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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
 
Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε το 2003 – 2004 στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆άφνη 
«Κατευθυντήριες Γραµµές για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου γυναικών». Τη µετάφρασή 
του εγχειριδίου σε πρόσθετες έξι γλώσσες, την Πολωνική, την Ελληνική, τη Σλοβενική, τη 
Ρουµανική, τη Σλοβακική και την Εσθονική, την οφείλει στο µονοετές Πρόγραµµα ∆άφνη ΙΙ 
«IMPROVE - Quality services for victims of domestic violence» που επακολούθησε· το 
περιεχόµενό του παρέµεινε αναλλοίωτο. Μέχρι πρόσφατα, το εγχειρίδιο ήταν διαθέσιµο σε 
εννέα γλώσσες: τη Γερµανική, την Αγγλική, τη Φιλανδική, την Ιταλική, την Πορτογαλική, την 
Ουγγρική, τη Σερβοκροατική και τη Λιθουανική. Όλες οι εκδόσεις του εγχειριδίου είναι 
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του WAVE όπου µπορείτε να τις καταφορτώσετε δωρεάν 
(www.wave-network.org) ή να τις ζητήσετε από το γραφείο του WAVE (office@wave-
network.org). Στο τέλος του Προγράµµατος το 2008, οι νέες µεταφράσεις του εγχειριδίου θα 
είναι διαθέσιµες για δωρεάν καταφόρτωση στην Ιστοσελίδα του WAVE. 

Επιπρόσθετα, το εγχειρίδιο συµβάλλει στα πλαίσια του Προγράµµατος «IMPROVE» 
ως βάση, πάνω στην οποία µπορεί να αναπτυχθεί η ιδέα της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών 
για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων γυναικών και άλλες υπηρεσίες που απευθύνονται σε 
γυναίκες θύµατα βίας και τα παιδιά τους. Την ιδέα ανέπτυξε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων από 
14 ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του Προγράµµατος «IMPROVE». Πληροφορίες γύρω από 
την όλη ιδέα όπως και το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι διαθέσιµες στο Γραφείο WAVE.  

Την ανάγκη ανάπτυξης του εγχειριδίου όπως και του προγράµµατος που 
επακολούθησε, δηµιούργησαν οι αµέτρητες ερωτήσεις που απεύθυναν στο Γραφείο WAVE 
γυναίκες και οµάδες γυναικών που ήθελαν να ιδρύσουν καταφύγια και ζητούσαν να 
κατατοπιστούν για τον βασικό απαραίτητο σχεδιασµό και τα µετέπειτα χρειώδη για τη λειτουργία 
τους. Το Εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε για να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Το «Ξεφεύγω από τη 
Βία» φιλοδοξεί κατ’ αρχήν, αλλά και πρωτίστως, να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα που 
αφορούν πρακτικά ζητήµατα που εγείρουν γυναίκες που ιδρύουν, οργανώνουν και διευθύνουν 
ένα καταφύγιο ή εργάζονται σε αυτό, αν και η έκδοση παρουσιάζει συνοπτικά το θεωρητικό 
υπόβαθρο της βίας κατά των γυναικών.  

Στη σύνταξη του Εγχειριδίου συνέβαλε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων µε πλούσιες 
εµπειρίες από οκτώ χώρες στο πρώτο Πρόγραµµα ∆άφνη (2003/4). Συνεπώς, αυτές οι 
εµπειρογνώµονες ήταν σε θέση να ενσωµατώσουν τις εµπειρίες τους, ώστε το τελικό προϊόν 
τους να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη.  
 Οι εκδότριες και οι συνεργάτιδες του προγράµµατος είναι πρόθυµες να ακούσουν σχόλια 
και εισηγήσεις (office@wave-network.org) γύρω από το Εγχειρίδιο αυτό. Ελπίζουµε ότι το 
Εγχειρίδιο, θα συµβάλει στην ανάπτυξη κοινών προτύπων στην παροχή υπηρεσιών στην 
Ευρώπη, στην ίδρυση νέων κέντρων, όπως και τη βελτίωση των υφιστάµενων.  
 Το WAVE ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Αυστριακό Οµοσπονδιακό 
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προστασίας Καταναλωτικού Κοινού και το Ανώτατο 
Εκτελεστικό Γραφείο Βιέννης – Τµήµα Γυναικείων Υποθέσεων (ΜΑ 57) για την οικονοµική 
στήριξη που προσέφεραν.  
 
  
Η εκδοτική οµάδα 
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Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο  
 
 
 
 
Το Εγχειρίδιο µεταφράστηκε από την Αγγλική στην Ελληνική. Για το σκοπό αυτό έπρεπε να 
αποδοθούν όροι που απαντώνται στη διεθνή εξειδικευµένη βιβλιογραφία και τυγχάνουν χρήσης 
και στο Εγχειρίδιο, στην Ελληνική ώστε να διευκολυνθεί η ανάγνωσή του. Για τούτον εξηγούνται 
οι ακόλουθοι όροι:  
 
 
Καταφύγιο (αγγλικά: refuge / shelter): Με τον όρο «καταφύγιο» εννοούµε µια την ασφαλή 
στέγαση γυναικών και παιδιών που έχουν εκτεθεί σε (συνήθως ανδρική) βία στο οικιακό 
περιβάλλον. Με τον όρο αυτό αποδίδονται οι όροι «refuge» και «shelter» που έχουν την ίδια 
σηµασία, µε τον τελευταίο να συναντιέται συνήθως στη Βόρειο Αµερική και την Αυστραλία. 
 
(Ενδο)οικογενειακή βία: υποδηλοί τη βία στην οικογένεια ή σε µια οικεία σχέση που 
διαπράττεται από άτοµα του περιβάλλοντος της γυναίκας. Ο δράστης είναι σε κάθε σχεδόν 
περίπτωση ο σύντροφος ή πρώην σύντροφος, και κάπου-κάπου άλλοι άνδρες, συγγενείς της. 
Τα θύµατα είναι κυρίως γυναίκες και τα παιδιά τους. 
 
Θύµα: αναφέρεται στο άτοµο που «δέχθηκε βία» 
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1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
 
 
 
Η βία κατά των γυναικών και παιδιών αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι, 
στην πράξη, παγκοσµίως µία από τις πιο συχνές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η 
Ευρώπη δεν αποτελεί απ’ αυτή τη σκοπιά εξαίρεση. Η κύρια αιτία φυσικών και ψυχικών 
τραυµάτων που υποφέρουν γυναίκες και παιδιά είναι η βία που ασκείται στο οικιακό περιβάλλον 
– στην οικογένεια και σε προσωπικές σχέσεις. Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι ποσοστό 
που κυµαίνεται µεταξύ ενός τετάρτου και ενός τρίτου των γυναικών στην Ευρώπη είναι 
αποδέκτης βίας από άτοµα στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον. Πλην λίγων εξαιρέσεων, οι 
δράστες είναι άνδρες: σύντροφοι, σύζυγοι, πατέρες και αδελφοί. ∆εδοµένων των κοινωνικο-
οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην κοινωνία µας, πολλές γυναίκες και παιδιά που 
έχουν κακοποιηθεί από άλλο µέλος της οικογένειας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν στο σπίτι 
τους ώστε να ξεφύγουν από τη βία και τον κίνδυνο, να σώσουν τη ζωή τους, να εξασφαλίσουν 
προστασία. Μεγάλο ποσοστό φιλοξενείται σε γυναικεία καταφύγια. Τα καταφύγια είναι ο θεσµός 
κλειδί στον αγώνα για καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και παιδιών. Από τότε που 
ιδρυθήκαν τα πρώτα καταφύγια στις αρχές της δεκαετίας του 1970, διαδραµάτισαν σηµαντικό 
ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη, όχι µόνο µε το να προσφέρουν σε γυναίκες και παιδιά ένα 
ασφαλές περιβάλλον αλλά επίσης µε το να προωθούν την ισότητα δικαιωµάτων και ευκαιριών 
µεταξύ γυναικών και ανδρών και µε την επιβολή του θεµελιώδους δικαιώµατος στη σωµατική, 
συναισθηµατική και πνευµατική ακεραιότητα.  
 Το κοινωνικό ζήτηµα της ανδρικής βίας κατά γυναικών και παιδιών ήταν στην Ευρώπη 
περιθωριοποιηµένο θεωρούµενο ως ταµπού µέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1970 και στην 
Ανατολική Ευρώπη µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το πρώτο καταφύγιο γυναικών 
ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1972. Προτού εξαπλωθεί το κίνηµα στη δυτική, κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη και αργότερα στη νότια Ευρώπη, και µετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσµατος, 
στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, άνοιξαν άλλα καταφύγια στις Βρετανικές Νήσους. 
Σήµερα λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη περίπου 1500 καταφύγια. 
 Πολλές όµως ευρωπαϊκές χώρες –ιδιαίτερα χώρες στη νότια και ανατολική Ευρώπη- 
ακόµη υποφέρουν από την έλλειψη καταφυγίων που προσφέρουν προστασία σε κακοποιηµένες 
γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες που αποφασίζουν να ιδρύσουν ένα καταφύγιο στην πόλη τους, 
συχνά αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες: την έλλειψη οικονοµικής στήριξης ή πολιτικής 
βούλησης εκ µέρους των εθνικών ή τοπικών αρχών. Όταν σποραδικά διατίθενται χρήµατα, οι 
γυναίκες αυτές προσπαθούν να διατηρήσουν το καταφύγιο ανοικτό για όσο καιρό είναι δυνατό.  
 Από µόνη της, η προσφορά (απροστάτευτης) φιλοξενίας σε θύµατα ενδοοικογενειακής 
βίας δεν αρκεί. Η ενδυνάµωση είναι ο παράγοντας κλειδί για τη λειτουργία των καταφυγίων 
κακοποιηµένων γυναικών και παιδιών: ενθαρρύνονται να αναλάβουν οι ίδιες τη ζωή τους και 
ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά που ζουν σε ένα καταφύγιο θα 
πρέπει τελικά να αποκτήσουν το αίσθηµα του να ζεις σε ασφάλεια.  
 Η τελευταία φάση διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε το 2004. Τα νέα 
Κράτη Μέλη χρειάστηκε να προσαρµόσουν µεγάλο µέρος της νοµοθεσίας και των προτύπων 
τους ώστε να επιτύχουν την ένταξή τους. Ωστόσο, τα υφιστάµενα πρότυπα στον κοινωνικό 
τοµέα –κυρίως στο πεδίο της καταπολέµησης της ανδρικής ενδοοικογενειακής βίας κατά 
γυναικών- παρουσιάζουν ακόµη απόκλιση από Κράτος Μέλος σε Κράτος Μέλος, παλιό ή νέο.   
 Από το ξεκίνηµά του, το WAVE (Women Against Violence Europe), που λειτουργεί ως 
ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικείων οργανώσεων στήριξης για την καταπολέµηση της ανδρικής 
ενδοοικογενειακής βίας, αντιµετώπισε την Ευρώπη ως ενιαία γεωγραφική οντότητα.
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Πάντα στοχεύαµε να διευκολύνουµε την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσης. Με το Πρόγραµµα 
∆άφνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Γραφείο WAVE έχει µέχρι σήµερα καταρτίσει (συστήσει) 
ένα αρχείο δεδοµένων µε πληροφορίες για την πρόληψη της βίας σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης και µε 2.000 καταχωρηµένες οργανώσεις.  Το 2000, το WAVE σχεδίασε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατάλληλο για πανευρωπαϊκή εφαρµογή για επαγγελµατίες που 
χειρίζονται περιστατικά θυµάτων βίας.  
 Το παρών Εγχειρίδιο, που επίσης χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα ∆άφνη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σχεδιασµένο να βοηθήσει στη διαδικασία διατύπωσης και 
ακολούθως εφαρµογής πανευρωπαϊκών προτύπων. Θεωρούµε το εγχειρίδιο ως βήµα προς την 
εφαρµογή της Απόφασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για τη 
θέση των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες (2001/220/JHA), που καθορίζει κατευθυντήριες 
γραµµές και µεθόδους για την προσφορά επαγγελµατικής στήριξης στα θύµατα 
ενδοοικογενειακής βίας.  
 
 
 
1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΟΥ  ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  

ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ  
 
 Η ανάγκη για περισσότερα καταφύγια τεκµηριώθηκε σε έρευνα που διεκπεραίωσε το 
WAVE υπό την αιγίδα ενός προγράµµατος ∆άφνη το 2001. Εµπειρογνώµονες από τα 15 Κράτη 
Μέλη της ΕΕ και δώδεκα υποψηφίων για ένταξη κρατών µελέτησαν τα πρότυπα υφιστάµενων 
καταφυγίων και τα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε ένα βιβλιάριο µε τίτλο «More than a roof 
over your head». Η αφετηρία της έρευνας ήταν το ερώτηµα για το πόσες οικογένειες (1 γυναίκα 
συν παιδιά) θα µπορούσαν τα ευρωπαϊκά καταφύγια να φιλοξενήσουν. Σε µια σύστασή της που 
δόθηκε το 1986, το η Επιτροπή Γυναικείων ∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ανέφερε ότι θα έπρεπε να αναλογεί µία θέση ανά 10.000 κατοίκους.  
 Τα αποτελέσµατα της έρευνας, έδωσαν µία ακριβή εικόνα για την έκταση των 
υποστηρικτικών µονάδων και των ισχυόντων µέτρων πρόληψης σε µια δεδοµένη χώρα (για τη 
Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία και τη Λιθουανία δόθηκαν ελλιπή ή 
καθόλου στοιχεία).  Το πιο πάνω προταθέν πρότυπο εφαρµόστηκε στο Λουξεµβούργο, την 
Ολλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία µε τη Σουηδία να ακολουθεί από κοντά. Από τις υποψήφιες 
χώρες, µόνο η Μάλτα παρολίγο να εφάρµοζε το πρότυπο. Στο µέσο της κατάταξης βρίσκονταν 
η ∆ανία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Αγγλία, η Σκωτία και η Ουαλία, ενώ η Αυστρία, το Βέλγιο και 
η Φιλανδία φαινόταν πως είχαν µόνο το ένα τρίτο του αριθµού των θέσεων σε καταφύγια που 
είχε συσταθεί. Η Σλοβενία βρισκόταν ακριβώς πίσω µε 89 θέσεις σε καταφύγια. Οι επιδόσεις της 
Ελλάδας και της Πορτογαλίας ήταν καταθλιπτικές. Όπως έχει αναφερθεί, υπήρχαν µόνο 
ελάχιστες θέσεις σε καταφύγια για κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά τους στις χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης. Τα καταφύγια σε αυτές τις χώρες είναι ελάχιστα και αναγκασµένα να 
λειτουργούν µε την προοπτική του κλεισίµατος ανά πάσα στιγµή και δεν µπορούν να 
ανταπεξέλθουν µε τους µεγάλους αριθµούς γυναικών που ζητούν βοήθεια και προστασία. Και 
σαν αυτό να µην είναι αρκετό, οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες έχουν να αντιµετωπίσουν φτώχια, 
ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής για βελτίωση στο προβλεπόµενο µέλλον – παράγοντες 
που επιδεινώνουν το πρόβληµα ενδοοικογενειακής  και κοινωνικής βίας.  

Στα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ δεν υπάρχουν παρά µόνο ελάχιστα γυναικεία καταφύγια, και 
οι οργανώσεις στήριξης έχουν αυξηθεί σε αριθµό και αρµοδιότητες τα τελευταία λίγα χρόνια. Σε 
χώρες όπως τη Γεωργία και Ουκρανία, η κατάσταση παραµένει δύσκολη. Η οικονοµική κρίση 
και η πολιτική αστάθεια έχουν τροφοδοτήσει όχι µόνο τα επίπεδα ενδοοικογενειακής βίας αλλά 
επίσης και άλλες µορφές βίας κατά γυναικών. Παρόλα εµπόδια, οι γυναίκες σε πολλές χώρες –
όπως και στην ανατολική Ευρώπη- καταπιάνονται µε το έργο της δηµιουργίας υπηρεσιών 
στήριξης γυναικών. Στη Ρωσία για παράδειγµα (όπως και αλλού), οι γυναικείες οργανώσεις 
κατάφεραν να συστήσουν µέσα σε µια δεκαετία ένα δίκτυο µε πάνω από πενήντα
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κέντρα χειρισµού κρίσεων (ΑΝΝΑ, Association No to Violence, βλέπε Παράρτηµα).  Το παρόν 
εγχειρίδιο αποσκοπεί να συνδράµει σε όλες τις πρωτοβουλίες αυτές.  
 
 
1.2 ΠΩΣ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ  
 
Εµπειρογνώµονες και συνεργάτιδες καταφυγίων από οκτώ χώρες, µε πολυετή υπηρεσία στο 
χώρο, συγκέντρωσαν την πρακτική και θεωρητική τους γνώση για να διαµορφώσουν τη συνεπή 
και πρακτικού προσανατολισµού προσέγγιση που αποσαφηνίζει το παρόν Εγχειρίδιο. Η 
σύσταση καταφυγίου συνεπάγεται την εξεύρεση απαντήσεων σε αναρίθµητα ερωτήµατα όπως: 
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ληφθούν; Ποιες εγκαταστάσεις απαιτούνται για 
συµβουλευτική ή για να το παιγνίδι των παιδιών; Πως κοινοποιείς την ύπαρξη ενός καταφυγίου 
όταν η διεύθυνσή του πρέπει να παραµείνει µυστική;   
 Πέραν της προσφοράς απαντήσεων σε πρακτικής φύσης ερωτήσεις σχετικά µε τη 
σύσταση γυναικείων καταφυγίων, η οργάνωση που εκτέλεσε το έργο, Women Against Violence 
Europe (WAVE), και οι εταίροι του προγράµµατος (Sirkka Perttu του Finnish Women’s Line, 
Angela Romanin και Elisa Marchiani του Casa delle Donne per non subire a violenza, 
Μπολώνια, Patricia Lopes της AMCV Πορτογαλίας, Elke Griemens του Frauenhaus Erftkreis, 
Sandra Messner του 3ου Wiener Frauenhaus, Σεβαστή Χατζηφωτίου του TEI Κρήτης/ Τµήµα 
Κοινωνικής Εργασίας, Judit Herman του Nane στη Βουδαπέστη, και Anamaria Simon της 
Artemis Ρουµανίας) αποδύθηκαν να καθορίσουν ποιοτικά πρότυπα για καταφύγια.  
 Το πρώτο στάδιο του προγράµµατος προέβλεπε µία εκτενή έρευνα για πηγές 
υπάρχοντος υλικού. Αυτό ακολούθησε το πρώτο εργαστήριο τον ∆εκέµβριο 2004, στο οποίο 
όσοι/ες συµµετείχαν καθόρισαν το περιεχόµενο του εγχειριδίου και το συζήτησαν λεπτοµερώς. 
Οι συντελεστές δήλωσαν τις προτιµήσεις τους για επί µέρους τµήµατα, βάσει της ειδικότητάς 
τους στα διάφορα πεδία (βλ. πορτρέτα συντελεστών στο Παράρτηµα). Στο δεύτερο µέρος, το 
οποίο διήρκησε από τον Απρίλιο 2004, έγιναν τα προσχέδια των κεφαλαίων και συζητήθηκαν 
τότε σε δεύτερο εργαστήριο τον Μάιο. Η τελική συγγραφή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2004.  
 
 
 
1.3 ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ  ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ  ΚΑΙ  ΟΜΑ∆ΕΣ  ΣΤΟΧΟΥ  
 
Ο πρωταρχικός σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να προσφέρει πρακτική βοήθεια στους 
δηµιουργούς καταφυγίων. ∆εδοµένου ότι τα πρότυπα για καταφύγια γυναικών διαφέρουν από 
το ένα ευρωπαϊκό κράτος στο άλλο, η δηµοσίευση ενός κοινού εγχειριδίου για τη δηµιουργία και 
τη διεύθυνση ενός καταφυγίου αποτελεί προσπάθεια για βελτίωση των προτύπων εκεί που 
επειγόντως απαιτείται προσοχή και για έναρξη διαδικασίας εναρµόνισης ως µέσο ποιοτικής 
βελτίωσης. Την πρωταρχική οµάδα στόχου του εγχειριδίου αποτελούν γυναίκες 
εµπειρογνώµονες στο σχεδιασµό δηµιουργίας καταφυγίων και γυναίκες που εργάζονται σε 
καταφύγια. Η ιδέα για τη δηµοσίευση του εγχειριδίου για ευρωπαϊκά καταφύγια γυναικών 
προήλθε από τις συνεχώς αυξανόµενες παρακλήσεις, κυρίως από χώρες της ανατολικής και 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τελικές αποδέκτριες θα είναι γυναίκες εκτεθειµένες στην 
ενδοοικογενειακή βία και τα παιδιά τους. 
 Ωστόσο, το έργο της προσφοράς υπηρεσιών σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας δεν 
µπορεί να ανατεθεί αποκλειστικά σε γυναικείες οργανώσεις. Για πολλά χρόνια τώρα, καταφύγια 
και γυναικείες οργανώσεις για την καταπολέµηση της ανδρικής ενδοοικογενειακής βίας, ζητούν 
επαρκή κρατική χρηµατοδότηση των καταφυγίων. Έτσι, οι πολιτικοί, κρατικές αρχές και κρατικές 
χρηµατοδοτούσες υπηρεσίες ή ιδιώτες χορηγοί αποτελούν µία πρόσθετη οµάδα στόχου του 
εγχειριδίου αυτού. Τέλος, το Εγχειρίδιο φιλοδοξεί να προσφέρει σε εκπροσώπους 
επαγγελµατικών οµάδων, δηµοσιογράφους και την κοινή γνώµη πρόσθετη πληροφόρηση για το 
ρόλο των καταφυγίων γυναικών στην κοινωνία.  



 9 
 

2 .  Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο  Υ Π Ο Β Α Θ Ρ Ο  
 
 
 
 
Το έργο των καταφυγίων γυναικών βασίζεται στην κατανόηση των αιτιών της ενδοοικογενειακής 
βίας κατά γυναικών, τις µορφές που παίρνει και το πως επιδρά στα θύµατα. Η βία κατά των 
γυναικών χρειάζεται να µελετηθεί και να αναλυθεί στο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο 
των σχέσεων των φύλων. Κάθε προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η βία κατά των γυναικών ως 
προσωπικό πρόβληµα ή ως ζήτηµα δυσλειτουργούσας σχέσης, αναπόφευκτα υπολείπεται της 
πραγµατικότητας και έτσι επιφέρει ελάχιστη αλλαγή. Αυτή την άποψη έχουν εκφράσει διεθνή 
σώµατα επανειληµµένα σε έγγραφα και συστάσεις και έχουν καταδικάσει απερίφραστα τη βία 
κατά των γυναικών ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
 
 
 
2.1 ΤΑ  ΑΙΤΙΑ  ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 
«Η βία κατά γυναικών εκφράζει τις ιστορικά άνισες σχέσεις εξουσίας ανδρών και γυναικών, οι 
οποίες οδήγησαν στην επικράτηση επί και τη διάκριση κατά των γυναικών από τους άνδρες και 
στην παρεµπόδιση της πλήρους προόδου των γυναικών» (United Nations 1996, 75). 
 Ιστορικά µιλώντας, η διαδικασία από την οποία προέκυψε το σύγχρονο κράτος 
παραχώρησε την οικογενειακή εξουσία στον άνδρα (Sauer 2002). Η κυριαρχία ανδρών επί 
γυναικών στην οικογένεια διαιωνίσθηκε σε νόµους και κοινωνικά θέσµια και δοµές. Σε γυναίκες 
δόθηκε το δικαίωµα ψήφου πολύ πιο µετά απ’ ό,τι σε άνδρες, για καιρό αποκλείονταν από την 
εκπαίδευση και κάθε ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή, σε πολλές περιοχές στερούνταν νοµικά 
του καθεστώτος του ατόµου, υπάγονταν σε πατέρα ή σύζυγο και αποτρέπονταν από το να 
αποφασίζουν για την ίδιά τους τη ζωή. Αυτό σήµαινε ότι πολλές πτυχές της γυναικείας ζωής 
ήταν αντικείµενο περιορισµών και ότι εµποδίζονταν στην ανάπτυξή τους. Ο νορβηγός 
πρωτοπόρος µελετητής στο πεδίο ειρήνης και επίλυσης συγκρούσεων Johan Galtung, 
χαρακτηρίζει τις δοµές αυτές ως βίαιες. Ο Galtung διαβεβαιώνει ότι η βία πάντοτε θα επικρατεί, 
όταν άνθρωποι υφίστανται εξωτερικές δυνάµεις που περιορίζουν τη πραγµατική τους σωµατική 
και  πνευµατική πρόοδο σε χαµηλότερο επίπεδο απ’ ό,τι το δυνητικό (Galtung 1971, 57). 
 Ακόµα και στην Ευρώπη, πολλές από τις παλιές πατριαρχικές δοµές εξακολούθησαν να 
ισχύουν ακόµη και στον εικοστό αιώνα. Σε µερικές χώρες οι γυναίκες δεν είχαν εξασφαλίσει το 
δικαίωµα ψήφου παρά µόνο µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι νοµοθεσία περί γάµου σε 
πολλές χώρες εξακολουθούσε να χαρακτηρίζει τον άνδρα ως αρχηγό της οικογένειας µέχρι τη 
δεκαετία του 1970 και οι γυναίκες υποχρεώνονταν να υπακούνε. Ο βιασµός από το σύζυγο δεν 
αποτελεί αξιόποινη πράξη σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ήταν το δεύτερο γυναικείο κίνηµα, αρχές 
της δεκαετίας του 70 που έγειρε (ξανά) το ζήτηµα της θεσµικής και διαπροσωπικής βίας κατά 
γυναικών ως κοινωνικό ζήτηµα. Οι γυναίκες βρίσκονταν κατά κανόνα εκτεθειµένες στη βία µέσα 
στα χέρια των συζύγων ή συντρόφων τους. Πολλές γυναίκες ανακάλυψαν ότι το κράτος και 
δικαστικές αρχές επέδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για την καταπολέµηση της βίας αυτής.  
 Σε πολλές περιπτώσεις, η βία που διέπραξαν σύζυγοι ή σύντροφοι έµεινε ατιµώρητη, 
ακόµα και όταν οι γυναίκες τόλµησαν να παραπονεθούν δηµόσια και να προβούν σε καταγγελία 
κατά δραστών. Το κράτος έπραξε –και σε κάποιο βαθµό πράττει ακόµη- λίγα για να διώξει την 
ενδοοικογενειακή βία. Οι αρχές έτειναν να παραβλέπουν τις αποκλειστικές εκτελεστικές εξουσίες 
τους σε ό,τι αφορά τη βία στην οικογένεια, παραχωρώντας «το δίκαιο του ισχυρού» στο σύζυγο 
–αν όχι νόµιµα, τουλάχιστον στην πράξη. Σε πολλές περιοχές, η ισότητα των φύλων έχει 
θεσµοθετηθεί δια νόµου, χάριν της πολιτικής κατά των διακρίσεων της ΕΕ τουλάχιστον. Στην 
πράξη ωστόσο, παραµένουν πολλές βαθµίδες διακρίσεων και ανισότητας. Αυτό αποτελεί 
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περιοριστικό παράγοντα που υποχρεώνει τις γυναίκες να συνεχίζουν να ζουν σε βίαιες σχέσεις 
και που δυσχεραίνει την έξοδό τους. Η δράση για καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών 
µπορεί να είναι αποτελεσµατική και να µειώσει το επίπεδο της βίας µόνο εφόσον αντιµετωπιστεί 
το ζήτηµα της θεσµικής ανισότητας.  
 
 
 
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ  ΒΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 
Την πρώτη φορά που ένας µεγάλος διεθνής οργανισµός αποδέχθηκε ότι η βία κατά γυναικών 
δεν αποτελεί «ιδιωτικό» ή «εθνικό» θέµα ήταν η ∆ιάσκεψη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των 
Ηνωµένων Εθνών στη Βιέννη. Οι γυναικείες οργανώσεις από όλο τον κόσµο προετοίµασαν το 
έδαφος και συνέταξαν αίτηµα που υπέγραψαν µισό εκατοµµύριο άνθρωποι (Bunch/Reilly 1994). 
Το τελικό κείµενο της διάσκεψης, η ∆ιακήρυξη της Βιέννης, αναφέρει ότι πράξεις βίας κατά 
γυναικών συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ακόµη και όταν διαπράττονται σε 
λεγόµενη ιδιωτική σφαίρα (United Nations 1993a). 
 Η ∆ιακήρυξη της Βιέννης ανέφερε: «Τα ανθρώπινα δικαιώµατα γυναικών και κοριτσιών 
είναι αναφαίρετο, ζωτικό και αδιαχώριστο µέρος των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων [...]. 
Η βία κατά γυναικών και όλες οι µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και εκµετάλλευσης, όσων 
προκύπτουν από πολιτισµικές προκαταλήψεις, περιλαµβανοµένου και του διεθνούς 
σωµατεµπορίου,  δεν συνάδουν µε τη αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, και πρέπει να 
εξαλειφθούν» (United Nations 1993a, 18). 
 Αυτό θέτει το βάρος της ευθύνης στο κράτος για τερµατισµό της βίας και διαφύλαξη της 
αποτελεσµατικής προστασίας του γυναικείου πληθυσµού.  
 Κατόπιν, τα Ηνωµένα Έθνη εξέδωσαν τη ∆ιακήρυξη εναντίον της Βίας κατά των 
Γυναικών (United Nations 1993b - για αυτό και άλλα αποσπάσµατα σηµαντικών διεθνών 
εγγράφων βλ. Παράρτηµα 1) και διόρισε Ειδικό Εισηγητή για τη βία κατά των γυναικών. Η 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης 
για τη Γυναίκα των Ηνωµένων Εθνών στο Πεκίνο το 1995. Το τελικό κείµενο, η «Πλατφόρµα 
∆ράσης», απαριθµεί ένα αριθµό µέτρων ενάντια στη βία κατά των γυναικών που τα Κράτη Μέλη 
δεσµεύονταν να υλοποιήσουν. (United Nations 1995). 
 Ένα έγγραφο κλειδί στην καταπολέµηση της θεσµικής προσωπικής βίας κατά των 
γυναικών είναι η Συνθήκη για την Καταπολέµηση Όλων των Μορφών ∆ιάκρισης κατά των 
Γυναικών των Ηνωµένων Εθνών (CEDAW). Σε αντίθεση µε διακηρύξεις και ψηφίσµατα, η 
συνθήκη είναι δεσµευτική για όλα τα κράτη µέλη που την έχουν υπογράψει και επικυρώσει και 
πρέπει να εφαρµοστεί. Μέχρι τον Απρίλιο 2004, επικύρωσαν τη CEDAW 177 κράτη και 
κατέθεσαν το έγγραφο στα Ηνωµένα Έθνη.  
 Οι Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής CEDAW αρ. 12 και 19 καλούν Κράτη Μέρη να 
«προσφέρουν κατάλληλες υπηρεσίες προστασίας και στήριξης σε θύµατα ενδοοικογειακής βίας, 
βιασµού, σεξουαλικής επίθεσης και άλλες µορφές βίας κατά των γυναικών».  
 Το 1999 η CEDAW συµπληρώθηκε µε µια διαδικασία ατοµικών προσφυγών που 
επιτρέπει σε γυναίκες, των οποίων τα δικαιώµατα έχουν παραβιαστεί να καταχωρήσουν 
προσφυγή στα Ηνωµένα Έθνη. Ένας εύχρηστος οδηγός για καταχώρηση προσφυγών 
συντάχθηκε από εµπειρογνώµονα της νοµικής µε διεθνή αναγνώριση από την Αυστρία 
(Frauenbüro der Stadt Wien 2001). 
 Στην Ευρώπη ξεκίνησαν σηµαντικές πρωτοβουλίες για καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 1950 εγγυάται σε όλους τους 
ανθρώπους (άρα αυτονόητα και στις γυναίκες) το δικαίωµα στη ζωή, υγεία, ελευθερία και 
απαγορεύει τα βασανιστήρια και κάθε άλλη µορφή απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης. 
Έτσι, αυτή η συνθήκη κλειδί υποχρεώνει τα συµβαλλόµενα κράτη σε δράση για καταπολέµηση 
της βίας κατά γυναικών και σε προστασία κάθε γυναίκας από τη βία. Τα πρόσφατα χρόνια, 
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το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε ένα µεγάλο αριθµό συστάσεων σχετικά µε το θέµα της 
βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία (βλ. βιβλιογραφία), και η πιο πρόσφατη 
ήταν το 2002 (Council of Europe 2002). Στην τελική έκθεση της η Οµάδα Ειδικών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης συνέστησε να λειτουργεί µία θέση σε καταφύγιο για κάθε 7,500 
κατοίκους (Council of Europe 1997). 
 Το 1997, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το Πρόγραµµα ∆άφνη για στήριξη διακρατικών 
προγραµµάτων για καταπολέµηση της βίας κατά γυναικών και παιδιών. Κατά τη διάρκεια της 
αυστριακής Προεδρίας, συνήλθε µία διάσκεψη εµπειρογνωµόνων, τον ∆εκέµβριο 1998. Η 
διάσκεψη, αφιερωµένη στο θέµα ‘αστυνοµία και βία κατά γυναικών’, συνδιοργανώθηκε από το 
WAVE (Dearing/Förg 1999). Αυτή, και οι µετέπειτα ηµερίδες κατά τη διάρκεια της γερµανικής 
Προεδρίας (Κολωνία) και της φιλανδικής (Jyväskylä) συνέταξαν ένα µεγάλο αριθµό µέτρων και 
συστάσεων για ενίσχυση της προστασίας και στήριξης γυναικών θυµάτων βίας (Keeler 2001). 
 Κατόπιν παρακίνησης της Επιτροπής Γυναικείων ∆ικαιωµάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκστράτευσαν εναντίον της βία κατά 
γυναικών το 1999/2000 (European Parliament / Committee on Women’s Rights, 1997). Η 
ευρωπαϊκή εκστρατεία ολοκληρώθηκε µε µία διάσκεψη στην Πορτογαλία το 2000. Το 2004 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα ∆άφνη ΙΙ, το οποίο και πάλι προέβλεπε στήριξη και προγράµµατα κατά 
της βίας και δράση για τα πέντε χρόνια που ακολούθησαν. Η διεύρυνση της ΕΕ είναι ένας από 
τους λόγους για την αύξηση του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ∆άφνη.  
 
 
 
2.3 Η  ΒΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ  
 
Η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται ως ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα και έχει προσλάβει 
διαστάσεις παγκόσµιας επιδηµίας. Πάνω από 90% όλων των περιστατικών ενδοοικογενειακής 
βίας αφορά εγκλήµατα ανδρών κατά γυναικών. Η UNICEF εκτιµά ότι σε όλο τον κόσµο, µέχρι 
και οι µισές γυναίκες και κορίτσια σε µερικές χώρες έχουν βιώσει φυσική βία στα χέρια του 
συντρόφου ή µέλους οικογένειας (UNICEF, 2001). Στατιστικές στη βάση στοιχείων από έρευνες 
καταδεικνύουν ότι η βία κατά των γυναικών συµβαίνει σε γενικές γραµµές µέσα στην οικογένεια.  
 Στη Βρετανία, εκτιµάται ότι το 48% όλων των φόνων µε θύµατα γυναίκες προκύπτει από 
το φόνο γυναικών από τους συντρόφους τους, σε σύγκριση µε 6% των περιπτώσεων µε θύµατα 
άνδρες (WAFE, February 1998,1). Κατά µέσο όρο, δολοφονούνται δύο γυναίκες κάθε εβδοµάδα 
στην Αγγλία και Ουαλία από τους νυν ή πρώην συντρόφους τους (Mirlees-Black, 1995). 
 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δηµοσίευσε πρόσφατα µία εκτενή έκθεση για τη «Βία 
και Υγεία» βασισµένη σε 48 µελέτες για τη διάδοση της βίας κατά γυναικών. Η έκθεση 
διαπίστωσε ότι µεταξύ 10% και 69% των γυναικών (ανάλογα µε τη χώρα) πέφτουν θύµατα βίας 
στα χέρια των συζύγων ή συντρόφων κατά τη διάρκεια της ζωής τους (WHO 2002). Για τέτοια 
βία κατά γυναικών και παιδιών στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον έγιναν 
αντιπροσωπευτικές µελέτες σε διάφορες χώρες της ΕΕ και την Ελβετία τα περασµένα χρόνια. 
Οι αριθµοί που προέκυψαν από τις µελέτες αυτές επιβεβαιώνουν τη –µέχρι τούδε εκτιµούµενη- 
έκταση της βίας στα χέρια των συντρόφων τους που εκτίθενται οι γυναίκες.  
 Μία πορτογαλική µελέτη του 1997 αποκάλυψε ότι το 43% των πράξεων βίας 
διαπράττονταν εντός της οικογένειας. Μία βελγική µελέτη του 1998 κατέδειξε ότι το 68% των 
γυναικών υπήρξαν θύµατα φυσικής ή σεξουαλικής βίας (European Women’s Lobby 2000). 
Στοιχεία από την πρώτη ελληνική εθνική µελέτη που περιέλαβε 1.200 γυναίκες ηλικίας 18 
χρονών και άνω δείχνουν πως το 36% έχει υποστεί φυσική κακοποίηση από τον σύζυγο ή τον 
σύντροφο (ΚΕΤΗΙ [ελλ. ΚΕΘΙ], 2003), και στοιχεία από την πρώτη ισπανική έρευνα για την 
ενδοοικογενειακή βία που διενεργήθηκε το 1999 και συµπεριέλαβε 2.000 γυναίκες άνω των 18 
κατέδειξε ότι 14,2% των γυναικών υπήρξαν θύµατα ενδοοικογενειακής βίας τουλάχιστο µία 
φορά και ότι το 4,2% κακοποιείται επανειληµµένα (The Lancet, 2000). 
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 Μια µεγάλης κλίµακας γαλλική έρευνα κατέδειξε ότι 10% των ερωτηθεισών γυναικών είχε 
υποστεί συντροφική βία κατά τη δωδεκαµηνία που προηγήθηκε. Νεαρές γυναίκες ηλικίας 20-24 
είχαν διπλάσια πιθανότητα να κακοποιηθούν από τον σύντροφο απ’ ό,τι γυναίκες άνω των 45.  
 Σύµφωνα µε φιλανδική έρευνα, 22% των ερωτηθεισών γυναικών που ζούσαν µε τον 
σύζυγο ή σύντροφο υπέστη φυσική ή σεξουαλική κακοποίηση ή και απειλήθηκε από  αυτόν. Το 
9%, επιπλέον, είχε υποστεί βία στα χέρια του συντρόφου κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες. 
Στην ολλανδική µελέτη, οι ερωτηθείσες γυναίκες που µίλησαν για τις εµπειρίες τους σε σχέση µε 
την κακοποίησή τους από τον τότε σύντροφό τους, ανέφεραν κατά 65% ότι υπέστησαν ελαφρές 
µορφές βία από το σύντροφό τους, κατά 26% µέτριας µορφής βία και κατά 7% ακραία βία. 
Ποσοστό 2% των γυναικών ανέφερε ότι είχε υποστεί εξαιρετικά ακραία βία. Ωστόσο, οι αριθµοί 
αυτοί διαφοροποιούνταν σε σχέση µε προηγούµενες σχέσεις. Εδώ, ποσοστό 33% ανέφερε ότι 
υπέστη ακραία κακοποίηση, ποσοστό 21% µέτριας µορφής και 23% ελαφριάς µορφής 
κακοποίηση. Στη Σουηδία, το 46% των ερωτηθεισών γυναικών ανέφερε ότι είχε υποστεί ανδρική 
βία µετά την ηλικία των 15. Σε ποσοστό 34%, η βία αυτή ήταν σεξουαλική. Το 12% του 
δείγµατος απάντησε ότι είχε υποστεί ανδρική βία στους 12 µήνες πριν την συνέντευξη.  
 Μία ελβετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Daniela Goor και τη Hanna Meier, 
επιβεβαίωσε τα πιο πάνω ψηλά ποσοστά. Στην έρευνα στην οποία συµµετείχαν σχεδόν 1.800 
ασθενείς µίας γυναικολογικής κλινικής στη Ζυρίχη, µία στις δέκα γυναίκες είπε ότι υπήρξε θύµα 
βίας κατά τη δωδεκαµηνία που είχε προηγηθεί. Το ψηλότερο ποσοστό δραστών ήταν οι 
σύντροφοι (7,9% του συνόλου ή 77% όσων δήλωσαν κακοποίηση τους προηγούµενους 12 
µήνες). Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις ερωτηθείσες (76,8%) είπαν ότι τουλάχιστον µια 
φορά από την ηλικία των 15 υπέστησαν κακοποίηση ή παραβιάστηκε η προσωπική τους 
ελευθερία από άτοµο στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον (Gloor/Meier 2004). 
 Η µετατροπή των πιο πάνω σε απόλυτους αριθµούς δείχνει πως ανά πάσα στιγµή 
σήµερα, περίπου 20 εκ. από τα 230 εκ. γυναίκες που ζουν στην ΕΕ υφίστανται βία. Οι πιο πάνω 
αριθµοί επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι η βία κατά γυναικών και παιδιών είναι ένα ανησυχητικό 
πρόβληµα που προκαλεί µεγάλες ψυχικές, όπως και οικονοµικές, κοινωνικές και σωµατικές 
ζηµιές (Heise 1995).  Μια ολλανδική µελέτη καταδεικνύει ότι η βία κατά γυναικών έχει κοστίζει 
200 εκ. ευρώ ετησίως (περισσότερο από 330 εκ. γκούλντεν). Το συνολικό κόστος της βίας κατά 
γυναικών, το εκτιµά µία ελβετική έκθεση σε περίπου 400 εκατοµµύρια ελβετικά φράγκα ετησίως 
σε όλη τη χώρα (Korf 1997, Godenzi/Yodanis 1998). 
 
