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Εισαγωγή  

Το παρόν έγγραφο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 3.5 «Προγράμματα  Ευαισθητοποίησης και 

Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Ρομά πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και επαγγελματίες σε Κέντρα 

Κοινότητας ή άλλες τοπικές/κοινοτικές υπηρεσίες» του έργου « Πρόληψη και καταπολέμηση 

της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά » με το ακρωνύμιο PATTERN και αριθμό 

έργου 881731 που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2020 και έχει διάρκεια 24 μήνες. 

Το PATTERN απευθύνεται στην προτεραιότητα της πρόσκλησης «REC-RDAP-GBV-AG-2019 – 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας 

κατά παιδιών, νέων και γυναικών». Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην 

πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά στην 

Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. 

Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) και των 

προηγούμενων ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3), οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν από 

κοινού το παρόν πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση ικανοτήτων 

(οργάνωση σε κύκλο μαθημάτων, ενότητες, μαθήματα, δραστηριότητες, μαθησιακούς 

στόχους/αποτελέσματα που σχετίζονται με κάθε ενότητα, μέθοδοι και μορφές παράδοσης 

κ.λπ.), ως μέρος του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα 

ανάπτυξης ικανοτήτων καλύπτει θέματα που παρουσιάζονται στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας για Γυναίκες Ρομά , εστιάζοντας τόσο στα δικαιώματα και τις ειδικές 

ανάγκες τους, όσο και στους τρόπους δημιουργίας ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και 

φιλόξενου περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τις γυναίκες Ρομά., κ.λπ. Μελέτες 

περίπτωσης και άλλα πρακτικά παραδείγματα περιλαμβάνονται επίσης στην εκπαίδευση και θα 

χρησιμοποιηθούν ως αναφορές κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εκπαιδευτικών 

συναντήσεων. 

Οι αναπτυγμένες εκπαιδευτικές ενότητες, θα προσαρμοστούν από τους εταίρους, με βάση το 

εκάστοτε εθνικό πλαίσιο. Η προσαρμοσμένη έκδοση θα περιλαμβάνει μετάφραση διάφορων 

υλικών, έγγραφα αναφοράς και εργαλεία άσκησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές ενότητες θα 

εφαρμοστούν πιλοτικά σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας. Σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα, 

τουλάχιστον 20-30 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές Ρομά και επαγγελματίες σε Κέντρα Κοινότητας 
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ή άλλες τοπικές/κοινοτικές υπηρεσίες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα 

σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι εκπαιδευτές του έργου θα διανείμουν στους 

συμμετέχοντες το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ενδοοικογενειακής Βίας για Γυναίκες Ρομά, 

προκειμένου να συζητήσουν θέματα που ενδέχεται να χρήζουν βελτίωσης. Οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευομένων θα αξιολογηθούν πριν την εκπαίδευση προκειμένου 

να καταγραφεί -σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της εκπαίδευσης μετά το πέρας της -ο 

δυνητικός εμπλουτισμός των γνώσεών τους και η ενίσχυση ή η απόκτηση δεξιοτήτων, καθώς 

και το επίπεδο της ικανοποίησης τους από την εκπαίδευση. Η ανατροφοδότηση των 

συμμετεχόντων θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν, προκειμένου να προσδιοριστούν πιθανές 

βελτιώσεις του προγράμματος. 
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Μέρος I: Το εγχειρίδιο 

1.1 Εννοιολογικό πλαίσιο 

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης. Από τα περίπου 10 έως 

12 εκατομμύρια Ρομά που ζουν στην Ευρώπη, περίπου έξι εκατομμύρια είναι πολίτες ή 

κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020, στην Perista, 2021). Οι Ρομά 

υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 1,18 % του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αυτό το εκτιμώμενο ποσοστό ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των πέντε χωρών που 

συμμετέχουν στο έργο PATTERN: από 0,49 % στην Πορτογαλία, 1,55 % στην Ελλάδα και 1,63 % 

στην Ισπανία σε 8,63 % στη Ρουμανία και 9,94 % στη Βουλγαρία (Support Team of the Special 

Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues, 2012, στην 

Perista, 2021).  

Διακρίσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των Ρομά έχουν 

αναγνωριστεί ευρέως σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Επίτροπο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «υπάρχει μια επαίσχυντη έλλειψη εφαρμογής σχετικά 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά, της μεγαλύτερης μειονότητας στην Ευρώπη, παρά τις 

πολυετείς πολιτικές και τα προγράμματα για τη βελτίωση της κατάστασης. Ο πληθυσμός των 

Ρομά βρίσκεται σε χειρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ευρώπη όσον αφορά 

την εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία, τη στέγαση και την πολιτική συμμετοχή». Οι γυναίκες 

Ρομά αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες προκλήσεις, καθώς η ακραία φτώχεια, ο αποκλεισμός και 

οι διακρίσεις ενισχύουν ακόμη περισσότερο την μειονεκτική τους θέση.  

 

Σε βασικούς τομείς της ζωής, όπως η εκπαίδευση, η εργασία και η υγεία, οι γυναίκες Ρομά 

συνεχίζουν να βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση τόσο από αυτήν των ανδρών Ρομά όσο και 

από αυτήν των γυναικών του γενικού πληθυσμού (FRA, 2019). Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (όπως αναφέρεται στο FRA, 2019, σελ. 5), «η 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της εργασίας και της αμοιβής». 
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Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΕ θα πρέπει να 

κάνει ενέργειες για να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 

και για να ενδυναμώσει τις γυναίκες. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει αναπτύξει ισχυρή νομοθεσία για 

την καταπολέμηση των σεξουαλικών και έμφυλων διακρίσεων, η οποία συμπληρώνεται από 

νομοθεσία που αντιμετωπίζει διάφορες μορφές βίας που έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στις 

γυναίκες». (FRA 2019, σελ. 5). 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί με βάση την παραδοχή ότι καλά 

εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές αποτελούν απαραίτητο 

κομμάτι της ανταπόκρισης σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στις κοινότητες  Ρομά. Η 

διεθνής και η  ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν την παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης σε ένα άτομο μόλις οι αρμόδιες αρχές έχουν ενδείξεις ότι μπορεί να 

αποτελεί θύμα ή επιζήσασα/επιζών ενδοοικογενειακής βίας. Βασισμένη στις ατομικές τους 

ανάγκες, η υποστήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει  κατάλληλη και ασφαλή διαμονή, υλική 

βοήθεια, ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, καθώς και 

πληροφόρηση, υπηρεσίες διερμηνείας και νομικές συμβουλές. 

Απαιτείται ειδική μεταχείριση προς ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα και επιζήσασες/ώντες, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των εγκύων γυναικών και των ατόμων με αναπηρίες. Έτσι, 

οι εκπαιδευτές/τριες θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα ως ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση 

των  συμμετεχόντων πάνω στην εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης όταν εργάζονται με 

γυναίκες  Ρομά -θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

1.2. Σε ποιον απευθύνεται το εγχειρίδιο; 

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές/τριες που θα εκπαιδεύσουν διαπολιτισμικούς 

μεσολαβητές ή/και προσωπικό που εργάζεται με γυναίκες σε κοινότητες Ρομά.  Αυτή η ομάδα-

στόχος μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματίες με διαφορετικό υπόβαθρο, δεξιότητες και 

ικανότητες. Παρόλα αυτά, όλοι οι επαγγελματίες συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα βήματα 

και υπηρεσίες που παρέχονται σε γυναίκες Ρομά σε Κέντρα Κοινότητας ή άλλες 

τοπικές/κοινοτικές υπηρεσίες. 

1.3. Στόχοι και σκοποί του εγχειριδίου 

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για εκπαιδευτές ο οποίος στοχεύει στο να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των διαπολιτισμικών μεσολαβητών και των 



  

9 
 

 

 

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

επαγγελματιών σε Κέντρα Κοινότητας ή άλλες τοπικές/κοινοτικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδεύσεις έχουν σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών, για την 

παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας από τις κοινότητες 

Ρομά των συνεργαζόμενων χωρών.  

Οι προβλεπόμενες ικανότητες περιλαμβάνουν: 

1. Ευαισθητοποίηση των πολιτισμικών διαμεσολαβητών Ρομά και των επαγγελματιών 

σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά. 

2. Γνώση και κριτική κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας, των νόμων και των 

διαδικασιών που σχετίζονται με το θέμα που υπάρχουν σε κάθε χώρα. 

3. Δεξιότητες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με Ρομά γυναίκες που είναι- 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και 

εργαλείων. 

4. Γνώση και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της εργασίας στις διάφορες κοινότητες 

των Ρομά. 

Τα δύο θέματα που βρίσκονται στον πυρήνα των δράσεων είναι η προώθηση της κατανόησης 

της ενδοοικογενειακής βίας και η παροχή καθοδήγησης για την αντιμετώπιση περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας που βιώνουν οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Τα κύρια θέματα 

περιλαμβάνουν: i) κατανόηση των νόμων και των διαδικασιών, ii) διαπολιτισμικές ικανότητες, 

και iii) θέματα αυτοφροντίδας.  

Τέλος, το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να εδραιώσει νέες μορφές σχέσεων μεταξύ των 

πολιτισμικών διαμεσολαβητών και επαγγελματιών των Ρομά και των ωφελούμενών τους. 

Ειδικότερα, με την προώθηση μιας αποτελεσματικής προσέγγισης, ανοιχτής στην ενεργή 

ακρόαση των εμπειριών του ατόμου και με την αποφυγή διαδικασιών που ενέχουν  τον κίνδυνο 

της απεικόνισης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ως τυποποιημένα αντικείμενα 

παρέμβασης, οι γυναίκες Ρομά έχουν καλύτερες πιθανότητες να θεωρηθούν κάτοχοι ατομικών 

δικαιωμάτων. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

1.4. Μεθοδολογία 

Αυτό το εγχειρίδιο ακολουθεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, ενσωματώνοντας μια έμφυλη και 

φεμινιστική διάσταση, προκειμένου να ανταποκριθεί στο γενικό στόχο του έργου PATTERN για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά. 

Ακολουθεί επίσης μια συμμετοχική προσέγγιση, καθώς περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές γνώσεις 

όσο και βιωματικές ασκήσεις. Τα θέματα εκπαίδευσης του παρόντος εγχειριδίου επιλέχθηκαν 

με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τόσο των ομάδων εστίασης που διεξήχθησαν 

με ειδικούς, επαγγελματίες και εκπροσώπους των κοινοτήτων Ρομά, όσο και με βάση το 

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ενδοοικογενειακής Βίας για Γυναίκες Ρομά. Το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο βοηθά τους εκπαιδευτές να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά 

εργαστήρια που προωθούν τη συνεργατική και βιωματική μάθηση, η οποία βασίζεται στην 

επίλυση προβλημάτων (problem-based learning). 

Η τμηματική προσέγγιση που  ακολουθήθηκε σε αυτά τα εργαλεία επιτρέπει στους εκπαιδευτές 

να προσαρμόσουν εύκολα την εκπαίδευσή τους στις συγκεκριμένες ανάγκες, το χρονικό 

πλαίσιο και τις συνθήκες κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης. Το εγχειρίδιο σκοπεύει να 

υποστηρίξει τους εκπαιδευτές να προβληματιστούν πάνω σε διάφορα θέματα που εμπίπτουν 

στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας σε κοινότητες των Ρομά, και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν 

στο εθνικό τους πλαίσιο. Επιπλέον, τους καθοδηγεί ώστε να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 

εντοπίσουν τις πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους με γυναίκες 

Ρομά -θύματα βίας, καθορίζοντας παράλληλα τον ρόλο τους σε τέτοια περιστατικά.  

1.5. Πώς να χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στον 

καθορισμό των ομάδων-στόχου αυτού του εγχειριδίου, στους στόχους και τους επιμέρους 

σκοπούς του, στη μεθοδολογία και τη γενική δομή του. Οι Ενότητες στο δεύτερο μέρος 

καλύπτουν διαφορετικές πτυχές γύρω από το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στις κοινότητες 

Ρομά. Οι πέντε Ενότητές του μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν μαζί είτε ξεχωριστά κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι Ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους εκπαιδευτές 

δομημένες εκπαιδευτικές συναντήσεις, παρέχοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων για την υλοποίηση 

εκπαιδεύσεων σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία στις κοινότητες Ρομά. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

 

Κάθε Ενότητα περιέχει μια εισαγωγή στο υπό διαπραγμάτευση θέμα, και συγκεκριμένες 

υποενότητες με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι σχετικές πρακτικές ασκήσεις που αντιστοιχούν 

σε κάθε Ενότητα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι, στο τέλος του εγχειριδίου. Όλες οι Ενότητες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά ή  με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις συνθήκες 

που υπάρχουν στο εθνικό πλαίσιο κάθε εταίρου και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τους μαθησιακούς στόχους κάθε 

Ενότητας κατά την επεξεργασία του περιεχομένου της. Γενικές αρχές και καθοδήγηση 

παρέχονται σε κάθε Ενότητα, με σκοπό την αύξηση της θεωρητικής κατανόησης των 

συμμετεχόντων στην εκπαίδευση και την προσφορά πρακτικών οδηγιών για την εφαρμογή τους 

κατά την εργασία τους. 

Το δεύτερο μέρος αρχίζει με την Ενότητα 1, η οποία προσφέρει μια εικόνα για τα πολιτισμικά 

ζητήματα των γυναικών που ζουν σε κοινότητες Ρομά, τα δικαιώματά τους και τις ανάγκες που 

αναδύονται. Η ενότητα αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 

κοινοτήτων Ρομά και τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες που εφιστούν την προσοχή των 

επαγγελματιών που εργάζονται με Ρομά, ειδικά όταν παρουσιάζονται περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Η Ενότητα 2 πραγματεύεται διάφορες πτυχές της ενδοοικογενειακής βίας, βασικούς ορισμούς 

και σχετικές έννοιες. Οι αντίστοιχες υποενότητες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους/τις 

επαγγελματίες ή/και τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές κατά την αναγνώριση της 

ενδοοικογενειακής βίας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες παραδείγματα βίαιων συμπεριφορών  

. Επιπλέον, παρέχουν μια λίστα με πρώιμα σημάδια που προειδοποιούν τους επαγγελματίες ότι 

οι ωφελούμενοί τους ενδέχεται να βιώνουν ενδοοικογενειακή βία. H τρίτη υποενότητα 

καθοδηγεί τους επαγγελματίες κατά τη διαδικασία προσέγγισης των θυμάτων με σκοπό την 

διασφάλιση της ασφάλειάς τους. 

Η Ενότητα 3 είναι αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία με 

ειδική αναφορά στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

Η Ενότητα 4 πραγματεύεται το ευαίσθητο ζήτημα της δεοντολογίας και της εμπιστευτικότητας, 

με στόχο να εφοδιάσει το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών με συμβουλές και 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

κατευθυντήριες γραμμές ενώ αντλούν εμπιστευτικές πληροφορίες από τις Ρομά γυναίκες -

θύματα βίας. 

Η Ενότητα 5 στοχεύει να αποσαφηνίσει τον περίπλοκο ρόλο των πολιτισμικών διαμεσολαβητών 

στις κοινότητες Ρομά, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών 

παρέχοντας στρατηγικές αυτοφροντίδας για τη μείωση του άγχους και της έντασης που 

βιώνουν ως αποτέλεσμα της εργασίας τους με θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

Η ανάπτυξη και η υλοποίηση του προγράμματος Ευαισθητοποίησης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων 

αναμένεται να ξεπεράσει πολλές σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

διαφοροποίησης των πλαισίων στις χώρες -εταίρους, της σημαντικής ποικιλομορφίας όσον 

αφορά τις ομάδες των κοινοτήτων Ρομά, των διαφορετικών υποβάθρων και εκπαιδευτικών 

εμπειριών των επαγγελματιών, καθώς και τις εξειδικευμένες προτεραιότητες και ανάγκες 

κατάρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις και τους στόχους του έργου, το 

πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων οφείλει να διέπεται από τέσσερα 

σημαντικά χαρακτηριστικά: 

• Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα των 

συμμετεχόντων, με όλη την ποικιλομορφία τους. 

• Να παρέχει ευελιξία, επιτρέποντας την κάλυψη των προαναφερθεισών 

αναγκών. 

• Να εναρμονίζεται με την πρακτική των συμμετεχόντων. 

• Να μπορεί να εφαρμοστεί και να διαδοθεί από όσους/ες συμμετέχοντες/ουσες 

ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των ομοτίμων 

τους. 

1.6. Εργαλείο: Ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης για τα συμμετέχοντα άτομα 

(προ της εκπαίδευσης) 

Το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί δύναται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 

προ-αξιολόγησης των επαγγελματιών πριν την συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές συναντήσεις. 

Οι επαγγελματίες και οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές που εργάζονται με κοινότητες Ρομά 

ενδέχεται να έχουν διαφορετικό προσωπικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία, τη θέση εργασίας τους και τις 

προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες μπορεί να προσφέρει χρήσιμα 

στοιχεία για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων και την επιλογή σχετικών θεμάτων προς εκπαίδευση.  

___ Eισάγετε το email σας ___ 

Ηλικία  

☐18-24        ☐ 25-34        ☐ 35-44        ☐ 45-54     ☐ ≥55 

Φύλο  

☐ Α       ☐ Θ        ☐ Άλλο  

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

☐ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ☐ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση     ☐  Aπολυτήριο λυκείου 

    ☐ Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

(σε περίπτωση που έχετε πτυχίο) Καθορίστε τον τύπο του πτυχίου που κατέχετε 

☐ Νομικές και πολιτικές επιστήμες    ☐ Ανθρωπιστικές επιστήμες   

☐ Επιστήμες Υγείας     ☐ Άλλο       ☐ Κανένα από τα παραπάνω 

Σε ποια πόλη εργάζεστε; 

___ Εισάγετε κείμενο ____ 

Εργάζεστε με θύματα/επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας; 

☐  Ναι        ☐  Όχι  

Εάν εργάζεστε σε ένα κοινοτικό κέντρο, ποιος είναι ο ρόλος σας στο κέντρο; 

☐ Κοινωνικός Λειτουργός/Ψυχολόγος  ☐ Υπεύθυνος-η Διαχείρισης/Συντονισμού 

☐ Νομική υποστήριξη και συμβουλευτική   ☐ Επαγγελματίας υγείας  ☐ 

Διαπολιτισμικός μεσολαβητής      ☐ Άλλο 

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε εκπαίδευση σχετικά με τη έμφυλη βία ή/και την 
ενδοοικογενειακή βία; 

☐  Ναι        ☐  Όχι 

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε εκπαίδευση σχετικά με τον πληθυσμό και/ή τον πολιτισμό 
των Ρομά; 

☐  Ναι        ☐  Όχι 

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε εκπαίδευση για τα δικαιώματα των γυναικών; 

☐ Ναι        ☐ Όχι 

Πώς αξιολογείτε τις γνώσεις σας  γύρω από την έμφυλη βία; 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Σημειώστε έναν αριθμό από το 1 έως το 5, όπου το 5 είναι το μέγιστο 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Πώς αξιολογείτε τις γνώσεις σας για τον πληθυσμό και/ή τον πολιτισμό των Ρομά; 

  Σημειώστε έναν αριθμό από το 1 έως το 5, όπου το 5 είναι το μέγιστο. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Πώς αξιολογείτε τις γνώσεις σας γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών 

Σημειώστε έναν αριθμό από το 1 έως το 5, όπου το 5 είναι το μέγιστο. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Για ποια θέματα θα σας ενδιέφερε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες; 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 επιλογές. 

☐ Έμφυλη βία (τύποι, παράγοντες, εκδηλώσεις κ.λπ.) 

☐ Προσέγγιση με την οπτική του φύλου/Διαθεματική/Θυματοκεντρική προσέγγιση     

☐ Ταυτοποίηση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 

☐ Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου/δεικτών ευαλωτότητας στην 

ενδοοικογενειακή βία 

☐ Προστασία, Υποστήριξη και αρωγή των θυμάτων 

☐ Νομικό πλαίσιο 

Παρακαλώ, γράψτε παρακάτω εάν υπάρχουν άλλα συγκεκριμένα θέματα σχετικά με 

την ενδοοικογενειακή βία στα οποία θα σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα. 

___ Εισάγετε κείμενο ___ 

 

Μέρος ΙΙ: Εκπαιδευτικές Ενότητες 

2.1. Ενότητα 1: Πολιτισμικά ζητήματα των γυναικών Ρομά, τα δικαιώματα και οι 

ιδιαίτερες ανάγκες τους 

Η Ενότητα 1 στοχεύει στο να βοηθήσει τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και επαγγελματίες 

να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινότητες των Ρομά στις οποίες εργάζονται. Τα θέματα που 

παρουσιάζονται σε αυτήν την Ενότητα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με i) τις παραδόσεις των 

κοινοτήτων Ρομά, ii) την ιστορία τους, iii) τον ρόλο των γυναικών Ρομά εντός και εκτός των 

κοινοτήτων Ρομά, iv) τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα, v) τα καθημερινά τους προβλήματα και 

vi) το πώς οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν την καταπίεση. Η Ενότητα 1 συνιστάται να 

συντονίζεται από γυναίκα Ρομά εκπαιδεύτρια.  

Μαθησιακοί στόχοι: 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 
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Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 

1. Κατανοείτε καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων Ρομά, τις 

διαφορετικές αντιλήψεις, τις διομαδικές τους σχέσεις και πρακτικές. 

2. Κατανοείτε καλύτερα τα πολιτιστικά ζητήματα των γυναικών Ρομά, τη θέση και τους 

ρόλους τους εντός και εκτός κοινότητας. 

3. Κατανοείτε τα δικαιώματα των γυναικών και να διερευνείτε εάν εφαρμόζονται στις 

κοινότητες Ρομά. 

4. Αξιολογείτε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες 

Ρομά ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

 

2.1.1. Χαρακτηριστικά και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των διαφορετικών Ρομά 

κοινοτήτων  

Οι Ρομά αποτελούν μια εθνοτική ομάδα ατόμων που μετακινείται στην Ευρώπη πάνω από 

100 χρόνια (και σε ορισμένες χώρες, όπως η Πορτογαλία, περισσότερα από 500 χρόνια). 

Ακόμη και σήμερα, ορισμένες κοινότητες Ρομά έχουν διατηρήσει τις παλιές 

μεταναστευτικές τους συνήθειες και μετακινούνται από μέρος σε μέρος ή από χώρα σε 

χώρα. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις ομάδες Ρομά πλέον έχουν εγκατασταθεί και έχουν 

δημιουργήσει κοινότητες εντός των χωρών τους (Bradford, 2018). 

