 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. 

Βήμα 1. Χαρτογράφηση των αναγκών:  

Η χαρτογράφηση των αναγκών πρέπει να οικοδομηθεί ξεκινώντας από τη δική μας εμπειρία στην 

υποστήριξη των επιζώντων Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) και στην εξεύρεση 

οικονομικών εναλλακτικών λύσεων. Επομένως, πρέπει να απαριθμήσουμε όλες τις ανάγκες και να 

εντοπίσουμε εκείνες που απαιτούν εξωτερική υποστήριξη. Ένα δεύτερο βήμα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των εμπειριών άλλων κέντρων καταπολέμησης βίας, προκειμένου 

να εντοπιστούν δράσεις και στρατηγικές που δεν εφαρμόζουμε εμείς, αλλά που μπορούν να 

συμβάλουν στην ενίσχυση των παρεμβάσεών μας. 

Βήμα 2. Ανάλυση των αναγκών  

Ο εντοπισμός των αναγκών θα πρέπει να ακολουθείται από μια εις βάθος ανάλυση αυτών των 

αναγκών. Αυτό είναι σημαντικό για να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας και να σχεδιάσουμε 

μακροπρόθεσμες δράσεις που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες αυτές με 

διαρθρωτικό τρόπο. Για παράδειγμα, η παιδική μέριμνα είναι ένα ζήτημα που μπορεί να 

συνεπάγεται διαφορετικά είδη δράσεων: μια συνεργασία με μια φιλανθρωπική οργάνωση μπορεί να 

είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση που ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες μας να παρέχουμε στις 

γυναίκες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας με χαμηλό κόστος ή δωρεάν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

πάροχος υπηρεσιών που να ικανοποιεί τις ανάγκες μας στην περιοχή, ίσως χρειαστεί να 

συγκεντρώσουμε χρήματα – βρούμε χρηματοδότηση, για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες φροντίδας των παιδιών των γυναικών που υποστηρίζουμε. Σε 

περίπτωση απουσίας εξειδικευμένων υπηρεσιών παιδικής μέριμνας στη γεωγραφική περιοχή μας, 

μπορεί επίσης να χρειαστεί να οργανώσουμε μια δράση στοχευόμενη στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

που μακροπρόθεσμα μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, μπορούμε να 

ανταποκριθούμε σε μία ανάγκη με διάφορους τρόπους. Αυτό εξαρτάται από την τρέχουσα 

δυνατότητα και ικανότητα που έχουμε να παρέχουμε μια βραχυπρόθεσμη λύση ή μια πιο 

διαρθρωτική, μακροπρόθεσμη λύση. 

Βήμα 3. Χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών:  

Αφού εντοπίσουμε και αναλύσουμε τις ανάγκες που απαιτούν συνεργασίες με άλλες οντότητες, θα 

πρέπει να χαρτογραφήσουμε τους διαθέσιμους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς που είναι 

διαθέσιμοι στις περιοχές μας και που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές. Όλες οι 

δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες (γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, εταιρείες που είναι 

ευαίσθητες σε θέματα δικαιωμάτων των γυναικών κ.λπ.) πρέπει να συμπεριληφθούν στη 

χαρτογράφηση μας. Μόλις ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια 

κριτήρια θέλουμε να υιοθετήσουμε κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων μας. Σε έναν ιδανικό 



 

κόσμο, τα κριτήρια αυτά πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα με τις αξίες και την προσέγγισή μας (για 

παράδειγμα, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε επιχειρήσεις με πολιτική εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, φεμινιστικές ΜΚΟ κλπ.). Στην πράξη, συχνά το περιβάλλον μας δεν προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα οντοτήτων που μπορούν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια μας - να ταιριάζουν με τις αξίες και 

την προσέγγισή μας και να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες με προσιτό κόστος ή δωρεάν. 

Επομένως, πρέπει να ορίσουμε με ρεαλισμό τις στρατηγικές μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε 

τη συνοχή μεταξύ των αξιών μας και του τι είναι εφικτό στο γενικό πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι σε 

περίπτωση που η επιλογή δεν ικανοποιεί τις προθέσεις μας, μπορεί να προβλεφθεί μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική, συμπεριλαμβάνοντας την υπεράσπιση και την δημιουργία δικτύων σε 

εθνικό / διεθνές επίπεδο. Μία βραχυπρόθεσμη λύση μπορεί πράγματι να μας βοηθήσει να 

ανταποκριθούμε στις άμεσες ανάγκες των γυναικών που υποστηρίζουμε, οι οποίες πρέπει να είναι η 

προτεραιότητα μας, ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο ζούμε. 

 Κατηγορίες αναγκών και γενικές συμβουλές για την αποτελεσματική δημιουργία δικτύων  

Όσον αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου, οι ανάγκες μας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: υποστηρικτικές υπηρεσίες - υπηρεσίες υποστήριξης, υπεράσπιση και 

συγκέντρωση χρημάτων. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες - υπηρεσίες υποστήριξης  

Με επιχειρήσεις: για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την υποστήριξη σε είδος 

Μεταξύ μας (Κέντρα Γυναικών): για αμοιβαία υποστήριξη και μάθηση 
 

Συγκέντρωση κεφαλαίων /χρημάτων – δωρεές – χρηματοδότηση (Fundraising):   

Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να αποδείξουν ότι έχουν 

κοινωνικό αντίκτυπο ή ότι συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού σκοπού. Επιπλέον, οι 

θεσμικές χρηματοδοτήσεις μπορούν μερικές φορές να προτρέψουν τη σύμπραξη μεταξύ διαφόρων 

ενδιαφερομένων (δηλαδή εταιρειών με ΜΚΟ). Συνεπώς, οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν καλές 

ευκαιρίες για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες συγκέντρωσης κεφαλαίων ή να παρέχουμε υπηρεσίες 

που δεν έχουμε προβλέψει. 