 
 
2.4 ΜΟΡΦΕΣ ,  ΣΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ   
 
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά στη σηµασία των κοινωνικών και πολιτιστικών 
παραγόντων που ωθούν τις γυναίκες να αναθεωρήσουν την απόφασή τους να ζητήσουν 
εξωτερική βοήθεια και/ή να εγκαταλείψουν τους βίαιούς τους συζύγους(Mahoney, 1994, 60, 
McWilliams/McKiernan, 1993, 50-55, Dobash/Dobash, 1998, Kirkwood, 1993, Chatzifotiou, 
2004). Η βία κατά γυναικών επηρεάζει ένα µεγάλο αριθµό ατόµων/θυµάτων που για τα βίαια 
βιώµατά τους, καταβάλλουν ένα ψηλό προσωπικό, φυσικό, ψυχικό, πνευµατικό, οικογενειακό 
και οικονοµικό τίµηµα (Stanko/Crisp/Hale/Lucraft 1997). 
 Παραδοσιακές αξίες σε πατριαρχικές κοινωνίες υποδεικνύουν ότι ο ρόλος της µητέρας 
είναι ο σηµαντικότερος για τη γυναίκα. Επίσης, σε µουσουλµανικές και αραβικές κοινωνίες 
θεωρείται ότι οι γυναίκες µόνο τότε καταξιώνονται όταν παντρευτούν (Boabaid, 2002). ∆εν 
εκπλήττει λοιπόν ότι η κοινωνία εναποθέτει το βάρος της οικογενειακής αρµονίας στη γυναίκα, 
µε συνέπεια να της καταλογίζει την αποτυχία ενός γάµου. Αυτό συνεπάγεται πως η «δέσµευση» 
στη σχέση αποτελεί εξέχοντα παράγοντα στην απόφαση παραµείνει σιωπηλή, να υποστεί τη 
βία και να µην αναζητήσει βοήθεια για µεγάλο διάστηµα (Strube/Barbour 1983, 786). Έτσι, οι 
βαθιά ριζωµένες ιδέες ότι οι γάµοι θα πρέπει να διατηρούνται πάση θυσία για το 
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καλό της οικογένειας και ότι η διαζευγµένη σύζυγος στιγµατίζεται, συνδυάζονται µε την ιδέα ότι 
είναι υπαίτια για το διαζύγιο. Όλοι αυτοί οι προϊδεασµοί ενισχύονται από φίλους, συγγενείς και 
κοινωνικούς θεσµούς που αποτρέπουν µια γυναίκα από το να αναζητήσει εξωτερική βοήθεια και 
να ξεφύγει από τη βία.  
 Αν θέλουµε να βοηθήσουµε γυναίκες και τα παιδιά τους κατάλληλα και αποτελεσµατικά, 
πρέπει να κατανοήσουµε τις δυναµικές και τους µηχανισµούς της βίαιης συµπεριφοράς. 
 
2.4.1 Η  Βία  ∆εν  Έχει  Μόνο  Φυσική  Μορφή  
 
Η βία δεν υπάρχει µόνο στη φυσική µορφή συµπεριφοράς. Η βία εξυπηρετεί το στόχο της 
άσκησης εξουσίας και ελέγχου επί του θύµατος για να καµφθεί η θέλησή του και να υποταχθεί. 
Η αµερικανίδα ψυχίατρος Judith Herman (1992) συγκρίνει τα πρότυπα βίαιης συµπεριφοράς 
προς γυναίκες µε τεχνικές που εφαρµόζονται σε βασανιστήρια. Πολλές γυναίκες που έχουν 
υποστεί βία στα χέρια των συντρόφων τους αναφέρουν ότι έγιναν αντικείµενο διαφόρων 
µορφών ψυχολογικής πίεσης, όπως αποµόνωσης από τον υπόλοιπο κόσµο, φραστικής 
επίθεσης και υποτιµητικών χαρακτηρισµών, απειλών και εκφοβισµού, εξαναγκασµού να κάνουν 
άσκοπες ή εξευτελιστικές πράξεις. Μπορεί να συµβεί να διαφοροποιήσει ο δράστης αυτού του 
είδους συµπεριφορά σε περιόδους όπου είναι στοργικός, προσφέρει λουλούδια στη γυναίκα ή 
την παίρνει έξω για φαγητό. Αυτή η συµπεριφορά θα προκαλέσει σύγχυση στη γυναίκα και θα 
νοµίζει ότι υπάρχει ελπίδα στο κάτω-κάτω,  ότι  άνδρας έχει και καλές πλευρές και µπορεί να 
αλλάξει. Στην πραγµατικότητα ο άνδρας απλώς τη χειρίζεται για να µείνει µαζί του και να αφήσει 
κάθε σκέψη για χωρισµό από αυτόν. Στο πλαίσιο της βίαιης σχέση ως σύνολο, η περιστασιακά 
στοργική συµπεριφορά του άνδρα πρέπει να θεωρηθεί ως στρατηγική πτυχή της βίας του.  
 
 
2.4.2 Η  Βία  ως  Τραύµα  και  Καταστροφή  της  Αίσθησης  του  Εγώ  
 
Η βία είναι τραυµατική εµπειρία, οι πληγές της οποίας δεν περιορίζονται καθόλου σε σωµατικά 
τραύµατα. Ο στόχος της βίαιης συµπεριφοράς είναι να καταστραφεί η αυτοεκτίµηση του 
θύµατος και να καµφθεί η αντίστασή του. Ένα επακόλουθο της βίαιης συµπεριφοράς είναι ότι το 
ότι το θύµα ζει φοβούµενο συνεχώς πρόσθετη βία. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ανάγκη για 
τον δράστη να βιαιοπραγήσει: οι απειλές και η ανάµνηση παλαιότερης βίας αρκούν να 
διασφαλίσουν ότι η γυναίκα θα πράξει ό,τι ζητά ο δράστης. Η Judith Herman εξηγεί ως εξής: 
«Αν και η βία είναι κοινή µέθοδος τροµοκρατίας, ο δράστης µπορεί να ασκεί βία σποραδικά, ως 
ύστατο µέτρο. ∆εν είναι ανάγκη να βιαιοπραγεί συχνά για να κρατά το θύµα συνεχώς 
τροµοκρατηµένο. Η απειλή θανάτου ή σοβαρής βλάβης είναι πολύ πιο κοινή απ’ ό,τι η 
προσφυγή σε αληθινή βία. Απειλές κατά άλλων είναι συχνά εξίσου αποτελεσµατικές όσο και 
απειλές εναντίον του θύµατος. Κακοποιηµένες γυναίκες, για παράδειγµα, συχνά αναφέρουν ότι 
ο δράστης απείλησε να σκοτώσει τα παιδιά, τους γονείς ή τους φιλοξενούντες φίλους, αν αυτές 
επιχειρήσουν να ξεφύγουν» (Herman 1992, 77). 
 Πολλές γυναίκες δεν έχουν τρόπο να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τη βία, που 
µπορεί να υφίστανται για πολλά χρόνια, ακόµα και µετά το χωρισµό από τον δράστη. Σε µερικές 
περιπτώσεις, το θύµα µπορεί να στραφεί σε εξαρτησιογόνες ουσίες για να αντιµετωπίσουν το 
φόβο πρόσθετης βίας. «Οι εθισµένες γυναίκες είναι πιο πιθανόν να έχουν ένα βίαιο σύντροφο 
απ’ ό,τι µη εθισµένες. Πολύ συχνότερα εξεγείρονται κατά της βίας ή παίρνουν εκδίκηση» 
(Miller/Downs 1993, Logar in HeXenhaus (ed.), 2002b). 
 Ο Downs (2001, όπως παρατίθεται από τη Logar, βλ. πιο πάνω) διενήργησε πρόσφατα 
µελέτη για τον συσχετισµό βίας και εθισµού. Η µελέτη αποκάλυψε µεταξύ άλλων ότι: 
• Η πλειοψηφία γυναικών που εγγράφεται σε προγράµµατα αποτοξίνωσης είχε είτε 

υποστεί βία στην παιδική ηλικία είτε έγινε µάρτυρας βίας µεταξύ των γονέων· 
• Η πλειοψηφία γυναικών που εγγράφεται σε προγράµµατα αποτοξίνωσης είχε πρόσφατα 

υποστεί βία στα χέρια των γονέων τους·  
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• Οι γυναίκες που εγγράφονται σε προγράµµατα αποτοξίνωσης που είχαν υποστεί βία 
έπασχαν από σοβαρότερες µορφές εθισµού απ’ ό,τι εκείνες που δεν κακοποιήθηκαν· 

• Σηµαντικός αριθµός γυναικών σε καταφύγια είχαν προβλήµατα εθισµού· 
• Γυναίκες σε καταφύγια που είχαν πρόβληµα εθισµού είχαν υποστεί βία σε µεγαλύτερο 

βαθµό. 
 
2.4.3 Ζώντας  σε  αιχµαλωσία  
 
«Ο άνδρας µου δεν ήθελε να βγαίνω έξω µόνη µου, Όταν έφευγε για τη δουλειά, έπαιρνε όλα τα 
κλειδιά µαζί του, για µην ξεκλειδώνω την µπροστινή πόρτα. Αν έβγαινα, ή θα έπρεπε να αφήσω 
την πόρτα ανοικτή ή δεν θα µπορούσα να ξαναµπώ. Αν και δεν ήµουν κλειδωµένη µέσα, δεν 
µπορούσα να βγω έξω» (Laura, κατάθεση στο Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικείων Καταφυγίων 
στη Βιέννη). 
 Οι γυναίκες που υφίστανται βία από τους συζύγους ή συντρόφους τους είναι συχνά 
φυλακισµένες στα σπίτια τους. Οι δράστες ελέγχουν όλες τους τις κινήσεις, εµποδίζοντας τες 
από το να ζουν ανεξάρτητα. Όπως φανερώνει το πιο πάνω παράδειγµα, οι τοίχοι της φυλακής 
συχνά δεν φαίνονται απ’ έξω. Η Herman επισηµαίνει συνοπτικά: «Το ότι υπάρχει πολιτική 
αιχµαλωσία, όλοι το παραδεχόµαστε, αλλά η οικιακή αιχµαλωσία γυναικών και παιδιών περνά 
συχνά απαρατήρητη. Το σπίτι του άνδρα είναι το κάστρο του· σπάνια γίνεται κατανοητό ότι το 
ίδιο σπίτι µπορεί να είναι και φυλακή για γυναίκες και παιδιά. Η οικιακή αιχµαλωσία, τα φυσικά 
εµπόδια που αποτρέπουν την έξοδο είναι σπάνια. Στα περισσότερα σπίτια, ακόµα και τα πιο 
καταπιεστικά, δεν υπάρχουν κάγκελα στα παράθυρα ή συρµατοπλέγµατα. Γυναίκες και  παιδιά 
δεν φέρουν κανονικά δεσµά, αν και αυτό συµβαίνει συχνότερα απ’ ό,τι µπορούµε να 
υποψιαστούµε. Την απόδραση εµποδίζουν αόρατα εµπόδια. Κι όµως, είναι πανίσχυρα. Τα 
παιδιά αιχµαλωτίζονται από την κατάσταση εξάρτησής τους. Οι γυναίκες µε οικονοµική, 
κοινωνική, ψυχική και νοµική καθυπόταξη, όπως και µε φυσική βία» (Herman, 74). 
 
 
2.4.4 Ταύτιση  µε  Θύτη  – το  Σύνδροµο  της  Στοκχόλµης  
 
Ένα αποτέλεσµα της συνεχούς έκθεσης στη βία είναι η ταύτιση θυµάτων µε τον θύτη και η 
δράση για λογαριασµό του ως τρόπος επιβίωσης. Αυτή η υποταγή της θέλησης του θύµατος 
δεν είναι αποτέλεσµα αυτόβουλης απόφασης αλλά της βίας. Ο θύτης δεν περιορίζεται στην 
απαίτηση για υποταγή της γυναίκας αλλά ζητά και την αγάπη της. Η Herman σχολιάζει: «Ο 
πρώτος στόχος του δράστη φαίνεται να είναι η υποδούλωση του θύµατος και το επιτυγχάνει µε 
την άσκηση δεσποτικού ελέγχου πάνω σε κάθε πτυχή της ζωής του. Αλλά και η υποχώρηση 
έναντι των απαιτήσεων του δράστη σπάνια τον ικανοποιεί· τον κατέχει, φαίνεται, µια ανάγκη να 
δικαιολογήσει τα εγκλήµατα του και ως εκ τούτου ζητά από το θύµα να τα επικυρώσει. Έτσι, 
απαιτεί από το θύµα να οµολογεί τον σεβασµό, την ευγνωµοσύνη ή ακόµα και την αγάπη του. 
Απώτερος σκοπός φαίνεται να είναι η δηµιουργία ενός πρόθυµου θύµατος» (Herman 1992, 75). 
 Η ταύτιση µε τον θύτη ως αντίδραση στον εγκλωβισµό του σε µια έκδηλα απελπιστική 
θέση λέγεται το «Σύνδροµο της Στοκχόλµης». Το φαινόµενο αυτό πρωτοπαρατηρήθηκε µετά 
µία οµηρία στη Σουηδική πρωτεύουσα: οι όµηροι άρχισαν να κτίζουν µια σχέση µε τους ληστές 
της τράπεζας και τα δεσµά τους ενισχύθηκαν περισσότερο. Μετά από την ακινητοποίηση και 
σύλληψη των ληστών, µερικοί απελευθερωµένοι όµηροι τους επισκέφθηκαν στη φυλακή. Κάθε 
άτοµο είναι επιρρεπές στο Σύνδροµο της Στοκχόλµης –δηλαδή την ταύτιση µε το θύτη- αν 
ικανοποιούνται τέσσερις προϋποθέσεις: απειλείται η ζωή του ατόµου· το άτοµο αδυνατεί να 
διαφύγει (ή νοµίζει ότι αδυνατεί)· το άτοµο αποκόβεται από τον υπόλοιπο κόσµο· ο θύτης είναι 
φιλικός τουλάχιστον σποραδικά. Οι ψυχολόγοι Graham and Rawlings (1998) σηµειώνουν ότι 
αυτές οι προϋποθέσεις συχνά διαπιστώνονται σε περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, όπου το 
θύµα µπορεί να αναπτύξει το Σύνδροµο της Στοκχόλµης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η γυναίκα 
φοβάται µην κάνει κάτι και προκαλέσει το θυµό του θύτη. Προσπαθεί να τον κερδίσει και να του 
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φερθεί ως σύµµαχός του. Μπορεί να προσπαθήσει να τον προστατέψει, λ.χ., µε το να 
αποκρύψει την αληθινή αιτία των τραυµάτων της, ισχυριζόµενη ότι χτύπησε από µόνη της.   
 
2.4.5 Η  Στενή  Σχέση  µεταξύ  ∆ράστη  και  Θύµατος  
 
Η στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ του δράστη και της οικονοµικής και κοινωνικής εξάρτησης 
της γυναίκας από τον άνδρα δυσχεραίνει πολύ την ικανότητα άµυνάς της. Το να καταγγείλει 
µέλος της οικογένειάς της, την στιγµατίζει κοινωνικά. Οι γυναίκες δυσκολεύονται για ευνόητους 
λόγους να καταγγείλουν δηµόσια για τη βία και να καλέσουν την αστυνοµία. Κατά µέσο όρο, 
καταγγέλλεται µόνο το 75% των περιπτώσεων οικογενειακής βίας. Το υπόλοιπο 75% δεν 
καταγγέλλεται ποτέ. (European Women’s Lobby, 2000). Η πείρα δείχνει ότι οι γυναίκες µπορεί 
να κακοποιηθούν µέχρι και τριάντα φορές προτού καλέσουν την αστυνοµία.  
 
2.4.6 Προστατεύοντας  Μετανάστριες  από  τη  Βία  
 
Οι µετανάστριες δεινοπαθούν ακόµη περισσότερο σε βίαιες σχέσεις. Αν δεν εξασφαλίσουν από 
µόνες τους άδεια παραµονής, αυτή εξαρτάται από το δράστη, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο 
κακοποίησής τους. Η εξάρτηση αυτή µπορεί µόνο να εξουδετερωθεί µε το να εγγυηθούν τα 
ευρωπαϊκά κράτη ξεχωριστές άδειες παραµονής και εργασίας που δεν τις προσδένουν στους 
συζύγους τους.  
 Στις µετανάστριες πρέπει επίσης να προσφέρεται επαρκής κοινωνική και οικονοµική 
στήριξη για να φτιάξουν µόνες τους τη ζωή τους. Συχνά έχουν πρόσβαση σε λιγότερους πόρους 
απ’ ό,τι οι κακοποιηµένες γυναίκες και σε µερικές χώρες αποκλείονται από κοινωνικές παροχές. 
Συνεπώς είναι ακόµη επιτακτικότερη ανάγκη να φιλοξενούνται οι µετανάστριες σε καταφύγια. 
Για αυτές και τα παιδιά τους, το καταφύγιο µπορεί να είναι το µόνο µέρος που είναι ασφαλείς. 
Και αυτό εξηγεί το σχετικά ψηλό ποσοστό µεταναστριών σε καταφύγια. Στη ∆ανία, για 
παράδειγµα, το 32% των γυναικών που ζήτησαν να γίνουν δεκτές σε καταφύγια το 2002 ήταν 
µετανάστριες (L.O.K.K., 2004). Στην Αυστρία, οι αλλοδαπές ξεπερνούσαν σε αριθµό τις 
υπόλοιπες γυναίκες που φιλοξενήθηκαν. 
 Τα καταφύγια γυναικών χρειάζονται επαρκείς πόρους για να προσφέρουν 
συµβουλευτική στη µητρική γλώσσα των αριθµητικά µεγαλύτερων οµάδων µεταναστριών. Η 
προσφορά ενηµερωτικού και άλλου υλικού σε διάφορες γλώσσες είναι απαραίτητη ώστε να 
λαµβάνουν οι µετανάστριες τη βοήθεια που έχουν ανάγκη.  
 
 
2.4.7 Ο  Αντίκτυπος  στα  Παιδιά  
 
Η βία διαπρασσόµενη κατά της µητέρας, πάντα επηρεάζει παιδιά και σε πολλές περιπτώσεις 
κακοποιούνται τα ίδια από τους πατέρες και πατριούς (Hester / Mullender 2003). 
 Έρευνες έχουν δείξει ότι το 90% των παιδιών είναι στο ίδιο ή το διπλανό δωµάτιο όταν 
εκδηλώνεται βία. Ένα τρίτο από αυτά γίνεται µάρτυρας της κακοποίησης, προσπαθεί να 
προστατεύσει τη µητέρα και µπορεί και να κακοποιηθεί (Asian Women and Domestic Violence, 
Information for Advisors, 1995, 2 / Women Against Rape, 1998, 2). 
 Μία µελέτη που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ εξακρίβωσε ότι το 70% των περιπτώσεων στις 
οποίες κακοποιήθηκαν γυναίκες, ασκήθηκε βία και κατά των παιδιών (βλ. 
Bowker/Arbitell/McFerron 1988). Ο φόβος ότι, αν η κακοποιηµένη ζητήσει βοήθεια, τα πράγµατα 
µπορούν και να χειροτερεύσουν, αποτελεί σηµαντική αιτία για τη µη καταγγελία της βίας και για 
την απόφαση να µείνει µια γυναίκα σε µια βίαιη σχέση και να υποµείνει τη βία αβοήθητη.  
 Συνεπώς, ακριβώς όπως οι µητέρες, χρειάζονται και τα παιδιά το ασφαλές περιβάλλον 
και τη στήριξη που προσφέρουν τα καταφύγια. Τα καταφύγια είναι και για τα παιδιά. Τα παιδιά 
αποτελούν την πλειοψηφία των φιλοξενούµενων στα καταφύγια της Ευρώπης. Εκείνα τα παιδιά 
που εκθέτονται στην πατρική βία κατά της µητέρας τους, είναι πιθανότερο να γίνουν δράστες ή  
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θύµατα. Τα αγόρια είναι πιο πιθανόν να µεγαλώσουν και να γίνουν δράστες και τα κορίτσια να 
υφίστανται βία (Appelt/Höllriegl/Logar 2001). Είναι ουσιώδες να τυγχάνουν βοήθειας και 
στήριξης τα παιδιά θύµατα βίας. 
 
2.4.8 Ενδυνάµωση  
 
Η βία αφήνει βαθιά σηµάδια τόσο στο σώµα όσο και την ψυχή και καταστρέφει την 
αυτοεκτίµηση και ανεξαρτησία του ατόµου. Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι γυναίκες και τα 
παιδιά τους που υπήρξαν θύµατα βίας, δεν παραµένουν µε σταυρωµένα τα χέρια. Οι γυναίκες 
θα επινοήσουν διάφορες τακτικές σε µια προσπάθεια να σταµατήσουν τη βία και να αµυνθούν, 
ενώ τα παιδιά θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τη µητέρα τους µε φωνές, καλώντας την 
αστυνοµία ή να σταµατήσουν τη βία του πατέρα. Οι γυναίκες θα προσέχουν τις διαθέσεις του 
συντρόφου τους για να προλάβουν το ξέσπασµα βίας και να πάνε σε ένα ασφαλές µέρος· θα 
προσπαθήσουν να τον εξευµενίσουν όταν επιστρέφει σπίτι µε άγριες διαθέσεις και θα 
προστατεύσουν τα παιδιά τους από αυτόν µε κίνδυνο να ξυλοκοπηθούν οι ίδιες. Αυτές είναι 
ορισµένες τακτικές που συχνά οι γυναίκες που ζουν µε ένα βίαιο σύντροφο, υιοθετούν. 
Αναπτύσσουν µεγάλη ειδικότητα στην αντιµετώπιση της κατάστασης και δεν πρέπει καθόλου να 
θεωρούνται ως απλά θύµατα. Έχει σηµασία να δούµε επίσης και τη δύναµή τους και τη θέληση 
να επιβιώσουν. Ο όποιος πειρασµός να χαρακτηρίσουµε τις γυναίκες αδύνατες και ανίκανες να 
δράσουν ανεξάρτητα ή ως ακόµα και ως παθολογικά ασθενείς, όχι µόνο δεν βοηθά καθόλου 
αλλά και υπονοµεύει τη θέση τους.  
 Κάθε γυναίκα δικαιούται να ζει τη ζωή της ελεύθερα αποφασίζοντας για αυτήν αυτόνοµα.  
 Θεσµοί, µε σαφή διοικητικό και ελεγκτικό χαρακτήρα είναι ακατάλληλοι για την 
ενδυνάµωση γυναικών. Για τούτο οι γυναίκες θύµατα βίας και τα παιδιά τους χρειάζονται 
καταφύγια µε προσέγγιση στον προγραµµατισµό και τη λειτουργία, ειδικά προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες αυτές, όπως διευκρινίζει το Εγχειρίδιο αυτό. Αν πρόκειται να λάβουν οι γυναίκες το 
είδος της βοήθειας και στήριξης που χρειάζονται τότε πρέπει να τύχουν σεβασµού για το σθένος 
τους, µε ευαισθησία, συµπάθεια και ευφυή συναίσθηση των αναγκών τους. Ο σκοπός της 
λειτουργίας ενός καταφυγίου είναι συνεπώς η ενίσχυση και ενδυνάµωση των γυναικών ώστε να 
καταστούν ικανές να ζήσουν πλέον µια ανεξάρτητη αυτοδιοικούµενη ζωή, ελεύθερη από βία.  
 
 
 
2.5 ΣΗΜΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 
Ας δούµε τις προδιαγραφές της βοήθειας προς κακοποιηµένες γυναίκες και παιδιά. Θα ψάξουµε 
το απαιτούµενο περιβάλλον και πόρους να προσφέρουµε στα θύµατα την αναγκαία στήριξη.  
 Στο µέρος αυτό παραθέτουµε περιληπτικά τις ζωτικές προϋποθέσεις για επαγγελµατικές 
υπηρεσίες παροχής κατάλληλης στήριξης ως µέτρο σύγκρισης για κυβερνήσεις και κρατικές 
αρχές, αρµόδιες για την προσφορά των υπηρεσιών αυτών. Τα ίδια κριτήρια παραθέτονται 
αναλυτικά στο πρακτικό µέρος του Εγχειριδίου. 
 
 
2.5.1 Καταφύγια  και  Υπηρεσίες  Στήριξης  σε  Αριθµούς  
 
Κάθε χώρα θα πρέπει να προσφέρει επαρκή αριθµό καταφυγίων. Τουλάχιστον ένα καταφύγιο, 
ικανό να δεχθεί γυναίκες και παιδιά πρέπει να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε κάθε 
αστική ή αγροτική περιοχή. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να φτάνει εκεί γρήγορα. Πρέπει να 
υπάρχουν συγκοινωνίες για τη µετάβασή αυτής και των παιδιών της στο κοντινότερο καταφύγιο. 
Κάθε χώρα θα πρέπει να λειτουργεί µία δωρεάν γραµµή βοήθειας εθνικής κλίµακας για γυναίκες 
ως πρώτο σηµείο επαφής. Θα πρέπει να στελεχώνονται οι περιφερειακές τηλεφωνικές γραµµές 
ανά το εικοσιτετράωρο για να µπορούν τα καταφύγια να δέχονται επείγοντα περιστατικά.  
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 Πολλά καταφύγια λειτουργούν κινητά συµβουλευτικά κέντρα και παρέχουν 
συµβουλευτικές υπηρεσίες στο καταφύγιο. Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικές υπηρεσίες για 
θύµατα βίας. Όπως και στο δηµόσιο τοµέα υγείας, το πεδίο της πρόληψης βίας απαιτεί ένα ευρύ 
φάσµα υπηρεσιών για στήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των θυµάτων, γυναικών και 
παιδιών. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η ασφαλής φιλοξενία στο καταφύγιο, η κινητή συµβουλευτική, 
τηλεφωνική γραµµή βοήθειας, εξωτερικές υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές, κέντρα διαχείρισης  
κρίσεων και προγράµµατα φιλοξενίας. Έχει σηµασία το να έχουν τα θύµατα επιλογές. 
 Εξίσου σηµαντική, είναι η νοµοθετική προστασία από τη βία που όµως δεν µπορεί να 
θεωρηθεί υποκατάστατο των καταφυγίων. Η εµπειρία της Αυστρίας όπου η νοµοθετική 
προστασία από τη βία υπάρχει εδώ και έξι χρόνια, καταδεικνύει ότι τα καταφύγια παραµένουν 
αναγκαία – στην πράξη, ο αριθµός των διαταγµάτων αποκλεισµού που εκδόθηκαν βάσει του 
περί Προστασίας από τη Βία Νόµου οδηγεί στο συµπέρασµα ότι χρειάζεται µεγαλύτερος 
αριθµός καταφυγίων ή θέσεων σε αυτά.  
 Παραθέτουµε ορισµένους λόγους για τους οποίους τα καταφύγια εξακολουθούν να είναι 
αναγκαία ακόµα και όταν υπάρχει αποτελεσµατική νοµική προστασία κατά της βίας. ∆εν 
επιθυµούν όλα τα θύµατα να αποταθούν στην αστυνοµία ή τη δικαιοσύνη και να υποβάλουν 
κατηγορίες· µερικές προτιµούν να παραµείνουν στο καταφύγιο όσο χρειαστεί. Οι γυναίκες που 
κινδυνεύουν ιδιαίτερα χρειάζονται ασφαλή διαµονή κατά τη διαδικασία διαζυγίου, διότι ο νόµος 
δεν είναι σε θέση να παρέχει πλήρη προστασία κατά της βίας. Μερικές γυναίκες δεν µπορούν ή 
δεν επιθυµούν να παραµένουν στο σπίτι τους: έστω λόγω των τραυµατικών εµπειριών που 
πέρασαν εκεί ή διότι οι συγγενείς του συζύγου µένουν δίπλα ή διότι τερµατίστηκε το συµβόλαιο 
ή δεν είναι στο όνοµά τους.   
 
2.5.2 Κρατική  Χορηγία  και  Οργανωτικές  ∆οµές  για  Καταφύγια  
 
Τα καταφύγια προσφέρουν σηµαντική ψυχο-κοινωνική στήριξη και, όπως άλλες υπηρεσίες 
κοινωνικής προσφοράς, θα πρέπει να θεωρούνται ζωτικό µέρος των υπηρεσιών που το κράτος 
µπορεί να προσφέρει στο κοινό. Αυτό συνεπάγεται και υποχρέωση εκ µέρους της κυβέρνησης 
και των κρατικών αρχών να διασφαλίσουν επαρκή χρηµατοδότηση των γυναικείων καταφυγίων 
και άλλων οργανισµών στήριξης γυναικών.  
 Η χρηµατοδότηση γυναικείων καταφυγίων µπορεί να θεσπιστεί δια νόµου και να 
καλύπτει όλα τα τρεχούµενα έξοδα του καταφυγίου για την επαγγελµατική του λειτουργία. 
 Τα καταφύγια, οι τηλεφωνικές γραµµές στήριξης και άλλες σχετικές υπηρεσίες, 
πετυχαίνουν τον σκοπό τους µόνο όταν µπορούν να βασιστούν σε χρηµατοδότηση βάσει 
συµβολαίου διαρκείας αρκετών ετών (ή αορίστου διαρκείας).  
 Τα πρόσφατα έτη, οι σύγχρονες δηµοκρατίες που θεωρούν την προσφορά υπηρεσιών 
δηµόσιας υγείας και κοινωνικής µέριµνας ως καίρια υποχρέωση, τείνουν να αναθέτουν όλο και 
περισσότερες κρατικές λειτουργίες σε ΜΚΟ. Αυτές οι ΜΚΟ είναι ανεξάρτητοι, µη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί που καλύπτου ανάγκες και προσφέρουν υπηρεσίες εντός του χώρου της κοινωνικής 
προσφοράς και κοινωνικής πολιτικής.  
 Τα καταφύγια γυναικών στην Ευρώπη τυγχάνουν διαχείρισης κυρίως από γυναικείες 
ΜΚΟ που έχουν αποκτήσει στην πάροδο του χρόνου σηµαντική πρακτική εµπειρία και 
εµπειρογνωµοσύνη στην προσφορά στήριξης σε κακοποιηµένες γυναίκες. Αυτή η µορφή 
οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών για γυναίκες έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική και θα 
πρέπει να υιοθετείται όταν ξεκινούν νέα προγράµµατα. Τον τρόπο µε τον οποίο οι γυναικείες 
ΜΚΟ προσφέρουν στήριξη, χαρακτηρίζει περισσότερη ευελιξία και τα θύµατα βίας τείνουν να 
έχουν λιγότερες αναστολές να αποταθούν σε µια ΜΚΟ απ’ ό,τι σε µια κρατική υπηρεσία.  
 Η συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων και γυναικείων υπηρεσιών στήριξης αποδείχθηκε 
επιτυχής και προσέφερε ευεργετικά αποτελέσµατα σε πολλές χώρες. Έτσι, η φόρµουλα της 
επιτυχίας ονοµάζεται «private-public partnership» (συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα). 
 Έχει σηµασία το να εµµένουν οι κρατικές υπηρεσίες στην τήρηση προτύπων ποιότητας 
(όπως διατυπώνει το παρόν Εγχειρίδιο) αλλά και το να σέβονται την επαγγελµατική 
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ανεξαρτησία των οργανώσεων αυτών. Απαιτείται συχνή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 
για να ενισχυθεί η ποιότητα της εργασίας των καταφυγίων και κέντρων στήριξης (βλ. Κεφάλαιο 
«Τεκµηρίωση, Αξιολόγηση και Έλεγχος Ποιότητας»). Υπενθυµίζεται ότι η ποιότητα καθίσταται 
δυνατή µόνο εφόσον είναι διαθέσιµοι οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι. 
 
2.5.3 Πρέπουσα  Αρωγή  για  Γυναίκες  και  Παιδιά  – οι  

Φεµ ινιστικές  Αρχές   
 
Το κατάλληλο καταφύγιο για τις ανάγκες κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους δεν 
είναι οι στέγες για άστεγους ή ιδρύµατα για στέγαση άλλου είδους κοινωνικών οµάδων. Από 
µόνη της η προσφορά στέγης δεν βοηθά κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά τους αρκετά. 
Χρειάζεται ένα σύστηµα καταφυγίων γυναικών, µε κατάλληλο σχεδιασµό και κατάλληλη 
φιλοσοφία στην προσέγγιση ώστε να προσφέρει ακριβώς εκείνη τη στήριξη που τα θύµατα 
έχουν ανάγκη. Η προστασία και η ασφάλεια είναι ανάµεσα στα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά 
ενός καταφυγίου. Όµως, το να µην παραδίδονται οι γυναίκες και τα παιδιά σε ιδρύµατα στα 
οποία θα στερηθούν τη δυνατότητα καθορισµού της ζωής τους, είναι εξίσου σηµαντικό. Ένα 
καταφύγιο θα πρέπει να θέτει την ενίσχυση και ενδυνάµωση των γυναικών και των παιδιών ως 
τον απώτερο στόχο στον σχεδιασµό του.  
 Η ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών Ενάντια στη Βία κατά Γυναικών χαρακτηρίζει το 
ιστορικό ανισοζύγιο εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών ως την αιτία της βίας. Έτσι, τα 
καταφύγια επιδιώκουν µια προσέγγιση που αποσκοπεί στην απελευθέρωση των γυναικών από 
βίαιες σχέσεις και στη χειραφέτηση τους από τον ανδρικό έλεγχο, είτε παραµείνουν µε τους 
συντρόφους τους είτε όχι. Το έργο των γυναικείων αποσκοπεί στον τερµατισµό της βίας. Είτε η 
γυναίκα τερµατίσει τη βίαιη σχέση µετά από δική της απόφαση που πρέπει να γίνει σεβαστή είτε 
όχι. Το να στοχεύουµε όµως στη διατήρηση της οικογένειας αντί πρωτίστως στον τερµατισµό 
της βίας, θα ήταν απλώς παραστράτηµα. 
 Οι βίαιοι άνδρες πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για τη βία και ότι η 
ευθύνη για τον τερµατισµό της βαραίνει µόνο αυτούς. Τα καταφύγια έχουν επιτελέσει σηµαντικό 
έργο στον τοµέα της εκτέλεσης και ανάπτυξης προγραµµάτων που απευθύνονται σε δράστες 
(Logar/Rösemann/Zürcher 2002). 
 Η πρακτική εµπειρία που προσφέρουν τα γυναικεία καταφύγια τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες έχει δείξει ότι οι αρχές και η προσέγγιση του φεµινισµού και της χειραφέτησης είναι 
αποτελεσµατικές στη στήριξη στον αναγκαίο βαθµό των κακοποιηµένων γυναικών και παιδιών 
(Hanetseder, Bern/Stuttgart/Wien,1992). 
 Οι κυβερνητικές και κρατικές υπηρεσίες µπορούν και πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν την 
εµπειρία αυτή όταν δηµιουργούν ή επεκτείνουν υπηρεσίες κατά της βίας.  
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3 .  Σ Τ Ο Χ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ρ Χ Ε Σ  
 
 
 
 
Το καταφύγιο γυναικών στεγάζει µε ασφάλεια ώστε να ζει η γυναίκα και τα παιδιά της θύµατα 
ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς το φόβο της κακοποίησης. Το καταφύγιο προσφέρει  ειδικές 
υπηρεσίες και προφυλάξεις ασφαλείας. Η καθοδηγούσα αρχή στην συνεργασία µε 
κακοποιηµένες γυναίκες είναι η έντονη υποχρέωση για συνηγορία υπέρ των δικαιωµάτων της 
γυναίκας και η ενδυνάµωση των γυναικών για να ζουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς. 
 Τα καταφύγια πρωτοστατούν στη µάχη ενάντια της βίας κατά των γυναικών. Το έργο 
τους δεν περιορίζεται στην παροχή στέγης και ασφαλούς µέρους διαµονής. Το καταφύγιο δίνει 
σε γυναίκες και παιδιά τη στήριξη που τους επιτρέπει να αντιµετωπίσουν τις τραυµατικές 
εµπειρίες τους, να θέσουν ένα τέλος στη βία, να επανακτήσουν αυτοσεβασµό και να θέσουν τις 
βάσεις για µία ανεξάρτητη ζωή που διαφεντεύουν οι ίδιες. Τα καταφύγια προσφέρουν χειρισµό 
κρίσεων και συνεχή συµβουλευτική και στήριξη σε όλα τα θέµατα σχετικά µε βιώµατα βίας 
(νοµικά θέµατα, προβλήµατα στέγασης και εργασίας, θεραπεία). Αποτελούν εκείνο το κοινωνικό 
περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες και τα παιδιά µπορούν να γνωρίσουν µια διαφορετική µορφή 
συµβίωσης. Τα καταφύγια επιτελούν και δηµόσιο έργο: συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση 
γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, συνεργάζονται µε και προσφέρουν προγράµµατα σε 
επαγγελµατίες, διοργανώνουν εκδηλώσεις, συµµετέχουν σε σχετικές δράσεις, εµπλέκονται σε 
προληπτικές δράσεις σε σχολεία και πολλά άλλα πέρα από αυτά. Τα καταφύγια  χαρακτηρίζουν: 
• οι συγκεκριµένοι του στόχοι, 
• η σαφώς καθορισµένη οµάδα στόχου, 
• οι αρχές λειτουργίας του, 
• η εξειδίκευση υπηρεσιών και προσωπικού (βλ. κεφ. 5 και 7), 
• οι συγκεκριµένες προφυλάξεις ασφαλείας (βλ. κεφ. 6), 
 Μόνο αν ένα καταφύγιο λειτουργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω και περιγράφεται στα 
σχετικά κεφάλαια που ακολουθούν µπορεί να χαρακτηριστεί ως «καταφύγιο γυναικών».  
 
 
 
3.1 Ο  ΣΤΟΧΟΣ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   
 
Το καταφύγιο γυναικών επιδιώκει την επίτευξη σαφώς προκαθορισµένων στόχων. Αυτό 
εξυπηρετεί τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Έχει ρόλο να παίξει στην 
πρόληψη βίας κατά γυναικών και παιδιών. Η ίδια η φύση του, επιβάλλει σε αυτό να προλάβει 
άλλη βία µε το να προσφέρει στα θύµατα βίας ένα ασφαλές περιβάλλον και στήριξη για να 
αποτραπεί η νέο ξέσπασµά της. Οι κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά τους χρειάζονται 
σχολαστική φροντίδα, έµπρακτη στήριξη και συνοδευτική στις νοµικές διαδικασίες. Χρειάζονται 
σύµβουλους που θα τις στηρίξουν, Οι υπηρεσίες πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες 
κακοποιηµένων γυναικών. Ο χειρισµός κρίσεων όπως και η µακροπρόθεσµη θεραπεία 
χρειάζονται για να ξεπεραστούν οι τραυµατικές εµπειρίες. Ωστόσο, το καταφύγιο συµµετέχει σε 
δραστηριότητες στον τοµέα της πρωτογενούς και τριτογενούς πρόληψης (βλ. κεφ. 5). Έτσι, 
παίζει  καθοριστικό ρόλο στην όλη καταπολέµηση και πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.   
 
 
3.1.1 Προστασία  και  ασφάλεια  
 
Κατ’ αρχήν έχει σηµασία η ασφάλεια των θυµάτων βίας. Η ασφάλεια στα καταφύγια συνεπώς, 
πρέπει να τυγχάνει ύψιστης προτεραιότητας (βλ. κεφ. 7). 
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3.1.2 Ενδυνάµωση  
 
Η βία είναι ένα τραυµατικό βίωµα για ένα άτοµο, που αισθάνεται ανίσχυρο, στο έλεος κάποιου 
άλλου. Όποια στήριξη των θυµάτων βίας αποσκοπεί στο να ξεπεραστεί το αίσθηµα της 
αδυναµίας και να ενδυναµωθούν οι γυναίκες αυτές ώστε να µπορούν να διαφευντεύουν (ξανά) 
τη ζωή τους. ∆εν πρέπει να χαρακτηρίζονται «ασθενείς» ή «συντετριµµένες» οι γυναίκες που 
υπήρξαν θύµατα βίας, γεγονός που θα αποδυνάµωνε περαιτέρω τη θέση τους. Το ότι είναι 
αδύναµες αποτελεί συχνά επακόλουθο της έκθεσής τους σε βία. Η βία αφήνει σηµάδια όχι µόνο 
στο σώµα αλλά και στο νου όπως και την αυτοεκτίµηση. Οι όποιες προσεγγίσεις βλέπουν αυτά 
τα χαρακτηριστικά ως γυναικείες αδυναµίες αποτυγχάνουν κατά την ενασχόληση µε αυτές τις 
κακοποιηµένες γυναίκες που καταλήγουν σε παθολογικές περιπτώσεις. Εµπειρογνώµονες του 
κινήµατος των καταφυγίων θεωρούν ότι είναι ζήτηµα ζωτικής σηµασίας το να θεωρούνται οι 
γυναίκες ως ειδικές για την περίπτωσή τους. Χρειάζονται στήριξη για να συλλάβουν και να  
κατανοήσουν τη θέση τους και πως ήταν δυνατό για το σύντροφό τους να ασκεί σε αυτές 
εξουσία (βλ. και κεφ. 5.1). Η κατανόηση των µηχανισµών της βίας επιτρέπει την ανάπτυξη 
τρόπων αποτελεσµατικής αντίστασης σε αυτή. Απώτερος στόχος είναι η ζωή ελεύθερη από βία. 
 