Σύμφωνα με μελέτες της UNICEF (UNICEF, 2018), υπάρχουν 12 έως 15 εκατομμύρια Ρομά 

στην Ευρώπη και πάνω από το 70% αυτών ζει στην Ανατολική Ευρώπη. Η λέξη «Ρομά» 

σημαίνει «λαός» και σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει τον πληθυσμό των 

Ρομά. 

Οι Ρομά έχουν βιώσει πολλές διακρίσεις λόγω του σκουρόχρωμου δέρματός τους ενώ 

παράλληλα υποδουλώθηκαν από τους Ευρωπαίους. Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς 

προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΜΚΟ, οι Ρομά 

εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων. Οι Ρομά γυναίκες είναι ακόμα πιο 

εκτεθειμένες σε αυτήν την κατάσταση, διότι υφίστανται διπλή διάκριση – πρώτον επειδή 

είναι γυναίκες και δεύτερον επειδή είναι Ρομά (Bradford, 2018). 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος SURT το 2012, αρκετά βασικά σημεία ισχύουν για τις 

περισσότερες Ρομά κοινότητες . Το πρώτο και κυριότερο σημείο προς κατανόηση είναι ότι 
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οι Ρομά δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Οι διαφορές είναι εμφανείς ακόμη και 

μεταξύ κοινοτήτων από την ίδια χώρα ή περιοχή. Ωστόσο, όλοι/ες έχουν ένα κοινό: την 

οικογένεια. Η οικογένεια θεωρείται ο πυρήνας της κοινωνίας των Ρομά, όπου η αξία του 

ατόμου καθορίζεται από την αξία της οικογένειας και τον ρόλο της στην κοινωνία. Από 

αυτή την άποψη, οι ατομικές επιλογές επηρεάζονται έντονα από τις κοινωνικές νόρμες που 

υπάρχουν στις κοινότητες Ρομά (Fundacio Surt, 2012). 

«Η οικογένεια Ρομά ορίζεται ως μία διευρυμένη οικογένεια, ως ένα δίκτυο και όχι 

ως μία οικογένεια με έναν πυρήνα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο μια συμμαχία 

μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά μια συμμαχία μεταξύ δύο οικογενειών που ανήκουν 

στην ίδια κοινότητα. Οι συμμαχίες έχουν ενδογαμικό χαρακτήρα, διότι 

πραγματοποιούνται μέσα στην ίδια ομάδα. Στις παραδοσιακές κοινότητες, οι 

συμμαχίες μεταξύ οικογενειών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες δεν γίνονται 

δεκτές. (Fundacio Surt, 2012, σελ.12). 

Η οικογένεια αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό πάνω στον οποίο λειτουργούν οι κοινότητες 

Ρομά και το πατριαρχικό σύστημα συνιστά το ισχύον σύστημα. Παρά τον αναμφισβήτητα 

θεμελιώδη ρόλο των γυναικών Ρομά, η κύρια εξουσία στην οικογένεια δίνεται στους 

άνδρες. Οι γυναίκες Ρόμα μπορεί να είναι αυτές που κρατούν το βάρος της οικογένειας 

στους ώμους τους και διασφαλίζουν τη συνέχιση της κοινότητας, ανατρέφοντας τα παιδιά 

και φροντίζοντας για την ευημερία και την εκπαίδευσή τους, αλλά οι άνδρες είναι αυτοί 

που φροντίζουν για τις οικογένειές τους, διασφαλίζοντας την οικονομική τους ασφάλεια 

(Fundacio Surt, 2012). Παρόλα αυτά, εάν ένα μέρος αυτού του συστήματος  καταρρεύσει, 

ολόκληρη η ισορροπία διασπάται (European Roma Rights Center, 2000). 

Ένα επιπλέον σημαντικό σημείο στις κοινότητες Ρομά είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών κοινοτήτων Ρομά, καθώς και μεταξύ των αστικών και αγροτικών 

κοινοτήτων. Οι πλούσιες κοινότητες Ρομά ζουν σε πολυτελή σπίτια και έχουν πολυτελή 

αυτοκίνητα, στέλνουν τα παιδιά τους στα καλύτερα σχολεία και οι περισσότεροι από 

αυτούς έχουν τη δική τους επιχείρηση. Ένα σχετικό παράδειγμα προέρχεται από την 

κοινότητα Kalderash Roma του Buzescu της Ρουμανίας. Μετά την πτώση του κομμουνισμού 

το 1989, ταξίδεψαν σε όλη τη χώρα, μάζευαν παλιοσίδερα από εγκαταλελειμμένα 

εργοστάσια και καταστήματα και τα μετέτρεψαν σε τεράστιες περιουσίες. (O'Neille, 2021). 
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Στο μεταξύ, οι φτωχές κοινότητες Ρομά ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χωρίς 

πρόσβαση σε εκπαίδευση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας ή ιατρική περίθαλψη. 

Περαιτέρω διαφοροποίηση επισημαίνεται με τη διάκριση μεταξύ παραδοσιακών 

κοινοτήτων (που βρίσκονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές) και ενσωματωμένων 

κοινοτήτων (που βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές). Οι ενσωματωμένες, μη 

παραδοσιακές κοινότητες ζουν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες του κυρίαρχου 

πληθυσμού, ενώ οι παραδοσιακές κοινότητες Ρομά θεωρούνται «κράτος ἐν κράτει» (Ciaian 

& Kancs, 2016). 

Η προαναφερθείσα μελέτη του Ιδρύματος SURT (2012) επισημαίνει τα πιο κρίσιμα 

σύγχρονα προβλήματα των Ρομά κοινοτήτων: 

«Τα πραγματικά προβλήματα των Ρομά κοινοτήτων, με επιπτώσεις σε ολόκληρη την 

κοινωνία είναι: η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η έλλειψη ταυτοποιητικών εγγράφων, η έλλειψη πρόσβασης σε ιατρικές 

υπηρεσίες, το χαμηλό επίπεδο απασχολησιμότητας, οι πολλαπλές διακρίσεις, ο κοινωνικός 

και ο χωροταξικός διαχωρισμός τους». (σελ. 26) 

Ωστόσο, οι Ρομά υπόκεινται σε «αρνητικά στερεότυπα, που προέρχονται από την 

επιλεκτική κρίση  κοινωνικού αποκλεισμού και θεσμοθετημένου ρατσισμού ανά τους 

αιώνες, ή μέσω ενός θετικού στερεότυπου που προέρχεται από τη ρομαντική θέαση της 

λογοτεχνίας και της λαϊκής κουλτούρας». (Consiliul Europei, 2014, σελ. 15). 

2.1.2. Η ενδοοικογενειακή βία στις κοινότητες Ρομά: έννοιες και ιδιαιτερότητες 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου PATTERN, προέκυψαν 

διαφορετικές αντιλήψεις για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας από τα 

συμμετέχοντα άτομα. Παρόλα αυτά, ήταν συχνή η σύνδεση της ενδοοικογενειακής βίας 

κατά των γυναικών Ρομά συχνά συνδέθηκε με τις πατριαρχικές δομές των οικογενειών και 

των κοινοτήτων Ρομά (Perista, 2021). 

Στην Πορτογαλία, οι διαθέσιμες μελέτες για τις κοινότητες Ρομά επιβεβαιώνουν ότι η 

ενδοοικογενειακή βία εμφανίζεται σε κοινότητες Ρομά, εντός των οποίων οι γυναίκες 

έχουν αναγνωριστεί ως τα θύματα (Magano & Mendes, 2014, στο Perista, Brasil & Carrilho, 

2021). Ομοίως, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που υποστηρίζουν και προστατεύουν 
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γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας εντοπίζουν κάθε χρόνο γυναίκες Ρομά που 

βιώνουν ενδοοικογενειακή βία. Παρόλο που μόνο λίγες γυναίκες αναζητούν βοήθεια, οι 

οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίσουν εναλλακτικούς τρόπους ζωής για αυτές, 

χωρίς βία και τραυματικές εμπειρίες. Παρά τις ελλείψεις δεδομένων και των εθνικών 

ερευνών σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά, η βιβλιογραφία 

υποστηρίζει ότι «οι Ρομά γυναίκες είναι επιφυλακτικές στο να μιλούν ή να παίρνουν θέση 

απέναντι σε καταστάσεις βίας επειδή, σύμφωνα με την κουλτούρα τους, αυτό θεωρείτα 

ιδιωτικό θέμα και για αυτό το λόγο πρέπει να λυθεί εντός της οικογένειας» (Neves, Correia 

& Allen 2018, στο Perista et al., 2021). Όσον αφορά τη μακροχρόνια παράδοση επίλυσης 

περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σύμφωνα με τους κανόνες της ίδιας της κοινότητας, 

η επιλογή του να στραφούν προς την οικογένεια και τους γηραιότερους της κοινότητας έχει 

ίσως ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αντίληψης ότι η δυσφορία εκφράζεται μόνο από 

μία μικρή μειοψηφία. Είναι πολύ σπάνιο για τις γυναίκες που ζουν σε κοινότητες Ρομά να 

στραφούν στην αστυνομία για να σταματήσουν την ενδοοικογενειακή βία (Martins, 2019, 

στο Perista et al., 2021). 

Στην Ισπανία, κανένας οργανισμός δεν συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των 

θανάτων γυναικών Ρομά που οφείλονται στο φύλο τους. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες 

που παρέχουν τα μέσα ενημέρωσης και οργανισμοί που συνεργάζονται με την κοινότητα 

Ρομά επιτρέπουν τον εντοπισμό  συγκεκριμένων περιστατικών έμφυλης βίας κατά των 

γυναικών αυτής της εθνότητας. Η έμφυλη βία είναι ένα πρόβλημα από το οποίο 

υποφέρουν γυναίκες όλων των εθνικοτήτων, πολιτισμών, κοινωνικών τάξεων, ηλικιών και 

εθνοτικών ομάδων και, ως εκ τούτου, αναπόφευκτα επηρεάζει και τον πληθυσμό των 

Ρομά. Περιστατικά που αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης καταδεικνύουν ότι η έμφυλη 

βία επηρεάζει τις γυναίκες  Ρομά και μπορεί να οδηγήσει σε πιο ακραίες μορφές βίας, 

όπως η δολοφονία από τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους τους. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, οι ΜΚΟ που εργάζονται με την κοινότητα Ρομά έχουν δεσμευτεί στην 

πραγματοποίησης μιας σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 

(Casanova, 2021). 

Η εθνική έκθεση της Βουλγαρίας παρουσιάζει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους 

έμφυλους ρόλους των Ρομά οικογενειών, ιδιαίτερα στις κοινότητες Kaldarashi. Στις 

κοινότητες αυτές η γέννηση αγοριού θεωρείται πραγματική ευλογία, γιατί, σύμφωνα με 
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την παράδοση, τα αγόρια φροντίζουν τις οικογένειες. Ως εκ τούτου, οι οικογένειες που 

έχουν μόνο κορίτσια τείνουν να υιοθετούν ένα αγόρι για να συνεχίσουν την παράδοση, 

διαιωνίζοντας έτσι τις πατριαρχικές δομές των Ρομά κοινοτήτων (Krumova & Velikova, 

2021). 

Στη Ρουμανία, η κατάσταση είναι παρόμοια με τις υπόλοιπες χώρες-εταίρους. Δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των γυναικών Ρομά που υφίστανται 

ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες που προέρχονται από τις κοινότητες έρχονται 

αντιμέτωπες με δυσκολίες εντός και εκτός της κοινότητας. Κατέστη  επίσης εμφανές ότι 

ακόμη και στην περίπτωση που οι Ρομά γυναίκες είναι ενήμερες για τα δικαιώματά τους, 

δεν βασίζονται στις αρμόδιες αρχές για βοήθεια όταν την έχουν ανάγκη. Αν δεν είναι 

σίγουρες για την έκβαση των ενεργειών τους, επιλέγουν να παραμείνουν σιωπηλές και να 

υποφέρουν. Καθώς φοβούνται ότι εάν δεν υπάρχει τρόπος να διαφύγουν με ασφάλεια, 

παρόλη την εγγυημένη υποστήριξη τόσο για τον εαυτό τους όσο και τα παιδιά τους, η 

επιστροφή στον δράστη και σε μια ακόμη χειρότερη κατάσταση είναι αναπόφευκτη 

(Fratila, 2021). 

Στην Ελλάδα, η υπάρχουσα έρευνα για τις Ελληνίδες Ρομά επικεντρώνεται κυρίως στις 

δυσκολίες πρόσβασης των Ρομά σε υπηρεσίες υγείας λόγω κοινωνικών διακρίσεων, στις 

δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και στα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου λόγω 

πρόωρων γάμων. Είναι αξιοσημείωτο, παρόλα αυτά, ότι δεν υπάρχει έρευνα για την 

ενδοοικογενειακή βία εναντίων των Ελληνίδων Ρομά. Στην 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία 

κατά των Γυναικών  (Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων, 2020) για την περίοδο Νοέμβριος 2019 - Οκτώβριος 2020, δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών 

Ρομά στην Ελλάδα, αλλά για τις γυναίκες γενικότερα. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι 

οι Ρομά γυναίκες δεν αναζητούν υποστήριξη είτε επειδή δεν αυτοπροσδιορίζονται ως 

Ρομά. Το πιο πιθανό σενάριο σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνάς μας είναι ότι δεν 

αναζητούν υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε επειδή δεν τις εμπιστεύονται ώστε  

αποκαλύψουν πληροφορίες, είτε επειδή δεν είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν την 

οικογένειά τους και την ευρύτερη Ρομά κοινότητα (Chronopoulou, Koutantou, & Karakosta, 

2021). 
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Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των Ρομά κοινοτήτων που σχετίζονται με την 

ενδοοικογενειακή βία – βία κατά των γυναικών  ισχύουν για όλες τις χώρες – εταίρους του 

έργου PATTERN. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται παρακάτω:  

1. Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των Ρομά γυναικών δεν αποτελεί προτεραιότητα των 

Ρομά κοινοτήτων και συχνά διακόπτεται από τις ευθύνες που σχετίζονται με τη 

φροντίδα των οικογενειών τους. Η μη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή στερεί από 

τις γυναίκες την εκμάθηση των δικαιωμάτων τους και του ρόλου της γυναίκας στη 

σύγχρονη κοινωνία, καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Ως αποτέλεσμα, οι 

γυναίκες παραμένουν προσκολλημένες στις παλιές και ξεπερασμένες αντιλήψεις 

της κοινότητας για τον ρόλο τους στην κοινωνία: περιορίζονται στη φροντίδα του 

νοικοκυριού και αποδέχονται την βίαιη συμπεριφορά των ανδρών τους όταν 

έρχονται ενώπιον τους (Chronopoulou et al., 2021). 

2. Απασχολησιμότητα: Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών Ρομά είναι άνεργες 

και η κύρια ευθύνη τους είναι να φροντίζουν τα παιδιά τους και να διαχειρίζονται 

το νοικοκυριό τους. Οι οικογενειακές δεσμεύσεις και η έλλειψη εκπαίδευσης 

μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και, 

συνεπακόλουθα, να περιορίσουν την οικονομική ανεξαρτησία τους. Κατά συνέπεια, 

επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν ως οικονομικά αυτόνομες, οι γυναίκες Ρομά 

είναι πιο ανεκτικές στην ενδοοικογενειακή βία (Chronopoulou et al., 2021). 

3. Έμφυλοι ρόλοι: Οι Ρομά γυναίκες υφίστανται έμφυλες διακρίσεις λόγω της 

πατριαρχικής δομής των κοινοτήτων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες Ρομά 

ενδέχεται να μην επιτρέπεται να εκφράζουν τη γνώμη τους και να κάνουν επιλογές 

σύμφωνα με τις επιθυμίες τους σε θέματα που άπτονται της ζωής και του 

μέλλοντός τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πατριαρχία λειτουργεί πολύ 

διαφορετικά ανάλογα με την κοινότητα. Τα στερεότυπα αναφορικά με τους 

έμφυλους ρόλους έχει αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών (Artinopoulou & Farsedakis, 2003, στο 

Chronopoulou et al., 2021). 

4. Συνθήκες διαβίωσης: Οι Ρομά συχνά ζουν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, με 

υποτυπώδεις συνθήκες στέγασης, διαχωρισμένες από τον υπόλοιπο πληθυσμό , με 

αδυναμία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 
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εξειδικευμένων υπηρεσιών για την πρόληψη ή την καταπολέμηση της 

ενδοοικογενειακής βίας. Το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες Ρομά ζουν σε 

καταυλισμούς ή γειτονιές Ρομά τις απομονώνει από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες 

που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία (Chronopoulou et al., 2021). 

5. Επίρριψη ευθυνών στην κουλτούρα: Η βία κατά των γυναικών συχνά απεικονίζεται 

ως μέρος της «κουλτούρας των Ρομά». Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την 

αντίληψη της βίας κατά των γυναικών στον πλειοψηφικό πληθυσμό, ο οποίος δεν 

είναι έχει παρόμοιο πολιτισμικό υπόβαθρο (Pavee Point Traveler & Rom Centre, 

2015, στο Chronopoulou et al., 2021). Το γεγονός ότι οι γυναίκες Ρομά υφίστανται 

διακρίσεις τόσο από τον κυρίαρχο πληθυσμό όσο και από τις αρχές, έχει ως 

αποτέλεσμα οι ίδιες να διστάζουν να ζητήσουν υποστήριξη και να αποκαλύψουν 

την ενδοοικογενειακή βία.  Η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζεται σιωπηλά χωρίς να 

καταγράφεται (Chronopoulou et al., 2021). 

6. Πρόωρος γάμος: «Οι συζητήσεις για τους πρόωρους γάμους συχνά περιβάλλονται 

από υποθέσεις σχετικά με τους κανονισμένους, αναγκαστικούς γάμους ως 

πολιτιστική παράδοση των κοινοτήτων Ρομά. Στην πραγματικότητα, η πρόωρη 

δημιουργία οικογένειας είναι πατριαρχική [ενν. παράδοση] παρά μία «παράδοση 

των Ρομά». Στις πατερναλιστικές κοινότητες και κοινωνίες η οικογένεια είναι η πηγή 

της οικονομικής παραγωγής, του πλούτου, της ασφάλειας και της κοινωνικής θέσης, 

καθιστώντας σημαντικό τον γάμο και την απόκτηση παιδιών σε νεαρή ηλικία» 

(Pavee Point Traveler & Rom Centre, 2015, σελ. 19, στο Chronopoulou et al., 2021). 

Πράγματι, οι πρόωροι γάμοι συμβαίνουν σε ορισμένες από τις κοινότητες των Ρομά 

(για παράδειγμα στην Ελλάδα) και συνδέονται με τις πεποιθήσεις ότι οι γυναίκες 

πρέπει να είναι παρθένες και να παντρεύονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Για να 

αποφύγουν τη σεξουαλική επαφή πριν το γάμο, οι οικογένειες Ρομά προτιμούν να 

επιλέγουν τον ιδανικό σύζυγο για τα κορίτσια τους και τα αναγκάζουν να 

παντρευτούν από μικρή ηλικία. Αυτή η τακτική, η οποία είναι αποδεκτή μεταξύ των 

Ρομά, επιφέρει εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς τα 

κορίτσια εκτίθενται στον κίνδυνο της ενδοοικογενειακής και της σεξουαλικής βίας, 

της αυξημένης σχολικής διαρροής, της μελλοντικής ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού (Chronopoulou et al., 2021). 
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Όλες οι γυναίκες Ρομά που παρουσιάστηκαν στις μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 

έργου PATTERN, ήταν σε θέση να εντοπίσουν τις περισσότερες μορφές ενδοοικογενειακής 

βίας και όλες θεώρησαν και συνειδητοποίησαν ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί 

έγκλημα. Η πλειοψηφία των γυναικών Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνά μας, θεώρησε 

ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κυρίως η σωματική, ψυχολογική και λεκτική 

επιθετικότητα και ότι η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει προσβολές, 

κακοποίηση, ταπείνωση και έλεγχο (Perista et al., 2021). Παρόλο που στις περισσότερες 

χώρες- εταίρους, οι συμμετέχουσες συμφώνησαν ότι είναι οι γυναίκες εκείνες που 

υφίστανται περισσότερο ενδοοικογενειακή βία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, οι Ρομά 

γυναίκες δήλωσαν ότι και οι άνδρες γίνονται θύματα κακοποίησης (Perista et al., 2021; 

Casanovas, 2021). 

Ταυτόχρονα, οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην προαναφερθείσα έρευνα 

συμφώνησαν ότι οι διακρίσεις εις βάρος τους ξεκινούν από τους δημόσιους φορείς, όπως η 

αστυνομία. Μία από τις διαπολιτισμικές δμεσολαβήτριες της Ρουμανίας εξήγησε ότι οι 

κακοποιημένες γυναίκες Ρομά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό κατά την 

συνδιαλλαγή τους με τους δημόσιους φορείς. Χωρίς τη βοήθεια των αρχών, χωρίς 

μόρφωση και χρήματα, έχουν μηδαμινές προοπτικές να δημιουργήσουν μια νέα ζωή εάν 

εγκαταλείψουν τον βίαιο σύντροφο τους. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά είναι ότι το κράτος δεν έχει έγκυρες μακροπρόθεσμες 

λύσεις για αυτές. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για τις γυναίκες που προέρχονται 

από παραδοσιακές ή αγροτικές κοινότητες, λόγω της απομόνωσής τους από τον έξω κόσμο, 

χωρίς να ξέρουν πώς να προστατέψουν τον εαυτό τους ή πού να ζητήσουν βοήθεια (Fratila, 

2021). Προσθέτοντας σε αυτό το φόβο μήπως ντροπιαστεί η οικογένειά τους ή τον κίνδυνο 

αποκλεισμού από την κοινότητα, οι περισσότερες γυναίκες Ρομά -θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας προτιμούν να κρύβουν τα σημάδια της βίας που υφίστανται, για να 

αποφευχθεί μια μεγαλύτερη σύγκρουση (Perista et al., 2021). 

Παρά τις ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας, τα κύρια προβλήματα φαίνεται να είναι 

παρόμοια στις περισσότερες Ρομά κοινότητες των χώρων-εταίρων της Κοινοπραξίας. 