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ αποτελεί επίσης μια πολύτιμη πηγή χρηματοδότησης. Αν δεν έχετε 

την ικανότητα, ως φορέας, να υποβάλλετε αίτηση σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

συνεργαστείτε με οντότητες που έχουν αυτή την ικανότητα. Αυτό επίσης θα σας βοηθήσει να 

αναπτύξετε την τεχνογνωσία για να το κάνετε μελλοντικά. Κάντε προτάσεις για έργα ή θέματα που 

πιστεύετε ότι μπορούν να επιτύχουν. Μελετήστε τις τρέχουσες πολιτικές και τις προτεραιότητες της 

ΕΕ σχετικά με το θέμα της βίας μεταξύ των φύλων (GBV) και προσπαθήστε να ταιριάξετε τις 

ανάγκες σας με θέματα της ΕΕ που σας ενδιαφέρουν. Επίσης, προσπαθήστε να συνεργαστείτε με  

φορείς - οργανισμούς με συμπληρωματικές ικανότητες και δεξιότητες. 

Προώθηση: 

Αυτή η κατηγορία αναγκών συνίσταται σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και δικτύωσης 

(lobbying) που στοχεύουν κυβερνήσεις και δημόσιους φορείς για πολιτικές και νομοθετικές 

αλλαγές. Είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα και να 

καταρτιστεί λίστα όλων των πολιτικών προσώπων που μπορούν να επηρεάσουν τις σχετικές 

διαδικασίες (δηλ. τον καθορισμό του προϋπολογισμού για τα κέντρα καταπολέμησης βίας, την 

έγκριση νόμων / σχεδίων δράσης κ.λπ.). Επιπλέον, είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν όλες τις 

σχετικές πολιτικές διαδικασίες που θα λάβουν χώρα το επόμενο έτος ή τα επόμενα χρόνια, έτσι 

ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε αποτελεσματικές ενέργειες και να τις επηρεάσετε τόσο ατομικά 

όσο και σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς / κέντρα καταπολέμησης βίας. 

Προκειμένου να διεξάγετε αποτελεσματικές δράσεις δικτύωσης - λόμπι, πρέπει πάντα να θυμάστε 

μερικά βασικά στοιχεία: συνήθως οι πολιτικοί / θεσμικοί εκπρόσωποι δεν έχουν (ή δεν θέλουν να 



 

έχουν) πολύ χρόνο για να σας αφιερώσουν. Συνήθως, τα κέντρα καταπολέμησης βίας δεν έχουν 

πολύ χρόνο να αφιερώσουν την υπεράσπιση. Έτσι, όταν σχεδιάζετε μια δράση δικτύωσης – λόμπι, 

μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χρόνο σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

- Οι γυναίκες πολιτικοί μπορεί να είναι πιο ευαίσθητες από τους άνδρες πολιτικούς. Δεν 

είναι κανόνας και δεν είναι στερεότυπο φύλου. Επιπλέον, ως κέντρο καταπολέμησης της βίας, 

μπορεί να προτιμάτε να προωθείτε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών στην προώθηση των 

δικαιωμάτων των γυναικών. Σε κάθε περίπτωση, επενδύστε το χρόνο σας στην επικοινωνία με το 

πιο ευαίσθητο στο θέμα και τη μεγαλύτερη επιρροή άτομο που μπορείτε να φτάσετε. 

- Αν μια πρόταση πολιτικής υποστηρίζεται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, έχει 

περισσότερες δυνατότητες να περάσει / εγκριθεί. Επομένως δεν πρέπει να ξεχάσετε να 

ευαισθητοποιήσετε διαφορετικά κόμματα, ακόμα και αυτά που μισείτε! Πολλές φορές, για τους 

αγώνες των γυναικών, οι γυναίκες από διαφορετικά πολιτικά κόμματα συνεργάζονται και 

αποκομίζουν αποτελέσματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τα πιο ευαίσθητα μέρη και να 

τους ζητήσετε να πείσουν εκπροσώπους από άλλα κόμματα να συνεργαστούν μαζί τους για τα 

ίδια αιτήματα 

- Επενδύστε στο να δημιουργήσετε και να συστηματοποιήσετε τη γνώση: ως κέντρα 

καταπολέμησης της βίας, με μεγάλη εμπειρία στις περιοχές σας, είστε βασικός παράγοντας για να 

επηρεάσετε τις πολιτικές και να αλλάξετε τις θεσμικές πρακτικές και πολιτικές που επηρεάζουν 

τη ζωή των γυναικών που επιβιώνουν από τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ), ειδικά σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θυμηθείτε ότι, έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και πρακτική 

εμπειρία που το ίδιο το θεσμικό όργανο δεν διαθέτει και ότι χρειάζεται να ανανεώνουν τις 

πολιτικές και τους νόμους. Αυτές οι γνώσεις και η εμπειρία πρέπει να αποτιμώνται και μόνο εσείς 

μπορείτε να το εκτιμήσετε σωστά. Από μόνη της, αυτή η γνώση δεν επιφέρει αλλαγές: 

- Προσκομίστε αριθμούς και αναλύσεις: πρέπει να δείξετε και να καταδείξετε σαφώς την 

ανάγκη αλλαγής πολιτικής και νόμων. Συχνά αλλάζουν οι ανάγκες επενδύσεων και σε καιρούς 

λιτότητας πρέπει να είστε περισσότερο πειστικοί από πριν. Εάν δεν έχετε εσωτερικά την 

ικανότητα να επενδύσετε χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή τη δραστηριότητα, 

συνεργαστείτε με οντότητες ικανές να σας στηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία (εθελοντές 

εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα που επιθυμούν να μελετήσουν συγκεκριμένα θέματα 

που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου κλπ.) 

- Αναφερθείτε σε διεθνείς δεσμεύσεις: μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να 

υπενθυμίσει στα θεσμικά όργανα τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε διεθνές επίπεδο και τις δράσεις 

που πρέπει να εξασφαλίσουν / υλοποιήσουν ως φορείς (π.χ. υποχρεώσεις μετά την επικύρωση 

διεθνούς σύμβασης, εφαρμογή ελάχιστων προτύπων που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο 

κ.λπ.). 

- Ζητήστε τους να έρθουν να επισκεφτούν τη δομή σας: δείξτε τους το πρόβλημα, 

μοιραστείτε μια σημαντική ιστορία από το περιβάλλον της δουλειάς σας, κάντε τους να ζήσουν το 

πρόβλημα σας. Μην ξεχνάτε ότι οι πολιτικοί είναι στόχοι πολλών λόμπι και ορισμένοι από αυτούς 

είναι πιο πειστικοί και ισχυρότεροι από εσάς. 

- Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τις ενέργειές σας: γράψτε μια έκθεση στο τέλος κάθε 

έτους αναφέροντας τι καταφέρατε, τι δεν καταφέρατε και τι χρειάζεται να γίνει σε θεσμικό 

επίπεδο για να βελτιώσετε την απόδοσή σας. 

- Επικοινωνήστε αποτελεσματικά: συνεργαστείτε με καλούς και ευαίσθητους ειδικούς 

επικοινωνίας που είναι σε θέση να διαδώσουν την πληροφορία - γνώση και να την καταστήσουν 

κατανοητή και σε άτομα εκτός του χώρου, που δεν έχουν τις τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις. 

Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι αυτό που είναι σαφές και κατανοητό για εσάς, είναι για όλους. Η 

εμπειρία σας, όπως και των άλλων, είναι μεγάλη, αλλά ακόμα περιορισμένη. Θυμηθείτε επίσης, 

ότι εάν είστε σε θέση να εξηγήσετε τις διαπιστώσεις σας και τα πολιτικά σας αιτήματα με έναν 

σαφή και απλό τρόπο, μπορείτε να κερδίσετε περισσότερο την εύνοια της κοινής γνώμης. 

Έχοντας την κοινή γνώμη με το μέρος σας, αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο. 



 

- Διαδώστε ευρέως τα πολιτικά αιτήματα σας σε εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων: 
αν δεν έχετε αρκετό χρόνο για συναντήσεις δικτύωσης με λόμπι , γράψτε τουλάχιστον επιστολές 

και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λόμπι, για να διαδώσετε ευρέως το πολιτικό αίτημά 

σας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα επαφής με τα 

πρόσωπα κλειδιά. Ποτέ δεν ξέρετε αν αυτό θα φέρει χρήσιμες επαφές που μακροπρόθεσμα θα σας 

βοηθούσαν να αποκτήσετε μεγαλύτερη επιρροή. Παρακάτω, ακολουθούν μερικές συμβουλές για 

αποτελεσματικότερη σύνταξη επιστολών σε λόμπι: 

- Ποτέ μη συντάξετε μία επιστολή μεγαλύτερη από μία σελίδα. Η μεγαλύτερη έκταση σας 

είναι άχρηστη. Να είστε γενναίοι! Επιλέξτε 2 ή 3 μηνύματα προτεραιότητας που νομίζετε ότι είναι 

τα πιο σημαντικά εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε να επισυνάψετε μια αναφορά, ένα άρθρο ή άλλα 

έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες. 

- Δομήστε την επιστολή με σαφήνεια:  μια πρώτη παράγραφο για να παρουσιάσετε τον 

φορέα σας και να εξηγήσετε γιατί γράφετε αυτή την επιστολή. Μια κεντρική παράγραφο που 

εξηγεί τα θέματα που θέλετε να επισημάνετε (προσθέστε μερικά σημαντικά δεδομένα: είναι 

αποτελεσματικά στην επικοινωνία ενός προβλήματος). Μια τελευταία παράγραφο που να 

υποδεικνύει μια ενέργεια για το συγκεκριμένο άτομο στη συγκεκριμένη θέση: πώς μπορεί να 

επηρεάσει μία αλλαγή, να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος που του/της παρουσιάζετε; 

Κλείστε με μια αίτηση για συνάντηση ή λέγοντας ότι είστε στη διάθεση του/της για περισσότερες 

πληροφορίες. Ποτέ μην αρνηθείτε μια συνάντηση σε λόμπι και ποτέ δεν κλείνετε μια επιστολή σε 

λόμπι με μια υπόδειξη για περαιτέρω παρακολούθηση. Ακόμη και αυτά που αποτυπώνετε στη 

διάδοση της ετήσιας έκθεσής σας. 

- Υπενθυμίστε τηλεφωνικά: ειδικά εάν το αίτημά σας σχετίζεται με μια 

επείγουσα/επερχόμενη πολιτική διαδικασία και πρέπει να τους κινητοποιήσετε. Τηλεφωνήστε 

τους την επόμενη ημέρα από την αποστολή της επιστολής για να ζητήσετε επιβεβαίωση 

παραλαβής, καθώς απάντηση στο αίτημά σας για συνάντηση. Μερικές φορές, αυτός είναι ο μόνος 

τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσουν το email ή την επιστολή σας. 

- Επικαιροποιήστε τους στόχους σας τακτικά: πρέπει να γίνετε το σημείο αναφοράς γι’ 

αυτούς. Κάθε φορά που δημοσιεύετε μια αναφορά ή ένα άρθρο ή δίνετε συνέντευξη σε μια 

εφημερίδα, προωθήστε το στα πολιτικά πρόσωπα που έχετε στοχεύσει. Εάν οργανώσετε μια 

δημόσια εκδήλωση, προσκαλέστε τους. 

- Αναζητήστε συμμαχίες έξω από την θεσμική αρένα: η επιστολή σε λόμπι με περισσότερα 

από ένα λογότυπα είναι συνήθως πιο αποτελεσματική. Εάν το αίτημά σας στηρίζετε από 

διαφορετικούς οργανισμούς, είναι πιο αξιόπιστο. Με αυτή την έννοια, οι συμμαχίες με άλλα 

Κέντρα Κατά της Βίας της περιοχή σας θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε αποτελεσματικές 

στρατηγικές. 

- Πραγματοποιήστε καμπάνιες: συνεργαστείτε με οργανισμό/ους που μπορεί/ρουν να σας 

βοηθήσει/σουν να χτίσετε καμπάνιες. Όσο περισσότερο το αίτημά σας και ο στόχος σας είναι 

ορατοί και δημοσιοποιημένοι, τόσο καλύτερες είναι και οι πιθανότητες να είστε επιτυχείς.  

