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Εισαγωγή

Το έργο Children First αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας, της βοήθειας και
της στήριξης που παρέχονται από δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε ανηλίκους,
σε παιδιά θεατές/µάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας (σύνδροµο του αµέτοχου
θεατή). Ειδικότερα, βασική ιδέα είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των επαγγελµατιών
προκειµένου να αναγνωρίζουν/αντιµετωπίζουν περιπτώσεις θεατών/µαρτύρων
ενδοοικογενειακής βίας (Witnessed Domestic Violence -WDV) και να δηµιουργηθεί ένα
τεκµηριωµένο πλαίσιο, βασισµένο στη διεπιστηµονικότητα και τη συνεργασία, για
νέες ολιστικές θεραπείες του παιδιού, µέσω της δηµοσίευσης πρακτικών διακρα-
τικών κατευθυντήριων γραµµών και τοπικών πρωτοκόλλων.
Από την άποψη αυτή, η συγκεκριµένη εργαλειοθήκη θα παρέχει στους επαγγελµα-
τίες πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές και εκπαιδευτικό υλικό για τη δηµιουργία
διδακτικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτή την εργαλειοθήκη αναπτύχθηκαν από τις πληροφορίες που προέκυψαν
στην αξιολόγηση των αναγκών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση
του έργου Children First και οργανώθηκαν σε εκπαιδευτικές ενότητες από εµπειρο-
γνώµονες του CISMAI και του CSCD.

Η εργαλειοθήκη στοχεύει:

Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης θα καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα:
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στην αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε σχέση µε τα βασικά
σηµεία,   τα χαρακτηριστικά αλλά και τις συνέπειές του «συνδρόµου του
αµέτοχου θεατή» όσον αφορά τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση, µε
γνώµονα τις πρακτικές και τους νόµους της ΕΕ
στη διάδοση µιας κουλτούρας συνεργασίας τόσο µεταξύ επαγγελµα-
τιών που εργάζονται σε τοµείς που σχετίζονται µε το φαινόµενο του
«συνδρόµου του αµέτοχου θεατή» (Witnessed Violence -WV), όσο και µεταξύ
επαγγελµατιών διαφορετικών τοπικών οργανισµών, ή µη κερδοσκοπι-
κών οργανισµών στις περιοχές-στόχους

•

•

1

Ενότητα 1: Πλαίσιο της ΕΕ για τον εντοπισµό και τη θεραπεία των περι-
πτώσεων που είναι µάρτυρες/θεατές βίας και κύρια παραδείγµατα επι-
τυχηµένων κατευθυντήριων γραµµών για επαγγελµατίες σε επίπεδο ΕΕ
Ενότητα 2: Πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση της δι-υπηρεσιακής και
διεπιστηµονικής σύµπραξης και συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διακρατικό επίπεδο
Ενότητα 3: Χειραφέτηση των γυναικών, µητέρων παιδιών που είναι
µάρτυρες/θεατές ενδοοικογενειακής βίας
Ενότητα 4: Ενδυνάµωση παιδιών που είναι µάρτυρες/θεατές ενδοοικο-
γενειακής βίας

•
•

•
•
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Για κάθε ενότητα αυτή η εργαλειοθήκη θα παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε τα
κύρια θέµατα και τη µεθοδολογία που ακολουθείται, την διάθρωση της διδακτικής
ενότητας, ένα σύντοµο βίντεο που συνοψίζει το κύριο περιεχόµενο της ενότητας
και τα υλικά που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της (φύλλα διαφανειών και
δραστηριοτήτων).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ/ΘΕΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ
Το πρόγραµµα της πρώτης εκπαιδευτικής ενότητας εστιάζει στη θέαση της βίας,
ως πρωταρχική µορφή κακοµεταχείρισης παιδιών και εφήβων (ΠΟΥ, 2006) που
βιώνουν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα των µητέρων. Το µον-
τέλο αναφοράς που χρησιµοποιείται για την ανάγνωση του φαινοµένου και για
παρεµβάσεις είναι η θεωρία οικολογικών συστηµάτων (1979) που υιοθετήθηκε
από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για την κακοµεταχείριση. 

Για την καλύτερη γνώση και αναγνώριση του φαινοµένου λαµβάνονται υπόψη
συναφής δυσκολίες του περιβάλλοντος και πολιτιστικές: από τον ορισµό που
υποβαθµίζει τα χαρακτηριστικά του, τη φύση του τραύµατος και τις µεσοπρό-
θεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες για τα παιδιά και τους νέους, τόσο από
την άποψη της ψυχοπαθολογίας και της συµπεριφοράς όσο και από την άποψη
των µοντέλων συµπεριφορών ή δράσεων που µαθαίνονται. 
Το φαινόµενο του θεατή/µάρτυρα βίας, επίσης πλαισιωµένο από επιδηµιολογική
άποψη της ΕΕ αλλά και στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδηµικής πραγµατικότη-
τας στην ΕΕ, θα ιδωθεί από δύο οπτικές γωνίες: την οπτική του φύλου και έχον-
τας στο κέντρο το παιδί. Στην πραγµατικότητα, η βία κατά των γυναικών και το
φαινόµενο του θεατή/µάρτυρα βίας είναι δύο όψεις της ανδρικής βίας, που θε-
ωρεί θύµατα τόσο τις γυναίκες όσο και τα παιδιά, όπως υποδεικνύεται από τη
Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης.
Θα γίνει αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Ιταλία και το έργο που
έκανε το Cismai τα τελευταία χρόνια για την αναγνώριση του φαινόµενου του
θεατή/µάρτυρα βίας στην Ιταλία και µε το ISPCAN στην ΕΕ.
Μέσα από την ανάλυση των κύριων αντιστάσεων στην προσέγγιση και την ανα-
γνώριση της βίας, θα «αναρωτηθούµε» αναφορικά µε τις αντοχές των συµβού-
λων/επαγγελµατιών και πώς θα ξεπεραστούν τα στερεότυπα για βίαιους άνδρες,
γυναίκες και παιδιά
Ας ξεκινήσουµε µε τα παιδιά: αναγνωρίστε το τραύµα της βίας εναντίων των παι-

Εργαλειοθήκη εκϖαίδευσης | Chi ldren First 2

CF_Toolkit(IT)22_10_21_Cover_NEMO_3_7_19  25/10/21  15:55  Pagina 4



Εργαλειοθήκη εκϖαίδευσης | Chi ldren First

διών για να το θεραπεύσετε, όπως και τις συνέπειες του στην πορεία της ζωής
τους, µε αναφορά στα πιο πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα (WHO, DSM 5).  Το φαι-
νόµενο του θεατή/µάρτυρα βίας, η θέαση της βίας προκαλεί ψυχικό τραύµα και
σοβαρές συνέπειες στην ψυχολογική και συµπεριφορική δοµή, προκαλεί ζηµιά
στις σχέσεις και οδηγεί στην εκµάθηση δυσλειτουργικών µοντέλων φύλου.
Το ολοκληρωµένο δίκτυο, όπως ισχυρίζεται ο ΠΟΥ, είναι µια αναγκαιότητα για
µια πολύ-επαγγελµατική εργασία, η οποία συγκρίνει και µοιράζεται: τη δυνατό-
τητα ενός συλλογικού µυαλού, µια πληθώρα απόψεων, που σας επιτρέπει να νοη-
µατοδοτήσετε το πρόβληµα στις πτυχές του, τη δυναµική του και τα
συναισθήµατά του. Η χρήση κοινής γλώσσας, ορισµών, κατευθυντήριων γραµµών,
εργαλείων, ιδίως η γνώση της δυναµικής της ενδοοικογενειακής βίας και της
ζηµιάς στα παιδιά, επιτρέπει την ενεργοποίηση διεπιστηµονικών και κατάλλη-
λων παρεµβάσεων για την αποφυγή ασυντόνιστων ενεργειών και την αποφυγή
του δευτερογενούς τραύµατος.
Προτεραιότητα για την πρόληψη της βίας: Πρόγραµµα πρόληψης της ΕΕ, INSPIRE
(WHO), σχετικά το φαινόµενο του θεατή/µάρτυρα βίας και τις ενδείξεις του. 
Αυτή η ενότητα κατάρτισης στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιο-
τήτων των συµµετεχόντων προκειµένου να αναγνωρίζουν τη βία και τις συνέπειές
της, τις ζηµιές που προκαλούν στα παιδιά, ζηµιές που µπορεί και να τα καθορί-
σουν, να αναγνωρίζουν τα δικαιώµατά και τις ανάγκες τους των παιδιών
Η ενότητα παρέχει πληροφορίες και εργαλεία που µπορούν εύκολα να υιοθετη-
θούν και να ενταχθούν σε υπάρχουσες εργασιακές πρακτικές. 
Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται κυρίως σε επαγγελµατίες που εργάζονται µε παι-
διά και τις µητέρες τους, ή και µε οικογένειες, σε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυ-
χολόγους, σε εµπειρογνώµονες στον τοµέα της πρόνοιας και της υγείας, σε
εκπαιδευτικούς, σε νοµικούς, σε αστυνοµικούς.
Η εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί µε στόχο την ενεργή, στο µέτρο του δυνατού, συµ-
µετοχή των επαγγελµατιών, την πρόσκλησή τους σε συζητήσεις, τη σύγκριση της
εργασιακής και της τοπικής πραγµατικότητάς τους, την ανταλλαγή και τον σχο-
λιασµό βίντεο, την ανάλυση και ανταλλαγή κλινικών περιπτώσεων. Το πρόγραµµα
(σχέδιο προγράµµατος παρακάτω) έχει οργανωθεί για διαδικτυακή εκπαίδευση. 

βίντεο - Witnessed violence: an underestimated problem
https://youtu.be/b6Db9d-Qvvo
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ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  09.00 ϖ.µ. – 13.00 µ.µ.
Διαδικτυακή σύνδεση (Horizon Service – 14 Ιανουαρίου, Κέντρο Γυναικών
Καρδίτσας – 28 Ιανουαρίου, Dinamika Center – 10 Φεβρουαρίου 2021)
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Ώρα Θέµα Υποστηρικτικό ενηµερωτικό υλικό
Εισαγωγή

Η βία ενάντια στις γυναίκες και το
φαινόµενο του αµέτοχου θεατή

Η οπτική του φύλου ως µοντέλο «ανά-
γνωσης» της ενδοοικογενειακής βίας
Η δουλειά του Cismai για την αναγνώ-
ριση του φαινοµένου του µάρτυρα

βίας στην Ιταλία: ορισµός και κατευ-
θυντήριες γραµµές 2005

Επιδηµιολογία στον κόσµο
(Global Report) και στην Ιταλία

Η πανδηµία covid και το φαινόµενο του
θεατή/µάρτυρα βίας

09.00

Βίντεο
Διαφάνειες /Μελέτη Κλινικής Περί-

πτωσης

Συζήτηση και σύγκριση

10.30 Διάλειµµα
Αντιστάσεις, στερεότυπα και εµπόδια

µεθόδου στην αναγνώριση του
φαινόµενου του θεατή/µάρτυρα βίας

10.45
Διαφάνειες

Τα αισθήµατα των παιδιών
Το τραύµα της βίας, DSM 5, διάγνωση,

συµπτώµατα, συνέπειες

11.15 video: ενεργοποίηση και συζήτηση
Διαφάνειες και Μελέτη Κλινικής

Περίπτωσης
11.30 Διάλειµµα

Αναθεώρηση 2017 
Κατευθυντήριες Γραµµές Cismai

11.50

Δίκτυο και στρατηγικές για την
προώθηση της ενσωµάτωσης

12.30 Διαφάνεια
Συζήτηση

Πρόγραµµα πρόληψης Ispire12.45 Διαφάνεια
Συµπέρασµα13.00 Βίντεο
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Το πρόγραµµα αυτής της δεύτερης εκπαιδευτικής ενότητας, επικεντρώνεται
στις κατευθυντήριες γραµµές του Cismai το 2017, για να παρουσιάσει ένα εργα-
λείο αναφορικά µε την εφαρµογή και την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ διε-
πιστηµονικών υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι
κατευθυντήριες γραµµές Cismai, στην πραγµατικότητα, χρησιµοποιήθηκαν στην
Ιταλία και παρουσιάστηκαν και κοινοποιήθηκαν σε ΕυρωπαEκό επίπεδο µε το
Ispcan, το µεγαλύτερο διεθνές δίκτυο για την κακοµεταχείριση και την κακοποί-
ηση παιδιών, αντιπροσωπεύουν ένα παράδειγµα ολοκληρωµένου τρόπου πα-
ρέµβασης στο θέµα του φαινόµενου του θεατή/µάρτυρα βίας και που µπορούν
να εφαρµοστούν σε διαφορετικές χώρες.
Ο στόχος είναι να παρασχεθεί καθοδήγηση στους φορείς που χειρίζονται αυτές
τις πολύπλοκες καταστάσεις, καθοδήγηση που θα βοηθήσει στο να εφαρµόσουν
αποτελεσµατικές παρεµβάσεις µετά από µια σειρά αυστηρών βηµάτων, υποδει-
κνύοντας ποια εργαλεία να χρησιµοποιήσουν, να επικεντρωθούν στις πιο ση-
µαντικές ενέργειες κρατώντας τα παιδιά, τις ανάγκες και τα δικαιώµατά τους,
στο επίκεντρο των παρεµβάσεων.
Σε αυτή τη εκπαιδευτική περίοδο οι κατευθυντήριες γραµµές Cismai θα παρου-
σιαστούν λεπτοµερώς, οι οποίες είναι το αποτέλεσµα του έργου µιας επιστη-
µονικής επιτροπής και της σύγκρισης των κέντρων που εργάζονται σε αυτά τα
θέµατα: οι νέες πτυχές (από τον ορισµό έως τη µεταχείριση των «ιδιαίτερων ορ-
φανών», την ανάγκη παρακολούθησης του περιστατικού για τη µελέτη των
πλέον κατάλληλων παρεµβάσεων, ότι η ενδοοικογενειακή βία εµφανίζεται όχι
µόνο στη συµβίωση αλλά και στις φάσεις του χωρισµού και του διαζυγίου, ότι
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιόδους λόγω του κινδύ-
νου κλιµάκωσης της βίας και ότι η βία παρεµβαίνει στη σχέση µε τα παιδιά και
στις γονικές ικανότητες της κακοποιηµένης γυναίκας και του κακοποιητή) και
στη δοµή (κρίσιµα ζητήµατα και συστάσεις για κάθε φάση της παρέµβασης).
Τι να γνωρίζετε και τι να κάνετε στις διάφορεςφάσεις της παρέµβασης και οι κύριες
ενέργειες µέσω της συζήτησης των κύριων λειτουργικών κόµβων, αναδεικνύοντας
καταλληλότερα σηµεία/σηµάδια και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.

Εργαλειοθήκη εκϖαίδευσης | Chi ldren First 5

Ανίχνευση (της παρουσίας παιδιών σε αυτές τις καταστάσεις, εντοπισµός
των σηµάτων κινδύνου τους, εκµάθηση της διάκρισης µεταξύ των συγκρού-
σεων των ζευγαριών και της βίας, ανάλυση του κινδύνου της κατάστασης
για υποτροπή και θνησιµότητα µέσω τεκµηριωµένων εργαλείων)
Προστασία (όχι µόνο να σταµατήσει η βία, τα δικαιώµατα των παιδιών στις
δικαστικές διαδικασίες και στις επισκέψεις σε έναν βίαιο πατέρα, αξιολο-

CF_Toolkit(IT)22_10_21_Cover_NEMO_3_7_19  25/10/21  15:55  Pagina 7



Σε κάθε φάση, θα επισηµανθεί η ανάγκη για ολοκληρωµένη εργασία µεταξύ των
χειριστών της υπόθεσης.
Τέλος, θα παρουσιαστούν οι δράσεις προτεραιότητας για την καταπολέµηση της
ενδοοικογενειακής βίας (για την προώθηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης για
την ευαισθητοποίηση και την ισότητα των φύλων, την ευαισθητοποίηση ανα-
φορικά µε τους µηχανισµούς άρνησης, ελαχιστοποίησης και στιγµατισµού, την
κατάρτιση αναφορικά µε την ενδοοικογενειακής βίας, δείκτες θνησιµότητας)
ώστε να γνωρίζουν ότι η χρόνια βία βλάπτει τη γονεEκότητα των µητέρων, να
γνωρίζουν τις συνέπειες που µπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη και ασυν-
τόνιστη παρέµβαση η οποία µπορεί να οδηγήσει σε θεσµική κακοποίηση, ότι χρει-
άζεται ειδική εκπαίδευση σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών προκειµένου να είναι
σε θέση να παρέχουν επαρκή φροντίδα στα «ειδικά ορφανά».