Σύμφωνα με τη Συνοπτική Έκθεση του έργου PATTERN: 
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«Οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν πολλαπλούς παράγοντες ευαλωτότητας που τις 

θέτουν σε κίνδυνο βίωσης έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας. Παράγοντες όπως η 

φτώχεια και οι συνθήκες διαβίωσης, το επίπεδο εκπαίδευσης και η πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας, το κοινωνικό δίκτυο που λειτουργεί ως σύστημα υποστήριξης, οι 

διακρίσεις με βάση την τάξη και την εθνικότητά τους, όχι μόνο συμβάλλουν στην 

εμφάνιση ενδοοικογενειακής βίας, αλλά μειώνουν και τις πιθανότητες για ένα θύμα 

να ξεφύγει από αυτόν τον κύκλο βίας». (σελ 60)  

2.2. Ενότητα 2: Ενδοοικογενειακή βία: ορισμοί και έννοιες 

Η Ενότητα αυτή εισάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο περίπλοκο και απαιτητικό πεδίο 

της ενδοοικογενειακής βίας, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτικές δραστηριότητες. Η 

Ενότητα 2 επιχειρεί να καλύψει τον ορισμό τόσο της βίας όσο και της ενδοοικογενειακής 

βίας, καθώς και τις διάφορες μορφές εκδήλωσης της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα 

λεπτομερές μέρος αυτής της ενότητας εστιάζει στα πρώιμα σημάδια της ενδοοικογενειακής 

βίας και στον τρόπο αξιολόγησης του επιπέδου βίας που έχει υποστεί μία επιζώσα. Αυτή η 

ενότητα θα προτείνει επίσης στρατηγικές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των επιζωσών 

και των παιδιών τους, και τον τρόπο για την καλύτερη προσέγγιση τους, σε μια ευαίσθητη 

ως προς το φύλο προσέγγιση, δημιουργώντας ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και φιλόξενο 

περιβάλλον για τις Ρομά γυναίκες. 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 

1. Κατανοείτε τους ορισμούς και τις έννοιες της βίας και της ενδοοικογενειακής βίας. 

2. Προσδιορίζετε τις διάφορες μορφές εκδήλωσης της ενδοοικογενειακής βίας. 

3. Προσδιορίζετε τα πρώιμα σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας και πώς να 

αξιολογείτε το επίπεδο βίας που έχει υποστεί ένα θύμα. 

4. Αξιολογείτε την ασφάλεια των θυμάτων και των παιδιών τους. 

5. Αναπτύσσετε στρατηγικές σύμφωνα με την αξιολόγηση της ασφάλειας του θύματος 

και τρόπους για την καλύτερη προσέγγιση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σε 

μια ευαίσθητη προς το φύλο προσέγγιση, δημιουργώντας ένα ασφαλές, 

συμπεριληπτικό και φιλόξενο περιβάλλον για τις Ρομά γυναίκες. 
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Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ένα παγκόσμιο 

ζήτημα δημόσιας υγείας (ΠΟΥ, 2013) με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες, τα 

παιδιά και τις κοινότητες.  Ο επιπολασμός της ενδοοικογενειακής βίας είναι 

αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Η κατανόηση 

του ορισμού του μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες να λάβουν πιο αποτελεσματικά 

μέτρα ενάντια στις πολλές εκδηλώσεις της κακοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

δράστες μπορεί να μην συνειδητοποιούν καν ότι ασκούν ενδοοικογενειακή βία σε κάποιον 

άλλο. Από την άλλη πλευρά, οι επιζώσες ενδέχεται να μην αναλάβουν δράση κατά των 

δραστών τους εάν δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά που βιώνουν 

αποτελεί ενδοοικογενειακή βία. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: 

«Η βία κατά των γυναικών σημαίνει οποιαδήποτε πράξη έμφυλης βίας που οδηγεί ή 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή 

ταλαιπωρία σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του 

εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στην 

δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή» (ΟΗΕ, άρθρο 1, 1993). 

«Η βία κατά των γυναικών πρέπει να γίνει κατανοητό ότι περιλαμβάνει, αλλά δεν 

περιορίζεται στα ακόλουθα: σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που 

συμβαίνει στην οικογένεια, στη ευρύτερη κοινότητα, και διαπράττεται ή γίνεται 

ανεκτή από το κράτος, όπου κι αν συμβαίνει» (ΟΗΕ, άρθρο 2, 1993). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κυκλοφόρησε την πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για τη Βία 

και την Υγεία το 2002, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση του προβλήματος 

της βίας παγκοσμίως. Το πρόβλημα της βίας ορίστηκε ως εξής: 

«Η σκόπιμη χρήση σωματικής βίας ή δύναμης, επαπειλούμενης ή πραγματικής, προς 

τον εαυτό, προς ένα άλλο άτομο ή μιας ομάδας ή κοινότητας, που είτε οδηγεί είτε 

έχει μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική βλάβη, 

δυσμενή ανάπτυξη ή αποστέρηση» (ΠΟΥ, 2002).  

Παρά την έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τους ορισμούς, η ενδοοικογενειακή βία είναι 

σαφώς ένα πολύ συχνό και αφανές πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους, και παρόλο που οι 
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γυναίκες μπορεί να είναι βίαιες προς τους άνδρες το συντριπτικό βάρος της συντροφικής 

βίας  το υφίστανται οι γυναίκες από χέρια ανδρών (WHO, 2002 ). Η ενδοοικογενειακή βία 

είναι ένα πολύπλοκο μοτίβο συμπεριφορών που μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός από 

σωματικές πράξεις βίας, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση (Hegarty, 2000). 

 

 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (2011, σελ. 8), 

Η «βία κατά των γυναικών» νοείται ως μία παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις πράξεις έμφυλης βίας που έχουν ως αποτέλεσμα, ή είναι 

πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα, σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική 

βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, 

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

δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή· 

Και 

Ως «ενδοοικογενειακή βία» νοούνται όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, 

ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα εντός της οικογένειας ή της 

οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα 

από το εάν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν την ίδια κατοικία με το θύμα. 

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής πρέπει να γνωρίζουν τις πολλές πιθανές ενδείξεις της 

ενδοοικογενειακής βίας (Eisenstat, 1999) και θα πρέπει να ρωτούν για τη βία με κατανόηση 

και μη επικριτικό τρόπο (Friedman, 1992). Οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί χρειάζεται 

να ερωτηθούν για την ενδοοικογενειακή βία και είναι πιο πιθανό να αποκαλύψουν 

πληροφορίες εάν τους ζητηθεί (Hegarty, 2000). Η ενδοοικογενειακή βία συμβαίνει σε όλες 

τις χώρες, σε όλους τους πολιτισμούς και σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας χωρίς εξαιρέσεις, 

αν και ορισμένες ομάδες/άτομα (π.χ. με χαμηλό εισόδημα) διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο από ό,τι άλλες/άλλα (WHO, 2002, σελ. 15). Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 

στην κακοποίηση από τους συντρόφους τους σε κοινωνίες όπου υπάρχουν έντονες 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, άκαμπτοι έμφυλοι ρόλοι, πολιτισμικές νόρμες 
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που υποστηρίζουν το δικαίωμα ενός άνδρα στο σεξ ανεξάρτητα από τα συναισθήματα της 

γυναίκας, και με αδύναμες κυρώσεις για τέτοια συμπεριφορά. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί 

να καθιστούν δύσκολο ή επικίνδυνο σε μια γυναίκα να εγκαταλείψει μια κακοποιητική 

σχέση. Ωστόσο, η αποχώρηση από μια κακοποιητική σχέση δεν εγγυάται ασφάλεια – η βία 

μερικές φορές μπορεί να συνεχιστεί, και μπορεί ακόμη και να κλιμακωθεί, αφού μια 

γυναίκα εγκαταλείψει τον σύντροφό της. Αυτό το μοτίβο συναντάται σε όλες τις χώρες 

(WHO, 2002, σελ. 16).  

Η ενδοοικογενειακή βία πρέπει να θεωρείται μια παράνομη συμπεριφορά και είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι τουλάχιστον 155 χώρες έχουν ψηφίσει νόμους για την 

ενδοοικογενειακή βία ενώ σε 140 χώρες υπάρχει νομοθεσία για τη σεξουαλική 

παρενόχληση στο χώρο εργασίας (World Bank, 2020). Ωστόσο, όσο δεν αντιμετωπίζονται οι 

προκλήσεις στην επιβολή αυτών των νόμων, η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών 

σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας παραμένει περιορισμένη. 

2.2.1. Αναγνώριση μορφών ενδοοικογενειακής βίας 

Διάφοροι τύποι ενδοοικογενειακής βίας έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία και μπορούν 

να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες (Jackson, 2007· λάβετε υπόψιν ότι τα 

παραδείγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικά): 

Η σωματική κακοποίηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε σκόπιμη πράξη ή συμπεριφορά που 

οδηγεί σε τραυματισμό, σωματική βλάβη και/ή σωματικό πόνο και ταλαιπωρία (Kazdin, 

2000). 

Παραδείγματα σωματικής κακοποίησης περιλαμβάνουν: 

• Ρίψη αντικειμένων 

• Κλωτσιά, σπρώξιμο, δάγκωμα, πνιγμός, χαστούκι, χτύπημα, τράβηγμα μαλλιών 

• Κόψιμο, ξύσιμο, σπάσιμο οστού, κάψιμο 

• Αποτροπή πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη 

• Καταναγκαστική χρήση αλκοόλ και/ή ναρκωτικών 

Η ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη ή 

συμπεριφορά που εκφοβίζει, υποβαθμίζει, απανθρωποποιεί ή υπονομεύει την αυταξία 

(Follingstad & DeHart, 2000). Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει την ψυχολογική βία 

στο άρθρο 33 ως «η σκόπιμη συμπεριφορά που βλάπτει σοβαρά την ψυχολογική 
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ακεραιότητα ενός ατόμου μέσω εξαναγκασμού ή απειλών» (Council of Europe,2011, 

σελ.10). 

Παραδείγματα ψυχολογικής κακοποίησης που περιλαμβάνουν: 

• Απειλές (συμπεριλαμβανομένης της απειλής να βλάψουν τα παιδιά), πρόκληση 

φόβου 

• Εξαναγκασμός σε κοινωνική απομόνωση, άρνηση συνάντησης με φίλους και 

οικογένεια 

• Χρήση υβριστικής γλώσσας, επίμονη κριτική 

• Στέρηση της ιδιωτικότητας 

• Παιχνίδια μυαλού (π.χ. δηλώνοντας αναληθή γεγονότα ως αλήθεια). 

Η σεξουαλική κακοποίηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σεξουαλική 

δραστηριότητα μέσω βίας, απειλής ή εκμετάλλευσης των θυμάτων που δεν είναι σε θέση 

να συναινέσουν (Kazdin, 2000). Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Council 

of Europe, 2011, άρθρο 36) η σεξουαλική βία περιλαμβάνει τις ακόλουθες σκόπιμες 

συμπεριφορές: 

• «Εμπλοκή σε μη συναινετική κολπική, πρωκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικής 

φύσης στο σώμα άλλου ατόμου με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή αντικείμενο 

• Εμπλοκή σε άλλες μη συναινετικές πράξεις σεξουαλικής φύσης με ένα άτομο 

• Εξαναγκασμός άλλου ατόμου να εμπλακεί σε μη συναινετικές πράξεις σεξουαλικής 

φύσης με ένα τρίτο πρόσωπο». (σελ. 10) 

Η οικονομική κακοποίηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε σκόπιμη πράξη ή συμπεριφορά που 

ελέγχει την πρόσβαση κάποιου σε οικονομικούς πόρους, υπονομεύοντας έτσι την 

οικονομική του ασφάλεια και αυτάρκεια (Adams, Sullivan, Bybee, & Greeson, 2008).   

Παραδείγματα οικονομικής κατάχρησης περιλαμβάνουν: 

• Αποτροπή του συντρόφου από το να αποκτήσει και να διατηρήσει μια θέση 

εργασίας 

• Άρνηση πρόσβασης σε χρήματα ακόμη και για είδη ανάγκης 

• Η τοποθέτηση του/της συντρόφου σε σταθερό επίδομα και ο εξαναγκασμός 

δανεισμού χρημάτων όποτε χρειάζεται  
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• Απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά 

• Κλοπή και σπατάλη των χρημάτων του/της συντρόφου. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μορφές βίας κατά των γυναικών Ρομά, σε όλες τις χώρες της 

Κοινοπραξίας, δεν υπάρχουν τα στοιχεία που να συνδέονται άμεσα με την 

ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά, ή είναι περιορισμένα (Perista, 2021). 

Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνάς μας υποδηλώνουν έντονα ότι οι γυναίκες Ρομά είναι 

ευάλωτες σε όλες τις μορφές ενδοοικογενειακής βίας που αναφέρονται παραπάνω. Η 

σωματική και ψυχολογική βία (συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής κακοποίησης) ήταν οι 

πιο κοινές μορφές που επισημάνθηκαν από τις γυναίκες Ρομά (Perista, 2021). Προκαλεί 

ενδιαφέρον το ότι επαγγελματίες από την Πορτογαλία υποστήριξαν ότι η ψυχολογική βία 

κατά των γυναικών Ρομά είναι πιο διαδεδομένη από τη σωματική βία, λόγω του ρόλου της 

ευρύτερης οικογένειας όσον αφορά την προστασία τους και του γεγονότος ότι είναι 

υποτακτικές και υπάκουες (Fratila, 2021). 

2.2.2. Πρώιμα σημάδια ενδοοικογενειακής βίας 

Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε κοινότητες Ρομά θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα πρώιμα σημάδια της  ενδοοικογενειακής βίας και να γνωρίζουν τις 

υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη των γυναικών που 

βιώνουν ενδοοικογενειακή βία και να μπορούν να κάνουν παραπομπές χωρίς να 

επανατραυματίζουν τις επιζώσες. 

Σύμφωνα με το National Institute for Health and Care Excellence (2014), οι ενδείξεις που 

σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, διαταραχής μετατραυματικού στρες, διαταραχές 

ύπνου 

• τάσεις αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού 

• χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών 

• ανεξήγητα χρόνια γαστρεντερικά συμπτώματα 

• ανεξήγητα συμπτώματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία, 

συμπεριλαμβανομένου του πυελικού άλγους και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας 

• δυσμενείς εκβάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών ανεπιθύμητων κυήσεων ή αμβλώσεων, της 
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καθυστερημένης περιγεννητικής φροντίδας, των αποβολών, του πρόωρου τοκετού 

και της θνησιγένειας 

• ανεξήγητα συμπτώματα του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 

των συχνών λοιμώξεων της ουροδόχου κύστης ή των νεφρών 

• κολπική αιμορραγία ή σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις 

• χρόνιος πόνος (ανεξήγητος) 

• τραυματική κάκωση, ιδιαίτερα εάν επαναλαμβάνεται και με ασαφείς ή αβάσιμες 

εξηγήσεις 

• προβλήματα με το κεντρικό νευρικό σύστημα – πονοκέφαλοι, νοητικά προβλήματα, 

απώλεια ακοής 

• επαναλαμβανόμενες ιατρικές γνωμοδοτήσεις χωρίς σαφή διάγνωση 

• παρεμβατικότητα «άλλου ατόμου» σε γνωμοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

συντρόφου ή του συζύγου, του γονέα, του παππού και της γιαγιάς ή ενός ενήλικου 

παιδιού (για κακοποίηση ηλικιωμένων).  

Σύμφωνα με το Social Care Institute for Excellence (2015), υπάρχουν ορισμένα σημάδια 

που μπορούν να παρατηρηθούν στους συγκεκριμένους τύπους ενδοοικογενειακής βίας: 

Σημάδια σωματικής βίας 

• Καμία εξήγηση για τραυματισμούς ή αντιφάσεις για το πώς συνέβη. 

• Οι τραυματισμοί δεν συνάδουν με τον τρόπο ζωής του ατόμου. 

• Μελανιές, κοψίματα, μώλωπες, εγκαύματα ή/και σημάδια στο σώμα ή απώλεια 

μαλλιών σε τούφες 

• Συχνοί τραυματισμοί 

• Ανεξήγητες πτώσεις 

• Υποτονική ή αλλαγμένη συμπεριφορά παρουσία ενός συγκεκριμένου ατόμου 

• Σημάδια υποσιτισμού 

• Μη αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης ή συχνές αλλαγές επαγγελματιών υγείας 

Σημάδια σεξουαλικής βίας 

• Μελανιές ιδιαίτερα στους μηρούς, τους γλουτούς και τους βραχίονες και σημάδια 

στο λαιμό. 

• Σκισμένο, λεκιασμένο ή ματωμένο εσώρουχο. 
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• Αιμορραγία, πόνος ή κνησμός στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. 

• Ασυνήθιστη δυσκολία στο περπάτημα ή στο κάθισμα. 

• Λοιμώξεις, ανεξήγητες γεννητικές εκκρίσεις ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. 

• Εγκυμοσύνη σε γυναίκα που δεν μπορεί να συναινέσει σε σεξουαλική επαφή. 

• Ακράτεια που δεν σχετίζεται με καμία ιατρική διάγνωση. 

• Αυτοτραυματισμός 

• Φτωχή συγκέντρωση, απόσυρση, διαταραχή ύπνου. 

• Υπερβολικός φόβος/ανησυχία ή απόσυρση από σχέσεις. 

• Ο φόβος λήψης βοήθειας που απαιτεί σωματική επαφή. 

• Απροθυμία να μείνουν μόνες με ένα συγκεκριμένο άτομο. 

Σημάδια ψυχολογικής ή συναισθηματικής βίας 

• Να είναι σιωπηλή όταν ένα συγκεκριμένο άτομο είναι παρόν. 

• Απόσυρση ή αλλαγή στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. 

• Αυπνία 

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

• Μη συνεργάσιμη και επιθετική συμπεριφορά. 

• Αλλαγή όρεξης, απώλεια/αύξηση βάρους. 

• Σημάδια ψυχικής δυσφορίας: δακρύρροια, θυμός. 

Σημάδια οικονομικής βίας 

• Απώλεια προσωπικών αντικειμένων. 

• Ανεξήγητη έλλειψη χρημάτων ή αδυναμία συντήρησης του τρόπου ζωής. 

• Ανεπαρκές φαγητό στο σπίτι, παρά τα προνοιακά επιδόματα. 

• Άγνοια των οικογενειακών εισοδημάτων. 

• Έλλειψη χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. 

• Αδυναμία πρόσβασης στη χρεωστική τους κάρτα. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ένδειξη οποιουδήποτε σημείου από τις παραπάνω 

λίστες δεν θα πρέπει να θεωρείται από μόνη της ως απόδειξη ύπαρξης βίας. Θα πρέπει 

μάλλον να κινητοποιούν τους επαγγελματίες να κάνουν περαιτέρω αξιολογήσεις και να 

λάβουν υπόψη κι άλλους σχετιζόμενους παράγοντες. Οι λίστες με τα πιθανά σημάδια και 
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συμπεριφορές δεν εξαντλητικά ενώ οι γυναίκες μπορεί να υφίστανται ταυτόχρονα 

διαφορετικές μορφές βίας. 

2.2.3. Στρατηγικές προσέγγισης των θυμάτων, διασφάλισης της ασφάλειάς τους και 

της ασφάλειας των παιδιών τους 

Η προστασία του δικαιώματος μιας γυναίκας και των παιδιών της να ζουν με ασφάλεια 

αποτελεί περίπλοκο ζήτημα και απαιτεί την εμπλοκή πολλών παραγόντων, καθώς και τη 

συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και οργανώσεων για την πρόληψη και τον 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί η 

ευημερία των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα 

και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την απόφαση να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση. 

Λόγω πολιτισμικών διαφορών, οι γυναίκες Ρομά μπορεί να είναι ασαφείς ή μη ρεαλιστικές 

ως προς την προσέγγιση των ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας και του τρόπου με τον 

οποίο τα αντιμετωπίζουν. 

Οι κοινωνικοί/ες λειτουργοί και οι διαπολιτισμικοί/ες μεσολαβητές/τριες Ρομά έχουν 

κρίσιμο ρόλο στον εντοπισμό, την πρόληψη και την διαχείριση περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, οι επιζώσες/επιζώντες μπορεί να μην αισθάνονται πάντα 

ικανές/οι ή έτοιμες/οι να αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους και να αναζητήσουν υποστήριξη 

από επαγγελματίες. 

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί λόγω τριών βασικών παραγόντων (The University of 

Sheffield, χ.χ.): 

1. Η ικανότητα της επιζώσας να αποκαλύψει τις εμπειρίες της. 

2. Η ικανότητα του επαγγελματία να αναγνωρίζει την ενδοοικογενειακή βία. 

3. Οργανωσιακοί παράγοντες ή παράγοντες στο χώρο εργασίας. 

 

Το Social Care Institute for Excellence (2020) περιλαμβάνει στο Εκπαιδευτικό Υλικό 

Προστασίας, έξι αρχές που εφαρμόζονται σε όλα τα περιβάλλοντα υγείας και περίθαλψης 

κατά την υποστήριξη των ενηλίκων να παραμένουν ασφαλείς.   

Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες: 

1. Ενδυνάμωση (Empowerment) 
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Οι άνθρωποι υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις 

και να συναινούν έπειτα από ενημέρωσή τους. 

2. Πρόληψη (Prevention) 

Είναι καλύτερα η ανάληψη δράσης πριν την πρόκληση βλάβης. 

3. Αναλογικότητα (Proportionality) 

Η λιγότερο αδιάκριτη απάντηση κατάλληλη για τον κίνδυνο που εμφανίζεται.  

4. Προστασία (Protection) 

Υποστήριξη και εκπροσώπηση για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

5. Συνεργασία (Partnership) 

Τοπικές λύσεις μέσω υπηρεσιών που συνεργάζονται με τις κοινότητές τους. Οι κοινότητες 

μπορούν να παίξουν ρόλο στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιστατικών 

παραμέλησης και κακοποίησης. 

6. Λογοδοσία (Accountability) 

Λογοδοσία και διαφάνεια κατά την πρακτική προστασίας. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες υποψιάζεστε ότι μπορεί να συμβαίνει 

ενδοοικογενειακή βία, οι επιζώσες/επιζώντες μπορεί να το αρνηθούν. Πολλοί/ες 

επαγγελματίες μπορεί να είναι διστακτικοί/ές  να ρωτήσουν μια γυναίκα για εμπειρίες 

ενδοοικογενειακής βίας. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν 

προσβάλλονται όταν τους ρωτάνε (Department of Health, χ.χ.). Για όσες έχουν βιώσει 

ενδοοικογενειακή βία, αυτή η συνθήκη θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία να 

αρχίσουν να μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η 

αρχή δεν είναι εύκολη και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να αποκαλύψει η/ο 

επιζώσα/επιζών τις προσωπικές της εμπειρίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επαγγελματίες θα 

πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις γυναίκες μέχρι να νιώσουν ασφαλείς και 

σίγουρες και να μην απογοητεύονται (The University of Sheffield, χ.χ.).  

Μερικές γυναίκες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία ανέφεραν ότι οι επαγγελματίες 

υγείας δεν τις αντιμετώπισαν με συμπόνια ή ενδιαφέρον για την κατάστασή τους (Yam, 
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2000). Η έλλειψη ενσυναίσθησης και προσοχής αποτελούν πραγματικά εμπόδια για τον 

εντοπισμό της ενδοοικογενειακής βίας και επηρεάζουν την ικανότητα και την προθυμία της 

επιζώσας να αποκαλύψει τις εμπειρίες της (The University of Sheffield, χ.χ.). Η επιζώσα 

μπορεί ήδη να βιώνει αισθήματα ντροπής, απελπισίας και ότι είναι αβοήθητη. Ως εκ 

τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να μην υπόκεινται σε προκατειλημμένες, πατρονιστικές ή 

πιεστικές συμπεριφορές. 