1.5. Μέτρα ευαισθητοποίησης σχετικά με το φύλο για την οικονομική ενδυνάμωση των 

επιζώντων IPV  
 

Παιδική φροντίδα: βέλτιστες πρακτικές 

Μεταξύ των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί φορείς των κέντρων 

καταπολέμησης της βίας όταν παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στις γυναίκες που επιβιώνουν 

από τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ), είναι η ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών τους 

όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετάσχουν 

ενεργά στην οικοδόμηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου οι δημόσιες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας 

λείπουν ή είναι ανεπαρκείς σε αριθμό και ή το κόστος είναι τόσο υψηλό ώστε είναι δύσκολο για τις 

περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Παρόλο που το 2002 οι κοινοί 



 

στόχοι για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθορίστηκαν για την παροχή επίσημης φροντίδας των 

παιδιών (δηλαδή η φροντίδα παιδιών να είναι στο 33% για την ηλικία κάτω των 3 ετών και 

τουλάχιστον 90% για τα παιδιά από 3 ετών και της υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας), εξακολουθούν 

να υπάρχουν προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών για παιδιά κάτω των 3 ετών. Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσοστό των παιδιών που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 

μέριμνας για το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στο Έργο WE GO!. Η Ισπανία είναι η 

μόνη χώρα που πέτυχε τους στόχους της ΕΕ και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Η Ιταλία έχει φτάσει 

στο στόχο μόνο για την ηλικία των 3-5 ετών. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα βρίσκονται πολύ κάτω 

από τον στόχο της ΕΕ και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. 
 

Δημόσιες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας (% ηλικιακής ομάδας), 2014 

 Από 3 ετών και της υποχρεωτικής σχολικής 

ηλικίας 
Κάτω των 3 ετών 

Βουλγαρία 71% 11% 

Ελλάδα 68% 13% 

Ισπανία 96% 37% 

Ιταλία 91% 23% 

Μέσος όρος της ΕΕ 83% 28% 

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων EUROSTAT διαθέσιμα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TPS00185  
 

Αναγνωρίζεται ότι οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 

πρόσβασης των γυναικών σε ευκαιρίες απασχόλησης. Για κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους, η 

εργασία απλήρωτης φροντίδας πραγματοποιείται κυρίως από γυναίκες, με συνέπειες στις 

δυνατότητες επιλογών για την επαγγελματικής τους πορεία. Αυτή η ευρύτερη εικόνα των αδικιών 

μεταξύ των φύλων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την 

ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών που επιβιώνουν από το Βία μεταξύ 

Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ), καθώς πιθανότατα πρόκειται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα που 

θέλουμε να επιτύχουμε. 
 

Επομένως, είναι σημαντικό - ειδικά για τα κέντρα καταπολέμησης της βίας που δεν παρέχουν 

υπηρεσίες φύλαξης για τις γυναίκες που υποστηρίζουν, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, 

κατάλληλου χώρου ή από άλλη αιτία, να οικοδομήσουν στρατηγικές μετριασμού σε αυτόν τον 

τομέα μέσω της συνεργασίας με άλλους φορείς (Π.χ. ΜΚΟ που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, 

εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των κέντρων καταπολέμησης βίας, 

κ.λπ.) ή με τοπικούς φορείς. 
 

Επιπλέον, η έλλειψη υπηρεσιών παιδικής μέριμνας στην περιοχή πρέπει να είναι ένα σημείο που θα 

συζητηθεί κατά τη διάρκεια συσκέψεων υπεράσπισης με τοπικούς / εθνικούς θεσμούς, προκειμένου 

να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στο πώς η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών (επίσης για 

όσους/ες επιθυμούν να απεμπλακούν από τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων), μπορεί να 

παρεμποδιστεί από την απουσία επαρκών υπηρεσιών. 

 

Καλή Πρακτική: Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών 
 

Εκτός από την υποστήριξη του Τμήματος Απασχόλησης, οι γυναίκες που πέφτουν θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη «Γωνιά των Παιδιών για 

Δημιουργικές Δραστηριότητες» και τον παιδικό σταθμό που φιλοξενεί παιδιά γυναικών ήδη 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TPS00185


 

εργαζόμενων, που επιθυμούν να εργαστούν και γυναικών που παρακολούθησαν προγράμματα 

κατάρτισης. 
 

1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Αυτή η δομή λειτουργεί από το 1993, είναι αρχικά η εναλλακτική δημιουργική βραδινή 

απασχόληση των παιδιών και σήμερα καλύπτει τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών των 

γυναικών που εργάζονται το απόγευμα ή είναι δικαιούχοι άλλων κατηγοριών του Κέντρου. 

Φιλοξενεί περίπου 25 παιδιά προσχολικής ηλικίας κάθε χρόνο από 2,5 έως 5 ετών, οκτώ ώρες 

την ημέρα, από τις 13:00 έως τις 21:00 καθημερινά. 
 

Αυτή η δομή συγκεντρώνει χρήματα από 3 διαφορετικά μέρη: 

1) Από τον προϋπολογισμό του ΚΓΚ, αυτό καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος των 

λειτουργικών εξόδων. 

2) Περιφερειακές Αρχές, μέσω της υλοποίησης ενός έργου, το οποίο καλύπτει τη διαμονή 7 

παιδιών 

3) Οι γονείς, στις περιπτώσεις που δεν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες που 

έχουν πέσει θύματα βίας. Αυτές οι γυναίκες έχουν πάντα προτεραιότητα και γίνονται δεκτές 

ως δικαιούχοι για τα παιδιά τους, καθώς επίσης και δεν επιβαρύνονται με οποιοδήποτε 

κόστος. 

Οι εργαζόμενες είναι 4 γυναίκες, 3 από αυτές αποτελούν το εκπαιδευτικό προσωπικό πλήρους 

απασχόλησης και η 1 εκτελεί χρέη καθαρίστριας 5 ώρες / ημέρα. 

Ετήσιο λειτουργικό κόστος: 70.000 € (κατ΄ εκτίμηση). 

 

2. Βρεφικός Σταθμός 
 

Το τμήμα αυτό λειτουργεί στο Δήμο Καρδίτσας από το Σεπτέμβριο του 2002. Φιλοξενεί 20 

παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και είναι το πρώτο και μοναδικό υπό την αιγίδα του 

Δήμου στην πόλη της Καρδίτσας. Λειτουργεί από τις 6.30 - 14.30 κάθε εργάσιμη ημέρα. Αυτή 

η δομή χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Αρχή, μέσω της υλοποίησης ενός 

προγράμματος. 