Όλες αυτές οι πτυχές υπογραµµίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές και αντι-
προσωπεύουν µια ορθή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και να εφαρµοστεί. Η
ανταλλαγή καλών πρακτικών, οι οποίες παρέχουν έγκυρες και επαρκείς επιχειρη-
σιακές ενδείξεις, έχουν ως επίκεντρο τα δικαιώµατα των παιδιών, καταρχάς για
την ευηµερία και την υγεία και µπορούν να εφαρµοστούν σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, αποτελούν σηµαντικό βήµα για την αντιµετώπιση της βίας.

Η ενότητα παρέχει πληροφορίες και εργαλεία που µπορούν εύκολα να υιοθετη-
θούν στις υπάρχουσες εργασιακές πρακτικές.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαιτεί τη συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων
(frontal lesson mode), το περιεχόµενο θα παρουσιαστεί µέσω επεξηγηµατικών δια-
φανειών, εµπλουτισµένων µε σχόλια και προσθήκες, αναφορές σε κλινικές περι-
πτώσεις, οµαδικές ασκήσεις που απαιτούν µια διαδραστική λειτουργία και
συµµετοχή, όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ενότητα θα συµπληρωθεί µε σύντοµα
βίντεο που θα εισαγάγουν και θα επισηµάνουν το πιο σηµαντικό περιεχόµενο. 

Το µεθοδολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα
αξιοποιήσει στο έπακρο τις εµπειρίες των εταίρων και το γνωστικό και πρα-
κτικό απόθεµα των εκπαιδευοµένων από τις χώρες των εταίρων. Θα δοθεί
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γήστε τον κίνδυνο για τα παιδιά σε αυτές τις επαφές, όταν το παιδί δεν θέλει
να δει τον βίαιο πατέρα)
Αξιολόγηση (δεξιότητες γονέων στην ενδοοικογενειακή βία, µάθετε για τα
χαρακτηριστικά του κακοποιητή πατέρα και της κακοποιηµένης µητέρας για
σωστή αξιολόγηση, αξιολόγηση του τραύµατος των παιδιών, συνέπειες,  κα-
τεστραµµένες περιοχές στην ανάπτυξη των παιδιών ανάλογα µε την ηλικία,
το τραύµα σε ιδιαίτερα ορφανά (special orphans) , εργαλεία και ανάγκες
Θεραπεία (επανορθωτικές παρεµβάσεις για παιδιά: ανάγκες, εργαλεία και
µέθοδοι) 
Παρακολούθηση (η σηµασία της σύγκρισης της επάρκειας των µέσων).
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άφθονος χώρος για την αντιπαραβολή, τη δυνατότητα µεταφοράς και τη δυ-
νατότητα εφαρµογής των παρεµβάσεων σε σχέση µε συγκεκριµένα τοπικά
πλαίσια, πάντα σε µια λογική ανάπτυξης ικανοτήτων, στην οποία το σύνολο
της κατάρτισης προσπαθεί να βασιστεί
βίντεο - How to intervene: a guide for operators
https://youtu.be/HCAKTmb48nI

ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  02.00 ϖ.µ. – 06.00 µ.µ.
Διαδικτυακή σύνδεση (Horizon Service – 14 Ιανουαρίου, Κέντρο Γυναικών
Καρδίτσας – 28 Ιανουαρίου, Dinamika Center – 10 Φεβρουαρίου 2021)

Ώρα Θέµα Υποστηρικτικό ενηµερωτικό υλικό
Εισαγωγή

The Cismai guideline 2017  «Οι
κατευθυντήριες γραµµές παρέµβασης
σε παιδιά που είναι µάρτυρες/θεατές

οικογενειακής βίας» οδηγός για
επαγγελµατίες.

Πλαίσιο και νέος ορισµός
Ανίχνευση: εντοπισµός παρουσίας

παιδιών. ταυτοποίηση των σηµάτων
κινδύνου • αναγνωρίζοντας τη βία •
σύγκρουση/βία, εκτίµηση κινδύνου

Συστάσεις
Προστασία: όχι απλώς να σταµατήσει
η βία, τα δικαιώµατα των παιδιών

στις δικαστικές διαδικασίες και στις
επισκέψεις σε έναν βίαιο πατέρα,
αξιολογώντας τον κίνδυνο για τα

παιδιά σε αυτές τις επαφές
Όταν το παιδί δεν θέλει να δει τον

βίαιο πατέρα
Συστάσεις

14.00

Διαφάνειες και Μελέτη Κλινικής
Περίπτωσης

Συζήτηση και σύγκριση/αντιπαρα-
βολή µεταξύ των συµµετεχόντων

15.00 Διάλειµµα
Αξιολόγηση (δεξιότητες γονέων στην
ενδοοικογενειακή βία, τα χαρακτηρι-
στικά του κακοποιητή πατέρα και της
κακοποιηµένης µητέρας για σωστή

αξιολόγηση, αξιολόγηση του τραύµατος
των παιδιών, συνέπειες,  κατεστραµ-
µένες περιοχές στην ανάπτυξη των
παιδιών ανάλογα µε την ηλικία, το
τραύµα στα «ιδιαίτερα ορφανά» 

(special orphans). Εργαλεία και ανάγκες

Διαφάνειες και Μελέτη Κλινικής
Περίπτωσης

15.15 
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ΕΝΌΤΗΤΑ 3η

ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΜΗΤΈΡΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΘΥΜΑ-
ΤΩΝ ΒΙΑΣ
Εστίαση σε στρατηγικές για την ενίσχυση της οικονοµικής ανεξαρτησίας
Οι λόγοι για την ανάπτυξη της παρούσας Ενότητας 3 υπαγορεύονται από την
ανάγκη στήριξης των παιδιών που βιώνουν καταστάσεις ενδοοικογενειακής
βίας παρέχοντας δραστηριότητες ενδυνάµωσης στις µητέρες τους στο δρόµο
προς την οικονοµική ανεξαρτησία. Η ενότητα προορίζεται για χρήση από
επαγγελµατίες – κυρίως κοινωνικούς λειτουργούς, που εργάζονται σε Κέντρα
Κρίσεων και Συµβουλευτικά Κέντρα, τα οποία προσφέρουν υποστήριξη σε θύ-
µατα οποιασδήποτε µορφής έµφυλης βίας, συµπεριλαµβανοµένης και της εν-
δοοικογενειακής βίας. Η εκπαίδευση προσφέρει ένα συνδυασµό θεωρητικών
µερών και πρακτικών ασκήσεων, που µπορεί εύκολα να υιοθετηθούν και να
εφαρµοστούν από τον επαγγελµατία σε συνθήκες οµαδικής εργασίας ή ατο-
µικής εργασίας και στις συγκεκριµένες ανάγκες των γυναικών επιζωσών της
έµφυλης βίας. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η στήριξη για την ενδυνάµωση της οικονο-
µικής ανεξαρτησίας µπορεί και πρέπει να ξεκινήσει µόλις ξεπεραστεί η κρίση
βίας και ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόδου. 

Η κατάρτιση στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας παρουσιάζεται σε σχετικά
εύκολη µορφή, όµως πρέπει να έχουµε κατά νου ότι θα είναι µικρός ο αριθµός
των γυναικών επιζωσών της έµφυλης βίας που θα έχει το θάρρος να αρχίσει

Θεραπεία: επανορθωτικές παρεµβά-
σεις για τα παιδιά: ανάγκες, εργαλεία

και µέθοδοι

Ασκήσεις πάνω στο µοντέλο παρέµ-
βασης των κατευθυντήριων γραµµών

µε τρεις περιπτώσεις

Διαφάνειες και Μελέτη Κλινικής Πε-
ρίπτωσης

Οµαδική δραστηριότητα σε µελέτες
περίπτωσης

16.00 

17.10 Διάλειµµα

15.45 Διάλειµµα

Συµϖέρασµα: οι δράσεις 
ϖροτεραιότητας για την 

καταϖολέµηση της 
ενδοοικογενειακής βίας

Διαφάνειες και βίντεο
17.15

18.00
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να σχεδιάζει τη δική του επιχείρηση και να ολοκληρώσει τις ασκήσεις.
Ακολουθεί µια περιγραφή ενός σχεδίου προγράµµατος για µια διαδικτυακή εκ-

παίδευση παρακάτω, το οποίο θα εφαρµοστεί πιλοτικά στη διάρκεια του προ-
γράµµατος Children First και θα µπορούσε εύκολα να υιοθετηθεί για διαφορετικές
ανάγκες, ανάλογα µε το χρόνο που έχουν οι εκπαιδευτές. 

Η ενότητα ξεκίνησε από την ιδέα ότι η βία που βασίζεται στο φύλο εδραιώνε-
ται και υποστηρίζεται από κοινωνικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις σχετικά
µε τους στερεότυπους ρόλους των φύλων και από τις πατριαρχικές δοµές και
πρακτικές. Η βία µεταξύ συντρόφων (IPV) είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες
µορφές βίας λόγω φύλου. Ως βία µεταξύ συντρόφων (IPV) ορίζεται ως κάθε
πράξη σωµατικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονοµικής βίας που συµβαί-
νει µεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα από το αν ο δρά-
στης µοιράζεται ή έχει µοιραστεί την ίδια κατοικία µε το θύµα (EIGE, 2017α).
Κάθε γυναίκα µπορεί να είναι θύµα βίας µεταξύ συντρόφων (IPV)/ενδοοικογε-
νειακής βίας, αλλά οι γυναίκες αντιµετωπίζουν αυτή τη βία διαφορετικά, µε
βάση τις κοινωνικές, εθνοτικές και οικονοµικές διαφορές τους. Δυστυχώς, οι
γυναίκες που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας είναι συνήθως θύµατα ενός
συνδυασµού βίαιων συµπεριφορών. Ο κακοποιητής µπορεί να χρησιµοποιήσει
µια σειρά τακτικών για να υπονοµεύσει την οικονοµική ανεξαρτησία µιας τω-
ρινής ή πρώην συντρόφου. Υπάρχει µια θεωρητική προσέγγιση που ονοµάζεται
"φεµινιστική οικονοµία" που βοηθά στην κατανόηση της ανισότητας των
φύλων, τόσο ως αιτία όσο και ως συνέπεια της βίας κατά των γυναικών από
τον σύντροφο: η βία είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται από τους δράστες
για τη διατήρηση και την ενίσχυση της υποταγής των γυναικών και η οικονο-
µική βία είναι µία από τις µορφές της ενδοοικογενειακής βίας, µαζί µε τη σω-
µατική και ψυχολογική. 

Η έννοια της οικονοµικής ανεξαρτησίας των γυναικών αναγνωρίζει ότι οι γυ-
ναίκες είναι οικονοµικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οι-
κονοµίας και θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτήν επί ίσοις
όροις µε τους άνδρες, και ότι η οικονοµική ανεξαρτησία µπορεί να διαδραµατί-
σει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και
στο σπίτι. Υπάρχουν ad hoc προγράµµατα οικονοµικής ενδυνάµωσης και στρα-
τηγικές οικονοµικής υπεράσπισης, τα οποία βοηθούν τις γυναίκες να ανακτή-
σουν τη χρηµατοπιστωτική τους σταθερότητα. Ταυτόχρονα, άλλες υπηρεσίες
υποστήριξης, όπως αυτές που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων µέσω
της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, ή εκείνες που αυξάνουν τη δυνατότητα
εισόδου και επανεισόδου στην αγορά εργασίας, είναι ζωτικής σηµασίας για τη
δηµιουργία των προVποθέσεων για την επίτευξη οικονοµικής ανεξαρτησίας και
την αποφυγή της βίας.
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Η οικονοµική ενδυνάµωση σε ένα συµβουλευτικό κέντρο κατά τη βίας (AVC)
είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει µια σειρά στοιχείων και βηµάτων
εργασίας όπως: 

βίντεο - Woman Empowerment as a part of the solution
https://youtu.be/nPJ6ygTaVYA

ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  09.00 ϖ.µ. – 13.00 µ.µ.
Διαδικτυακή σύνδεση (Horizon Service – 15 Ιανουαρίου 2021, Dinamika Center
- 29 Ιανουαρίου 2021 και Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας 29 Ιανουαρίου 2021)

1.  Κατάρτιση κινήτρων: σε συνεργασία µε τη γυναίκα εϖιζώσα της έµ-
φυλης βίας δουλεύουµε για την αϖοκάλυψη των δυνατοτήτων και των
ϖόρων της, την ανάκτηση της αυτοεκτίµησης και την οικοδόµηση σταθε-
ρής αυτοϖεϖοίθησης
2.  Εκϖαίδευση/κατάρτιση σε συγκεκριµένες δεξιότητες αναζήτησης
εργασίας - σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, εκϖαίδευση για συµµετοχή
σε συνέντευξη εργασίας κ.λϖ. 
3.  Υϖοστήριξη για την εύρεση µόνιµης θέσης εργασίας, όχι οϖοιαδή-
ϖοτε, αλλά κάϖοια ϖου αντιστοιχεί στα ϖροσόντα, τις γνώσεις και τις δε-
ξιότητές της, ϖου θα την κάνει ευτυχισµένη και ικανοϖοιηµένη και θα της
εξασφαλίσει ένα αξιοϖρεϖές εισόδηµα 
4. Κατάρτιση σε δεξιότητες και γνώσεις εϖιχειρηµατικότητας για την
έναρξη της δικής της εϖιχείρησης 
5.  Υϖοστήριξη στη στέγαση - µερικές γυναίκες χρειάζονται νέο χώρο
διαβίωσης
6. Υϖοστήριξη των ϖαιδιών - για την εγγραφή τους σε ϖαιδικό
σταθµό/νηϖιαγωγείο/σχολείο, συµϖεριλαµβανοµένης της βοήθειας για την
ϖαροχή ρούχων και υϖοδηµάτων, σχολικών εφοδίων και φαρµάκων.