Συστάσεις για το πώς να ξεκινήσετε μια συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία 

Εάν πιστεύετε ότι μια γυναίκα βιώνει ενδοοικογενειακή βία, δεν πρέπει να διστάζετε να τη 

ρωτήσετε για αυτό. Ο τρόπος που θα την προσεγγίσετε εξαρτάται από την σχέση που έχετε 

δημιουργήσει και από τα σημάδια και τις ενδείξεις που έχετε παρατηρήσει. Το να 

ρωτήσετε μια γυναίκα για τις σχέσεις της και να αναγνωρίσετε τα σημάδια πιθανής 

ενδοοικογενειακής βίας είναι τα πρώτα βήματα για να τη διαβεβαιώσετε ότι λαμβάνει 

υποστήριξη και για να την ενημερώσετε για τα δικαιώματα και τις επιλογές της. 

Χρήσιμες συμβουλές: 

1. Εάν ανησυχείτε για μια γυναίκα που ενδέχεται να βιώνει ενδοοικογενειακή βία, 

πείτε της ότι είστε διαθέσιμος/-η και προτείνετε της να μιλήσετε κάπου ιδιαιτέρως. 

2. Πριν ξεκινήσετε να κάνετε ανοιχτές και εστιασμένες ερωτήσεις σχετικά με τις 

προσωπικές εμπειρίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες να 

αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους, ξεκαθαρίστε ότι είναι δικαίωμά τους να μην 

απαντούν στις ερωτήσεις σας και αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει τις υπηρεσίες 

σας προς αυτές. 

3. Εάν η γυναίκα χρειάζεται υποστήριξη για να επικοινωνήσει, συμπεριλαμβανομένου 

ενός διαπολιτισμικού μεσολαβητή, χρησιμοποιήστε έναν επαγγελματία που είναι 

αμερόληπτος και θεωρεί καθήκον να τηρεί το απόρρητο. Συνίσταται να μην 

χρησιμοποιείτε μέλη της οικογένειας και φίλους. Οι γυναίκες μπορεί να είναι 

καχύποπτες όταν μοιράζονται αυτό που τους συμβαίνει. Η ανταπόκριση και η 

συμπεριφορά σας θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στο να τις κάνει να 

αισθάνονται ότι δεν είναι μόνες και ότι τις πιστεύουν.  

(SCIE, 2015) 
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Μερικά παραδείγματα έναρξης μιας συζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν (The University 

of Sheffield, χ.χ.):  

• Πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι; 

• Συμβαίνει κάτι άλλο που μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας; 

• Φαίνεστε ανήσυχη. Είναι όλα καλά στο σπίτι; 

• Όταν βλέπω τέτοιους τραυματισμούς, αναρωτιέμαι αν κάποιος θα μπορούσε να σε 

έχει πληγώσει. 

• Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει που μπορεί να συμβάλλει σε 

αυτήν την κατάσταση; 

 

Ενεργητική ακρόαση (The University of Sheffield, χ.χ.) 

Η ενεργητική ακρόαση είναι η διαδικασία της προσεκτικής ακρόασης όταν κάποιος άλλος 

μιλάει, παραφράζοντας και στοχαζόμενοι ό,τι λέει, ενώ παράλληλα  αποφεύγετε να 

επικρίνετε ή/και να συμβουλεύσετε. Όταν εξασκείτε την ενεργητική ακρόαση, κάνετε το 

άλλο άτομο να αισθάνεται ότι το ακούνε και το εκτιμούν. Σας βοηθάει επίσης να 

κατανοήσετε καλύτερα την κατάστασή του καθώς και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του. 

Χρήσιμες συμβουλές: 

• Δώστε στο άτομο την αμέριστη προσοχή σας. Αφήστε στην άκρη τυχόν 

περισπασμούς (όπως το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας) και επιχειρήστε οπτική 

επαφή μαζί του. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα του σώματός σας και χειρονομίες για να 

του δείξετε ότι έχει την προσοχή σας, για παράδειγμα, γνέφοντας περιστασιακά και 

χρησιμοποιώντας μικρά λεκτικά σχόλια όπως «χμμμ» και «αχα». 

• Εκτός από το να ακούτε τι λέγεται, παρακολουθήστε τη μη λεκτική συμπεριφορά 

του ατόμου για να καταλάβετε τυχόν κρυμμένο νόημα. Οι εκφράσεις του 

προσώπου, η γλώσσα του σώματος και ο τόνος της φωνής μερικές φορές μπορούν 

να σας πουν περισσότερα από ότι οι λέξεις από μόνες τους. 

• Απαντήστε  με αναστοχαστικό τρόπο και παραφράζοντας τα λόγια τους. 
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• Συχνά, να επαναλαμβάνετε αυτό που έχει πει το άτομο με δικά σας λόγια. Αυτό 

επιτρέπει στον ομιλητή να «ακούει» τις δικές του σκέψεις και να επικεντρώνεται σε 

αυτά που λέει και αισθάνεται. 

• Φράσεις όπως «ακούγεται σαν», «φαίνεται ότι » και «αυτό που μου λες λοιπόν 

είναι…» μπορεί να είναι χρήσιμες. 

• Μην διακόπτετε το άτομο προσφέροντας του τη δική σας κρίση ή συμβουλή. 

• Αντισταθείτε στον πειρασμό να παρεμβαίνετε με απαντήσεις ή συμβουλές. Η 

διακοπή μπορεί να λήξει τη συνομιλία. Εάν σκέφτεστε ήδη λύσεις ή προετοιμάζετε 

την απάντησή σας ενώ το άτομο μιλάει, δεν θα ακούτε πλήρως το τι λέει. 

• Συνοψίστε τη συζήτηση. Κάντε στο άτομο μια περίληψη των όσων έχουν ειπωθεί, 

συγκεντρώνοντας τα κύρια σημεία που έχει θέσει και οργανώστε τα έτσι ώστε να 

μπορούν να επανεξεταστούν, να επιβεβαιωθούν ή να διορθωθούν. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνοψη λέγοντας: «Έχετε αναφέρει πολλές 

διαφορετικές περιπτώσεις όπου ακούγεται ότι νιώθατε αποδυναμωμένη και 

ανίκανη να κάνετε αυτό που θέλατε να κάνετε», ή «Όταν αναφέρατε… και… με 

εντυπωσίασε το πώς…». 

Ανταπόκριση στην ενδοοικογενειακή βία 

Μόλις εντοπιστεί η ενδοοικογενειακή βία, θα πρέπει να διενεργηθεί μία εκτίμηση της 

επικινδυνότητας (risk assessment) προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανότητα περαιτέρω 

βλάβης στη γυναίκα και στα παιδιά, καθώς και για να διαμορφωθεί ένα σχέδιο ασφάλειας 

(Kropp, 2004, στο Panagiotopoulos, 2021). Μια ενδελεχής εκτίμηση της επικινδυνότητας 

είναι σημαντική διότι αφορά όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη αλλά και την άμεση ασφάλεια 

της γυναίκας (δηλαδή, είναι ασφαλές για αυτήν να επιστρέψει στο σπίτι;). Σύμφωνα με το 

SCIE (2020), μια ολοκληρωμένη και συνεκτική διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι/ες για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για 

την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, για τους κώδικες δεοντολογίας των 

επαγγελματιών και τα πρωτόκολλα σχετικά με το απόρρητο και την κοινοποίηση 

πληροφοριών. 
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2. Λάβετε συγκατάθεση για την κοινοποίηση των πληροφοριών του ατόμου με 

άλλες υπηρεσίες/αρχές/ιδιώτες. 

3. Ενημερώστε την/τον επιζώσα/επιζώντα γιατί και σε ποιον κοινοποιούνται οι 

πληροφορίες της. 

4. Μπορεί να χρειαστεί να μοιραστείτε πληροφορίες χωρίς συγκατάθεση για να 

κρατήσετε το άτομο ασφαλές. 

5. Μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες 

και παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παραπομπής που πρέπει 

να ακολουθήσει η επιζώσα ώστε να παραμείνει ασφαλής. Εάν η/ο 

επιζώσα/επιζών φαίνεται να έχει επιπλέον ανάγκες που σχετίζονται με 

κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ή προβλήματα ψυχικής υγείας, προσφερθείτε 

να την/τον παραπέμψετε στην αρμόδια υπηρεσία. 

6. Θα πρέπει να γνωρίζετε τι μπορούν να προσφέρουν οι τοπικές εξειδικευμένες 

υπηρεσίες και πώς να παραπέμψετε κάποιον/α σε αυτού του είδους την 

υποστήριξη. 

7. Εξετάστε το είδος της υποστήριξης που απαιτείται, τόσο άμεσα όσο και 

μακροπρόθεσμα. 

8. Τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να επηρεαστούν άμεσα από την ενδοοικογενειακή 

βία, συμπεριλαμβανομένου του να φοβούνται, να την ακούν ή να την βλέπουν 

μέσα στις οικογένειές τους. Μπορεί επίσης να το βιώσουν εντός των δικών τους 

προσωπικών σχέσεων. 

9. Θα πρέπει να είστε εκπαιδευμένοι/ες και ενήμεροι/ες για το πώς να μιλάτε σε 

παιδιά και νέους για την ενδοοικογενειακή βία. 

10. Να γνωρίζετε πότε και πώς να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες της παιδικής 

προστασίας και με ποιον/α να επικοινωνήσετε για συμβουλές σχετικά με το εάν 

μια παραπομπή είναι αναγκαία.  

11. Να γνωρίζετε πώς να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν 

υποστήριξη στα παιδιά και στους νέους που επηρεάζονται από την 

ενδοοικογενειακή βία. 

12. Συλλέξτε και κοινοποιήστε πληροφορίες για να έχετε μια σαφή εικόνα των 

τρεχουσών συνθηκών, των κινδύνων και των αναγκών του παιδιού ή του νέου. 
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13. Καταγράψτε/Ηχογραφήστε τη συζήτησή σας και τις ενέργειες που έχετε 

συμφωνήσει. 

14. Κάντε ένα σχέδιο ασφαλείας: Οι βασικές πληροφορίες ασφάλειας που θα 

μπορούσατε να μοιραστείτε και να συζητήσετε με γυναίκες που κινδυνεύουν ή 

βιώνουν ενδοοικογενειακή βία είναι οι ακόλουθες (American Psychological 

Association, 2012): 

• Ο εντοπισμός ασφαλών χώρων εντός του σπιτιού όπου δεν υπάρχουν 

όπλα (π.χ. όχι στην κουζίνα) και υπάρχουν τρόποι διαφυγής. 

Συμβουλέψτε το θύμα να μεταφερθεί σε έναν από αυτούς τους χώρους, 

εάν αρχίσουν οι διαφωνίες. 

• Στάση του σώματος: Συμβουλέψτε το θύμα να μετατραπεί σε έναν μικρό 

στόχο, εάν ξεκινήσει η βία - να μαζευτεί δηλαδή σε μια γωνία και να 

κουλουριαστεί σαν μπάλα, με το πρόσωπό της προστατευμένο και τα 

χέρια γύρω από κάθε πλευρά του κεφαλιού της, με τα δάχτυλά της 

διασταυρωμένα. 

• Συμβουλέψτε τη γυναίκα να έχει πάντα πρόχειρο ένα τηλέφωνο (αν 

είναι δυνατόν) και να ξέρει ποιους αριθμούς να καλέσει για βοήθεια. 

• Ενθαρρύνετε την να καλέσει την αστυνομία. 

• Ενθαρρύνετέ την να ενημερώσει έμπιστους φίλους και γείτονες για την 

κατάστασή της και να αναπτύξει ένα σχέδιο και οπτικό σήμα για όταν 

χρειάζεται βοήθεια. 

• Συμβουλέψτε την να ετοιμάσει μια τσάντα (περιλαμβάνοντας χρήματα, 

ένα επιπλέον σετ κλειδιών, αντίγραφα σημαντικών εγγράφων, επιπλέον 

ρούχα και φάρμακα) και να την αφήσει σε ασφαλές μέρος ή σε κάποιον 

που εμπιστεύεται. 

• Συμβουλέψτε την να μάθει στα παιδιά της πώς να ζητούν βοήθεια και να 

μην εμπλέκονται στη βία μεταξύ της ίδιας και του συντρόφου της. Είναι 

επίσης χρήσιμο να σχεδιάζουν μια κωδική λέξη με την οποία θα τα 

ειδοποιεί ότι πρέπει να ζητήσουν βοήθεια ή να φύγουν από το σπίτι. 

• Συμβουλέψτε την να εξασκηθεί στο πώς να βγαίνει έξω με ασφάλεια, 

μαζί με τα παιδιά της. 
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• Ενθαρρύνετέ την να καλεί κατά διαστήματα μια τηλεφωνική γραμμή για 

την ενδοοικογενειακή βία προκειμένου να αξιολογεί τις επιλογές της και 

να λαμβάνει υποστήριξη και κατανόηση.  

Υπάρχει μια πληθώρα επαγγελματιών και εξειδικευμένων υπηρεσιών που μπορούν να 

εργαστούν μαζί με τους επαγγελματίες υγείας για να υποστηρίξουν τις Ρομά γυναίκες που 

υφίστανται ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι γνωστό ως  «διϋπηρεσιακή ανταπόκριση». Οι 

γυναίκες Ρομά βιώνουν επίσης υψηλά ποσοστά φτώχειας (FRA, 2014) και αυτό σημαίνει 

ότι έρχονται σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και οργανισμών. Παρόλα αυτά, κάθε 

οργανισμός/υπηρεσία συχνά λειτουργεί πολύ διαφορετικά, δυσκολεύοντας τους 

επαγγελματίες να συνεργαστούν με τον ίδιο τρόπο. Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις  στην 

ενδοοικογενειακή βία απαιτούν μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των υπηρεσιών.  

Τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματίες και 

οργανισμούς όταν αναπτύσσουν τις  δικές τους αρχές ανταπόκρισης στην 

ενδοοικογενειακή βία (The University of Sheffield, χ.χ.): 

1. Κατά την αρχική εμπλοκή με τις υπηρεσίες, θα πρέπει να λαμβάνεται συγκατάθεση 

της/του επιζώσας/επιζώντος κατόπιν ενημέρωσης, για να διασφαλιστεί ότι οι 

πληροφορίες μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών μπορούν να ανταλλάσσονται. 

2. Όλοι/ες εμπλεκόμενοι/ες στην συνεργασίας πρέπει να κατανοούν τους ρόλους και 

τις ευθύνες τους. 

3. Θέστε ένα σαφές και κοινό όραμα, με ξεκάθαρα διατυπωμένους και 

συμφωνημένους στόχους και σκοπούς.  

4. Αναπτύξτε και ακολουθήστε κοινές πολιτικές και διαδικασίες για να καθοδηγήσετε 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. 

5. Τα δεδομένα για όλα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να 

καταγράφονται, να αναλύονται και να κοινοποιούνται στη διοίκηση των υπηρεσιών 

που συνεργάζονται τακτικά και κατάλληλα. 

6. Βεβαιωθείτε ότι οι δράστες είναι γνωστοί από τις κατάλληλες και απαιτούμενες 

υπηρεσίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της/του επιζώσας/επιζώντος και ότι οι 

δράστες μπορούν επίσης να παραπεμφθούν στις κατάλληλες υπηρεσίες. 
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7. Ενθαρρύνετε τις/τους επιζώσες/επιζώντες να κάνουν, έπειτα από καλή ενημέρωση, 

επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους, όταν είναι δυνατόν. Μην 

παίρνετε αποφάσεις για αυτές/αυτούς χωρίς την εμπλοκή τους. 

8. Αναγνωρίστε τα πρόσθετα εμπόδια των γυναικών Ρομά που επηρεάζουν την 

πρόσβαση, τη διαθεσιμότητα και την αποδοχή των υπηρεσιών για επιζώσες 

ενδοοικογενειακής βίας (για παράδειγμα, έλλειψη οικονομικών πόρων, ή ζητήματα 

με το νομικό καθεστώς, το στίγμα, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο) 

Τέλος, να είστε ενήμεροι/ες για τον πιθανό αντίκτυπο των θεμάτων της ισότητας και 

διαφορετικότητας στη γυναικεία κοινότητα: 

1. Οι υποθέσεις σας σχετικά με τις πεποιθήσεις, τις αξίες, την ηλικία, την ταυτότητα 

φύλου ή τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με 

τον οποίο αναγνωρίζετε και ανταποκρίνεστε στην ενδοοικογενειακή βία. 

2. Να λάβετε υπόψη σας ότι οι γυναίκες Ρομά κινδυνεύουν με αναγκαστικό / πρώιμο 

γάμο. 

3. Τα εγκλήματα «τιμής» μπορεί να πυροδοτηθούν από το φύλο κάποιου. 

(SCIE, 2015) 

2.3. Ενότητα 3: Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και νομικές διαδικασίες κατά την 

ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας 

Η  ενότητα αυτή παρουσιάζει την έννοια της ενδοοικογενειακής βίας υπό το πρίσμα της 

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ευρέως γνωστή ως Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, και τη συστηματική της ανάλυση. Θα παρουσιαστούν επίσης τα 

υφιστάμενα πρωτόκολλα παρέμβασης και οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την 

ενδοοικογενειακή βία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Η Ενότητα αποτελείται από δύο υποενότητες: η πρώτη αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο ενώ η 

δεύτερη το εθνικό πλαίσιο, ενώ διατίθεται υποστηρικτικό υλικό και βιβλιογραφικές 

αναφορές στο τέλος του εγχειριδίου.  

Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

1. Προσδιορίζετε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό εργαλείο αναφορικά με τη βία κατά 

των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία: τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). 

2. Γνωρίζετε και αναλύετε τον ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας υπό το πρίσμα της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 

3. Αναγνωρίζετε τις τυπολογίες βίας και το εύρος των σχέσεων που  καλύπτονται από 

την έννοια της ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως ορίζεται στη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης. 

4. Γνωρίζετε το εθνικό κανονιστικό σύστημα παραπομπών σχετικά με την 

ενδοοικογενειακή βία και να δημιουργείτε μια κριτική εννοιολογική σύγκριση 

μεταξύ του ορισμού που παρουσιάζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και 

αυτού που υιοθετείται στην εθνική νομοθεσία. 

5. Αναγνωρίζετε τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο για την παρέμβαση με θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 

υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων. 

6. Να σκέφτεστε κριτικά λαμβάνοντας υπόψη καταστάσεις στις οποίες έχετε 

παρέμβει. 

 

2.3.1 Ευρωπαϊκό Νομικό θεσμικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία: η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης 

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 11 

Μαΐου 2011, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014. Η Σύμβαση αυτή αποτελεί ένα 

διεθνές δεσμευτικό νομικό εργαλείο που στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, θεωρώντας τες ως 

καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό αυτή την έννοια, η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης καθιερώνει την εξάλειψή τους ως προτεραιότητα οποιασδήποτε 

κυβέρνησης και υποχρεώνει τα κράτη - μέλη να υιοθετήσουν ένα σύνολο μέτρων, 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, των οποίων το πεδίο εφαρμογής ορίζεται στην 

ίδια τη Σύμβαση, και τα οποία αποσκοπούν στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά 

των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

Βασισμένες σε τέσσερις πυλώνες - πρόληψη, προστασία των θυμάτων, δίωξη των δραστών 

και ενσωμάτωση πολιτικών-, οι κανονιστικές διατάξεις της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης προβλέπουν την ενίσχυση της προστασίας και της υποστήριξης των 

θυμάτων και την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, με σκοπό την επίτευξη 

της τελικής της φιλοδοξίας: «να δημιουργήσει μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τη βία κατά 

των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία» (Council of Europe Convention on Preventing 

and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe, 

11/05/2011, σελ. 2). 

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ισχύει για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, 

οποιουδήποτε υποβάθρου, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, κοινωνικής προέλευσης, εθνοτικής 

καταγωγής, μεταναστευτικής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Σύμβαση 

αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ομάδες γυναικών και κοριτσιών που συχνά διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο βίας και ότι τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται 

υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Προσδιορισμός της νομικής έννοιας της ενδοοικογενειακής βίας στο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο υπό το πρίσμα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

Το Άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζει ένα σύνολο εννοιών, 

καθορίζοντας ποιαθα πρέπει να είναι η κοινή αντίληψη των Συμβαλλομένων Κρατών 

σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. 

Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, ο ορισμός της αναφέρεται στο Άρθρο 3 (β) ως εξής: 

Η «ενδοοικογενειακή βία» αναφέρεται σε όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, 

ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα εντός της οικογένειας ή της 

οικογενειακής δομής ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα από 

το αν ο δράστης μοιράζει ή μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα. » (Council of 

Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence, Council of Europe, 11/05/2011, άρθρο 3, σελ. 4). 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Επομένως, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η έννοια της ενδοοικογενειακής βίας, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών βίας 

και ότι οι σχέσεις εντός των οποίων εκδηλώνεται η βία ποικίλλουν επίσης. Στον παρακάτω 

πίνακα προσδιορίζουμε τις μορφές συμπεριφορών που εμπίπτουν στην έννοιας της 

ενδοοικογενειακής βίας και είδος των σχέσεων που εμφανίζονται. 

 

Πεδίο εφαρμογής της 
έννοιας της 
ενδοοικογενειακής βίας 
υπό το πρίσμα της 
Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης 

Μορφές βίας Είδος σχέσεων 

Σωματική 

Σεξουαλική  

Ψυχολογική 

Οικονομική  

Εντός της οικογένειας ή της οικιακής 
δομής 

Μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή 
συντρόφων 

 Αν ο δράστης μοιράζεται ή δεν μοιράζεται ή έχει μοιραστεί την ίδια κατοικία με το θύμα. 

 

Η έννοια της ενδοοικογενειακής βίας καλύπτει: 

a. τη σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και οικονομική βία,  

b. το εάν η βία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων, στο 

σπίτι ή σε στενές σχέσεις 

c. εάν αυτές οι σχέσεις  είναι τρέχουσες ή παρελθοντικές 

d. ανεξάρτητα από το αν το θύμα και ο δράστης μοιράζονται ή μοιράζονταν την 

ίδια κατοικία. 