 
3.1.3 Κοινωνική  αλλαγή  
 
Τα καταφύγια αποσκοπούν να εκµηδενίσουν προϊδεασµούς, νοοτροπίες και συµπεριφορές στην 
κοινωνία που αποτελούν εκτροφείο όπου διαιωνίζεται η βία κατά γυναικών και παιδιών. 
Τα καταφύγια είναι σχεδιασµένα για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά µε:  
• την κατάσταση γυναικών και παιδιών 
• την επίδραση της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινωνία 
• αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης του ζητήµατος 
• αποτελεσµατικούς τρόπους τερµατισµού της βίας κατά των γυναικών και παιδιών 
• τα πιθανά οφέλη της ειρηνικής κοινωνίας (see also chapter 5.3). 

 
 
3.2 ΓΙΑ  ΠΟΙΟΥΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΤΑ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ;  ΟΜΑ∆ΕΣ  ΣΤΟΧΟΥ  
 
Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι ανοικτά σε όλες τις γυναίκες που υπήρξαν θύµατα φυσικής, 
ψυχικής, συναισθηµατικής, σεξουαλικής και οικονοµικής βίας, διαπραγµένης από τον νυν ή 
πρώην σύντροφο ή µέλος της οικογένειας.  
 Όπως επιχειρηµατολογήσαµε στο κεφάλαιο 2, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία 
των θυµάτων βίας στην οικογένεια και οι άνδρες των δραστών. Ωστόσο, οι γυναίκες σε µερικές 
περιπτώσεις κακοποιούνται και από γυναίκες συντρόφους ή από –συνήθως ηλικιακά 
µεγαλύτερες ή ιεραρχικά ανώτερες- γυναίκες µέλη της οικογένειας (ειδικά σε κοινωνίες µε 
ιεραρχικές δοµές). Το καταφύγιο οφείλει να είναι ανοικτό σε όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα από 
ηλικία, θρησκεία, εθνικότητα, ιθαγένεια, σεξουαλικό προσανατολισµό, αναπηρία, έγγαµη 
κατάσταση, νοµικό ή κοινωνικό καθεστώς, πολιτικές πεποιθήσεις  και οικονοµική κατάσταση.  
 Η ηλικία της γυναίκας µπορεί να αποτελεί πρόβληµα. Αν µια γυναίκα είναι ανήλικη, 
ενδέχεται να προκύψουν νοµικές δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή, η συνεργασία µε αρµόδιες 
υπηρεσίες ευηµερίας ανηλίκων είναι σηµαντική. Μερικές χώρες και πόλεις προσφέρουν 
υπηρεσίες σε νεαρές γυναίκες και κορίτσια που συχνά µπορούν και να είναι η καλύτερη λύση 
µιας και η κατηγορία αυτή έχει ειδικές ανάγκες και αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα.  

Παράδειγµα: Υπάρχουν πάνω από 30 καταφύγια για νεαρές γυναίκες στη Σουηδία  
Βλέπε ROKS: www.roks.se/index.html 
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Τα καταφύγια προσφέρουν ασφαλή στέγη και σε παιδιά.  
 Όπως εξηγούµε λεπτοµερώς στο κεφ. 5.2, η βία στην οικογένεια επηρεάζει τα παιδιά 
διότι τα ίδια είτε είναι θύµατα ή γίνονται µάρτυρες της βίας εις βάρος της µητέρας τους. Και οι 
δύο περιπτώσεις µπορούν να αποδειχθούν τραυµατικές. Εξ άλλου, οι γυναίκες ίσως και να µην 
αναζητούσαν προστασία σε καταφύγιο αν δεν µπορούσαν να φέρουν εκεί και τα παιδιά τους.    
 Οι ζωή σε περιορισµένο χώρο και η απουσία ιδιωτικού χώρου στα καταφύγια καθιστά 
λογική την επιβολή ανώτατου ηλικιακού ορίου για αγόρια. Όµως, αν λόγω ηλικίας, τα αγόρια δεν 
µπορούν να γίνουν δεκτά, το καταφύγιο είναι υποχρεωµένο να µεριµνήσει για εξεύρεση στέγης 
σε ξενώνα ή αλλού.  
 Ως εναλλακτική προσφέρονται ειδικά διαµερίσµατα για τις οικογένειες αυτές που 
µπορούν να έχουν, για παράδειγµα, διαφορετική είσοδο.  

Παράδειγµα: Καταφύγιο Άιζενσταντ (Frauenhaus Eisenstadt) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aoef.at 

 
Έχει σηµασία να αποφασίζει το κάθε καταφύγιο την πολιτική του από µόνο του ανάλογα µε τις 
δυνατότητες και εναλλακτικές.  
 Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι η βία στην οικογένεια ή σε οικείες σχέσεις είναι απλώς µία 
µορφή βίας κατά γυναικών. Γυναίκες γίνονται επίσης θύµατα ή άλλων µορφών βίας 
(σωµατεµπορίας, εξαναγκασµού σε γάµο, ακρωτηριασµού γεννητικών οργάνων, άσεµνης 
επίθεσης, βιασµού σε πόλεµο κ.ά.). Σε γενικές γραµµές, επαφίεται στο κάθε καταφύγιο να 
αποφασίσει για το είδος των θυµάτων που θα φιλοξενήσει, πέραν των θυµάτων βίας στην 
οικογένεια. Οι συλλογισµοί οφείλουν να βασίζονται στις υπηρεσίες που µπορούν να 
προσφερθούν και τα µέτρα ασφάλειας. Συνήθως, τα καταφύγια δεν προορίζονται για τις άστεγες 
γυναίκες αν και θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι πολλές άστεγες γυναίκες είχαν υποστεί βία στο 
παρελθόν ή την υφίστανται τώρα, και συνεπώς θα αναγνωρίσουµε το δικαίωµά τους για θέση 
σε ένα καταφύγιο.  
 Τα καταφύγια ενδέχεται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα στην ορθή αντιµετώπιση 
γυναικών που υποφέρουν από κατάχρηση ουσιών ή έντονα ψυχικά προβλήµατα. Τέτοια 
προβλήµατα είναι συχνά συνδεδεµένα µε τραυµατικά βιώµατα βίας στην οικογένεια ή 
σεξουαλικής κακοποίησης (βλ. κεφ. 2). Είναι σηµαντικό για το καταφύγιο να µπορεί να κρίνει αν 
µπορεί να βοηθήσει ικανοποιητικά µια γυναίκα να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα κατάχρησης 
εξαρτησιογόνων ουσιών και οινοπνεύµατος ή τα ψυχολογικά της προβλήµατα, διαφορετικά εάν 
χρειάζεται, να συνεργαστεί µε ειδικές υπηρεσίες. Συστήνεται έτσι, κάθε περίπτωση να εξετάζεται 
ξεχωριστά και η κάθε απόφαση να λαµβάνεται µε γνώµονα τους διαθέσιµους πόρους.  
 
 
 
3.1 ΟΙ  ΑΡΧΕΣ  ΕΝΟΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   
 
Το καταφύγιο λειτουργεί µε στόχους που έχουν ενσωµατωθεί σε θεµελιώδεις αρχές που 
καθορίζουν κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Αυτές οι αρχές είναι: 
 
 
3.2.1 Φεµ ινιστική  προσέγγιση  
 
Η ανδρική βία κατά γυναικών αποτελεί σύµπτωµα της ιστορικά άνισης κατανοµής εξουσίας 
µεταξύ των δύο φύλων και απεικόνιση της σχέσης τους στην κοινωνία και στην πολιτική. Θα 
πρέπει συνεπώς να θεωρείται πρωταρχικά ως κοινωνικό και πολιτικό πρόβληµα. Τα καταφύγια 
χρειάζονται να εκπληρώσουν ένα πολιτικό λειτούργηµα στο να ευαισθητοποιούν για το 
κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο που προάγει την ανδρική βία. Οι ακτιβιστές/ριες 
θέλουν να δώσουν σε γυναίκες και παιδιά τη δυνατότητα να φωνάξουν κατά της βίας. Οι 
δράστες θα πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτήν.  Οι φεµινιστικές αρχές όπως εφαρµόζονται στο  
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καταφύγιο θα πρέπει να προσφέρουν την ευκαιρία στις γυναίκες και τα παιδιά να ελευθερωθούν 
από τη βία. 
 
 
3.2.2 Γυναίκες  βοηθούν  γυναίκες  
 
Οι κακοποιηµένες γυναίκες υποφέρουν πολύ από τη βία και την εξουσία των συντρόφων τους. 
Συνεπώς, έχει σηµασία να λαµβάνουν στήριξη και βοήθεια από γυναίκα σύµβουλο, ειδική στο 
πεδίο αυτό.  
 Στις γυναίκες θύµατα βίας προκαλούν πρόσθετα προβλήµατα η αδύναµη θέση στην 
οποία περιέρχονται και η απώλεια πίστης στις δικές τους δυνατότητες. Έτσι, το καταφύγιο 
προσφέρεται ως σχολή για να µάθουν οι γυναίκες τις δικές τους ικανότητες και να ζήσουν 
ενεργά και ως αφέντρες του εαυτού τους. Αυτό αποτυπώνεται στη δοµή του καταφυγίου όπου οι 
γυναίκες όχι µόνο εργάζονται αναλαµβάνοντας ευθύνες για τα κοινά. Αυτό βοηθά τις γυναίκες να 
ξανασκεφτούν και να ξεπεράσουν τα στερεότυπα για το ρόλο των φύλων. Η αρχή αυτή ισχύει 
και σε άλλες γυναικείες υπηρεσίες.  
 
 
3.2.3 Συνηγορία  υπέρ  γυναικών  
 
∆ράση κατά της βίας σηµαίνει υιοθέτηση καθαρής γραµµής και καταδίκη της βίας κατά παντός 
σε όλες τις µορφές της («∆εν υπάρχει δικαιολογία για τη βία»). Στην προσπάθεια να τηρήσουµε 
ουδέτερη στάση έναντι της βίας, κινδυνεύουµε να την ανεχθούµε. Οι γυναίκες που έρχονται στο 
καταφύγιο δεν χρειάζεται να αποδείξουν τη βία που υποφέρουν. Έχει σηµασία να πιστέψουµε 
το τι λένε και να τις µεταχειριστούµε χωρίς προϊδεασµούς. Τα θύµατα χρειάζονται συνηγόρους 
που συµπαρατάσσονται δίπλα σε αυτές και τις στηρίζουν σε κάθε βήµα που χρειάζεται να 
κάνουν. Η συνηγορία και η αλληλεγγύη είναι ουσιαστικές.  
 Για τη βία ευθύνεται πάντα ο δράστης. Η υιοθέτηση σαφούς γραµµής κατά κάθε µορφής 
βίαιης συµπεριφοράς αποτελεί καταδίκη βίαιων πράξεων, όχι όµως καταδίκη του δράστη ως 
ατόµου.  
 
 
3.2.4 Οµαδική  εργασία  (και  επίπεδες  ιεραρχίες )  
 
Οι ρίζες των καταφυγίων ανάγονται στο κίνηµα για τα δικαιώµατα της γυναίκας του 1960 και 
1970 που είχαν ως αίτηµα την ισότητα και τη µη διάκριση σε κάθε πτυχή της ζωής.  
 Η οργάνωση του καταφυγίου οφείλει να δηλώνει τους στόχους αυτούς µε την προώθηση 
δηµοκρατικών αρχών, τον διαµοιρασµό εξουσίας και την αποφυγή υπερβολικών ιεραρχικών ή 
γραφειοκρατικών δοµών. Το προσωπικό σε πολλά καταφύγια εργάζεται ως οµάδα, µε κατανοµή 
διευθυντικών καθηκόντων και υποχρεώσεων σε όλα τα µέλη της. Ακόµα κι αν το καταφύγιο έχει 
διευθυντή, εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να λειτουργεί στη βάση οµαδικής εργασίας και να 
εµπλέκει το προσωπικό σε όλες τις αποφάσεις και να του επιτρέψει να συµµετάσχει στην 
ανάπτυξη των υπηρεσιών του.  
 Αυτές οι δοµές διασφαλίζουν ότι η συνεργασία και οι σχέσεις δεν βασίζονται στην 
άσκηση εξουσίας από τα πάνω προς τα κάτω αλλά ότι οι άνθρωποι µπορούν να συµβιώσουν 
και να συνεργαστούν σε µια ατµόσφαιρα αλληλεγγύης και ισότητας. 
 
 
3.2.5 Συµµετοχή  και  δηµοκρατικές  διαδικασίες   
 
Οι δηµοκρατικές δοµές και η ευκαιρία εµπλοκής σε ποικίλες πτυχές της ζωής του καταφυγίου 
είναι σηµαντικές αρχές. Σε όλα τα καταφύγια πραγµατοποιούνται τακτικές συσκέψεις, οι οποίες  
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αποτελούν τη βάση της συµµετοχής των γυναικών. Είναι σηµαντικό να προσέξουµε  να µην 
µετατρέψουµε τα καταφύγια σε ιδρύµατα στα οποία οι ζωές των γυναικών εξουσιάζονται και 
ελέγχονται αλλά ότι οι γυναίκες συµπεριλαµβάνονται σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες. Η 
εξουσία του συζύγου δεν θα πρέπει να αντικαθίσταται από την εξουσία του ιδρύµατος. Αυτή την 
εξουσία, καλείται το προσωπικό να την ασκήσει προσεκτικά και να επιβάλει τους εσωτερικούς 
κανόνες µε τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά στον προσανατολισµό των γυναικών χωρίς να θέτει 
περισσότερους περιορισµούς απ’ ό,τι πρέπει στην ατοµική ελευθερία των γυναικών.  
 
 
3.2.6 ∆ικαίωµα  αυτο-ορισµού  
 
Ο σεβασµός του δικαιώµατος µιας γυναίκας να αποφασίζει για τη ζωή της είναι σηµαντικός (βλ.  
µέρος 3.1.2 «Ενδυνάµωση»). Πολύ συχνά, συγγενείς, φίλοι και επαγγελµατίες σε οργανισµούς 
αρωγής ωθούν τις γυναίκες σε αποφάσεις. Άλλοι της λένε να χωρίσει τον δράστη, άλλοι να του 
δώσει ακόµα µια ευκαιρία. ∆υστυχώς, όταν αποφασίσει διαφορετικά, συχνά απογοητεύονται, ή 
ακόµα και εκνευρίζονται αν δεν ακολουθήσει τις συµβολές τους. Τέτοιες συµβουλές πιέζουν τη 
στη γυναίκα ακόµη περισσότερο και δεν χρησιµεύουν καθόλου. Έχει σηµασία να αντιληφθεί η 
ίδια ότι µόνο αυτή είναι σε θέση να αποφασίσει για τον εαυτό της και ότι η απόφασή της θα γίνει 
σεβαστή. Ο σκοπός της παρέµβασης είναι να τερµατιστεί η βία και όχι η σχέση. Το δικαίωµα 
αυτο-ορισµού είναι µια βασική αρχή. Το για πόσο διάστηµα θα θέλει η γυναίκα να παραµείνει 
στο καταφύγιο και το κατά πόσον θέλει να χωρίσει, αφορά µονάχα απόφαση της ίδιας.  
 
 
3.2.7 Εµπιστευτικότητα  και  ανωνυµ ία  
 
Για την προστασία των δικαιωµάτων της γυναίκας και της ακεραιότητάς της είναι ανάγκη να είναι 
η ίδια σε θέση να αποφασίσει για το ποιες πληροφορίες µεταβιβάζονται πάρα πέρα. Συνεπώς 
δεν πρέπει να διαβιβάζεται καµιά πληροφορία από καταφύγιο ή συµβουλευτικό κέντρο χωρίς τη 
συγκατάθεση της γυναίκας. Εξαιρέσεις υπάρχουν και αφορούν περιπτώσεις που η ζωή της ή 
των παιδιών της είναι σε κίνδυνο (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας, άµεσος κίνδυνος από βίαιο 
σύντροφο, ή γυναίκες που κακοποιούν τα παιδιά τους).  
 Στις γυναίκες πρέπει να παραχωρείται το δικαίωµα να λαµβάνουν συµβουλευτικές 
υπηρεσίες και στήριξη χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.  
 
 
3.2.8 24ωρη  υπηρεσία  και  απεριόριστη  παραµονή  
 
Μια γυναίκα που ξέφυγε από το σύζυγό της χρειάζεται άµεση στήριξη και προστασία. Πρέπει να 
µπορεί να καταφθάσει στο καταφύγιο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά µέρες την εβδοµάδα. 
Στα καταφύγια πρέπει να τουλάχιστον ένα µέλος του προσωπικού να είναι συνεχώς διαθέσιµο 
για να γίνει η εισαγωγή της γυναίκας. Αν υπάρχουν περισσότερα καταφύγια σε µια περιοχή ή 
πόλη, τουλάχιστον ένα θα πρέπει να εισαγάγει τη γυναίκα και τα παιδιά της ανά πάσα στιγµή. Οι 
γυναίκες και τα παιδιά τους θα πρέπει κατ’ αρχήν να µπορούν να µείνουν εκεί µέχρι να νιώσουν 
ασφαλείς και να ενδυναµωθούν για µια ζωή χωρίς βία.  
 
 
3.2.9 Ποικιλία  
 
Η ποικιλία των γυναικών όχι µόνο πρέπει να τυγχάνει σεβασµού αλλά και να θεωρείται ως κάτι 
πολύτιµο που τυγχάνει ενθάρρυνσης. Αποτελεί προσόν για όσα καταφύγια και όσους 
εργαζόµενους σε αυτά αντανακλούν την ποικιλία εντός της κοινωνίας. Μπορούν να 
προσφέρουν µαθήµατα γλώσσας και καλύτερη κατανόηση του υπόβαθρου µεταναστριών. 
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3.2.10 Υποχρέωση  λογοδοσίας  
 
Το καταφύγιο είναι υπεύθυνο και υπόλογο στις γυναίκες και τα παιδιά, στον οργανισµό-φορέα 
και τα µέλη του όπως και στην κοινωνία γενικότερα. Τις δραστηριότητες και τον τρόπο 
λειτουργίας του καταφυγίου πρέπει να χαρακτηρίζουν διαφάνεια και λογική.  
 
 
3.2.11 Αρχές  σχετικές  µε  την  ποιότητα  υπηρεσιών  
 
Η πλήρης εφαρµογή των αρχών απαιτεί επαγγελµατισµό. Το προσωπικό πρέπει να 
εκπαιδεύεται και να αµείβεται επαρκώς. Πρέπει να λαµβάνονται πρόνοιες για περαιτέρω 
κατάρτιση και επίβλεψη. Ο αριθµός των εργαζοµένων πρέπει να εκτιµάται ανάλογα µε τον 
αριθµό των γυναικών και παιδιών ώστε να παρέχονται όλη η στήριξη και οι υπηρεσίες και 
επιτυγχάνεται ο σκοπός. Μερικά καταφύγια εξάρτιουνται από την εργασία εθελοντών. Οι 
εθελοντές πρέπει να τυγχάνουν εκπαίδευσης. Οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται 
οικονοµικά και αποδοτικά. Θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά το κατά πόσον επιτυγχάνονται τα 
πρότυπα ποιότητας.  
 
 
3.2.12 Αρχές  σχετικά  µε  τη  δοµή  και  χρηµατοδότηση  
 
Τα καταφύγια πρέπει να διευθύνονται από µη κυβερνητικούς, µη κερδοσκοπικούς και µη 
πολιτικούς γυναικείους συνδέσµους (βλ. κεφ. 2 και ∆ιεθνή Έγγραφα). Τα καταφύγια χρειάζονται 
επαρκή κρατική χρηµατοδότηση, µιας και επιτελούν αναγκαίο κοινωνικό έργο· στεγάζουν και 
στηρίζουν κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά τους.  
 
 
3.2.13 ∆ωρεάν  υπηρεσίες  
 
Οι υπηρεσίες στήριξης σε γυναίκες και παιδιά θύµατα ενδοοικογενειακής βίας οφείλει να είναι 
δωρεάν, οπωσδήποτε για γυναίκες µε χαµηλό ή καθόλου εισόδηµα. Στόχος είναι να 
διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα παιδιά τους µπορούν σε ώρα ανάγκης να βρουν στέγη 
ανεξάρτητα από την οικονοµική τους κατάσταση.  
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4 .  Ι ∆ Ρ Υ Σ Η  Κ Α Ι  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η  
Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Ο Υ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  

 
 
 
Το καταφύγιο δεν είναι απλώς ένας χώρος διαµονής, αλλά µέρος όπου γυναίκες και παιδιά που 
κακοποιήθηκαν από τον σύζυγο, φίλο ή πατέρα µπορούν να γνωρίσουν τη γυναικεία 
αλληλεγγύη και ένα περιβάλλον ελεύθερο από βία, όπου τυγχάνουν προστασίας και ασφάλειας. 
Όχι µόνο είναι αναγκαίες οι αρχές λειτουργίας για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρει το 
προηγούµενο κεφάλαιο· η υποδοµή πρέπει να πληροί ορισµένους όρους ώστε να ανοίγει νέες 
πόρτες για τις γυναίκες αυτές και τα παιδιά τους.  
 Το πρώτο µέρος αυτού του κεφαλαίου εξετάζει την ίδρυση καταφυγίου. Σχεδιάστηκε για 
να βοηθά ως οδηγία για το ξεκίνηµα. Καλύπτει τα κύρια βήµατα που πρέπει να γίνουν, από την 
εκπόνηση της αρχικής ιδέας µέχρι την πρώτη µέρα λειτουργίας. Το δεύτερο, οικονοµικό µέρος, 
περιλαµβάνει συστάσεις και στήριξη για την εξασφάλιση κρατικών και δηµόσιων πόρων.  
 
 
 
4.1 Ι∆ΡΥΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 
Η ίδρυση καταφυγίου απαιτεί λεπτοµερή σχεδιασµό και το έργο οµάδας πιστά στρατευµένων 
ανθρώπων. Το κεφάλαιο αυτό απαριθµεί πρότυπα και συστάσεις σχετικά µε την αρχική 
πρωτοβουλία, τη νοµική βάση, την εξακρίβωση των αναγκών και το περίγραµµα σχεδίου, τον 
καταρτισµό λεπτοµερών σχεδίων, την αναγκαιότητα πολιτικών επαφών, την εξεύρεση πόρων, 
την τοποθεσία και την υποδοµή.   
 
 
4.1.1 Πρωτοβουλία  
 
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση καταφυγίου γυναικών θα πρέπει να πηγάζει από ανθρώπους µε 
βασική γνώσει για τις µορφές, τρόπους και αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών.  
 Ένας µεγάλος αριθµός καταφυγίων ιδρύθηκε από πρωτοβουλίες φεµινιστριών. Σε ό,τι 
αφορά την αρχική φάση τουλάχιστον, το κίνηµα καταφυγίων στη δυτική, βόρια και κεντρική (µη-
κοµµουνιστική) Ευρώπη σχετίζεται µε το γυναικείο απελευθερωτικό κίνηµα του 1970. Η ιδέα και 
οι στόχοι βασίζονται στις αρχές της ισότητας και της δηµοκρατίας των φύλων. Τα αποτελέσµατα 
που επιτεύχθηκαν σχετικά γρήγορα, συνέβαλαν ώστε διεθνείς οργανισµοί να αναγνωρίσουν και 
να αποδεχθούν το σηµαντικό ρόλο των γυναικείων ΜΚΟ για την πρόληψη της βίας κατά 
γυναικών και παιδιών και την προστασία τους από ανδρική βία (βλ. κεφ. 2).  
 
 
4.1.2 Νοµ ική  βάση  
 
Η αρχική οµάδα έχει να αποφασίσει για τη νοµική µορφή του καταφυγίου. Οι νοµικές διατάξεις 
ίσως να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, προτιµητέα είναι η µορφή µη κερδοσκοπικής, 
µη κυβερνητικής οργάνωσης.  
 Η εξασφάλιση κρατικής χορηγίας απαιτείται κάποιο νοµικό καθεστώς. Πρέπει να 
καθορίζονται οι βασικές ευθύνες και καθήκοντα· αυτό είναι συνήθως υποχρεωτικό κατά την 
εγγραφή ενός συνδέσµου ή µίας οργάνωσης. Ωστόσο, το νοµικό καθεστώς δεν διασφαλίζει 
αυτόµατα την οικονοµική στήριξη του κρατικού ή ιδιωτικού τοµέα. Συστήνεται η διενέργεια  
προσεκτικής έρευνας, αν είναι ανάγκη και η αναζήτηση νοµικής συµβουλής και να εξεταστεί η 
νοµική βάση άλλων ΜΚΟ. Έχει σηµασία να εξεταστεί ποιο άτοµο είναι διατεθειµένο να αναλάβει  
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την ευθύνη (διοικητικό συµβούλιο) και πια κριτήρια επιλεξιµότητας θα ισχύσουν για τα µέλη του 
συµβουλίου (άτοµα που ταυτίζονται µε τους στόχους και τις αρχές, µε εµπειρογνωµοσύνη στο 
πεδίο ή δηµόσια πρόσωπα ή/και πολιτικοί). Τα µέλη του Συµβουλίου θα πρέπει να αφιερώνουν 
χρόνο για την εργασία στον σύνδεσµο, να γνωρίζουν τις ευθύνες και να είναι πρόθυµα να 
συµµετάσχουν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.  
 
 
4.1.3 Εξακρίβωση  αναγκών  
 
Χρειάζεται η διακρίβωση των συγκεκριµένων αναγκών πριν γίνουν περαιτέρω βήµατα.  
 Βάση για υπολογισµό του δυναµικού του καταφυγίου θα πρέπει να αποτελούν οι δύο 
συστάσεις διεθνών οργανισµών. Μέχρι το 1986, το Ευρωκοινοβούλιο συνιστούσε «θέση για µία 
οικογένεια ανά 10.000 κατοίκους». Το 1998, η Οµάδα Ειδικών του Συµβουλίου της Ευρώπης 
περιόρισε τον αριθµό σε 7.500. Πρέπει να διαπιστωθεί πόσο µεγάλη είναι η περιοχή όπου 
προορίζεται το καταφύγιο. Όσο πιο µακριά είναι το κοντινότερο καταφύγιο, τόσο πιο απίθανο 
είναι για µια κακοποιούµενη γυναίκα να αποταθεί για προστασία σε αυτό. Η κινητικότητα των 
γυναικών σε µια περιοχή, η ποιότητα των δηµοσίων συγκοινωνιών, το ποσοστό απασχόλησης 
γυναικών και η δηµοσιότητα που προσελκύει η ίδρυση καταφυγίου πρέπει να συνυπολογιστούν· 
συνεπώς, δεν µπορούν να δοθούν άλλες, κατά προσέγγιση οδηγίες στο σηµείο αυτό.  
 Περαιτέρω στοιχεία, εφόσον διαθέσιµα, πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπ’ όψιν:  
• συχνότητα κρουσµάτων ενδοοικογενειακής βίας  
• στατιστικά στοιχεία από αστυνοµία και δικαστήρια ένα προσφέρουν σχετικά στοιχεία (σε 

σχέση µε το φύλο, σχέση θύµατος και δράστη /  ενάγοντος και κατηγορουµένου) 
• µελέτες για τη διάδοση της βίας στην περιοχή ή τη χώρα σας  
• σύστηµα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή σας που εµπλέκεται στη βία κατά γυναικών  
• µέχρι τώρα εµπειρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
 
4.1.4 Περίγραµµα  σχεδίου  
 
Ο καταρτισµός ενός λεπτοµερούς περιγράµµατος σχεδίου πριν γίνουν πρακτικά βήµατα είναι 
ουσιαστικός. Το σχέδιο πρέπει να αποτελείται από: 
• ουσιώδη σχεδιασµό για το δυναµικό, παρεχόµενες υπηρεσίες, καθηκοντολόγιο  
• διαχειριστικό σχέδιο καταφυγίου 
• σχέδιο κτηρίου µε προφυλάξεις ασφαλείας 
• σχέδιο προσωπικού 
• δύο προσχέδια προϋπολογισµού (ένα για την αρχική φάση και ένα για το ετήσιο κόστος 

λειτουργίας του καταφυγίου) 
• σχέδιο συνεργασιών 
• σχέδιο εξεύρεσης πόρων. 
 
 
4.1.5 Πολιτικές  επαφές  και  εξεύρεση  πόρων   
 
Μιας και όλο το κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην ευαισθητοποίηση και εξεύρεση πόρων, το 
µέρος αυτό περιορίζεται στα σηµαντικά στοιχεία και των δύο αυτών ουσιωδών πτυχών κατά την 
αρχική φάση ίδρυσης ενός καταφυγίου.  
• Μόλις ή προτού καταρτιστεί το περίγραµµα σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένου και του 

προσωπικού, δυναµικού και προϋπολογισµού – όπως εξηγείται ανωτέρω) πρέπει να 
συναφθούν συµµαχίες.  
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• Πιθανοί χρηµατοδότες δεν είναι µόνο άτοµα που έχουν πολλά λεφτά! 
• Η εξεύρεση εταίρων και υποστηρικτών απαιτεί τη δηµιουργία δικτύου ανθρώπων που 

ενστερνίζονται την ιδέα ίδρυσης καταφυγίου. 
• Ευαισθητοποιήστε για το πρόβληµα της βίας κατά γυναικών και τα οφέλη του 

καταφυγίου. Ετοιµάστε συνοπτικό ενηµερωτικό υλικό. Παραθέστε συστάσεις, ψηφίσµατα 
κλπ διεθνών οργανισµών που µετέχει η χώρα σας (βλ. κεφ. 2) και ευρήµατα ερευνών! 

• Παρουσιάστε θετικά το καταφύγιο! Αποφύγετε ό,τι αρνητικό. Μιλήστε µόνο για τα οφέλη! 
• ∆ιαφορετικές οµάδες στόχου θέλουν διαφορετική πληροφόρηση (µέσα ενηµέρωσης, 

πολιτικοί, κοινωνικοί θεσµοί, άλλες ΜΚΟ κλπ). 
• ∆ώστε έµφαση στις προσωπικές επαφές. Συναντήστε τοπικούς πολιτικούς, τοπικά µέσα 

ενηµέρωσης, τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες, προσωπικότητες µε επιρροή στην κοινωνία 
και περιοχή) 

• Σε διαπραγµατεύσεις µε πολιτικούς και χορηγούς ξεκαθαρίστε ότι η ίδρυση καταφυγίου 
είναι µόνο η αρχή. Η λειτουργία του συνδέεται ετήσια λειτουργικά έξοδα. Εξασφαλίστε 
δέσµευση για µετέπειτα χορηγίες. Αναφερθείτε σε διεθνή έγγραφα και έρευνες. 

• Εξετάστε τη δυνατότητα εκστρατείας ευαισθητοποίησης.  
 
 
4.1.6 Τοποθεσία  
 
Ένα κατάλληλο κτήριο δεν πρέπει µόνο να καλύπτει τις ανάγκες σε δυναµικό όπως ανωτέρω. 
Αλλά πρέπει επίσης να είναι σχεδιασµένο και να βρίσκεται σε τοποθεσία που διασφαλίζει τη 
µέγιστη δυνατή προστασία σε γυναίκες και παιδιά.  
 Είναι δυνατό να µείνει µυστική η διεύθυνση του καταφυγίου. Αν το κτήριο βρίσκεται σε 
µια µικρή πόλη ή/και αγροτική περιοχή ή/και σε µια πολύ ανοικτή κοινωνία, πολύ δύσκολα θα 
παραµείνει µυστική η διεύθυνση του καταφυγίου. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι 
δυνατή η ίδρυση καταφυγίου, αλλά τα µέτρα ασφαλείας θα απαιτήσουν περισσότερη µέριµνα. 
Χρειάζεται τεχνολογικά προηγµένος εξοπλισµός ασφάλειας όπως και καλή συνεργασία µε την 
αστυνοµία, τις αρχές και τους γείτονες (βλ. «Ασφάλεια»). Η δυνατότητα επιλογής µιας γυναίκας 
µεταξύ ενός κλειστού καταφυγίου και µιας µακρινής τοποθεσίας προσφέρει πλεονεκτήµατα. Αν 
έχετε να κάνετε µε ένα πολύ επικίνδυνο δράστη, προτιµήστε να φιλοξενήσετε τη γυναίκα (και τα 
παιδιά της) όσο πιο µακριά είναι δυνατό.   
 Ανάλογα µε το απαιτούµενο µέγεθος, προσφέρονται διάφορες επιλογές. Ένα καταφύγιο 
µπορεί να είναι µια µονοκατοικία, ή ένα διαµέρισµα σε µια µεγάλη πολυκατοικία. Αν το κτήριο 
υφίσταται ήδη, πρέπει να ελεγχθεί το αν πληροί τους όρους που εξηγούνται στα µέρη 
«Υποδοµή» και  «∆ιαρρύθµιση χώρου». Αν υπάρχουν επαρκείς πόροι, ενδεχοµένως να 
συµφέρει η ανέγερση ενός καινούργιου κτηρίου για τον σκοπό αυτό.  
 Ενηµερωθείτε κατά το στάδιο του σχεδιασµού για τεχνικές και νοµικές προϋποθέσεις 
σχετικά µε το κτήριο και την ικανοποίησή τους όπου χρειάζεται.  
Από τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας του καταφυγίου µπορεί να προκύψουν προβλήµατα, 
άλλωστε πρόκειται για δηµόσιο κτήριο. Οι έξοδοι κινδύνου αποτελούν ειδικό πρόβληµα, διότι 
πρέπει να παραµένουν ανοικτοί για την περίπτωση φωτιάς. Συµβουλευτείτε τον αρχιτέκτονα του 
κτηρίου ή την κατασκευάστρια εταιρεία και τις πολεοδοµικές αρχές για εξεύρεση µιας 
δηµιουργικής λύσης τέτοιων προβληµάτων. 
 
 
4.1.7 Υποδοµή  
 
Η ζωή στο καταφύγιο διαφέρει από αυτή στο σπίτι. Συνήθως υπάρχει λίγος χώρος και µερικοί 
χώροι είναι κοινοί. Αυτό ασκεί πολλή πίεση σε γυναίκες και παιδιά. Για τούτο έχει σηµασία να 
γίνει η ζωή όσο δυνατό πιο άνετη.  
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Συλλογιστείτε τα ακόλουθα: 
• Οι γυναίκες και τα παιδιά χρειάζονται κατάλληλο περιβάλλον για να συνέλθουν από τις 

τραυµατικές τους εµπειρίες.  
• Οι ατοµικές ανάγκες να τυγχάνουν σεβασµού. Το δικαίωµα ιδιωτικής ζωής και το πλαίσιο 

ατοµικότητας να διέπουν  όλο τον σχεδιασµό. Αυτοί οι συλλογισµοί θεωρούν δεδοµένη 
το να µη θέλει ένα άτοµο να είναι µονάχο αποκλειστικά για την προσωπική καθαριότητα.  

• Το καταφύγιο θα πρέπει να προσφέρεται και σε γυναίκες µε αναπηρίες.  
• Το καταφύγιο είναι σπίτι για παιδιά και νεαρά άτοµα (βλ. 5.2). 
• Η πρόσφατη εµπειρία σε µερικές χώρες κατέδειξε ότι καταφύγια µε µεγάλο δυναµικό, 

τείνουν να δηµιουργούν το αίσθηµα της διαβίωσης σε ξενοδοχείο µε την αρνητική έννοια· 
τα φιλοξενούµενα άτοµα παραµένουν «ανώνυµα» διότι δυσκολεύονται να γνωριστούν 
και ναµιλήσουν. ∆υσχεραίνεται η ανάπτυξη του αισθήµατος της «κοινότητας» σε αυτά.  
Παράδειγµα: Μια χρήσιµη προσέγγιση θα ήταν να φανταστείτε τον εαυτό σας να µένει σε  
καταφύγιο για κάποιο χρόνο. ∆εν θα έπρεπε να προσφέρει όµορφα, ευρύχωρα δωµάτια 
µε κουζίνα και ξεχωριστό µπάνιο; Προσφέρονται δωρεάν γεύµατα, καθαρισµός 
δωµατίου, φροντίδα παιδιών, θεραπεία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και υπηρεσίες – 
όπως σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Παρόλο που ίσως να ακούγεται αρχικά 
εξωπραγµατικό, είναι σηµαντικό να το αντικρίσετε σφαιρικά, χωρίς προκαταλήψεις. Οι 
γυναίκες αυτές και τα παιδιά βίωσαν βία και δικαιούνται την καλύτερη δυνατή στήριξη. 

 
 
 
4.1.8 ∆ιαρρύθµ ιση  χώρων  
 
Χώροι  για  γυναίκες  
 
Να υπάρχει χώρος για κάθε γυναίκα και τα παιδιά της. Να µοιράζονται ένα µπάνιο πάνω από 
δύο γυναίκες.  
 Οι γυναίκες (και τα παιδιά τους) που ζητούν προστασία σε ένα καταφύγιο περνούν 
κρίσιµες ώρες. ∆εν συγκρίνεται µε ένα ταξίδι διακοπών, τον κοιτώνα ενός ξενώνα ή µια 
κατασκήνωση. Για να συνέλθουν από τις τραυµατικές τους εµπειρίες, είναι ουσιαστικό το να 
τους προσφερθεί η δυνατότητα να αποτραβηχτούν και να ξεκουραστούν. Οι πόροι ενός 
καταφυγίου ποτέ δεν αρκούν για υπηρεσίες ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων.  
 
Κοινοί  χώροι  
 
Ένα καταφύγιο είναι ταυτόχρονα µέρος στο οποίο συναντιούνται γυναίκες µε παρόµοιες 
εµπειρίες. Αυτό τους προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν την αλληλεγγύη µεταξύ γυναικών 
και να αντιληφθούν ότι η συντροφική βία δεν είναι προσωπικό αλλά κοινωνικό πρόβληµα, ότι η 
βία µπορεί να σταµατήσει κι ότι η συµβίωση µπορεί να πάρει διαφορετικές µορφές.  
 Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο µεγάλα δωµάτια, µια ευρύχωρη κουζίνα και 
ένα πλυσταριό. Ένα µεγάλο δωµάτιο να χρησιµοποιείται ως καθιστικό. Το άλλο να 
χρησιµοποιείται για οµαδικές δραστηριότητες και να είναι αρκετά µεγάλο για να γίνονται γιορτές 
(για ένοικους συν προσωπικό).  
 Μερικά καταφύγια προσφέρουν µαθήµατα κατάρτισης σε γυναίκες. Αυτό µπορεί επίσης 
να ληφθεί υπ’ όψιν κατά το σχεδιασµό του καταφυγίου.  

Παράδειγµα: Πρόγραµµα Equal FEMQUA 
Βλέπε: www.aoef.at 

Να µπορούν οι γυναίκες να µαγειρεύουν µαζί το φαγητό τους. 
 Μιας και οι γυναίκες πολύ συχνά καταφθάνουν µε λίγα ρούχα, πρέπει να υπάρχουν 
προσφέρεται δυνατότητα για µπουγάδα (πλυντήρια και στεγνωτήρες ρούχων). 
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Χώροι  για  προσωπικό  
 
Είναι αναγκαία τα ξεχωριστά δωµάτια για συµβουλευτική και διοίκηση. 
 Να υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο µε όλα τα εγκαταστάσεις ασφαλείας. Αν το προσωπικό 
διανυκτερεύει εκεί, να υπάρχει ειδικό υπνοδωµάτιο µε µικρή κουζίνα και µπάνιο. Είναι αναγκαίο 
τουλάχιστον ένα γραφείο για ατοµική συµβουλευτική (περισσότερα σε µεγάλα καταφύγια). Όλα 
τα γραφεία πρέπει να διαθέτουν τηλέφωνο, υπολογιστές και πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.  
 
 
 
4.1.9 Σχέδιο  στελέχωσης  
Για λεπτοµέρειες βλέπε κεφάλαιο 6.2 (Προσωπικό). 
 
 
 
4.1.10 Μέτρα  ασφαλείας  
Για λεπτοµέρειες βλέπε κεφάλαιο 7 (Ασφάλεια). 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ :  
 
 
Όταν σχεδιάζεται ο αριθµός των δωµατίων, η χρήση, το µέγεθός κλπ, ο µέγιστος αριθµός 
γυναικών και ο αριθµός εργαζοµένων πρέπει να είναι ήδη γνωστά. Είναι δυνατό ωστόσο, να 
προβείτε σε διαχωρισµό µεταξύ βασικών αναγκών (⃝) και της επιπλέον άνεσης (☼). 
 