Ώρα Θέµα Υποστηρικτικό ενηµερωτικό υλικό
Εισαγωγή

Οικονοµική Ανεξαρτησία, 
Απασχόληση και Οικονοµική Ασφάλεια

09.00

Διαφάνειες

Ενότητα 2: Έννοια ενδυνάµωσης09.20 Διαφάνειες Συζήτηση
Ενότητα 2: Από τη θεωρία στην πράξη

-  6 Στοιχεία εργασίας
-  Τεχνολογία ανάπτυξης

Τοπικού Δικτύου Υποστήριξης

10.00

Διαφάνειες
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ΕΝOΤΗΤΑ 4η

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ/ΘΕΑΤΕΣ ΕΝ-
ΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Εστίαση στις αρχές του δικαιώµατος ακρόασης του παιδιού και πρακτικά
εργαλεία για τις δεξιότητες ζωής και την ανθεκτικότητα των παιδιών

Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στις γυναίκες είναι καλά τεκµηριω-
µένες. Το ζήτηµα των παιδιών που είναι µάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας έχει
συνήθως υποτιµηθεί. Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις στα παι-
διά που γίνονται µάρτυρες ενός γονέα ή φροντιστή που υποβάλλεται σε βία. Τα
παιδιά που µεγαλώνουν σε ένα βίαιο σπίτι είναι πιο πιθανό να είναι θύµατα
παιδικής κακοποίησης. Αυτά που δεν είναι άµεσα θύµατα, έχουν ορισµένα ίδια
προβλήµατα συµπεριφοράς και ψυχολογικά προβλήµατα µε τα ίδια τα παιδιά
που κακοποιούνται σωµατικά. Τα παιδιά που εκτίθενται σε βία στο σπίτι µπορεί
να έχουν δυσκολία στη µάθηση και περιορισµένες κοινωνικές δεξιότητες, να
επιδεικνύουν βίαιη, επικίνδυνη ή παραβατική συµπεριφορά, ή να υποφέρουν
από κατάθλιψη ή σοβαρό άγχος. Τα παιδιά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα: µελέτες δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πιο
διαδεδοµένη σε σπίτια µε µικρότερα παιδιά, από εκείνα τα σπίτια µε µεγαλύτερα
παιδιά. Τα παιδιά που εκτίθενται σε βία στο σπίτι στερούνται του δικαιώµατός
τους σε ένα ασφαλές και σταθερό οικιακό περιβάλλον. Πολλά υποφέρουν σιω-
πηλά και µε λίγη υποστήριξη. Τα παιδιά που εκτίθενται σε βία στο σπίτι χρει-
άζονται αξιόπιστους ενήλικες για να στραφούν για βοήθεια και ασφάλεια και

11.15 Διάλειµµα

Ενότητα 3: Πρακτικά παραδείγµατα και
εργαλεία

Α / Εργασία κινήτρων
α) Συναισθηµατικές Ικανότητες

β) Ανάπτυξη Σχεδίου Κοινωνικών Σχέσεων
Β / Δεξιότητες και Ικανότητες Γυναικών

γ) Ισοζύγιο ικανοτήτων
δ) Ανάπτυξη Σχεδίου Σταδιοδροµίας
ε) Εκπαίδευση στην ηγεσία/leadership
στ) Κατάρτιση στην Επιχειρηµατικότητα
Γ/ Δείγµα Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου

11.30 Διαφάνειες

Ασκήσεις

12.50
13.00

Συµπεράσµατα Βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=bCUFJtXlImc
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υπηρεσίες που θα τα βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τις εµπειρίες τους. Η έκ-
θεση[1], που αναπτύχθηκε από κοινού από τη UNICEF, το The Body Shop International
και τη Γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών για Μελέτη για τη Βία κατά των Παι-
διών, εξετάζει ορισµένες από τις βαθύτερες αιτίες της ενδοοικογενειακής βίας
και τον αντίκτυπο στα παιδιά που εκτίθενται σε βία στο σπίτι, αποτελεί τη
βάση για πολλά από τα εκπαιδευτικά υλικά που αποτελούν µέρος αυτής της
ενότητας.

Αυτή η ενότητα στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
συµµετεχόντων αναφορικά µε την υποστήριξη των παιδιών στην προσπάθειά
τους να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώµατά τους και τις προσπάθειές τους για
την οικοδόµηση της ανθεκτικότητας. Στη φάση προετοιµασίας εντοπίσαµε επίσης
το ρόλο των γονέων και της ικανότητας της οικογένειας να υποστηρίζουν τα
παιδιά στη διαδικασία ενδυνάµωσης τους. 
Η ενότητα παρέχει πληροφορίες και εργαλεία που µπορούν εύκολα να υιοθετη-
θούν και να ενταχθούν σε υπάρχουσες εργασιακές πρακτικές. 

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται κυρίως σε επαγγελµατίες που εργάζονται µε
παιδιά και τις µητέρες τους, ή και µε οικογένειες, σε κοινωνικούς λειτουργούς και
ψυχολόγους, σε εµπειρογνώµονες στον τοµέα της πρόνοιας και της υγείας, σε εκ-
παιδευτικούς, σε νοµικούς, σε αστυνοµικούς.

Η εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί στη βάση της ενεργούς συµµετοχής των επαγ-
γελµατιών, προσκαλώντας τους σε συζητήσεις, αναλύοντας και µοιράζοντας
το τοπικό περιεχόµενο/πρακτικές µε ορισµένες συστάσεις/δικαιώµατα της ΕΕ και
λαµβάνοντας µέρος σε ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Η εργασία σε
οµάδες έχει πολλά πλεονεκτήµατα κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή ιδεών και
εµπειριών. Και ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνει και προτάσεις
ή ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που µπορούν να υποστηρίξουν την ατοµική ερ-
γασία. Το πρόγραµµα (σχέδιο προγράµµατος παρακάτω) έχει οργανωθεί για δια-
δικτυακή εκπαίδευση. 

βίντεο - Towards a Child-friendly justice
https://youtu.be/59KBc32OloI
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ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  02.00 ϖ.µ. – 06.00 µ.µ.
Διαδικτυακή σύνδεση (Horizon Service – 15 Ιανουαρίου, Κέντρο Γυναικών 
Καρδίτσας – 22 Ιανουαρίου, Dinamika Center – 29 Ιανουαρίου 2021)

Ώρα Θέµα Υποστηρικτικό ενηµερωτικό υλικό
Αρχή των καλύτερων δικαιωµάτων

του παιδιού.
Δικαιώµατα του Παιδιού σύµφωνα µε
τη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του

Παιδιού– Δικαίωµα ακρόασης. 
Δικαίωµα ενηµέρωσης, Δικαίωµα
προστασίας και ιδιωτικής ζωής. 
Δικαίωµα στην απαγόρευση των

διακρίσεων και στην ιδιωτική ζωή
•Συζήτηση για το τοπικό νοµικό

περιβάλλον Πρακτικές κατευθυντήριες
γραµµές για τους εµπειρογνώµονες
που προετοιµάζουν τα παιδιά για

τις ακροάσεις

14.00

Βίντεο για παιδιά και | δικαιοσύνης
Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµά-
των της ΕυρωπαEκής Ένωσης (eu-

ropa.eu)

Κατάλογος ελέγχου για εµπειρογνώ-
µονες που προετοιµάζουν τα παιδιά

για τις ακροάσεις
Η συνέντευξη για το παιδί. Οδηγίες

πρακτικής εξάσκησης

15.30 Διάλειµµα
Για τους επαγγελµατίες: Θεσµική

ανταπόκριση (Ορθή πρακτική από τη
Βουλγαρία: Εθνικός µηχανισµός

παραποµπής για παιδιά– θύµατα βίας)
• Ανθεκτικότητα : Ορισµός; 

Τι είναι/δεν είναι ανθεκτικότητα;
Μοντέλο Casita;

15.40

Infographics
Πρότυπο: το µοντέλο Casita

16.10 Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 1: 
Ατοµική Άσκηση Συζήτηση

Πρότυπο: Χρήσιµη λίστα ερωτήσεων
για κοινωνικούς λειτουργούς

16.40 Διάλειµµα
17.00 Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 2: 

Οµαδική Άσκηση (Μελέτες Περίπτωσης)
Πρότυπα: Μελέτες Περίπτωσης 1 & 2

(Περιπτώσεις του Dinamika Center)

17.30
18.00

Για τους γονείς (Επαγγελµατίες που
εργάζονται µε οικογένειες/γονείς) - 
Τι είναι η ενδοοικογενειακή βία (DV), 
Οι επιπτώσεις της θέασης του DV στα
παιδιά. Δευτερογενής θυµατοποίηση.
Θετική ανατροφή των παιδιών. 7C

µοντέλο ανθεκτικότητας
Ανακεφαλαίωση κατάρτισης. 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Πρότυπο: 7Cs πρότυπο της ανθεκτικό-
τητας. Ενηµερωτικό υλικό: Οικοδόµηση
ανθεκτικότητας µέσω θετικής γονικής

µέριµνας. Μικρά παιδιά: Μεγάλες
προκλήσεις (Sezame Street Show): 

https://www.
youtube.com/watch?v=X0JcqUTiAJM

Μικρά παιδιά: Μεγάλες προκλήσεις:
Το Α είναι για την Ανθεκτικότητα: 
https://sesamestreetincommunities.org/

activities/r-is-for-resilience/
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Εκπαιδευτική δραστηριότητα (Οµαδική Άσκηση)
Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 2 οµάδες. Κάθε οµάδα λαµβάνει µια υπόθεση. Στη
συζήτηση των 30 λεπτών, κάθε οµάδα υποστηρίζεται από ένα πρότυπο Casitta
Model και υποδείξεις ερωτήσεων από τα παραπάνω δίνει προτάσεις για την επί-
λυση των περιπτώσεων. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον τρόπο επί-
λυσης της υπόθεσης από την οµάδα του Dinamika Center. Ακολουθεί µια τελική
συζήτηση για το τι µπορεί να βελτιωθεί στη διαχείριση των περιπτώσεων.

Περίπτωση 1:
Η υπόθεση αφορούσε ένα 12χρονο αγόρι (Mario) το οποίο ήταν µάρτυρας συναι-
σθηµατικής και ψυχικής βίας από τον πατέρα του στη µητέρα του. Με την πρώτη
µατιά, το παιδί φαίνεται ανήσυχο, δυσκολεύεται να ελέγξει τα συναισθήµατά
του κατά τη διάρκεια συνοµιλιών σχετικά µε τη µητέρα ως τραυµατισµένο άτοµο.
Παρατηρήθηκε επίσης λεκτική επιθετικότητα.

Περίπτωση 2:
Η Τ. είναι 15 ετών, θύµα ενδοοικογενειακής βίας κατά την έννοια του Νόµου για
την Προστασία ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βίας (LPADV) από µια µικρή πόλη.
Η µητέρα S. έχει υποστεί συστηµατικά σωµατική, ψυχική, οικονοµική και σεξουα-
λική κακοποίηση για 12 χρόνια από τον σύζυγό της. Τα οικογενειακά σκάνδαλα
έχουν συχνά συµβεί παρουσία των δύο παιδιών τους. Τα παιδιά περιορίστηκαν
επίσης από τον πατέρα αναφορικά µε τις εξόδους από το σπίτι, δεν επιτρεπόταν
να πηγαίνουν στο σχολείο τακτικά, και αναγκάστηκαν να βοηθήσουν µε το νοι-
κοκυριό (ο πατέρας ήταν αγρότης). Ο Τ. ζούσε σε µια οικογένεια στην οποία ο σε-
βασµός, η αγάπη και όλες οι οικογενειακές και ηθικές αξίες δεν γίνονταν
σεβαστές από τον πατέρα (ζούσε σε ένα σπίτι µε µια άλλη γυναίκα, από την οποία
είχε δύο παιδιά). Η παιδική ηλικία της Τ. πέρασε σε στερήσεις, περιορισµούς και
οικογενειακά σκάνδαλα. Ποτέ δεν είχε γιορτάσει γενέθλια "µε τούρτα και κεριά".
Μεγάλωσε ως καταθλιπτικό παιδί και είχε δυσκολία στην επικοινωνία µε παιδιά
της ηλικίας της. Η µόνη παρηγοριά της ήταν η µουσική (ονειρευόταν να γίνει τρα-
γουδίστρια). 
Μετά από µια άλλη επιθετική πράξη το Σεπτέµβριο πριν από µερικά χρόνια,η µη-
τέρα και τα παιδιά της αναζήτησαν καταφύγιο και υποστήριξη από συγγενείς
στο γειτονικό χωριό. Η ψυχική παρενόχληση συνεχίστηκε και εκεί, γι ' αυτό και
ζήτησε βοήθεια από την αστυνοµία. Τα θύµατα απευθύνθηκαν στην Ένωση «Center
Dinamika». Τους δόθηκε κατάλυµα στο Κέντρο Κρίσεων. Εν τω µεταξύ, ο πατέρας
κατάφερε να µεταπείσει τον γιο του Τ. (17 ετών) και ανέλαβε τη φροντίδα του. Το
παιδί Τ. µαζί µε τη µητέρα του φιλοξενήθηκαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο
Κέντρο Κρίσεων µε εντολή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υποστήριξης .

1 Η https://www.unicef.org/media/files/BehindClosedDoors.pdf
2 Πραγµατικές υϖοθέσεις ϖου ϖαρασχέθηκαν αϖό το Κέντρο Dinamika για συζητήσεις
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Η βία που βιώνουν οι μητέρες και η 
βία της οποίας τα παιδιά γίνονται 
μάρτυρες, είναι δυο όψεις του ίδιου 
προβλήματος: ΤΗΣ ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 
Είναι σημαντικό  να υιοθετούμε μια 
έμφυλη οπτική 
 

1 



Το οικολογικό μοντέλο (Bronfenbrenner, 1989) για την κατανόηση 
της πολυπλοκότητας της «συντροφικής βίας» 

Κοινωνικό-πολιτισμικοί παράγοντες (στερεότυπα, αντρικά και 
γυναικεία έμφυλα πρότυπα, κτλ.)  

Σχεσιακοί (πρώιμες σχεσιακές εμπειρίες που επηρεάζουν τους τρόπους 
με τους οποίους οι ενήλικες βιώνουν την οικειότητα σε μια σχέση· βία 
που έχει βιωθεί ή θεαθεί στην οικογένεια προέλευσης, κτλ)  

Άτομα (ανασφαλής-διχασμένη προσκόλληση σε σημαντικά άτομα)  

Όλα αυτά επηρεάζουν τα αποτελέσματα των ενήλικων σχέσεων 

2 



“Φυσιολογικοί καβγάδες όπως σε κάθε οικογένεια….”  

Η ενδοοικογενειακή ή συντροφική βία αποτελείται από 
ποικίλες μορφές βίας – σωματική, σεξουαλική, 
ψυχολογική, οικονομική – που ασκούνται από τον 
σύζυγο ή τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφο. 

Σπανίως είναι μεμονωμένα περιστατικά: η βία είναι 
σχεδόν πάντα πολλαπλή και επαναλαμβανόμενη, με 
στόχο την άσκηση δύναμης και ελέγχου επί των 
γυναικών (Romito, 2000)  

3 

Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο: στην Ιταλία με βάση τα 
δεδομένα της Istat για το 2019, όσον αφορά 111 οικιακές δολοφονίες, το 88.3% των 
θυμάτων σκοτώθηκαν από γνωστό τους άτομο. Συγκεκριμένα, στο 49.5% (ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 55 γυναίκες) των περιπτώσεων η δολοφονία έγινε από τον νυν 
σύντροφο, στο 11.7% (13 γυναίκες) από πρώην σύντροφο και στο 22.5% (25 γυναίκες) 
από μέλος της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γονέων) και στο 4.5% 
(5 γυναίκες) από άλλο πρόσωπο που γνώριζαν (φίλοι, συνάδελφοι, κτλ).  

 



Πέρα απ’ το να είναι άμεσοι ή έμμεσοι μάρτυρες, τα παιδιά μπορεί να 
είναι θύματα: 
 σωματικής βίας  
 λεκτικής βίας  
 ψυχολογικής βίας  
 σεξουαλικής βίας  
 οικονομικής κακοποίησης  
 διωκτικής συμπεριφοράς 

 ή stalking 

Ο κίνδυνος άμεσης σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης αυξάνεται 
σημαντικά για τα παιδιά που ζουν σε μια κατάσταση ενδοοικογενειακής 
βίας. Σύμφωνα με τις έρευνες, 30-66% των παιδιών που ζουν σε μια 
κατάσταση ενδοοικογενειακής βίας υποφέρουν και από άμεση 
κακοποίηση. 

 
 

4 



Το παιδί μπορεί να είναι θύμα-μάρτυρας 
βίας ακόμη και πριν τη γέννηση 

 
Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να 
προκαλέσει δύσκολες εγκυμοσύνες, πρόωρες 
γεννήσεις, ελλιποβαρή μωρά. 
 
Οι εκκρίσεις κορτιζόλης και αδρεναλίνης 
περνάνε στον πλακούντα  

5 



"Όταν μιλάμε για βία στην οποία έχουν γίνει μάρτυρες τα 
παιδιά στο οικογενειακό περιβάλλον, εννοούμε το βίωμα 
από το παιδί οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης 
που πραγματοποιείται μέσω πράξεων σωματικής, 
λεκτικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας, 
με στόχο πρόσωπα αναφοράς ή άλλα πρόσωπα που είναι 
σημαντικά για το παιδί, ενήλικα και μη.  

6 



Αυτό περιλαμβάνει τη βία που ασκείται από ανήλικους σε ανήλικους 
και/ή άλλα μέλη της οικογένειας, καθώς και την παραμέληση και 
κακομεταχείριση των κατοικίδιων ζώων. 
 