Υφιστάμενα πρωτόκολλα παρέμβασης και ελάχιστες απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η ανάγκη για παρέμβαση κατά την ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανάγκη 

για πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα παρέμβασης, έχουν οδηγήσει τα 

κράτη να θεσπίσουν ένα σύνολο πρωτοκόλλων και/ή ελάχιστων απαιτήσεων για 

παρέμβαση στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Το εγχειρίδιο «Καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών: ελάχιστες απαιτήσεις για τις υπηρεσίες υποστήριξης» του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, που δημοσιεύθηκε το 2008, αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς στον τομέα 

αυτό, καθώς έχει ορίσει τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν από τα κράτη-μέλη, όπως 

εξειδικευμένες γραμμές επικοινωνίας/βοήθειας, καταφύγια, κέντρα φροντίδας και 

υποστήριξης, παρεμβάσεις στους  δράστες, εκπαίδευση και πρόληψη. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προτείνει ένα σύνολο από κατευθυντήριες 

αρχές κατά την παρέμβαση, καθώς και ελάχιστα απαιτήσεις για τις υπηρεσίες υποστήριξης 

και προστασίας των θυμάτων, όπως προσδιορίζονται παρακάτω. 

 

Καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών: ελάχιστες 

απαιτήσεις για τις υπηρεσίες 

της υποστήριξης* 

Γενικές κατευθυντήριες αρχές 

για παρέμβαση: 

Βασικές ελάχιστες 

απαιτήσεις: 

Εργασία με προσέγγιση την 

οπτική του φύλου  

Σεβασμός και αξιοπρέπεια 

Ασφάλεια, προστασία  και 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

Ασφάλεια και  προστασία   

Εξειδικευμένες     υπηρεσίες Προσβασιμότητα  

Ποικιλομορφία και δίκαιη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες 

Σεβασμός στα δικαιώματα 

των παιδιών 

Υπεράσπιση και υποστήριξη 

των ωφελούμενων των 

υπηρεσιών 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες με 

κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό  

 Ενδυνάμωση Ενδυνάμωση 

 Συμμετοχή και γνωμοδότηση 

του ωφελουμένου της 

υπηρεσίας κατά την ανάπτυξη 

και αξιολόγηση των υπηρεσιών 

Πόροι που διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα και την 

αυτονομία των υπηρεσιών 

 

 Εμπιστευτικότητα  

 Μια συντονισμένη ανταπόκριση 

μεταξύ των υπηρεσιών 

 

 Λογοδοσία των δραστών  

  Διακυβέρνηση και    λογοδοσία 

- 

Αποδοτικές και πιστοποιημένες 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

δεξιότητες  

 Πρόκληση για ανεκτικότητα 

-Αλλαγή νοοτροπιών 

 

 

 

 

 

 

2.4. Ενότητα 4: Αντλώντας εμπιστευτικές πληροφορίες/ Δεοντολογία 

Όταν οι γυναίκες Ρομά αποκαλύπτουν ότι έχουν συμβεί περιστατικά έμφυλης βίας, είναι 

απολύτως αναγκαίο η πρώτη επαφή να τους προσφέρει τη βοήθεια και τους πόρους που 

χρειάζονται. Ομοίως, λόγω της φύσης τέτοιων περιστατικών βίας ή ενός ιστορικού 

κακοποίησης, οι γυναίκες αυτές διατρέχουν συχνά υψηλό κίνδυνο να υποστούν περαιτέρω 

βία, εάν ο/οι δράστης/ες το μάθει/ουν και επιλέξει/ουν να πάρουν εκδίκηση. Ως εκ τούτου, 

η προσοχή και ο χειρισμός των πληροφοριών από τους παρόχους υπηρεσιών πρέπει να 

διενεργούνται με αποτελεσματικότητα και ενσυναίσθηση. Επομένως, τέτοιες έρευνες σε 

τέτοιες συνθήκες θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να κατανοηθεί 

καλύτερα ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται σε αυτές τις 

κατευθυντήριες γραμμές. Επιπροσθέτως, απαιτεί μια μεγάλη υπευθυνότητα το να τεθεί ως 

προτεραιότητα η ασφάλεια αυτών των γυναικών και των ατόμων που επηρεάζονται 

λιγότερο άμεσα. Συνοψίζοντας, αυτή η Ενότητα επιδιώκει να παρέχει κατευθυντήριες 

γραμμές για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και το πρωτόκολλο 

φροντίδας που πρέπει να ακολουθείται κατά την παροχή  πρώτου σταδίου υποστήριξης σε 

γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση: 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

● Να κατανοείτε τους ορισμούς και τις έννοιες γύρω από τις εμπιστευτικές 

πληροφορίες και της δεοντολογία κατά την διαχείριση υποθέσεων 

ενδοοικογενειακής βίας. 

  2.4.1. Τι είναι οι εμπιστευτικές πληροφορίες; 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιέχουν προσωπικά και ιδιωτικά δεδομένα που δεν 

μπορούν και δεν πρέπει να αποκαλυφθούν ή να κοινοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη 

πραγματικής ανάγκης ή τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου που παρέχει τις πληροφορίες 

(SLU, 2015). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για πληροφορίες που 

αποκαλύπτονται από γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες δεδομένου ότι όταν αποκαλύπτουν πληροφορίες, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 

τον εαυτό τους. Για αυτό το λόγο καθίσταται απαραίτητη η εμπιστευτικότητα. .  

Κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να διασφαλιστεί η 

εμπιστευτικότητα των γυναικών Ρομά που έχουν υποστεί έμφυλη βία στο παρελθόν ή τη 

βιώνουν εκείνη την περίοδο. Συνεπώς, είναι καθήκον των επαγγελματιών να 

συμμορφώνονται με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση αυτής της 

διαδικασίας (Grupo de Expertas y Expertos del Consejo General del Poder Judicial en 

Materia de Violencia, Doméstica y de Género, 2018· CAMFIC, 2012· Ethics and gender- 

based violence, 2021). 

1. Παροχή ενός ανώνυμου και ιδιωτικού χώρου 

Είναι ζωτικής σημασίας να αποτραπεί η αναγνώριση των θυμάτων της έμφυλης βίας από 

τρίτα πρόσωπα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο χώρος εξυπηρέτησης πρέπει να διατηρείται 

ανώνυμος χωρίς, δηλαδή, πινακίδες ή αναρτήσεις που δίνουν την δυνατότητα στον 

οποιονδήποτε να αναγνωρίσει το είδος της περίθαλψης που παρέχεται. Τα προσωπικά 

δεδομένα πρέπει να συλλέγονται σε ιδιωτικά δωμάτια και χωρίς την παρουσία τρίτων 

ατόμων. 

Tip: Συνιστάται να μην συμμετέχει κανείς άλλος στη συλλογή δεδομένων πέρα από το θύμα 

και τον πάροχο υπηρεσιών που συλλέγει τις πληροφορίες. 

2. Χρήση μιας συγκεκριμένης φόρμας 

Τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω μιας φόρμας που έχει 

αναπτυχθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Συνιστάται να συλλέγονται οι βασικές 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

πληροφορίες, καθώς και όλες οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στα θύματα κατά τη 

διάρκεια αυτών των διαδικασιών. 

Tip: Ο/Η πάροχος υπηρεσιών πρέπει να είναι πλήρως αφοσιωμένος/η στο τι έχει να πει το 

θύμα και να κάνει ερωτήσεις στο τέλος της κατάθεσής του ώστε να συμπληρώσει τυχόν 

πληροφορίες που λείπουν. Η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί αργότερα. Ως εκ τούτου, η 

ενεργητική ακρόαση θα παίξει εδώ έναν θεμελιώδη ρόλο. 

3. Συλλογή πληροφοριών 

Η συλλογή δεδομένων πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπευθυνότητα, με σεβασμό στην 

αρχή της ποιότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή προσήλωση στο στόχο, τη 

δυνατότητα δηλαδή να δοθεί στο θύμα η απαραίτητη αρωγή και απαιτούμενοι πόροι. Ως  

αρχή, θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται ερωτήσεις στο  θύμα για περιττές 

λεπτομέρειες, καθώς αυτό θα μπορούσε δυνητικά να έχει ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω 

τραυματισμό από τη στιγμή που το θύμα μπορεί να αναγκαστεί να αναβιώσει τραυματικά 

και επώδυνα γεγονότα. Είναι αποφασιστικής σημασίας το θύμα να αισθάνεται ασφαλές, 

ότι το υποστηρίζουν και το κατανοούν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τη συλλογή πληροφοριών 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

 

4. Συγκατάθεση/Συναίνεση 

Η διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας. Το θύμα πρέπει 

να έχει επίγνωση αυτής της πτυχής κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, και αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να του εξηγήσουν τι συνεπάγεται η εμπιστευτικότητα, τον σκοπό των 

ερωτήσεων και να του δοθεί η δυνατότητα να δώσει (ή όχι) τη συγκατάθεσή του. Σε 

περίπτωση που η γυναίκα είναι σωματικά ή νομικά μη ικανή να συναινέσει, τότε θα 

ενημερωθεί ανάλογα με το βαθμό κατανόησής της, χωρίς προκατάληψη απέναντι  

στον/στην νόμιμο/η εκπρόσωπό ή τον/την κηδεμόνα της. 

5. Εμπιστευτικότητα 

Η εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών είναι μία από τις 

θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εμπειρίες των 

θυμάτων έμφυλης βία. 

 

 

Καθιερώστε μια 
ρευστή επικοινωνία, 

εφαρμόζοντας τη 
διαδικασία της 

ενεργητικής 
ακρόασης 

  

 

Διευκολύνετε τη 
διαδικασία, έτσι 

ώστε η γυναίκα να 
μπορεί να αφηγηθεί 

το ιστορικό της 
κακοποίησης 

 

Υποστηρίξτε το θύμα 
στην έκφραση των 
συναισθημάτων του 
και βοηθήστε το να 
καταλάβει τι έχει 
βιώσει σχετικά με την 
κατάσταση βίας 

  

Οδηγήστε την να 
πάρει αποφάσεις 

  

Δώστε της πληροφορίες, 
καθοδήγηση και 

συμβουλές  αναφορικά 
με τους κοινωνικούς, 

ψυχολογικούς, νομικούς 
και υγειονομικούς 

τομείς 
 

Give her information, 
guidance advice in 

the social, 
psychological, legal 

and health areas  

 

 

Παραπέμψτε την σε 
εξειδικευμένους 

φορείς ανάλογα με τις 
ανάγκες της 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Επομένως, τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση που το θύμα αποφασίσει να τα μοιραστεί. 

2. Σε περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη μιας νόμιμης εξουσιοδότησης (συγκεκριμένη 

εξουσιοδότηση σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση). 

3. Όταν πρόκειται για κοινοποίηση δεδομένων μεταξύ φορέων με ίσες εξουσίες ή που 

ασχολούνται με τα ίδια θέματα. 

 

6. Διατήρηση δεδομένων 

Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να αποθηκεύονται με τη δέουσα ασφάλεια, η οποία 

στην περίπτωση των γυναικών θυμάτων βίας πρέπει να είναι σύμφωνα με το μέγιστο που 

προβλέπει ο νόμος, δηλαδή σύμφωνα με τα μέτρα  υψίστης ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι 

μόνο όσοι/ες παρέχουν υπηρεσιών και οι ερευνητές/τριες που συμμετέχουν άμεσα στη 

συλλογή των πληροφοριών θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Επομένως, αυτές οι 

πληροφορίες πρέπει να  αποθηκεύονται κλειδωμένες.  

7. Διαγραφή δεδομένων 

Τα δεδομένα δεν μπορούν να παραμείνουν στην κατοχή του οργανισμού για περισσότερο 

από όσο είναι απολύτως απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο αρχικό σκοπό, πράγμα που 

σημαίνει ότι πρέπει να διαγραφούν όταν εκπληρωθεί ο εν λόγω σκοπός. 

2.4.2. Κώδικες δεοντολογίας: εθνικοί και διεθνείς 

Όσοι/ες ασχολούνται με περιστατικά έμφυλης βίας πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω 

κώδικες δεοντολογίας (Ministerio de Justicia, 2020· Ethics and gender-based violating, 

2021): 

1. Ακεραιότητα: το να ενεργείς με ακεραιότητα συνεπάγεται να ενεργείς με 

ειλικρίνεια, ευθυγραμμίζοντας τις αποφάσεις με το νομικό πλαίσιο και τους 

κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα. 

2. Σεβασμός: η αντιμετώπιση των θυμάτων με σεβασμό συνεπάγεται την προώθηση 

των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της προστασίας τους. 

Επιπλέον, ο σεβασμός των ηθικών και θρησκευτικών επιλογών τους περιλαμβάνει 

την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

3. Ενσυναίσθηση: δεδομένης της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, είναι ζωτικής 

σημασίας το να έχεις και να δείχνεις ενσυναίσθηση. Αυτό απαιτεί από τον πάροχο 

υπηρεσιών να μπει στη θέση του θύματος, μαθαίνοντας για όλα όσα συνέβησαν 

πριν βρεθεί εκεί και για τις δυσκολίες που μπορεί να φέρει αυτή η διαδικασία. 

4. Διαφάνεια: δρώντας με διαφάνεια σημαίνει την παροχή όλων των πληροφοριών 

που έχει το θύμα το δικαίωμα να λάβει ,και τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που 

δίνονται είναι πλήρεις, σαφείς, κατανοητές και αξιόπιστες. 

5. Υπευθυνότητα: αναφέρεται στην υπευθυνότητα για τη γνώση των διαδικασιών, των 

πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται και των υπάρχοντων πόρων για την 

υποστήριξη όσων υποφέρουν από έμφυλη βία. 

 

2.4.3. Προτάσεις 

Στην υποενότητα αυτή προτείνονται ορισμένες ενέργειες που οφείλουν να ακολουθήσουν 

οι επαγγελματίες προκειμένου να βελτιώσουν τη διαδικασία συλλογής εμπιστευτικών 

πληροφοριών από θύματα έμφυλης βίας (CAMFIC, 2012· Servicio de Coordinación del 

Sistema Integral contra la Violencia de Género, 2009). 

ΝΑΙ 

1.  Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον που να εμπνέει την ειλικρίνεια 

στην επικοινωνία και στη συμπεριφορά, αποφεύγοντας συμπεριφορές που 

μπορεί να οδηγήσουν σε εξαπάτηση ή σύγχυση. 

2. Πιστέψτε όλα όσα λέτε, χωρίς να αμφισβητήσετε την εγκυρότητά τους. 

3.  Ζητήστε μόνο τις βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το 

χειρισμό της υπόθεσης.  

4. Παρουσιάστε όλες τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες στο θύμα, 

εξηγώντας ποιες είναι οι επιλογές του, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι και 

μορφές βοήθειας. 

5. Αποφύγετε τη δευτερογενή θυματοποίηση. Αυτό σημαίνει διαφύλαξη του 

θύματος από περιττές διαδρομές και επαναλήψεις των γεγονότων, των 

εξετάσεων, και ελαχιστοποίηση του κινδύνου καθυστέρησης της έκδοσης 

της αναφοράς. 

6. Σεβαστείτε τις επιλογές και τις αποφάσεις που πήρε το θύμα. 

7. Εξασφαλίστε την προστασία του από πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. 

8. Επιτρέψτε στο θύμα να δώσει τη συγκατάθεσή του κοινοποιώντας του τις 

απαραίτητες πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο. Αυτές οι 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

πληροφορίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην ερωτώμενη, στον 

στόχο της νομικής διαδικασίας, στο πιθανό εύρος της νομικής ενέργειας και 

προσδιορίζοντας τους εγγενείς περιορισμούς σε αυτό το πεδίο δράσης. 

 

ΟΧΙ 

1. Δηλώσεις που μπορεί να παραπέμπουν σε άρνηση, νομιμοποίηση, 

δικαιολόγηση ή κανονικοποίηση της βίας κατά των γυναικών. Επιπλέον, η 

ενίσχυση των μύθων και των στερεοτύπων μπορεί να κάνει τις γυναίκες να 

αισθάνονται άβολα και ανασφαλείς, κάτι που μπορεί να παραλύσει ή να 

καταργήσει την ικανότητά τους να αντιδρούν και να αναζητούν λύσεις. 

2. Μην αμφισβητείτε την αλήθεια  των όσων αποκαλύπτει το θύμα. 

3. Το άγχος του θύματος δεν πρέπει να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της 

κατάθεσης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι κατάλληλες 

πρακτικές φροντίδας και υποστήριξης. 

4. Δευτερογενής θυματοποίηση σημαίνει διαιώνιση της σωματικής, οικονομικής, 

κοινωνικής και ψυχολογικής βλάβης που προέρχεται από την πρωτογενή 

θυματοποίηση. Εάν δεν φροντίζουμε τα θύματα κατάλληλα, όχι μόνο 

διαιωνίζουμε αυτήν την αδικία, αλλά την επιδεινώνουμε, με την αποτυχία μας 

να εμπιστευτούμε τα θύματα κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, που γι' 

αυτά είναι η τελευταία επιλογή που τους απομένει ως διέξοδος (δηλαδή να 

αναφέρουν τι έχουν υποστεί). 

5. Η γυναίκα Ρομά δεν πρέπει ποτέ να φύγει από τη συνεδρία χωρίς 

εναλλακτικές λύσεις, ειδικά εάν η κατάσταση της βίας είναι ακραία. Αυτό 

σημαίνει ότι καθιστούμε ικανό το θύμα να γνωρίζει όλους τους πόρους 

που έχει στη διάθεσή του πριν λάβει  μια απόφαση. 

6. Δεν πρέπει ποτέ να επεμβαίνουμε άμεσα στη ζωή του θύματος έμφυλης 

βίας. Οι γυναίκες σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να συνοδεύονται, αλλά 

δεν πρέπει να αποφασίζουμε για αυτές ή να λαμβάνουμε μέτρα χωρίς την 

πλήρη ρητή συγκατάθεσή τους. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

2.5. Ενότητα 5: Ρόλος των επαγγελματιών και των διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών/Δικτύωση υπηρεσιών/Ψυχική υγεία επαγγελματιών πρώτης 

γραμμής. 

 

2.5.1. Εισαγωγή  

Το έργο για τη μείωση και την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί μια 

συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 

διαφορετικών επαγγελματιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων νόμων και 

πολιτικών, την πρόληψη της βίας, την ανάπτυξη υπηρεσιών για επιζώσες 

ενδοοικογενειακής βίας, για την συλλογή δεδομένων και την έρευνα γύρω από το εύρος, τη 

φύση και την εξέλιξη του φαινομένου. (Bulgarian fund for women, 2018,). 

Η εμπειρία των οργανισμών της κοινοπραξίας, καθώς και η έρευνα που διεξήχθη στο 

πλαίσιο του έργου PATTERN αναπόφευκτα έδειξαν ότι ο ρόλος των διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών είναι καθοριστικός στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και στην 

ευαισθητοποίηση των γυναικών Ρομά για αντίδραση σε αυτήν. Σύμφωνα με την ίδια 

έρευνα, οι διαπολιτισμικοί/ες μεσολαβητές/τριες και οι επαγγελματίες Ρομά στερούνται 

επαρκών πληροφοριών και εργαλείων προκειμένου να αντιδράσουν αποτελεσματικά σε 

τέτοιες περιπτώσεις. Το βασικό υλικό για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν 

είναι ευαισθητοποιημένο απέναντι στους Ρομά και σπάνια θα βοηθούσε στην πράξη τα 

άτομα που εργάζονται στην κοινότητα αυτές. 

Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τους διαπολιτισμικούς 

μεσολαβητές και τους επαγγελματίες να βρουν έναν δομημένο τρόπο ανταπόκρισής στην 

ενδοοικογενειακή βία εντός των κοινοτήτων Ρομά  . Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη σημασία 

της ψυχικής υγείας των εργαζομένων πρώτης γραμμής, προωθώντας στρατηγικές αυτό-

φροντίδας για τη μείωση του άγχους που σχετίζεται με την εργασία τους με θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να: 

• Αναγνωρίζετε ποιος είναι ο ρόλος των διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριων και 

των επαγγελματιών που εργάζονται με γυναίκες Ρομά - θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική πραγματικότητα. 

• Κατανοείτε τα όρια της εργασίας σας, πώς να συνεργάζεστε με άλλους φορείς και 

πώς να δημιουργείτε εσωτερικά πρωτόκολλα που θα σας βοηθούν καλύτερα στην 

εργασία σας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη βοήθεια και επικοινωνία με τα θύματα. 

• Γνωρίζετε τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζετε στη δουλειά. 

• Αναγνωρίζετε τα πρώιμα σημάδια του άγχους και την αξία αυτών. 

• Γνωρίζετε στρατηγικές αυτο-φροντίδας και το πώς να έχετε τον αυτοέλεγχο όταν 

χρειάζεται. 

2.5.2. Ο ρόλος των επαγγελματιών και των διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

Η ενδοοικογενειακή βία εισχωρεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως φυλής, 

φύλου, εθνικότητας και οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, η έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PATTERN επισήμανε την κοινή αντίληψη μεταξύ 

των διαπολιτισμικών μεσολαβητών ότι το ποσοστό ενδοοικογενειακής βίας στις κοινότητες 

των Ρομά είναι πράγματι υψηλότερο. Αυτό δεν οφείλεται στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

των Ρομά, αλλά στα πατριαρχικά συντηρητικά χαρακτηριστικά ορισμένων ομάδων και 

υποομάδων Ρομά, στις παραδόσεις της κοινότητας τους, στις αντιλήψεις για το ρόλο της 

γυναίκας Ρομα στην οικογένεια και στο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας. Η ύπαρξη των 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών αξίζει μεγάλης αναγνώρισης σε όλες τις χώρες για το 

γεγονός ότι η φύση της δουλειάς τους προϋποθέτει υψηλό βαθμό γνώσης σχετικά με τις 

πολιτισμικές, ψυχολογικές και κοινοτικές αντιλήψεις των ατόμων. 

Η έρευνα που διεξήχθη στις χώρες της Κοινοπραξίας στο πλαίσιο του έργου PATTERN 

έφερε στο φως αξιοσημείωτες παρατηρήσεις σχετικά με το επάγγελμα του διαπολιτισμικού 

μεσολαβητή/τριας. Στην Πορτογαλία σχεδόν κανένας από τις ερωτηθείσες Ρομά δεν 

γνώριζε τον ρόλο ενός διαπολιτισμικού μεσολαβητή/τριας. Στις περιπτώσεις που τους/τις 

ανέφεραν, αυτοί ταυτίζονταν κυρίως με τους/τις εκπαιδευτικούς/ες διαμεσολαβητές/τριες 

και όχι με τα άτομα που βοηθούσαν ενεργά σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας. 
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Αντίθετα, στη Βουλγαρία, η φιγούρα του/της κοινοτικού/ης διαμεσολαβητή/τριας, του/της 

εκπαιδευτικού/ης διαμεσολαβητή/τριας και του/της διαμεσολαβητή/τριας υγείας φαίνεται 

να είναι πολύ σημαντική στην κοινότητα Ρομά. Είναι ένα άτομο (συνήθως γυναίκα) που 

προέρχεται από την κοινότητα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία οι υπόλοιπες 

γυναίκες στερούνται και ταυτόχρονα θα μπορούσαν να ταυτιστούν μαζί της, έχει γενικά 

μόρφωση, υψηλή αυτοεκτίμηση, διασυνδέσεις με τους φορείς. Είναι μία από τις μοναδικές 

αρχές που αναγνωρίζεται ως ένα άτομο που βοηθά σε περιπτώσεις έμφυλης βίας και 

εκτιμάται ιδιαίτερα. Οι περισσότερες από τις γυναίκες, που ρωτήθηκαν, ανέφεραν ότι η 

διαμεσολαβήτρια ήταν μία από τους πιο σεβαστούς και έμπιστους ανθρώπους. Στην 

Ελλάδα, οι Ρομά γυναίκες αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο των διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών/τριών και των επαγγελματιών που τις βοηθούν στα προβλήματά τους. Αυτό 

περιλαμβάνει περιστατικά βίας, για παράδειγμα, όσον αφορά τους πρόωρους γάμους 

(Perista, 2021, σελ. 49).  