Οι γονείς δεν καταβάλλουν καμία εισφορά. Οι μητέρες - θύματα βίας - έχουν πάντα 

προτεραιότητα ως δικαιούχοι των παιδιών τους και δεν επιβαρύνονται με οποιοδήποτε 

κόστος. 

Οι εργαζόμενες είναι 4 γυναίκες, 3 από αυτές βρεφονηπιοκόμοι, πλήρους απασχόλησης, η 1 

εκτελεί χρέη καθαρίστριας 5 ώρες / ημέρα. 

Ετήσιο λειτουργικό κόστος: 60.000 € (κατ΄ εκτίμηση). 

Στέγαση: βέλτιστες πρακτικές 

Η στέγαση είναι ένα βασικό στοιχείο για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των 

γυναικών που επιβιώνουν από τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ). Ειδικά ως πρώτη 

αντίδραση έκτακτης ανάγκης, η στέγαση μπορεί στην πραγματικότητα να προσφέρει έναν ασφαλή 

χώρο για τις γυναίκες που επιθυμούν να βγουν από βίαιες σχέσεις. Τα κέντρα καταπολέμησης της 

βίας δε λειτουργούν όλα ως καταφύγιο και συχνά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παροχής 

ασφαλούς στέγης για τις γυναίκες που υποστηρίζουν. Σ΄ αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να 

συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς και φορείς, καθώς και με λόμπι για την παροχή προσωρινών 

και οικονομικά προσιτών κατοικιών για γυναίκες επιζώντες Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων 

(ΒΕΣ). Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται παρακάτω είναι παραδείγματα κοινωνικής στέγασης, 

που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τα κέντρα αντιμετώπισης βίας και που αντιμετωπίζουν 

αυτό το πρόβλημα. 



 

 

Μεταβατική φιλοξενία - Δήμος της Μπολόνια  

Δυνητικοί χρήστες Άτομα σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού: 

 Ενήλικες που βγαίνουν από τη φυλακή ή είναι σε προσωρινή 

άδεια. 

 Ενήλικες σε μειονεκτικές κοινωνικές συνθήκες. 

 Ανύπαντρες γυναίκες με ανήλικο τέκνο. 

 Οι άνθρωποι μόλις 18 ή οι νέοι που εγκαταλείπουν δομές 

βοήθειας. 

Σύντομη 

περιγραφή του 

Έργου  

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ενσωμάτωσης "Don Paolo Serra Zanetti" 

που ίδρυσε ο Δήμος της Μπολόνια με την κληροδότημα του Don 

Paolo Serra Zanetti, παρέχει 9 κατοικίες για ενήλικες σε συνθήκες 

αποκλεισμού. Οι 2 παρέχονται από την εταιρεία Poveri Vergognosi 

ASP και οι 7 είναι ιδιοκτησία του δήμου της Μπολόνια. 

Οι ενώσεις κοινωνικής προσφοράς και οι εθελοντικές ενώσεις, οι 

οποίες, μεμονωμένα ή από κοινού, που έχουν εγγραφεί για 

τουλάχιστον έξι μήνες στον κατάλογο των Ελεύθερων Συλλόγων του 

Δήμου της Μπολόνια στο Θεματικό Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, 

ανταποκρίνονται στη δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών - 

προτάσεων για έργα / πρωτοβουλίες που προορίζονται για άτομα σε 

συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. 

Το έργο προβλέπει την εκχώρηση: 

 2 διαμερισμάτων σε ενώσεις που προβλέπουν έργα που 

απευθύνονται σε άτομα με απρόβλεπτες ανάγκες 

βραχυπρόθεσμης στέγασης, έως και έξι μήνες (π.χ. οι πολίτες που 

βγαίνουν από το νοσοκομείο ή είναι σε προσωρινή άδεια από τη 

φυλακή και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους) 

 7 διαμερίσματα σε ενώσεις που προβλέπουν έργα που 

απευθύνονται σε άτομα που χρειάζονται τόπο διαμονής και 

συμμετέχουν σε προγράμματα μακροπρόθεσμης κοινωνικής 

ένταξης (18-24 μήνες). 

Κάθε Ένωση μπορεί να αναλάβει την διαχείριση τριών κατ 'ανώτατο 

όριο διαμερισμάτων, ακόμη και με διαφορετικές τυπολογίες 

(βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια διαμονή). 

Οι Ενώσεις πρέπει: 

 Να συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας που συντονίζεται από το 

ίδρυμα. 

 Να αναλάβει δραστηριότητες υποδοχής και συνοδείας σε 

επιμέρους προγράμματα που αποσκοπούν στην εργατική και 

κοινωνική ένταξη. 

 Να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο του 

έργου (για αξιολόγηση από το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης, τους αντιπροσώπους της Poveri Vergognosi ASP 

και τις κοινωνικές υπηρεσίες). 

Περιγραφή της 

υπηρεσίας  

Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχουν ήδη επιλεγεί οι ενώσεις στις 

οποίες θα παραχωρηθούν δωρεάν στα διαμερίσματα και στη 

συνέχεια θα δημιουργήσουν εξατομικευμένα προγράμματα που θα 

κατευθύνουν τους χρήστες στην πλήρη κοινωνική, εργατική και 



 

στέγαστική ένταξη. Οι ενώσεις θα υπογράψουν μια σύμβαση χρήσης 

που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλευτούν τα διαμερίσματα 

βραχείας διαμονής για 2 χρόνια και τα διαμερίσματα μεγαλύτερης 

διάρκειας για 4 χρόνια. 

Τα διαμερίσματα είναι 9 συνολικά: 6 έχουν ήδη παραδοθεί και 3 θα 

παραδοθούν τον Αύγουστο του 2009, προκειμένου να δοθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος στους κατασκευαστές να τα παραδώσουν και 

να μεταφέουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλιας στα ονόματα των 

Ενώσεων (το ηλεκτρικό, το νερό και το φυσικό αέριο επιβαρύνουν 

τις Ενώσεις). Η υλοποίηση των προγραμμάτων στα διαμερίσματα θα 

αρχίσει κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Οι Ενώσεις θα 

προσδιορίσουν τους δικαιούχους των προγραμμάτων για την 

εισαγωγή τους στα διαμερίσματα. 