Το παιδί μπορεί να βιώσει τέτοιες πράξεις: 
 

 Άμεσα: όταν συμβαίνουν στο αντιληπτικό του πεδίο 
 

 Έμμεσα: όταν ξέρει για αυτές και/ή αντιλαμβάνεται τα 
αποτελέσματά τους  

7 



2005 - CISMAI  Εθνικές Οδηγίες 

«Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da 

maltrattamento sulle madri»  

«Ελάχιστες προϋποθέσεις και ένα πρότυπο WDV για τις μητέρες»  

συντάχθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο και την Ολομέλεια του Cismai 

8 



Άρθρο 26  
Τα Κράτη-Μέλη θα πάρουν τα απαραίτητα 
νομοθετικά και άλλα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσουν πως αυτά λαμβάνονται 
πράγματι υπόψη, ως μέρος των υπηρεσιών 
προστασίας και στήριξης θυμάτων, και των 
δικαιωμάτων και αναγκών των παιδιών 
που έχουν γίνει μάρτυρες όλων των 
μορφών βίας που καλύπτεται από το εύρος 
της Συνθήκης. 

9 

Συμβούλιο της Ευρώπης: «Προστασία και στήριξη για παιδιά που 
είναι μάρτυρες βίας» 



Όσον αφορά τη θέαση της βίας, το παιδί που 
έχει γίνει μάρτυρας κακοποίησης 
θεωρείται επίσης πληγέν άτομο. 
 
Ο Red Code έχει παρέχει επιπλέον 
προβλέψεις που στοχεύουν στη διεύρυνση 
των τραπεζών προστασίας και  στην αποφυγή 
καταστάσεων προκατάληψης απέναντι σε 
παιδιά, με δράσεις για τα άτομα που έχουν 
πληγεί (το δικαίωμα στην πληροφορία, 
έγκαιρη ακρόαση) 

10 



Αναγνωρίζεται από το OMS ως μια 
μορφή πρωτεύουσας κακοποίησης 

 
Ορισμός προβλημάτων 

 
Σε κάποιες χώρες θεωρείται 
ψυχολογική κακοποίηση 

 
Σε άλλες θεωρείται μια ξεχωριστή 
μορφή κακοποίησης 

11 



Παγκοσμίως, η συναισθηματική 
κακοποίηση εκτιμάται πως έχει 
αντίκτυπο στις ζωές εκατομμυρίων 
παιδιών με συχνότητα εμφάνισης 
363 στα 1000 (ένα στα τρία) παιδιά 
κάτω της ηλικίας των 18. 
 
Ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 
πέντε ετών ζει με μια μητέρα που 
είναι θύμα συντροφικής βίας. 

12 



Κοιτώντας στα δεδομένα από το 2014 ως το 2018 βλέπουμε επίσης την 
αύξηση στο ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν πως έχουν παιδιά 
(που ανεβαίνει από το 54.9 στο 62.5%). 
Στην ίδια περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των θυμάτων που δηλώνουν 
περιπτώσεις μαρτυρίας βίας αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, 
από το 57.5% (του συνολικού αριθμού των θυμάτων με παιδιά ανά έτος) 
στο 67.4%. 
Ακόμη πιο δραματική είναι η αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν πως 
τα επεισόδια βίας στοχεύουν και τα παιδιά. Ο αριθμός των θυμάτων που 
επιβεβαιώνουν πως η βία που έχουν υποστεί έχει επίσης επηρεάσει και 
τα παιδιά τους, ανεβαίνει από τα 836 στα 1084.  
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WDV (μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας) 

 
2η μορφή κακοποίησης 
(100.000 παιδιά «υπό την ευθύνη» 
κοινωνικών υπηρεσιών) 

 
Είναι περισσότερες περιπτώσεις ή γίνεται 
πιο αποτελεσματική η ανίχνευση των 
WDV;  

 
Πως υποστηρίζει τη δράση μας η «φωνή» 
των παιδιών; Italy 2015 

14 



Τα 1600 αγόρια και κορίτσια που έγιναν 
μάρτυρες του φόνου των μητέρων τους 
στην Ιταλία (2006-2016) 
 

 (2017 εκτίμηση, Bauldry)  
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«…Οι περιορισμοί μετακίνησης, η 
απώλεια εισοδήματος, η απομόνωση, ο 
συνωστισμός και τα υψηλά επίπεδα 
άγχους αυξάνουν την πιθανότητα τα 
παιδιά να βιώσουν και να γίνουν 
μάρτυρες σωματικής, ψυχολογικής και 
σεξουαλικής κακοποίησης στο σπίτι – 
ειδικά τα παιδιά που ήδη ζουν σε 
βίαιες ή δυσλειτουργικές οικογενειακές 
καταστάσεις..»  
 

(End Violence Against Children, 2020) 
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Istat 2020 κατά τη διάρκεια του 
lockdown 
 

5,031 εκκλήσεις για βοήθεια στο 
1522, 73% περισσότερες από την ίδια 
περίοδο το 2019.  
 
Το 64.1% ανέφερε επίσης 
περιπτώσεις μαρτυρίας βίας.  
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Οι συνέπειες της αντιμετώπισης του COVID-19 έχουν αλλάξει την ένταση και τη 
συχνότητα των παραγόντων κινδύνου για διαπροσωπική βία. Παρόλο που η 
κατάσταση δεν είναι ίδια σε κάθε χώρα όπου έχουν υλοποιηθεί lockdowns, υπάρχει 
συχνά ένας σημαντικός αντίκτυπος στα επίπεδα της βίας. Έχουν αναφερθεί μειώσεις 
στις ανθρωποκτονίες και σε τραυματισμούς που σχετίζονται με μία και χρήζουν 
επείγουσας ιατρικής βοήθειας (αμφότερα αφορούν μεγαλύτερους εφήβους ή 
ενήλικους άντρες). Αντιστρόφως, έχουν παρατηρηθεί απότομες αυξήσεις στις 
κλήσεις προς γραμμές βοηθείας για κακοποίηση παιδιών και ενδοσυντροφική 
βία, ενώ παράλληλα έχει μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων παιδικής 
κακοποίησης που προωθούνται στις υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Επιπλέον 
έχει αναγνωριστεί μια αύξηση σε ενδεχόμενους ή πραγματικούς 
διαδικτυακούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και του cyber-bullying εξαιτίας της αυξημένης χρήσης ίντερνετ 
από παιδιά. 
 
Εν συντομία, με ενήλικες και παιδιά να βρίσκονται σε καραντίνα για βδομάδες για 
την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 – σε μερικές περιπτώσεις με ανθρώπους 
που τους βλάπτουν – είναι πιθανώς «η χειρότερη δυνατή κατάσταση για την 
οικογενειακή βία» ( Παγκόσμια Αναφορά, 2020). 
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Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
COVID-19 ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ:  
ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ CISMAI 
Μαθήματα της 19ης May 2020 

 

Gloria Soavi – CISMAI President  
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Η βία στην οποία γίνεται μάρτυρας 
κανείς, είναι ακόμη υποτιμημένη και 
δύσκολη να ανιχνευτεί 
 

 πολιτισμικοί λόγοι και στερεότυπα 
 

 δυσκολία στη «διάγνωση»: σύγχυση 
μεταξύ της διαμάχης και της βίας εντός των 
ζευγαριών  
 

 η φύση της ψυχολογικής κακοποίησης  
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Η έμφυλη βία παρουσιάζεται ακόμη ως ένα 
κρυμμένο και αδιανόητο φαινόμενο, ειδικά όσον 
αφορά τις συνδέσεις μεταξύ τη θυματοποίησης 
της γυναίκας και των παιδιών. 
 

Εξιδανίκευση της οικογένειας. Η βία της οποίας 
έχει γίνει κάποιος μάρτυρας και οι επιπτώσεις 
της στα παιδιά υποτιμούνται ακόμη.  

21 

Είναι δύσκολο να ανεχτεί κάποιος την ιδέα πως οι σχέσεις μπορεί να είναι 
ενεργές παραγωγοί οδύνης.  
 

Μηχανισμοί υποβάθμισης και άρνησης. Η κοινωνία υποβαθμίζει. Οι 
συμμετέχοντες συχνά υποβαθμίζουν. Οι ίδιοι οι γονείς υποβαθμίζουν. Οι 
κακοποιημένες γυναίκες υποβαθμίζουν και αρνούνται. 

 



Ο ΒΙΑΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 
ΚΑΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΕΠΕΙΔΗ ΧΤΥΠΑΕΙ 
ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΑΛΛΑ 
ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΑ 
ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ 
ΣΤΗ ΒΙΑ  
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΕΦΕΥΓΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ;  
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ, 
ΞΕΧΝΑΝΕ 
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Επίσης στους επαγγελματίες; 

 Μη αναγνώριση ή υποτίμηση 

 Άρνηση όσον αφορά την επαφή με τον πόνο  

 Επικριτική στάση προς τη γυναίκα 

 Καχυποψία για τις πιθανότητες αλλαγής 

 Ο βίαιος άντρας δε ζητάει βοήθεια 

 Φόβος του βίαιου προσώπου 
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Σύγχυση – μέσω της 
άγνοιας ή της πολιτισμικής 

αντίστασης – μεταξύ της 
διαμάχης του ζευγαριού 

και της βίας 

 

 

Η βία δεν είναι 
σύγκρουση  

Δυσκολία στην 
αναγνώριση της 

ψυχολογικής κακοποίησης 
τόσο στη γυναίκα όσο και 

στα παιδιά 

 

 

Η ψυχολογική βία δεν 
είναι ορατή 
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Το DSM-V περιλαμβάνει την 
ενδοοικογενειακή βία και την μαρτυρία 
βίας ανάμεσα στις αιτίες του PTSD, άρα, 
η μαρτυρία της βίας παράγει ψυχικό 
τραύμα. 
 

Είναι ένα τραύμα που έχει οριστεί ως ο 
«πόνος των αδύναμων», και παραλύει, 
αφαιρεί τη δύναμη για αντίδραση, και 
αφήνει καταβεβλημένο όποιον το 
βιώνει.  
 
(Herman, 2005) 
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 Φόβος 

 Πόνος 

 Σύγχυση 

 Ανημποριά 

 Απελπισία 

 Θυμός 

 
Αλλά επίσης ενοχή, αίσθημα πως είναι αόρατο, 
υπερδιέγερση, παγωνιά, απόσπαση…. 
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• με περιορισμένη χρονική διάρκεια, χαρακτηρίζονται από τον 
αναπάντεχο χαρακτήρα και την ένταση του γεγονότος, όπως για 
παράδειγμα σεισμοί, ατυχήματα, κλπ.·  
 

• διαδοχικές καταστάσεις με πιθανά αθροιστικά αποτελέσματα· 
 

• χαρακτηρίζονται από παρατεταμένη έκθεση σε στρεσογόνες 
καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αισθήματα ανημποριάς, 
συμβιβαστικούς δεσμούς εξάρτησης και να επηρεάσουν την 
αίσθηση ασφάλειας (Van der Kolk, 2004) όπως η 
ενδοοικογενειακή βία 
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Τα συμπτώματα που σχετίζονται με το PTSD χωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες 
 

Διεισδυτικά συμπτώματα (π.χ., διεισδυτικές μνήμες, δυσάρεστα όνειρα, 
αποστασιοποιημένες αντιδράσεις ή αναδρομές, έντονη ανησυχία, και 
φυσιολογικές αντιδράσεις σε καταλύτες) 
 

Επίμονη αποφυγή μνημών, σκέψεων ή αισθημάτων σχετικών με το 
τραυματικό γεγονός ή αποφυγή εξωτερικών παραγόντων (για παράδειγμα, 
μέρη, πρόσωπα) 
 

Επίμονες αρνητικές αλλαγές στις σκέψεις και τη διάθεση (πχ. νοητικές 
διαστρεβλώσεις, αποστασιοποίηση) 
 

Υπερεπαγρύπνηση ή αυξημένη διέγερση (για παράδειγμα, επιθετικότητα, 
ξεσπάσματα θυμού, διαταραχές ύπνου, προβλήματα συγκέντρωσης, 
ριψοκίνδυνη ή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά).  
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Μετατραυματική αγχωτική διαταραχή   

Συναισθηματικές-σχεσιακές δυσκολίες 

Άγχος, κατάθλιψη, τροφικές διαταραχές 

Διανοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές  

Διάφορες μορφές μακροχρόνιας δυσπροσαρμοστικότητας 

Βίαια κοινωνική συμπεριφορά (bullying, μικροπαραβατικότητα) 

 

Το να είναι ένα παιδί μάρτυρας βίας και να ζει σε ένα περιβάλλον όπου η 
βία είναι διάχυτη παράγει σε αυτό τραύμα με σοβαρές συνέπειες για την 
ψυχολογική ανάπτυξη, αναλόγως την ηλικία του 
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Μαθαίνουν να περιφρονούν τις γυναίκες και όσους θεωρούν 
αδύναμους  

Βιώνουν μια σοβαρή διαταραχή των οικογενειακών και 
συναισθηματικών σχέσεων 

Αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές σχέσεις ως υπερφορτωμένες 
σχέσεις 

Η εσωτερίκευση δυσλειτουργικών έμφυλων μοντέλων 

Κίνδυνος για διαγενεακή μετάδοση της βίας ως θύμα και ως θύτης 
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Διάφορες προσαρμογές:  
 

• πρόωρη ενηλικίωση, αίσθημα ευθύνης, ενοχές  

• η εξιδανίκευση του γονιού και τη υιοθέτηση 
δυσλειτουργικών έμφυλων μοντέλων 
θύματος/βίας 

• το παιδί ως προστάτης του θύματος  

• το παιδί ταυτίζεται με τον θύτη 
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Όπως με όλες τις τραυματικές εμπειρίες, πολλά εξαρτώνται από την ηλικία 
της απαρχής, την ποιότητα και τη συχνότητα των γεγονότων 

Δεν ξέρουμε με βάση ποια κριτήρια λαμβάνει χώρα η επιλογή συμμαχίας με 
ποια πλευρά, συχνά επιλέγεται ο ομόλογος γονιός 

Γενικά, οι κόρες ταυτίζονται με τη μητέρα θύμα και υιοθετούν την 
προσωπικότητά της, και κινδυνεύουν να αναπαράγουν τις λάθος 
«επιλογές» όσον αφορά τους συντρόφους, στους οποίους υποτάσσονται. 

Τα παιδιά φαντασιώνονται πως σώζουν τη μητέρα τους και γίνονται 
επιθετικά ταυτιζόμενα με τον πατέρα. 

Βίαια παιδιά με μητέρες 
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• Έγκαιρη ανίχνευση της βίας 

• Εκτίμηση της κατάστασης και του κινδύνου 

• Ενεργοποίηση προστασίας 

• Εκτίμηση της ψυχοσωματικής κατάστασης 
αγοριών κοριτσιών 

• Εκτίμηση της ζημιάς στην ανατροφή 

• Θεραπεία και αγωγή 
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Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που συντάσσει 
το πλαίσιο για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και της 
βίας κατά των γυναικών 

Ειδική μέριμνα για τα «ιδιαίτερα ορφανά» 

Μεγαλύτερη άρθρωση προστατευτικών παρεμβάσεων και ευνοϊκή 
μεταχείριση υπέρ των παιδιών και των θυμάτων της βίας που έχουν γίνει 
μάρτυρες αυτής. 

Ανάγκη για συντονισμός και ενσωμάτωση των Υπηρεσιών και 
οργανισμών που έχουν να κάνουν με μητέρες και πατέρες και των 
Υπηρεσιών και οργανισμών που έχουν να κάνουν με παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων κατά της Βίας και των 
Προσφυγικών Κέντρων, για την αποφυγή αντικρουόμενων και 
θραυσματικών παρεμβάσεων 
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Ανίχνευση: Η αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνει μια έγκαιρη 
εκτίμηση του βαθμού κινδύνου και φυσικού και/ή ψυχικού κινδύνου/θνησιμότητας για 
παιδιά που έγιναν μάρτυρες βίας. Η διαφορά ανάμεσα στη σύγκρουση και τη βία. 

