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Πρόλογος 

Κάθε χρόνο πλήθος γυναικών πέφτουν θύματα εγκληματικών ενεργειών. Το 

έγκλημα δεν διαταράσσει μόνο τη δημόσια τάξη, αλλά και τη σωματική και ψυχολογική 

ακεραιότητα του θύματος, με καταστροφικές ενδεχομένως συνέπειες για την αυτοεκτίμησή 

της και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε τρίτους.  

Η επικοινωνία σε πλαίσιο επαγγελματισμού και με ενσυναίσθηση, καθώς και η 

πλήρης επίγνωση των επιπτώσεων του τραύματος, είναι κρίσιμοι παράγοντες, τους οποίους 

οφείλουν να κατανοούν οι ειδικοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την προστασία 

των δικαιωμάτων των θυμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας κατά του 

δράστη. 

Στην παρούσα δημοσίευση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το κρίσιμο 

ζήτημα της διεπιστημονικής κατάρτισης εξειδικευμένων επαγγελματιών με υπόβαθρο 

νομικών, κοινωνικών ή ψυχολογικών επιστημών, καθώς και συναφή ζητήματα προς εξέταση. 

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να 

προσδιορίζουν διαφορετικές μορφές βίας κατά των γυναικών, να κατανοούν την ευαίσθητη 

φύση των γυναικών και του ζητήματος της έμφυλης βίας εν γένει και να περιγράφουν σε 

αδρές γραμμές τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε σύστημα απονομής δικαιοσύνης 

ανταποκρίνεται στη βία κατά των γυναικών. 

 

Το παρόν φυλλάδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου “JUSTICE FOR WOMEN – 

Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of 

crimes” («ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Προς την αποτελεσματικότερη προστασία των 

δικαιωμάτων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα εγκλημάτων»), που 

υλοποιείται με τη χρηματοδοτική στήριξη του Προγράμματος Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από την Association Pro Refugiu Romania (Ρουμανία), το Center 

for the Study of Democracy (Βουλγαρία), τη Demetra Association (Βουλγαρία), το Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), την Italian Coalition for Civil Liberties and 

Rights (Ιταλία) και την Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria 

(Ισπανία). 
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1. Ο ρόλος της διεπιστημονικής εκπαίδευσης και της συνεργασίας 

μεταξύ επαγγελματιών 

Η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί χρήσιμο τρόπο ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών, διδαγμάτων και εμπειρίας σχετικά με τη διαθέσιμη συνδρομή σε γυναίκες - 

θύματα εγκληματικότητας. Συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ικανότητας των 

επαγγελματιών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα, όπως αστυνομικοί, 

εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, γιατροί, νοσηλευτές 

κ.λπ. 

Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας περιλαμβάνεται η δέουσα ανταλλαγή 

πληροφοριών και ολοκληρωμένης σκέψης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξοδική 

αξιολόγηση των κινδύνων και η εκτίμηση όλων των σχετικών με την ευημερία του θύματος 

ζητημάτων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται παραπομπές, επίσημοι μηχανισμοί 

υποβολής καταγγελιών, συνδιασκέψεις και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων υποθέσεων. 

Στην πράξη, απαιτείται βελτιωμένη και ολοκληρωμένη ανταπόκριση για τη 

διασφάλιση της πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών-θυμάτων στο πλαίσιο 

των δικαστικών διαδικασιών, αλλά και πέραν αυτών. Προς το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό 

να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των επαγγελματιών των νομικών και κοινωνικών επιστημών 

και των επιστημών υγείας – ήτοι σημαντικών παραγόντων της συστημικής ανταπόκρισης 

στους τομείς της προστασίας και συνδρομής γυναικών-θυμάτων – σε μια προσήκουσα, 

διεπιστημονική και συνεχή διαδικασία μάθησης. Επί του παρόντος, υφίσταται πιεστική 

ανάγκη, αλλά και απαίτηση, σε επίπεδο Ε.Ε., για εξειδικευμένους επαγγελματίες, ικανούς να 

κατανοούν πλήρως τις ανάγκες του θύματος, να τις αξιολογούν ατομικά και να 

αντιμετωπίζουν το θύμα με ενσυναίσθηση, αποφεύγοντας την περαιτέρω θυματοποίηση. 

Μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το ρόλο 

και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία υποστήριξης του θύματος, καθώς και τους 

τρόπους, τα μέσα και τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ τους. 

Περαιτέρω, οι διεπιστημονικές εκδηλώσεις στοχεύουν στην εξάλειψη φαινομένων 

τυπολατρικών, υπέρμετρα επαγγελματικών προσεγγίσεων εκ μέρους ειδικών, οι οποίοι δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους το θύμα και το περιβάλλον του 
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επηρεάζονται από την εγκληματική ενέργεια. Εάν κάθε επαγγελματικός κλάδος 

αντιμετωπίζει το θύμα αποκλειστικά υπό το πρίσμα του δικού του επιστημονικού πεδίου, οι 

ανάγκες του δεν μπορούν εν τέλει να γίνουν κατανοητές και ως εκ τούτου προκαλείται 

σοβαρό έλλειμμα ως προς την κάλυψή τους. Η σχετική αξιολόγηση δεν μπορεί να διεξάγεται 

απομονωμένα, χωρίς τη συνεκτίμηση της άποψης επαγγελματιών άλλων ειδικοτήτων, οι 

οποίοι παρέχουν, παρείχαν ή όφειλαν να έχουν παράσχει υπηρεσίες στο θύμα. 

 

2. Διάγραμμα Προγράμματος 

Πρόκειται για διεπιστημονικό εργαστήριο απευθυνόμενο σε επαγγελματίες του 

τομέα των νομικών και κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της υγείας, στο οποίο 

εξετάζονται ζητήματα όπως η επικοινωνία με τα θύματα στο πλαίσιο ποινικών και αστικών 

διαδικασιών, το τραύμα και οι συνέπειές του για την άμεση συμμετοχή του θύματος στη 

δίκη, ως ζημιωθέντος μέρους, η κρισιμότητα των ιατροδικαστικών και ψυχολογικών 

εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για την αξιολόγηση της ζημίας και η σημασία τους ως 

αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, η βελτιστοποίηση του τρόπου 

λειτουργίας των διαδικασιών παραπομπής, προς διασφάλιση της πρόσβασης των θυμάτων 

σε συνδρομή αντίστοιχη με τις ανάγκες τους, καθώς και το σύνδρομο εργασιακής 

εξουθένωσης επαγγελματιών που εργάζονται με γυναίκες - θύματα βίας. Τις ομιλίες 

ακολουθούν διαδραστικές συζητήσεις σχετικά με υποθέσεις και με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζονται στην πράξη κατά τη συνδρομή θυμάτων με διαφορετικό 

πολιτιστικό/εκπαιδευτικό/εθνοτικό υπόβαθρο. 