Οι Ενώσεις, στη συνέχεια, θα υπογράψουν συμβάσεις με τους 

δικαιούχους των προγραμμάτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να 

συνεισφέρουν στο κόστος συντήρησης των διαμερισμάτων, να 

τηρούν τους κανόνες και να ολοκληρώσουν τα εξατομικευμένα 

προγράμματά τους. 

Δραστηριότητες Οι οργανώσεις που έχουν επιλεγεί έχουν ήδη πολύχρονη εμπειρία σ 

αυτόν τον τομέα και όλες διαθέτουν και άλλα διαμερίσματα για να 

τα χρησιμοποιήσουν σε προγράμματα πρώτης φιλοξενίας. Ως εκ 

τούτου, τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν τη μεταβατική 

κατοικία είναι άτομα που έχουν ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με τις 

φορείς και θα επωφεληθούν από ένα δεύτερο, αυτόνομο πρόγραμμα 

υποδοχής. Αυτός είναι ένας θετικός παράγοντας που θα συμβάλει 

στην επιτυχή συμβίωση (κάθε διαμέρισμα μπορεί να φιλοξενήσει 2-3 

άτομα), αφού οι δικαιούχοι έχουν ήδη μοιραστεί ένα κοινό 

πρόγραμμα στα πρώτα διαμερίσματα υποδοχής. Οι διαμονές είναι 

προσωρινές και πρέπει να επιφέρουν ένα μκρό κέρδος. Τα 

επιλεγμένα έργα προβλέπουν ολοκληρωμένα προγράμματα 

κοινωνικής ένταξης, με διάφορα στάδια ανάλογα με τις ανάγκες των 

χρηστών και αποσκοπούν στην επίτευξη της πλήρους αυτονομίας 

του ατόμου: από τη βοήθεια στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

τις αιτήσεις για έγγραφα σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και ένταξης εργατικού δυναμικού ως την αναζήτηση πιο 

μόνιμων λύσεων στέγασης. Συνεπώς, στο τέλος του προγράμματος, 

το άτομο θα μπορεί να εγκαταλείψει το χώρο για ένα νέο χρήστη. 

 

Αποτελέσματα Έχουν συναφθεί συμφωνίες με τις ακόλουθες επιλεγμένες ενώσεις: 

 Την "AVOC" που θα δημιουργήσει μεμονωμένα έργα στα 2 

διαμερίσματα βραχείας διαμονής για ενήλικες που βγαίνουν από 

τη φυλακή. 

 Το "Villaggio del fanciullo" θα δημιουργήσει μεμονωμένα έργα 

σε 2 διαμερίσματα μεγαλύτερης διάρκειας για υπερήλικα άτομα 

και για νέους που εγκαταλείπουν τις δομές υποστήριξης. 

 Η "Casa delle Donne per non subire violenza" θα δημιουργήσει 

μεμονωμένα έργα σε 2 διαμερίσματα μακράς διαρκείας για 

ανύπαντρες γυναίκες με ανήλικα παιδιά (ή παιδιά). 

 Η "Mondo Donna" θα δημιουργήσει μεμονωμένα έργα σε 2 



 

διαμερίσματα μεγαλύτερης διάρκειας για ανύπαντρες γυναίκες με 

ανήλικα παιδιά (ή παιδιά). 

 Η "Associazione Don Paolo Serra Zanetti" θα δημιουργήσει 

μεμονωμένα έργα σε 1 διαμέρισμα μεγαλύτερης διάρκειας για 

ενήλικες σε μειονεκτούσες κοινωνικές συνθήκες. 

  

Έργο του Δήμου της Μπολόνια για την παροχή βοήθειας σε οικογένειες Ρομά και την στέγασή 

τους  

Δυνητικοί χρήστες Οι μετανάστες, ιδίως οι ρουμανικές οικογένειες Ρομά, με παιδιά που 

φθάνουν στη Μπολόνια, κυρίως από την πόλη Craiova, και 

κατασκηνώνουν σε μια παράνομη παρακμιακή πόλη κατά μήκος του 

ποταμού Ρένο. Κάποιοι, μετά την απομάκρυνση της παραγκούπολης, για 

καιρό είχαν προχωρήσει σε παράνομη κατήληψη μιας ιδιωτικής δομής, 

το "Ferrhotel". Το κύριο πρόβλημα της κοινότητας των Ρομά ήταν να 

έχουν στέγαση που θα επέτρεπε στα παιδιά τους να παρακολουθήσουν 

το σχολείο και τους ενήλικες για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 

Σύντομη 

περιγραφή του 

Έργου  

Ο Δήμος της Μπολόνια δημιούργησε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας που 

αποσκοπούσε, καταρχάς, στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης για τη φιλοξενία Ρουμάνων Ρομά. Το 2005 ιδρύθηκαν δύο 

δομές έκτακτης ανάγκης, η "Villa Salus" και η "Residenza Sociale 

Temporanea Gandhi", που θα προωθούσαν τη στέγαση των οικογενειών 

σε διαμερίσματα. 

Οι δομές προορίζονταν για νόμιμους ρουμάνους Ρομά με άδεια 

παραμονής. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, με την είσοδο της Ρουμανίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ρουμάνοι πολίτες δεν χρειάζονται πλέον 

άδεια διαμονής για είσοδο και διαμονή στο ιταλικό έδαφος. Οι δομές 

οργανώθηκαν από το Δήμο με τη συμμετοχή διάφορων Δημοτικών 

Υπηρεσιών (Τομέας Ασφαλείας, Κοινωνικής Υπηρεσίας Ανηλίκων και 

Οικογενειών κλπ.), ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες εντός της δομής 

ανατέθηκαν σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Το κριτήριο ένταξης στα διαμερίσματα ήταν ότι τουλάχιστον ένα μέλος 

της οικογενειακής μονάδας θα έπρεπε να έχει μόνιμη σύμβαση εργασίας 

για τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια. Η στήριξη των οικογενειών Ρομά για 

μετάβαση από τις δομές στα διαμερίσματα ανατέθηκε στον 

Συνεταιρισμό «La piccola Carovana». Η ACER - Azienda Casa Emilia 

Romagna, ασχολείται με τη συντήρηση των κατοικιών, ενώ η Poveri 

Vergognosi ASP επιβλέπει την κοινωνική διαχείριση για την 

τοποθέτηση στα διαμερίσματα. 