∆ωµάτια για γυναίκες και παιδιά: 
⃝ χώροι διαµονής για γυναίκες και παιδιά (1 δωµ. για κάθε γυναίκα και τα παιδιά της): 
☼ ένα πρόσθετο δωµάτιο για µεγάλες οικογένειες  
☼ ένα µπάνιο για κάθε οικογένεια, διαφορετικά  
⃝ ένα κοινό µπάνιο για κάθε δύο χώρους διαµονής 
⃝ µεγάλη κουζίνα (αν οι χώροι διαµονής δεν διαθέτουν δυνατότητα µαγειρέµατος)  
⃝ αίθουσα σύναξης (για καθηµερινές και εβδοµαδιαίες συγκεντρώσεις)= τραπεζαρία 
☼ καθιστικό(ά) για γυναίκες (βιβλιοθήκη, τηλεόραση, στερεοφωνικό, καφές, τσάι κλπ) 
☼ αναγνωστήριο, αίθουσα σεµιναρίων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
⃝ χώρος παιγνιδιού (αναλόγως µεγέθους καταφυγίου) – βλ. 5.2 «Υπηρεσίες προς παιδιά» 
☼ ξεχωριστοί χώροι για διάφορες οµάδες ηλικίας (0-5 ετών, 6-12 ετών, 12+) εξοπλισµένοι 

µε παιγνίδια κατάλληλα για την ηλικία 
☼ αίθουσα δραστηριοτήτων  
☼ αίθουσα πολλαπλής χρήσης  
☼ ήσυχη αίθουσα για διάβασµα, για κατ’ οίκον εργασία 
 
Χώροι για προσωπικό: 
⃝ αίθουσα για διαχείριση κρίσεων και συµβουλευτική (ανάλογα µε αριθµό εργαζοµένων) 
⃝ χώροι για φροντίστριες των παιδιών 
⃝ δωµάτιο/α διοίκησης και γραφεία, µε τηλέφωνο, υπολογιστές, φωτοτυπικές, φαξ 
⃝ δωµάτιο για νυκτερινή βάρδια (µε κρεβάτι, χώρους υγιεινής και µικρή κουζίνα) 
 
Χώροι για το νοικοκυριό και αποθήκες: 
⃝ µεγάλη αποθήκη για είδη νοικοκυριού, ειδικότερα για τη κοινοβιακή δοµή νοικοκυριού 

(φαγητό και ποτά, είδη γραφείου, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής κλπ) 
☼ να είναι διαθέσιµη µια πρόσθετη αποθήκη (εκτός καταφυγίου) για την αποθήκευση 

επίπλωσης φιλοξενούµενων, εισφορών σε είδος κλπ. 
⃝ πλυσταριό 
⃝ χώρος για το σύστηµα θέρµανσης και θέρµανση νερού 
⃝ αποθήκη για ποδήλατα, παιδικά καροτσάκια κλπ. 
☼ πρόσθετη αποθήκη για έπιπλα και εργαλεία κήπου κλπ. 
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4.2 Ι∆ΡΥΣΗ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 
Η οικονοµική πτυχή της ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίου είναι καίριας σηµασίας. Από το 
βαθµό επάρκειας των πόρων  εξαρτάται άµεσα και σε µεγάλο βαθµό η ποιότητα προσωπικού 
και προσφεροµένων υπηρεσιών όπως και οι συνθήκες διαβίωσης στο καταφύγιο. Η οικονοµική 
άνεση του καταφυγίου αντανακλά τη σηµασία που αποδίδει η κοινωνία στην καταπολέµηση της 
βίας κατά των γυναικών.  
 Η συγκέντρωση επαρκούς οικονοµικής βοήθειας είναι συνήθως ένα από τις 
σηµαντικότερες προκλήσεις στην ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου. Η εξασφάλιση χορηγιών 
τόσο από ιδιώτες όσο και το δηµόσιο είναι στις περισσότερες χώρες µία δύσκολη υπόθεση. 
 
 
4.2.1 Κρατική  χορηγία  
 
Τα καταφύγια είναι κέντρα βοήθειας θυµάτων και επιτελούν σηµαντικό κοινωνικό έργο. Ως 
τέτοια πρέπει να εξισώνονται µε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος. Το 
κράτος υποχρεούται να προστατεύει από όλες τις µορφές βίας, δηµόσια και ιδιωτική. Κατ’ 
επέκταση, οι κυβερνήσεις και οι αρχές καλούνται να προσφέρουν επαρκή χρηµατοδότηση για 
καταφύγια και άλλες γυναικείες οργανώσεις στήριξης (βλ. κεφ. 2). 
 Στις πρόσφατες δεκαετίες, τα δηµοκρατικά κράτη που θεωρούν την παροχή βασικής 
ιατροφαρµακευτικής και κοινωνικής φροντίδας ως µία από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες τους, 
έχουν αρχίσει να αναθέτουν ολοένα και πιο πολύ τα καθήκοντα αυτά του κράτους σε ΜΚΟ.  
Αυτές οι ΜΚΟ είναι ανεξάρτητες, µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, χρηµατοδοτούµενες από το 
κράτος για να διεκπεραιώνουν κοινωνικο-πολιτικό έργο και να προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες.  
 Τα περισσότερα καταφύγια στην Ευρώπη λειτουργούν γυναικείες ΜΚΟ που απέκτησαν 
τις περασµένες δεκαετίες µεγάλη ειδικότητα και εµπειρία στη στήριξη γυναικών θυµάτων 
συντροφικής βίας. Αυτή η µορφή προσφοράς υπηρεσιών σε γυναίκες αποδείχθηκε 
αποτελεσµατική και θα πρέπει να υιοθετηθεί κατά την ίδρυση νέων καταφυγίων, διότι οι 
γυναικείες ΜΚΟ είναι στην πράξη πιο ευέλικτες απ’ ό,τι τα κρατικά σώµατα στην οργάνωση 
δικτύων στήριξης. Ακόµα, τα θύµατα τείνουν να είναι λιγότερο απρόθυµα να αποταθούν για 
βοήθεια σε µία ΜΚΟ παρά στις κρατικές αρχές.  

Παράδειγµα: στο οµοσπονδιακό κρατίδιο της Άνω Αυστρίας, όλα τα καταφύγια 
διευθύνουν ΜΚΟ, και η ύπαρξή τους θεσπίστηκε  νοµοθετικά. Και τα τέσσερα καταφύγια 
στη Βιέννη υπέγραψαν συµβόλαια αορίστου διαρκείας µε τις δηµοτικές αρχές που 
καλύπτουν τη χρηµατοδότησή τους. Η ισπανική επαρχία της Ανδαλουσίας ενέκρινε 
πολυετές σχέδιο δράσης που προβλέπει και χορηγίες προς τα επαρχιακά καταφύγια.  

 
Νοείται ότι οι αρχές που χρηµατοδοτούν καταφύγια απαιτούν συµµόρφωση µε ποιοτικά 

πρότυπα και την παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών (βλ. κεφ. για Πρότυπα). Ταυτόχρονα, έχει 
σηµασία να αναγνωρίζουν οι αρχές την επαγγελµατική ανεξαρτησία των καταφυγίων. Πρέπει να 
αξιολογείται η ποιότητα της διεκπεραιωνόµενης εργασίας εσωτερικά και εξωτερικά (βλ. κεφ. για 
Αξιολόγηση). Να θυµάστε όµως, ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στήριξης εξαρτάται από 
χορηγίες και άλλους πόρους. Η βία κατά των γυναικών και παιδιών συνεπάγεται κάποιο 
«κόστος». Οι µελέτες που παρατέθηκαν στο κεφ. 2 καταδεικνύουν ότι η βία κατά των γυναικών 
και παιδιών –εκτός από τον κοινωνικό αντίκτυπο- αποσπά κρατικούς και δηµόσιους 
χρηµατικούς πόρους. Η επένδυση στην προληπτική δράση, µε την καλλιέργεια ενός «λιγότερο 
βίαιου» µέλλοντος, εξοικονοµεί επίσης κρατικές δαπάνες για κάλυψη του κόστους που προκαλεί 
η (οικογενειακή) βία. Αυτό ισχύει κυρίως για χορηγίες για υπηρεσίες στήριξης γυναικών. 
 
Οι συστάσεις για τη χρηµατοδότηση καταφυγίων γυναικών σε συντοµία: 
• Τα καταφύγια γυναικών πρέπει να λειτουργούν σοβαρές γυναικείες ΜΚΟ 
• Η χρηµατοδότηση των καταφυγίων θα πρέπει να θεσπίζεται νοµοθετικά 
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Η σωστή λειτουργία των καταφυγίων, γραµµών βοήθειας και άλλων οργανισµών στήριξης, έχει 
ανάγκη µακροπρόθεσµα ή αορίστου χρόνου συµβόλαια µε τις αρχές που εξασφαλίζουν την 
καταβολή της προβλεπόµενης χορηγίας. Η αγώνας για την εξεύρεση πόρων απαιτεί πολλή 
χρόνο και δυνάµεις, εις βάρος της καθ’ αυτό εργασίας µε γυναίκες και παιδιά. Η οικονοµική 
ανασφάλεια και εξάρτηση του καταφυγίου έχουν αντιπαραγωγική επίδραση ως προς την 
παροχή ασφάλειας και ανεξαρτησίας σε γυναίκες.   
• Τα συµβόλαια χρηµατοδότησης να καλύπτουν όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να µη 

διασπώνται σε επί µέρους συµβόλαια. 
• Η χρηµατοδότηση πρέπει να είναι επαρκής και ολοκληρωµένη: πρέπει να καλύπτει 

εργασίες δηµοσίων σχέσεων και ευαισθητοποίησης. 
• Το συµβόλαιο πρέπει να κατοχυρώνει την επαγγελµατική ανεξαρτησία στην παροχή 

υπηρεσιών και τη διαµόρφωση επαγγελµατικών προτύπων. 
• Η χορηγία να είναι επαρκής ώστε να εγγυάται την τήρηση επαγγελµατικών προτύπων. 
• Η διαµονή στο καταφύγιο να είναι δωρεάν για κακοποιηµένες γυναίκες και παιδιά. 
• Κάθε γυναίκα να µπορεί να πάει στο καταφύγιο της επιλογής της ανεξάρτητα 

χρηµατοδοτικών κανονισµών. Μόνο η επηρεαζόµενη γυναίκα µπορεί να κρίνει το κατά 
πόσον είναι ασφαλής στο κοντινότερο καταφύγιο ή σε άλλο πιο µακριά. Το επίπεδο της 
χρηµατοδότησης να µην επιβάλλει περιορισµούς στην ελευθερία επιλογής.  

• Να µην αναγκάζονται τα καταφύγια χρηµατοδοτούν τα ίδια τις υπηρεσίες που  
προσφέρουν· να αναµένεται πως θα συµβάλλουν µε µικρό ποσοστό στον συνολικό 
προϋπολογισµό µε δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων.  

• ∆ωρεές ιδιωτών να αξιοποιούνται για συγκεκριµένου σκοπούς και συµπληρωµατικές 
αγορές όπως παιγνίδια κήπου για παιδιά, τηλεοράσεων ή υπολογιστών για σκοπούς 
εκπαίδευσης και να µην καλύπτουν τις τρέχουσες δαπάνες του καταφυγίου.  

• Επίσης, τα συµβόλαια χρηµατοδότησης να αναγράφουν ότι οι όποιες ιδιωτικές χορηγίες 
δεν βρίσκονται σε καµία συνάρτηση µε το επίπεδο των κρατικών χορηγιών, γεγονός που 
θα σήµαινε αποδέσµευση του κράτους από τις ευθύνες του.  

 Οι εµπειρογνώµονες των καταφυγίων γενικά πρέπει να συνδιαµορφώνουν τα κριτήρια 
για τη χρηµατοδότηση από το δηµόσιο των υπηρεσιών προς κακοποιηµένες γυναίκες. Προς τη 
λεπτοµερή απαρίθµηση των προβλεποµένων εργασιών για την καθιέρωση προτύπων 
λειτουργίας καταφυγίου µπορούν να συµβάλουν µε τη γνώση τους εµπειρογνώµονες του τοµέα. 
Η εµπειρογνωµοσύνη τους µπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασµό του γενικού πλαισίου 
χρηµατοδότησης, ώστε αυτές να προωθούν αντί να εµποδίζουν την εργασία του καταφυγίου. Αν 
οι διαδικασίες παραγίνουν γραφειοκρατικές, απορροφούν πολύτιµους πόρους που χρειάζονται 
για ουσιώδεις εργασίες.  
 
 
4.2.2 Εµπόδια  στη  βασική  χρηµατοδότηση  
 
Συχνά, πολλά καταφύγια αναγκάζονται να βασιστούν σε ιδιωτικά ιδρύµατα ή ιδιώτες για τη 
χρηµατοδότησή τους. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, πολλές υπηρεσίες στήριξης γυναικών οφείλουν 
την ύπαρξή τους σε στηρίζουσες διεθνείς οργανώσεις. Ο στόχος είναι να χρηµατοδοτεί σε κάθε 
χώρα το κράτος τα καταφύγια. Αυτό απαιτεί την έκδοση δεσµευτικών οδηγιών από την ΕΕ.  
 ∆υστυχώς δεν αναµένεται ότι τα απανταχού καταφύγια θα πάψουν να δίνουν αγώνες για 
εξασφάλιση του αυτονόητου στο προβλεπόµενο µέλλον. Σε διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές έχει 
ζωτική σηµασία το να τονίζεται η αλληλεξάρτηση δοµικής και ατοµικής βίας, µεταξύ επαρκούς 
χρηµατοδότησης και τη στήριξη που χρειάζονται οι γυναίκες. Οι ιδρύτριες και εργαζόµενες σε 
κάθε καταφύγιο πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιες κατά πόσον θέλουν «πάση θυσία» να στήσουν 
και να λειτουργούν ένα καταφύγιο ή αν υπάρχει κάποιο έσχατο όριο, πέραν του οποίου δεν 
µπορούν να προσφέρονται υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτό είναι συνεπάγεται διαρκείς δράσεις για 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίηση, κυρίως πολιτικών, ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη ή η 
συνέχισή της προς το καταφύγιο. 
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 Σε πολλά καταφύγια, οι γυναίκες πρέπει να καταβάλουν ενοίκιο από την τσέπη τους ή το 
κρατικό επίδοµα που λαµβάνουν. Έχει σηµασία, πως αν υπάρχουν χρεώσεις, αυτές να 
αφορούν µόνο το ενοίκιο. Με βάση την ευθύνη που φέρει η κοινωνία για καταπολέµηση της 
βίας, οι κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά τους δεν πρέπει ποτέ να καλούνται στο ταµείο για 
συµβουλευτικές υπηρεσίες ή στήριξη. Η φροντίδα των παιδιών πρέπει να είναι επίσης δωρεάν. 
Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι παρά υποχρέωση στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί το κράτος 
και δεν πρέπει να επιβαρυνθούν οι γυναίκες.  
 
 
4.2.3 Χορηγίες  ιδιωτών  
 
Όπως αναφέραµε πιο πάνω, οι χορηγίες ιδιωτών θα πρέπει να αξιοποιούνται για την αγορά 
συγκεκριµένων ειδών, ενώ η κρατική χορηγία για τα λειτουργικά έξοδα του καταφυγίου. 
 Ωστόσο, πολλά καταφύγια συνεχίζουν να βασίζονται σε χορηγίες ιδιωτών. Για τούτο, θα 
προσφέρουµε συµβουλές και για την εξασφάλιση ιδιωτικών χορηγιών: 
 Πρέπει να είναι σαφές, σε ό,τι αφορά ιδιωτικές χορηγίες, ότι η βία στην οικογένεια ή σε 
σχέσεις είναι ένα θέµα µε το οποίο δύσκολα µπορεί να καταπιαστεί κανείς και να το µεταδώσει. 
Σε κάποιο βαθµό παραµένει κρυφό ταµπού που κάνει πολλούς να µην αισθάνονται άνετα. Κάθε 
εκστρατεία ή δράση πρέπει να το συνυπολογίσει. Ωστόσο, είναι ανάγκη να ενηµερωθεί ο 
κόσµος από πρώτο χέρι για το έργο που γίνεται σε καταφύγια και σε κέντρα στήριξης γυναικών, 
και να εντοπιστούν εκείνες οι πτυχές που προκαλούν το ενδιαφέρον για στήριξη του έργου τους. 
 Οι εισφορές και οι χορηγίες σε µη κερδοσκοπικές οργανώσεις και προγράµµατα είναι 
δυνατό να έχουν διάφορες µορφές (µετρητά, εξοπλισµός, υπηρεσίες, προσωπική βοήθεια κλπ). 
 
Χρηµατική στήριξη µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω: 
• ∆ωρεών 
• ∆ώρων 
• Στήριξη ιδιωτών  
• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων (δεξιώσεις συλλογής εισφορών) 
• Φιλανθρωπικά παζαράκια (παιγνίδια, µεταχειρισµένα ρούχα, χειροτεχνίες) 
• Συνεργασία µε επιχειρήσεις 
 
 
Πως  εξασφαλίζεται  υποστήριξη   
 
Παρουσιάζοντας τις προσπάθειές σας για ίδρυση και λειτουργία ενός καταφυγίου 
• Ευαισθητοποιείστε για το πρόβληµα της βίας κατά των γυναικών και τα οφέλη από τα 

καταφύγια. Ετοιµάστε συνοπτικό ενηµερωτικό υλικό. Μην παραλείψετε να παραθέσετε 
συστάσεις, ψηφίσµατα κλπ διεθνών οργανισµών, στους οποίους η χώρα σας είναι µέλος 
(βλ. κεφ. 2). Παραθέσατε αποτελέσµατα ερευνών.  

• Αλλά: Παρουσιάστε θετικά το καταφύγιο. Αποφύγετε αρνητικές εικόνες. Περιοριστείτε στα 
οφέλη για να κερδίσετε τους άλλους. 

• Περιγράψετε αντίκτυπο και αποτελεσµατικότητα του έργου του καταφυγίου / κέντρου 
διαχείρισης κρίσεων. Οι χορηγοί θέλουν να συνεργάζονται µε δυνατούς εταίρους.  

 
Επικοινωνώντας µε χορηγούς και υποστηρικτές 
• Η εξεύρεση εταίρων και υποστηρικτών απαιτεί τη δηµιουργία ενός δικτύου ανθρώπων 

που στηρίζουν την ιδέα δηµιουργίας και λειτουργίας καταφυγίου. 
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• Κάνετε τις δικές σας επαφές: διευθετήστε συναντήσεις µε πολιτικούς, εντόπια µέσα 
ενηµέρωσης και εντόπιες κοινωνικές υπηρεσίες, θρησκευτικά σύνολα, προσωπικότητες 
µε επιρροή στην κοινωνία ή την περιοχή στόχο. 

• Καταρτίστε κατάλογο των επαφών σας και ενηµερώνετε τον τακτικά. 
• Ενθαρρύνετε διάφορα άτοµα να κάνουν κάτι για το καταφύγιο. 
 
Οµάδα στόχου 
Η κάθε οµάδα στόχου χρειάζεται την ανάλογη ενηµέρωση: 
• Οι χορηγοί ενδιαφέρονται για την οικονοµική τους επιτυχία. Αναµένουν έργο σοβαρό και 

αποδοτικό. Θα σας στηρίξουν αν η εργασία σας ταιριάζει στην εικόνα της εταιρείας τους. 
• Τους υποστηρικτές ενδιαφέρουν κοινωνικά προβλήµατα. Ο σκοπός σας πρέπει να τους 

εµπνέει. ∆είξετε τους ότι η δωρεά από αυτούς είναι σηµαντική και χρήσιµη. Πρέπει να 
αισθανθούν ότι η υποστήριξή τους εκτιµάται.  

• Πολιτικοί (και δηµοσιογράφοι) χρειάζονται γεγονότα και στοιχεία. 
• Οι δηµοσιογράφοι χρειάζονται ανθρωποκεντρικές ιστορίες. 
• Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες χρειάζονται µια ολοκληρωµένη περιγραφή των 

υπηρεσιών και στήριξης που προσφέρετε.  
• Εξετάστε τις ανάγκες της κάθε οµάδας στόχου, όπως π.χ. λεπτοµερή πληροφόρηση, 

προσωπικές ευχαριστήριες επιστολές ή τακτικές επιστολές για τις δραστηριότητές σας.  
 
Αναζητώντας χορηγούς 
• Εξετάστε το δίκτυό επαφών σας! Ποιο άτοµο ξέρει ίσως κάτι για µια συγκεκριµένη εταιρία 

ή µπορεί να σας συστήσει σε κάποιο διευθυντικό στέλεχος; 
• Μιλήστε µε τα τµήµατα δηµοσίων σχέσεων και µάρκετινγκ εταιρειών για να τις γνωρίσετε.  
• Ρωτήστε για τους σκοπούς τους: ίσως να θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα τους, να 

επιδείξουν εταιρική κοινωνική ευθύνη, να κερδίσουν δηµοσιότητα,  να υποστηρίξουν µια 
ΜΚΟ ώστε να επικοινωνούν καλύτερα µε τους εταίρους τους, πελάτες ή τις αρχές, να 
ενισχύσουν την ταύτιση των εργαζοµένων µε την εταιρεία, κλπ.  

• Βεβαιωθείτε για ονόµατα, τίτλους, τηλεφωνικούς αριθµούς και διευθύνσεις των εταίρων 
σας. Ανάλογα, οι εταίροι σας πρέπει να ξέρουν τα ίδια και για τον οργανισµό σας όπως 
και το αρµόδιο άτοµο για την περαιτέρω συνεργασία.  

• Εξακριβώστε τι µπορούν να σας προσφέρουν (µετρητά, εξοπλισµό, υπηρεσίες). 
• Εξακριβώστε για το τι µπορείτε εσείς να προσφέρετε στην εταιρεία. Μπορείτε να 

υποδείξετε ότι το καταφύγιο εκτός από το κοινωνικό του έργο ή τη βελτίωση της εταιρικής 
εικόνας (αρωγού της οργάνωσής σας), και τη δηµοσιότητα στα µέσα ενηµέρωσης, στο 
ενηµερωτικό σας υλικό και στις εκδηλώσεις για συλλογή εισφορών. 

• Εξηγείστε τι κάνετε όταν πρωτοσυναντηθείτε και δώστε µια γραπτή δισέλιδη περίληψη 
των σχεδίων σας. Μπορείτε να επεκταθείτε µετά, αν σας το ζητήσουν. Εξηγείστε τον 
οικονοµικό σχεδιασµό του καταφυγίου. Ρωτάτε για συγκεκριµένα ποσά για ειδικά 
προγράµµατα, όπως αγορά επίπλων, παιγνίδια, ένα εµπορικό αυτοκίνητο, ειδικές 
εκδηλώσεις. Αφήστε τους χορηγούς να επιλέξουν µεταξύ τουλάχιστον δύο επιλογών.  

• ∆εν θα βλάψει αν αποστείλετε µετά τη συνάντησή σας ένα σηµείωµα των διευθετήσεων 
που κάνατε ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συνεργασία σας βασίζεται κοινή αντίληψη.  

 
Αναζητώντας υποστηρικτές 
Ο καθένας µπορεί να κληθεί να υποστηρίξει το έργο σας (µε δωρεές ή άλλο τρόπο): 
• Καταρτίστε κατάλογο του τι χρειάζεστε (Προβληµατισµός). 
• ∆ιανέµετε τον κατάλογο σε συναντήσεις, σε ενηµερωτικά δελτία, σε ιστοσελίδα κλπ.  
• Να ενηµερώνετε τον κατάλογο των επιθυµιών σας τακτικά.   
• Ο κατάλογος µπορεί να έχει τρέχουσες, ειδικές ανάγκες, π.χ. για γραφείο ή 

δραστηριότητες για παιδιά. 
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• Ο κατάλογος µπορεί να προβλέπει ακόµα και δωρεές σε µετρητά («αφήστε την αγγαρεία 
του ψωνίσµατος σε µας»).  

• Πρέπει να εκδίδεται στον δωρητή απόδειξη / βεβαίωση από το προσωπικό. 
• Αξιοποιώντας όσο το δυνατό καλύτερα τις επαφές σας, είναι πιθανό να βρείτε και άλλους 

υποστηρικτές. Οµάδες πιστών, ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ίσως να θέλουν να 
υποστηρίξουν το έργο σας. Μουσικοί, συγκροτήµατα µπορεί να θέλουν να 
διοργανώσουν µια συναυλία· οι καλλιτέχνες µπορεί να θέλουν να προσφέρουν στο 
καταφύγιο τις εισπράξεις από την πώληση έργων τους. Ένας γείτονας ίσως να θέλει να 
επιδιορθώσει τα ποδήλατα των παιδιών στο καταφύγιο.  

• Πρέπει να έρθετε σε προσωπική επαφή µε τους υποστηρικτές. Μην ξεχνάτε ότι το πόσο 
χρόνο και κόπο θέλουν να αφιερώσουν, το αποφασίζουν οι ίδιοι.  
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5 .  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  
Π Α Ι ∆ Ι Α  

 
 
 
Τα καταφύγια προσφέρουν ποικιλία υπηρεσιών στήριξης, υλοποιούν ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων και παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην κοινωνία. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
καταφύγια αφορούν στέγη, διαχείριση κρίσεων και συµβουλευτική για κακοποιηµένες γυναίκες 
και τα παιδιά τους – ή και µη ενοίκους ή πρώην ενοίκους. Επιπρόσθετα, τα καταφύγια 
υπάρχουν για να τεθεί φραγµός στην ανδρική βία κατά γυναικών: εκστρατεύουν για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέµα της βίας, τις αιτίες και τις επιδράσεις και την 
αναγκαιότητα εξειδικευµένης στήριξης θυµάτων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ένα δίκτυο 
υποστηρικτών και οργανισµών και στενή συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες. Η ποιότητα 
υπηρεσιών διασφαλίζεται µε την τήρηση αρχείου και την αξιολόγηση (βλ. κεφ. 11).  
 
 
 
5.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
 
Τις υπηρεσίες που ακολουθούν, προσφέρουν συνήθως τα καταφύγια σε κακοποιηµένες 
γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν διάφορα οργανωτικά µοντέλα για την παροχή των υπηρεσιών. 
Αυτό που έχει σηµασία σε τελική ανάλυση, είναι να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές σύµφωνα µε 
τους στόχους και τις αρχές που καθορίζει το κεφάλαιο 3. 
 
 
Υπηρεσίες  ανά  το  εικοσιτετράωρο  
 
Η στήριξη γυναικών σε ώρα κρίσης και η δυνατότητα εισόδου σε καταφύγιο οποτεδήποτε, µέρα 
ή νύκτα είναι ουσιαστικές. 
  Η δυνατότητες φιλοξενίας δυστυχώς είναι πιθανόν περιορισµένες. Χρειάζεται έτσι, µια 
πολιτική που ξεπερνά τους φραγµούς αυτούς. Όµως, είναι θέµα αρχής, καµιά γυναίκα σε άµεσο 
κίνδυνο να µην βρίσκει κλειστές πόρτες και να επιστρέφει αναγκαστικά στο βίαιο σύζυγο. 
 Όταν υπάρχει µόνο ένα καταφύγιο σε µια δεδοµένη περιοχή, αυτό πρέπει µέρα-νύκτα να 
είναι ανοικτό για να δέχεται γυναίκες και τα παιδιά τους. Σε µια περιοχή ή πόλη µε περισσότερα 
καταφύγια, τουλάχιστον ένα πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Η µεταφορά στο καταφύγιο 
πρέπει να είναι φθηνή, αν όχι δωρεάν, ώστε να µπορούν οι γυναίκες και τα παιδιά τους να 
έρχονται στο καταφύγιο χωρίς να ανησυχούν για το κόστος. 

Παράδειγµα: Τα καταφύγια στη Βιέννη καλύπτουν το κόµιστρο του ταξί, προβλέποντας 
ειδικό κονδύλι για το σκοπό αυτό. 

 
 Η απόδραση στο καταφύγιο είναι συνήθως το πρώτο βήµα που κάνει η κακοποιηµένη 
γυναίκα. Η πρώτη προσωπική επαφή γίνεται συνήθως τηλεφωνικά. Πολλά καταφύγια 
προσφέρουν τηλεφωνική γραµµή βοήθειας και συµβουλευτική ανά το 24ωρο. Και πάλι, κάθε µια 
περιοχή ή πόλη πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον µια 24ωρη γραµµή βοήθειας για να διαχειρίζεται 
κρίσεις και να βοηθά παραπέµποντας στο πλησιέστερο καταφύγιο. Είναι σηµαντικό, οι 
τηλεφωνικοί αριθµοί του καταφυγίου και της γραµµής βοήθειας να τύχουν της µεγαλύτερης 
δυνατής  δηµοσιότητας ώστε οι γυναίκες να γνωρίζουν την ύπαρξή αυτής της δυνατότητας 
στήριξης και να αποτείνονται στα καταφύγια για βοήθεια (βλ. κεφ. 9). Προτού η γυναίκα έρθει 
στο καταφύγιο πρέπει πάντα να της έχει µιλήσει λειτουργός του καταφυγίου (βλ. µέρος 
«∆ιαδικασίες Εισδοχής» παρακάτω). 
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Συµβουλευτική  
 
Η συµβουλευτική είναι υπηρεσία κλειδί που παρέχουν τα καταφύγια. Πολλά την προσφέρουν 
επίσης και για µη ενοίκους. Άλλα καταφύγια διαθέτουν ξεχωριστά κέντρα συµβουλευτικής. 
Κάποτε, τα κέντρα αυτά µεσολαβούν ως σύνδεσµοι για να πάνε γυναίκες σε καταφύγιο.  
 Όπως και να οργανώνεται η συµβουλευτική υπηρεσία, ο βασικότερος συλλογισµός είναι 
ότι σε µια γυναίκα θύµα βίας προσφέρεται επαγγελµατική συµβουλευτική και ότι ενηµερώνεται 
γύρω από τις διαθέσιµες υπηρεσίες για αυτήν και τα παιδιά της.  

Παράδειγµα: AMCV στην Πορτογαλία· Casa delle Donne στη Μπολόνια, Ιταλία; 
Women’s Aid στο Ηνωµένο Βασίλειο 

 
 Η πρώτη συνάντηση εξυπηρετεί τη δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης. Οι λειτουργοί του 
καταφυγίου θα πρέπει να ακούσουν προσεκτικά και να εντοπίσουν τις ανάγκες της γυναίκας 
που αποτείνεται για βοήθεια. Οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα σε επαγγελµατική στήριξη χωρίς να 
κρίνονται για την απόφαση που θα πάρουν. Ο/η σύµβουλος θα πρέπει να εγγυηθεί στη γυναίκα 
ότι κάθε πληροφορία θα είναι εµπιστευτική και ότι η ίδια θα παραµείνει ανώνυµη.  
 Η εκτίµηση της επικινδυνότητας του βίαιου άνδρα είναι σηµαντική όπως και η χάραξη 
ενός σχεδίου ασφαλείας (βλ. µέρος «Ασφάλεια» παρακάτω).  Η γυναίκα που χρειάζεται 
βοήθεια, θα πρέπει να ενηµερώνεται για τα δικαιώµατα και τις ευκαιρίες της. Μπορεί να πάρει 
και γραπτώς κάποιες πληροφορίες. Για την ασφάλειά τη, συνίσταται όπως της εξηγηθεί να µην 
αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές στο δράστη.  
 Έχει σηµασία να εξακριβώσει σε ποιους πόρους ή ποιους µπορεί να στραφεί για 
υποστήριξη (οικογένεια, φίλους/ες, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ).  
 Να καταρτίζεται ένα χαρτί προσωπικά για κάθε γυναίκα που να αναφέρει ποια στήριξη 
είναι διαθέσιµη.  
 
 
∆ιαδικασίες  εισδοχής  
 
Πως µπορούν οι γυναίκες και τα παιδιά να βρουν το καταφύγιο; Υπάρχουν διάφορα πρότυπα. 
Ένα από αυτά θέλει το καταφύγιο συνδεδεµένο µε συµβουλευτικό κέντρο, µε γνωστή διεύθυνση 
στο κοινό, ενώ αυτή του καταφυγίου παραµένει µυστική. Η γυναίκα θα έλθει πρώτα στο 
συµβουλευτικό κέντρο (εισδοχής). Το δεύτερο πρότυπο θέλει τη διεύθυνση του καταφυγίου 
µυστική και να δίνεται στη γυναίκα που επικοινωνεί τηλεφωνικά για να ζητήσει βοήθεια. 
Υπάρχουν και καταφύγια που συναντούν τη γυναίκα σε προκαθορισµένο µέρος.  
 Η γυναίκα µε παιδιά της πρέπει να γίνεται δεκτή στο καταφύγιο από επαγγελµατία 
λειτουργό. Αυτό είναι ίσως δύσκολο µια και πολλά καταφύγια δεν διαθέτουν αρκετό προσωπικό 
για 24ωρη στελέχωση. Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα να έχει το δικαίωµα σε επαγγελµατική 
συµβουλευτική κρίσεων εντός των πρώτων ωρών µετά την άφιξή της στο καταφύγιο. 
 Η εισδοχή στο καταφύγιο µπορεί να της προκαλέσει σάστισµα. Προέχει το να βοηθηθεί η 
γυναίκα εκτεταµένα στο αρχικό στάδιο της παραµονή της και να µπορεί να απευθύνεται σε 
κάποιο άτοµο από την αρχή, κατά προτίµηση τον/η λειτουργό που την εισήγαγε ή που είχε την 
πρώτη συµβουλευτική συνεδρία. Είναι σηµαντικός παράγοντας για τη δηµιουργία σχέσης 
εµπιστοσύνης και το να βοηθηθεί η γυναίκα να προσανατολιστεί. Μην υποτιµάτε το άγχος που 
προκάλεσε η κατάσταση κρίσης που αντιµετωπίζουν γυναίκα και παιδιά, στο οποίο προστίθεται 
το άγχος που προκαλούν ένα  νέου περιβάλλον και τα άγνωστα πρόσωπα.  

Παράδειγµα: Πολλά καταφύγια διαθέτουν πίνακα ανακοινώσεων µε φωτογραφίες όλων 
των εργαζόµενων σε αυτό γυναικών, µαζί µε τα ονόµατα και τα καθήκοντα τους, για να 
βοηθήσουν τις γυναίκες και τα παιδιά να γνωρίσουν το προσωπικό.  

 
 Κατ’ αρχήν, µετά τη φάση προσανατολισµού, η γυναίκα να έχει δικαίωµα επιλογής της 
συµβούλου, του υπεύθυνου ατόµου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής της στο καταφύγιο.
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Συχνά, θα είναι το ίδιο άτοµο που ήταν υπεύθυνο για αυτήν από την αρχή και µε το οποίο 
ανέπτυξε µια στενή σχέση. Αν π.χ. ο φόρτος εργασίας της επιλεγµένης συµβούλου δεν το 
επιτρέπει, θα πρέπει να αναζητείται µια εφικτή εναλλακτική σε συνεννόηση µε τη γυναίκα.  
 Όταν η γυναίκα φθάνει µια γυναίκα στο κέντρο υποδοχής ή το καταφύγιο, πρέπει να γίνει 
αξιολόγηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται αυτή και τα παιδιά της (εκτίµηση κινδύνου, σχέδιο 
ασφάλειας βλ. Παράρτηµα 2). Να δίδονται η πιο σηµαντικές πληροφορίες για το καταφύγιο στη 
γυναίκα και τα παιδιά, και να ενηµερώνονται για τους κανόνες της ζωής σε αυτό (βλ. κεφ. 8). 
 
 
Η  πρώτη  φάση  της  παραµονής  – Περίοδος  περισυλλογής  
 
Η πρώτη φάση, η περίοδος περισυλλογής, είναι η περίοδος στην οποία η γυναίκα εξοικειώνεται 
µε το καταφύγιο και το προσωπικό, όπου συνέρχεται από την τραυµατική εµπειρία, συνηθίζει τη 
ζωή στο καταφύγιο, συλλογίζεται τι χρειάζεται και τι την ανησυχεί, και αρχίζει να αποφασίζει τα 
επόµενα βήµατα που θα κάνει. Η φάση αυτή µπορεί να διαρκέσει ώρες, µέρες ή και εβδοµάδες. 
 Στη φάση αυτή, η γυναίκα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να µείνει στο καταφύγιο ή να 
πάει κάπου αλλού και αν θέλει να χωρίσει τον σύντροφό της προσωρινά η για πάντα. Προέχει 
το να της µεταφέρει η σύµβουλός της ξεκάθαρα και επανειληµµένα ότι εκείνη θα πάρει την 
απόφαση, ότι έχει το δικαίωµα να ζήσει µε τον σύντροφό της όπως και να τον εγκαταλείψει. Έχει 
επίσης µεγάλη σηµασία να γνωρίζει η γυναίκα ότι µπορεί πάντα να επιστρέψει στο καταφύγιο, 
ακόµα και πάει ενδιάµεσα στο σπίτι. Αν µια γυναίκα αποφασίσει να επιστρέψει στον σύντροφό 
της, πρέπει να συζητήσετε το ζήτηµα της ασφάλειας και να εξετάσετε µαζί της το ζήτηµα της 
ασφάλειας αυτής και των παιδιών της όπως και από που θα αντλεί στήριξη.  
 Κάποιες γυναίκες ρωτούν αν αλλάζουν οι βίαιοι άνδρες, αν µπορεί να αλλάξει ο 
σύντροφος τους. Πρέπει να εξεταστούν τι δυνατότητες υπάρχουν. Μερικές χώρες προσφέρουν 
προγράµµατα για βίαιους άνδρες. Στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα µπορεί να θέσει ως όρο στο 
σύντροφό της την παρακολούθηση ενός τέτοιου προγράµµατος, αν την θέλει να επιστρέψει. 
Όµως, ενδείκνυται όπως µόνο όταν τα προγράµµατα αυτά αποδίδουν ύψιστη προτεραιότητα 
στην ασφάλεια των θυµάτων και συνεργάζονται µε τα κέντρα γυναικών να παραπέµπονται οι 
άνδρες σε προγράµµατα για δράστες. Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να είναι θυµατοκεντρικά 
και να ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των θυµάτων (βλ. κεφ. 12). 
 Ειδικότερα, προέχει στο στάδιο αυτό να διασφαλίζεται ότι η γυναίκα τυγχάνει µε 
κατανόηση εντατικής συµβουλευτικής, διότι πρόκειται για το στάδιο στο οποίο πλείστες γυναίκες 
αποφασίζουν το κατά πόσον θα επιστρέψουν στους συντρόφους τους. 
 
 
Ατοµ ική  συµβουλευτική  και  ενδυνάµωση   
 
Κατά τη διάρκεια της ατοµικής συµβουλευτικής πρέπει να αξιολογούνται όλες οι ανάγκες και 
ανησυχίες της γυναίκας και να θέτονται προτεραιότητες. Να σχεδιάζεται ατοµικό πρόγραµµα για 
τη συµβουλευτική και τη στήριξη της γυναίκας. Καθήκον της επαγγελµατία είναι να συζητήσει 
µαζί της όλες τις διαθέσιµες επιλογές και να τη στηρίξει να πετύχει το τι θέλει. 
 Οι γυναίκες χρειάζονται στήριξη για να επιλέξουν. Πρέπει να στηρίζονται στη διαδικασία 
της ενδυνάµωσης και της ανύψωσης της αυτοεκτίµησής τους και της αυτοκαθορισµού. Έχει 
σηµασία για τη γυναίκα να αισθανθεί ότι έχει δύναµη και δικαίωµα να επιλέξει και µπορεί να 
καθορίσει αυτό που θα κάνει µε τη ζωή της. Μπορεί επίσης να έχει την ευκαιρία να µιλήσει 
συχνά για τις εµπειρίες µε τη βία και να συλλογιστεί γύρω από αυτές (αν και όποτε θέλει). Να 
µην ξεχνάµε ότι γυναίκες θύµατα βίας χρειάζονται κάποτε περισσότερο χρόνο πριν αναπτύξουν 
αρκετή εµπιστοσύνη και θάρρος να µιλήσουν για τις την κακοποίηση που βίωσαν, ειδικά για τη 
σεξουαλική κακοποίηση.  
 Με τη βοήθεια της συµβούλου, η γυναίκα αρχίζει να κατανοεί ποια τακτική 
χρησιµοποίησε ο σύντροφός της για να της επιβληθεί και να την ελέγξει και αυτό βοηθά στο να  
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αποκτήσει τον έλεγχο του εαυτού της, και να αναπτύξει τρόπους αντίστασης και προστασίας 
της. 
 Οι λειτουργοί των καταφυγίων µπορούν έµπρακτα να βοηθήσουν την γυναίκα να τα 
καταφέρει µε τις διάφορες κρατικές αρχές και να τη συνοδεύσουν στην αστυνοµία, σε δίκες κλπ. 
 Ίσως και να ωφελεί να µιλήσετε για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, στερεότυπα και 
(αν)ισότητα των φύλων και παρόµοια θέµατα για να ενηµερωθεί της για το ρόλο της ως γυναίκα.  
 Έχοντας κατά νουν ότι σκοπός µας είναι η ενδυνάµωση γυναικών και παιδιών, υπάρχει 
κίνδυνος να δρούµε για αυτήν αντί µε αυτήν. Είναι αποτέλεσµα του αναπόφευκτου ανισοζυγίου 
δυνάµεων µεταξύ γυναίκας και συµβούλου. Συνεπώς προέχει να αναλογιστεί η σύµβουλος τη 
σχέση αυτή και να διασφαλίζει πως η γυναίκα νιώθει στηριζόµενη και όχι πως αποδυναµώνεται.  
 