Παρέχονται παραδείγματα καλών πρακτικών από διαφορετικές χώρες και μπορούν 

να συζητηθούν τρόποι προσαρμογής τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χώρας.  

Ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου είναι η επιλογή της 

κατάλληλης ομάδας εκπαιδευτών. Μια διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από 

εκπαιδευτές με διαφορετικό υπόβαθρο, προκειμένου να «ακούγονται» όλοι οι 

επαγγελματίες που εμπλέκονται στη φροντίδα των θυμάτων και να ταυτίζονται ο ένας με τις 

εμπειρίες του άλλου. Στην περίπτωση μικρής ομάδας εκπαιδευτών, ή ενός μόνο εκπαιδευτή, 

οφείλει να διασφαλίζεται η προσήκουσα κάλυψη των οπτικών όλων των ειδικοτήτων, προς 
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το σκοπό της δυναμικής αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων όσο 

και μεταξύ αυτών και του εκπαιδευτή. 

Κάθε ενότητα του παρόντος κεφαλαίου περιέχει μια γενική σύνοψη των προς 

εξέταση ζητημάτων. Η διαδραστική μάθηση ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται από τους 

ομιλητές, εκπαιδευτές με την αξιοποίηση διαφορετικών τεχνικών, όπως για παράδειγμα 

θέτοντας ερωτήσεις ατομικά ή σε ομάδες, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν 

την εμπειρία τους, δημιουργώντας παιχνίδια ρόλων, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 

εξηγήσουν ορισμένες βασικές έννοιες κ.λπ. Η μελέτη περιπτώσεων δεν πρέπει να βασίζεται 

σε πραγματικά παραδείγματα, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η ταυτοποίηση προσώπων, 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω θυματοποίηση ή προκαλώντας αμηχανία σε εμπλεκόμενα 

πρόσωπα (επαγγελματίες ή/και θύμα). Προτιμότερος είναι ο συνδυασμός περιστατικών από 

πραγματικές υποθέσεις με υποθετικά περιστατικά, έτσι ώστε να μεταδίδεται το κύριο 

εκπαιδευτικό μήνυμα. Οι περιπτώσεις προς μελέτη οφείλουν επίσης να μην εισάγουν, έστω 

και ακουσίως, υπόνοιες διάκρισης (για παράδειγμα, δράστης που ανήκει σε μειοψηφία 

έναντι θύματος που ανήκει σε πλειοψηφική ομάδα του πληθυσμού). 

 

2.1. Ασκήσεις γνωριμίας/εισαγωγής  

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, προτείνεται η 

ακόλουθη εισαγωγική δραστηριότητα. Αρχικά, ενθαρρύνεται η διεξαγωγή ενός γύρου 

συστάσεων, προς το σκοπό της εξοικείωσης. Ο ομιλητής/εκπαιδευτής διαιρεί τους 

συμμετέχοντες σε ομάδες 3-4 ατόμων. Αφήνει σε κάθε ομάδα 15 λεπτά για ανταλλαγή 

πληροφοριών, όπως όνομα, επάγγελμα, ενδιαφέρον σχετικά με τα ζητήματα της εκδήλωσης 

και ούτω καθεξής. Ζητά από μια ομάδα να προσφερθεί να ξεκινήσει και από κάθε μέλος της 

ομάδας να παρουσιάσει ένα άλλο μέλος της. Για παράδειγμα, το μέλος Α θα παρουσιάσει το 

μέλος Β, το μέλος Β θα παρουσιάσει το μέλος Γ και το μέλος Γ θα παρουσιάσει το μέλος Α. 

Ακούει προσεκτικά κάθε παρουσίαση και αναζητά ευκαιρίες για να θέσει συμπληρωματικές 

ερωτήσεις ή να προβεί σε σύντομες παρατηρήσεις. Η διάρθρωση των επιμέρους ομάδων 

εξαρτάται από τη γενικότερη διάρθρωση της ομάδας συμμετεχόντων. Προτιμότερη θα ήταν, 

πάντως, η επιλογή μιας διεπιστημονικής διάρθρωσης, ώστε κάθε ομάδα να αποτελείται από 
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μέλη διαφορετικής ειδικότητας ή από διαφορετική τοποθεσία, που δεν γνωρίζονται μεταξύ 

τους. 

 

Μια ακόμη πρόταση για τη δημιουργία χαλαρού κλίματος και την ενθάρρυνση των 

συστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων είναι η παρακάτω, που μπορεί να ονομαστεί: «Πριν 

ξεκινήσουμε … ας γνωριστούμε λίγο μεταξύ μας». 

Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται τμήμα μιας πρότασης, που περιέχει πληροφορίες ή 

σκέψεις σχετικά με το ζήτημα της έμφυλης βίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται 

να αναζητήσουν το μέλος της ομάδας στο οποίο έχει δοθεί το υπόλοιπο τμήμα, που 

συμπληρώνει την πρόταση. Όταν το εντοπίσουν, συστήνονται και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με το όνομα που τους έχει δοθεί από τους γονείς τους, από πού 

προέρχεται, ποιος το επέλεξε, πώς τους φωνάζουν. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια εισαγωγή 

στο ζήτημα που πρόκειται να συζητηθεί, καταδεικνύοντας την ύπαρξη διαφορετικών 

μορφών έμφυλης βίας, οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω στη συνέχεια και παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με αυτές. Παράλληλα, διευκολύνεται η γνωριμία των συμμετεχόντων 

μεταξύ τους και εισάγεται ένας προβληματισμός σχετικά με την έμφυλη διάσταση του 

ζητήματος του ονόματος και του επιθέτου κάθε προσώπου (ποιος τα επιλέγει, την 

προέλευσή τους, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το επίθετο κληρονομείται από τη 

μητέρα ή τον πατέρα αναλόγως της χώρας, εάν οι παντρεμένες γυναίκες χρησιμοποιούν το 

δικό τους επίθετο κ.λπ.). 