Προστασία: παύση της βίας κατά της μητέρας για την εξασφάλιση του δικαιώματος 
στη σωματική και ψυχολογική υγεία. Κατά τη ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών και 
των μεθόδων επίσκεψης, η παρουσία της βίας πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην 
υποτιμηθεί (Conv. Istambul art 31) 

Εκτίμηση: Πρέπει να γίνει μια πρώιμη ιατρική και ψυχολογική εκτίμηση της 
κατάστασης των παιδιών. Πρέπει επίσης να σημειωθούν κάθε άλλης μορφής 
κακοποίηση, καθώς και βλάβες κατά την ανατροφή. 

Θεραπεία: επανορθωτικές παρεμβάσεις, τόσο ατομικές όσο και για τις οικογενειακές 
σχέσεις, όπου είναι δυνατό. Η θεραπεία των μετατραυματικών συνεπειών στη μητέρα 
είναι πρωταρχικής σημασίας, ώστε να επιδιορθωθεί η σχέση μητέρας-παιδιού. 

Επαναληπτική εξέταση: επαλήθευση των παρεμβάσεων με εργαλεία βασισμένα σε 
στοιχεία  
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Η πολυπλοκότητα της βίας αντιμετωπίζεται με την ενοποίηση 
δεξιοτήτων και εκπαίδευσης. 

Αποφύγετε να παραμένει το παιδί «αόρατο» κατά τα στάδια της 
παρέμβασης. 

Όχι ιστός, αλλά δίκτυο «θεραπείας» (αστυνομικές αρχές, 
κοινότητα, κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες, 
νομικό σύστημα, κτλ.)  

Η ανάγκη για συντονισμό μεθόδων, ωρών και στόχων έτσι ώστε 
να μη δημιουργηθεί δευτερεύουσα θυματοποίηση σε μητέρες και 
παιδιά. 
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Το δίκτυο είναι περίπλοκο ή πολύπλοκο;  

 

Δικτύωση σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παρέμβασης:  

Η πολλαπλή πρόσβαση συσκευών υποστηρίζει την αναγνώριση, 

αξιολόγηση, τοποθέτηση, αλλά σε αναγκάζει να εμπλακείς και βάζει 

την οπτική σου σε επεξεργασία.  

 

Το δίκτυο είναι μια ευκαιρία, ως ένας χώρος προβληματισμού και 

τροφοδότησης, αλλά είναι επίσης ένα κομβικό σημείο δύναμης και 

συναγωνισμού ανάμεσα σε επαγγελματίες, υπηρεσίες και άλλους  

stakeholders: πως και που να  ασχολούνται με αυτές τις όψεις σε 

οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο; 

 

39 



• Μοιραστείτε έναν ορισμό του φαινομένου  

• Μοιραστείτε γνώση: σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και 
τη βία κατά των παιδιών 

• Μοιραστείτε οδηγίες και εργαλεία βασισμένα σε στοιχεία 

• Εγκάρσια και ειδικευμένη εκπαίδευση 

• Διατηρείστε την κεντρικότητα των παιδιών  
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Η κακοποίηση των παιδιών και η συντροφική βία μοιράζονται επίσης 
κοινούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων υπο-αναπτυγμένων 
δεξιοτήτων καθημερινής ζωής· προσεγγίσεις, πεποιθήσεις και άγραφοι 
κανόνες που υποστηρίζουν τη βία· μη ασφαλή περιβάλλοντα· και φτώχεια.  
Η πρόληψη λοιπόν ενός από τους άνωθεν τύπους βίας μπορεί να βοηθήσει 
να μειωθεί και ο άλλος, και προσεγγίσεις που στοχεύουν τους κοινούς 
παράγοντες κινδύνου θα αποτρέψουν και τους δυο. Αυτό αναγνωρίζεται 
από αρκετές προσεγγίσεις INSPIRE που στοχεύουν να αποτρέψουν την 
ενδο-συντροφική βία (πχ. προγράμματα κινητοποίησης της κοινότητας για 
αλλαγή των άγραφων κανόνων και αξιών που υποστηρίζουν τη βία κατά 
των γυναικών, και μικροοικονομική με εκπαίδευση σχετικά με τα έμφυλα 
στερεότυπα), και με τη στρατηγική INSPIRE για εφαρμογή και επιβολή των 
νόμων. 
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 Σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης  

 Ειδική προσοχή στα «ιδιαίτερα ορφανά» 
(special orphans)1  

 Μεγαλύτερη άρθρωση των παρεμβάσεων 

 Συντονισμός και ενσωμάτωση όλων των 
Υπηρεσιών και οργανισμών ( παιδιά, 
μητέρα και βίαιος πατέρας) 

 Αποφυγή αντικρουόμενων και 
αποσπασματικών παρεμβάσεων 

1 special orphans = τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δολοφονήθηκαν από 
τους πατεράδες του  



Ανίχνευση: Η αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνει μια έγκαιρη 
εκτίμηση του βαθμού κινδύνου και φυσικού και/ή ψυχικού κινδύνου/θνησιμότητας 
για παιδιά που έγιναν μάρτυρες βίας. Η διαφορά ανάμεσα στη σύγκρουση και τη βία. 

Προστασία: παύση της βίας κατά της μητέρας για την εξασφάλιση του δικαιώματος 
στη σωματική και ψυχολογική υγεία. Κατά τη ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών και 
των μεθόδων επίσκεψης, η παρουσία της βίας πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην 
υποτιμηθεί (Conv. Istambul art 31) 

Εκτίμηση: Πρέπει να γίνει μια πρώιμη ιατρική και ψυχολογική εκτίμηση της 
κατάστασης των παιδιών. Πρέπει επίσης να σημειωθούν κάθε άλλης μορφής 
κακοποίηση, καθώς και βλάβες κατά την ανατροφή. 

Θεραπεία: επανορθωτικές παρεμβάσεις, τόσο ατομικές όσο και για τις οικογενειακές 
σχέσεις, όπου είναι δυνατό. Η θεραπεία των μετατραυματικών συνεπειών στη μητέρα 
είναι πρωταρχικής σημασίας, ώστε να επιδιορθωθεί η σχέση μητέρας-παιδιού. 

Επαναληπτική εξέταση: επαλήθευση των παρεμβάσεων με εργαλεία βασισμένα σε 
στοιχεία  



2017 
Διεθνής παρουσίαση στο 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ISPCAN (Διεθνής Κοινότητα για την 
Πρόληψη της Παιδικής Κακοποίησης και 
Παραμέλησης) στη Χάγη, νέα 
παρουσίαση 
 
Οδηγίες για παρεμβάσεις σε παιδιά 
που έχουν γίνει μάρτυρες 
ενδοοικογενειακής βίας (Cismai) 



Ως βία στην οποία έχουν γίνει μάρτυρες ανήλικοι στο οικογενειακό περιβάλλον 
εννοούμε την βίωμα του παιδιού ή του εφήβου σχετικά με οποιαδήποτε μορφής 
κακοποίηση που έχει γίνει σωματικά, λεκτικά, ψυχολογικά, σεξουαλικά, 
οικονομικά ή καταδιωκτικά (το λεγόμενο stalking) προς πρόσωπα αναφοράς ή 
άλλες συναισθηματικά σημαντικές μορφές, ενήλικες και μη.  
 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η κατάσταση των ορφανών που αποκαλούνται 
«ιδιαίτερα», θύματα που έχουν γίνει μάρτυρες βίας λόγω δολοφονίας, 
πολλαπλής δολοφονίας, ή δολοφονίας και αυτοκτονίας. 
 
Το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να το βιώσει άμεσα (όταν η βία/ο φόνος συμβαίνει 
στο αντιληπτικό του/της πεδίο), έμμεσα (όταν ο ανήλικος καταλαβαίνει τη 
βία/φόνο), και/ή  αντιλαμβάνεται τις οξείες και χρονικές συνέπειες, σωματικές 
και ψυχολογικές.  
 
Η βία στην οποία έχει γίνει κάποιος μάρτυρας περιλαμβάνει τη βία ανηλίκων 
κατά άλλων ανηλίκων ή/και άλλων οικογενειακών μελών και παραμέληση και 
κακοποίηση κατοικίδιων και κτηνοτροφικών ζώων. 



Η βία κατά των γυναικών είναι διαδεδομένο, υποτιμημένο και 
ελάχιστα ανιχνεύσιμο φαινόμενο, που μπορεί θέσει σε 
κίνδυνο, από τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, την 
ψυχοσωματική υγεία και την ίδια τη ζωή των μητέρων και 
των παιδιών 
 
Η ανάμειξη των παιδιών στην ενδοοικογενειακή βία μπορεί να 
συμβεί όχι μόνο κατά τη συμβίωση των γονιών, αλλά επίσης 
και στο στάδιο χωρισμού καθώς και μετά από αυτόν. Σε αυτές 
τις φάσεις, ο κίνδυνος κλιμάκωσης της βίας αυξάνεται όπως 
και η πιθανότητα μιας θανάσιμης έκβασης (δολοφονία της 
μητέρας, πολλαπλές δολοφονίες, δολοφονία-αυτοκτονία). 
  
Οι δυναμικές της ενδοοικογενειακής βίας παρεμβάλλονται 
στις σχέσεις με τα παιδιά, αλλάζοντας την έκφραση των 
γονικών λειτουργιών της μητέρας και πατέρα, και τα μοτίβα 
προσκόλλησης. 

 



Διαφορετικές οξείς ή χρονικές διαγνωστικές εικόνες μετατραυματικής 
προέλευσης μπορούν να διαμορφωθούν, με διαφορετικό χρόνο έναρξης.  

επηρεάζει διάφορους τομείς λειτουργικότητας: 
 ψυχολογικό,  
 συναισθηματικό,   
 σχεσιακό,  
 διανοητικό,  
 συμπεριφορικό, 
 κοινωνικό. 

Το φαινόμενο της θέασης βίας είναι μια μορφή κακομεταχείρισης που 
μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες βλαβερές συνέπειες σε παιδιά και εφήβους 



 Αυτά είναι τα παιδιά μιας γυναικοκτονίας: 
γιοι και κόρες του θύματος και του 
δολοφόνου  

 Υποφέρουν από διπλό τραύμα: τη δραματική 
απώλεια της μητέρας τους και την 
«απώλεια» του πατέρα τους συγχρόνως 

 Περνάνε από μια τραυματική διαδικασία 
πένθους 

 Οι ψυχοπαθολογικές συνέπειες και το PTSD 
μπορεί να είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα. 
Τραυματική απώλεια. Δευτερογενής 
τραυματισμός  



 Ανίχνευση  

 Προστασία  

 Εκτίμηση 

 Θεραπεία 

 Παρακολούθηση  



Για να είναι δυνατή η ανίχνευση της βίας στην οποία έχει κάποιος γίνει 
μάρτυρας, είναι ουσιώδες να για τους διαχειριστές να έχουν μάθει να 
αναγνωρίζουν την αντρική βία κατά των γυναικών στην δομική της διάσταση 
και στην ευρεία διάχυσή της. 

Δηλαδή, να μπορούν να «δουν» μια διάσταση που ακόμη η πλειοψηφία τείνει να 
υποτιμά και/ή να αρνείται.  

Η έρευνα αποτελείται από: 

 Ανίχνευση της παρουσίας παιδιών σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας 

 Αναγνώριση των σημάτων κινδύνου 

Είναι μια φάση που περιλαμβάνει υπηρεσιακούς διαχειριστές για τους 
ανήλικους και τους ενήλικους, οι οποίοι ανήκουν στους κοινωνικούς, 
υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς και νομικούς τομείς, εφόσον απαιτείται 
διεπιστημονική και πολύπλευρη προσοχή, σε συνεργασία με τα Κέντρα κατά της 
Βίας.  

Οι καταστάσεις μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά με βάση το πόσο 
επείγουσες και σοβαρές.  

 



Πέρα από το να είναι άμεσοι ή έμμεσοι μάρτυρες, τα παιδιά μπορεί να είναι 
θύματα: 

 σωματικής βίας 

 λεκτικής βίας 

 ψυχολογικής βίας 

 σεξουαλικής βίας  

 οικονομικής κακοποίησης  

 καταδιωκτικής συμπεριφοράς 

 ή stalking  

Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος σε περιπτώσεις δολοφονίας της μητέρας. Αν 
αυτή έχει γίνει παρουσία παιδιών, πέρα από την πολύ σοβαρή ψυχολογική βλάβη, 
τα παιδιά είναι σε κίνδυνο σωματικού τραυματισμού, ακόμη και με θανάσιμη 
έκβαση. 

 

 

 

 

 



 Να αναγνωρίζει πως η βία 
μεταξύ συντρόφων υπάρχει  

 Να υιοθετεί μια έμφυλη οπτική 

 Να προχωρά πέρα από τις 
αναγνώσεις θύματος -
κακοποιητή 

 Να αναγνωρίζει τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά των βίαιων 
σχέσεων 

Η βία δεν είναι μόνο σωματική βία 
Αναγνωρίζοντας τα στάδια της βίας (Walker) 
Υιοθετήστε μια "οικολογική" ανάγνωση  



Αναγνωρίζοντας τη βία ενάντια των γυναικών σε πρώιμα στάδια: διάκριση 
μεταξύ βίας και σύγκρουσης. Είναι ουσιώδες να διακρίνουμε τις 
καταστάσεις σύγκρουσης (δίχως να αρνούμαστε τη βλάβη που μπορεί να 
προκαλέσει σε αγόρια και κορίτσια) από τις καταστάσεις βίας και 
κακοποίησης, αποφεύγοντας να αναγνωρίζουμε ως συγκρούσεις και 
καβγάδες μεταξύ συντρόφων καταστάσεις όπου κακοποιητικές και βίαιες 
πράξεις και/ή συμπεριφορές συμβαίνουν επί τη μητέρας, ιδιαίτερα όταν είναι 
σοβαρές και επαναλαμβανόμενες. 

Ανάλυση της σχέσης του ζευγαριού και των χαρακτηριστικών της.  

Τα όρια είναι ενίοτε ασαφή... 

Εκτίμηση του κινδύνου και της πιθανότητας θνησιμότητας που 
συνδέονται με την βίαιη κατάσταση  (τύπος βίαιων πράξεων, ενδείξεις 
όσον αφορά τον δράστη, θύματα, κτλ),  κλιμάκωσης και υποτροπής, με 
εργαλεία βασισμένα σε στοιχεία. 



 

Σύγκρουση  
 

Συμμετρική σχέση, που προσφέρει 
το έδαφος για ακόμη και σοβαρές 
διαφωνίες μεταξύ δυο ίσων 
προσώπων, που αντιλαμβάνονται 
και θεωρούν ως ίσους τους 
εαυτούς τους  

 

Βία  
 

Ασύμμετρη σχέση, όπου ο άντρας 
χρησιμοποιεί τη βία για να 
διατηρήσει μια σχέση εξουσίας και 
καταπίεσης επί της γυναίκας, η 
οποία σχέση παράγει περιορισμό 
της ελευθερίας 



 Ενδείξεις που σχετίζονται με τον τύπο και τη δυναμική των βίαιων 
πράξεων.  

 Ενδείξεις που σχετίζονται με τις μητέρες και/ή άλλα μέλη της 
οικογένειας που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης.  

 Ενδείξεις που σχετίζονται με τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες βίας. 

 Ενδείξεις που σχετίζονται με τον δράστη. 

 Κοινωνικές ενδείξεις.  

 Θεσμικές ενδείξεις.    

( Luberti, 2005) 

 



Strumenti evidence based per la 

valutazione del rischio di recidiva, 

della pericolosità e letalità della 

situazione di violenza 



 Διεκπεραίωση μιας πρώιμης ανίχνευσης καταστάσεων κινδύνου για 
αποφυγή ιατρογενούς βλάβης 

 Ακριβής διάκριση καταστάσεων υψηλής σύγκρουσης από καταστάσεις 
βίας. 

 Δημιουργία μιας ακριβούς περιγραφής των γεγονότων που έχουν 
αναφερθεί από τη γυναίκα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.  

 Δημιουργία μιας έγκαιρης εκτίμησης του βαθμού κινδύνου και της 
πιθανότητας θνησιμότητας μέσω της χρήσης κανονικοποιημένων 
εργαλείων για το σκοπό της ανίχνευσης του κινδύνου, την κλιμάκωση 
της βίας και την υποτροπή (SARA-SARA Plus, SURPLUS4).  