 
Εργασία  σε  οµάδες  
 
Τα καταφύγια προσφέρουν διάφορες µορφές εργασίας σε οµάδες. Η εργασία σε οµάδες είναι 
πολύτιµο συµπλήρωµα στην ατοµική συµβουλευτική αφού επιτρέπει στη γυναίκα να αντιληφθεί 
πως δεν ήταν η µόνη που τύγχανε κακοποίησης από το σύντροφό της.  
 Οµάδες περισυλλογής ή οµάδες ειδικού θέµατος είναι χώροι όπου συζητούν οι γυναίκες 
διάφορα θέµατα: βία ή ό,τι άλλο θεωρούν σηµαντικό. Πρόσθετα στην ατοµική συµβουλευτική, οι 
οµάδες είναι εργαλείο βοήθειας στις γυναίκες του καταφυγίου να αντιληφθούν τους εαυτούς τους 
όπως και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Σκοπός είναι να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους 
και να καλλιεργήσουν τη συνεργασία µε άλλες γυναίκες. Προέχει το να αισθάνονται υπεύθυνα τα 
µέλη της οµάδας για την οµαδική διαδικασία. Μια άλλη συγκεκριµένη µορφή εργασίας σε 
οµάδες αφορά συζητήσεις γυναικών γύρω από τους ρόλους τους ως µητέρες, τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν στην ανατροφή των παιδιών τους κλπ. 
 Άλλη µορφή εργασίας σε οµάδες είναι η δηµιουργική οµάδα, όπου γυναίκες έχουν την 
ευκαιρία να εκφραστούν ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, παίζοντας θέατρο κλπ. 
 Λειτουργός του καταφυγίου πρέπει να διευκολύνει την οµάδα. Ένα καλό πρότυπο θέλει 
την οµάδα να διευθύνεται από κοινού µε µια γυναίκα ένοικο του καταφυγίου. 
 Η (προσωπική) έκφραση/άποψη των γυναικών στις οµάδες να τυγχάνει σεβασµού. 
 
 
Ασφάλεια /Σχεδιασµός  ασφάλειας  
 
Ύψιστη προτεραιότητα της συµβουλευτικής και του καταφυγίου είναι η ασφάλεια των γυναικών 
και των παιδιών τους. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Σχεδιασµός ασφάλειας», πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας είτε η γυναίκα αποφασίσει να 
παραµείνει στο καταφύγιο είτε όχι. Περισσότερα για την ασφάλεια στο καταφύγιο, βλ. κεφ. 7. 
 
 
Αυτοάµυνα  
 
Τα καταφύγια να προσφέρουν µαθήµατα αυτοάµυνας ώστε οι γυναίκες να µάθουν τρόπους να 
αµύνονται και να προστατεύουν τους εαυτούς και τα παιδιά τους όταν αντιµετωπίζουν µια βίαιη 
κατάσταση (βλ. επίσης Seith / Kelly, 2003). 

Παράδειγµα: Γυναίκες ειδικές, ανέπτυξαν το WenDo, µια µορφή γυναικείας αυτοάµυνας.  
 
 
Legal aid 
 
Οι γυναίκες θύµατα βίας θα πρέπει να µαθαίνουν τα νοµικά δικαιώµατα και δυνατότητες. Κάθε 
καταφύγιο θα πρέπει να ενηµερώνει και να στηρίζει σε νοµικές και δικαστικές  διαδικασίες.
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Η νοµική πληροφόρηση να καλύπτει:  
Συγκεκριµένους νόµους σχετικά µε άµεση ή µακροπρόθεσµη προστασία από τη βία. 
• Αστυνοµικές διαδικασίες 
• ∆ιατάγµατα περιορισµού 
• ∆ίκαιο γάµου και διαζυγίου 
• Γονικά δικαιώµατα 
• Μεταναστευτικό δίκαιο 
• Ποινικό δίκαιο 
• ∆ικαιώµατα θυµάτων και αποζηµίωση βάσει του ποινικού και αστικού δικαίου  
• Κανονισµούς για κοινωνικές ασφαλίσεις 
• Κανονισµούς για δηµόσια βοηθήµατα 
• Νοµοθεσία περί του κατοικείν κλπ. 
 Οι λειτουργοί του καταφυγίου να συνοδεύουν τη γυναίκα σε αστυνοµία, δικαστήριο και 
άλλα νοµικά θεσµικά όργανα και να τις βοηθούν στην ετοιµασία για νοµικών και δικαστικών 
διαδικασιών – π.χ. ενηµερώνοντας σχετικά την αλληλουχία γεγονότων ή κάνοντας παιγνίδι 
ρόλων για εξασκηθεί πριν καταθέσει. Έχει σηµασία να συνοδεύεται η γυναίκα στις ποινικές και 
δικαστικές διαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες τραυµατικές εµπειρίες. Σύµφωνα µε 
οδηγία περίγραµµα της ΕΕ, κάθε θύµα δικαιούται ενηµέρωσης και στήριξης σε ποινικές 
δικαστικές διαδικασίες (βλ. Παράρτηµα 1 «∆ιεθνή Έγγραφα»). 
 Σε πολύπλοκες νοµικές διαδικασίες είναι αναγκαία η εκπροσώπηση της γυναίκας από 
δικηγόρο. Συνίσταται όπως επιλεχθεί γυναίκα δικηγόρος που µπορεί να ταυτιστεί µε την 
υπόθεση του θύµατος και να υιοθετήσει µια πιο ευαίσθητη προσέγγιση της πελάτιδάς της και 
που είναι διατεθειµένη να αναλάβει την υπόθεση για µικρή αµοιβή.  

Παράδειγµα: Στη Βιέννη, στήθηκε από γυναίκες το Γυναικείο Νοµικό Ταµείο για κάλυψη 
των δικηγορικών. Το ταµείο άρχισε να διεκδικεί υποθέσεις µε σκοπό τη δηµιουργία 
προηγουµένου για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των γυναικείων δικαιωµάτων.  
Παράδειγµα: Αφοσιωµένες φεµινίστριες δικηγόροι δηµιούργησα ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, 
τον Σύνδεσµο Ευρωπαίων Γυναικών ∆ικηγόρων, εντός του οποίου συνεργάζονται για 
«τη δια νόµου ενίσχυση της ισότητας των φύλων» στην Ευρώπη (http://www.ewla.org). 

 
 
Στήριξη  σε  οικονοµ ικά  ζητήµατα  
 
Όταν µια γυναίκα φτάνει στο καταφύγιο, έχει σηµασία να στηρίζεται σε οικονοµικά ζητήµατα. Αν 
µια γυναίκα δεν έχει δικό της εισόδηµα, το πρώτο βήµα είναι να βοηθηθεί στην ανεύρεση 
πόρων. Σε πολλές χώρες, οι άπορες γυναίκες δικαιούνται κρατικού βοηθήµατος. Η εξασφάλιση 
του κρατικού βοηθήµατος χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι µια σηµαντική 
αποστολή του καταφυγίου. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ουσιώδες να δηµιουργήσει το 
καταφύγιο καλές σχέσεις µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.  
 Ένα καταφύγιο συµβάλλει και στο να διασφαλίσουν οι γυναίκες τα δικαιώµατά τους και 
να υλοποιήσουν τις οικονοµικές τους απαιτήσεις (π.χ. καταβολή διατροφής για αυτήν και τα 
παιδιά της, επιδόµατος ανέργων, επιδόµατος τέκνου κλπ).  
 Το καταφύγιο πρέπει να φροντίσει να µην έχει ο σύντροφος της γυναίκας πρόσβαση στα 
χρήµατά της. Αν εκδίδεται το επίδοµα τέκνου ή άλλης µορφής βοηθήµατα για την οικογένεια στο 
όνοµα του δράστη, πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε να καταβάλλονται στην ίδια.  
 Οι µετανάστριες τυγχάνουν συχνά δυσµενούς διάκρισης όταν αποτείνονται για κρατικά 
βοηθήµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα καταφύγια µπορούν να βοηθούν τη γυναίκα να 
εξασφαλίσει πόρους από ιδιώτες δωρητές ή χορηγούς. 

Παράδειγµα: Τα βιεννέζικα καταφύγια έχουν δηµιουργήσει το Ταµείο Monika Burdak, 
που πήρε το όνοµά του από τη λειτουργό καταφυγίου που ήταν σθεναρά αφοσιωµένη 
στα δικαιώµατα µεταναστριών και πέθανε δυστυχώς σε νεαρή ηλικία. Ο σύνδεσµος 
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καταφυγίων συγκεντρώνει για το ταµείο αυτό χρήµατα από ιδιώτες χορηγούς. Από αυτά 
διατίθεται οικονοµική βοήθεια σε µετανάστριες και τα παιδιά τους. 

 
 
Στήριξη  σε  θέµατα  στέγασης  
 
Οι γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, και ειδικότερα γυναίκες µε µικρά παιδιά, βρίσκονται 
συχνά αντιµέτωπες µε το φάσµα της έσχατης ένδειας, αν ο δράστης αρνηθεί τους αρνηθεί την 
πρόσβαση σε χρήµατα ή ένα ανεξάρτητο εισόδηµα ως µέρος της τακτικής για άσκηση ελέγχου. 
 Αυτό σηµαίνει ότι δυσκολεύονται στην εξασφάλιση προσιτής στέγης. Ιδιαίτερα προέχει, οι 
ισχύοντες νόµοι να εγγυώνται το δικαίωµα γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους να 
επιστρέφουν στο σπίτι της οικογένειας το συντοµότερο αφού παραµείνουν στο καταφύγιο, ή το 
δικαίωµα να παραµείνουν στο σπίτι αντί να πάνε στο καταφύγιο (βλ. κεφ. 12).  
 Αν για κάποιο λόγοι οι γυναίκες δεν µπορούν να µείνουν ή να επιστρέψουν στο σπίτι της 
οικογένειας, είναι ανάγκη να βοηθηθεί στην αναζήτηση κατοικίας. Συνίσταται η συνεργασία µε 
τις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες για θέµατα στέγης και να ευαισθητοποιηθούν για τη κατάσταση 
κακοποιηµένων γυναικών. Οι υπηρεσίες αυτές να αισθάνονται πως έχουν την ευθύνη να 
προσφέρουν στις γυναίκες αυτές άµεση πρόσβαση σε προσωρινή διαµονή µε χαµηλό ενοίκιο 
(βλ. κεφ. 10). 

Παράδειγµα: Η Βιέννη διαθέτει ένα αποδοτικό πρόγραµµα στέγασης που επιτρέπει σε 
γυναίκες (και µετανάστριες) να εξασφαλίσουν προσιτή στέγη εντός ολίγων εβδοµάδων.  

 
 
Στήριξη  σε  θέµατα  υγείας   
 
Όταν µια γυναίκα γίνεται δεκτή σε ένα καταφύγιο, ίσως να χρειάζεται άµεσα ιατρική φροντίδα. Οι 
λειτουργοί του καταφυγίου να την συνοδεύουν στις ιατρικές υπηρεσίες και να ζητούν µια πλήρη 
καταγραφή των τραυµάτων της. Η καταγραφή αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί ως µαρτυρία στο 
δικαστήριο (περισσότερα σχετικά µε τρόπους καταγραφής και ευαισθητοποίηση ιατρών βλ. 
Εγχειρίδιο του WAVE Training and Sensitising Professionals, Βιέννη 2000). Οι γυναίκες πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες δωρεάν, που παρέχει το κράτος ή 
κέντρα υγείας που συνεργάζονται µε το καταφύγιο. 
 
 
Στήριξη  σε  εργασιακά  ζητήµατα  και  κατάρτιση  
 
Ένα σηµαντικό έργο του καταφυγίου είναι η στήριξη της γυναίκας σε θέµατα εργασίας, ώστε να 
διατηρήσει την εργασία της ή να βρει άλλη ή να ενταχθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης.  
 Η βία είναι εµπόδιο στην γυναικεία απασχόληση και ισότητα. Η γυναίκα µπορεί, π.χ. να 
χάσει την εργασία της διότι ο βίαιος σύντροφός της την παρενοχλεί στο χώρο εργασίας ή την 
παρεµποδίζει από το να µεταβεί εκεί. Συχνά, οι γυναίκες παραιτούνται από τη δουλειά τους ή 
απολύονται διότι αφού κακοποιηθούν δεν µπορούν να πάνε στη δουλειά τους. Η στήριξη του 
καταφυγίου ή του κέντρου στήριξη σε θέµατα εργασίας είναι συνεπώς πολύ σηµαντική. Ένα 
πρόσθετο καθήκον είναι η ενθάρρυνση και βοήθεια προς άνεργες γυναίκες να βρουν εργασία ή 
να βελτιώσουν τα προσόντα τους. 
 Σε γυναίκες µπορεί να δοθεί στήριξη όταν αποτείνονται για εργασία ή όταν ετοιµάζονται 
για τη συνέντευξη π.χ. κάνοντας µαζί τους παιγνίδια µε ρόλους. Τα καταφύγια εργάζονται στενά 
µε προγράµµατα απασχολησιµότητας. Σε µερικές χώρες υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες για 
γυναικεία προγράµµατα. 
 Το πρώτο βήµα για µετανάστριες είναι η συµµετοχή σε µαθήµατα της τοπικής γλώσσας. 
Μερικά καταφύγια προσφέρουν δικά τους προγράµµατα κατάρτισης και απόκτησης προσόντων. 

Παράδειγµα: AÖF, Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Equal “femqua”, http://www.aoef.at 
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Γυναίκες  µετανάστριες  και  µέλη  µειονοτήτων  
 
Οι υπηρεσίες γυναικών θα πρέπει να στελεχώνονται από µέλη όλων των εθνικών µειονοτήτων 
και να παρέχουν συµβουλευτική σε διάφορες γλώσσες. Το ενηµερωτικό υλικό πρέπει επίσης να 
είναι διαθέσιµο σε διάφορες γλώσσες.  
 Η εργασία µε µετανάστριες και µέλη µειονοτήτων, απαιτεί όπως λαµβάνεται υπ’ όψιν και 
τυγχάνει σεβασµού η κοινωνικο-πολιτιστική ποικιλοµορφία. Οι λειτουργοί του καταφυγίου θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στερεότυπά τους ή οι προκαταλήψεις τους ενδέχεται να εµποδίσουν 
την παροχή επαρκούς στήριξης.  
 Σε πολλές χώρες, οι µετανάστριες και οι αιτούντες άσυλο εξάρτιουνται για το νοµικό τους 
καθεστώς από την άδεια παραµονής του συζύγου.   Είναι συνεπώς αναγκαίο να ζητηθεί 
ξεχωριστή, ανεξάρτητη άδεια παραµονής και εργασίας στη χώρα.  
 Μερικές χώρες έχουν αναπτύξει ειδικές υπηρεσίες για µετανάστριες: 

Παράδειγµα: Το κέντρο Southall Black Sisters βοηθά γυναίκες θύµατα οικογενειακής 
βίας από την Ασία και την Αφρο-Καραϊβική µε  συµβουλές, εκστρατείες και ενηµέρωση. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται κυµαίνονται από πρακτική στήριξη µέχρι τη 
συµβουλευτική και εργασία στήριξης σε οµάδες. Το κέντρο ανέλαβε µεγάλο πολιτικό 
έργο, κυρίως για τη µετανάστευση, τον εξαναγκασµό σε γάµο και την ποινική δικαιοσύνη.  
Τηλέφωνο: ++44- (0)20-8571 9595 
 
Παράδειγµα: Interkulturelles Frauenhaus / Beratungsstelle στο Βερολίνο  
Ταχυδροµικό κιβώτιο: 370542, 14135 Berlin 
e-mail: Interkulturelleinitiative@t-online.de: http://www.interkulturellesfrauenhaus.de 

 
 
Επάρκεια  υπηρεσιών  για  γυναίκες  µε  ειδικές  ανάγκες  
 
Τα καταφύγια πρέπει να είναι προετοιµασµένα να φιλοξενήσουν ανάπηρες γυναίκες, χωρίς να 
τις αποκλείουν από την όλη καθηµερινότητα των ενοίκων αλλά προσφέροντας τους ειδική 
φροντίδα και υποδοµή. Τα δωµάτια, π.χ., να έχουν έπιπλα που χαµηλώνουν ώστε να 
διευκολύνουν τις γυναίκες µε αναπηρίες.  
 Οι ηλικιωµένες ίσως να χρειάζονται ειδική ιατρική φροντίδα και βοήθεια όπως και ένα 
ήρεµο δωµάτιο στο καταφύγιο. Οι ηλικιωµένες γυναίκες εξαρτιούνται συχνά από τη σύνταξη του 
συζύγου. Η συνεργασία µε υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας είναι συνεπώς σηµαντική. Οι 
σύµβουλοι πρέπει να επιχειρήσουν να σπάσουν την αποµόνωση των γυναικών αυτών, να τις 
στηρίξουν ώστε να µάθουν νέους τρόπους επιβίωσης και να ενισχύσουν την αυτοεκτίµησή τους. 
 Ειδικά οι έγκυες ή µητέρες µε νεογέννητα ίσως να χρειάζονται ένα ήσυχο δωµάτιο. Μία 
µαία που επισκέπτεται το καταφύγιο τακτικά µπορεί να αποτελεί σηµαντική βοήθεια.  
 Μέχρι πρόσφατα δεν είχε θεµατοποιηθεί καθόλου η ενδοοικογενιακή βία µεταξύ λεσβίων.  
 Ήταν συνεπώς ιδιαίτερα δύσκολο για µια λεσβία γυναίκα που είχε υποστεί βία στα χέρια 
της γυναίκας συντρόφου της να αποταθεί για βοήθεια. Οι υπηρεσίες για γυναίκες πρέπει να 
προορίζονται και για ειδικές πτυχές της βίας σε λεσβιακές σχέσεις.  

Παράδειγµα: Το γερµανικό Πρόγραµµα ∆άφνη δηµιούργησε καλές πρακτικές:  
http://www.broken-rainbow.de 

 
 
Φεύγοντας  από  το  καταφύγιο  
 
Η έξοδος από το καταφύγιο είναι ένα µεγάλο βήµα για κάθε γυναίκα. Είναι η αρχή µιας νέας 
ζωής  και πρέπει να τύχη καλού σχεδιασµού. Οι λειτουργοί του καταφυγίου µπορούν να 
βοηθήσουν µια γυναίκα ώστε όταν φύγει, (ιδεωδώς) αυτή και τα παιδιά της να έχουν: 
• σταθερό εισόδηµα: µισθό ή/και κρατικά βοηθήµατα· 
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• ασφαλή τόπο διαµονής (προσωρινή στέγη ή δικό της σπίτι ή διαµέρισµα)· 
• διευθετήσεις για τα παιδιά: νηπιαγωγείο, σχολείο, ιατρική περίθαλψη και άλλες αναγκαίες 

υπηρεσίες· 
• σχέδιο ασφάλειας: επεξεργασία σχεδίου ασφαλείας που καλύπτει την καινούργια 

κατάσταση της ζωής της γυναίκας και των παιδιών (βλ. Παράρτηµα 2 και κεφ. 7)· 
• διευθετήσεις για περαιτέρω στήριξη και συµβουλευτική (για τη γυναίκα και τα παιδιά της) 

από το καταφύγιο ή άλλες υπηρεσίες. 
 Υπενθυµίστε στη γυναίκα πως όταν βγει από το καταφύγιο, να µην αποκαλύψει 
πληροφορίες για άλλες γυναίκες, παιδιά και προσωπικό του καταφυγίου και τη διεύθυνση του.  
 
 
Στήριξη  µετά  την  έξοδο  από  το  καταφύγιο   
 
Όταν εγκαταλείψει το καταφύγιο η γυναίκα µε τα παιδιά της, θα πρέπει να συνεχίσει να παίρνει 
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα για την οργάνωση της στήριξης. 
Σε χώρες όπου πέραν των καταφυγίων υπάρχουν κέντρα στήριξης για θύµατα οικογενειακής 
βίας, οι γυναίκες µπορούν να αποταθούν σε αυτά για νοµικά ή άλλα ειδικά ζητήµατα.  
 Όταν µια γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές, είναι 
σηµαντικό να πληροφορηθεί σχετικά µε τοπικές υπηρεσίες και να συνεργαστεί µαζί τους. 
 
 
 
5.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ  
 
Τα παιδιά κακοποιηµένων γυναικών χρειάζονται ειδική προσοχή µετά την έξοδο από το 
καταφύγιο. Για αυτά, απαιτούνται προσοντούχο προσωπικό και ειδικοί χώροι. Πρέπει να 
διαθέτονται επαρκείς χρηµατικοί πόροι για τη φροντίδα των παιδιών. 
 Τα παιδιά που µπαίνουν σε ένα καταφύγιο είναι µάρτυρες και συχνά και θύµατα βίας· εν 
πάση περιπτώσει, έχουν τραυµατικά βιώµατα. Συνεπώς χρειάζεται ειδική φροντίδα για τις 
ανάγκες τους. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν περισσότερο να γίνουν 
θύµατα ή θύτες όταν ενηλικιωθούν από ό,τι παιδιά που µεγαλώνουν σε ειρηνικές οικογένειες.  
 
 
Στόχοι  των  παιδικών  υπηρεσιών  
 
Να επιτευχθεί η φυσική και συναισθηµατική ασφάλεια των παιδιών και να αποκτήσουν 
αίσθηµα ασφάλειας. 
Τα παιδιά που συνοδεύουν τη µητέρα τους στο καταφύγιο ίσως να έχουν τραυµατιστεί και να 
έχουν διάφορα προβλήµατα υγείας. Ίσως να χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Ο σχεδιασµός της 
ασφάλειας στις υπηρεσίες καταφυγίου έχει σηµασία και για τα παιδιά.  
 
Να βελτιωθεί η παιδική ψυχική και συναισθηµατική υγεία και ευηµερία. 
Είναι µακροπρόθεσµος στόχος των παιδικών υπηρεσιών αλλά µπορεί να τύχει προτεραιότητας 
εν µέσω κρίσεων, όταν εκδηλώνεται αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Στηρίζοντας την 
συναισθηµατική και ψυχική υγεία του παιδικού, ενισχύεται η ασφάλειά του (βλ. «Ασφάλεια»). 
 
Να βοηθηθούν τα παιδιά να ανακτήσουν και να χαρούν την παιδική τους ηλικία. 
Τα παιδιά που έχουν εκτεθεί σε οικογενειακή βία µπορούν να αναλάβουν ρόλο ενήλικα ή να 
νιώσουν αγωνία ή  άγχος ως αποτέλεσµα των βιωµάτων τους. Με παιγνίδια, ξεκούραση και 
διασκέδαση µπορούν να απολαύσουν ξανά την παιδική τους ηλικία. 
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Να στηριχθεί η σχέση µητέρας-παιδιού. 
Οι µητέρες µπορούν όσο κανείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συνέλθουν από τα 
επακόλουθα της βίας. Από κοινού εργασία µε τη µητέρα θεωρείται ως τρόπος αντιµετώπισης 
των αναγκών του παιδιού. 
 
 
Υπηρεσίες  κατά  την  παραµονή  των  παιδιών  
 
 
Ολοκληρωµένες  και  ψηλής  ποιότητας  υπηρεσίες  
Οι υπηρεσίες για τα παιδιά πρέπει να περιλαµβάνουν εργασίες χειρισµού κρίσεων, ψυχο-
κοινωνικές, παιδαγωγικές, θεραπευτικές και οµαδο-δυναµικές.  
 Τα παιδιά που έχουν γίνει µάρτυρες ή θύµατα βίας, πάσχουν συχνά από έλλειψη αυτο-
σεβασµού, πολλές φορές από φοβίες και επιθετικότητα. Μερικά παιδιά είναι πιθανόν να 
συµπεριφερθούν αυτοκαταστροφικά. Τα πλείστα παιδιά δείχνουν σηµεία περιορισµένων 
δυνατοτήτων και καθυστέρησης στην ανάπτυξη. Βλάπτονται και οι κοινωνικές τους δεξιότητες. 
Είναι πολύ συχνά τα ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (αϋπνίες, κοιλόπονοι και πονοκέφαλοι, 
αναγούλες, νυκτερινή ακράτεια ούρων, κλπ). 
 Η έλευση στο καταφύγιο θέτει το παιδί ενώπιον προκλήσεων και δοκιµασιών. Όταν οι 
γυναίκες αναζητούν καταφύγιο, τα παιδιά τους αντιµετωπίζουν µια παρόµοιου βαθµού κρίση και 
διατάραξη της ζωής τους. Οι επαγγελµατίες που εργάζονται στα καταφύγια καταγράφουν τις 
συναισθηµατικές και ψυχικές δυσκολίες που βιώνουν τα παιδιά κατά την παραµονή τους. Από 
τις ακόλουθες συνθήκες στο καταφύγιο µπορούν να προκύψουν προβλήµατα υγείας όπως και 
έντονα αισθήµατα απώλειας, θυµού, φόβου, λύπης, σύγχυσης και ενοχής αλλά και διάφορα 
προβλήµατα προσαρµογής (Peled / Davis 1995): 
• πρόσφατη κρίση ύστερα από παρακολούθηση της βίας στο σπίτι· 
• διατάραξη των κανονικών προτύπων αντιγραφής και συστηµάτων στήριξης ύστερα από 

χωρισµό από τον πατέρα και την ευρύτερη οικογένεια, σχολείο, σπίτι κλπ· 
• οι απαιτήσεις για ταχεία προσαρµογή σε νέο τρόπο ζωής· 
• δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, περιλαµβανοµένης και απώλειας ιδιωτικής σφαίρας και 

συναισθηµατική ένταση που επιδεικνύουν οι συγκάτοικοι· 
• συναισθηµατική και/ή φυσική απουσία της µητέρας λόγω της δικής της συναισθηµατικής 

αναταραχής και πρακτικών αναγκών λόγω της αναδιοργάνωσης της οικογενειακής ζωής.  
 Είναι σηµαντικό, δουλεύοντας µαζί τους στα καταφύγια, να συνυπολογίσουµε την 
ιδιοσύσταση των παιδιών όπως και η µοναδικότητά τους στον τρόπο αντιµετώπισης των 
επιπτώσεων της βίας, έχοντας υπ’ όψιν τις κοινές εµπειρίες και ανάγκες που πιθανόν να έχουν.  
 Οι παιδικές ανάγκες κατά την παραµονή στο καταφύγιο απαιτούν συχνά τη διαχείριση 
κρίσεων και συναισθηµατική στήριξη, ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες νοµικής και παιδικής 
προστασίας, συνεργασία µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και ακαδηµαϊκή βοήθεια όπως και τη 
βοήθεια των µητέρων να αναπτύξουν τις γονικές τους δεξιότητες.   
 
 
Εισδοχή  
Συνηθίζεται να αποτείνονται οι γυναίκες στο καταφύγιο για προστασία και τα παιδιά να τις 
συνοδεύουν. Κατά τη φάση της υποδοχής χρειάζεται µια εξέταση µητέρας και παιδιού. Έχει 
σηµασία να προετοιµάζεται το παιδί για τη ζωή στο καταφύγιο και τις αλλαγές που θα συµβούν· 
είναι και τρόπος να µεταφερθεί στο παιδί ένα αίσθηµα της ασφάλειας.  
 Σηµεία προς αρχική εξέταση: 
• Εξακρίβωση της κρισιµότητας της κατάστασης και της ανάγκης διαχείρισης κρίσεων·  
• Εξακριβώστε τις ανάγκες µητέρας και παιδιού ώστε να καταστρώσετε σχέδια ασφάλειας· 
• Εκτιµήστε τον αντίκτυπο που είχε η κακοποίηση στα παιδιά· 
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• Εκτιµήστε τους προστατευτικούς παράγοντες, τα µέσα που διαθέτουν µητέρα και παιδιά 
για προστασία, υγεία και ασφάλεια. 

Η προετοιµασία των παιδιών για την εµπειρία του καταφυγίου µπορεί να επιτευχθεί: 
• Εξηγώντας σε αυτά τον σκοπό, τους στόχους, τις δραστηριότητες του καταφυγίου· 
• Βεβαιώνοντας τα ότι το καταφύγιο είναι ασφαλές µέρος· 
• Πληροφορώντας τα για τους κανόνες και την πολιτική εµπιστευτικότητας του καταφυγίου· 
• Ανάλογα µε την ηλικία, µπορούν να βεβαιώσουν µε την υπογραφή του την κατανόηση 

των κανόνων. 
 
Προσωπική  συµβουλευτική  
Στο παιδί µπορεί να προσφερθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, δουλεύοντας µαζί του σε 
προσωπικές συµβουλευτικές συνεδριάσεις που θα του επιτρέψουν να εµπιστευθεί ένα ενήλικα 
που ίσως να πρεσβεύει ένα πρότυπο µελλοντικών σχέσεων. Οι συνεδριάσεις επικεντρώνονται 
στα παιδικά αισθήµατα (φόβο, σύγχυση, µοναξιά, ενοχή, θυµό) και τις ανάγκες. Ο/η σύµβουλος 
βοηθά τα παιδιά να αποδεχθούν τις εµπειρίες τους και να αναγνωρίσουν ότι δεν φταιν για τη βία 
των µεγάλων. Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησής τους είναι σηµαντική πτυχή του όλου έργου.  
Συστάσεις για την προσωπική συµβουλευτική µε παιδιά: 
∆ηµιουργείστε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον: 
• διασαφηνίζοντας στο παιδί ότι δεν θα αναγκαστεί να µιλήσει για πράγµατα που δεν θέλει· 
• εξηγώντας θέµατα εµπιστευτικότητας. 
 Εγκύψατε στο σχεδιασµό ασφάλειας από την αρχή. Τα σχέδια ασφάλειας πρέπει να είναι 
ρεαλιστικά, απλά και ηλικιακά κατάλληλα. Πιθανές τακτικές για ενδυνάµωση των παιδιών είναι: 
(1) η αποφυγή γνώριµων βίαιων καταστάσεων, (2) το πως τηλεφωνούν, (3) το που βρίσκουν 
βοήθεια σε κρίσιµες καταστάσεις, (4) τρόποι διαφυγής, (5) το τι να κάνουν αν απαχθούν. Όλοι 
αυτοί οι σχεδιασµοί πρέπει να γίνονται µε τη µητέρα και το παιδί θα πρέπει να τους προβάρει.  
 Εγκύψατε στο απώτερο θέµα της συµβουλευτικής από την αρχή. Συζητήστε τον χωρισµό 
και ετοιµάστε τα παιδιά για αυτόν µιας και είναι σηµαντική πτυχή για εκείνα που επηρέασε η βία.  
 Τα παιδιά δεν χρειάζονται επισηµότητες στη συµβουλευτική· µερικές φορές θέλουν να 
µιλήσουν απλά σε ένα ενήλικα. Το να έχουν κάποιο να µιλήσουν που θέλει να τους αφιερώνει 
χρόνο είναι για τα παιδιά µια θετική εµπειρία που ικανοποιεί.  
 Η συµβουλευτική και η εργασία µε το παιδί ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. 
Είναι δυνατό να δείτε µε τους έφηβους πως µπορούν να νιώσουν ξανά ασφαλείς και µε ποιες 
υπηρεσίες µπορούν να επικοινωνήσουν όπως και οι µητέρες τους. Με τους νέους ανθρώπους 
µπορεί να συζητηθεί η στάση τους έναντι της φιλίας και των σχέσεων και το πως σκέφτονται για 
τη βία στην οικογένεια. Ίσως και να είναι χρήσιµο να µιλήσουν για τη στάση τους έναντι στη βία 
στην οικογένεια και την κοινωνική αλλαγή, ότι είναι έγκληµα, ότι κανείς δεν έχει δικαίωµα να 
κακοποιεί άλλα άτοµα (Mullender / Debbonnaire 2000). 
 
 
Εργασία  σε  οµάδες  
Η εργασία σε οµάδες είναι αναγνωρισµένη ως αποτελεσµατική παρέµβαση προς τα παιδιά και 
νεαρούς που εκτέθηκαν σε ενδοοικογενειακή βία. Η οµάδα µπορεί να συνεδριάσει επίσηµα ή 
ανεπίσηµα στο καταφύγιο. Καλλιεργείται ένα υποστηρικτικό και ανοικτό περιβάλλον που 
επιτρέπει στο ένα παιδί να στηρίζει το άλλο και να µαθαίνουν νέους και αποτελεσµατικούς 
τρόπους συνεργασίας και έκφρασης των αισθηµάτων, σκέψεων και αναγκών τους.  
 Οι πλείστες οµάδες παιδιών θα πρέπει τουλάχιστον να στοχεύουν στο να τα βοηθήσουν 
να ορίσουν τη βία και την ευθύνη για αυτή· να εκφράζουν τα αισθήµατά τους (και του θυµού)· να 
βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητές τους· να ενισχύσουν την αυτοεκτίµησή τους· 
να αναπτύξουν ένα ιστό κοινωνικής στήριξης· να καταστρώσουν σχέδια ασφάλειας· και να 
έχουν ένα θετικό βίωµα.  
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 Μπορούν να συσταθούν εκπαιδευτικές οµάδες, πληροφόρησης ή πρόληψης. Οι 
δραστηριότητες των οµάδων µπορούν να συνυπολογίσουν την ηλικία των µελών τους και το 
επίπεδο ανάπτυξης και να ανταποκριθούν στις πολιτιστικές ή και ειδικές ανάγκες των παιδιών. 
 
 
Εργασία  από  κοινού  µε  τις  µητέρες  
Οι υπηρεσίες των καταφυγίων για παιδιά να µην περιορίζονται σε πρακτική εργασία µαζί τους· η 
εργασία µε τις µητέρες πρέπει να θεωρείται εξίσου σηµαντική, µια και µπορούν πιο καλά να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών. Κάποιες φορές, οι αρµόδιοι λειτουργοί για τα παιδιά 
µπορούν να δουλέψουν µε τη µητέρα ξεχωριστά· τα ραντεβού µπορούν να κανονιστούν κατόπιν 
δικής της επιθυµίας ή του/της συµβούλου. Στόχος είναι να µεταφέρει τις ανάγκες, τους φόβους 
και τα προβλήµατα του παιδιού, όταν το ζητά το ίδιο ή το απαιτούν οι περιστάσεις (π.χ. βία στο 
καταφύγιο). Άλλος τρόπος εργασίας µε τις µητέρες είναι η οµάδα (οµάδα µητέρων), όπου οι 
παιδικοί σύµβουλοι µπορούν µιλήσουν για την άποψη των παιδιών σε ό,τι αφορά την ηλικία, 
χωρίς να παραβλέπουν την ανάγκη εµπιστευτικότητας. Σχέτικα µε τις εφαρµοζόµενες µεθόδους 
(υποστηρικτικές ή συγκρουσιακές) κατά την εργασία µε τις µητέρες, ο ρόλος των παιδικών 
συµβούλων είναι µεταφέρουν τις ανάγκες των παιδιών και να συνηγορήσουν υπέρ τους.  
 
 
Θεραπευτικό  παιγνίδι   
Το θεραπευτικό παιγνίδι είναι πολύτιµη µέθοδος, ώστε τα παιδιά που δεν έχουν µεγαλώσει 
αρκετά ή δεν µπορούν λόγω συναισθηµατικής κατάστασης να εκφράσουν αισθήµατα, σκέψεις 
και εµπειρίες µε λέξεις. Το παιγνίδι είναι το φυσικό µέσο έκφρασης του παιδιού που µαθαίνει να 
«χειριστεί τους φόβους και τις αγωνίες του για τη κακοµεταχείριση, να εκφράσει τι νιώθει για το  
τι του συνέβη και να επιδείξει τη γνώση και κατανόηση των σχέσεων. Το θεραπευτικό παιγνίδι 
αφήνει το παιδί να παρουσιάσει συµβολικά εκείνα τα γεγονότα που προκαλούν φόβο και αγωνία 
και βοηθά το παιδί να γίνει πιο αποφασιστικό και να επεξεργαστεί φοβικά βιώµατα» (Urquiza & 
Winn, 1994, σελ. 59). Το παιγνίδι µπορεί να ενταχθεί στη χωριστή και οµαδική συµβουλευτική.  
 
 
Τεχνοθεραπεία /  Εκφραστική  τεχνοθεραπεία  
Η τέχνη είναι σηµαντική µέθοδος επικοινωνίας, εκτίµησης και θεραπείας. Το παιδί αξιοποιεί την 
τέχνη για να εκφράσει τα (συν)αισθήµατά του που δεν µπορεί να πει µε λέξεις. Το σχέδιο, η 
ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση, δράµα, µουσική και αφήγηση µπορούν να βοηθήσουν το παιδί να 
εκφράσει σωρευµένες εντάσεις και αγωνίες. Έτσι ωφελείται η προσωπική και οµαδική εργασία. 
 
 
Ψυχαγωγικές  και  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες   
Οι δραστηριότητες για παιγνίδι και ψυχαγωγία σε ένα χαλαρό σκηνικό όπου δεν επικεντρώνεται 
το κάθε τι πάνω στη βία επιτρέπουν την προώθηση της στήριξης ανάµεσα σε συνοµηλίκους. 
Μπορείτε να προσφέρετε αθλητισµό, περπάτηµα, κίνηση, χορό κλπ.  
 Μερικά παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις.  
 
 
Στήριξη  σε  δικαστικές  διαδικασίες  
Ένα παιδί που πρέπει να καταθέσει σε µια δίκη, αποκοµίζει πολλά οφέλη όταν γνωρίσει τις 
δικαστικές διαδικασίες από ένα ειδικό (ψυχολόγο, κλινικό κοινωνικό λειτουργό) που κατανοεί και 
µπορεί να προετοιµάσει το παιδί για την εµφάνισή του στο δικαστήριο. 
 Συστάσεις για στήριξη των παιδιών κατά τις δικαστικές διαδικασίες: 
• συνοδέψετε το παιδί µια εβδοµάδα περίπου πριν την ακρόαση στο δικαστήριο 
• αφήστε το παιδί να καθίσει στο κάθισµα του µάρτυρα στην αίθουσα που θα καταθέσει 
• πείτε στο παιδί για το ρόλο του κάθε προσώπου και το που θα στέκουν ή θα κάθονται 
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• Στηρίξτε το παιδί συναισθηµατικά και µε ενηµέρωση όπως χρειάζεται για να νιώσει όσο 
πιο άνετα γίνεται µε το ρόλο που θα έχει στις δικαστικές διαδικασίες 

 
 
Προσωπικό  
 
 
Επαγγελµατίες  λειτουργοί  
Οι λειτουργοί αρµόδιοι για τα παιδιά χρειάζονται επαρκή κατάρτιση στο ψυχοκοινωνικό πεδίο 
όπως και ειδικά θέµατα. Ειδικοί παιδοψυχολόγοι, οι παιδοκόµοι και παιδαγωγοί µπορούν να 
εργαστούν για τη στήριξη των παιδιών στο καταφύγιο. Οι παιδο-λειτουργοί πρέπει να 
αποζηµιώνονται ανάλογα µε τα προσόντα τους. Μπορούν να αξιοποιηθούν και εθελοντές για να 
στηρίξουν το έργο των επαγγελµατιών λειτουργών, αλλά τα παιδιά χρειάζονται τόση φροντίδα 
όση και οι µητέρες τους που έρχονται στο καταφύγιο. 
 Εκτός των λειτουργών που δουλεύουν µε τις κακοποιηµένες γυναίκες, επαγγελµατίες 
πρέπει να εργάζονται µε τα παιδιά. Πρέπει να µπορούν να εκτιµήσουν τις παιδικές ανάγκες και 
να δράσουν για λογαριασµό τους. Αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των παιδιών στο καταφύγιο 
και στο προσωπικό.  
 
 
Απαιτήσεις  σε  προσωπικό :  
• υπεύθυνοι για τα παιδιά µε πλήρη απασχόληση για να προσφέρουν υπηρεσίες ή να 

αναπτύξουν αναφορές 
• ειδίκευση σε τοµείς όπως η ψυχολογία, η κοινωνική εργασία, η διδασκαλία 
• εις βάθος κατάρτιση του προσωπικού για τα παιδιά για εκτίµηση διαδικασιών, διαχείριση 

κρίσεων και τεχνικές συµβουλευτικής για παιδιά 
• γνώση των δυναµικών της βίας στην οικογένεια και της παιδικής ανάπτυξης 
• γνώση νοµικών πτυχών της προστασίας παιδιών 
 Η συνεργασία µε άλλους συµβούλους/θεραπευτές στο καταφύγιο είναι αναγκαία, ειδικά 
µε εκείνους που εργάζονται µε τις µητέρες, για να βελτιώσουν την ευηµερία των παιδιών. 
 Οι επαγγελµατίες που εργάζονται µε παιδιά πρέπει να συντονίζονται και να 
συνεργάζονται µε άλλους, όπως αστυνοµικούς, κατήγορους, εισαγγελείς και δικαστές.  
 