Κανόνες ομάδων 

Ο ομιλητής/εκπαιδευτής εισάγει την ιδέα των κανόνων των ομάδων. Πρόκειται για 

κανόνες, με βάση τους οποίους οι συμμετέχοντες θέλουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια 

του εργαστηρίου. Παρέχεται ένα παράδειγμα, όπως ότι οι ιστορίες που λέγονται στα πλαίσια 

του εργαστηρίου είναι εμπιστευτικές ή ότι όταν μιλά κάποιος οι υπόλοιποι δεν θα τον 

διακόπτουν. Ζητάται από την ομάδα να ανταλλάξει ιδέες σχετικά με τους κανόνες. Ο 

ομιλητής/εκπαιδευτής αναρτά τους κανόνες και τους ακολουθεί κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου, προκειμένου η ομάδα να παραμένει επικεντρωμένη στα κρίσιμα ζητήματα. 
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2.2. Επικοινωνώντας με ενσυναίσθηση με τα θύματα  

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, οι συμμετέχοντες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα 

τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω. Δεν έχουν όλα τα θύματα τις ίδιες αντιδράσεις και 

ανάγκες. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν υπάρχει καμία κοινή αντίδραση που να 

παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις. Η αντίδραση κάθε προσώπου στην κακοποίηση 

ποικίλλει και εξαρτάται από πλήθος παραγόντων: τη ζωή πριν από το γεγονός, την ίδια την 

εγκληματική ενέργεια, την αντίληψη του θύματος σχετικά με τους θεσμούς με τους οποίους 

έρχεται σε επαφή, το επίπεδο ανθεκτικότητας, το επίπεδο υποστήριξης από την οικογένεια 

ή από τον κύκλο γνωριμιών, το αποτέλεσμα της έρευνας/διαδικασίας κ.λπ. 

Κρίσιμοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επίδραση της εγκληματικής 

ενέργειας στο θύμα είναι μεταξύ άλλων: 

 Το πρόσωπο: τα χαρακτηριστικά, τα προσωπικά γνωρίσματα, το ατομικό 

ιστορικό, ειδικότερες πτυχές της προσωπικότητάς του, η σχέση μεταξύ του θύματος και του 

δράστη του εγκλήματος.  

 Το γεγονός: πού, πώς, πότε διαπράχθηκε το έγκλημα, εάν διαπράχθηκε μόνο μία 

φορά ή κατ’ επανάληψη, η σοβαρότητα του εγκλήματος, εάν διαπράχθηκε σε δημόσιο χώρο 

ή στην οικία κ.λπ. 

 Το περιβάλλον: η κοινότητα και το υποστηρικτικό πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένων των θεσμών με τους οποίους αλληλεπιδρά το θύμα. Οι πόροι, η 

ανταπόκριση και οι αξίες της κοινότητας στην οποία ζει.  

Τα συναισθήματα που εκδηλώνει η γυναίκα - θύμα είναι ενδεχομένως ενδεικτικά 

της ταυτότητάς της, καθώς και της εικόνας που έχει για τον εαυτό της. Το γεγονός ότι το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου τελέστηκε εγκληματική πράξη εκδηλώνει αρνητικό 

συναίσθημα – για παράδειγμα, θλίψη – καταδεικνύει ότι το τραυματικό γεγονός 

συγκρούεται με την ταυτότητά του. 

Οι θεσμοί και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να 
παρέχουν υποστήριξη στο θύμα, μεταξύ άλλων: 

 
 Αφήνοντας το θύμα να αποφασίσει πότε και πού επιθυμεί να μιλήσει.  

 Ακούγοντας την ιστορία του θύματος με υπομονή και σεβασμό. 
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 Ακούγοντας με προσοχή και έχοντας επίγνωση της ψυχικής κατάστασης του 

θύματος και των μηνυμάτων που κρύβονται πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποιεί για να 

περιγράψει συγκεκριμένες καταστάσεις. 

 Δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητα του θύματος να μοιραστεί την ιστορία 

της. 

 Παρέχοντας διαθέσιμες παραπομπές σχετικά με το τραύμα και την ψυχική υγεία 

(φυλλάδια, επαφές). 

 Έχοντας προετοιμάσει μια βασική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 

του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα αυτό και οι 

σχετικές διαδικασίες ενδέχεται να προκαλούν φόβο ή σύγχυση στο θύμα. Η σχετική 

ενημέρωση οφείλει να είναι προσαρμοσμένη στο υπόβαθρο και το μορφωτικό επίπεδο του 

προσώπου. Το θύμα πρέπει να ενθαρρύνεται να θέτει ερωτήσεις και να λαμβάνει διεξοδικές 

και κατανοητές απαντήσεις. 

 Παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

διεξαγωγής της έρευνας, σε κατανοητή γλώσσα και αποφεύγοντας την πολύπλοκη ορολογία. 

 Παρέχοντας ορθή ενημέρωση στο θύμα, προκειμένου να υποστηριχθεί για να 

λάβει αποφάσεις (η λήψη αποφάσεων συνιστά σημαντικότατη πτυχή για την ανάκτηση 

ελέγχου στη ζωή του θύματος). 

 Παρέχοντας στους επαγγελματίες πληροφορίες σχετικά με τον «κύκλο της βίας», 

καθώς και τις στρατηγικές χειραγώγησης γυναικών από τους δράστες. Με τον τρόπο αυτό, 

γίνεται κατανοητή η ψυχική βλάβη που προκαλείται από την άσκηση βίας εκ μέρους του 

δράστη και ο τρόπος με τον οποίο αυτή δυσχεραίνει την εγκατάλειψη της κακοποιητικής 

σχέσης από την επιζήσασα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, προκειμένου να μπορούν να εξηγούν στις γυναίκες τον κύκλο της βίας, καθώς και 

να τον λαμβάνουν υπόψη τους, προκειμένου να τις υποστηρίζουν και να κατανοούν τις 

αντιδράσεις τους, να μην τις κατηγορούν και να μην διακινδυνεύουν τη σχέση που μπορούν 

να αναπτύξουν μαζί τους.  