Ως χαρακτηριστικό στην κοινότητα Ρομά, στην Ισπανία ο πρώτος θεσμός, στον οποίο 

απευθύνεται κανείς, δεν είναι οι κρατικές υπηρεσίες, αλλά η οικογενειακή διαμεσολάβηση. 

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες Ρομά προσπαθούν να λύσουν την κατάσταση μεταξύ των 

οικογενειών και ενός/μιας διαμεσολαβητή/τριας Ρομά, εάν χρειάζεται, χωρίς να 

προσεγγίσουν άλλες υπηρεσίες ή ξένους. Από αυτή την άποψη, οι αναφορές μέσω νομικών 

διαύλων θα ήταν η τελευταία λύση. Ωστόσο, η οικογενειακή διαμεσολάβηση δεν είναι 

πάντα δίκαιη, καθώς παίζουν ρόλο η δύναμη της πειθούς των διαμεσολαβητών/τριών, οι 

φαλλοκρατικές κουλτούρες της κοινωνίας γενικότερα, η κοινωνική θέση ορισμένων 

οικογενειών που έχουν μεγαλύτερη επίδραση από μια οικογένεια κατώτερης τάξης, στις 

οποίες οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια αξία. Υπό αυτή την έννοια, η έμφυλη βία στην 

κοινότητα  Ρομά θεωρείται πολύ πιο φυσιολογική από ότι στην πλειονότητα του 

πληθυσμού, ενώ παράλληλα αποκρύπτεται περισσότερο. 

Όποιες και αν είναι οι ιδιαιτερότητες του ρόλου τους, όλοι οι επαγγελματίες που 

εργάζονται με γυναίκες Ρομά - θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να έχουν καλή 

κατανόηση(i) του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και τις επιπτώσεις της καθώς και 

(ii) τους διαθέσιμους τοπικούς πόρους και τις οδούς παραπομπής. Η πρώτη διάσταση είναι 

κρίσιμη για την κατανόηση των αναγκών κάθε γυναίκας Ρομά, ενώ η δεύτερη είναι 

απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της και την καθοδήγησή της (Department of 
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Health and Social Care, 2017, in Panagiotopoulos, 2021). Όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει 

να κατανοούν καλά τη συγκεκριμένη κουλτούρα και την κοινότητα του θύματος 

(λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αποτελούν μία ετερογενή εθνοτική ομάδα), καθώς 

δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας μέλη μειονοτικών ομάδων μπορούν να παρέχουν 

αποτελεσματικότερη υποστήριξη εάν γνωρίζουν το πολιτισμικό υπόβαθρο των 

ωφελούμενων τους (Stockman, Hayashi, & Campbell, 2015, στο Panagiotopoulos, 2021). Οι 

προαναφερθείσες παρατηρήσεις στοχεύουν να οδηγήσουν τους επαγγελματίες σε μια 

προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ευαισθησία κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους με γυναίκες Ρομά.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τον ρόλο των διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών, πολλές 

προσεγγίσεις για τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση έχουν εντοπιστεί κατά την εργασία στο 

πεδίο (Council of Europe, 2016, in Panagiotopoulos, 2021). Ωστόσο, επαγγελματίες από τις 

χώρες της Κοινοπραξίας του παρόντος έργου ανέφεραν ότι, σε περίπτωση 

ενδοοικογενειακής βίας, ο/η διαπολιτισμικός/ή μεσολαβητής/τρια θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένας/μια κοινοτικός/ή ακτιβιστής/τρια, (κατά προτίμηση) ένας 

εκπρόσωπος της κοινότητας Ρομά, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών Ρομά 

και καταπολεμά τις θεσμικές διακρίσεις, με κύριο καθήκον τη διευκόλυνση του διαλόγου 

και τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών. 

Το Center Amalipe (οργάνωση Ρομά από τη Βουλγαρία και ένας από τους εταίρους της 

Κοινοπραξίας στο έργο PATTERN) αναπτύσσει τον ρόλο του συντονιστή/στριας-

διαμεσολαβητή/τριας της κοινότητας για περισσότερα από 10 χρόνια. Ένας 

συντονιστής/στρια-διαμεσολαβητής/τρια της κοινότητας είναι εκπρόσωπος της τοπικής 

κοινότητας Ρομά με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με αποδεδειγμένες 

ικανότητες στην κοινωνική εργασία. Ο/Η συντονιστής/τρια κοινότητας κάνει δουλειά 

πεδίου στην κοινότητα, δουλεύοντας σε μεμονωμένα περιστατικά, ενθαρρύνοντας τον 

σχηματισμό δομών για κοινοτική υποστήριξη (λέσχες νέων, λέσχες γυναικών, ηγετικές 

ομάδες) και την ζωή στην κοινότητα (π.χ., κοινοτικές συζητήσεις κ.λπ.), συντονίζοντας 

εκστρατείες σε τοπικό επίπεδο και υποστηρίζοντας τον διάλογο για καλύτερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινότητας και των τοπικών φορέων (Center Amalipe, 2019). 
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Από αυτή την άποψη, οι αρμοδιότητες των διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών που 

εργάζονται με γυναίκες Ρομά συνοψίζονται παρακάτω: 

• Εργασία για την κινητοποίηση της κοινότητας Ρομά και την υποστήριξη της αυτό-

οργάνωσης της κοινότητας κατά τη μετάβασή της από μια πατριαρχική σε μια 

σύγχρονη κοινωνία. 

• Χαρτογράφηση της κατάστασης με επισήμανση πιθανών περιστατικών έμφυλης 

βίας. 

• Οργάνωση δραστηριοτήτων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη γνώση, 

για αναγνώριση και αντίδραση, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητας. 

• Επεξήγηση των ευθυνών τους και καθησυχασμός των γυναικών Ρομά σχετικά με την 

υποχρέωσή τους να σέβονται το απόρρητο. 

• Διαβεβαίωση ότι δεν επικρίνουν τη συμπεριφορά, τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις 

ενός θύματος, είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά.  

• Συνεκτίμηση και αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την πολιτισμική 

ταυτότητα των γυναικών Ρομά και τις ενδοκοινοτικές σχέσεις κατά την εξέταση 

περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. 

• Ενημέρωση, παροχή κινήτρων και υποστήριξη των γυναικών Ρομά στην προσέγγιση 

των αντίστοιχων φορέων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένου ότι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές, και ιδιαίτερα στην αστυνομία, ήταν κοινή 

μεταξύ των χωρών – εταίρων του έργου. Επιπλέον, πολλές γυναίκες Ρομά που 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν διέθεταν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που 

παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια κατά την ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας.  

• Διαχείριση προκατάληψης και μεροληπτικής συμπεριφοράς των επαγγελματιών 

που εργάζονται σε φορείς, ένα θέμα που αναφέρθηκε επανειλημμένα τόσο από τις 

γυναίκες Ρομά όσο και από τους/τις επαγγελματίες κατά την έρευνα πεδίου του 

έργου. 

• Διαχείριση της δυσανάλογης θέσης και εξουσίας ανάμεσα στους/στις Ρομά και 

τους/τις επαγγελματίες φορέων. ΟΗ διαπολιτισμικός/ή μεσολαβητής/τρια θα 

πρέπει να εργαστεί για  την ισότητα των δύο μερών.  

• Επίδειξη διαπολιτισμικής ευαισθησίας. Αυτό περιλαμβάνει τη «μετατόπιση» από 

μία κουλτούρα σε άλλη, καθώς και την αναγνώριση και υπέρβαση των κινδύνων 
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παρεξήγησης, ζητώντας διευκρινίσεις, αναδιατυπώνοντας χωρίς να αλλοιώνεται το 

νόημα και εκφράζοντας συναισθήματα και πεποιθήσεις με έναν πολιτισμικά 

αποδεκτό τρόπο. Η χρήση μη βίαιων και εποικοδομητικών στρατηγικών 

επικοινωνίας μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Διατήρηση της αμεροληψίας και απόκτηση της εμπιστοσύνης και των δύο μερών, 

παρέχοντας παράλληλα επαρκή υποστήριξη στις γυναίκες Ρομά που 

εξυπηρετούνται. 

• Αποφυγή επιβάρυνσης διαπολιτισμικών μεσολαβητών με καθήκοντα που δεν 

σχετίζονται με την περιγραφή της εργασίας τους. 

• Κινητοποίηση περαιτέρω κοινοτικής και θεσμικής υποστήριξης για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της εργασίας τους με τις γυναίκες Ρομά. 

 

Επιπλέον, όλοι/ες οι διαπολιτισμικοί/ές μεσολαβητές/τριες χρειάζονται εκπαίδευση γύρω 

από την κοινότητα των Ρομά, τις ιδιαιτερότητες και την ποικιλομορφία καθώς και για τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις στις διάφορες ομάδες Ρομά. Αν και οι διαμεσολαβητές/τριες 

πρέπει να είναι μέρος της κοινότητας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξέρουν πώς να 

συνεργαστούν μαζί της, ειδικά εάν πολλές κοινότητες Ρομά ζουν στην περιοχή τους. 

Προκειμένου να προσεγγίσουν την ενδοοικογενειακή βία με τον κατάλληλο τρόπο, θα 

πρέπει να γνωρίζουν τις στάσεις στη σχετική κοινότητα των Ρομά. Η έρευνα που διεξήχθη 

στο έργο PATTERN έφερε στο φως ότι οι συμμετέχουσες διαπολιτισμικές μεσολαβήτριες 

και επαγγελματίες χρειάζονταν την καθιέρωση μιας επίσημης εκπαιδευτικής πιστοποίησης, 

με συγκεκριμένες και κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Ορισμένες συμμετέχουσες τόνισαν 

επίσης την ανάγκη για ολοκληρωμένη καταγραφή δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει 

επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά όσον αφορά την ενδοοικογενειακή 

βία, την υγεία και την εκπαίδευση. Όλες οι συμμετέχουσες συμφώνησαν ότι χρειάζονταν 

συναντήσεις εποπτείας «για να αποσυμπιεστούν, τόσο οι κοινωνικοί λειτουργοί όσο και οι 

διαπολιτισμικοί μεσολαβητές που έχουν μεγάλο βάρος» (Fratila, 2021b, σελ. 20): 

«Συνεργάζομαι με έναν διαπολιτισμικό μεσολαβητή, αλλά πιστεύω ότι η φιγούρα 

του διαμεσολαβητή πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερα μέρη: στο δημοτικό 

συμβούλιο και στα διάφορα τμήματα υπηρεσιών των κοινωνικών κέντρων. Γιατί 

μπορεί να εξηγώ κάτι, αλλά δεν με καταλαβαίνετε λόγω ενός πολιτισμικού 
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χάσματος. Η φιγούρα του διαμεσολαβητή θα διευκόλυνε τη λήψη βοήθειας» (ES, 

συνέντευξη αρ. 15, στο Fratila, 2021b, σελ.20). 

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στην κοινότητα των Ρομά δεν είναι απαραίτητα Ρομά 

στην καταγωγή τους. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι/ες απέναντι  στον 

πολιτισμό και την ιστορία των Ρομά και να έχουν ειδική εμπειρία και ικανότητα να 

συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη κοινότητα. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φορείς 

αλλαγής και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ κοινότητας και θεσμών. 

Σε αυτό το εγχείρημα κανένα από τα δύο μέρη δεν πρέπει να  λογίζεται ως υποδεέστερο, 

αλλά θα πρέπει όλοι/ες να ενεργούν ως ισότιμοι/ες συνεργάτες που ενώνουν τις δυνάμεις 

τους για να καταπολεμήσουν την ενδοοικογενειακή βία. 

2.5.3. Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές και δικτύωση υπηρεσιών 

Μία από τις πτυχές του έργου του/της διαπολιτισμικού/ής μεσολαβητή/τριας όσον αφορά 

την ενδοοικογενειακή βία είναι η σύνδεση με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε 

εθνικό πλαίσιο. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στις εθνικές εκθέσεις που παράχθηκαν στο 

πλαίσιο του έργου PATTERN, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες οι σχέσεις μεταξύ 

κοινοτήτων Ρομά και δημόσιων υπηρεσιών είναι διαταραγμένες (Perista, 2021). Αυτή η 

κατάσταση μπορεί να οφείλεται: 

• Στη γενική έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους φορείς: Η έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PATTERN αποκάλυψε ότι λίγες από τις 

ερωτηθείσες γυναίκες είχαν θετική εμπειρία  κατά την επαφή τους με τους 

δημόσιους φορείς (Perista, 2021). 

• Στην έλλειψη γνώσης των υφιστάμενων υπηρεσιών: «Μπορεί να ειπωθεί ότι σε 

πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα αισθάνονται μόνα και 

απομονωμένα και δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες υποστήριξης». 

(R., 27 ετών, σε Krumova & Velikova, 2021).  

• Η έλλειψη γνώσης των δικαιωμάτων των γυναικών Ρομά: «Πολλές από τις γυναίκες 

δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Νομίζουν ότι η γυναίκα είναι υποταγμένη στον 

άντρα και πρέπει να υπακούει. Δεν ξέρουν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τις 

βασανίζει, και να τους κάνει κακό. Κανείς δεν τους το λέει αυτό. Κανένας φορέας 

δεν βοηθά». (Μ., 38 ετών, σε Krumova & Velikova, 2021).  
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Ως εκ τούτου, η «έλλειψη ανθρώπων στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν, η δυσκολία 

να καταλάβουν πού να απευθυνθούν ή πώς να δράσουν, προστίθενται στην έλλειψη 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών ή ατόμων εθνικότητας Ρομά που να εργάζονται σε τέτοιους 

φορείς και που μπορούν να κατανοήσουν το πλαίσιο, τον πολιτισμό, τα έθιμά  και τα 

ιδιαίτερα ζητήματά τους, τα οποία διαφέρουν από αυτά της πλειονότητας του πληθυσμού. 

Επιπλέον, οι διακρίσεις σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο εντός των κρατικών υπηρεσιών 

που ειδικεύονται σε αυτό το θέμα δημιουργεί έλλειψη προθυμίας στις Ρομά γυναίκες να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Σε αυτό προστίθεται το γεγονός ότι η αστυνομία 

έχει καταδιώξει και παρενοχλήσει ανθρώπους αυτής της εθνοτικής ομάδας σε όλη την 

ιστορία της, καθιστώντας σύνηθες να θεωρούν την αστυνομία θεσμικό εχθρό της 

κοινότητας» (Perista, 2021, σελ. 40). 

«Στην Πορτογαλία, σχετικά με το έργο της αστυνομίας, τη σκοπιμότητα και την 

αποτελεσματικότητά της όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχεται σε γυναίκες Ρομά - 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι ερωτηθείσες έδωσαν αρνητική ανατροφοδότηση 

σχετικά με την καθυστέρηση στη λήψη αστυνομικής βοήθειας και παραπονέθηκαν για το 

γεγονός ότι μερικές φορές, η αστυνομία δεν εμφανιζόταν στο σημείο όπου είχε γίνει η 

κλήση» (Perista, 2021, σελ.46). 

Στη Βουλγαρία, οι ερωτηθείσες ανέφεραν ότι το προσωπικό των φορέων δημιουργεί 

ενοχές στις γυναίκες Ρομά για ό, τι έχει συμβεί και στοχοποιούν τα θύματα ενώ στην 

Ελλάδα, μία ερωτώμενη δήλωσε: 

«Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι αντικειμενικές. Λυπάμαι που σας το λέω. Επειδή 

οι υπηρεσίες γνωρίζουν τα προβλήματα των Ρομά και υποθέτουν ότι τα ζευγάρια 

Ρομά θα συμφιλιωθούν. Και αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς. Έτσι, η αστυνομία θα 

επικεντρωθεί περισσότερο σε γυναίκες μη Ρομά ». (GR, 713_ 0159, 37 ετών).  

Με βάση όλα όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, το έργο των διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: 

• Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης εντός της κοινότητας των Ρομά 

σχετικά με τα συγκεκριμένα βήματα  ανταπόκρισης σε περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας και τους υπεύθυνους θεσμούς και υπηρεσίες. 

• Ευρείες εκστρατείες πληροφόρησης που περιλαμβάνουν πολύ οπτικό υλικό. 
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• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την 

υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από τις γυναίκες Ρομά. 

• Εκπαίδευση και δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα μέλη υπηρεσιών 

και θεσμών που εργάζονται με τις κοινότητες Ρομά. 

• Κοινές δραστηριότητες μεταξύ των μελών της κοινότητας Ρομά και των φορέων για 

την υπέρβαση των εμποδίων και τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης: Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Κέντρο Amalipe (Center Amalipe) 

εξέτασε μία νέα προσέγγιση κατά την υλοποίηση του έργου «To touch the 

untouchable1 , το διάστημα 2011 – 2013. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το Κέντρο 

Amalipe δημιούργησε κινητές πολυ-τομεακές ομάδες που απαρτίζονταν από 

δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες υγείας και συντονιστές της 

κοινότητας για να αντιδράσουν από κοινού σε περιστατικά εντός της Ρομά 

κοινότητας θέτοντας στο επίκεντρο θέματα διακρίσεων, πρόωρων γάμων, σχολικής 

διαρροής κ.λπ. (Kolev et al., 2013) 

 

2.5.4. Στρατηγικές αυτοφροντίδας για την υποστήριξη του προσωπικού κατά τη 

μείωση του άγχους και της έντασης που συνδέονται με την εργασία τους 

Το επόμενο μέρος αυτής της Ενότητας καταπιάνεται με τους ψυχολογικούς  κινδύνους και 

τους κινδύνους  που σχετίζονται με το άγχος που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι 

επαγγελματίες που εργάζονται απευθείας με άτομα ευάλωτων ομάδων, κίνδυνοι που 

μπορεί να οδηγήσουν σε κύκλο ανταλλαγής καθηκόντων μεταξύ των διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών/τριών. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος είναι από τα πιο 

απαιτητικά ζητήματα στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία. Επηρεάζουν σημαντικά την 

υγεία των ατόμων, των οργανισμών και των εθνικών οικονομιών (EU-OSHA, n.d.). 

Βραχυπρόθεσμα, ένα αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον προκαλεί προβλήματα όπως 

πονοκεφάλους, στομαχόπονους, διαταραχές ύπνου, ευερεθιστότητα και προβλήματα 

συγκέντρωσης. Το χρόνιο άγχος προκαλεί ανησυχία, αϋπνία, υψηλή αρτηριακή πίεση, 

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, κατάθλιψη, παχυσαρκία και καρδιακές παθήσεις. 

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι προκύπτουν από τον κακό σχεδιασμό, οργάνωση και 

διαχείριση της εργασίας, καθώς και από ένα κακό κοινωνικό πλαίσιο εργασίας και μπορεί 

 
1 http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=54&lang=2 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=54&lang=2
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να έχουν αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά αποτελέσματα, όπως το 

εργασιακό άγχος, η εξάντληση ή η κατάθλιψη. 

Το άγχος και η ένταση στην εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας αποτελούν συχνά 

αντικείμενο ανάλυσης στη βιβλιογραφία. Υπάρχουν διάφοροι όροι όπως ο έμμεσος 

τραυματισμός (vicarious traumatisation), η κόπωση συμπόνιας (compassion fatigue) και η 

εργασιακή εξουθένωση (burnout), οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη διάφορες μορφές επιρροής 

των στρεσογόνων καταστάσεων οποιουδήποτε επαγγελματία ή διαπολιτισμικού/ής 

μεσολαβητή/τριας. 

Έμμεσος τραυματισμός (Vicarious traumatization) 

 Το έμμεσο τραύμα (vicar trauma) είναι το συναισθηματικό αποτύπωμα στους 

επαγγελματίες που εργάζονται με ανθρώπους, που μαθαίνουν για το τραύμα τους, ακούν 

τις ιστορίες τους και γίνονται μάρτυρες του πόνου και του φόβου που έχουν βιώσει 

(American Counseling Association, 2011). Οι Pearlman και MacIan (1995, στο 

Panagiotopoulos, σελ. 38) όρισαν τον έμμεσο τραυματισμό ως «τη μεταμόρφωση που 

συμβαίνει στον θεραπευτή (ή σε άλλο ειδικό στα ψυχικά τραύματα) ως αποτέλεσμα της 

δέσμευσης ενσυναίσθησης με τις τραυματικές εμπειρίες των πελατών και τις συνέπειές 

τους».  Ο έμμεσος τραυματισμός αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, τη δύναμη, τον σεβασμό και την 

οικειότητα, οδηγώντας σε συναισθηματικές διαταραχές (π.χ. εκρήξεις θυμού, κατάθλιψη) 

και προβλήματα σχέσεων με τους άλλους (Sabin-Farrell & Turpin, 2003, στο 

Panagiotopoulos, 2021). 

Κόπωση συμπόνιας (Compassion fatigue)  

Η κόπωση συμπόνιας αναφέρεται στην αντίδραση στο στρες που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση με (ψυχικά) τραυματισμένα άτομα (Figley, 1993, στο Panagiotopoulos, 

2021). «Αυτή η αντίδραση περιλαμβάνει σωματικά (π.χ. αϋπνία), συναισθηματικά (π.χ. 

θυμός, αυτοκατηγορικές συμπεριφορές) και συμπεριφορικά (π.χ.  ελλειμματική λήψη 

τροφής, κατάχρηση αλκοόλ) συμπτώματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ της κόπωσης 

συμπόνιας και του έμμεσου τραυματισμού είναι ότι η πρώτη μπορεί να εμφανιστεί ακόμη 

και χωρίς άμεση επαφή με έναν τραυματισμένο ωφελούμενο» (Panagiotopoulos, 2021, σελ. 