Περιγραφή της 

υπηρεσίας  

Οι οικογένειες Ρομά, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις έχουν 

επωφεληθεί και από άλλο ένα πρόγραμμα που συνοδεύει την 

τοποθέτηση τους σε καταλύματα. Ο Δήμος της Μπολόνια ανέθεσε την 

υπηρεσία αυτή στον Συνεταιρισμό «La piccola Carovana», ενώ η 



 

Servizio Integrazione Intercultural Centre (Υπηρεσία Διαπολιτισμικής 

Ενσωμάτωσης) του Δήμου, ασχολείται με τη συγκέντρωση πόρων και 

τον προγραμματισμό των υπηρεσιών. Τα διαμερίσματα δεν ανήκουν 

στον Δήμο αλλά έχουν ενοικιαστεί. 

Οι οικογένειες Ρομά μπορούν να παραμείνουν στα διαμερίσματα για 4 

χρόνια, δηλαδή τη μέγιστη διάρκεια απευθείας σύμβασης που 

προβλέπεται μεταξύ του Δήμου και των ιδιοκτητών. Το 50% του 

ενοικίου κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων 4 ετών καταβάλλεται από 

τις οικογένειες Ρομά, ενώ το υπόλοιπο από το Δήμο. 

Δραστηριότητες Το πρόγραμμα που συνοδεύει την τοποθέτηση σε καταλύματα 

σχεδιάστηκε για να επιτρέψει τη σταδιακή κοινωνική και οικιακή 

ένταξη νομάδων, που ως επί το πλείστον ζουν σε διαμέρισμα για πρώτη 

φορά. Εκτός από την ουσιαστική απόκτηση στέγης, η υπηρεσία 

υποστηρίζει τη σταδιακή ανάπτυξη των δικαιούχων στην αυτονομία και 

την ευθύνη. Μια ομάδα ειδικών, επισκέπτεται περιοδικά τις οικογένειες, 

εξετάζοντας τυχόν συγκρούσεις με τους γείτονες αλλά και με τις ίδιες 

τις οικογένειες και τους βοηθά σε διάφορες πτυχές οικιακής διαχείρισης 

που μπορεί να είναι πολύπλοκες γι' αυτούς και να δημιουργήσουν 

συγκρούσεις (από τους κανονισμούς συγκυριαρχίας μέχρι την πληρωμή 

των λογαριασμών, το σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας και τη χρήση 

οικιακών ηλεκτρικών συσκευών). 

Αποτελέσματα Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την ένταξη 44 οικογενειών, συνολικού 

αριθμού 198 ατόμων σε διαμερίσματα. Οι 27 από αυτές ήταν 

οικογένειες που προέρχονταν από τη δομή "Villa Salus", συνολικά 125 

άτομα, συμπεριλαμβανομένων και 57 ανήλικων. Οι οικογένειες που 

προέρχονται από τη δομή της "Residenza Sociale Temporanea Gandhi" 

ήταν 17, με συνολικά 73 άτομα (δεν υπάρχουν στοιχεία για ανηλίκους). 

Τα ενοικιαστήρια εξακολουθούν να ισχύουν. Μετά τη λήξη της ισχύος 

τους, θα είναι δυνατό και επιθυμητό, στο πλαίσιο του προγράμματος 

ανάπτυξης της αυτονομίας και της πραγματικής κοινωνικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης των κατοικιών, οι οικογενειακές μονάδες να υπογράψουν 

άμεσα νέες συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, 

αναλαμβάνοντας το συνολικό κόστος του μισθώματος. 

 

Έργο «Υγεία» - Μπολόνια 

Δυνητικοί χρήστες Ηλικιωμένοι, νεαρά ζευγάρια και άτομα με ειδικές ανάγκες 

Σύντομη 

περιγραφή του 

Έργου  

Το έργο «Υγεία», παίρνει το όνομά του από μια ιδέα ενός βρετανικού 

ουτοπικού του 19ου αιώνα που φαντάστηκε μια πόλη όπου θα μπορούσε 

κανείς να ζήσει χωρίς το βάρος της διατήρησης του σπιτιού του και με 

ισχυρές πράξεις αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων. Η Cooperativa 

Edificatrice Giuseppe Dozza, ένας συλλογικός συνεταιρισμός 



 

ιδιοκτησίας, προσπάθησε να επαναφέρει αυτή την ιδέα, υποβάλλοντας 

προσφορά στο Δήμο της Μπολόνια το 1999 με στόχο τη δημιουργία 

στεγαστικών πρωτοβουλιών για τους ηλικιωμένους, τα νεαρά ζευγάρια 

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί, όχι ένα 

γκέτο για μια ομάδα, αλλά ένας τόπος ολοκλήρωσης και 

κοινωνικότητας. 

Περιγραφή της 

υπηρεσίας  

Το έργο Hygeia πραγματοποιήθηκε με την κατασκευή στην οδό Via 

dell'Arcoveggio της Μπολόνια, 80 νέων ενοικιαζόμενων κατοικιών με 

ιδιαίτερη τεχνική και καινοτομική κατασκευή: "το σπίτι που μεγαλώνει". 

Βρέθηκαν λύσεις που επέτρεψαν τη διεύρυνση ορισμένων κατοικιών, με 

αρκετά απλές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας χώρους που έχουν ήδη 

κατασκευαστεί αρχικά για κοινή χρήση. Αυτοί οι χώροι, είχαν ήδη 

ηλεκτρισμό και άλλες παροχές και συνδέθηκαν με τις νές κατοικίες. 