 Διεκπεραίωση μιας ακριβούς εκτίμησης της ψυχοσωματικής κατάστασης 
του αγοριού και του κοριτσιού, ακόμη και αν υπάρχει έλλειψη 
πληροφοριών από τους γονείς.  



Εξάλειψη της βίας κάθε μορφής προς τις μητέρες. Όλες οι παρεμβάσεις 
πρέπει να είναι έγκαιρες, αποτελεσματικές και βιώσιμες.  Η χρονική 
στιγμή και οι μέθοδοι των παρεμβάσεων προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των νομικών διαδικασιών, πρέπει να σέβονται τις ανάγκες των ανηλίκων σε 
σχέση με την ψυχοσωματική ευημερία τους και το συμφέρον τους.  

Όλες οι αποφάσεις επιμέλειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία 
βίας (αρθ. 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης) έτσι ώστε να εκτιμούν 
την αναγκαιότητα του τερματισμού των γονικών δικαιωμάτων του βίαιου 
γονέα (αρθ. 45 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης). Η από κοινού επιμέλεια 
πρέπει να πάντα να εκτιμάται προσεκτικά σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής 
βίας. 

Η καταλληλότητα των προστατευτικών συναντήσεων πρέπει να 
εξετάζεται με μεγάλη προσοχή, εκτιμώντας τον ψυχοσωματικό κίνδυνο για τα 
παιδιά. 



Μπαμπάς του γιου:  

Είναι ο μπαμπάς που παίζει με τα παιδιά 
του και τα καλομαθαίνει και νοιάζεται για 
αυτά όταν είναι άρρωστα. Τους μαθαίνει 
πολλά, ακούει και κάνει αστεία. 

 

Καταιγιστικός μπαμπάς:  

Δεν προσέχει τα παιδιά του, δεν παίζει, δεν 
κάνει αστεία, θυμώνει πολύ και συχνά… 
ακόμη κι αν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος 



Στα μάτια του είναι «αόρατα» 

Η βία συχνά συνεχίζει και μετά το 
χωρισμό: τα παιδιά είναι ένα εργαλείο 
για να φτάσει και να χτυπήσει τη 
μητέρα  

Συχνά «αυτός δεν ήταν ποτέ παιδί» και 
έχει ιστορίες για την κακοποίηση που 
βίωσε στην οικογένειά του 

Αυστηρά και βίαια μοντέλα 
εκπαίδευσης  

Αλλά επίσης…. 

Ελκυστικός 

Χειριστικός  

Αναζητεί συμμαχία ενάντια στη 
μητέρα  

Προσπαθεί να εμπλέξει το παιδί, 
ειδικά αν είναι αρσενικό 

«Αγοράζει» το ενδιαφέρον του 
παιδιού  

                Άρα ακόμη πιο περίπλοκο  



Προσεκτική εκτίμηση του κινδύνου για τα παιδιά που είναι σε 
επαφή με τον βίαιο γονέα 

Οι Bancroff και Silverman (2002) προτείνουν 13 σημεία: 

Επίπεδο σωματικού κινδύνου για τη μητέρα 

Επίπεδο ψυχολογικής βίας για τη μητέρα και τα παιδιά  

Επίπεδο εξαναγκασμού και χειραγώγησης στις σχέσεις 

Ιστορικό αμελούς ή σοβαρά αμέτοχης ανατροφής  

Ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή ψυχιατρικών προβλημάτων 

Έχει βάλει τα παιδιά σε ψυχολογικό και σωματικό κίνδυνο κατά τη βία 
ενάντια στη μητέρα τους 

Αρνείται να δεχτεί το χωρισμό 



 Ζει συνδεδεμένο με την εμπειρία της θέασης/μαρτυρίας βίας 

 Μπορεί να έχει υπάρξει άμεσο θύμα βίας  

 Μετατραυματικές εμπειρίες 

 Οι λόγοι που εκφράζει πρέπει να εισακουστούν και να αναλυθούν 

 Δεν πρέπει να του αρνούμαστε την πραγματικότητα που βίωσε 

 Μη δημιουργείτε «σύγχυση»  

 

Αποφύγετε τη δευτερογενή θυματοποίηση 



Με την άρνησή του το παιδί θέτει μια άμυνα. Μεταδίδει πως η σχέση 
με τον βίαιο πατέρα είναι μια πηγή άγχους, δύσκολη και 
προβληματική. 

Με την άρνησή του μας λέει πως δεν έχουμε καταλάβει αυτό που 
θέλει να μας πει και πως είμαστε ανίκανοι να το βοηθήσουμε και να 
το υποστηρίξουμε.  

Υιοθέτηση σχολαστικών διαδικασιών εκτίμησης για τη διάγνωση ή 
τον αποκλεισμό της παρουσίας επιβλαβούς συμπεριφοράς από τη 
μεριά του γονέα που έχει απορριφθεί, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η 
απόρριψη εκ μέρους του παιδιού.  



Η καταλληλότητα των προστατευτικών συναντήσεων πρέπει να εκτιμηθεί 
με μεγάλη προσοχή, εξετάζοντας τον ψυχοσωματικό κίνδυνο για τα παιδιά. 

Οι διαχειριστές που είναι παρόντες στις προστατευτικές συναντήσεις πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη και κατάλληλη εκπαίδευση που τους επιτρέπει να 
αναγνωρίσουν και να σταματήσουν βίαιες δυναμικές, συμπεριλαμβανομένων 
ψυχολογικών και χειριστικών.  

Οι προστατευτικές συναντήσεις ΔΕΝ είναι μια παρέμβαση εκτίμησης της γονεϊκής 
ιδιότητας και θεραπείας βίαιων πατεράδων. 

Όταν ένα παιδί αρνείται να συναντήσει έναν πατέρα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να 
εξετάσουμε την υπόθεση πως η άρνηση μπορεί να συνδέεται με τον φόβο του 
παιδιού που έχει προκληθεί από το να έχει υπάρξει μάρτυρας της βίας του 
πατέρα.  

Δίχως να αρνούμαστε την ύπαρξη καταστάσεων όπου ο ένας γονιός χειρίζεται ή 
επηρεάζει το παιδί ενάντια στον άλλο γονιό, κάθε υπόθεση χειριστικότητας ή 
προδιάθεσης πρέπει να αποδειχθεί με βάση στοιχεία και όχι να θεωρηθεί 
ως ισχύουσα εκ των προτέρων. 



Στην εκτίμηση της ανακτησιμότητας των γονεϊκών δεξιοτήτων, για τους 
σκοπούς μιας σωστής διάγνωσης, πρόγνωσης και θεραπείας, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η βλάβη που προκλήθηκε από παρατεταμένη κακοποίηση, 
από ιατρική και ψυχολογική οπτική, διακρίνοντας οποιαδήποτε βασικά 
προβλήματα που σχετίζονται με τη δόμηση της προσωπικότητας από 
μετατραυματικά συμπτώματα και τις συνέπειες της βίας. 

Υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος πως το αποτέλεσμα θα είναι μια 
«φωτογραφική» εκτίμηση που εστιάζει κυρίως στις ανεπάρκειες της 
γυναίκας, χωρίς να ανιχνεύει τη βλάβη από την κακοποίηση. 

Είναι απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων για την εκτίμηση των 
αυτουργών, συμπεριλαμβανομένου της πιθανότητας θανάτου, τον κίνδυνο 
υποτροπής και την ανακτησιμότητα των γονεϊκών δεξιοτήτων, χωρίς 
παράβλεψη της ικανότητας υιοθέτησης ευθύνης και αναγνώρισης της βλάβης 
που έχει γίνει. 



Gloria Soavi 

ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

Είναι ο πατέρας που κακομεταχειρίζεται 
τη μητέρα, καλός πατέρας;  



Δεν είναι προστατευτικός: εκθέτει τα παιδιά στη βία  

Εγωκεντρικός για τις δικές του ανάγκες  

Χρησιμοποιεί βία για να ορίσει την εξουσία του 

Δεν ξέρει πως να συλλάβει τις αναπτυξιακές ανάγκες των 
παιδιών, που τείνει να εκλαμβάνει ως «περιουσία», όπως και 
τη μητέρα.  

Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν επίσης έναν ικανό 
παράγοντα κινδύνου σχετικά με την πιθανότητα να παράγει 
βίαια συμπεριφορά προς αυτά.  



Ο γονιός που αναγκάζει το παιδί του να γίνει μάρτυρας βίαιης 
συμπεριφοράς απέναντι στον άλλο γονέα ή τα άλλα παιδιά, 
πέρα από το ότι είναι μια πηγή τραύματος, αποτυγχάνει και να 
πραγματοποιήσει σημαντικές λειτουργίες φροντίδας. 

Τη λειτουργία προστασίας 

Τη λειτουργία συναισθηματικής ρύθμισης 

Τη λειτουργία ενθάρρυνσης της εξερεύνησης και της αυτοκυριαρχίας  

Την αναπτυξιακή λειτουργία των ενδοσκοπικών δραστηριοτήτων 
του παιδιού 



Η μητέρα δεν είναι προστατευτική  
και γιατί αυτή δεν έφυγε νωρίτερα; 



Προσέγγιση που υιοθετεί μια αποδοκιμασία και ενοχή για 
την παραμονή στη σχέση  

Η κακοποίηση υπονομεύει ολοκληρωτικά την ακεραιότητα των 
γυναικών, υποβαθμίζοντάς τες στο σημείο όπου κάθε μετακίνηση, 
κάθε διαφορετική σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε λύση φαίνεται 
διαφορετική από ότι είναι στην πραγματικότητα. 

Πολύ συχνά, τα παιδιά είναι ένας σημαντικός παράγοντας ώθησης 
για την έξοδο από τη βία. 



Η βία, ειδικά η χρόνια, που έχει υποστεί μια μητέρα, δημιουργεί 
εντός της μια εγκάρσια βλάβη στην απεικόνιση του εαυτού της ως 
γυναίκα και μητέρα και στις γονεϊκές δεξιότητές της.  

Αγχωμένη, φοβισμένη, τρομοκρατημένη, νιώθει ένοχη, προσπαθεί 
να επιβιώσει, νιώθει εύθραυστη και λάθος, συχνά δεν μπορεί να 
«αντικρίσει» τα παιδιά της. 

Οι γονεϊκές της δεξιότητές επηρεάζονται σοβαρά (μορφή 
αποδιοργανωμένης προσκόλλησης), σπανίως διατηρεί καλά 
επίπεδα συναισθηματικής απάντησης και προσοχής στις ανάγκες 
του παιδιού. 

Η μητέρα μπορεί να αμελεί και ενίοτε να γίνεται βίαια προς τα 
παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποφύγετε την ουδετερότητα: μητέρα και πατέρας δεν μπορούν να βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο  

Μια κακοποιημένη μητέρα δεν 
φαίνεται πάντα καλά… 

 

Μια μητέρα που είναι θύμα σωματικής 
και/ή ψυχολογικής κακοποίησης 
μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί ως μια 
ανεπαρκής μητέρα 

Εύθραυστες μητέρες 

Εξακρίβωση της βλάβης που 
προκλήθηκε από τη βία  

 

Ένας κακοποιητικός πατέρας 
μπορεί να αξιολογηθεί 
καλύτερα….  

Ακυρώνουμε την ιδέα πως ένα βίαιο 
άτομο μπορεί να είναι ένας 
κατάλληλος πατέρας  

Εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής 
της κακοποίησης 

Εκτίμηση του επιπέδου άρνησης  

Αναγνώριση του αντίκτυπου και της 
βλάβης στα παιδιά 



Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, 
δεν προσέχουν, τα παιδιά 

ξεχνούν 



 Αξιολόγηση του αντίκτυπου της βίας στο παιδί 

 Στον εσωτερικό τους κόσμου και σχέσεις 

 Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού τραύματος 

 Συμπτώματα ή δυσκολίες και εκφάνσεις τους 

 Η παρουσία άλλων μορφών κακοποίησης 

 Ακρόαση των συναισθημάτων των παιδιών 

 



Συμπεριφοριστικός 

 Έλλειμμα προσοχής και 
υπερδραστηριότητα 

 Συμπεριφορικές διαταραχές 
 Θυμός/επιθετικότητα, 

αντικοινωνική συμπεριφορά 

 

Κοινωνικός/σχεσιακός  

 Χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες  
 Απομόνωση  
 Δυσκολία στη συναίσθηση  
 Έλλειψη εμπιστοσύνης στις σχέσεις  

Ψυχολογικός/συναισθηματικός  

 Ενηλικοποίηση  
 Υπερβολική ενδυνάμωση 
 Φόβος συναισθηματικών σχέσεων 
 Υπερέλεγχος  
 Άγχος  
 Κατάθλιψη  
 Αδυναμία αναγνώρισης 

συναισθημάτων 
 Απόσπαση 

 



Παρουσία συμπτωμάτων 

Διάγνωση PTSD 

Παρουσία μετατραυματικών εμπειριών 

Μηχανισμοί άμυνας: άρνηση, συναισθηματικό 
πάγωμα, διαχωρισμός  

Οι συνέπειες του τραύματος ποικίλουν ανάλογα με 
τον βαθμό ευαισθησίας του θύματος, την ηλικία του, 
τα χαρακτηριστικά και τη διάρκεια του τραυματικού 
γεγονότος, τις προστατευτικές ικανότητες ων 
οικογενειών και των δομών προστασίας.  



Ιδιαίτερα Ορφανά (Special orphans) 

Στην περίπτωση της γυναικοκτονίας, η 
εκτίμηση δεν πρέπει να μένει μονάχα στη 
στιγμή της διάπραξής της. 

Απαιτείται, από τη μεριά των 
διαχειριστών, κατάλληλη προετοιμασία 
και εμπειρία, που λαμβάνει υπόψη την 
συγκεκριμένη φύση του τραυματικού 
πένθους, που καθορίζεται από το θάνατο 
της μητέρας από τον πατέρα.  

Ειδική εκπαίδευση για τους χειριστές. 



Οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν εργαλεία βασισμένα σε 
στοιχεία για την εκτίμηση του τραύματος της βίας της οποίας 
έχουν γίνει μάρτυρες τα ξεχωριστά ορφανά και του 
συγκεκριμένου τους τραύματος. 

Είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί η πληροφορία που έχει συλλεχθεί 
από τους διαχειριστές σε διάφορες υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθούν 
αποσπασματικές εκτιμήσεις.  

Οι χειριστές πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τους δικούς τους 
μηχανισμούς άμυνας, που μπορεί να τους οδηγήσουν να υποτιμήσουν 
ή να κανονικοποιήσουν την ανάγνωση της έμφυλης βίας. 



Η θέαση της βίας του ενός γονέα προς τον άλλον δημιουργεί 
σύγχυση στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού σχετικά με το τί 
είναι στοργή, οικειότητα, αγάπη και βία, και υποσκάπτει την 
καρδιά της πρωταρχικής σχέσης και εκ τούτου την ανάπτυξη 
μιας ασφαλούς προσκόλλησης. 

Τα παιδιά που έχουν γίνει μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας 
χρειάζονται πάντα ένα άτομο και/ή θεραπευτική 
παρέμβαση μητέρας-παιδιού, ώστε να επιδιορθωθούν οι 
βλάβες της βίας. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των 
μετατραυματικών συνεπειών στις μητέρες. 



Ενοποιημένη διαχείριση 

Εργασία με το αγόρι/κορίτσι όσον 
αφορά τα μετατραυματικά ζητήματα 

Εργασία στα έμφυλα πρότυπα 

Επιδιόρθωση της σχέσης με τη 
μητέρα  

Εργασία στη σχέση με τον πατέρα 
μονάχα αν αυτός έχει κάνει πρόοδο 
από τη μεριά του 

Gloria Soavi 



 Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού 

 Αντιμετώπιση του τραύματος με 
εργαλεία βασισμένα σε στοιχεία 

 Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά 

 Δυάδα μητέρας-παιδιού 

 Διηγηματικό μοντέλο (narrative model) 



Όταν η μητέρα είναι επαρκώς έτοιμη να αναγνωρίσει τα 
συναισθήματά της  

Από κοινού επαναδιατύπωση των γεγονότων που έχουν συμβεί 

Η καταδίκη της βίαιας συμπεριφοράς (όχι του προσώπου).  