 
Αριθµός  µελών  προσωπικού :  
Χρειάζονται τουλάχιστον δύο φροντιστές για τα παιδιά σε κάθε καταφύγιο ώστε να: 
• µπορούν να ανταποκριθούν σε όλα τους τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω µε 

επαγγελµατισµό και προς όφελος των παιδιών 
• διευκολύνεται η ανταλλαγή εµπειρίας 
• διασφαλιστεί πως τα παιδιά λαµβάνουν φροντίδα και σε περιπτώσεις αδειών ή αργιών.  
 Μερικά καταφύγια έχουν άνδρες παιδοκόµους. Η ιδέα είναι να εµφυτευθεί στα παιδιά µια 
θετική εικόνα του άνδρα και να τους αποδειχθεί ότι οι άνδρες µπορούν να νοιάζονται εξίσου, να 
είναι στοργικοί και να αποδοκιµάζουν κάθε µορφή βίας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρχει η 
εντύπωση (όπως στην περίπτωση του καταφυγίου της Λιέγης στο Βέλγιο) ότι θα ήταν ασυνεπές 
ως προ τις αρχές του φεµινισµού, µε τις οποίες λειτουργούν τα καταφύγια ότι θα πρέπει οι 
άνδρες να διατηρούν ανώτερες θέσεις στη φροντίδα παιδιών του καταφυγίου. 
 
Υποδοµή  
 
Ειδικά δωµάτια και εξοπλισµός 
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Να προσφέρεται επαρκής χώρος για τη φροντίδα, ψυχαγωγία και συµβουλευτική των παιδιών. 
Τα δωµάτια να περιλαµβάνουν: 
• παιγνιδότοπο(υς) µε ποικιλία εξοπλισµού για παιδιά και νέους κάθε ηλικίας, 
• θεραπευτικά παιγνίδια, κούκλες, κουκλόσπιτα, µαριονέτες, κύβους, µπάλες, άµµο κλπ, 
• επιτραπέζια παιγνίδια ή παιγνίδια κατασκευών ή δηµιουργικών σπαζοκεφαλιών· χρειώδη 

για σχέδιο, ζωγραφική, γράψιµο κλπ· εκπαιδευτικό υλικό, 
• δωµάτιο συµβουλευτικής, 
• αίθουσα πολλαπλής χρήσης, 
• χώρο για δραστηριότητες αναψυχής, 
• κήπο για αθλοπαιδιές και ψυχαγωγία των παιδιών και των µητέρων τους, 
• αίθουσα για τους έφηβους. 
 Τα δωµάτια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που ζουν στο 
καταφύγιο. Συγκεκριµένα, οι ανάγκες αυτές είναι: 
• ασφάλεια, 
• επικοινωνία 
• µοναξιά, 
• δηµιουργικότητα και  
• κίνηση (για έκφραση, µείωση των εντάσεων κλπ). 
 Συστήνονται τα φωτεινά δωµάτια µε γερό εξοπλισµό. Τα δωµάτια θα επιτρέπουν 
ακίνδυνο παιγνίδι. Το παιγνίδι προωθεί την πολιτιστική διαφορετικότητα και ικανοποιεί τις 
ανάγκες των παιδιών µε αναπηρίες. Για διοικητικά και οργανωτικά ζητήµατα, οι παιδοκόµοι 
χρειάζονται χωριστό γραφείο µε τηλέφωνο, φαξ και υπολογιστή. 
 
 
Εµπόδια  /  Μειονεκτήµατα  
 
 
Σήµερα, η πραγµατικότητα διαφέρει από τα ανωτέρω προτεινόµενα πρότυπα. Στις πλείστες 
χώρες της ΕΕ το έργο της φροντίδας των παιδιών σε καταφύγια δεν χρηµατοδοτείται  επαρκώς 
από το δηµόσιο (ακόµη κι όπου το κράτος βοηθά).  Πολύ συχνά, η στήριξη των παιδιών είναι 
υπόθεση δωρεάς ιδιωτών και εσόδων από διοργανώσεις συγκέντρωσης εισφορών. ∆εδοµένου 
ότι οι ανάγκες των παιδιών είναι το λιγότερο εξίσου σηµαντικές και άµεσες όπως αυτές των 
γυναικών στο καταφύγιο, η ικανοποίησή τους είναι καίριας σηµασίας. Τα παιδιά φέρουν 
τραύµατα σε διαφορετικό βαθµό, είτε είναι µάρτυρες ή θύµατα βίας.  Αυτό ενισχύεται από το 
γεγονός ότι τα παιδιά που έπρεπε να φύγουν από το σπίτι τους, άφησαν πίσω τα ρούχα τους, 
τα παιγνίδια τους, το αγαπηµένο τους ζώο, και οδηγούνται έξω από το οικείο τους περιβάλλον 
(νηπιαγωγείο, σχολείο, φίλους, συγγενείς κλπ). Οι µητέρες τους µπορούν να προσφέρουν 
περιορισµένη στήριξη και φροντίδα.  
 Οι φροντιστές των παιδιών θα πρέπει να παρέµβουν και να καλύψουν αυτές τις 
συγκεκριµένες ανάγκες, και να αρχίσουν µια διαδικασία επαναξιολόγησης του τι συνέβη. Σε ένα 
καταφύγιο υπάρχουν παιδιά κάθε ηλικίας, διαφορετικών κοινωνικών ή πολιτιστικών καταβολών. 
Η δουλειά µαζί µε τα παιδιά αυτά απαιτεί αντιµετώπιση µεγάλων (εν)αλλαγών και τραυµάτων σε 
διάφορα επίπεδα. Η ανεπάρκεια πόρων είτε για το προσωπικό ή την υποδοµή, µπορεί να 
εµποδίσει κάθε πρόοδο που θα µπορούσε να επιτευχθεί για το καλό τον παιδιών κατά την 
παραµονή τους στο καταφύγιο. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ /  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ  ΠΑΙ∆ΙΑ  (ARTEMIS 2001) 
 
Κατά την εργασία µε κακοποιηµένα παιδιά, η ευηµερία και η ασφάλειά τους είναι ύψιστης 
προτεραιότητας: το καταφύγιο είναι για να µπαίνει φραγµός στην κακοποίηση και να 
προστατεύει το παιδί όπως και να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες. 
 Η εργασία για παιδιά που κακοποιήθηκαν, αποτελεί επίσης εργασία και για ενήλικες, 
ειδικότερα εκείνους που αναλαµβάνουν την ευθύνη για την ευηµερία του παιδιού. Ένας από 
τους καλύτερους τρόπους στήριξης του παιδιού είναι η βοήθεια προς τη µητέρα που κατέχει το 
ρόλο του µη βίαιου γονέα, του έµπιστου προσώπου ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του 
παιδιού και να προστατευτεί από περαιτέρω κακοποίηση όσο καιρό είναι αναγκαίο. Η µητέρα θα 
εµπλακεί στην εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων και να προσφέρει τις αναγκαίες 
αλλαγές για διευθέτηση της κατάστασης. 
Το ψυχολογικό µέρος της δουλειάς µε τα παιδιά για επεξεργασία της κακοποίησης µπορεί να 
ξεκινήσει µόνο αφού έχει ήδη ικανοποιηθεί το µέρος που αφορά την ασφάλεια. Η προσέγγιση 
και ο τρόπος της εργασίας θα πρέπει να οδηγεί το παιδί στο να κατανοήσει ότι η κακοποίηση 
δεν ήταν φταίξιµό του. Για να αναπτυχθεί διάλογος µε το παιδί έχουν σηµασία τα ακόλουθα:  
• οι συναντήσεις να πραγµατοποιούνται σε γνώριµο περιβάλλον 
• να εξηγηθούν στο παιδί οι λόγοι για τους οποίους προσέρχεται στη συµβουλευτική ή τη 

θεραπεία 
• ο µη βίαιος, έµπιστος ενήλικας πρέπει να δώσει άδεια στο παιδί να µιλήσει για το κάθε τι 
• να ξεκαθαριστεί ότι η βία/κακοποίηση δεν ήταν φταίξιµό του 
• να χρησιµοποιηθούν σαφείς και απλές προτάσεις και ευθείς ερωτήσεις και να 

αποφευχθούν προτάσεις που ξεκινούν µε «Γιατί;» που συχνά οδηγούν σε καταστάσεις 
αυτοάµυνας ή µεταδίδουν το µήνυµα ότι το παιδί είναι υπεύθυνο για το τι έγινε ή είχε 
συµµετοχή  

• να συζητηθούν µε τα παιδιά τα «καλά» και «άσχηµα» µυστικά 
• να τους δοθεί η ευκαιρία να µιλήσουν για σεξουαλικά προβλήµατα χρησιµοποιώντας το 

δικό τους λεξιλόγιο ή τη δική τους γλώσσα – µερικές φορές τα παιδιά µαθαίνουν 
«άσχηµες λέξεις» από το δράστη 

• χρησιµοποιείστε σκίτσα, κούκλες – είναι πολύ πιο εύκολο για το παιδί να εξηγήσει ένα 
περιστατικό κακοποίησης χωρίς να χρησιµοποιήσει προφορικές εκφράσεις 

• να κοιτάζετε το παιδί κατευθείαν στα µάτια χωρίς να το αγγίζετε (µπορεί να µοιάζει µε 
περίπτωση κακοποίησης, διότι το παιδί βρίσκεται µε ένα ενήλικα που αναµένει από αυτό 
να κάνει κάτι) 

• µιλήστε για αισθήµατα, ειδικά για το φόβο, τις απειλές και την αµφιθυµία 
• να µην φτιάχνονται νέα µυστικά, νέες υποσχέσεις για να του πείτε «ευχαριστώ που µε 

εµπιστεύθηκες» στο τέλος της συνεδρίας και να του εξηγείτε τα επόµενα βήµατα 
• να κατανοείτε και να συνυπολογίζεται στις παρεµβάσεις και τη βοήθεια που προσφέρετε 

τις δυναµικές στη σχέση θύτη-θύµατος. Το σύστηµα στήριξης του παιδιού (ο µη βίαιος 
γονέας, οι µη βίαιοι συγγενείς, οι ψυχολόγοι, οι θεραπευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) 
πρέπει να γνωρίζουν πως η επανάληψη µιας συµπεριφοράς που συνιστά 
κακοµεταχείριση προς το παιδί θα το τραυµατίσει ξανά και θα επιδεινώσει τη ζηµιά. 

 Θα πρέπει να αποφευχθούν καταστάσεις που συνιστούν στάση αποδοχής της βίας ως 
κάτι το κανονικό, συµπεριφορές ή µηνύµατα που προωθούν στερεότυπα στη σκέψη, 
υποβάθµιση της σηµασίας της κακοποίησης ή της αδικίας, ανεπαρκώς προετοιµασµένες 
προσεγγίσεις – ειδικά κατά την παρέµβαση για να σταµατήσει η διαρκής κακοποίηση του 
παιδιού. 
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6 .  ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ,  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  Κ Α Ι  
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  

 
 
 
Η προστασία και στήριξη που προσφέρουν τα καταφύγια σε γυναίκες και παιδιά θύµατα βίας 
στην οικογένεια βασίζονται σε σαφώς καθορισµένους στόχους και αρχές. Η υλοποίησή τους 
απαιτεί ορθή διαχείριση και επαγγελµατική οργάνωση, ειδικά εκπαιδευµένο και προσηλωµένο 
προσωπικό όπως και εκτενή οικονοµικό σχεδιασµό. 
 
 
 
6.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 
Η λειτουργία ενός καταφυγίου απαιτεί επαγγελµατική οργάνωση σε κάθε τοµέα. Τα καταφύγια 
έχουν αναπτύξει µια ποικιλία προτύπων διαχείρισης για να διευκολύνουν την επίτευξη των 
στόχων τους οικονοµικά και µε επαγγελµατισµό. Σε µερικά καταφύγια το προσωπικό εργάζεται 
ως οµάδα, διευθύνοντας τα από κοινού. Άλλα έχουν διευθύντρια. Ένα τρίτο µοντέλο προβλέπει 
οµαδική διεύθυνση σε συνδυασµό µε ατοµική ευθύνη για ορισµένους τοµείς, δια µέσου της 
οποίας οι επί κεφαλής τοµέων σχεδιάζουν και εφαρµόζουν τον προγραµµατισµό τους 
ανεξάρτητα, αλλά δίνουν αναφορά στην οµάδα.  
 Όµως τα µοντέλα δεν εξαντλούνται εδώ.  Κάθε καταφύγιο µπορεί να σχεδιάσει τις δικές 
του διευθυντικές δοµές που θεωρεί ως καταλληλότερη για τις περιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, 
ενδείκνυται όπως το προσωπικό του καταφυγίου µπορεί να ανταποκριθεί µε ευελιξία σε κάθε 
νέα  πρόκληση και να µην παραµένει προσκολληµένο σε ξεπερασµένες δοµές.  
 
 
 
6.1.1 Βασικοί  συλλογισµοί  
 
Παραθέτουµε ορισµένους βασικούς συλλογισµούς γύρω από την οµαδική εργασία, εξουσία και 
ευθύνη, δικαιώµατα προσωπικού και τη διευθυντική κουλτούρα. 
 
 
Οµαδική  εργασία  
Το ερώτηµα κατά πόσον θα εφαρµοστούν οι αρχές της επίπεδης ιεραρχίας, δηµοκρατικών 
δοµών και συµµετοχής τόσο σε ό,τι αφορά τη διεύθυνση του καταφυγίου όσο και τη συνεργασία 
των εργαζοµένων, είναι ουσιώδες. Όπως έχει αναφερθεί, οι λειτουργοί του καταφυγίου είναι για 
τις φιλοξενούµενες γυναίκες και τα παιδιά τους πρότυπα συµπεριφοράς που πρέπει να δείξουν 
πως οι γυναίκες µπορούν να διαχειριστούν ένα ίδρυµα ανεξάρτητα και να συνεργάζονται στη 
βάση της ισότητας.  
 Μια ιδιαίτερα ιεραρχική δοµή –όπως π.χ. όταν ένα άτοµο αποφασίζει µόνο του- δεν θα 
ωφελούσε ως παράδειγµα το στόχο της ενδυνάµωσης (βλ. κεφ. 3, “Αρχές”). 
 Επιπλέον, σύγχρονες έρευνες στο πεδίο µάνατζµεντ κατέδειξαν ότι το προσωπικό 
συνεργάζεται ως οµάδα και εµπλέκεται στη λήψη αποφάσεων αποδίδει καλύτερα και είναι πιο 
ευχαριστηµένο και αποτελεσµατικό.  
 Προβλήµατα στο µάνατζµεντ πρέπει να εντοπίζονται και να επιλύονται έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά. Είναι έτσι πιθανόν, λόγου χάριν, να έχουν παραλύσει οι εργασίες του 
καταφυγίου λόγω κάποιων χρονοβόρων διαδικασιών κατά τη λήψη αποφάσεων, 
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διότι όλο το προσωπικό καλείται να συµµετάσχει στη διαδικασία. Ακόµα, ευρείες διαβουλεύσεις 
για το κάθε τι µπορούν να γεννήσουν συγκρούσεις που επίσης επενεργούν ως τροχοπέδη.  
 Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί ένα εγχείρηµα από κοινού όταν η οµάδα είναι 
µεγάλη. Η  Barbara Sichtermann, φεµινίστρια και οργανωτική σύµβουλος, υποδεικνύει ότι οι 
µικρές οµάδες από 6 ή 7 άτοµα εργάζονται καλύτερα στη βάση του µάνατζµεντ από κοινού (ο 
αριθµός των µουσικών που µπορούν να παίξουν χωρίς µαέστρο, παρεµπιπτόντος). Όταν η 
οµάδα είναι µεγαλύτερη, υπάρχουν δυσκολίες: η λήψη αποφάσεων γίνεται χρονοβόρα και η 
ποιότητα εργασίας υποφέρει. Μεγαλύτερες οµάδες λειτουργούν καλύτερα έχοντας ένα άτοµο 
υπεύθυνο.  
 Η κατευθυντήρια γραµµή για τον καθορισµό των οργανωτικών και διευθυντικών δοµών 
είναι η επίτευξη των ψηλότερων δυνατών επιπέδων απόδοσης και επαγγελµατισµού. 
 
 
Εξουσία  και  ευθύνη  
Με την οµαδική εργασία στη βάση της ισοτιµίας πάντα να αποτελεί την προτιµώµενη δοµή, δεν 
παύουν να υπάρχουν και άλλες επίσηµες δοµές εξουσίας που δεν µπορούν να παραβλεφτούν. 
Αν το καταφύγιο διευθύνεται από ένα σύνδεσµο, π.χ., ο τελευταίος θα διαθέτει διοικητικό 
συµβούλιο και µέλη. Το διοικητικό συµβούλιο φέρει την τελική ευθύνη για ό,τι πράττει ο 
σύνδεσµος και υπεύθυνο κατά το νόµο για οικονοµικά ζητήµατα. Το συµβούλιο µπορεί να 
αναθέσει εργασίες στην οµάδα του προσωπικού, στο σύνολό της ή σε ορισµένα της µέλη. 
 Οι λειτουργοί στο καταφύγιο προσλαµβάνονται συνήθως ως µισθωτοί. Το συµβούλιο του 
συνδέσµου έχει την εξουσία να προσλάβει και να παύσει λειτουργούς. Όµως, αποφάσεις σε 
θέµατα προσωπικού είναι ουσιώδους φύσεως και χρειάζονται προσεκτική εξέταση και 
προγραµµατισµό. Λανθασµένες αποφάσεις µπορούν να επιδεινωθούν σε συγκρούσεις.  

Συµβουλή: Οι λειτουργοί στο καταφύγιο µπορούν ευκολότερα να ταυτιστούν µε την 
εργασία τους και τους σκοπούς  της εφόσον δεν προσλαµβάνονται απλώς από το 
σύνδεσµο αλλά και από τα µέλη του. Πολλά καταφύγια λειτουργούν στη βάση αυτή. Σε 
κάποια καταφύγια, το προσωπικό, ή ορισµένα µέλη του, συµµετέχει στο διοικητικό 
συµβούλιο. Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσκολίες µιας και ενέχει το στοιχείο της 
σύγκρουσης συµφερόντων. Οι λειτουργοί ενδέχεται να πρέπει ως µέλη του συµβουλίου 
να πρέπει να αποφασίσουν τη σµίκρυνση του προσωπικού λόγω έλλειψης πόρων και 
την ίδια στιγµή να επηρεάζονται από το µέτρο αυτό. Σε γενικές γραµµές, καθορίστε, 
εµπεδώστε και διαµηνύσατε µε το πιο σαφή τρόπο τα ακόλουθα: 

o Ποιος κατέχει ποια θέση 
o Ποιες αρµοδιότητες (και οικονοµικές) συνοδεύουν ποια θέση  
o Ποιες νοµικές δοµές ισχύουν και πως επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και 

τις εργασιακές σχέσεις. 
 
 
∆ικαιώµατα  εργαζοµένων  
Στις πλείστες χώρες, οι λειτουργοί των καταφυγίων, σαν όλοι οι εργαζόµενοι, έχουν δικαιώµατα 
βάσει του εργασιακού δικαίου. Αυτά περιλαµβάνουν το δικαίωµα για ορισµένες µέρες διακοπές 
κάθε χρόνο, ελάχιστες προθεσµίες σε περιπτώσεις πλεονασµού κλπ. Την ευθύνη σεβασµού 
των δικαιωµάτων αυτών έχει το συµβούλιο.  
 Η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού είναι τµήµα της γενικότερης διευθυντικής ευθύνης 
και απαιτεί γνώση της εργασιακής νοµοθεσίας και παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε αυτή.  
 Φυσικά, ένα καταφύγιο µπορεί να προσφέρει στους λειτουργούς του περισσότερα 
δικαιώµατα απ’ ό,τι προβλέπει τουλάχιστον η νοµοθεσία. Το καταστατικό του συνδέσµου 
ενδέχεται να προβλέπει πρόσθετα δικαιώµατα για τα συµβόλαια εργοδοσίας µεταξύ του 
συµβουλίου και των εργαζοµένων.  
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Θετική  διευθυντική  κουλτούρα  – σύµβουλοι  σε  οργανωτικά  θέµατα   
Όπως κάθε οργανισµός, τα καταφύγια περνούν από διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Σε 
οποιαδήποτε φάση ενδέχεται να προκύψουν προβλήµατα.  
 Ενώ οι υπηρεσίες του καταφυγίου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται, συνίσταται η χρήση 
εξωτερικών συµβούλων, ενδεχοµένως υπό τη µορφή εκπαιδευτών (ατόµων), επίβλεψης οµάδας 
ή οργανωτικούς συµβούλους. Η επίβλεψη οµάδας σχεδιάζεται για την βοηθήσει την ανάπτυξη 
της οµαδικής συνεργασίας, ενώ οι σύµβουλοι σε θέµατα οργάνωσης έχουν ένα πιο γενικό πεδίο 
αρµοδιοτήτων που περιλαµβάνει την όλη οργάνωση, δηλαδή και τον σύνδεσµο εξολοκλήρου, τα 
µέλη του συµβουλίου κ.ο.κ. 
 Λογικότατα, οι σύµβουλοι κοστίζουν και πρέπει να προβλέπεται ειδικό κονδύλι. Σκοπός 
της επίβλεψης δεν είναι να λειτουργεί ως βήµα για συζήτηση θεµάτων που αφορούν τη 
συµβουλευτική αλλά η βελτίωση, σε γενικές γραµµές, της ποιότητας του έργου του καταφυγίου. 
Αν οι χορηγοί ζητήσουν εξηγήσεις για το διορισµό συµβούλων, µπορείτε να εξηγήσετε ότι έχει 
σηµασία η επένδυση στο καλό µάνατζµεντ διότι τέτοια προβλήµατα έχουν συχνά κοστίζουν 
πολλή ενέργεια και συνεπώς πόρους και χρήµα.  
 Η θετική διευθυντική κουλτούρα, η ικανοποίηση από την εργασία, ένα εµπνευσµένο, 
δηµιουργικό και φιλότιµο προσωπικό βοηθούν τα µέγιστα το καταφύγιο στη µάχη κατά της βίας.  
 Σε πολλές χώρες υπάρχουν ειδικοί σύµβουλοι στο πεδίο των οργανώσεων στήριξης 
γυναικών και προσφέρουν εξαιρετικές συµβουλευτικές υπηρεσίες.  
 Αρχίστε να αξιοποιείτε από τις αρχικές φάσεις του καταφυγίου τις υπηρεσίες συµβούλων. 
 
 
 
6.1.2 Σχεδιασµός  και  υλοποίηση  διευθυντικών  εργασιών   
 
Σε διάφορα πεδία του έργου του καταφυγίου, όπου χρειάζονται  προσεκτικός σχεδιασµός και 
σαφής διαχωρισµός καθηκόντων και ευθύνης, απαιτούνται διευθυντικές ικανότητες.  
 
 
Ο  σαφής  διαχωρισµός  καθηκόντων  και  ευθύνης  
Πρόκειται για ουσιώδη προϋπόθεση της αποδοτικότητας του µάνατζµεντ. Η ανάθεση 
καθηκόντων και ευθύνης πρέπει να γίνεται γραπτώς στο οργανόγραµµα του καταφυγίου. 
 Οι ακόλουθες ερωτήσεις βοηθούν στον καταρτισµό του οργανογράµµατος:  
• Ποιοι διευθυντικοί τοµείς υπάρχουν;  
• Ποιος έχει την ευθύνη για ποιο τοµέα;  
• Ποια καθήκοντα και ευθύνη περιλαµβάνουν σε κάθε περίπτωση;  
• Ποιος αποφασίζει σε κάθε τοµέα και σε ποια βάση; (µόνο/ης, σε συνεννόηση µε την 

οµάδα, στη βάση πληροφόρησης από την οµάδα...) 
 
 
Καλός  σχεδιασµός  
Ο καταρτισµός διεξοδικών σχεδίων για κάθε τοµέα του έργο του καταφυγίου έχει σηµασία ώστε 
το κάθε µέλος της οµάδας γνωρίζει τον σχεδιασµό, να παρακολουθείτε την αποτελεσµατικότητα 
του σχεδιασµού, να τον αξιολογείτε και όπου είναι αναγκαίο να γίνονται µικροαλλαγές. Από 
µόνος του, ο ακριβής σχεδιασµός αποτελεί παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας (βλ. κεφ. 11). 
 Ακολουθεί ένας κατάλογος για τη διενέργεια ελέγχου στο σχεδιασµό σε διάφορα πεδία: 
• Καταρτίστε ένα σχέδιο περίγραµµα (π.χ. για ένα χρόνο) 
• Καταρτίστε λεπτοµερή σχέδια (στόχους, εργασίες, πόρους, χρονοδιαγράµµατα...) 
• Παρουσιάστε τον σχεδιασµό στην οµάδα 
• Αποφασίστε 
• Εφαρµόστε τις αποφάσεις 
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• Παρακολουθείστε και αξιολογείστε: τι δουλεύει, τι πρέπει να διορθωθεί; 
• Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα στην οµάδα 
• Αναπροσαρµόσατε τον σχεδιασµό 
 

 

6.1.3 ∆ιαχειριστικά  πεδία  στα  καταφύγια  
 
Αναλόγως του επιλεγµένου προτύπου διεύθυνσης, η διοίκηση και οι ευθύνες για τα διάφορα 
πεδία της λειτουργίας του καταφυγίου µπορούν να ανατεθούν σε ένα ή περισσότερα άτοµα. 
Παραθέτουµε περίγραµµα των διαφόρων πεδίων διαχείρισης. Η ευθύνη για έκαστο πεδίο 
µπορεί να ανατεθεί σε ένα άτοµο (ή σε κάποιο λογικό αριθµό ατόµων ώστε να είναι δυνατό το 
αποδοτικό µάνατζµεντ). Όπως και να γίνει η ανάθεση, η ουσία είναι να καλυφθεί το κάθε πεδίο.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Συµβουλευτική και στήριξη (ατοµική συµβουλευτική, οµάδες)  
Το πεδίο αυτό περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και διεύθυνση των υπηρεσιών στήριξης που 
προσφέρει το καταφύγιο σε γυναίκες και παιδιά (βλ. κεφ. 5.1). 
 Πολλά καταφύγια είναι διαθέσιµα µέρα νύκτα, λειτουργούν τηλεφωνική γραµµή βοήθειας 
και µπορούν να δεχθούν γυναίκες ανά πάσα στιγµή το εικοσιτετράωρο. Η επί εικοσιτετραώρου 
βάσεως οργάνωση των υπηρεσιών είναι ένα αντικείµενο του πεδίου αυτού στο οποίο µπορεί να 
εστιαστεί η προσοχή του ατόµου που θα αναλάβει την ευθύνη. 
 Για τούτο, υπάρχουν διάφορα πρότυπα. Περιλαµβάνουν:  
• Άτοµο που απαντά εισερχόµενες τηλεφωνικές κλείσεις ανά το εικοσιτετράωρο. 
• Εργαζόµενη που παραµένει στο καταφύγιο κατά την ηµέρα και δέχεται κλείσεις στο 

κινητό της τη νύκτα. 
• Εθελόντριες για βάρδιες τη νύκτα ή τα σαββατοκύριακα.  
• Εικοσιτετράωρη γραµµή βοήθειας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο που προσφέρει στήριξη σε 

κρίσεις και όπου χρειάζεται, έρχεται σε επαφή µε το καταφύγιο. 
• Γυναίκες που ήδη µένουν καιρό σε κάποια καταφύγια διεκπεραιώνουν τη διαδικασία 

εισδοχής για νέες γυναίκες και παιδιά και µία λειτουργός του καταφυγίου παραµένει 
διαθέσιµη στο κινητό της (εφαρµόζοντας το πρότυπο αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζετε 
τον κίνδυνο νέων τραυµατικών βιωµάτων και υπερέντασης. Αν όµως δουλέψει επιτυχώς, 
από την άλλη, η προσέγγιση αυτή µπορεί να επενεργήσει ενδυναµωτικά στη 
αφικνούµενη γυναίκα που θα δει µια γυναίκα που πέρασε τα ίδια µε αυτήν να την βοηθά. 

 Το πεδίο αυτό προβλέπει την ανάπτυξη και τη διεύθυνση της συµβουλευτικής, στήριξης 
όπως και επακόλουθης στήριξης για µη ένοικους, και τον καταρτισµός και την παρακολούθηση 
της συµµόρφωσης µε τα χρονοδιαγράµµατα παροχής υπηρεσιών.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Εργασία µε παιδιά 
Συνήθως, οι εργαζόµενες του καταφυγίου που φροντίζουν τα παιδιά αναλαµβάνουν την ευθύνη 
για το πεδίο αυτό. Και εδώ, πρέπει να εξετάζονται οι υπηρεσίες προς τα παιδιά ως προς τον 
σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αναπροσαρµογή των µεταβαλλόµενων συνθηκών. 
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∆ιαχειριστικό πεδίο: ∆ηµοκρατικές δοµές και συµβίωση στο καταφύγιο  
Αντικείµενο του πεδίου αυτού είναι η διασφάλιση ότι η συµβίωση στο καταφύγιο είναι όσο το 
δυνατό µια θετική εµπειρία για τις γυναίκες και τα παιδιά, πως νιώθουν άνετα χωρίς αγωνία και 
άγχος. Η ουσία της εργασίας αυτής είναι να εµπεδωθεί η κουλτούρα του καταφυγίου ως µέρος 
της γενικότερης διευθυντικής κουλτούρας (βλ. κεφ. 8). Περιλαµβάνει την αντιµετώπιση 
συγκρούσεων όπως και την εφαρµογή των αρχών διαχείρισής τους. Η ευθύνη στον τοµέα αυτό 
πρέπει να ανατίθεται σε ένα ή και δύο µέλη του προσωπικού που ενδείκνυται όπως τύχουν 
ειδικής κατάρτισης για εργασία µε οµάδες και διαχείριση συγκρούσεων.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Εσωτερική επικοινωνία, συσκέψεις οµάδας, σύνδεσµος 
Η εσωτερική επικοινωνία αποτελεί πολύ σηµαντική πτυχή. Η πληροφόρηση πρέπει να 
µεταδίδεται άµεσα και αποτελεσµατικά. Άλλες πτυχές της εργασίας στο πεδίο αυτό είναι: έκδοση 
κατευθυντηρίων γραµµών για τη ζωή στο καταφύγιο και άλλων αναγκαίων πληροφοριών· και 
σχεδιασµός και πραγµατοποίηση τακτικών συσκέψεων του προσωπικού, του συνδέσµου όπως 
και συναντήσεις του προσωπικού µε το διοικητικό συµβούλιο.  
 Μια προσφερόµενη λύση θέλει το προσωπικό ή (µέλος του) να έχει την ευθύνη και για τη 
συµβίωση και την εσωτερική επικοινωνία µια και υπάρχουν συνέργειες προς αξιοποίηση. Έτσι 
είναι δυνατό να ενηµερωθεί το διοικητικό συµβούλιο τις έγνοιες των φιλοξενούµενων γυναικών 
και παιδιών όπως και αντίστροφα.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Ασφάλεια 
Η προσφορά προστασίας και ασφάλειας στα φιλοξενούµενα άτοµα αποτελεί  βασικό καθήκον 
του καταφυγίου (βλ. κεφ. 7). Ένα µέλος της οµάδας θα µπορούσε να αναλάβει την αποκλειστική 
ευθύνη του πεδίο αυτού, καταρτίζοντας σχέδια για τις προφυλάξεις ασφάλειας και την εξέταση 
της εφαρµογής τους, την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις διαδικασίες ασφαλείας, τη 
συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητά τους και την αναπροσαρµογή τους όσο χρειάζεται. 
Κάθε ένοικος, γυναίκα ή παιδί, και το προσωπικό πρέπει να εµπλέκονται πάντα στο σχεδιασµό 
και εφαρµογή των διαδικασιών ασφάλειας.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Προσωπικό 
Αποτελεί ένα από τα κλασσικότερα πεδία που πρέπει να αναλαµβάνει το άτοµο ή το σώµα που 
διευθύνει το καταφύγιο. Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων (βλ. κεφ. 6.2): 
• Εξεύρεση προσωπικού: συγγραφή της περιγραφής εργασίας, συνεντεύξεις, επιλογή 
• Πρόσληψη και εκπαίδευση νέου προσωπικού 
• Αποπεράτωση της απασχόλησης προσωπικού που αποχωρεί 
• ∆ιατύπωση συµβολαίων απασχόλησης 
• Επίβλεψη της ενηµέρωσης του προσωπικού για νέες εξελίξεις και τα δικαιώµατά του  
• Στήριξη προσωπικού στα καθήκοντά τους και τον σχεδιασµό της καριέρας του (Τι 

δουλειά κάνω τώρα; Πως µε κάνει να νιώθω;  Πως θα είναι η περαιτέρω εξέλιξή της;)  
• Στήριξη όταν συµβαίνουν προβλήµατα, πρόληψη εξάντλησης και κόπωσης 
• Στήριξη σε περιπτώσεις συγκρούσεων µεταξύ µελών του προσωπικού 
• Οργάνωση εποπτείας 
• Προγραµµατισµός άδειας διακοπών, άλλης άδειας και αναπλήρωση ασθενών 
• Προώθηση θετικής διευθυντικής κουλτούρας, οργάνωση εκδροµών, γενεθλίων, 

εκδηλώσεων εορτασµού επιτευγµάτων, κοινού στοχασµού για προβλήµατα και  
αποτυχίες κλπ. 
Σηµείωση: Ενηµερώστε το τα µέλη του προσωπικού για την υποχρέωσή τους για τήρηση 
εµπιστευτικότητας και ότι πρέπει να δεσµευτούν γραπτώς κατά την πρόσληψής τους. 
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∆ιαχειριστικό πεδίο: Προϋπολογισµός και συλλογή εισφορών 
Αναντίλεκτα, αποτελεί ένα πεδίο καίριας σηµασίας µιας και το καταφύγιο µπορεί µόνο να 
λειτουργήσει εάν διαθέτει επαρκείς οικονοµικούς πόρους (βλ. κεφ. 4.2). Αυτό το εξαιρετικά 
ευαίσθητο πεδίο της οικονοµικής ευθύνης πρέπει να ανατίθεται στο άτοµο (ή άτοµα) που 
διευθύνει το καταφύγιο, εφόσον υπάρχει. Η συλλογή εισφορών αποτελεί µια πρόσθετη εργασία 
που θα πρέπει να αναλαµβάνεται από το διοικητικό συµβούλιο του συνδέσµου.  
 Σε περίπτωση που προκύψουν χρέη, αυτά πρέπει να καλυφθούν από τον σύνδεσµο. 
Έχει σηµασία να αποφασιστεί και να αποσαφηνιστεί ποιοι έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς 
λογαριασµούς  του συνδέσµου για τη διεκπεραίωση συναλλαγών. Το προσωπικό που φέρει την 
ευθύνη για τον τοµέα αυτό πρέπει να διαθέτει κατάλληλα προσόντα.  
Το πεδίο προϋπολογισµός και συλλογή εισφορών προβλέπει τις εξής εργασίες και ευθύνες: 
• Συλλογή εισφορών 
• Σχεδιασµός τρέχοντος προϋπολογισµού και υπολογισµός τρέχοντος κόστους 
• Τήρηση καθαρών λογιστικών βιβλίων όπως προβλέπεται 
• Υπολογισµός απολαβών 
• Καταβολή φόρων, πληρωµή κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων αποκοπών 
• Ανάθεση και επίβλεψη εκχωρηµένων συµβολαίων 
• Οικονοµικές συναλλαγές (πληρωµή µισθών, λογαριασµών κλπ) 
• Ενδιάµεσοι και ετήσιοι λογαριασµοί και οικονοµικές καταστάσεις 
• Αναφορά στο διοικητικό συµβούλιο, έλεγχος υπό του διοικητικού συµβουλίου 
• Συµβόλαια διαρκείας µε χορηγούς, σαφήνεια στις λογιστικές διαδικασίες και πληρωµές 

κλπ 
Σηµείωση: πολλά καταφύγια αναθέτουν τις πιο πάνω εργασίες (όπως τα λογιστικά) σε 
ελεύθερα συνεργαζόµενο προσωπικό. Μην ξεχνάτε ωστόσο, ότι την τελική ευθύνη για τις 
οικονοµικές δοσοληψίες φέρουν ακέραια τα µέλη του προσωπικού που είναι 
επιφορτισµένα µε την οικονοµική διαχείριση και/ή το διοικητικό συµβούλιο, και συνεπώς 
το πεδίο αυτό απαιτεί προσοχή.  

 
 Είναι αναγκαίο όπως διασφαλιστούν υγιείς πρακτικές στις οικονοµικές δοσοληψίες του 
συνδέσµου, όχι µόνο λόγω της οικονοµικής ενίσχυσης που (ίσως) λαµβάνει από το κράτος. 
Κάθε ανακρίβεια στα λογιστικά µπορεί να γίνει αφορµή για προβλήµατα, ειδικά όταν ο 
σύνδεσµος αποτείνεται εκ νέου για χορηγίες. Συνιστούµε συνεπώς, όπως συµφωνηθούν µε 
σαφήνεια µε τους χρηµατοδότες οι σχετικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, οι χρηµατοδότες θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι τα καταφύγια δεν διαθέτουν «κεφάλαιο» (πράγµατι, δεν δικαιούνται να 
έχουν) και συνεπώς πρέπει να βασίζονται στην άµεση διεκπεραίωση αιτήσεων και τη µεταφορά 
χρηµατικών πόρων.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Εσωτερική διοίκηση 
Η διοίκηση αποτελεί ένα από τα πλέον εκτενή πεδία του µάνατζµεντ. Η συνεχής αλλαγή 
χαρακτηρίζει τα καταφύγια όπου συνεχώς γίνονται δεκτές και εξέρχονται γυναίκες µε παιδιά. Η 
επίπλωση και ο εξοπλισµός χρησιµοποιούνται συνεχώς και χρειάζονται συχνά επιδιόρθωση. Η 
διατήρηση του καταφυγίου σε καλή κατάσταση ώστε οι ένοικοί του να µπορούν να ζουν άνετα, 
αποτελεί διαρκή πρόκληση. Το πεδίο αυτό απαιτεί την ανάθεση της ευθύνης σε ξεχωριστό 
µέλος του προσωπικού που θα είχε την ευθύνη οργανωτικών εργασιών και της εργασίας µε 
µεγάλο αριθµό παιδιών και γυναικών. Στα περισσότερα καταφύγια καλούνται οι γυναίκες ένοικοί 
να συνεισφέρουν µε την εργασία τους στο νοικοκυριό. Μπορεί να βοηθήσει και να κάνει καλό 
στις γυναίκες. Ωστόσο, η διοίκηση δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι γυναίκες αυτές βρίσκονται σε µια 
κρίσιµη φάση και έχουν να χειριστούν τα δικά τους προβλήµατα, και δεν πρέπει να 
αναλαµβάνουν πρόσθετα βάρη. Επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει να αναµένεται από τις γυναίκες 
ένοικους του καταφυγίου να διεκπεραιώνουν το νοικοκυριό. Το καταφύγιο πρέπει να καλύπτει 
τα έξοδα για το προσωπικό καθαρισµού π.χ. 
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∆ιαχειριστικό πεδίο: Συντονισµός εθελοντριών και εκπαιδευοµένων 
Πολλές οργανώσεις διαθέτουν εθελόντριες στο προσωπικό τους. Το επιβάλλουν δύο λόγοι: η 
ανεπάρκεια πόρων και το ότι η συµπερίληψη εθελοντριών για µερικές εργασίες είναι σκόπιµη 
και επωφελής. Η γνώση και η εµπειρία εθελοντριών στην καταπολέµηση της βίας κατά 
γυναικών και παιδιών προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη (βλ. κεφ. 6.2). Πολλά καταφύγια 
αναλαµβάνουν εκπαιδευόµενες που εργάζονται για µερικές εβδοµάδες ή µήνες στα πλαίσια του 
προγράµµατος εκπαίδευσής τους (π.χ. κοινωνικών σπουδών). Η επιλογή, καθοδήγηση και 
επίβλεψη εκπαιδευοµένων χρειάζεται επίσης προγραµµατισµό.  

Παράδειγµα: Ένα από τα πιο παλιά καταφύγια της Αγγλίας (The Haven), ενέταξε 
εθελόντριες σε διάφορους τοµείς. Για πληροφορίες βλ. http://www.havenrefuge.org.uk/. 

 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: ∆ηµόσιες σχέσεις, δικτύωση και παρασκηνιακό έργο 
Πολλά, αν όχι όλα τα µέλη του προσωπικού των καταφυγίων εµπλέκονται σε εργασίες των 
πεδίων αυτών που προβλέπουν ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο σχεδιασµός και ο 
συντονισµός τους πρέπει να γίνεται από ένα ή δύο άτοµα ώστε διασφαλιστεί µια συνεχής και 
στοχευόµενη προσέγγιση (βλ. κεφ. 9). 
 Αυτό το διαχειριστικό πεδίο περιλαµβάνει επίσης και παρασκηνιακές επαφές µε εν 
δυνάµει χορηγούς, δωρητές και άτοµα που διαθέτουν πολιτικές ευθύνες.  
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Στατιστικά,  σύνταξη στοιχείων, αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας 
Η διαρκής σύνταξη στοιχείων σχετικών µε το έργο και ο καταρτισµός στατιστικών και εκθέσεων 
αποτελούν ένα σηµαντικό πεδίο εργασιών.  Αυτό το έργο φυσικά, πρέπει να αναλαµβάνουν 
άτοµα µε τα απαιτούµενα προσόντα και εξειδίκευση. Συνεχής αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας 
αποτελούν πρόσθετες πτυχές του έργου του καταφυγίου (βλ. κεφ. 11). 
 