Οι σκοποί της αποτελεσματικής επικοινωνίας με το θύμα είναι: 

 Ο προσδιορισμός των αναγκών του θύματος και η προσπάθεια κάλυψής τους. 

 Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τον ρόλο των εμπλεκόμενων 

επαγγελματιών. 
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 Η υποστήριξη του θύματος προκειμένου να κατανοεί και να ασκεί τα δικαιώματά 

της. 

 Η προστασία της ασφάλειας του θύματος. 

 Η παροχή πληροφοριών. 

 Η απόκτηση πληροφοριών. 

 Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες ανησυχίες του 

θύματος. 

 Η παροχή της δυνατότητας στο θύμα να πλαισιώνεται από πρόσωπα της 

εμπιστοσύνης και της επιλογής της. 

 

Συζητούνται βασικές συστάσεις με τους συμμετέχοντες, όπως για παράδειγμα: 

 Η αντιμετώπιση όλων των θυμάτων με τον ίδιο σεβασμό, ανεξαρτήτως φυλής, 

εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής κατάστασης, 

πολιτιστικών, εκπαιδευτικών ή άλλων διαφορών. 

 Η άποψη που σχηματίζουν οι επαγγελματίες για το θύμα· συνεπεία των 

επαγγελματικών ρόλων αναπτύσσουν σχετικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και κρίσεις. 

 Η επικοινωνία σε γλώσσα που κατανοεί το θύμα ή με τη συνδρομή 

εξειδικευμένου διερμηνέα. 

 Η προσεκτική ακρόαση του θύματος και η καλλιέργεια του αισθήματος ότι 

εισακούγεται. 

 Η θέση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων.  

 Η λήψη υπόψη της βούλησης και των αναγκών του θύματος, στο μέτρο του 

δυνατού. 

 Η ανατροφοδότηση (σχετικά με τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των 

ερωτήσεων και τις παρεχόμενες πληροφορίες). 

Προκειμένου να επιτευχθεί σε προσωπικό επίπεδο η επικοινωνία με ενσυναίσθηση 

και οι επαγγελματίες να μπορούν να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των επιζώντων βίας, 

κατά την πλαισίωση των τελευταίων, προτείνεται η παρακάτω πρακτική, που διευκολύνει τη 

συναισθηματική σύνδεση μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης. 
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Πρακτική: «Αντιστάσεις και πλαισίωση» 

Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία 

παραμένει στην αίθουσα και η άλλη αποχωρεί. Στους συμμετέχοντες δίνονται χωριστές και 

μυστικές οδηγίες. Η ομάδα 1, που παραμένει στην αίθουσα, λαμβάνει την οδηγία να μην 

κινηθεί, να παραμείνει σε αυτό το σημείο. Στέκεται στη μια πλευρά της αίθουσας. Η ομάδα 

2 λαμβάνει την οδηγία να κάνει ό, τι είναι δυνατόν, ώστε τα μέλη της ομάδας 1 να 

μετακινηθούν στην άλλη πλευρά της αίθουσας. 

Στόχος αυτής της άσκησης είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις προσωπικές 

διαδικασίες από τις οποίες διέρχονται οι γυναίκες και να συμπάσχουν με αυτές, καθώς και 

να ενθαρρυνθεί η αυτοκριτική εκ μέρους των επαγγελματιών. Τοποθετούνται οι γυναίκες 

στο κέντρο της διαδικασίας ή επαναθυματοποιούνται; Γίνεται σεβαστός ο χρόνος και οι 

διαφορές τους; Λαμβάνουμε υπόψη τους φόβους και τις ανάγκες τους ή μεταθέτουμε τα 

δικά μας; 

«Δυναμικές της διατομεακότητας» 

Ιδιαίτερα κρίσιμη για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης είναι η συνεκτίμηση της 

διατομεακότητας. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πλαίσιο αναφοράς και καθίσταται 

περισσότερο κατανοητή η πραγματική εμπειρία των γυναικών, που δεν εξαντλείται σε ένα 

απλό άθροισμα πράξεων βίας: γυναίκες μετανάστριες, γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές 

μειονότητες, ηλικιωμένες γυναίκες μετανάστριες ή μέλη μειονοτήτων, γυναίκες με σωματική 

ή ψυχική αναπηρία, νεαρές ή ανήλικες γυναίκες μετανάστες, τρανσεξουαλικές γυναίκες κ.λπ. 

«Δυναμικές των προνομίων» 

Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε έναν κύκλο στη μέση της αίθουσας. Τους 

δίνεται η οδηγία να κάνουν ένα βήμα μπροστά, σε περίπτωση που αυτό που αναφέρεται στη 

φράση που ακούγεται δεν τους έχει συμβεί ποτέ, ή ένα βήμα πίσω, σε περίπτωση που τους 

συμβαίνει σε τακτική βάση.  

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα φράσεων για αυτή την άσκηση, τα οποία 

μπορούν να εμπλουτιστούν αναλόγως των συμμετεχόντων: 



 

10 | Σ ε λ ί δ α  
 

1. Η αστυνομία δεν με έχει σταματήσει ποτέ στο δρόμο. 

2. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα να νοικιάσω διαμέρισμα. 

3. Δεν μου έχουν κλείσει ποτέ το τηλέφωνο όταν έχω καλέσει για να νοικιάσω ένα 

διαμέρισμα.  

4. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ τρεις φορές από πού είμαι. 

5. Δεν γυρνούν ποτέ για να με κοιτάξουν. 

6. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ αν είμαι γυναίκα. 

7. Δεν μου έχουν ζητήσει ποτέ να βγάλω το μαντήλι μου. 

8. Δεν μου έχουν ζητήσει ποτέ να αλλάξω ρούχα. 

9. Δεν με έχει προσβάλει ποτέ ο σύντροφός μου. 

10. Δεν με έχουν φωνάξει ποτέ με όνομα διαφορετικό από το δικό μου. 

11. Δεν αναγκάστηκα ποτέ να φύγω από κάπου λόγω του γεγονότος ότι είμαι 

γυναίκα. 

12. Δεν αναγκάστηκα ποτέ να φύγω από κάπου λόγω του χρώματος του δέρματός 

μου. 

13. Δεν είχα ποτέ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. 

14. Δεν μου φέρονται ποτέ σαν να μην γνωρίζω τίποτα. 

15. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα να ταξιδέψω. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Τι επιδρά περισσότερο στην τρέχουσα κατάσταση των συμμετεχόντων; Σε ποιο 

σημείο του κύκλου βρίσκονται σε σχέση με το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν; Για ποιον 

λόγο; Στη μέση του κύκλου βρίσκονται οι πιο «φυσιολογικοί» συμμετέχοντες, που έχουν 

υποστεί λιγότερες μορφές καταπίεσης. Όσο περισσότερα βιώματα καταπίεσης έχει κανείς, 

τόσο πιο μακριά βρίσκεται από αυτό που η κοινωνία θεωρεί «φυσιολογικό». Μια πιθανή 

παραλλαγή αυτής της άσκησης είναι δοθούν στους συμμετέχοντες κάρτες προσώπων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις και ο καθένας να κινείται σύμφωνα με την κάρτα 

που του έχει δοθεί. 
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2.3. Το τραύμα και οι συνέπειές του 

Ο ομιλητής/εκπαιδευτής παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τραύμα, συνήθεις 

τραυματικές αντιδράσεις των εμπλεκομένων στην ποινική δίκη προσώπων, καθώς και 

τρόπους αποφυγής του επανατραυματισμού. Το ψυχικό τραύμα αποτελεί ένα άθροισμα 

συνεπειών τραυματικών γεγονότων και καταστάσεων. Είναι κρίσιμη η διάκριση μεταξύ του 

εξωτερικού – του γεγονότος και της τραυματικής κατάστασης – και του εσωτερικού 

στοιχείου – του τραύματος, του ψυχισμού και του ψυχικού τραυματισμού. 

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις συνηθέστερες τραυματικές αντιδράσεις που 

εμφανίζονται σε περίπτωση εμπλεκομένων στην ποινική δίκη προσώπων, όπως: 

 Ψυχολογικές εκδηλώσεις: εφίδρωση, ρίγη, σπασμοί του προσώπου ή/και του 

σώματος, αλλοιώσεις της φωνής, ακοής ή ομιλίας, ανέκφραστο βλέμμα, μειωμένη 

αυτοεκτίμηση. 

 Συναισθηματικές εκδηλώσεις: φόβος (τρόμος), αδυναμία/ανημποριά, αίσθημα 

ευαλωτότητας και έλλειψης προστασίας, ντροπή, ταπείνωση, σωματικός ή/και 

συναισθηματικός πόνος.  

 Διανοητικές εκδηλώσεις: σύγχυση, παρεμβατικές αναμνήσεις, κενά μνήμης, 

εξασθενημένη αίσθηση και αντίληψη, δυσκολίες στην ανάλυση πληροφοριών, εσφαλμένες 

κρίσεις, έμμονες ιδέες, ασυνάρτητη ή διακεκομμένη ομιλία σχετικά με συγκεκριμένες ιδέες, 

ψεύδη, στρατηγικές αυτοπροστασίας. 

 Συμπεριφορικές εκδηλώσεις: τικ, αποφυγή στερεοτυπικών αντιδράσεων, 

προσκόλληση σε συγκεκριμένα αντικείμενα (όπως φυλαχτά), αποφυγή τοποθεσιών, 

στοιχείων ή προσώπων που υπενθυμίζουν την τραυματική κατάσταση, τελετουργικά, (αυτο) 

επιθετικότητα, ασυνεπείς εξηγήσεις σχετικά με μώλωπες/άλλα σημάδια βίας κ. λπ. 

Οι συμμετέχοντες είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να ορίζουν και να 

αναγνωρίζουν τις συνέπειες των τραυματικών αντιδράσεων, διακρίνοντας ανάμεσα στην 

οξεία και στις μακροπρόθεσμες αντιδράσεις στο τραύμα. Η πρώτη περιλαμβάνει τις ως άνω 

εκδηλώσεις που συνδέονται με τη φυσιολογία και αναφέρονται στις βραχυπρόθεσμες 

συνέπειες της επιθετικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι μακροπρόθεσμες αντιδράσεις 

ποικίλλουν· δεν μπορεί να ακυρωθεί η μαρτυρία ενός θύματος, επειδή αντιδρά με τρόπο 

που δεν θεωρείται τυπικός. Στην επιστημονική βιβλιογραφία η διαταραχή μετατραυματικού 
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στρες (PTSD) αναφέρεται ως μία από τις κύριες διαγνώσεις ανάμεσα στις επιζήσασες βίας 

και συνδέεται με τις προαναφερθείσες διανοητικές και συμπεριφορικές εκδηλώσεις.  

Προκειμένου να είναι σε θέση να διαγνώσουν σωστά την κατάσταση της γυναίκας 

και να προβούν σε αποτελεσματικές ενέργειες, οι συμμετέχοντες οφείλουν επίσης να είναι 

εξοικειωμένοι με τη διάκριση μεταξύ έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Κάθε περίπτωση 

βίας κατά γυναικών χαρακτηρίζεται ως επείγουσα, καθώς απειλείται η υγεία τους. Εξάλλου, 

σε όλες τις περιπτώσεις εγείρεται επαγγελματική και ηθική υποχρέωση των επαγγελματιών, 

που είναι σε γνώση ή έχουν υπόνοιες περί περιστατικών διάπραξης βίας, να λάβουν δράση. 

Οι συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες θα προβούν εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο 

διαγνώσθηκε η βία και τις ανάγκες των γυναικών, αναλόγως των συνθηκών τους, καθώς και 

από το επίπεδο σοβαρότητας. 

Με αυτή την έννοια, μπορεί να γίνει η παρακάτω διάκριση: 

Έκτακτη ανάγκη: Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης νοείται η κατάσταση σοβαρού 

σωματικού ή ψυχολογικού τραυματισμού, ή/και η απειλητική για τη ζωή κατάσταση, 

συνεπεία τραυματισμού τέτοιας φύσεως, απειλών κατά της ζωής ή άλλης συναφούς 

περίπτωσης (ο θύτης διαθέτει όπλα ή έχει σοβαρό πρόβλημα κατάχρησης ουσιών ή ψυχικής 

υγείας κ. λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, είναι υψίστης σημασίας η άμεση ανάληψη δράσης. 

Επείγουσα ανάγκη: Σε γενικές γραμμές, ένα κριτήριο για τη διάκριση ανάμεσα σε 

καταστάσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης είναι το γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση 

επείγουσας ανάγκης η ανάληψη δράσης μπορεί να παραταθεί για διάστημα πέραν των 24 

ωρών. 