Η εξήγηση των συναισθημάτων και εμπειριών που σχετίζονται με 
τη βία (φόβος, θυμός, ντροπή, ανημποριά).  

Αναγνώριση και καταμερισμός της βλάβης που κουβαλούν τα 
παιδιά.  

Ο επαναπροσδιορισμός της πιθανής μητρικής επιλογής για 
χωρισμό/απομάκρυνση από τον κακοποιητικό σύντροφο, όσον 
αφορά την υιοθέτηση ευθύνης για την προστασία του εαυτού της 
και των παιδιών. 



Η θεραπεία των «ιδιαίτερων 
ορφανών» πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τις ειδικές 
ανάγκες των παιδιών αυτών και 
πρέπει να περιλαμβάνει τους 
νέους κηδεμόνες τους. 

Είναι σημαντικό το παιδί να 
συνοδεύεται συνεχώς και όχι 
μονάχα στα αρχικά στάδια. 



Η βελτίωση της γονεϊκής ικανότητας ενός κακοποιητή 

είναι αδιαχώριστη από την πρόοδό του στην 

αντιμετώπιση της βίας προς τη σύντροφό του… Αυτό 

σημαίνει την αναγνώριση της βίας και πάνω απ’ όλα των 

συνεπειών αυτής στα παιδιά  

 

Bancroff (2013)  



Η θεραπεία των μετατραυματικών συνεπειών στη μητέρα είναι 
θεμελιώδους σημασίας, ώστε να επιδιορθωθεί η σχέση μητέρας-παιδιού. 

Θα δουλέψουμε στην επιδιόρθωση της σχέση πατέρα-παιδιού μετά από 
τη διαγνωστική και προγνωστική εκτίμηση. 

Σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας παρεμβάσεις οικογενειακής 
μεσολάβησης δεν είναι κατάλληλες (αρθ. 48 της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης), παράλληλα με οικογενειακή θεραπεία και 
θεραπεία για ζευγάρια. 

Αυτές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι υποκείμενες σε 
διαδικασίες θεραπείας που έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα σχετικά με 
την ανάληψη ευθύνης για βία και τις βλάβες που προκαλεί αυτή στις 
μητέρες και τα παιδιά, στη διαχείριση των συναισθημάτων και τον έλεγχο 
της παρόρμησης. 



Είναι απαραίτητο να: 

• Προωθηθούν δραστηριότητες με παιδιά, εφήβους και ενήλικες σχετικά με την 
εκπαίδευση στη συναισθηματικότητα και την ισότητα των φύλων  

• Υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τους μηχανισμούς άρνησης, υποτίμησης και 
στιγματοποίησης, σε κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο όσον αφορά την οικογενειακή 
βία και τη βία κατά των γυναικών. 

• Παρέχεται εκπαίδευση για τις ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας, τις ενδείξεις 
πιθανότητας θανάτου, και τις σωστές μεθόδους ανίχνευσης.  

• Γνωρίζουμε πως η χρόνια βία βλάπτει την γονεϊκή ικανότητα των μητέρων.  

• Γνωρίζουμε πως οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη και 
ασυντόνιστη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσουν σε ιδρυματική κακοποίηση. 

• Υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση για περιπτώσεις γυναικοκτονίας ώστε να 
μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλη φροντίδα στα «ιδιαίτερα ορφανά». 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
Καλή δουλειά!! 

 

gloriasoavi@gmail.com 
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Είναι ευρέως αναγνωρισμένο πως πρόκειται για μια προϋπόθεση ώστε 

άντρες και γυναίκες να μπορούν να ασκήσουν έλεγχο στις ζωές τους και 

να κάνουν τις επιλογές τους.  

Η παράγραφος 26 της Διακήρυξης και Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, 

που υιοθετήθηκε από τον Τέταρτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Γυναίκες 

(1995), δηλώνει την ξεκάθαρη δέσμευση των Κρατών στην: προώθηση της 

οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 

απασχόλησης, και την εξάλειψη του διαρκούς και αυξανόμενου φορτίου 

της φτώχειας στις γυναίκες, αντιμετωπίζοντας τις δομικές αιτίες της 

φτώχειας, μέσω αλλαγών στις οικονομικές δομές, και την εξασφάλιση ίσης 

πρόσβασης για όλες τις γυναίκες σε παράγοντες ανάπτυξης -

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές- και 

παραγωγικές πηγές, ευκαιρίες και δημόσιες υπηρεσίες. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  



 Είναι γενικά αναγνωρισμένο πως πρόκειται για ένα καίριο προαπαιτούμενο 

για την οικονομική ανεξαρτησία και την αποφυγή της φτώχειας.  

 Η ποιότητα της απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές: οι κακές συνθήκες εργασίας και η διατήρηση οποιασδήποτε, μη 

ποιοτικής, απασχόλησης, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά εισοδήματα, μικρές 

ευκαιρίες εκμάθησης και, σε πολλές χώρες, σε έλλειψη πρόσβασης σε 

κοινωνική ασφάλιση και έτσι σε μειωμένα δικαιώματα σύνταξης, που εν τέλει 

αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχειας. 

 Όταν αναλογιζόμαστε την οικονομική ανεξαρτησία γενικώς και ειδικώς αυτή 

των γυναικών, είναι επίσης σημαντικό να σκεφτούμε την οικονομική 

ασφάλεια που δίνει την ικανότητα σχεδιασμού για μελλοντικές ευκαιρίες και 

κινδύνους με τρόπο που να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗς ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
 



Πρόκειται για την αλλαγή της κοινωνίας με τρόπο τέτοιο 

ώστε η θέση της γυναίκας να είναι σεβαστή και να 

αναγνωρίζεται ο τρόπος που θέλουν να ζήσουν οι ίδιες, 

όχι υπό συνθήκες άλλων. Μια αίσθηση αυτονομία και 

αυτοεκτίμησης είναι ουσιώδης για να μπορούν να 

κάνουν ανεξάρτητες επιλογές – για το σεξ, τον γάμο, τα 

παιδιά, την εκπαίδευση, την εργασία. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ   



Επηρεάζει την ισότητα στην εκπροσώπηση στα 

πολιτικά ιδρύματα και το δικαίωμα ψήφου ώστε οι 

γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές τους και τις 

ζωές άλλων σαν κι αυτές· να είναι ικανές να 

εκφράσουν άποψη, να μιλήσουν για τον εαυτό τους, 

και να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε 

δημοκρατικές διαδικασίες. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 



Αφορά την ικανότητα των γυναικών να συμβάλλουν και 

να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα/επιτεύγματα 

των οικονομικών δραστηριοτήτων, κάτω από συνθήκες 

στις οποίες η συμβολή τους αναγνωρίζεται, η 

αξιοπρέπειά τους γίνεται σεβαστή· τους δίνεται η 

δυνατότητα να διαπραγματευτούν μια πιο δίκαιη 

κατανομή των καρπών της ανάπτυξης. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 



• Διαδικασία βελτίωσης της ευαισθησίας, ανάπτυξης 

ανεξαρτησίας και αύξησης του ελέγχου των γυναικών 

επί των δικών τους πόρων και αποφάσεων που 

αφορούν τη ζωή τους.  

• Διαδικασία μέσω της οποίας οι γυναίκες ενδυναμώνουν 

τις ικανότητες, το ρόλο, την αυτονομία και κύρος τους, 

ως άτομα και ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας που 

αλλάζει και μετασχηματίζει τις σχέσεις υποτέλειας. 
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Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ: 



• κάτι που μπορεί να «δωριθεί», αλλά είναι μια 

δυναμική διαδικασία που απαιτεί ατομική και 

συλλογική προσπάθεια.  

 Συνδέεται με την νέα έννοια της καταμερισμένης 
εξουσίας ("power with") που βασίζεται σε πιο 
δημοκρατικές κοινωνικές σχέσεις 
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ΓΙ’ ΑΥΤΟ Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.. 



• Η ενδυνάμωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την ατομική όσο και τη 

συλλογική και κοινωνική διάσταση. 

• ατομική διάσταση: οι αλλαγές στοχεύουν στην επίτευξη μεγαλύτερης 

αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και ευκαιριών διαπραγμάτευσης του 

συμφέροντος της καθεμιάς.  

• συλλογική και κοινωνική διάσταση: ενδυνάμωση των σχέσεών μας, 

υποστήριξη και αμοιβαία αναγνώριση, που θα μας επιτρέψουν να 

αντιμετωπίσουμε τα κοινά προβλήματα και να πετύχουμε την προστασία των 

κοινών μας συμφερόντων.  

• Η συλλογική διάσταση δημιουργεί κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 

αλλαγές που στοχεύουν στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων σε όλους 

τους τομείς των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής δομής. 
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  



• «γυναικεία ενδυνάμωση» = όργανο για την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών ως μια παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

• ένας τρόπος για να καταλάβουν οι γυναίκες τη θέσης τους 

ανάμεσα σε άλλους, την προοπτική και τα δικαιώματά τους, 

και για να μετασχηματιστεί η κατάσταση και να εδραιωθεί 

ισότητα στις ανθρώπινες σχέσεις 

• γνώση του δικαιώματος να έχεις δικαιώματα 
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ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  

ΑΠΟΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:  

ο ρόλος των Συμβουλευτικών Κέντρων κατά της 

βίας στην ενδυνάμωση των γυναικών προς την 

οικονομική ανεξαρτησία 



• Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών επιβιωσών της  

συντροφικής βίας (IPV) είναι μια διαδικασία βελτίωσης της 

δουλειάς των αντίστοιχων Κέντρων Κατά της Βίας (AVC) 

• αφού η γυναίκα έχει λάβει στήριξη για να ξεπεράσει τις 

καταστάσεις κρίσεις 

• Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει από τον ειδικό του Κέντρου 

κατά της Βίας (επαγγελματία) μαζί με τη γυναίκα-θύμα 

• Είναι μεγάλης σημασίας για την πραγματική έξοδο από 

βίαιες σχέσεις.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 



• Εκπαίδευση κινήτρων: εργασία με τη γυναίκα που επιβίωσε της βίας για την 

αποκάλυψη των δυνατοτήτων και πόρων της· επανάκτηση της αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης· χτίσιμο μιας σταθερής αυτοπεποίθησης 

• Εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες αναζήτησης εργασίας – γράψιμο 

βιογραφικού, συμμετοχή σε μια συνέντευξη, κτλ.  

• Στήριξη για την εύρεση μόνιμης εργασίας, όχι απλά οποιασδήποτε, αλλά κάποιας 

αντίστοιχης με τα προσόντα, τη γνώση και τις ικανότητές της· που θα την κάνει 

χαρούμενη και ικανοποιημένη και θα της εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. 

• Εκπαίδευση σε επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις για την έναρξη μιας δικής 

της επιχείρησης 

• Στήριξη για την εύρεση στέγασης  

• Στήριξη για τα παιδιά – για την εγγραφή τους στον παιδικό 

σταθμό/νηπιαγωγείο/σχολείο, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας για παροχή ρούχων 

και παπουτσιών, σχολικών ειδών και φαρμάκων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Αυτή η εργασία πρέπει να αναγνωρίζεται από της 

διοίκηση και το προσωπικό των Κέντρων κατά της Βίας ως: 

• σημαντική και απαραίτητη 

• δομημένη  

• φυσιολογική 

• σχεδιασμένη 
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 



• να χτίσει ένα ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

• να αναγνωρίζει το πρόβλημα ως σημαντικό τόσο για 

το άτομο όσο και για την συνολική κοινωνία. 

• Η συμφωνία για έναρξη συλλογικής εργασίας σε ένα 

δίκτυο με στόχους που έχουν διαμορφωθεί 

συμμετοχικά για την πρόληψη και καταπολέμηση του 

θέματος. 
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ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΙΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΕΙΝΑΙ 



o Σχηματισμός κοινών Στόχων που θα αναγνωρίζονται από 

όλα τα μέλη. 

o Δημιουργία μιας λίστας και βάσης δεδομένων πιθανών 

μελών.  

 Σημαντικό: δημιουργία προσωπικών επαφών, αν είναι 
δυνατόν πρόσωπο με πρόσωπο με αντιπροσώπους 
ιδρυμάτων/οργανισμών που είναι εγκεκριμένοι να παίρνουν 
αποφάσεις. Εκκίνηση με μικρό αριθμό μελών – για 
παράδειγμα, με όσα άτομα το Κέντρο έχει ήδη κάποια σχέση, 
και σταδιακά επέκταση του κύκλου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΌΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 



• Παράλληλα, το Κέντρο κατά της βίας αναπτύσσει την ιδέα 

του για τη διαχείριση του Δικτύου, την οποία συζητά 

αργότερα με τα μέλη.  

 Το δίκτυο πρέπει να συντονίζεται από ένα καθορισμένο 
πρόσωπο από το Κέντρο, στο οποίο παρέχεται πληρωμή για 
τη δραστηριότητα αυτή. Είναι καλό να ορίζονται καθήκοντα 
για τα άλλα μέλη του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των 
εθελοντών 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 



 Το Κέντρο αναπτύσσει και προτείνει στα μέλη ένα Ετήσιο 

Σχέδιο Δραστηριότητας, προσπαθώντας να καλύψει και τα 6 

προαναφερθέντα στοιχεία που συμβάλλουν στην οικονομική 

ενδυνάμωση της επιζήσασας.  

 Το Σχέδιο περιλαμβάνει: συχνότητα των συναντήσεων ανάμεσα 

στα μέλη του Δικτύου· τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις 

κάθε μέλους· τρόπους επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να είναι 

το Δίκτυο χρήσιμο με κάτι που αφορά κάθε μέλος.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 



ΕΝΑ ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

• πρέπει να υπογραφεί για την εδραίωση του Δικτύου 

και τη συνεργασία  

• Προτείνεται αυτό να γίνει σε μια επίσημη 

συνάντηση, παρουσία του Τύπου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 



• 83% των θεατών/μαρτύρων βίας (WVV) αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στο να κρατήσουν τις δουλειές τους ως αποτέλεσμα της βίας που 

έχουν βιώσει! (Πηγή: Εθνικό Συμβούλιο για τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, Δανία)  

• Ατυχήματα στη δουλειά: 75% των κακοποιητών δεν μπορούν να 

συγκεντρωθούν λόγω της βίας που προκαλούν· στο 19% των 

περιπτώσεων αυτό οδηγεί (άμεσα ή έμμεσα) σε ατυχήματα λόγω 

αμέλειας. (Πηγή: Συμβούλιο του Βερμόντ για την 

ενδοοικογενειακή βία)  

• Το κόστος της έμφυλης βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ εκτιμάται 

σχεδόν στα € 256 δισεκατομμύρια. (EIGE) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 



Ανάπτυξη οδηγιών και πραγματοποίηση εκπαίδευσης για 

το πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις στην:  

• πρόληψη της έμφυλης βίας ευαισθητοποιώντας για το 

πρόβλημα στον χώρο εργασίας  

• βελτίωση της προστασίας και επανένταξη των 

γυναικών που έχουν επηρεαστεί από την έμφυλη βία 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 



I. Μια κατάλληλη πολιτική υπέρ των εργαζομένων μας 

• θεμελίωση εσωτερικών διαδικασιών για λήψη και αντίδραση σε σήματα, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης· 

• ανάθεση ενός σημείου εστίασης· 

• δημιουργία ανώνυμων email / ταχυδρομείου για ειδοποιήσεις· 

• διανομή φυλλαδίων και πακέτων ενημέρωσης· 

• οργάνωση εκπαίδευσης και πληροφόρησης των εργαζομένων, του τμήματος 

ανθρωπίνου δυναμικού και των διευθυντών· 

• Στήριξη του θύματος: ειδική άδεια και μέτρων επανένταξης για την 

αντιμετώπιση της απομόνωσης· ευέλικτα ωράρια εργασίας· νέα δουλειά· 

στήριξη στην εύρεση νέου σπιτιού 

• συνεργασία με ειδικευμένους οργανισμούς και ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένων γυναικείων ΜΚΟ 
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ 