39). 
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Εργασιακή εξουθένωση (Burnout) 

Η εργασιακή εξουθένωση είναι μια διαδικασία συσσωρευτικού άγχους που εμφανίζεται σε 

απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα με περιορισμένη υποστήριξη (Maslach & Jackson, 

1981, σε Panagiotopoulos, 2021). Σχετίζεται με αισθήματα συναισθηματικής εξάντλησης 

και απώλεια ενέργειας, αποπροσωποποίηση (δηλαδή αντιμετώπιση των οφελούμενων με  

απανθρωποποιημένο, κυνικό τρόπο) και μειωμένο αίσθημα επίτευξης που σχετίζεται με 

την εργασία. Οξέα περιστατικά του έμμεσου τραυματισμού ή κόπωσης συμπόνιας μπορεί 

να πυροδοτήσουν την εργασιακή εξουθένωση (Rothschild & Rand, 2006, στο 

Panagiotopoulos, 2021). 

Σημάδια άγχους και έντασης 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου (Ministry of Public Health of 

Lebanon, χ.χ., στο Panagiotopoulos, 2021 ), τα σημάδια του άγχους και της έντασης θα 

μπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

• Πνευματικά, όπως η απώλεια νοήματος, απώλεια ελπίδας, το αίσθημα κενού, η 

απώλεια ιδανικών. 

• Επαγγελματικά, όπως δυσαρέσκεια από την εργασία, αυξημένα λάθη, μειωμένο 

κίνητρο για εργασία, κυνισμός προς τους ωφελούμενους, αδιαφορία για τα 

αποτελέσματα, δυσπιστία προς στους συναδέλφους. 

• Σωματικά, όπως οι διαταραχές ύπνου, η κούραση, οι αλλαγές στην όρεξη, 

πονοκέφαλοι, σωματικό πόνοι και άλγος, τρέμουλο. 

• Ψυχολογικά, όπως κακή συγκέντρωση, σύγχυση, αναποφασιστικότητα, 

αυτοκατηγορία, ασταθής ή αρνητική διάθεση και συναισθήματα, κοινωνική 

απόσυρση, πλήξη, μειωμένα κίνητρα, παρεισφρυτικές σκέψεις, ανησυχία, 

επαναλαμβανόμενες επίμονες σκέψεις. 

Στρατηγικές αυτοφροντίδας 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1998, στο Panagiotopoulos , 2021, σελ. 40) ορίζει την 

αυτοφροντίδα ως «αυτό που κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους για να εδραιώσουν 

και να διατηρήσουν την υγεία τους και να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν ασθένειες. 

Είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει την υγιεινή (γενική και προσωπική), τη διατροφή 

(είδος και ποιότητα φαγητού που καταναλώνεται), τον τρόπο ζωής (αθλητικές 
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δραστηριότητες, αναψυχή κ.λπ.), περιβαλλοντικούς παράγοντες (συνθήκες διαβίωσης, 

κοινωνικές συνήθειες κ.λπ.), κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (επίπεδο εισοδήματος, 

πολιτισμικές πεποιθήσεις, κ.λπ.) και τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής». 

Υπάρχει μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων αυτοφροντίδας που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες με σκοπό την πρόληψη και την προστασία τους  

από τις αρνητικές συνέπειες του άγχους που βιώνουν (Sansbury, Graves & Scott, 2015, στο 

Panagiotopoulos, 2021, σελ. 40-41): 

• Βήμα 1 - Γνωρίστε τον εαυτό σας: Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής θα πρέπει να 

παρακολουθουν την κατάσταση διέγερσής τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι 

σε θέση να (ανα)γνωρίζουν τα δικά τους σημάδια άγχους (π.χ. κοιλιακό άλγος, 

διαταραχή ύπνου, έλλειψη συγκέντρωσης, εναλλαγές διάθεσης). 

• Βήμα 2 - Δεσμευτείτε να αντιμετωπίσετε το άγχος: Αυτό το δεύτερο βήμα 

αναφέρεται στην παρακολούθηση του εαυτού σας για να κατανοήσετε καλύτερα 

πώς να ρυθμίσετε τις εντοπισαμένες καταστάσεις διέγερσης και να μειώσετε το 

άγχος. Η παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει πολύ απλές στρατηγικές, όπως 

το να θυμάστε τους λόγους για τους οποίους δουλεύετε με γυναίκες Ρομά, η 

ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων με συναδέλφους, η βελτίωση της 

ποιότητας του ύπνου, η σωματική άσκηση, η βελτίωση των διατροφικών 

συνηθειών, η ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες, η ακρόαση χαλαρωτικής 

μουσικής, ή κάνοντας διάλειμμα μεταξύ των ωφελούμενων. Πιο προηγμένες 

στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές σύντομης χαλάρωσης, τεχνικές 

ενσυνειδητότητας και καταγραφή αρνητικών συναισθημάτων. Επιπλέον, οι 

επαγγελματίες μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θέσουν υγιή όρια όσον 

αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και προς τους 

ωφελούμενους (π.χ. να είναι σαφείς σχετικά με το πόσο και με ποιους τρόπους 

μπορούν να βοηθήσουν). Τα όρια αφορούν επίσης τη σωματική απόσταση. Η 

διατήρηση φυσικής απόστασης από τον ωφελούμενο θα μπορούσε να 

δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και προστασίας (Sansbury et al., 2015, στο 

Panagiotopoulos, 2021). Είναι ενδιαφέρον ότι η σύντομη μετακίνηση του βλέμματός 

μακριά από τον ωφελούμενο που εξυπηρετούν, θα μπορούσε να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες να διαχειριστούν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις απέναντί 
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του/της (Hodges & Wegner, 1997, σε Παναγιωτόπουλος, 2021). Τέλος, εάν είναι 

διαθέσιμο στον φορέατους, προτείνεται να ζητηθεί επίσημη εποπτεία. 

• Βήμα 3 - Κάντε ένα προσωπικό σχέδιο δράσης: Αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί να 

συμβεί μόνο εάν οι επαγγελματίες κάνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για αυτήν την 

αλλαγή (Webb & Sheeran, 2006, στο Παναγιωτόπουλος, 2021). Αυτό το τρίτο βήμα 

πρέπει να ενημερώνεται από τα δύο προηγούμενα: οι επαγγελματίες θα πρέπει να 

γνωρίζουν πότε αγχώνονται και ποιες στρατηγικές αυτορρύθμισης λειτουργούν 

καλύτερα για αυτούς. Όποιες στρατηγικές αυτοφροντίδας κι αν επιλέξουν οι 

επαγγελματίες, θα πρέπει να τις εφαρμόζουν ενεργά και επίμονα. Η τακτική 

εξάσκηση θα μπορούσε να διευκολυνθεί εάν – ως μέρος του προσωπικού σχεδίου 

δράσης – οι επαγγελματίες έθεταν συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, 

ρεαλιστικούς και χρονικά βασισμένους στόχους (Fielding, 1999, σε Panagiotopoulos, 

2021). Το σχέδιο θα μπορούσε επίσης να ενημερωθεί από σχετικές 

ανατροφοδοτήσεις από έμπιστα άτομα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν τομείς 

για αυτο-ανάπτυξη ή αλλαγές στη συμπεριφορά και τη διάθεση κάποιου. 

• Βήμα 4 - Ενεργήστε σύμφωνα με το σχέδιο: Αυτό το τελευταίο βήμα αφορά την 

επιλογή και τη συνεργασία με έναν έμπιστο συνάδελφο, ώστε να λογοδοτούν 

ενεργά ο ένας τον άλλον αναφορικά με το σχέδιο δράσης. Αυτό το βήμα 

περιλαμβάνει επίσης το αίτημα και την παροχή υποστηρικτικής ανατροφοδότησης 

και ενθάρρυνσης για την επίτευξη του στόχου, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε 

αυξημένη επιμονή και επίτευξη στόχων (Ilies & Judge, 2005, στο Panagiotopoulos, 

2021) όπως και στο αίσθημα του ανήκειν. 
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World Health Organization [WHO] (2013).  Report highlights violence against women as a 

“global health problem of epidemic proportions”. Retrieved on 9th September, 2021, from 

https://www.who.int/pmnch/media/news/2013/violence_report/en/  

Yam, M. (2000). Seen but not heard: Battered women’s perceptions of the ED experience. 

Journal of Emergency Nursing, 26(5), 464-70. http://dx.doi.org/10.1067/men.2000.110432  
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Videos that could be used as part of the training  

https://www.youtube.com/watch?v=CFNF_6u7cqk UNFPA video against gender violence 

2016  

https://www.youtube.com/watch?v=bt7PXk4lXoY Defending the human rights of Roma 

women – Manjola’s story, Albania  

https://youtu.be/G3Aweo-74kY gender stereotypes  

 

Additional resources  

Med J Aust. (2000). Domestic violence in Australia: definition, prevalence and nature of 

presentation in clinical practice173 (7): 363-367. 

https://www.mja.com.au/journal/2000/173/7/domestic-violence-australia-definition-

prevalence-and-nature-presentation  

Center for Court Innovation (2017). Planning Domestic Violence Training Programs for Your 

Community:A Practice Guide 

https://www.courtinnovation.org/sites/default/files/media/documents/201908/planning_d

v_training_programs_2019.pdf 

The Royal Australian College of General Practitioners (2018). Putting prevention into 

practice: Guidelines for the implementation of prevention in the general practice setting. 

Third edition https://www.racgp.org.au/getattachment/2ba9e40f-fe33-44bf-8967-

8bf6f18a1c1a/Putting-prevention-into-practice-Guidelines-for-the-implementation-of-

prevention-in-the-general-practice-setting.aspx   

https://www.womensaid.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/E-learning-courses-2020.pdf 

Global Database on Violence against Women UN Women  

• https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/greece  

• https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/bulgaria  

• https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/romania  

https://www.youtube.com/watch?v=CFNF_6u7cqk
https://www.youtube.com/watch?v=bt7PXk4lXoY
https://youtu.be/G3Aweo-74kY
https://www.mja.com.au/journal/2000/173/7/domestic-violence-australia-definition-prevalence-and-nature-presentation
https://www.mja.com.au/journal/2000/173/7/domestic-violence-australia-definition-prevalence-and-nature-presentation
https://www.courtinnovation.org/sites/default/files/media/documents/201908/planning_dv_training_programs_2019.pdf
https://www.courtinnovation.org/sites/default/files/media/documents/201908/planning_dv_training_programs_2019.pdf
https://www.racgp.org.au/getattachment/2ba9e40f-fe33-44bf-8967-8bf6f18a1c1a/Putting-prevention-into-practice-Guidelines-for-the-implementation-of-prevention-in-the-general-practice-setting.aspx
https://www.racgp.org.au/getattachment/2ba9e40f-fe33-44bf-8967-8bf6f18a1c1a/Putting-prevention-into-practice-Guidelines-for-the-implementation-of-prevention-in-the-general-practice-setting.aspx
https://www.racgp.org.au/getattachment/2ba9e40f-fe33-44bf-8967-8bf6f18a1c1a/Putting-prevention-into-practice-Guidelines-for-the-implementation-of-prevention-in-the-general-practice-setting.aspx
https://www.womensaid.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/E-learning-courses-2020.pdf
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/greece
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/bulgaria
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/romania
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περιέχει. 

• https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/spain  

• https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/portugal   

  

https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/spain
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/portugal
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Παράρτημα 1: Πρακτικές Δραστηριότητες 

Ενότητα 1: Πολιτισμικά ζητήματα των γυναικών Ρομά, τα δικαιώματα και οι 

ιδιαίτερες ανάγκες τους 

Δραστηριότητα 1: Γνωρίστε καλύτερα την κοινότητά σας 

Τίτλος  

                                                                                                                                               

Γνωρίστε καλύτερα την κοινότητά σας 

 

Είδος δραστηριότητας Ανταλλαγή ιδεών  και συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
 30 λεπτά 

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμεν

α ψηφιακά εργαλεία 

Διαδικτυακή διεξαγωγή: Μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων 

(breakout rooms), εφαρμογές για δημοσκοπήσεις, σημειώσεων (π.χ. Zoom, Menti, 

Idealzdoard), φορητοί υπολογιστές/σταθεροί υπολογιστές/tablet/smartphones με 

κάμερες και μικρόφωνα 

Δια ζώσης διεξγαγωγή: προτζέκτορας ή μαυροπίνακας 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

1. Να ανακαλύψουν τρόπους για την καλύτερη κατανόηση της Ρομά 

κοινότητας στις οποίες εργάζονται οι επαγγελματίες. 

2. Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα εργαλείο αξιολόγησης που να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία που εργάζεται 

εντός κοινοτήτων Ρομά. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

Το πρώτο μέρος της δραστηριότητας θα είναι αφιερωμένο στη δημιουργία των 

ερωτήσεων (10 ερωτήσεις το πολύ) με την καθοδήγηση του συντονιστή. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίσουν τις κύριες ερωτήσεις που θα τους 

βοηθήσουν να ανακαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κοινότητα 

στην οποία εργάζονται. 

(20 λεπτά)  

 

Στο δεύτερο μέρος τα συμμετέχοντα άτομα θα χορηγήσουν το ερωτηματολόγιο το 

ένα στο άλλο ώστε να δουν πόσες γνώσεις έχουν ήδη οι γυναίκες για την κοινότητα 

και ποιοι είναι οι τομείς που χρειάζονται βελτίωση. 

(10 λεπτά) 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 

Τα ενημερωτικά έντυπα από την παρουσίαση της Ενότητας 1. 

Στυλό, χαρτιά,  σημειωματάρια 
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ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Δραστηριότητα 2: Παιχνίδια ρόλων 

Τίτλος 
Παιχνίδια ρόλων – παιχνίδι ρόλων 6 ατόμων, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ως 

παρατηρητές 

Είδος δραστηριότητας  Παιχνίδι ρόλων 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
70 λεπτά 

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμεν

α ψηφιακά εργαλεία 

Διαδικτυακή διεξαγωγή : Πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Google Meet), 

Φορητοί υπολογιστές/ΣταθεροίΥπολογιστές/Tablet/Smartphone με κάμερες και 

μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στο να απεικονίσει καλύτερα τις πραγματικές 

καταστάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά και πώς το 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφορετικό βάσει της στάσης των ανθρώπων με τους 

οποίους αλληλεπιδρούν. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

Υλοποιήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Περίπτωση Α – μια γυναίκα Ρομά πρόκειται να εγγράψει το παιδί της στο σχολείο 

Περίπτωση Β – μια γυναίκα Ρομά πηγαίνει σε μια συνέντευξη για δουλειά 

Περίπτωση Γ – μια γυναίκα Ρομά καλεί για βοήθεια την αστυνομία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα άτομο θα είναι η γυναίκα Ρομά, ένα θα είναι ο 

εκπρόσωπος των αρχών. Θα εφαρμοστούν δύο σενάρια: ένα στο οποίο η γυναίκα 

Ρομά υφίσταται διακρίσεις και ένα στο οποίο η γυναίκα Ρομά αντιμετωπίζεται με 

τον σεβασμό που της αξίζει. 

(10 λεπτά/ σενάριο) 

Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τα διάφορα αποτελέσματα και 

θα βγάλουν τα συμπεράσματα. 

(10 λεπτά) 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 
Ενημερωτικό έντυπο με την περιγραφή των 3 περιπτώσεων και τις τελικές εκδοχές. 

 

Δραστηριότητα 3: Ανοιχτή συζήτηση με γυναίκες Ρομά 

Τίτλος  Ανοιχτή συζήτηση με γυναίκες Ρομά 

Είδος δραστηριότητας Αλληλεπίδραση και συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
60 λεπτά 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμενα 

ψηφιακά εργαλεία 

Δια ζώσης διεξαγωγή: Πίνακας προβολέα και προβολέας 

Διαδικτυακή διεξαγωγή: Πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Google Meet), 

Φορητοί υπολογιστές/Σταθεροί Υπολογιστές/Tablet/Smartphone με κάμερες και 

μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι οι επαγγελματίες 

να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από πρώτο χέρι 

απευθείας από γυναίκες Ρομά εντός των κοινοτήτων. Θα παρουσιάσουν τις 

απόψεις τους και θα λάβουν επίσης ερωτήσεις και θα βοηθήσουν τους 

επαγγελματίες να έχουν καλύτερη άποψη και κατανόηση της θέσης των γυναικών 

Ρομά εντός και εκτός των κοινοτήτων. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

Στο πρώτο μέρος οι γυναίκες Ρομά που προσκλήθηκαν στη συνάντηση, θα 

παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 1 

με παραδείγματα από την πραγματική ζωή. 

(15 λεπτά) 

Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας οι γυναίκες Ρομά θα απαντήσουν στις 

ερωτήσεις των επαγγελματιών, παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες και 

λεπτομέρειες. 

(15 λεπτά) 

 

Δραστηριότητα 4: Συμπεράσματα 

Τίτλος   Συμπεράσματα 

Είδος δραστηριότητας 
Συζήτηση και ανατροφοδότηση   
 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
 30 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμεν

α ψηφιακά εργαλεία 

Διαδικτυακή διεξαγωγή: Πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Google Meet), 

Φορητοί υπολογιστές/Σταθεροί υπολογιστές/Tablet/Smartphone με κάμερες και 

μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Να αξιολογηθεί το επίπεδο κατανόησης των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν 

στους επαγγελματίες. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

Συμπεράσματα – ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν σε 3 λεπτά τις 

πιο σημαντικές ιδέες που θα κρατήσουν στο μυαλό τους από το εργαστήριο και που 

θα χρησιμοποιήσουν στην κοινότητα στην οποία εργάζονται. 
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ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Ενότητα 2: Ενδοοικογενειακή βία: ορισμοί και έννοιες 

Δραστηριότητα 1: Πράξεις βίας εντός του νοικοκυριού και ο ορισμός της 

ενδοοικογενειακής βίας 

Τίτλος  
Πράξεις βίας εντός του νοικοκυριού και ορισμός της ενδοοικογενειακής βίας 

 

Είδος δραστηριότητας Ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση, με τη χρήση καρτών 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
90 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμενα 

ψηφιακά εργαλεία 

Μία πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων (breakout rooms), 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές κάρτες/σημειώσεις, φορητοί 

υπολογιστές/σταθεροί υπολογιστές/tablet/smartphones με κάμερες και μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

1. Να αναπτύξουν μια κοινή αντίληψη σχετικά με τις πράξεις βίας εντός του 

νοικοκυριού και τον ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας 

2. Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με όλες τις μορφές ενδοοικογενειακής 

βίας 

3.           Να ενθαρρυνθεί η συζήτηση για το τι θεωρείται πράξη 

βίας/ενδοικογενειακής βίας 

Περιγραφή της 

δραστηριότητητας  

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν σε μια κάρτα μια διαφορετική 

πράξη ενδοοικογενειακής βίας, μία πράξη ανά κάρτα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

γράψουν έως και 3 κάρτες. 

 

(10 λεπτά) 

2. Αφήστε τους συμμετέχοντες να κολλήσουν/μοιραστούν τις κάρτες τους στον 
πίνακα/διαδικτυακή εφαρμογή 
 
(10 λεπτά) 

3. Τα παραδείγματα που δίνονται θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες. 

Δοκιμάστε να αφήσετε τους συμμετέχοντες να βρουν διαφορετικές κατηγορίες. Στο 

τέλος προτείνεται να υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Σωματική 

2. Σεξουαλική 

3. Συναισθηματική/ψυχολογική 

4. Οικονομική  

Χρησιμοποιήστε τις κάρτες που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή ιδεών με τα 

παραδείγματα βίας και αντιστοιχίστε τις στις αναφερόμενες κατηγορίες. Συζητήστε 

τα παραδείγματα που δίνουν οι συμμετέχοντες. Βεβαιωθείτε ότι συζητήθηκαν όλες 
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ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

οι κατηγορίες. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν όλα τα είδη 

ενδοοικογενειακής βίας. Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε εάν οι συμμετέχοντες έχουν 

επιπλέον ερωτήσεις ή περαιτέρω διευκρινίσεις.  

(30 λεπτά)  

4. Μετά από αυτή την άσκηση, ο συντονιστής παρέχει τους ορισμούς της βίας και 

της ενδοοικογενειακής βίας. 

(10 λεπτά)  

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν)                
Κάρτες, Στυλό 

Πηγές 

http://menengage.org/wp-

content/uploads/2014/06/DV_Awareness_Manual_Eng.pdf 

Session 2.1 

 

Δραστηριότητα 2: Μελέτη περίπτωσης πάνω στην ενδοοικογενειακή βία 

Τίτλος  
Μελέτη περίπτωσης στην  ενδοοικογενειακή βία 

 

Είδος δραστηριότητας Ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
60 λεπτά 

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμενα 

ψηφιακά εργαλεία 

Διαδικτυακή διεξαγωγή: Πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Google Meet), 

Φορητοί υπολογιστές/Σταθεροί υπολογιστές/Tablet/Smartphone με κάμερες και 

μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν όλα τα είδη ενδοοικογενειακής 

βίας, όπως περιγράφονται στην ιστορία της Μαρίας. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητητας  

1. Μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες την ιστορία της Μαρίας και ζητήστε τους 

να τη διαβάσουν προσεκτικά. 

(10 λεπτά) 

Μελέτη περίπτωσης: Η ιστορία της Μαρίας  

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/DV_Awareness_Manual_Eng.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/DV_Awareness_Manual_Eng.pdf
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ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

 

Η Μαρία είναι 15 ετών και παντρεύτηκε στα 14 της με έναν έφηβο 16 ετών από 

την ίδια κοινότητα Ρομά. Η Μαρία από τη στιγμή που παντρεύτηκε της ζητήθηκε 

από τον άντρα της να σταματήσει το σχολείο γιατί έπρεπε να επικεντρωθεί στο 

νοικοκυριό και να φροντίσει τον άντρα της. Η Μαρία και ο σύζυγός της ζουν κάτω 

από την ίδια στέγη με τα πεθερικά της της. Η Μαρία συμφώνησε με τον άντρα της 

γιατί τώρα θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον ρόλο της ως σύζυγος. Η πεθερά της 

την ξυπνάει στις 7:00 το πρωί για να ετοιμάσει το φαγητό και να καθαρίσει κ.λπ. 

Μερικές φορές όταν δεν αρέσει στην πεθερά της το φαγητό, της φωνάζει και 

παραπονιέται ότι δεν είναι ικανή να φροντίσει μια οικογένεια. Την ίδια στιγμή ο 

σύζυγός της της απαγόρευσε να έχει δικό της κινητό με τη δικαιολογία ότι η χρήση 

των social media είναι ένας τρόπος για φλερτ και αυτό προσβάλλει τη φήμη του 

στην κοινότητα. Η Μαρία δεν είναι ευτυχισμένη γιατί νιώθει ότι δεν είναι ικανή να 

φροντίσει τον άντρα της και την οικογένειά του. Θα ήθελε να κρατήσει το κινητό 

αλλά η εξήγηση που της έδωσε ο σύζυγός της είναι σωστή. Οι γυναίκες δεν 

επιτρέπεται να επικοινωνούν με άλλους άνδρες εκτός οικογένειας. 

2. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι πιστεύουν για την ιστορία της Μαρίας; 

1. Βιώνει βία στις σχέσεις της; Ποια είδη βίας αναγνωρίζετε; 

2. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι η Μαρία δεν μπορεί να 

φύγει από αυτή τη σχέση; 

3. Έχει κάποιος από τους συμμετέχοντες παρόμοια περίπτωση; 

Ζητήστε μια αιτιολόγηση για κάθε απάντηση. 