Οι επαγγελματίες των οποίων το πεδίο άπτεται ζητημάτων σχετικών με την 

άμβλυνση των μετατραυματικών επιπτώσεων και την αποκατάσταση του τραύματος 

οφείλουν να κατανοούν πλήρως το κρίσιμο ζήτημα της επαναθυματοποίησης.  

Ο ομιλητής/εκπαιδευτής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους 

περιορισμού των παραγόντων εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς και παροχής 

υποστήριξης: 
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 Ανίχνευση επιθετικότητας, ειδικά σε περίπτωση που στρέφεται εις βάρος του 

ίδιου του προσώπου. 

 Εξάλειψη των τραυματικών παραγόντων εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς, 

στο μέτρο του δυνατού. Πρόκειται για τον καθοριστικότερο παράγοντα. Η εγκατάλειψη του 

τραυματικού περιβάλλοντος ή της τραυματικής σχέσης και η ένταξη σε περιβάλλον μη 

βίαιων σχέσεων είναι καίριας σημασίας. 

 Παρατήρηση των προσωπικών μας (εκ προθέσεως ή μη) μηχανισμών εκδήλωσης 

επιθετικής συμπεριφοράς. Είμαστε όλοι έκθετοι στην επιθετικότητα. 

 Ανίχνευση τραύματος (διάρρηξης) και αντισταθμιστικών μηχανισμών. 

 Εκδήλωση και αποδοχή συναισθημάτων έως ότου εκφραστούν στην ολότητά 

τους. Κανένα συναίσθημα δεν διαρκεί για πάντα· εκδηλώνεται και διέρχεται από μια 

διαδικασία έκφρασης που κάποια στιγμή ολοκληρώνεται. 

 Παροχή ορθών, προσηκουσών, επαρκών πληροφοριών. 

 Εξακρίβωση αντικειμενικής πραγματικότητας και διάκριση ανάμεσα σε 

πραγματικότητα, άποψη, ανάγκη και επιθυμία. 

 Καλλιέργεια ενσυναίσθησης (και αυτο-ενσυναίσθησης) σχετικά με τον 

συναισθηματικό πόνο, ακόμη και αν δεν είναι προφανής. 

 Παρατήρηση των προσωπικών μας μηχανισμών σύναψης σχέσεων, καθώς και 

περιστάσεων υπό τις οποίες μπορούμε να γίνουμε φραστικά επιθετικοί ή άδικοι, επικριτικοί 

ή σωματικά επιθετικοί - ακόμη και εάν δεν γίνεται εκ προθέσεως. 

 Εξάλειψη τοξικών ή ακατάλληλων σχέσεων από τις ζωές των εξαρτώμενων από 

εμάς προσώπων, καθώς και από τη δική μας ζωή. 

 Συνδρομή στον επαναπροσδιορισμό, την ανακατασκευή της πραγματικότητας 

του θύματος μετά την τραυματική εμπειρία. 

Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να κατανοούν τη συναισθηματική αμφιθυμία της 

επιζήσασας σε σχέση με τον δράστη (ή τους δράστες), ως τυπική συμπεριφορά, η οποία 

οφείλει να εκληφθεί ως μέρος της διαδικασίας ξεπεράσματος μιας βίαιης σχέσης και δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεται με επίκριση. Η συναισθηματική αμφιθυμία και η δυσκολία των 

γυναικών να εγκαταλείψουν βίαιες σχέσεις συνδέονται άρρηκτα με τις στρατηγικές των 

ίδιων των δραστών. Για παράδειγμα, οφείλει να γίνει κατανοητό ότι η επιζήσασα ενδέχεται 
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να επιστρέψει αρκετές φορές στο δράστη πριν την εγκατάλειψη της σχέσης, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αυτής. 

 

2.4. Η κρισιμότητα των ιατροδικαστικών και ψυχολογικών εκθέσεων 

πραγματογνωμοσύνης 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων 

πραγματογνωμοσύνης, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του συστήματος κάθε χώρας, καθώς 

και σχετικά με τον λόγο για τον οποίο είναι κρίσιμες στο πλαίσιο της ποινικής δίκης και της 

διαδικασίας αξίωσης αποζημίωσης/χρηματικής ικανοποίησης για τη ζημία του θύματος.  

Στις αρμόδιες αρχές, όπως οι δικαστές και οι εισαγγελείς, οφείλει να επεξηγείται με 

σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται αμφιβολίας, πώς προκλήθηκε η ζημία. Η αφήγηση των 

γεγονότων, όπως εξιστορείται από το θύμα, είναι και πρέπει να παραμένει σημαντικό 

κεφάλαιο της έκθεσης. Ένα σύστημα δικαιοσύνης που παραμένει τυφλό στον υποκειμενικό 

τρόμο και στο αίσθημα αδυναμίας του θύματος - πώς βλέπει το έγκλημα η ίδια, με τα δικά 

της μάτια - δεν επιτυγχάνει τον σκοπό του. Από την άλλη πλευρά, συνίσταται στους 

ιατροδικαστές να καταγράφουν την αφήγηση του εξεταζόμενου προσώπου με προσοχή και 

ελάχιστη παρεμβολή. Για την επίτευξη υψηλότερου βαθμού συνέπειας συνιστάται, 

περαιτέρω, η αντιστοίχιση του τραύματος με την αφήγηση (και όχι το αντίστροφο).  

Οι εμπλεκόμενοι στην απονομή δικαιοσύνης λειτουργοί οφείλουν να έχουν 

επίγνωση της διπλής φύσης των εγκλημάτων βίας. Από τη μία πλευρά, ο σωματικός 

τραυματισμός συνεπάγεται πόνο, προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία και ανάγκη ιατρικής 

περίθαλψης και αποκατάστασης. Από την άλλη πλευρά, πράξεις βίας, που διαπράττονται με 

βίαια μέσα, με βίαιο κίνητρο, έχουν ουσιώδη επίδραση στην ψυχολογία και τη 

συναισθηματική ευημερία του θύματος. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης 

οφείλουν να περιλαμβάνουν ή να συνοδεύονται από διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 

σχετικά με την ψυχική κατάσταση του θύματος, προκειμένου να προκύψει ένα συνεκτικό 

σώμα αποδεικτικών στοιχείων, που θα συνδράμει τους δικηγόρους, τους εισαγγελείς και 

τους δικαστές, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της δικαιοσύνης.  
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Κατά τον νομικό χειρισμό υποθέσεων βίας, είναι κατ’ ελάχιστον αναγκαία η 

συστηματική τεκμηρίωση των ψυχολογικών συνεπειών τις οποίες υφίσταται το θύμα. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές περί δεοντολογικής ιατροδικαστικής εξέτασης και υποβολής 

έκθεσης πραγματογνωμοσύνης εφαρμόζονται εν πολλοίς και εν προκειμένω. Το στοιχείο 

που διαφοροποιεί τις ψυχιατρικές και ψυχολογικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης είναι 

ότι, συχνότατα, βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις και αξιολογήσεις. 