 
∆ιαχειριστικό πεδίο: Πολιτικές, δηλώσεις, ανάπτυξη και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 
Η έκδοση δηλώσεων µε αφορµή διάφορα ζητήµατα ή νοµοσχέδια και η σύνταξη και δηµοσίευση 
άρθρων είναι βασικές µέθοδοι µετάδοσης της εµπειρίας και γνώσης του καταφυγίου στο κοινό.  
 Η πραγµατοποίηση συναντήσεων οµάδων εργασίας για την ανάπτυξη του έργου του 
καταφυγίου και τον µακροπρόθεσµό του προγραµµατισµό έχει µεγάλη σηµασία. ∆ιασφαλίζει 
πως οι αναγκαίες αναπροσαρµογές εντοπίζονται και εν συνεχεία γίνονται.  
 Η διατύπωση µιας µακροπρόθεσµης προοπτικής και του ερωτήµατος «Ποια µορφή θα 
έχει το καταφύγιό µας σε 10, 15 και 20 χρόνια;». βοηθά στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων 
για συνέχιση της πορείας στα επόµενα χρόνια.  
 Άλλωστε, «τα σηµερινά οράµατα είναι η αυριανή πραγµατικότητα». 
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6.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 
 
6.2.1 Θεµελιώδη  της  διεύθυνση  προσωπικού  σε  καταφύγια  
 
Η εµπειρία που συγκέντρωσαν τα ευρωπαϊκά καταφύγια για χρόνια απέδειξε ότι µια γυναίκα 
θύµα ανδρικής βίας µπορεί πιο εύκολα να ανοιχθεί σε και να εµπιστευθεί µια άλλη γυναίκα. Για 
τούτο, το έργο των καταφυγίων βασίζεται στην αρχή της στελέχωσης µε γυναίκες, ευαίσθητες σε 
θέµατα γυναικών: µιας και η βία κατά των γυναικών σχετίζεται µε το φύλο, η προσέγγιση για τον 
τερµατισµό της βίας αυτής πρέπει επίσης να σχετίζεται µε το φύλο. Το ζήτηµα της βίας κατά των 
γυναικών δεν έγειρε η κοινωνία ως σύνολο· οι ίδιες οι γυναίκες ήταν αυτές που ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία για τερµατισµό αυτής της βίας. Οι γυναίκες υπήρξαν θύµατα δυσµενούς διάκρισης 
που τις έθετε σε µειονεκτική θέση. Η βία είναι µία από τις χειρότερες µορφές διάκρισης. Με την 
πρωτοβουλία για υλοποίηση προγραµµάτων όπως της λειτουργίας καταφυγίων και γραµµών 
βοήθειας, οι γυναίκες έστρεψαν την προσοχή της κοινωνίας στο θέµα αυτό. Το πολιτικό 
πρότυπο «από κάτω προς τα πάνω» είναι σύνηθες για γυναικείες οργανώσεις και άλλα 
κοινωνικά κινήµατα που πραγµατεύονται τις ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων. 
 Η επάρκεια πόρων είναι αναγκαία προϋπόθεση για το στήσιµο ενός καταφυγίου αλλά η 
παρουσία εκπαιδευµένου και φιλότιµου προσωπικού είναι ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας.  
 Οι γυναίκες που εργάζονται σε ένα καταφύγιο χρειάζονται ξεκάθαρα κίνητρα. Προέχει το 
να είναι πλήρως αφοσιωµένες στους στόχους και τις αρχές του καταφυγίου (βλ. κεφ. 3). Ο 
στόχος της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση συγκεκριµένης εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε το 
ζήτηµα της βίας που θα επιτρέψει στο προσωπικό να στηρίξει άλλες γυναίκες αποτελεσµατικά.  
 Η αναγνώριση και επαρκής αµοιβή της εργασίας τους είναι ζωτικής σηµασίας. Το 
προσωπικό του καταφυγίου θα πρέπει να αµείβεται ανάλογα µε τα προσόντα και τους συνήθεις 
µισθούς για τα προσόντα αυτά (δηλαδή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις).  
 Το στήσιµο ενός καταφυγίου, απαιτεί όπως ο σύνδεσµος αποφασίσει για τις υπηρεσίες 
που θα προσφέρει, και ακολούθως, ποιες επαγγελµατικές δεξιότητες απαιτούνται για τις 
υπηρεσίες αυτές, αλλά και εντέλει και για τις υπόλοιπες άλλες απαιτούµενες βοηθητικές 
δεξιότητες.  
 Τα καταφύγια χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα προσόντων για να εκτελέσουν το πολύπλοκό 
τους έργο. Απαιτούνται δεξιότητες και προσόντα στα εξής πεδία: διαχείριση κρίσεων, ατοµική 
και οµαδική συµβουλευτική, οµαδική εργασία, επίλυση συγκρούσεων και µεσολάβηση, 
εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία, θεραπευτικές δεξιότητες και εργασία µε τραυµατισµένα 
θύµατα, ψυχολογία και παιδαγωγική, νοµική κατάρτιση, ηγετική προσωπικότητα και µάνατζµεντ, 
οικονοµική διαχείριση και συλλογή εισφορών, δηµόσιες σχέσεις, πολιτιστική διαµεσολάβηση, 
ξένες γλώσσες κλπ. Μιας και τα καταφύγια δεν µπορούν να προσλάβουν επαγγελµατίες από 
όλους τους πιο πάνω τοµείς, είναι αναγκαία η απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων και 
προσόντων µέσω επαρκούς κατάρτισης.  
 Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση του προσωπικού και ξεκινήσει η λειτουργία των 
υπηρεσιών, απαιτείται συνεχής κατάρτιση για να αποκτηθεί πρόσθετη εµπειρία και καλύτερη 
γνώση που επιτρέπουν στο καταφύγιο να εµβαθύνει στην προσφορά υπηρεσιών και να 
αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις (άνοιγµα άλλων καταφυγίων, πρόσθετες υπηρεσίες κλπ). 
 Η κατάρτιση, µαζί µε τακτικές συνεδρίες εποπτείας, θα βοηθήσουν το προσωπικό να 
διατηρήσει και να αναπτύξει τις επαγγελµατικές του δεξιότητες και να αποκτήσει επίγνωση της 
εµπειρίας του σε συναισθηµατικό και νοητικό επίπεδο. 
 
 
6.2.2 Ανάγκες  προσωπικού  
 
Το µέγεθος του καταφυγίου, ο αριθµός και τύπος υπηρεσιών και η ισχύουσα οργανωτική δοµή 
(ξεχωριστό καταφύγιο, συνδυασµός καταφυγίου/κέντρου στήριξης) πρέπει να συνυπολογιστούν 
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στον καθορισµό των αναγκών προσωπικού. Τα καταφύγια µε ξεχωριστό συµβουλευτικό κέντρο 
έχουν συνήθως δύο οµάδες, µία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες στο καταφύγιο και µία τη 
γραµµή βοήθειας και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες.  
 Υπάρχουν διάφορες ουσιώδεις υπηρεσίες που µπορούν να προσφερθούν στις γυναίκες 
και τα παιδιά (βλ. κεφ. 5). 
 
 
6.2.3 Παράδειγµα - Ωράριο  προσωπικού  στο  καταφύγιο  
 
Ο ακόλουθος υπολογισµός προσφέρουν ένα γενικό πλαίσιο για τις ανάγκες προσωπικού που 
χρειάζεται ένα µέσου µεγέθους καταφύγιο που προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
• Χώρο για 10 έως 15 οικογένειες, δηλαδή 25-35 θέσεις 
• Εικοσιτετράωρη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής βοήθειας του καταφυγίου 
• Υπηρεσίες συµβουλευτικής και στήριξης όπως περιγράφει το κεφάλαιο 5.1 
• ∆ηµόσιες σχέσεις και δικτύωση 
Εργάσιµες ώρες ανά εβδοµάδα: 
• Τουλάχιστον 200 ώρες εβδοµαδιαίως (40 ώρες = 1 άτοµο µε πλήρη απασχόληση, 200 

ώρες 5 άτοµα µε πλήρη απασχόληση ή περισσότερα µε µερική απασχόληση) για να 
λειτουργούν το καταφύγιο όπως και την εικοσιτετράωρη γραµµή βοήθειας· τουλάχιστον 
80 µέχρι 100 ώρες να αφιερώνονται από λειτουργούς µε ειδικές δεξιότητες για στήριξη 
µεταναστριών (50% ή περισσότερο των γυναικών σε καταφύγια είναι µετανάστριες ή 
µέλη µειονοτήτων, βλ. κεφ. 2 και 5.1).  

• Συµβουλευτική και στήριξη (τουλάχιστον 80  
• Φροντίδα παιδιών (τουλάχιστον 60 ώρες) 
• ∆ιοικητική εργασία (τουλάχιστον 40 ώρες) 
• ∆ιαχείριση και δηµόσιες σχέσεις (τουλάχιστον 40 ώρες) 

Ένα µέσου µεγέθους καταφύγιο πρέπει να διαθέτει 10 άτοµα υπό πλήρη απασχόληση 
ώστε να παρέχει επαγγελµατική και αποτελεσµατική στήριξη. 
Σηµείωση: Η πιο πάνω εµπειρική µέθοδος δεν εξαρτάται από τον τρόπο ανάθεσης της 
εργασίας στο καταφύγιο. Σε πολλές περιπτώσεις, κάθε µέλος του προσωπικού του 
καταφυγίου (εκτός από τους ειδικούς παιδοκόµους) αναλαµβάνει διάφορα καθήκοντα 
(γραµµή βοήθειας, διαδικασίες εισδοχής, συµβουλευτική, σύναξη ενοίκων κλπ), Αυτές οι 
εργασίες λογίζονται ως µέρος του ωραρίου τους. Ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώνεται στην 
ατοµική συµβουλευτική και στήριξη ή άλλα συγκεκριµένα καθήκοντα (βλ. κεφ. 6.1). 

 
 Η πιο πάνω µέθοδος υπολογισµού δεν περιλαµβάνει ανάγκες προσωπικού για ειδικά 
καθήκοντα – δικηγόρους µερικής απασχόλησης και νοµικούς συµβούλους, λογιστές, ειδικούς 
για δηµόσιες σχέσεις κλπ. 
 Υπολογίζοντας τις ανάγκες σε προσωπικό, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα µέλη του θα 
χρειάζονται διακοπές ή άδεια ασθενείας και ότι θα πρέπει να παρακολουθούν µαθήµατα 
κατάρτισης. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπονται κονδύλια για αντικαταστάτριες.  
 
 
6.2.4 Φόρτος  εργασίας  και  αµοιβή  – παράγοντες  κινδύνου  
 
Όπως έχουµε αναφέρει, τα µέλη του προσωπικού πρέπει αριθµητικά να αντιστοιχούν τον φόρτο 
εργασίας και να αµείβονται ανάλογα µε τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα. Ασκούν ένα 
κοινωνικό λειτούργηµα που απαιτεί εργασία µε ανθρώπους µε τραυµατικές εµπειρίες και 
συνεπώς προσφέρει ένα ανάλογο κοινωνικό στάτους σαν άλλα ανάλογα επαγγέλµατα.  
 Οπωσδήποτε πρέπει να παρακολουθείτε στενά το φόρτο εργασίας του προσωπικού 
(οµάδας και κάθε µέλους) και να µεριµνάτε ώστε να µειώνεται µε νέες προσλήψεις ή περικοπές 
στις προσφερόµενες υπηρεσίες εφόσον οι πόροι δεν επιτρέπουν νέες προσλήψεις.
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Το ανθρώπινο και επαγγελµατικό δυναµικό πρέπει να διαφυλάσσεται για να διασφαλιστεί η 
παραµονή του για να προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες. 
 Αυτό σηµαίνει ότι κάθε οµάδα και κάθε µία λειτουργός του καταφυγίου από µόνη της θα 
είναι υπεύθυνη για ένα συγκεκριµένο πεδίο, θα έχει χρόνο να προγραµµατίζει την εργασία της, 
να την εκτελέσει, να την αξιολογήσει και τέλος, να αναπροσαρµόσει το πως υλοποιεί ένα 
πρόγραµµα ή µια παρέµβαση (λ. Κεφ. 6.1). 

Παράδειγµα: Κατά τον σχεδιασµό της κατανοµής χρόνου για µια συµβουλευτική 
συνεδρία, τα ακόλουθα βήµατα πρέπει να προβλέπονται: Προσεκτική ετοιµασία στα 
µέτρα της χρήστριας της υπηρεσίας· καταγραφή των αποτελεσµάτων µετά από κάθε 
συνάντηση· χρόνος για σκέψη γύρω από το τι είπε· αν είναι αναγκαίο διατύπωση 
ερωτήσεων για την επόµενη εποπτική σύσκεψη ώστε να µπορέσετε να επανασχεδιάσετε 
την παρέµβασή σας στην περίπτωση της συγκεκριµένης γυναίκας. 
 
Παράδειγµα: Σχεδιασµός του προγράµµατος για βραδινές συναντήσεις γυναικών και 
παιδιών στο καταφύγιο (αφιερωµένες σε θέµατα υγείας)· υλοποίηση του προγράµµατος· 
συναντήσεις µε την οµάδα για εξέταση του τι συνέβη σε αυτές, τις αντιδράσεις των 
γυναικών, νέες διαπιστώσεις, νέα γνώση· σχεδιασµός µελλοντικών προγραµµάτων. 

 
Εάν διαπιστώσουµε ότι δεν µπορούν να γίνουν οι πιο πάνω ενέργειες ή καθηµερινά έχουµε 
πολύ λίγο χρόνο για αυτές, πρέπει να ενηµερώσουµε για το πρόβληµά µας και να βρούµε µια 
λύση, ώστε να αποφευχθούν πιθανά πλήγµατα στο προσωπικό και την οργάνωση.  
 Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε περιπτώσεις µεγάλου φόρτου εργασίας, ή διαφορετικά 
ανεπαρκούς προσωπικού, ή που οι µισθοί είναι ανεπαρκείς (δεν αναγνωρίζεται η 
εµπειρογνωµοσύνη του προσωπικού) είναι οι ακόλουθοι: 
Εξάντληση και κόπωση προσωπικού: 
 Το προσωπικό δεν είναι σε θέση να προσφέρει επαγγελµατική βοήθεια (χαµηλά επίπεδα 
υπηρεσιών, τσακωµοί συναδέλφων, αίσθηµα αδυναµίας / παντοδυναµίας, αποφυγή ευθυνών, 
έλλειψη προσωπικής ελευθερίας ή και πλήρης απώλεια εργασιακών δοµών)· 
Συνεχείς αλλαγές προσωπικού: 
 Αυτές θα εµποδίσουν την οργάνωση από το να αποκτήσει εµπειρίες και να εµβαθύνει. 
 
 
6.2.5 Πρόγραµµα  καθηκόντων  
 
Όταν καταρτίζετε το πρόγραµµα καθηκόντων και τις βάρδιες του καταφυγίου, η οµάδα ή η 
συντονίστρια (ανάλογα µε το επιλεγµένο οργανωτικό πρότυπο) πρέπει να έχει υπ’ όψιν τα εξής: 
• Κατ’ αρχήν, ένα άτοµο πρέπει να έχει την ευθύνη για τον καταρτισµό του προγράµµατος 

καθηκόντων. Το άτοµο αυτό θα καταρτίζει το πρόγραµµα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
σε παροχή υπηρεσιών. Το πρόγραµµα πρέπει να διανέµεται σε όλο το προσωπικό ενώ 
πρέπει να υπάρχουν κανόνες για ρύθµιση τυχόν αλλαγών στις ώρες καθήκοντος που 
πρέπει να γίνονται εµπρόθεσµα κατόπιν έγκρισης της υπεύθυνης.  

• Μερικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται επί εικοσιτετραώρου βάσης, επτά µέρες την 
εβδοµάδα, ενώ άλλες (συµβουλευτική, παιδικές δραστηριότητες, θεραπεία κλπ) σε ώρες 
γραφείου. 

• Οι βάρδιες θα προγραµµατίζονται για την περίοδο ενός µήνα αλλά να είναι δυνατό να 
γίνονται αλλαγές ανά δεκαπενθήµερο. Ο σχεδιασµός των βαρδιών πρέπει να λαµβάνει 
υπ’ όψιν τις ηµέρες εκτός υπηρεσίας των µελών του προσωπικού που εργάζονται σε 
νυκτερινή βάρδια και τις ανάγκες σε προσωπικό για επικείµενες εκδηλώσεις.  

 Ανάλογα µε το µέγεθος του καταφυγίου και την πιθανότητα να προκύψουν επείγοντα 
περιστατικά, είναι προτιµότερο όπως, εκτός από τις νυκτερινές ώρες, παραµένουν στο 
καταφύγιο δύο λειτουργοί του καταφυγίου. 
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6.2.6 Αρχική  εκπαίδευση  προσωπικού  
 
Η αρχική εκπαίδευση του προσωπικού αποσκοπεί στο να ενισχύσει την αρµοδιότητά του στο 
πεδίο της παρέµβασης και πρόληψης βίας κατά των γυναικών και παιδιών και γνώση 
πρακτικών πτυχών της εργασίας στο καταφύγιο. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η 
φεµινιστική που βασίζεται στην ενδυνάµωση (βλ. κεφ. 3). 
 Την εκπαίδευση αναλαµβάνουν προσοντούχα άτοµα µε πολυετή πείρα. Κάθε ΜΚΟ θα 
πρέπει να επιλέγει τα άτοµα αυτά βάσει των συγκεκριµένων αναγκών της για εκπαίδευση. 
 Η κατάρτιση περιλαµβάνει την αρχική φάση, που πρέπει να είναι σχετικά εντατική, 
αποτελούµενη από ένα µάθηµα τουλάχιστον 80 ωρών (10 µέρες σεµινάριο ή εργασία δύο 
εβδοµάδων), και ακολούθως περαιτέρω εκπαίδευση και επίβλεψη.  
 Το περιεχόµενο του προγράµµατος κατάρτισης θα πρέπει να κατανέµεται σε: 
• µια βασική ενότητα που περιλαµβάνει τις επιστηµονικές και θεωρητικές πτυχές της βίας 

κατά των γυναικών (ορισµό, εξάπλωση του προβλήµατος, µορφές της βίας κατά 
γυναικών, κύκλο βίας, βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο αντίκτυπο της βίας, τακτικές 
του δράστη)· κατευθυντήριες γραµµές για την παρέµβαση και την ενδυνάµωση (παροχή 
προστασίας και ασφάλειας, κατονοµασµό από τη γυναίκα της βίας που δέχθηκε, εκ νέου 
ανάθεση ευθυνών τονίζοντας τις κοινωνικές ευθύνες, παίρνοντας το µέρος του θύµατος, 
πιστεύοντας την, όχι µόνο µε σεβασµό στις επιλογές της, καταρτίζοντας µαζί τον 
σχεδιασµό για την ασφάλειά της, λογαριάζοντας την πολυπλοκότητα της παρέµβασης...)· 
δικτύωση µε άλλες υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• µία ή και περισσότερες ειδικές ενότητες ανάλογα µε την οργάνωση που διατηρεί το 
καταφύγιο, διαφορετικές  υπηρεσίες του καταφυγίου (εισδοχή, γραµµή βοήθειας, 
συµβουλευτική, πρόληψη, δηµόσιες σχέσεις κλπ) και οµάδες στόχου (γυναίκες, παιδιά, 
έφηβοι, ανάπηρες και ηλικιωµένες γυναίκες, µετανάστριες...) 

 Η πρακτική εξάσκηση µερικών ή όλων των λειτουργών για ένα χρονικό διάστηµα σε ένα 
καταφύγιο που ήδη λειτουργεί µπορεί να αποδειχθεί αρκετά υποβοηθητική. Όταν προσληφθούν 
νέες λειτουργοί, πρέπει και αυτές να πάρουν αυτή την αρχική εκπαίδευση, υπό τη µορφή 
προσωπικών µαθηµάτων από µια έµπειρη λειτουργό και να εργαστούν δίπλα δίπλα µε τις 
έµπειρες συναδέλφους τους.  
 
 
6.2.7 Μετέπειτα  κατάρτιση  προσωπικού  
 
Η αρχική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από µετέπειτα κατάρτιση. Για να διατηρηθεί η 
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, το καταφύγιο πρέπει να διενεργεί µαθήµατα για 
µετέπειτα κατάρτιση επί πιο συγκεκριµένων θεµάτων όπως η σεξουαλική κακοποίηση και βία 
κατά των παιδιών, η σωµατεµπορία γυναικών, η περιτοµή γυναικών, νοµοθετικές 
τροποποιήσεις, νόµους σχετικά µε µετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες, στήριξη σε γυναίκες 
και παιδιά µε αναπηρίες, µετατραυµατικά σύνδροµα κλπ. 
 Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης των ικανοτήτων των µελών του προσωπικού είναι η 
συµµετοχή σε συνέδρια, σεµινάρια και άλλες εκδηλώσεις σχετικά µε τη βία των φύλων, σε 
συνδυασµό µε την ανάγνωση συγκεκριµένου υλικού σχετικά. Κάθε µέλος του προσωπικού 
πρέπει να είναι ελεύθερο να αφιερώνει τουλάχιστο δύο εβδοµάδες κάθε χρόνο για την 
περαιτέρω κατάρτισή του. 
 Τέλος, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές µε άλλα καταφύγια σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές 
επίπεδο είναι ένας πολύτιµος τρόπος για βελτίωση των υπηρεσιών και µέτρων πρόληψης. Μια 
άλλη πτυχή της κατάρτισης αφορά την εµβάθυνση των γνώσεων σχετικά µε τη βία των φύλων. 
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6.2.8 Σεµ ινάριο  εκπαίδευσης  των  εκπαιδευτών  
 
Το προσωπικό του καταφυγίου µε τουλάχιστον δύο χρόνια πείρα θα πρέπει να έχει την ευκαιρία 
να παρακολουθεί σεµινάρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών ή 5 
ηµερών) ώστε να µπορούν να εκπαιδεύουν επαγγελµατίες (γιατρούς, δικηγόρους, 
αστυνοµικούς, κοινωνικούς/ές λειτουργούς, ψυχολόγους κλπ) στον χειρισµό του ζητήµατος της 
βίας κατά των γυναικών και παιδιών (βλ. WAVE 2000). 
 
6.2.9 Επίβλεψη  
 
Η επίβλεψη αποσκοπεί στην εξέταση και βελτίωση της εργασίας µας. Την ασκούν ειδικά 
εκπαιδευµένοι/ες εµπειρογνώµονες που παρέχουν συµβουλευτική σε µια οµάδα, ένα σύνολο ή 
σε άτοµα. Σε πολλές χώρες, οι επιβλέποντες/ουσες είναι µέλη συνδέσµων που έχουν  
διατυπώσει  πρότυπα για εκπαιδευτικά προγράµµατα επίβλεψης και που δηµοσιεύουν 
καταλόγους αδειούχων επιβλεπόντων. Σας συµβουλεύουµε να αναζητήσετε ένα άτοµο για την 
επίβλεψη µε ευαισθησίες σε θέµατα των δύο φύλων και έχει εµπειρία στον τοµέα της βίας κατά 
των γυναικών και παιδιών.  
 Η αποτελεσµατική επίβλεψη απαιτεί τήρηση αποστάσεων. Συνεπώς, ένα ποιοτικό 
κριτήριο είναι η εκτέλεση της επίβλεψης µε εξωτερικούς/ές επιβλέποντες/ουσες.  
 Η επίβλεψη πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό και τις εθελόντριες: 
καµία λειτουργός δεν είναι αξιόπιστη εάν δεν είναι έτοιµη να δουλέψει στον εαυτό της. 
 Κάθε καταφύγιο πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον οµαδική επίβλεψη. Η ατοµική 
επίβλεψη έχει νόηµα όταν γίνεται για αναθεώρηση της συµβουλευτικής εργασίας, ιδιαίτερα µε τα 
νέα µέλη του προσωπικού. 
 Η συχνότητα των συναντήσεων για σκοπούς επίβλεψης εξαρτάται από τον αριθµό του 
προσωπικού και την εµπειρία της όλης οµάδας. Ποικίλει από µηνιαίες συνεδρίες σε 
εβδοµαδιαίες εάν η υπηρεσία έχει θεσµοθετηθεί. 
 
 
Γιατί  η  επίβλεψη  είναι  αναγκαία  για  το  καταφύγιο  
 
Η επίβλεψη είναι κύριο και αναπόσπαστο τµήµα της σχέσης φροντίδας. Το ∆ευτερεύον 
Μετατραυµατικό Σύνδροµο καθιστά την επίβλεψη αναγκαία µιας και προκύπτει από τη φροντίδα 
προς άτοµα και τις αφηγήσεις τους που βίωσαν τραύµατα. Οι λειτουργοί του καταφυγίου 
εκτίθενται συνεχώς τραυµατικές ιστορίες που αφηγούνται οι γυναίκες. Οι λειτουργοί µπορεί να 
γίνουν και µάρτυρες τραυµατικών γεγονότων όπως όταν συνοδεύουν µια γυναίκα στο 
δικαστήριο όπου συναντά τον σύντροφό της ή της βίαιης εισόδου του τελευταίου στο καταφύγιο. 

 Όταν η προσωπική κατάσταση µιας γυναίκας κάνει το προσωπικό του καταφυγίου να 
νιώθει άβολα λόγω της πρόκλησης έντονων αισθηµάτων (όπως θυµού, αδυναµίας ή 
παντοδυναµίας, οίκτου, αγάπης κλπ) ή µε το να ανακαλεί µνήµες για προσωπικής εµπειρίας ή 
να µπλοκάρει τη σχέση φροντίδας, η επίβλεψη µπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση νέων 
τρόπων για τη συνέχιση της εργασίας µε τη γυναίκα. Επιτυγχάνεται βοηθώντας το µέλος του 
προσωπικού να επεξεργαστεί τα αισθήµατά της και να συνειδητοποιήσει τις εµπειρίες της σε 
νοητικό και συναισθηµατικό επίπεδο. 
 Η σχέση µε µια γυναίκα ή ένα παιδί µπορεί να προκαλέσει κάποτε αισθήµατα που 
µπορούν να δυσχεράνουν τη συνέχιση της εργασίας προκαλώντας σύγχυση, σκευωρίες και 
περιπλοκές. 
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Περιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία την επίβλεψη είναι: 
• ο θυµός που προκαλεί η παραβίαση του κανόνα µυστικότητας· 
• η λύπη απώλειας όταν µια γυναίκα εγκαταλείπει το καταφύγιο· 
• το αίσθηµα αδυναµίας όταν µια γυναίκα αποφασίζει να επιστρέψει στο βίαιο σύντροφο· 
• τα προβλήµατα και δυσκολίες που προκαλεί η καθηµερινή σχέση µε γυναίκες· 
• προστριβές µεταξύ συναδέλφων· 
• η επιβολή των κανόνων του καταφυγίου και ο επακόλουθος χειρισµός σε περίπτωση 

παραβίασης των κανόνων· 
• η διοργάνωση συνελεύσεων προσωπικού· 
• ο σεβασµός και αναλογισµός των διάφορων ρόλων του κάθε µέλους του προσωπικού. 
 Η συζήτηση και ανάλυση των προβληµάτων εντός της οµάδας υπό την καθοδήγηση και 
βοήθεια εξωτερικών επιβλέποντων/ουσών σε ένα προκαθορισµένο σκηνικό που προσφέρει το 
αίσθηµα προστασίας και ασφάλειας, επιτρέπουν την επίλυση προστριβών µεταξύ µελών του 
προσωπικού που εύκολα προκύπτουν από την εργασία µε γυναίκες σε καταστάσεις δύσκολες 
και τραυµατικές.  

Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνει η επίβλεψη είναι συνήθως: 
• υπερνίκηση συναισθηµατικών εµποδίων· 
• επιβεβαίωση και στήριξη κατά την εργασία µε γυναίκες που έχουν τραυµατιστεί σφοδρά. 
 Φυσικά, το έµπειρο προσωπικό του καταφυγίου έχει τα προσόντα να συµβουλέψει το 
νέο προσωπικό και να τα βοηθήσει να ανασκοπήσουν την εργασία τους. Η ορολογία αυτής της 
µορφής εσωτερικής στήριξης που έχει ονοµαστεί «ενδόβλεψη» (στµ: από αγγλικά «intervision», 
σύγκρινε «supervision - επίβλεψη») και δεν έχει την ίδια σηµασία όπως η επίβλεψη. 
 Η επίβλεψη χρησιµεύει όταν εφαρµόζεται στην οργανωτική ανάπτυξη, όπου συµβάλλει 
ως βήµα για συζήτηση των δοµών του καταφυγίου και τις λειτουργίες του όπως και την 
περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξής του και των στόχων του (βλ. τµήµα για τη ∆ιαχείριση). 
 
 
6.2.10 Εθελόντριες  
 
Το καταφύγιο πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θα πάρει εθελόντριες. Η φιλοσοφία που 
διαπνέει το παρόν εγχειρίδιο απαιτεί όπως τα καταφύγια αµείβουν το προσωπικό τους και ότι 
δεν πρέπει να βασίζονται σε εθελόντριες λόγω έλλειψης χρηµατικών πόρων. Οι βασικές 
υπηρεσίες που σκιαγραφεί το κεφάλαιο 5 πρέπει να προσφέρονται µε αµειβόµενο προσωπικό. 
 Η εργασία µε εθελόντριες, απαιτεί τα ακόλουθα: 
• Το έργο τους πρέπει να συντονίζεται από µία λειτουργό του καταφυγίου, υπεύθυνη για 

όλα τα θέµατα σχετικά µε τις εθελόντριες. 
• Οι εθελόντριες πρέπει να έχουν γνώση για τις διακρίσεις µε βάση το φύλο και να είναι 

πολύ εµπνευσµένες για να αφιερώνουν λίγο από το χρόνο τους για τη συνεργασία µε 
άλλες γυναίκες και παιδιά που υπήρξαν θύµατα βίας. 

• Όταν µια γυναίκα αποτείνεται για να εργαστεί εθελοντικά, πρέπει να µιλήσει για τις 
αντιλήψεις και τις προσδοκίες της στα πλαίσια συνέντευξης. 

• Μόνο µετά από µια συνέντευξη µπορούν τα δύο µέρη να αποφασίσουν κατά πόσον µια 
γυναίκα είναι κατάλληλη· εάν ναι, τότε πρέπει να υπογραφεί µια συµφωνία που αναφέρει 
τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας και τις σχετικές ευθύνες.  

• Οι εθελόντριες αποδέχονται όλους τους κανόνες (µυστικότητα, κώδικας συµπεριφοράς 
κλπ) 

• Οι εθελόντριες λαµβάνουν επαρκή εκπαίδευση και επίβλεψη 
 Το έργο των εθελοντριών πρέπει να τυγχάνει του µέγιστου σεβασµού. ∆εν αποκλείεται 
µία συνάδελφος καµιά φορά να καθυστερήσει σε ένα ραντεβού λόγω αµέλειας ή να ξεχάσει να 
ενηµερώσει µια άλλη. Τέτοια ολισθήµατα µπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες αν συµβούν µε 
εθελόντριες. Μπορεί να τους δοθεί η εντύπωση πως το έργο τους δεν είναι σηµαντικό. 
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6.2.11 ∆ιάφοροι  τύποι  εθελοντικής  εργασίας  
 
Κάθε καταφύγιο µπορεί να αντλήσει εθελόντριες από το σύνολο των γυναικών που άρχισε να 
ενδιαφέρει το ζήτηµα της βίας κατά των γυναικών. Το καταφύγιο µπορεί να επωφεληθεί από τις 
γυναίκες αυτές όταν προσλαµβάνει καινούργιο προσωπικό, ή όταν υπάρχουν ανάγκες για 
πρόσθετες βοηθούς (εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκστρατείες συλλογής εισφορών κλπ). 
 Υπάρχουν διάφορα ήδη εθελοντριών:  
• εθελόντριες µε πλήρη συµµετοχή στις καθηµερινές δραστηριότητες του καταφυγίου 

(συµβουλευτική, συνελεύσεις προσωπικού, συνεδριάσεις επίβλεψης...) 
• Εκπαιδευόµενες φοιτήτριες που παραµένουν µόνο για µια εκπαιδευτική περίοδο στο 

καταφύγιο. Η αφοσίωσή τους είναι συνεπώς προσωρινή, κατά τη διάρκεια σπουδών. 
• Εκπαιδευόµενες άλλων καταφυγίων· η αφοσίωσή τους είναι επαγγελµατικής φύσης και 

συνήθως µε µακρύτερο χρονικό ορίζοντα.  
• Φιλικά προσκείµενες και φίλες που στηρίζουν το καταφύγιο µε εισφορές και βοηθούν σε 

ειδικές περιπτώσεις όπως σε εκδηλώσεις συγκέντρωσης εισφορών, εκστρατείες κλπ. 
 Οι εθελόντριες µπορούν να έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και ποικίλη εµπειρία: µερικές 
µπορεί να ανακάλυψαν πρόσφατα το θέµα βία κατά των γυναικών και να αποφάσισαν να 
βοηθήσουν το καταφύγιο για κάποιο διάστηµα, άλλες ίσως να έχουν αρκετή πείρα, άλλες ίσως 
να εµπλέκονται όπως τα µέλη του συνδέσµου ή του διοικητικού συµβουλίου που διευθύνει το 
καταφύγιο. Οι γυναίκες µέλη του συνδέσµου ή του συµβουλίου έχουν σηµαντικές ευθύνες και 
αρµοδιότητες και δεν αποκλείεται να έχουν εργαστεί στο καταφύγιο από την ίδρυσή του. 
Πρόκειται για ειδική οµάδα «εθελοντριών» που ταυτόχρονα φέρουν και οικονοµική ευθύνη. 
Τυπικά, ανήκουν στη διεύθυνση του καταφυγίου. 
 Οι εθελόντριες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο µε νέες ιδέες για τις διαδικασίες και 
πρωτοβουλίες, προγράµµατα κλπ, όπως και στην πληροφόρηση γύρω από το ζήτηµα της βίας 
κατά των γυναικών και τον ρόλο και υπηρεσίες του καταφυγίου. Είναι παράγοντες κλειδί και 
επιτελούν πολύτιµο έργο, µαζί µε το πλήρως απασχολούµενο προσωπικό και τα µέλη του 
συνδέσµου. 
 
 
 
6.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  
 
Είναι αναγκαίος ο προσεκτικός και προνοητικός οικονοµικός σχεδιασµός ήδη από τα αρχικά 
στάδια της πρωτοβουλίας για ίδρυση καταφυγίου. Με ανάλογη φροντίδα και περισυλλογή 
πρέπει να καταρτίζεται ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους και έκτακτων εκδηλώσεων.  
 Το κόστος για το στήσιµο και τη λειτουργία ενός καταφυγίου δεν µπορεί να υπολογιστεί 
επακριβώς εκ των προτέρων. Πολλά εξάρτιουνται από το επίπεδο τιµών σε τοπικό επίπεδο. 
Ωστόσο, τα ακόλουθα σχέδια προϋπολογισµού αποτελούν ένα εργαλείο για τον υπολογισµό 
όλου του κόστους που θα προκύψει ανεξάρτητα από την τοποθεσία του καταφυγίου. 
 Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν µπορούν να θεωρηθούν τελικά. Είναι δυνατό να προκύψει 
πρόσθετο κόστος ανάλογα µε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του καταφυγίου. 
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6.3.1 Σχέδιο  προϋπολογισµού  για  στήσιµο  του  καταφυγίου  
 
Είναι αδύνατο να δοθούν ακριβή ποσά για το τελικό κόστος του στησίµατος του καταφυγίου. 
Εκτός από τις διακυµάνσεις των τιµών σε τοπικό επίπεδο, οι συντελεστές κόστους διαφέρουν 
εάν αγοράσετε ένα οίκηµα, γη, αν ήδη διαθέτετε ένα οίκηµα, αν σας δοθεί ένα οίκηµα που 
χρειάζεται προσαρµογές κλπ. Εντούτοις, κάποιο πάγιο κόστος είναι αναµενόµενο.  
 Ειδικότερα, όταν στήνετε ένα καταφύγιο από την αρχή, σας συµβουλεύουµε να 
αναζητήσετε συµβουλή και βοήθεια από ειδικούς. Φυσικά, κάποιες προσωπικές γνωριµίες 
µπορούν να φανούν χρήσιµες. Συµβουλές µπορείτε να αντλήσετε και από τις αρχές και άλλες 
οργανώσεις στήριξης γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, συνίσταται όπως συµβουλευτείτε 
εµπειρογνώµονες σε θέµατα κατασκευών και τεχνικών συστηµάτων ασφάλειας και να 
συζητήσετε µαζί τους τον σχεδιασµό και το πιθανό κόστος.   
 
Ο πίνακας που ακολουθεί βοηθά µόνο ως γενικό περίγραµµα· τα επί µέρους ποσά µπορεί να 
διαφέρουν πολύ.  
 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 
αγορά ακινήτου (ενοικίαση µιας εγκατάστασης) ή  
αγορά γης +  
κατασκευαστικό κόστος (υπολογίστε τα τετραγωνικά µέτρα, 
χρησιµοποιείστε στοιχεία για την περιοχή) συν 

 

ηλεκτρικά, υδραυλικά, πάτωµα, βαφή κλπ.  
συστήµατα ασφάλειας (όπως πιο πάνω)  
εξοπλισµός  
έπιπλα δωµατίων γυναικών (κλίνες, ερµάρια, τραπέζια, καρέκλες)   
τραπεζαρία  
καθιστικό  
κουζίνα (µαζί µε κατσαρόλες, πιάτα, µαχαιροπήρουνα)  
λουτρά  
γραφεία  
γραφεία συµβουλευτικής  
δωµάτια παιδιών  
Παιγνίδια, εκπαιδευτικός εξοπλισµός και υλικό  
είσοδος   
αποθήκες  
κήπος (φυτά, εργαλεία κηπουρικής, έπιπλα κήπου, παιδική χαρά)  
πλυντήρια ρούχων, ρούχα  
γραφειακός εξοπλισµός (τηλέφωνα, υπολογιστές, φωτοτυπικές, 
τηλεοµοιότυπο κλπ) 

 

  
Σύνολο  
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6.3.2 Ετήσιος  προϋπολογισµός  τρεχουσών  δαπανών  
καταφυγίου  

 
Ο ετήσιος προϋπολογισµός του καταφυγίου απαιτεί εξίσου προσεκτικό σχεδιασµό. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να χρησιµεύσει ως βάση το τοπικό επίπεδο τιµών. Και αυτό ισχύει και για το 
κόστος προσωπικού, δηλαδή τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια των συνεργατών του. Τα 
επίπεδα µισθοδοσίας στο καταφύγιο δεν πρέπει να υστερούν σε σχέση µε αλλού όπου 
απαιτούνται τα ίδια προσόντα.  
Τα προβλεπόµενα ποσά θα εξαρτιούνται από το έτος, διάφορες µεταβλητές όπως τις αυξήσεις 
µισθών, τον αριθµό των µελών του προσωπικού, διάφορες ειδικές δαπάνες και επενδύσεις, 
αλλαγές στο ενεργειακό κόστος κλπ. 
 
Συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθοι συντελεστές κόστους: 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
Κόστος προσωπικού (βλ. κεφ. 7)  
Σύµβουλοι για γυναίκες και παιδιά  
Σύµβουλοι για µη ενοίκους   
Προσωπικό για νυκτερινές βάρδιες   
Λογιστής  
Εκπαιδευόµενες  
Σύµβουλοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες   
Προσωπικό καθαρισµό  
Σύµβουλος επί φορολογικών θεµάτων  
Υποδοµή  
Ενοίκιο   
Υπερκεφαλικά  
Ενεργειακό κόστος (ηλεκτρισµός, θέρµανση, νερό κλπ)  
Συντήρηση (επισκευές, ανακαινίσεις κλπ)  
Ασφάλιση  
Επενδύσεις σε εξοπλισµό (έπιπλα, εξοπλισµός γραφείου)  
Αυτοκίνητο/ηµιφορτηγό (ασφάλεια, επισκευή, τρεχούµενα έξοδα)  
Τρεχούµενα έξοδα  
Τηλέφωνο  
Ταχυδροµικά  
Καθαρισµός  
∆ηµόσιες σχέσεις και ευαισθητοποίηση   
Έξοδα ταξιδιών  
Κατάρτιση   
Επίβλεψη  
Αγορά επιστηµονικών βιβλίων  
Προµήθειες γραφείου και για εκπαιδευτικούς σκοπούς  
Προµήθειες νοικοκυριού   
∆απάνες για τα παιδιά   
Τρόφιµα  
  
  
Σύνολο  
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Ο (προ-)υπολογισµός του κόστους είναι µία πτυχή αυτού του πεδίου ευθύνης. Ο οικονοµικός 
σχεδιασµός και οι εκτιµήσεις για πιθανές χορηγίες πρέπει να γίνουν έγκαιρα. Για τις 
περιπτώσεις µερικών πηγών χρηµατοδότησης και κάποιων κατηγοριών δαπανών (π.χ. 
εκστρατείες) είναι αναγκαίος ο σχεδιασµός τους χρόνια πριν.  
 