(50 λεπτά) 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 
Έντυπο με την ιστορία της Μαρίας, στυλό υπογράμμισης 

Πηγές  Η παρουσίαση από το Interim meeting  του έργου PATTERN  
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Δραστηριότητα 3: Αναγνωρίζοντας τα πρώιμα σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας 

Τίτλος 
Αναγνωρίζοντας τα  πρώιμα σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας 

 

Είδος δραστηριότητας  Ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
60 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμενα 

ψηφιακά εργαλεία 

Μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων (breakout rooms), 

εφαρμογές για δημοσκοπήσεις, σημειώσεις (π.χ. Zoom, Menti, Idealzdoard), 

φορητοί υπολογιστές/σταθεροί υπολογιστές/tablet/smartphones με κάμερες 

και μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να επικοινωνούν με σαφήνεια σχετικά με τα 

πρώιμα σημάδια και τους παράγοντες κινδύνου. 

 

Η σωστή αναγνώριση των πρώιμων σημαδιών μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε 

τον κίνδυνο και, όπου υπάρχει, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη 

διαχείρισή του. Η αδυναμία αναγνώρισης των πρώιμων σημαδιών αποτελεί μια 

χαμένη ευκαιρία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και την 

προστασία των πιθανών θυμάτων/επιζωσών. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητητας 

1. Να έχετε μία αφίσα με τον τίτλο Πρώιμα σημάδια επιζώντος και μία με τον 

τίτλο Τα πρώτα σημάδια του δράστη 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τι θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί σε κάθε αφίσα,είτε προφορικά είτε γραπτά σε ένα  psto-it το 

ποίο θα μπορούν να το κολλήσουν σε κάθε αφίσα. Σε περίπτωση που δεν είναι 

έτοιμοι να εκφράσουν τις σκέψεις τους με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσατε να 

έχετε διάσπαρτα τα ακόλουθα σημάδια και να τους ζητήσετε να αποφασίσουν 

για κάθε δήλωση της λίστας σε ποια αφίσα ταιριάζει καλύτερα.  

(15 λεπτά) 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Σημάδια επιζωσών: 

Απολογητική και εύρεση δικαιολογιών για τη συμπεριφορά του δράστη 

Θυμωμένη και λεκτικά επιθετική 

Το να είσαι άρρωστη ή να λείπεις συχνά από τη δουλειά 

Το να καλύπτει μώλωπες ή τραυματισμούς 

Εύρεση δικαιολογιών για να μην σας συναντήσει ή να σας μιλήσει 

Το να φαίνεται λυπημένη, μοναχική και κοινωνικά αποστασιοποιημένη 

Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων 

 

Τα σημάδια των δραστών: 

Υποβάθμιση ή προσβολή του θύματος/επιζώσας 

Κατηγορεί το θύμα/επιζώσα για προβλήματα 

Κυριαρχικές συζητήσεις με το θύμα/επιζώσα 

Να φαίνεται ή να δρα με καταθλιπτικό τρόπο 

Να κάνει προσπάθειες να κρατήσει το θύμα/επιζώσα μακριά από τους άλλους 

Το να ενεργεί σαν να του ανήκει το θύμα/επιζώσα 

Να λέει ψέματα ή να υπερβάλλει ώστε να κάνει τον εαυτό του να φαίνεται 

καλός 

Να συμπεριφέρεται σαν να είναι ανώτερος από τους άλλους 

 

 

Απόκριση στα πρώιμα σημάδια 

Ακριβώς επειδή υπάρχει ένα πρώιμο σημάδι δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ένα 

πρώιμο σημάδι ενδοοικογενειακής βίας είναι σαν συναγερμός. 

Όταν χτυπάει συναγερμός πυρκαγιάς, δεν σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά, σημαίνει ότι μπορεί 

να υπάρχει φωτιά. Πρώτον, δεν το αγνοείτε. Δεύτερον, δεν πιάνετε τον πλησιέστερο 

πυροσβεστήρα και αρχίζετε να ψεκάζετε νερό παντού. Απαιτείται μια ισορροπημένη, 

ενημερωμένη και αιτιολογημένη απάντηση. 

Όταν εντοπιστούν πρώιμα σημάδια, η κατάλληλη απόκριση είναι η διαλογή ή η συλλογή 

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το τι συμβαίνει και η αξιολόγηση του κινδύνου με 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

βάση τις πρόσθετες πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει. 

2. Συζητήστε με τους συμμετέχοντες εάν είχαν παρόμοια υπόθεση ή αν έχουν 

οποιεσδήποτε δυσκολίες να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια ενδοοικογενειακής βίας. 

(45 λεπτά) 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 
Λευκοί πίνακες, στυλό, post-its 

Πηγές  
https://rise.articulate.com/share/IqQaO7T9LYt-

N4gLC0l5oQ2Gurwg68Nh#/lessons/gdWGZMgDZvDlZYxOeDxAN6lnT33esgMo  

 

Δραστηριότητα 4: Εκτίμηση κινδύνου 

Τίτλος  Εκτίμηση κινδύνου 

Είδος δραστηριότητας  Παιχνίδι ρόλων και συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
90 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμενα 

ψηφιακά εργαλεία 

Μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων (breakout rooms), 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές κάρτες/σημειώσεις (π.χ. Zoom, 

Menti, Idealzdoard), 

Φορητοί υπολογιστές/Σταθεροί υπολογιστές/Tablet/Smartphones με κάμερες 

και μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι 

συμμετέχοντες με τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου ενδοοικογενειακής 

βίας, τα διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου και τις καταστάσεις 

υψηλού κινδύνου που μπορεί να αυξήσουν την επικινδυνότητα. 

 

https://rise.articulate.com/share/IqQaO7T9LYt-N4gLC0l5oQ2Gurwg68Nh#/lessons/gdWGZMgDZvDlZYxOeDxAN6lnT33esgMo
https://rise.articulate.com/share/IqQaO7T9LYt-N4gLC0l5oQ2Gurwg68Nh#/lessons/gdWGZMgDZvDlZYxOeDxAN6lnT33esgMo
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητητας 

1 Σενάριο περιστατικού 

Μια μέρα η Άννα ρωτά τον Ρομά μεσολαβητή της κοινότητάς της τι συμβαίνει σε 

περίπτωση διαζυγίου. Ο μεσολαβητής Ρομά προτείνει στην Άννα να κανονίσει μια 

συνάντηση με την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας της περιοχής της. Η Άννα 

αποκαλύπτει τη δύσκολη κατάσταση και το άγχος της και ζητά συνάντηση το συντομότερο 

δυνατό. 

 

Η κοινωνική λειτουργός και ο διαμεσολαβητής συναντούν την Άννα. Με τη συγκατάθεση 

της Άννας, η κοινωνική λειτουργός επικοινωνεί με την αστυνομία και έναν αρμόδιο 

λειτουργό της κοινωνικής υπηρεσίας. 

 

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η νομοθεσία επιτρέπει στους επαγγελματίες να μοιράζονται και 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες για πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου, εάν είναι 

απαραίτητο για την προστασία ενός παιδιού, για την πρόληψη μιας βίαιης πράξης ή εάν το 

θύμα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ωστόσο, δεν υπάρχει 

νομοθετική υποστήριξη σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αστυνομίας, 

της κοινωνικής εργασίας ή της υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, οι μηχανισμοί 

πολλών φορέων εντός της ΕΕ ποικίλλουν από την υιοθέτηση επισήμων ή ανεπισήμων 

μηχανισμών παραπομπής έως την παρουσία διεπιστημονικών ομάδων ή συσκέψεων που 

επιβάλλονται από τη νομοθεσία ή από τις πολιτικές αναφορικά με την αξιολόγηση 

κινδύνου. 

 

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν τα 

απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η αξιολόγηση του κινδύνου  

θανάτου, της σοβαρότητας της κατάστασης και του κινδύνου επαναλαμβανόμενης βίας 

πραγματοποιείται από όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση του κινδύνου και, εάν 

είναι απαραίτητο, να υπάρχει παροχή συντονισμένης ασφάλειας και υποστήριξης. 

 

Η υπόθεση της Άννας εντάσσεται στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου από πολλές 

υπηρεσίες και βασίζεται στις απαιτήσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Αυτό 

μπορεί να διαφέρει από την εθνική σας νομοθεσία. Με τη συγκατάθεση της Άννας, η 

αστυνομία, η κοινωνική λειτουργός, ο εργαζόμενος στον οργανισμό και ένας εκπρόσωπος 

του τομέα της υγείας συμμετέχουν σε μια σύσκεψη για την αξιολόγηση του κινδύνου 

κινδύνου. Η Άννα έχει δώσει τη συγκατάθεσή της ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

μοιράζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την περίπτωσή της. 

(15 λεπτά) 

 

2. Αφού διαβάσετε την υπόθεση, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες και 

ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να αναλάβει έναν από τους παρακάτω ρόλους: α) 

αστυνομικός, β) λειτουργός υγείας, γ) κοινωνικός λειτουργός, δ) Ρομά διαμεσολαβητής δ) 

Άννα 

Ζητήστε τους να συζητήσουν τι είδους πληροφορίες θα μπορούσε να έχει κάθε υπηρεσία 

και θα ήταν σημαντικό να αναφέρεται κατά τη διάρκεια της συνάντησης πολλών και 

διαφορετικών φορέων για την αξιολόγηση του κινδύνου. 

Ζητήστε από την «Άννα» να σκεφτεί τι άλλα περιστατικά βίωνε στην καθημερινότητά της, 

σε μια βίαιη σχέση με τον άντρα της. 

(20 λεπτά) 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

 

 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τις ομάδες και τους εθελοντές να μοιραστούν τις πληροφορίες 

και να κατηγοριοποιήσουν κάθε αναγωνρισμένο κίνδυνο για την Άννα, τον σύζυγο της 

Άννας και την κοινότητα. 

(30 λεπτά) 

Ο συντονιστής μπορεί να δείξει ένα δείγμα εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου στους 

συμμετέχοντες. 

ΠΡΕΠΕΙ να είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα εργαλεία για να χρησιμοποιηθούν σωστά και με 

ασφάλεια θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική εκπαίδευση και επίβλεψη. 

(25 λεπτά) 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 

Κάρτες, στυλό 

Πηγές  https://training.improdova.eu/en/training-modules-for-the-police/module-5-risk-

assessment-and-safety-planning/  

 

http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2009/05/PATRIARCH-4.pdf 

https://www.ojp.gov/pdffiles1/jr000250e.pdf 

 

http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/violence-risk-appraisal-guide-

vrag/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://training.improdova.eu/en/training-modules-for-the-police/module-5-risk-assessment-and-safety-planning/
https://training.improdova.eu/en/training-modules-for-the-police/module-5-risk-assessment-and-safety-planning/
http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2009/05/PATRIARCH-4.pdf
https://www.ojp.gov/pdffiles1/jr000250e.pdf
http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/violence-risk-appraisal-guide-vrag/
http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/violence-risk-appraisal-guide-vrag/
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Ενότητα 3: Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και νομικές διαδικασίες κατά την 

ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας 

Τίτλος  Η υπόθεση της Σάρα  

Είδος δραστηριότητας  Ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση 

 Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 

90 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμεν

α ψηφιακά εργαλεία 

Μία πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων (breakout rooms) και την 

καταγραφή σημειώσεων (π.χ. Zoom, Padlet), φορητοί υπολογιστές/σταθεροί 

υπολογιστές/tablet/smartphones με κάμερες και μικρόφωνα 

 

* Σε περίπτωση δια ζώσης εκπαίδευσης, αυτή η πρακτική δραστηριότητα θα πρέπει 

να πραγματοποιείται ομαδικά.  

 

 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της άσκησης είναι οι συμμετέχοντες να εφαρμόσουν 

τις θεωρητικές γνώσεις που απόκτησαν σχετικά με τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, τις Αρχές και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις για Παρέμβαση. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητητας 

Η υπόθεση : 

Η Σάρα είναι 22 ετών. Είναι η μητέρα της Αντέλ, 5 ετών, και του Τζών, 3 ετών, και 

οι δύο είναι επίσης παιδιά του Ράιαν. Η Σάρα αναφέρει ότι από τότε που είναι  

μαζί με τον Ράιαν, από τα 16 της, η ζωή της άλλαξε. Το ζευγάρι ζει με τους γονείς 

του Ράιαν στο σπίτι τους και, λόγω της γεωγραφικής απόστασης από τον πατέρα 

και τη μητέρα της, η Σάρα σπάνια τους βλέπει. 

Η ίδια αναφέρει ότι βγαίνει ελάχιστα και όποτε το κάνει, το κάνει παρέα με την 

πεθερά της και τις κουνιάδες της, στις οποίες δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια ή 

κοινά ενδιαφέροντα. Ο σύζυγός της, Ράιαν, σπάνια την βγάζει βόλτα και επίσης 

δεν του αρέσουν τα πάρτι ή οι εξόδοι ως ζευγάρι. 

Με μια σταθερή ρουτίνα, ο Ράιαν σηκώνεται αργά, βγαίνει έξω μετά το πρωινό, 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

επιστρέφει σπίτι για δείπνο και συχνά είναι ήδη μεθυσμένος. 

Αν και ξέρει ότι στον Ράιαν δεν αρέσουν οι συνομιλίες, η Σάρα προσπάθησε να του 

μιλήσει για τα συναισθήματά της και την επιθυμία της να επισκεφτεί την 

οικογένειά της. Ο Ράιαν δεν ήταν πρόθυμος να ακούσει, απαγορεύοντάς της 

ακόμη και να προσπαθήσει να πάει να δει την οικογένειά της ή να τους πει 

οτιδήποτε. Για να βεβαιωθεί ότι θα ήταν έτσι, ενημέρωσε τη Σάρα ότι από εδώ και 

πέρα οποιαδήποτε επαφή με τον πατέρα ή τη μητέρα της θα γινόταν με την 

παρουσία του, αποφασίζοντας ότι η Σάρα δεν θα είχε πρόσβαση στο κινητό της 

από εκείνη τη στιγμή. Η Σάρα ένιωσε προσβεβλημένη, θυμωμένη και λυπημένη. 

 

Σήμερα, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η πεθερά της είχε φύγει από το σπίτι για 

να πάει για ψώνια, η Σάρα αποφάσισε να πάει να μιλήσει με τον κοινωνικό της 

λειτουργό, ζητώντας συμβουλές, παρόλο που δεν της έδωσε την άδεια να 

μοιραστεί με κανέναν αυτό που της συνέβαινε. Δεν θέλει να μπει σε άλλους 

καβγάδες με τον άντρα της ή την οικογένειά του, είπε. 

 

 Ενόψει της παραπάνω πρακτικής υπόθεσης: 

1.    Αναλογιστείτε σε ποιο βαθμό η κατάσταση που βιώνει η Σάρα ταιριάζει στην έννοια 

της ενδοοικογενειακής βίας που ορίζεται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

2.   Λαμβάνοντας υπόψη τις Αρχές και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις για την παρέμβαση σε 

καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, προσδιορίστε τρεις αρχές και τρεις απαιτήσεις που 

ισχύουν για αυτήν την κατάσταση. 

3.   Σκεφτείτε, ως επαγγελματίας/διαπολιτισμικός μεσολαβητής, πώς θα ενεργούσατε σε 

αυτήν την κατάσταση και ποιες προκλήσεις θα συναντούσατε. 

  

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 

Στυλό, σημειωματάρια 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

 

Ενότητα 4: Αντλώντας εμπιστευτικές πληροφορίες / Δεοντολογία 

Τίτλος  
 Πρωτόκολλα για τον δεοντολογικά ηθικό χειρισμό εμπιστευτικών 

πληροφοριών 

Είδος δραστηριότητας  Δημιουργία πρωτοκόλλων εντός του οργανισμού 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
 60 λεπτά    

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμενα 

ψηφιακά εργαλεία 

Μία πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων (breakout rooms) και 

την καταγραφή σημειώσεων (π.χ. Zoom, Padlet), φορητοί υπολογιστές/σταθεροί 

υπολογιστές/tablet/smartphones με κάμερες και μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί, μαζί με τους συμμετέχοντες, το πρωτόκολλο για 

την επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τον οργανισμό 

τους. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας  

Εργαστείτε μέσα από την άσκηση για τη δημιουργία του περιεχομένου που 

πρέπει να έχει η φόρμα έρευνας για τα θύματα έμφυλης. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τι θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί στα πρωτόκολλα των οργανισμών τους, προσδιορίζοντας τις 

προκλήσεις και τις ειδικές ανάγκες και απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Πού στο χώρο εργασίας τους θα μπορούσαν να παρέχουν ιδιωτικό χώρο; 

2. Τι πρέπει να ερωτηθούν τα θύματα στο συγκεκριμένο έντυπο; 

3. Τι πρέπει να εξηγηθεί κατά τη συλλογή δεδομένων; 

4. Πού να διατηρηθούν τα δεδομένα με ασφάλεια; 

Συζητήστε με τους συμμετέχοντες τις ιδέες που κατέγραψαν. 

Προσφερόμενα υλικά (αν Στυλό, χαρτιά. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

υπάρχουν) 

 

Ενότητα 5: Ρόλος επαγγελματιών και των διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών/Δικτύωση υπηρεσιών/Ψυχική υγεία των  επαγγελματιών πρώτης 

γραμμής 

Δραστηριότητα 1: Έναρξη συνεδρίασης  

Τίτλος  Παρουσίαση συμμετεχόντων 

Είδος δραστηριότητας  Διαδραστική άσκηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
20 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμεν

α ψηφιακά εργαλεία 

Διαδικτυακή διεξαγωγή: Πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Google Meet), 

Φορητοί υπολογιστές/Σταθεροί υπολογιστές/Tablet/Smartphones με κάμερες και 

μικρόφωνα 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στη γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους και 

με τους εκπαιδευτές, παρουσιάζοντας την εμπειρία τους στον πεδίο, τις αντιλήψεις 

τους για την ενδοοικογενειακή βία και τον ρόλο των διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

κατά την επίλυση προβλημάτων. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες (μέχρι 6 – 7 συμμετέχοντες ανά 

ομάδα) (εάν η εκπαίδευση είναι διαδικτυακή, αυτό θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί με την επιλογή των breakout rooms). Εάν η εκπαίδευση είναι με 

φυσική παρουσία, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν γραφική ύλη και παλιές 

εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. Κάθε ομάδα πρέπει να ετοιμάσει μια αφίσα με το 

διαθέσιμο υλικό (μπορεί να συμπεριληφθεί και άλλο υλικό εάν οι συμμετέχοντες 

βρουν κάποιο). Κάθε ομάδα πρέπει να απαντήσει σε μία από τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

1. Πώς θα παρουσιάζατε το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας που 

λαμβάνει χώρα στην Ρομά κοινότητα ; 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

2. Ποιος είναι ο ρόλος των διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην πρόληψη της 

ενδοοικογενειακής βίας; 

Κάθε ομάδα πρέπει να αυτοπαρουσιαστεί μέσα από μια αφίσα: διαλέξτε ένα όνομα  

για την ομάδα, παρουσιάστε τους συμμετέχοντες και γράψτε τα ονόματά τους στην 

αφίσα (μπορούν να παρουσιαστούν και με την χρήση συμβόλων), επιλέξτε ένα 

σύνθημα της ομάδας. 

 

Οι ομάδες διαθέτουν 10 – 15 λεπτά για τη δουλειά. 

Κάθε ομάδα έχει 3 λεπτά για να παρουσιάσει. 

Μετά την παρουσίαση, οι αφίσες εκτίθενται σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. 

Εάν η εκπαίδευση είναι διαδικτυακή, η δραστηριότητα προσαρμόζεται αντίστοιχα 

και αναρτήσεις ετοιμάζονται με επιλογή λευκού πίνακα της πλατφόρμας Zoom ή 

κάποιας άλλης αντίστοιχης. 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 
Γραφική ύλη και παλιές εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ., κόλλες, ψαλίδια. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την χρήση των πληροφοριών που 

περιέχει. 

Δραστηριότητα 2: Ο ρόλος των διαπολιτισμικών μεσολαβητών και των εργαζομένων στο 

πεδίο 

Τίτλος  Ο ρόλος των διαπολιτισμικών μεσολαβητών και των εργαζομένων στο πεδίο 

Είδος δραστηριότητας  Διαδραστική συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια της 

δραστηριότητας 
 40 λεπτά  

Τύπος 

πλατφόρμας/προτεινόμεν

α ψηφιακά εργαλεία 

Διαδικτυακή διεξαγωγή: Πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Google Meet), 

Φορητοί υπολογιστές/Σταθεροί υπολογιστές/Tablets/Smartphones με κάμερες και 

μικρόφωνα 

 

Στόχοι/αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιαστεί με διαδραστικό τρόπο ο ρόλος των 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην πρόληψη της έμφυλης βίας ή στην επίλυση 

περιστατικών έμφυλης βίας, χρησιμοποιώντας τη δική τους εμπειρία. 

Περιγραφή της 

δραστηριότητας 

Η συνάντηση ξεκινά με ένα σύντομο βίντεο. Είναι καλό τα υλικά να είναι ειδικά 

διαμορφωμένα για τις διάφορες χώρες. Το βίντεο (3 – 4 λεπτά) παρουσιάζει το έργο 

των διαπολιτισμικών μεσολαβητών. Ακολουθεί συζήτηση στην οποία συμμετέχουν 

οι συμμετέχοντες και αναφέρουν την προηγούμενη εμπειρία τους. 

Η συζήτηση συντονίζεται από τον εκπαιδευτή προκειμένου να αναγνωριστούν με 

δομημένο τρόπο οι κύριες αρμοδιότητες των διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο/οι εκπαιδευτής/ες  διερευνούν περαιτέρω 

διάφορες αρμοδιότητες, προσθέτουν νέες πληροφορίες,ή  παρουσιάζουν πρακτικά 

παραδείγματα. 

Σε έναν (ή σε περισσότερους) από τους συμμετέχοντες ανατίθεται η εργασία να 

παρακολουθήσουν τη συζήτηση, να προσδιορίσουν τις κύριες αρμοδιότητες των 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών και να τις γράψουν σε διαφορετικές χρωματιστές 

κάρτες. Οι κάρτες εκτίθενται πλέον στον τοίχο (ή στην οθόνη στην περίπτωση της 

διαδικτυακής διεξαγωγής ),αποτελώντας τη βάση της περίληψης και της συζήτησης 

της συνάντησης. 
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περιέχει. 

Προσφερόμενα υλικά (αν 

υπάρχουν) 

 https://www.vbox7.com/play:a5176d4942  

 

https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/ 

 

https://www.vbox7.com/play:a5176d4942
https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/
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περιέχει. 

 