Κατά την αξιολόγηση των υπό κρίση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, οι 

εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης λειτουργοί οφείλουν να αξιοποιούν 

διάφορους δείκτες σοβαρότητας και έντασης. Η εξ αρχής (de novo) εκδήλωση οποιασδήποτε 

ψυχικής διαταραχής, μετά το τραυματικό γεγονός, συνιστά δείκτη σοβαρότητας. Η δέουσα 

τεκμηρίωση και θεραπεία οποιασδήποτε τέτοιας κατάστασης οφείλει να περιλαμβάνεται και 

να επεξηγείται σαφώς στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Επισημαίνεται ότι συχνά είναι 

δύσκολο να επιβεβαιωθεί η κατάσταση ψυχικής υγείας του θύματος πριν από τα κρίσιμα 

υπό εξέταση γεγονότα. Εντούτοις, αυτή μπορεί να συνάγεται από την έλλειψη 

προηγούμενης ψυχιατρικής διάγνωσης στα ιατρικά αρχεία, το επίπεδο της ψυχοκοινωνικής 

λειτουργίας, το επαγγελματικό και προσωπικό ιστορικό. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 

συμπεριφορά του θύματος μετά από μια βίαιη επίθεση, καταδεικνύει ότι υπάρχει χρονική 

διαδοχή ανάμεσα στο συμβάν και στην εκδήλωση ψυχικής ασθένειας. 

 

2.5. Διαδικασίες παραπομπής 

Ο ομιλητής/εκπαιδευτής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κρίσιμα στάδια που 

οφείλουν να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία παραπομπής θυμάτων σε υπηρεσίες 

υποστήριξης από αρχές και οργανώσεις. Παρέχονται πληροφορίες και γίνεται συζήτηση με 

τους συμμετέχοντες σχετικά με τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας παραπομπής.  

 Προσδιορισμός των αναγκών των θυμάτων μέσω πολύπλευρου ελέγχου με βάση 

ένα σύνολο ερωτήσεων και δεικτών. Πρόκειται για διαδικασία που οφείλει να λαμβάνει 

χώρα από την πρώτη επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς. Μπορεί να γίνει συζήτηση 

σχετικά με τις «πύλες εισόδου» στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και σε 

υπηρεσίες υποστήριξης – ιατρικοί, κοινωνικοί φορείς, φορείς απονομής δικαιοσύνης, ΜΚΟ 
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– καθώς και με τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες κάθε φορέα. Η ταυτοποίηση μπορεί να 

είναι τυπική, σύμφωνα με το οικείο νομικό πλαίσιο, ή να διενεργείται ατύπως/στην πράξη. 

 Παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη βοήθεια και του 

φορέα/μέσου παροχής της. Κάθε φορέας οφείλει να έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου και των 

αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το θύμα δεν «κλυδωνίζεται» ανάμεσα 

σε διαφορετικούς φορείς, κατά τρόπο που οδηγεί σε περαιτέρω θυματοποίησή της. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση μεταξύ διαφορετικών φορέων 

και σεβασμός κανόνων περί εμπιστευτικότητας. Κανόνες σχετικοί με την ψηφιακή και μη 

ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών.  

 Εκπόνηση ατομικού πλάνου μακροπρόθεσμης συνδρομής, όροι τροποποίησής 

του και στάδια/χρονοδιαγράμματα επικαιροποίησής του. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της συνδρομής που παρέχεται από τον αρχικό 

φορέα και από τον φορέα στον οποίο παραπέμφθηκε το θύμα (αρμόδιος φορέας και μέσα 

συνδρομής). 

 Πολυάριθμες μορφές και στάδια παραπομπής: από ένα ίδρυμα σε μια ΜΚΟ και 

αντιστρόφως, πολλαπλές παραπομπές σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές 

ανάγκες· σκοπιμότητα και σημασία καθιέρωσης συστήματος «ενιαίας εξυπηρέτησης» 

θυμάτων.  

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η συναίνεση της γυναίκας που 

χρειάζεται υποστήριξη είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν βρίσκεται σε 

κατάσταση κινδύνου και οφείλει να αναληφθεί δράση, προκειμένου να προστατευθεί παρά 

τη θέλησή της. 

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 

εντοπίζουν διαθέσιμους πόρους υποστήριξης σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, να κατανοούν 

το ρόλο του φορέα τους σε σχέση με άλλους φορείς και οργανώσεις, καθώς και να 

βελτιστοποιούν τους αξιοποιούμενους πόρους για την υποστήριξη γυναικών – θυμάτων 

βίας. 
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2.6. Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, δευτερογενές τραύμα 

 Το ζήτημα της βίας κατά γυναικών είναι ιδιαιτέρως συναισθηματικό και ευαίσθητο. 

Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε τέτοιες υποθέσεις ενδέχεται να εξαντλούνται πολύ 

γρήγορα, τόσο από συναισθηματική άποψη όσο και από άποψη ενέργειας. Μπορεί να 

αισθάνονται απογοήτευση σε περιπτώσεις περίπλοκων υποθέσεων, των οποίων η επίλυση 

είναι φαινομενικά αδύνατη. 

Το δευτερογενές τραύμα είναι ο συναισθηματικός αντίκτυπος της καθημερινής 

εργασίας με πρόσωπα που πάσχουν από τραύμα, πόνο και μεγάλη ευπάθεια, γεγονός που 

συνεπάγεται φθορά και προκαλεί δευτερογενές τραυματικό στρες στους επαγγελματίες. 