Πολλές παρακείμενες κατοικίες είναι οργανωμένες και εξοπλισμένες 

ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή ενός υπνοδωματίου ή ενός δεύτερου 

λουτρού όπου μια αλλαγή στην οικογένεια καθιστά χρήσιμη τη μείωση 

των διαστάσεων του ενός προς όφελος του άλλου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις προβλέπεται επίσης η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης 

μεταξύ μιας μεγαλύτερης κατοικίας και μιας μικρότερης που βρίσκεται 

κοντά, ευνοώντας έτσι τη συγκατοίκηση μεταξύ μιας νέας οικογένειας 

και ενός ηλικιωμένου. Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πρότασης 

«BRICK» (Πειραματικό Πρόγραμμα Αειφόρων Οικοδομικών 

Κανονισμών για την πόλη της Μπολόνια), που εγγυάται ιδανικές 

συνθήκες φυσικής ευεξίας καθώς και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 

Δραστηριότητες Ένα αναπόσπαστο μέρος του έργου είναι η Τράπεζα Χρόνου (Banca del 

Tempo), η οποία επεκτάθηκε και στα 5.000 μέλη του Συνεταιρισμού και 

όχι μόνο στους κατοίκους της οδού Via dell'Arcoveggio. Αυτό 

ενθαρρύνει την ανταλλαγή χρόνου μεταξύ των μελών, διευκολύνοντας 

την οικοδόμηση ενός δικτύου αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων του 

συγκροτήματος και ολόκληρης της συνεταιριστικής βάσης του 

Συνεταιρισμού. 

Αποτελέσματα Οι οικοδομικές εργασίες άρχισαν την άνοιξη του 2002 και 

ολοκληρώθηκαν το 2006. Το συγκρότημα κατοικιών περιλαμβάνει 4 

κτίρια με πάνω από 80 κατοικίες, θέση θυρωρού, 4 κοινόχρηστους 

χώρους, χώρο για πάρτι και συλλογικά παιχνίδια, τηλεόραση, παιχνίδια, 

χώρο ανάγνωσης και συνομιλίας, καθώς και ένα μίνι νηπιαγωγείο που 

μπορεί να φιλοξενήσει έως και 15 παιδιά, το οποίο θα λειτουργήσει 

κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο της Μπολόνια. 

 

Ένα ολοκληρωμένο έργο κοινωνικής στέγασης: Villaggio Barona, Milan 

Δυνητικοί χρήστες Η έλλειψη δημοσίων πολιτικών στέγασης τις τελευταίες δεκαετίες 



 

οδήγησε σε μια κατάσταση ευρείας ανησυχίας μεταξύ του πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα, οι οικογένειες με χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα, 

καθώς και οι μετανάστες είναι οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο. 

Για τους μετανάστες, το πρόβλημα στέγασης συνδυάζεται με το 

πρόβλημα της εργασίας και της ένταξης στην τοπική κοινότητα και το 

δίκτυο παροχής υπηρεσιών. 

Από το 2003, 25 ξένες οικογένειες ζουν στο «Villaggio Barona» μαζί με 

55 ιταλικές οικογένειες σε κατοικίες που ενοικιάζονται στο ένα τρίτο 

των μέσων επιπέδων της αγοράς. Πολλές από αυτές τις οικογένειες, ως 

αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός σπιτιού και ενός φιλικού κοινωνικού 

πλαισίου, κατάφεραν να αναπτύξουν την εργασιακή τους αυτονομία και 

να στεγαστούν. 

Σύντομη 

περιγραφή του 

Έργου  

Το Villaggio Barona είναι μια κατακευή που υποστηρίζετε από ένα 

φιλανθρωπικό ίδρυμα (ιδιοκτήτης της περιοχής που επηρεάζεται από την 

πολεοδομική ανάπτυξη) και από ορισμένους τοπικούς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση των 

υπηρεσιών που υπάρχουν στο χωριό. Επίσης, εκεί προσφέρονται 

κατοικίες με μειωμένο ενοίκιο. Το χωριό διαθέτει ένα ολοκληρωμένο 

ξενώνα χαμηλού κόστους για φοιτητές και νέους εργαζόμενους, μια 

σειρά από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από την πόλη και ένα δημόσιο πάρκο.  

Οι εθελοντικές και συνεταιριστικές οργανώσεις που εμπλέκονται στη 

διαχείριση των διαφόρων υπηρεσιών παρέχουν στα άτομα και τις 

οικογένειες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη δυσκολία ένα δίκτυο 

υποστήριξης ικανό να συνδράμει στις διάφορες πτυχές της ζωής. Το 

φιλανθρωπικό ίδρυμα συντονίζει τις διάφορες δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των κατοικιών, μέσα από μια 

συμφωνία που υπεγράφη με τον Δήμο του Μιλάνου. Ολόκληρο το 

«χωριό» δεν έχει επωφεληθεί από δημόσιους πόρους ούτε για την 

οικοδόμησή του ούτε για τη λειτουργία του: είναι οικονομικά 

αυτοδύναμο. 

Περιγραφή της 

υπηρεσίας  

Οι οικογένειες που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα υποστηρίζονται σε 

θέματα διαχείρισης από άλλες οικογένειες που ζουν στο χωριό. Οι 

υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες 

είναι στοχευόμενες στην περιοχή, αλλά μπορούν, αν χρειαστεί, να 

χρησιμοποιηθούν και από τις οικογένειες που ζουν στο χωριό. Αυτό 

υποστηρίζεται, στο πλαίσιο ενός στρατηγικού δικτύου που 

συγκεντρώνει τους διαθέσιμους πόρους της περιοχής για την 

υποστήριξη της τοπικής ευημερίας και των υπηρεσιών γειτνίασης. 

Δραστηριότητες Προσανατολισμός και συνοδεία στο σύστημα των δημόσιων και 



 

περιφερειακών υπηρεσιών μετά από την τυπική αναγνώριση ως 

"κατοίκου". Περίπου δέκα από τις οικογένειες που ζουν στις κατοικίες 

έχουν βρει εργασία στο ίδιο το χωριό και η καθημερινή επαφή τους με 

όλους, αυξάνει την αποτελεσματικότητα των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών των εθελοντών. 

Αποτελέσματα Το χωριό «Villaggio Barona» στεγάζει συνολικά περίπου 500 άτομα. Οι 

80 οικογένειες έχουν σύμβαση κανονικής μίσθωσης και μπορούν να 

υπολογίζουν στο δίκτυο τοπικής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η 

ευκαιρία δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Το χωριό θεωρείται ως πόρος και ευκαιρία για όλους όσους 

ζουν στην περιοχή και αντιπροσωπεύει σήμερα ένα από τα κοινωνικά 

και πολιτιστικά σημεία αναφοράς για τη νότια ζώνη της πόλης του 

Μιλάνου. 

 

 

 