II. Δραστηριότητες υποστήριξης εθνικών και τοπικών πολιτικών 

για την πρόληψη, στήριξη και επανένταξη των θυμάτων έμφυλης 

βίας: 

• προσφορά εργασίας στα θύματα 

• συμμετοχή σε εθνικές/τοπικές εκστρατείες κατά της έμφυλης 

βίας 

• στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, για τα Κέντρα 

κατά της Βίας 

• συμμετοχή στον τοπικό μηχανισμό συντονισμού, μαζί με ΜΚΟ, 

συνδικάτα, ιδρύματα 

24 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ 



Ο ρόλος των επιχειρήσεων σχετικά με την Οικονομική 

Ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας: 

https://www.youtube.com/watch?v=bCUFJtXlImc 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=bCUFJtXlImc
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Εστίαση στις αρχές του δικαιώματος του παιδιού να 
ακουστεί, και πρακτικά εργαλεία για τις δεξιότητες ζωής 

και ανθεκτικότητα των παιδιών
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Ώρα Θέμα Υποστηρικτικό ενημερωτικό υλικό 

14.00  Αρχή των καλύτερων δικαιωμάτων του παιδιού 
Δικαιώματα του Παιδιού σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού – Δικαίωμα ακρόασης. Δικαίωμα ενημέρωσης, Δικαίωμα προστασίας 
και ιδιωτικής ζωής. Δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων και στην 

ιδιωτική ζωή· 
Συζήτηση για το τοπικό νομικό περιβάλλον 

Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τους εμπειρογνώμονες που 
προετοιμάζουν τα παιδιά για τις ακροάσεις 

Βίντεο για παιδιά και | δικαιοσύνης 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu) 

  
Κατάλογος ελέγχου για 

εμπειρογνώμονες που προετοιμάζουν τα 
παιδιά για τις ακροάσεις 

Η συνέντευξη για το παιδί. Οδηγίες 
πρακτικής εξάσκησης 

15.30  Διάλειμμα 
15.40  Για τους επαγγελματίες : Θεσμική ανταπόκριση (Ορθή πρακτική από τη 

Βουλγαρία: Εθνικός μηχανισμός παραπομπής για παιδιά – θύματα βίας)· 
Ανθεκτικότητα : Ορισμός; Τι είναι/δεν είναι ανθεκτικότητα; Μοντέλο Casita; 

Infographics 
Πρότυπο: το μοντέλο Casita 

16.10 
  

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 1: Ατομική Άσκηση 
Συζήτηση 

Πρότυπο: Χρήσιμη λίστα ερωτήσεων για 
κοινωνικούς λειτουργούς 

16.40 Διάλειμμα 
17.00  

  
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 2 : Ομαδική Άσκηση (Μελέτες Περίπτωσης) Πρότυπα: Μελέτες Περίπτωσης 1 & 2 

(Περιπτώσεις του Dinamika Center) 

17.30 
18.00  

Για τους γονείς (Επαγγελματίες που εργάζονται με οικογένειες/γονείς) - Τι είναι 
η ενδοοικογενειακή βία (DV), Οι επιπτώσεις της θέασης του DV στα παιδιά. 
Δευτερογενής θυματοποίηση. Θετική ανατροφή των παιδιών. 7C μοντέλο 

ανθεκτικότητας 
Ανακεφαλαίωση κατάρτισης. Ερωτήσεις & Απαντήσεις 

Πρότυπο: 7Cs πρότυπο της 
ανθεκτικότητας 

Ενημερωτικό υλικό: Οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας μέσω θετικής γονικής 

μέριμνας 

https://fra.europa.eu/en/themes/children-youth-and-older-people/-children-and-justice-videos
https://fra.europa.eu/en/themes/children-youth-and-older-people/-children-and-justice-videos
https://fra.europa.eu/en/themes/children-youth-and-older-people/-children-and-justice-videos
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Οι οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζουν το συμφέρον του 

παιδιού ως μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης που 

είναι φιλικής προς τα παιδιά. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

έχει δείξει πως «η κρίση ενός ενήλικου για το συμφέρον ενός παιδιού δεν 

μπορεί να υπερισχύει της υποχρέωσης σεβασμού όλων των δικαιωμάτων 

των παιδιών σύμφωνα με τη Συνθήκη. Θυμίζει πως δεν υπάρχει καμία 

ιεραρχία δικαιωμάτων στην Συνθήκη· όλα τα δικαιώματα που 

προβλέπονται εκεί είναι για το «συμφέρον του παιδιού» και κανένα 

δικαίωμα δεν μπορεί να διακυβευτεί από μια αρνητική ερμηνεία των 

συμφερόντων του παιδιού». Η συμμετοχή των παιδιών συνδέεται ισχυρά 

με την πραγματοποίηση των συμφερόντων τους, όπως εκφράζεται στο 

Άρθρο 24 του Καταστατικού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 



Το δικαίωμα να ακουστεί 

Το δικαίωμα να ακουστεί κάποιος και να εκφράσει τις 

απόψεις του είναι ουσιώδες για την ουσιαστική συμμετοχή 

στις νομικές διαδικασίες. Τα Ευρωπαϊκά όργανα και τα 

διεθνή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγγυούνται το 

δικαίωμα αυτό. Για παράδειγμα, το Άρθρο 12 της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) προβλέπει πως «τα 

Κράτη-Μέλη θα εξασφαλίσουν στο παιδί που είναι ικανό να 

σχηματίσει της δικές του απόψεις το δικαίωμα ελεύθερης 

έκφρασης των απόψεων αυτών για όλα όσα το αφορούν, και 

στις απόψεις του παιδιού θα δοθεί βάρος αναλογικό με την 

ηλικία και την ωριμότητά του». Οι Οδηγίες του Συμβουλίου 

της Ευρώπης σχετικά με μια φιλική προς το παιδί 

δικαιοσύνη, αναφέρουν πως η ουσιαστική συμμετοχή 

απαιτεί ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον και την χρήση 

κατάλληλων ερωτηματικών μεθόδων για να διευκρινιστούν 

και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός συγκεκριμένου 

παιδιού με βάση την ηλικία και ωριμότητά του. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3FFJZFM5C

n8&feature=youtu.be 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/children-

and-justice-their-right-to-be-heard_en.mp4  

 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=3FFJZFM5Cn8&feature=youtu.be
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Το δικαίωμα στην πληροφόρηση 

Ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών στην 

πληροφόρηση, όπως αυτό το εγγυούνται η ΕΕ, 

το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα ΗΕ, είναι 

καίριας σημασίας για την ευημερία τους και την 

ουσιαστική συμμετοχή τους σε νομικές 

διαδικασίες. Το Γενικό Σχόλιο Νο 12 σχετικά με 

το δικαίωμα της ακρόασης, της Επιτροπής των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού δηλώνει πως 

«Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

παροχή και απόδοση πληροφορίας φιλικής 

προς το παιδί, με κατάλληλη στήριξη της 

αυτοπροώθησης και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό». 
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https://www.youtube.com/watch?v=IIrZ10dh61w&feature=y

outu.be 
 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_t

o_information_en.mp4  

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=IIrZ10dh61w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IIrZ10dh61w&feature=youtu.be
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_to_information_en.mp4
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_to_information_en.mp4
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Το δικαίωμα στην προστασία και την ιδιωτικότητα  

Οι διεθνείς προδιαγραφές δίνουν ξεκάθαρα προτεραιότητα στην προστασία 

των παιδιών που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες, ενθαρρύνοντας 

παράλληλα τη συμμετοχή τους. Η Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας (Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης) και η Συνθήκη για 

την Προστασία των Παιδιών απέναντι στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και 

Σεξουαλική Κακοποίηση αναπτύσσουν επί της CRC για τη σύνθεση ενός νέου 

πλαισίου αναφοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμφότερες ορίζουν γενικά μέτρα 

για την προστασία των θυμάτων βίας, όπως επίσης και ειδικά μέτρα για τα 

παιδιά μάρτυρες βίας. 

https://www.youtube.com/watch?v=DyZ7QGBNSE8&feature=youtu.be 
 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_to_protection_en.mp4  

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=DyZ7QGBNSE8&feature=youtu.be
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_to_protection_en.mp4
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Το δικαίωμα στη μη-διάκριση  

Η μη-διάκριση είναι μια βασική αρχή του διεθνούς νόμου ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η CRC (Άρθρο 2) θεωρεί τη μη-διάκριση ένα οριζόντιο θέμα 

που εφαρμόζεται όταν υλοποιούνται όλα τα άρθρα της συνθήκης. Η 

προστασία από τις διακρίσεις καλύπτει όχι μονάχα τα παιδιά αλλά και τους 

γονείς ή νομικούς κηδεμόνες τους. Οι οδηγίες του Συμβουλίου της 

Ευρώπης αναγνωρίζουν τη μη-διάκριση, τα συμφέροντα του παιδιού, την 

αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου ως θεμελιώδεις αρχές μιας δικαιοσύνης 

φιλικής προς τα παιδιά. 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

Ένας ειδικός που αξιολογεί ένα 

παιδί θύμα συναισθηματικής, 

σωματικής ή σεξουαλικής 

καταπίεσης, πρέπει να έχει 

πλήρη κατανόηση των 

αναπτυξιακών διεργασιών που 

είναι τυπικές για την ηλικία του 

μάρτυρα, χρησιμοποιώντας τες 

ως πλαίσιο αναφοράς για την 

εκτίμηση των ξεχωριστών 

χαρακτηριστικών του παιδιού 

και το επίπεδο της διανοητικής, 

συναισθηματικής και 

κοινωνικής τους ανάπτυξης. 

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια των 
πληροφοριών που παρέχονται, περιλαμβάνουν: 
• την ηλικία του παιδιού, 
• το επίπεδο διανοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης, 
• λεκτική ανακατασκευή του γεγονότος ( επίπεδο λεκτικής 

ανάπτυξης), 
• ο αριθμός των λεπτομερειών (μνήμη των γεγονότων), 
• πληροφορίες για το γεγονός που έχουν ληφθεί από άλλα άτομα 

(πιθανή πίεση που έχει ασκηθεί από την οικογένεια), 
• ο τρόπος εδραίωσης καλής σχέσης με τον ψυχολόγο, 
• αποτελεί ο ψυχολόγος μια φιγούρα εξουσίας για το παιδί, και πως 

τον/την αντιλαμβάνεται το παιδί (ως απειλητικό, εξυπηρετικό, κτλ.); 
• το στυλ συνέντευξης και η δομή των ερωτήσεων, 
• παράγοντες προσωπικότητας. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, ένας ψυχολόγος 
που ετοιμάζεται για μια τέτοια αξιολόγηση, πρέπει να αναγνωρίσει πως 
έργο του δεν είναι μονάχα η εκτίμηση της ψυχολογικής αξιοπιστίας της 
μαρτυρίας του παιδιού-μάρτυρα, αλλά και η προστασία της 
ψυχολογικής ευημερίας του παιδιού. 
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1. Εδραίωσης καλής σχέσης και αξιολόγηση ανάπτυξης 

• Περιβάλλον 

• Χαιρετισμός, πρώτη επαφή 

• Εκτίμηση Αναπτυξιακού Επιπέδου και Έλεγχος Δυνατότητας 

Υποβολής 

2. Συλλογή πληροφοριών 

• Βάλτε τους βασικούς κανόνες 

• Γενικές Τεχνικές για τη συνέντευξη 

3. Τι δεν πρέπει να κάνετε 

4. Ολοκλήρωση της συνέντευξης – πολύ σημαντικό 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
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Coffee Time 

10 λεπτά  
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Μηχανισμός Εθνικής Αναφοράς (NRM) 

για παιδιά–θύματα βίας  

διαδικασία για αλληλεπίδραση σε 

περιπτώσεις παιδιών-θυμάτων βίας ή 

όσων βρίσκονται σε κίνδυνο να υποστούν 

βία· διαδικασία για αντιμετώπιση μιας 

κατάστασης κρίσης όπου υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος για το παιδί. Ο NRM 

είναι μια επίσημη συμφωνία μεταξύ των 

Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής 

Πολιτικής (MLSP), Εσωτερικού (MoI), 

Δικαιοσύνης (MJ), Εκπαίδευσης και 

Επιστημών (MES), Υγείας (MH), 

Πολιτισμού (MC), της Υπηρεσίας 

Κοινωνικής Βοήθειας (SAA),  της Εθνικής 

Ένωσης Δήμων και του Συνηγόρου του 

Πολίτη. Συχνά, πολλές περιπτώσεις 

μένουν εκτός της αρμοδιότητας του 

μηχανισμού αυτού και παραμένουν σε 

επίπεδο τοπική παρέμβασης.  
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Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να 

αντέχεις στις αντιξοότητες και να 

ανακάμπτεις από τις δυσκολίες της 

ζωής. Το να είναι κάποιος ανθεκτικός 

δεν σημαίνει πως δεν βιώνει άγχος, 

συναισθηματική αναταραχή και πόνο. 

Κάποιοι εξισώνουν την ανθεκτικότητα 

με την νοητική σκληρότητα, αλλά η 

ανθεκτικότητα περιλαμβάνει την 

πορεία μέσα από τον συναισθηματικό 

πόνο. 

 
https://www.everydayhealth.com/wellness/resilie

nce/#resilience-theory  

Resilience is:  Resilience is not :  

Something that develops through a dynamic 

process involving individual factors (e.g. 

temperament), environmental factors (e.g. 

family relationships) and the interaction 

between those factors 

Something a child has 

or does not have 

Something that can change over time 

Solely about the skills 

and capabilities of the 

individual child 

Something that everyone can learn – to deal 

with current adverse experiences or to 

prepare for future adversity 

An innate quality that 

only some people are 

born with 

Something that may look different in 

different settings, including family, cultural 

and broader community environments 

A fixed character trait 

(i.e. you either have it 

or you don’t) 

  
Freedom from 

negative emotions 

Στην ανθεκτικότητα, η έμφαση δίνεται στην κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων ατόμων. Στην πραγματική ζωή 

η ανθεκτικότητα μπορεί να χτιστεί ή να καταστραφεί με διάφορους τρόπους. Δεν υπάρχει μια μοναδική λύση. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/#resilience-theory
https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/#resilience-theory
https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/#resilience-theory
https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/#resilience-theory
https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/#resilience-theory
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CASITA MODEL  

Figure : The Casita model Resilience building. Source: Stefan Vanistendael (cited in Monroe & Oliviere, 2007, p. 120). 
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandj

ustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobea

busedasanadult/2017-09-27 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobeabusedasanadult/2017-09-27
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Παρακαλώ, σκεφτείτε μια περίπτωση από την εργασία σας, και με 

βάση το Μοντέλο Casita προσπαθήστε να απαντήσετε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

Οι επόμενες ερωτήσεις αποτελούν ένα πρότυπο που υποστηρίζει 

την καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης ανθεκτικότητας. 

Μπορείτε να μην απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις. 

Παρακαλώ προσπαθήστε, υπό επιτήρηση, να καταλάβετε γιατί δεν 

μπορέσατε να τις απαντήσετε. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: 
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Ομαδική Εργασία:  

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 2 ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται 

μια υπόθεση. Σε συζήτηση 30 λεπτών κάθε ομάδα προσπαθεί να 

βρει προτάσεις για να λύσει τις υποθέσεις, με την υποστήριξη 

προτύπων του Μοντέλου Casita Model και υπαινικτικές ερωτήσεις 

από τις παραπάνω. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: 
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IMPACT ON THE FAMILY  

Source : https://www.safeshores.org/2020/10/30/domestic-violence-impacts-the-entire-family/ 

https://www.safeshores.org/2020/10/30/domestic-violence-impacts-the-entire-family/
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CHILDREN OF ALL AGES CAN BE DEEPLY AFFECTED  

BY DOMESTIC VIOLENCE 

Source: 

https://dvcc.delaware.gov/bac

kground-purpose/dynamics-

domestic-abuse/  

CONCEPT OF SECOND 

HAND ABUSE 

https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
https://dvcc.delaware.gov/background-purpose/dynamics-domestic-abuse/
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The 7 Cs model  