Είναι καίριας σημασίας να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η δυναμική του 

τραύματος επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της επιζήσασας και του/της επαγγελματία. Οι 

επαγγελματίες, λόγω των έντονων και δυσάρεστων συναισθημάτων που μπορεί να τους 

προκαλέσει δευτερογενώς – όχι ως προσωπικό βίωμα, αλλά ως μαρτυρία – το τραύμα, 

ενδέχεται να αποφεύγουν τη συναισθηματική επαφή με τις επιζήσασες, προκειμένου να 

αποφύγουν το αίσθημα φρίκης που συνδέεται με την τραυματική κατάσταση, τηρώντας 

απόσταση, εγκαταλείποντάς τις επιζήσασες ή παίρνοντας αποφάσεις για λογαριασμό τους. 

Οι αντιδράσεις των επαγγελματιών που εργάζονται με πρόσωπα με συμπτωματολογία 

ψυχικού τραύματος, ιδίως σε περιπτώσεις που πάσχουν από σύνθετη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες, κυμαίνονται μεταξύ άλλων, ανάμεσα στην απόρριψη, την επίκριση 

και την υπερπροστατευτικότητα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή μιας 

σχέσης εξουσίας που συνεπάγεται επανατραυματισμό του θύματος. 

Περαιτέρω, οι επαγγελματίες που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με άτομα με 

σημαντικό βαθμό βλάβης και μεγάλη ευπάθεια ενδέχεται να εκδηλώσουν σύνδρομο 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Είναι ουσιώδους σημασίας η αυτοφροντίδα και η ανάπτυξη αντίστοιχων 

μηχανισμών εκ μέρους των επαγγελματιών, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση του 

παραπάνω συνδρόμου.  

Στην εν λόγω ενότητα, οι συμμετέχοντες αποκτούν καλύτερη κατανόηση του 

συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, των τρόπων που εκδηλώνεται και 

αντιμετωπίζεται. Ο ομιλητής παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εύρος του, τους τρόπους 
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διάγνωσης, καθώς και τους παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσής 

του, σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργάνωσης.  

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης ορίζεται ως πλέγμα συμπτωμάτων, τα 

οποία συνδέονται με την εργασία και συνήθως εμφανίζονται σε άτομα χωρίς ιστορικό 

προηγούμενης ψυχολογικής ή ψυχιατρικής διαταραχής. Πυροδοτείται από την απόκλιση 

μεταξύ αφενός των προσδοκιών και ιδεαλιστικών απόψεων του εργαζόμενου σχετικά με τη 

θέση εργασίας του και αφετέρου των πραγματικών απαιτήσεων αυτής. Στα αρχικά του 

στάδια, το πρόσωπο βιώνει συναισθηματικό στρες και αυξανόμενη απογοήτευση σχετικά με 

την εργασία του. Συνήθη συμπτώματα του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η 

εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και το μειωμένο αίσθημα ολοκλήρωσης. Ενδέχεται επίσης 

να εκδηλωθούν μη ειδικά συμπτώματα, όπως αισθήματα απογοήτευσης, θυμού, φόβου ή 

ανησυχίας. Περαιτέρω, είναι πιθανό το πρόσωπο που πάσχει από το σύνδρομο να εκφράζει 

αδυναμία να νιώσει ευτυχία, χαρά, απόλαυση ή ικανοποίηση. Τέλος, μπορεί να 

εμφανίζονται σωματικά συμπτώματα, όπως αϋπνία, μυϊκή ένταση, πονοκέφαλοι και 

γαστρεντερικά προβλήματα. 

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται στρατηγικές προστασίας από το σύνδρομο της 

εξάντλησης, όπως: 

 Περιορισμός παραγόντων άγχους στην προσωπική και επαγγελματική τους 

ζωή. 

 Ενίσχυση προσπάθειας. 

 Καλλιέργεια αυτογνωσίας με τακτική ανασκόπηση. 

 Προτεραιοποίηση αυτοφροντίδας σε σχέση με την εργασία και τις σχέσεις 

που συμβάλλουν στην εκδήλωση του συνδρόμου. 

 Οριοθέτηση προτεραιοποίησης. 

 Εξεύρεση δικτύων υποστήριξης. 

 Στρατηγικές αυτοφροντίδας: εποπτεία ομάδας, εσωτερικές προαγωγές εντός 

της οργάνωσης, εξειδικευμένη και συνεχιζόμενη κατάρτιση. 
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2.7. Αξιολόγηση περάτωσης του εργαστηρίου  

 Στόχος της αξιολόγησης είναι η παροχή ανατροφοδότησης εκ μέρους των 

συμμετεχόντων, προκειμένου οι εκπαιδευτές να είναι σε θέση να καλύψουν πληρέστερα τις 

ανάγκες των επαγγελματιών σε μελλοντικές εκδηλώσεις.  

 Μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη συνάφεια του 

εργαστηρίου με το αντικείμενο εργασίας τους, την ανταπόκρισή του στις προσδοκίες τους, 

το βαθμό στον οποίο το περιεχόμενό του ήταν νέο για αυτούς, εάν το έγγραφο υλικό ήταν 

αρκετό προκειμένου να κατανοήσουν τις παρουσιάσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στις 

συζητήσεις, εάν οι μέθοδοι διδασκαλίας ήταν επαρκείς για τη μαθησιακή διαδικασία, εάν 

διατέθηκε επαρκής χρόνος για τις παρουσιάσεις, τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Η σχετική φόρμα μπορεί να συμπληρώνεται ανώνυμα. 

Αναλόγως της σύνθεσης της ομάδας συμμετεχόντων και εκπαιδευτών, μπορεί να 

ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να προβούν σε νομικές συστάσεις και συστάσεις πολιτικής 

σχετικά με τη βελτίωση και διευκόλυνση της εργασιακής τους καθημερινότητας. Σε αυτή την 

περίπτωση, ένα σημαντικό αποτέλεσμα του σεμιναρίου μπορεί να είναι η κατάρτιση 

ενημερωτικού σημειώματος πολιτικής, που θα διανεμηθεί μεταξύ νομοθετών και 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής.  

Πέραν του ανώνυμου ερωτηματολογίου, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει και ποιοτική 

αξιολόγηση, μέσω ενός κύκλου ερωτήσεων, κατά την περάτωση του εργαστηρίου.  