Ακολουθεί ένα γενικό περίγραµµα: 
 
ΕΣΟ∆Α ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
Τακτικό εισόδηµα  
Κρατικές χορηγίες (εθνικά, περιφερειακά ή/και τοπικά σώµατα)  
Συνδροµές  
Κυµαινόµενο εισόδηµα  
∆ωρεές  
Χορηγίες  
Ενοίκιο που καταβάλλουν οι γυναίκες / κρατικές αρχές  
  
Σύνολο  
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7 .  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Μ Ε Τ Ρ Α  
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  

 
 
 
Οι γυναίκες και τα παιδιά που αναζητούν καταφύγιο από τη φυσική κακοποίηση, χρειάζονται ένα 
µέρος όπου προστατεύονται από τη βίαιη συµπεριφορά του συντρόφου ή πατέρα. Κάποτε, οι 
δράστες συνεχίζουν να συµπεριφέρνονται επιθετικά και απειλητικά ακόµη και όταν η γυναίκα και 
τα παιδιά φύγουν από το σπίτι για το καταφύγιο. Ζητούν συχνά από τη γυναίκα να επιστρέψει 
στο σπίτι και καταστρώνουν διάφορα σχέδια για να το πετύχουν: εκλιπαρούν, παρακαλούν, 
προσφέρουν λουλούδια, υπόσχονται πως δεν θα ξανασκήσουν βία. Αν αποτύχουν, είναι πιθανό 
να αρχίσουν να ξεσπούν µε βίαιο τρόπο. Μερικοί βίαιοι άνδρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, 
αρνούνται να αποδεχθούν τον χωρισµό και καταφεύγουν σε σφοδρή βία, επικίνδυνη για τη ζωή. 
 ∆εν κινδυνεύουν συνεπώς, µόνο οι γυναίκες και τα παιδιά που φιλοξενεί το καταφύγιο: 
και οι λειτουργοί του καταφυγίου κινδυνεύουν όπως και άλλοι άνθρωποι. Στο καταφύγιο του 
Sankt Pölten στην Αυστρία, ένας βίαιος δράστης που κατάφερε να εισέλθει στο καταφύγιο 
ανέσυρε όπλο σκοτώνοντας ένα αστυνοµικό και τραυµατίζοντας σοβαρά µια γυναίκα ένοικο του 
καταφυγίου και το γιο της. Ο άνδρας σκαρφίστηκε µια προειδοποίηση για βόµβα και εισήλθε στο 
κτήριο την ώρα της εκκένωσής του και του ελέγχου. Κατά τη διάρκεια µιας γιορτής στο κήπο του 
καταφυγίου της Λουκέρνης στην Ελβετία, ένας βίαιος άνδρας, η γυναίκα και τα παιδιά του 
οποίου διέµεναν στο καταφύγιο, σκότωσε και τραυµάτισε σοβαρά πολλές γυναίκες και παιδιά. 
Πολλά καταφύγια σε όλη την Ευρώπη έπρεπε να αντιµετωπίσουν βίαιες επιθέσεις, έστω κι αν, 
ευτυχώς, το τίµηµα δεν ήταν τόσο ψηλό. Εντούτοις, το καταφύγιο πρέπει να είναι συνεχώς 
πανέτοιµο για να αντιµετωπίσει απειλές και επιθέσεις.  
 Η ασφάλεια λοιπόν, είναι το κλειδί, ο στόχος και η ηµερήσια διάταξη των καταφυγίων. Θα 
ήταν συνεπώς κοντόφθαλµο εκ µέρους των αρχών να εξοικονοµήσουν στο πεδίο αυτό, µια και 
σε ακραίες περιπτώσεις, οι προφυλάξεις και τα συστήµατα ασφαλείας µπορούν σώζουν ζωές. 
 Η αστυνοµία έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και την ασφάλεια ολόκληρου του πληθυσµού 
και συνεπώς και των καταφυγίων, είναι σηµαντικό να εµπλακεί στον καταρτισµό του σχεδιασµού 
ασφάλειας και τη διατύπωσή του  
 Ακολουθεί ένας κατάλογος ελέγχου µε τα σηµαντικότερα σηµεία για την ασφάλεια: 
 
 
 
7.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
 
Οι τεχνικές προφυλάξεις ασφάλειας είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την ασφάλεια του 
καταφυγίου. Απαιτούνται τα ακόλουθα προφυλακτικά µέτρα: 
• Ασφαλείς θύρες εισόδου που δεν παραβιάζονται.  
• Πρέπει να κλειδώνονται οι θύρες εισόδου είσοδοι, και η πρόσβαση στο κτήριο να 

παρακολουθείται. Η ιδανική λύση είναι η χρήση συστήµατος παρακολούθησης 
(κάµερες, συστήµατα για αυτόµατο άνοιγµα και κλειδώµατος στις πόρτες). 

• Πολλαπλές είσοδοι στο κτήριο συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια και συνεπώς το 
καταφύγιο πρέπει να έχει µία θύρα εισόδου.  Κάθε άλλη θύρα προς τα έξω πρέπει να 
παραµένει κλειδωµένη και ασφαλισµένη µε ράβδους για να µην µπορεί να παραβιαστεί.  

• Αυλή και κήπος είναι όµορφα πράγµατα. ∆υστυχώς και εκεί παραµονεύουν κίνδυνοι για 
γυναίκες και παιδιά και συνεπώς απαιτούνται µέτρα για να είναι αδύνατο για κάποιον να 
µπει µέσα δια της βίας, να κοιτάξει, να ρίξει αντικείµενα ή να πυροβολήσει. Χρειάζεται 
ένας ψηλός τοίχος, ένας φράκτης, ένα διαχωριστικό κιγκλίδωµα ή σύστηµα συναγερµού. 

• Η πύλη της αυλής ή του κήπου πρέπει επίσης να ασφαλίζεται και στις λειτουργούς του 
καταφυγίου πρέπει να τους γίνει συνήθειο να την κλειδώνουν, ιδίως τις νύκτες.  
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• Τα παράθυρα στο ισόγειο είναι παράγοντας κινδύνου και τα δωµάτια του ισογείου που 
βλέπουν προς το δρόµο δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για κατοίκηση ή εργασία. 

• Τα παράθυρα –τουλάχιστον αυτά στο ισόγειο ή εκείνα όπου µπορεί κάποιος να 
σκαρφαλώσει από έξω- πρέπει να έχουν προστατευτικά πλέγµατα. 

• Το καταφύγιο πρέπει να έχει σύστηµα συναγερµού το οποίο µπορεί να καλέσει την 
αστυνοµία σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ. η άµεση γραµµή επειγόντων περιστατικών 
προς τον πλησιέστερο αστυνοµικό σταθµό (βλ. µέρος 7.2.2 «Αστυνοµική προστασία»). 
Συνοπτικά, τα πιο σηµαντικά σηµεία: 

• Γερές, ασφαλείς πόρτες 
• Οι πόρτες µένουν κλειδωµένες πόρτες συνεχώς, και η είσοδος παρακολουθείται 
• Προστατευτικά πλέγµατα στα παράθυρα 
• Άµεση γραµµή επειγόντων περιστατικών προς την αστυνοµία. 

Παράδειγµα: Το κτήριο στο οποίο λειτουργεί το νέο καταφύγιο της Βιέννη που άνοιξε το 
2002, είναι καινούργιο κτήριο που διαθέτει είσοδο µε δύο πότες. Η δεύτερη πόρτα δεν 
ανοίγει αν δεν κλείσει η πρώτη. Κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης καταγράφει τις 
κινήσεις το δρόµο της εισόδου και ο κήπος περιτριγυρίζεται από ψηλό τοίχο µε σύτηµα 
συναγερµού.  

 
 
7.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΣΤΕΓΗ  
 
Σε µερικά µέρη τα καταφύγια είναι πολύ µικρά, συχνά αποτελούνται από ένα διαµέρισµα και δεν 
τα στελεχώνουν λειτουργοί µέρα νύκτα. Όµως και αυτή η προσωρινή στέγη πρέπει να πληροί 
τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας. Οι γυναίκες που αντιµετωπίζουν µεγάλο κίνδυνο και 
χώρισαν τον βίαιο τους σύντροφο δεν πρέπει να στεγάζονται σε διαµερίσµατα που δεν είναι 
στελεχωµένα συνεχώς και δεν διαθέτουν προφυλάξεις για την ασφάλεια.  
 
 
7.3 ΜΥΣΤΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ,  ΑΝΩΝΥΜΙΑ   
 
Η διεύθυνση πολλών καταφυγίων παραµένει µυστική για την ασφάλεια των γυναικών και των 
παιδιών που ζουν σε αυτά.  Μονάχα γίνεται γνωστός ο αριθµός του τηλεφώνου ανάγκης. Οι 
γυναίκες πληροφορούνται τη διεύθυνση µόνο όταν πηγαίνουν στο καταφύγιο. Σε µερικές 
περιπτώσεις, οι γυναίκες και τα παιδιά τους παραλαµβάνονται σε άλλο µέρος µετά από 
συνεννόηση. Αλλά έστω και αν παραµείνει εµπιστευτική η διεύθυνση, µπορεί να διαρρεύσει 
αφού το καταφύγιο λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστηµα. Συνεπώς χρειάζονται πρόσθετες 
προφυλάξεις για την ασφάλεια.  
 Σε µικρές πόλεις, είναι συχνά αδύνατο να µείνει µυστική η διεύθυνση του καταφυγίου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται µια πιο προσεκτική τακτική: ενηµερώνεται ο καθένας για το που 
βρίσκεται, γίνεται γνωστή η διεύθυνση, και οι αστυνοµία και οι αρχές συµµετέχουν στο 
σχεδιασµό ασφάλειας.  
 Ιδίως στις αγροτικές περιοχές, η εµπλοκή των γειτόνων µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα 
ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές απειλές και να καλείται βοήθεια. Σε εµπλεκόµενους 
φορείς και περίοικους µπορούν να ανατεθούν ενεργοί ρόλοι κατά τον σχεδιασµό ασφάλειας 
(π.χ. συχνές αστυνοµικές περιπολίες, παράκληση προς τους γείτονες να ενηµερώνουν το 
καταφύγιο ή την αστυνοµία αν αντιληφθούν κάτι ύποπτο).  
 Το κάθε καταφύγιο πρέπει να αποφασίζει από µόνο του ανάλογα µε την τοποθεσία που 
βρίσκεται και τα διαθέσιµα του µέσα ποιους τρόπους θα υιοθετήσει και πως θα σχεδιάσει το 
δικό του σχέδιο ασφάλειας (βλ. µέρος 7.2.4 «Σχεδιασµός ασφάλειας»). Όταν το ζητούµενο είναι 
η ασφάλεια, η τήρηση των κανόνων και η διασφάλιση ότι η συµµόρφωση µε τις διαδικασίες είναι 
καθολική, είναι ουσιώδεις. 
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7.4 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΣΧΕ∆ΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Η πλήρης συνεργασία µε την αστυνοµία σε θέµατα ασφάλειας είναι επιβεβληµένη. Πριν ακόµα 
ανοίξει το καταφύγιο, πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο ασφάλειας που θα αναθεωρείται συνεχώς.  
 Μέτρα και αναγκαίες προφυλάξεις για την ασφάλεια περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
• Το καταφύγιο πρέπει να έχει σύστηµα ασφάλειας µε το οποίο µπορεί άµεσα να κληθεί η 

αστυνοµία σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή απειλή (ανάλογο σύστηµα συναγερµού 
όπως στις τράπεζες που καλεί την αστυνοµία µε το πάτηµα ενός κουµπιού) 

• Η αστυνοµία πρέπει να διαθέτει το αρχιτεκτονικό σχέδιο του καταφυγίου ώστε να 
γνωρίζει που βρίσκονται οι είσοδοι, ποιο δωµάτιο βρίσκεται που κλπ 

• Πρέπει να υπάρχει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης  
• Να γίνονται τακτικές συναντήσεις µε την αστυνοµία για να συζητηθούν θέµατα ασφάλειας 
• Όπως όλα τα σχέδια ασφάλειας, και αυτό πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται 

σε τακτικά διαστήµατα (ετήσια). 
 
 
7.5 ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΧΕ∆ΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΠΕΙΛΩΝ  
 
Όταν οι δράστες είναι πολύ επικίνδυνοι, οι γυναίκες και παιδιά θύµατά τους αντιµετωπίζουν 
ιδιαίτερα µεγάλο κίνδυνο. Οι δράστες µπορούν να απειλήσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή 
των συντρόφων τους και άλλων στο καταφύγιο, όπως αναφέρουν τα πιο πάνω παραδείγµατα.  
 Έχει µεγάλη σηµασία να εκτιµάται σε κάθε µία περίπτωση ξεχωριστά η επικινδυνότητα 
της απειλής που συνιστά ο δράστης για κάθε γυναίκα στο καταφύγιο και να καταρτίζεται σχέδιο 
ασφάλειας για: 
• τη διάρκεια της παραµονής της καταφύγιο 
• την περίπτωση που επιστρέψει στον σύντροφό της  
• την περίπτωση που αποφασίζει να χωρίσει από τον σύντροφό της και να ζήσει µόνη. 
 Το κάθε άτοµο στο καταφύγιο πρέπει να ξέρει ποιοι δράστες αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα 
επικίνδυνοι και κάποτε πρέπει να επιβάλλονται ειδικές προφυλάξεις για την ασφάλεια. Ένα 
εξαιρετικά σηµαντικό µέτρο είναι το να ξεκαθαριστούν στον δράστη τα όρια που ισχύουν – ότι, 
δηλαδή, δεν µπορεί γίνει ανεκτή η παρουσία του έξω από ή κοντά στο καταφύγιο µε την ελπίδα 
να συναντήσει τη γυναίκα ή και τα παιδιά του και να τους πάρει µαζί του. Συζητήσεις έξω από το 
καταφύγιο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και συχνά οδηγούν σε βία. Μια γυναίκα που έµενε σε ένα 
καταφύγιο στη Βιέννη, π.χ., πήγε να µιλήσει στον σύντροφό της στην πόρτα και να 
προσπαθήσει να τον «ηρεµίσει», µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί η ίδια σοβαρά. Ο άνδρας την 
ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι και όταν αυτή αρνήθηκε, αυτός την µαχαίρωσε. Ανάλογα, κάθε 
συνάντηση έξω από το καταφύγιο εκθέτει τη γυναίκα σε µεγάλο κίνδυνο. 
 Όπως εξηγήσαµε στο κεφάλαιο 2, υπάρχει ιδιαίτερα µεγάλος κίνδυνος κατά τη 
διαδικασία του χωρισµού και του διαζυγίου, ίσως και κατά της ίδιας της ζωής µιας γυναίκας, και 
συνεπώς η ασφάλεια απαιτεί τότε ιδιαίτερη προσοχή.  
 Πολλά καταφύγια χρησιµοποιούν ένα κατάλογο ελέγχου για την εκτίµηση του κινδύνου 
που συνιστά ένας δράστης για να καταρτίσουν ατοµικά σχέδια ασφάλειας των γυναικών στο 
καταφύγιο (βλ. Παράρτηµα «Σχεδιασµός ασφάλειας»). 
 
 
7.6 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Εκτός από τα ατοµικά σχέδια ασφάλειας, χρειάζεται να καταρτίζονται σχέδια ασφάλειας για το 
καταφύγιο καθαυτό. Αυτό συµβάλλει στα ακόλουθα: 
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• καθορισµός προληπτικών µέτρων σχεδιασµένων να αποκλείουν ενδεχόµενες 
επικίνδυνες καταστάσεις 

• διασφάλιση ότι γνωρίζει το κάθε άτοµο τι θα πράξει σε επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να 
µην να αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσει κάτι σε περίπτωση ανάγκης 

• δυνατότητα αντίδρασης σε επικίνδυνες καταστάσεις όσο πιο άµεσα και επαγγελµατικά 
γίνεται προς την κατεύθυνση της πρόληψης και συγκράτησης της βίας και των 
επακόλουθων της  

• µετέπειτα χειρισµός των επιπτώσεων επικίνδυνων καταστάσεων και πράξεων βίας, 
όπως κλονισµού και τραυµάτων µε επαγγελµατισµό ώστε το κάθε άτοµο να µπορέσει να 
το ξεπεράσει και να µάθει από αυτό. 

 Η ασφάλεια αποτελεί καίριο ζήτηµα στην καθηµερινότητα του καταφυγίου. Όλες οι 
γυναίκες που διαµένουν σε αυτό και τα παιδιά τους πρέπει να µάθουν ποιοι κίνδυνοι 
ελλοχεύουν και τι πρέπει να πράξουν ώστε να παραµένει η ασφάλεια σε ψηλά επίπεδα (για 
παράδειγµα, δεν πρέπει να µένουν οι πόρτες ανοικτές). Οι κανόνες που ρυθµίζουν τη ζωή στο 
καταφύγιο πρέπει να αντανακλούν τα ζητήµατα της ασφάλειας που πρέπει επίσης να 
συζητούνται µε τα φιλοξενούµενα άτοµα στο καταφύγιο σε κοινές συναντήσεις. 
 Όταν το ζητούµενο είναι η ασφάλεια, η πειθαρχία είναι υψίστης σηµασίας. Το κάθε άτοµο 
πρέπει να τηρεί τις προφυλάξεις για την ασφάλεια και τις πρόνοιες του σχεδίου ασφάλειας. 
Χρειάζεται η τακτική εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας όπως και η αξιολόγηση και αναθεώρηση 
του σχεδίου ασφάλειας του καταφυγίου. 
 
 
7.7 ΑΥΤΟ-ΑΜΥΝΑ  
 
Η εκµάθηση τεχνικών αυτοάµυνας είναι ένας πρακτικός τρόπος αντιµετώπισης του κίνδυνου 
βίαιης επίθεσης. Ο σκοπός της απόκτησης αυτών των ικανοτήτων δεν είναι να καταβάλει µια 
γυναίκα τον δράστη παλεύοντας µαζί του αλλά να τον ξεγελάσει µε επινοητικότητα και εξυπνάδα 
ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να φύγει από αυτή. Οι τεχνικές WenDo που αναπτύχθηκαν 
αποκλειστικά για γυναίκες, αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσµατικές και τόσο οι λειτουργοί στα 
καταφύγια όσο και ένοικοι σε αυτά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
µαθήµατα. 
 
 
7.8 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 
∆εν είναι ανάγκη να τονιστεί ότι τα καταφύγια πρέπει να συµµορφώνονται και µε άλλα πρότυπα 
ασφάλειας. Για παράδειγµα, πρέπει να λαµβάνουν τις αναγκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη 
πυρκαγιών. Μερικά καταφύγια έπρεπε να αντιµετωπίσουν την εκδήλωση φωτιάς και έµαθαν µε 
τον δύσκολο τρόπο πόσο σηµαντικές είναι η πρόληψη της φωτιάς και οι τεχνικές κατάσβεσής 
της. Στα πλείστα καταφύγια, ένας µεγάλος αριθµός ενοίκων ζει σε σχετικά περιορισµένο χώρο, 
και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς όπως και ο αριθµός των θυµάτων, σε 
τέτοια περίπτωση. 
 Οι πλείστες χώρες έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες πυρασφάλειας. Το καταφύγιο 
πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει τους κανόνες και συµµορφώνεται µε αυτούς. Οι κρατικές 
αρχές που χρηµατοδοτούν καταφύγια πρέπει να προσφέρουν χρηµατοδότηση και για 
αποτελεσµατική πυρασφάλεια. Ανάλογα, αυτό πρέπει να ισχύει και για άλλα µέτρα ασφάλειας 
όπως για ασφαλείς σε παιδιά ρευµατολήπτες (πρίζες)  και για ασφαλή πρότυπα για τα 
παιγνίδια, ηλεκτρικές συσκευές κλπ. 
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8 .  Σ Υ Μ Β Ι Ω Σ Η  Σ Τ Ο  Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Ο  
 
 
 
Τα καταφύγια προσφέρουν υπηρεσίες που πρέπει να ικανοποιούν τα πιο απαιτητικά πρότυπα 
αποδοτικότητας και επαγγελµατισµού και συνεπώς χρειάζονται  σε κάποια θεσµοθέτηση. Οι 
θεσµικές δοµές έχουν να παίξουν τον δικό τους ρόλο, αλλά σε αυτές καραδοκεί ο κίνδυνος να 
αποκτήσουν οι κανονισµοί των θεσµών περισσότερη σηµασία απ’ ό,τι οι άνθρωποι για τους 
οποίους υπάρχουν. Οι δοµές αυτές µπορούν να πάρουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να στερούν τις 
ατοµικές ελευθερίες και να ελέγχουν ζωές ανθρώπων. Το καταφύγιο, συνεπώς, πρέπει να 
προσέξει ώστε να τηρεί ισορροπίες µεταξύ του ατοµικού συµφέροντος όπως και αυτού του 
συνόλου όπως και του θεσµού.  
 Σε γενικές γραµµές, η ζωή στο καταφύγιο πρέπει να προγραµµατίζεται µε τρόπο που 
εγγυάται τα ακόλουθα: 
• Μεγαλύτερο δυνατό βαθµό ατοµικής ελευθερίας – σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
• Να µην υπάρχουν περισσότεροι κανονισµοί απ’ ό,τι χρειάζεται υπό την περίσταση 
• Συµµετοχή, από κοινού λήψη αποφάσεων και διαβουλεύσεις 
• Πνεύµα αλληλεγγύης και συλλογικότητας 
• ∆υνατότητα για αξιολόγηση και υποβολή παραπόνων 
 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ζωής στο καταφύγιο είναι: η αυτονοµία, η 
αλληλεγγύη, ο σεβασµός της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτοί οι 
συλλογισµοί πρέπει να σηµαδεύουν και την εσωτερική οργάνωση του καταφυγίου και τον 
εξωτερικό χαρακτήρα του, δίδοντας του την χαρακτηριστική του εταιρική ταυτότητα.  
 
 
8.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  
 
Οι γυναίκες και τα παιδιά που αναζητούν προστασία σε ένα καταφύγιο περνούν δεινά. Πρώτα 
πρέπει να νοιώσουν ασφαλείς και να αρχίσουν να συνέρχονται. Για τούτο έχει σηµασία να 
εξηγηθούν στα νεοαφιχθέντα άτοµα οι δοµές και αρχές της ζωής στο καταφύγιο. 
 Πρέπει να είναι γραµµένοι οι Κανονισµοί του Καταφυγίου και διαθέσιµοι σε διάφορες 
γλώσσες. Οι Κανονισµοί πρέπει να αναφέρουν τις αρχές λειτουργίας του καταφυγίου, τα 
δικαιώµατα των γυναικών και των παιδιών που ζουν στο καταφύγιο, τις υπηρεσίες που τους 
παρέχει και τους κανόνες και ευθύνες. Οι Κανονισµοί δεν πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά 
από απαγορεύσεις και υποχρεώσεις – θα ήταν µία µονόδροµη κατάσταση που θυµίζει ξενώνες 
νεότητας και θα αδικούσε τις γυναίκες.  
 Οι κανόνες χρησιµεύουν ως θεµελιώδης λίθος της συµβίωσης και πρέπει να τηρούνται. 
Ταυτόχρονα όµως, η συµµόρφωση είναι ευκολότερη αν οι κανόνες και η σηµασία τους είναι 
κατανοητοί. Συνεπώς έχει σηµασία να εξηγηθεί ο σκοπός τους. Οι ένοικοι πρέπει να θεωρούν 
τους κανόνες ως βοήθηµα στην ειρηνική συµβίωση και όχι ως εξαναγκασµό ή προϊόν 
ετσιθελισµού.  
 Οι άνθρωποι τείνουν στην πράξη να ξεχνούν τους κανόνες, και για τούτο πρέπει να 
επαναλαµβάνονται - πριν συµβεί ο,τιδήποτε παρά κατόπιν εορτής. Οι γυναίκες και τα παιδιά 
µπορεί να δυσκολευτούν στην αρχή να θυµούνται το κάθε τι: χρειάζονται χρόνο για να µάθουν 
και να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας του καταφυγίου. 
 Η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς ασφάλειας είναι ίσως ζήτηµα ζωής ή θανάτου, και 
συνεπώς οι ένοικοι πρέπει να υπενθυµίζονται συνεχώς για τη σηµασία τους. 
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8.1.1. Κατάλογος  ελέγχου  Κανονισµών  του  Καταφυγίου  
 
Οι Κανονισµοί του Καταφυγίου πρέπει να περιέχουν πληροφορίες γύρω από: 
• Τις δοµές και αρχές λειτουργίας του καταφυγίου 
• Τις προσφερόµενες υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά 
• Το προσωπικό 
• Ασφάλεια στο καταφύγιο  
• Ρυθµίσεις επισκεπτηρίου  
• Ευθύνη για τα παιδιά  
• ∆ικαιώµατα ενοίκων  
• ∆υνατότητες συνδροµής στα κοινά (συνέλευση ενοίκων, συµβούλιο καταφυγίου) 
• Κανόνες και ευθύνες 
• Σύνδεσµοι σε περιπτώσεις προστριβών και παραπόνων 
• Κανονισµοί για τη µετακόµιση έξω από το καταφύγιο 
 
 
8.1.2. Αλλαγή  κανονισµών  
 
Οι κανόνες που ρυθµίζουν τη ζωή στο καταφύγιο πρέπει να δεσµεύουν αλλά και να µπορούν να 
δεχθούν µεταβολές και συνεπώς έχει σηµασία το να αναθεωρούνται ως προς την 
καταλληλότητά τους. Οι ένοικοι πρέπει να εµπλέκονται στη διαµόρφωση των κανόνων και την 
έγκρισή τους – π.χ. στη συνέλευση του καταφυγίου. Ωστόσο, το προσωπικό πρέπει να 
καθορίζει ποιοι κανόνες δεν µπορούν να αλλάξουν (όπως κανονισµοί ασφάλειας). 
 Ποιοι κανόνες επιδέχονται αλλαγές και ποιοι όχι, πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό 
στους ενοίκους. Οι αρχές λειτουργίας του καταφυγίου είναι αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής 
ταυτότητας του καταφυγίου και δεν αλλάζουν έτσι απλά. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί προσεκτικά. 
 
 
8.1.3. ∆ικαίωµα  ελεύθερης  επιλογής  
 
Το δικαίωµα των ενοίκων για καθορισµό της ζωής τους αξίζει ειδικής αναφοράς. Στην πράξη 
αυτό σηµαίνει ότι µία ένοικος έχει το δικαίωµα να εγκαταλείψει το καταφύγιο όποτε θέλει ή να 
επιστρέψει στον βίαιο σύντροφο αν το επιθυµεί. Ωστόσο, πάντα µπορεί να επιστρέψει στο 
καταφύγιο για προστασία και στήριξη. Πολύ συχνά, οι γυναίκες φεύγουν από το καταφύγιο 
δυναµωµένες µε εφόδια που χρειάζονται για να εξέλθουν από τη βίαιή τους σχέση. 
 
 
8.1.4. ∆ίκαιες  διαδικασίες  – Ακροάσεις  
 
Η πρόωρη αποµάκρυνση µιας γυναίκας από το καταφύγιο, αποτελεί µια βασανιστική απόφαση 
που πρέπει να ληφθεί αν αυτή έχει παραβεί τους κανονισµούς και τα συµφωνηθέντα. Πολλές 
γυναίκες δεν έχουν που αλλού να ζήσουν, γεγονός που καθιστά δύσκολο για το προσωπικό του 
καταφυγίου να την αποβάλει – ενώ υπάρχουν ακόµη και παιδιά που θα υποφέρουν από τις 
επιπτώσεις. Αλλά, αν δεν ληφθεί απόφαση, ίσως να υποφέρουν άλλες γυναίκες και παιδιά. 
 Πρέπει πρώτα να καθοριστεί ποιες συµπεριφορές ή παραβάσεις είναι τόσο σοβαρές που 
να τιµωρούνται µε αποβολή. Μιας και οι επιπτώσεις µπορεί να έχουν ανυπολόγιστες 
προεκτάσεις, αυτή η µορφή τιµωρίας θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε πολλή φειδώ και να 
υπάρχουν άλλου είδους συνέπειες για παραβιάσεις κανόνων. Να µην ξεχνάµε πως οι κανόνες 
ρυθµίζουν τη συµβίωση, και ότι θα ήταν λάθος να αναµένουµε πως δεν θα παραβιάζονται ποτέ.  
 Συχνά, ο κανονισµοί καθορίζουν τύπους αλλά δεν καθορίζουν διαδικασίες και κυρώσεις 
για την περίπτωση µη συµµόρφωσης. Συνεπώς έχει σηµασία να θεσπιστούν διαδικασίες για την  
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εποικοδοµητική αντιµετώπιση παραβάσεων. Οι όποιες τέτοιες διαδικασίες πρέπει να λαµβάνουν 
υπ’ όψιν και να σέβονται τα δικαιώµατα των επηρεαζόµενων γυναικών. 

Παράδειγµα: Όπως αναφέραµε, η αποβολή γυναίκας από το καταφύγιο είναι η πιο 
ακραία απόφαση. Η οµάδα ενός καταφυγίου για άστεγες γυναίκες στη Βιέννη της 
Αυστρίας δοκίµασε µε τη βοήθεια εξωτερικού συµβούλου να αναπτύξει µια δίκαιη 
διαδικασία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
Η διαδικασία στηρίζεται στην απάντηση των ακόλουθων ερωτηµάτων: 
• Ποια είναι η παράβαση που πρέπει να τιµωρηθεί; 
• Ποιο άτοµο ενεργεί ως «κατήγορος»; (έχει, δηλαδή, την ευθύνη παρακολούθησης της 

συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και την αναφορά παραβάσεων;) 
• Πρόκειται για το «πρώτο αδίκηµα» ή υπήρξαν άλλα στο παρελθόν; Αν ναι, ποιας 

αντιµετώπισης έτυχαν τότε; 
• Ενώπιον ποιου σώµατος θα γίνει η ακρόαση; Ποιος θα έχει την ευθύνη; 
• Ποιο άτοµο θα παρακάθεται στο σώµα αυτό; 
• Πότε εξετάζεται η παράβαση; 
• Ποιο άτοµο παραθέτει την επιχειρηµατολογία βάσει των κανονισµών του καταφυγίου; 
• Πως εκπροσωπείται η επηρεαζόµενη γυναίκα, έχει δικαίωµα να παραστεί στην 

ακρόαση; 
• Ποιο άτοµο «υπερασπίζεται» την επηρεαζόµενη γυναίκα – ο/η σύµβουλός της άλλο 

µέλος του προσωπικού; (Έχει σηµασία να πάρει κάποιος το µέρος της και να την 
υπερασπιστεί χωρίς να θεωρηθεί ότι «προδίδει» τους κανόνες του καταφυγίου). 

• Θα παρίστανται εκπρόσωποι και άλλων ενοίκων;  
• Πως πρέπει να γίνει η ακρόαση; 
• Πως µπορεί να ληφθεί η καλύτερη απόφαση; Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν; 
• Ποιο άτοµο λαµβάνει την τελική απόφαση; 
• Πότε, πως και από ποιο άτοµο υλοποιείται; 
• Πως θα εξηγηθεί στην επηρεαζόµενη γυναίκα και τις άλλες ένοικους η απόφαση και 

από ποιο άτοµο; 
 
 Μια δίκαιη διαδικασία που µπορούν να καταλάβουν  οι ένοικοι, βοηθά στη δηµιουργία και 
ενίσχυση εµπιστοσύνης προς το καταφύγιο. Με κατανοητές διαδικασίες, οι αποφάσεις του 
προσωπικού δεν φαίνονται αυθαίρετες και αντισταθµίζεται το ανισοζύγιο εξουσίας µεταξύ 
ενοίκων και προσωπικού. 
 
 
 
8.2. ΜΟΡΦΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι γυναίκες σε ένα καταφύγιο πρέπει να συµµετέχουν στην οργάνωση και τη διοίκησή του. Αυτή 
η προσέγγιση θέλει τις γυναίκες να συµµετέχουν και είναι παράγοντας για την ενδυνάµωση και 
τη στήριξή τους στη διαδικασία ανάκτησης της αυτοπεποίθησής τους, προωθώντας την αρχή 
της αυτοβοήθειας. 
 Πολλές γυναίκες και παιδιά που ζητούν προστασία σε ένα καταφύγιο έχουν υποστεί βία 
και πολλά δεινά. Μερικές πέρασαν χρόνια στα χέρια του συζύγου αποµονωµένες. Άλλες είδαν 
την αυτοεκτίµησή τους να φθίνει. Η ζωή στο καταφύγιο που εδράζεται στη µη-βία, την 
αλληλεγγύη, τη συµµετοχή και τις δηµοκρατικές δοµές, αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής 
προς τη ζωή που έζησαν πριν.  
 Σε αυτό το µέρος θα δούµε τρόπους µε τους οποίους µπορούν να εφαρµοστούν αρχές 
στις  οποίες εδράζονται τα καταφύγια, όπως οι δηµοκρατικές δοµές και συµµετοχή. 
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8.2.1. Η  Συνέλευση  των  Ενοίκων  
 
Σε πολλά καταφύγια, το πιο σηµαντικό βήµα για τη συµµετοχή και τις από κοινού αποφάσεις 
είναι η Συνέλευση των Ενοίκων του καταφυγίου. Συνηθίζεται να πραγµατοποιείται τουλάχιστον 
µια φορά την εβδοµάδα όπου οι ένοικοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους και παρουσιάζουν ιδέες. 
 Ο σκοπός της Συνέλευσης των Ενοίκων µπορεί να οριστεί ως: «Η Συνέλευση θα 
αποτελεί ζωτικό τµήµα των δηµοκρατικών πρακτικών του καταφυγίου. Θα πρέπει να 
αξιοποιείται ως σηµαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των 
ενοίκων, για να τους βοηθηθούν να προσαρµόζονται σε άλλα άτοµα, να υπερασπίζονται 
τα συµφέροντά τους αλλά και να γνωρίζουν τα συµφέροντα των άλλων, να διακρίνουν 
µεταξύ των ανεκτών και απαράδεκτων απαιτήσεων» (BMFSFJ 2000, Vol. 191.2, 31). 
 Για τη διοργάνωση των τακτικών συνελεύσεων των ενοίκων, λάβετε υπ’ όψιν τα εξής: 
• Την παρουσία όλων των ενοίκων 
• Τον καταρτισµό ηµερησίας διάταξης προηγουµένως για διευκόλυνση της διαδικασίας 
• Όλες οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα και πρέπει να καλούνται να διαµορφώσουν την 

ηµερήσια διάταξη 
• Η ηµερήσια διάταξη της Συνέλευσης µπορεί να εξετάσει ζητήµατα όπως την εισαγωγή η 

τροποποίηση των κανονισµών του καταφυγίου, την εκλογή αντιπροσώπων των ενοίκων, 
το σχεδιασµό κοινών δραστηριοτήτων, τη συζήτηση ειδικών θεµάτων (π.χ. µε 
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες) κλπ 

• Είναι καλό να προεδρεύουν δύο άτοµα τη συνέλευση· ως εφικτή λύση προσφέρεται η 
από κοινού προεδρία µίας ενοίκου και ενός µέλους του προσωπικού. 

• Έχει σηµασία να οριστούν τα δικαιώµατα και οι εξουσίες της Συνέλευσης των Ενοίκων: η 
εισαγωγή και τροποποίηση των κανονισµών του καταφυγίου για παράδειγµα, κλπ 

• Η όποια απόφαση ληφθεί από τη Συνέλευση των Ενοίκων πρέπει να καταγράφεται και 
να δηµοσιεύεται σε πίνακα ανακοινώσεων ή άλλως πως. 

 
8.2.2. Συνέλευση  των  παιδιών  
 
Και τα παιδιά στα καταφύγια θα µπορούσαν να έχουν συνελεύσεις όπου µπορούν να συζητούν 
σηµαντικά θέµατα για αυτά. Τα νεαρά άτοµα συχνά θέλουν τη δική τους συνέλευση. Στις 
συνελεύσεις αυτές θα προεδρεύει ένας παιδοκόµος ή, στην περίπτωση των εφήβων, έφηβος. 
 
 
8.2.3. Οργανωτικές  συνεδριάσεις  
 
Στο καταφύγιο πρέπει να εξετάζονται πολλά οργανωτικά ζητήµατα. Σε πολλά καταφύγια, οι 
γυναίκες διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην οργάνωση του κοινού νοικοκυριού. Απαιτεί 
λεπτοµερή σχεδιασµό και κατανοµή εργασίας.  Τέτοιες συζητήσεις µπορούν ίσως να γίνονται 
στα πλαίσια της Συνέλευσης των Ενοίκων µιας και διαφορετικά να µην υπάρχουν άλλα θέµατα 
προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη. 
 
 
8.2.4. Συµβούλιο  Καταφυγίου   
 
Έχει σηµασία να µπορούν οι ένοικοι να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και τις επιθυµίες τους 
στην παρουσία του προσωπικού του καταφυγίου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 
Μια τέτοια ευκαιρία προσφέρει η δηµιουργία ενός Συµβουλίου Καταφυγίου. Θα πρέπει να 
συνεδριάζει τακτικά και να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των ενοίκων, του προσωπικού και 
του διοικητικού συµβουλίου. 
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 Θα πρέπει να προσφέρεται βοήθεια στους ένοικους ώστε να εκλέγουν εκπρόσωπους (η 
Συνέλευση των Ενοίκων είναι το κατάλληλο βήµα για την εκλογική διαδικασία). 
 Το Συµβούλιο Καταφυγίου είναι παράγοντας κλειδί για την ενδυνάµωση. ∆ιασφαλίζει ότι 
(α) οι ένοικοι συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και (β) και δεν ασκούν 
δυσανάλογη επιρροή οι ένοικοι µε τους πιο δυνατούς χαρακτήρες.  
 
 
8.2.5. Οµάδα  επίλυσης  διαφορών  
 
Στο καταφύγιο οι ένοικοι ζουν στριµωγµένοι και αυτό µεταξύ τους προστριβές που πρέπει να 
εξουδετερώνονται το συντοµότερο δυνατό. Μερικά µέλη του προσωπικού θα µπορούσαν να 
εκπαιδευτούν στη µεσολάβηση και επίλυση διαφορών, ώστε να µπορούν να απαρτίζουν µια 
οµάδα επίλυσης διαφορών. Τις δεξιότητες στην επίλυση διαφορών µπορούν να διδάξουν και 
στους ένοικους.  
 
 
8.2.6. Εµπόδια  στη  συµµετοχή   
 
Οι γυναίκες και τα παιδιά που ζουν στο καταφύγιο µπορεί να µην θέλουν να συµµετάσχουν 
πρόθυµα, ειδικά στην αρχή της παραµονής τους. Χρειάζονται χρόνο. Ωστόσο, το προσωπικό θα 
µπορούσε πάντα να προνοεί για τη συµµετοχή τους κατά τον σχεδιασµό και τη λειτουργία του 
καταφυγίου. Η κάθε πράξη που διευκολύνει τη συµµετοχή των ενοίκων είναι σηµαντική 
επένδυση. Τα αποτελέσµατα, υπό τη µορφή επιχειρηµατολογίας, συζήτησης, λήψης 
αποφάσεων, χειρισµού συγκρουόµενων συµφερόντων και άλλων προστριβών, είναι µια 
πολύτιµη διαδικασία για κάθε εµπλεκόµενη, όπως αναφέραµε.  
 Αν και οι διαδικασίες θα ήταν πιο σύντοµες αν το προσωπικό αποφάσιζε το κάθε τι, οι 
ένοικοι θα ένοιωθαν τότε ότι απλώς «διοικούνται» αντί να ενδυναµώνονται ενεργά ώστε να 
ορίσουν τη ζωή τους όπως και τον τρόπο συµβίωσης. Επίσης, άνθρωποι που αντιµετωπίζουµε 
σαν παιδιά τείνουν να συµπεριφέρνονται ανάλογα, ή µε το να αντιστέκονται ή µε το να γίνονται 
παθητικοί, παύοντας όµως να δρούνε σαν οι ανεξάρτητα σκεπτόµενοι ενήλικες που είναι. 
 
 
8.3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΠΤΥΧΕΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ  ΣΤΟ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  
 
Εκτός από τα δικαιώµατα και τις ευθύνες, υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες που διαµορφώνουν 
τη συµβίωση γυναικών και παιδιών στο καταφύγιο. Η µη βία και η ισόνοµη κατανοµή εξουσίας 
είναι σηµαντικοί στόχοι αν και η επίτευξή τους δεν είναι πάντα εύκολη. Οι γυναίκες έχουν να 
παίξουν ενεργό ρόλο στα καταφύγια, όπως αντανακλά το πεδίο µε την κριτική τους, τη 
συµµετοχή τους στην εξωτερική αξιολόγηση και στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής. Η 
διαφορετικότητα και η αλληλεγγύη προσφέρουν ευκαιρίες προς αξιοποίηση. 
 
 
8.3.1. Πρόληψη  βίας   
 
Κάθε καταφύγιο υπεραµύνεται της αρχής η βία δεν είναι ανεκτή. Όταν ένας αριθµός ανθρώπων 
στοιβάζεται κάτω από την ίδια στέγη, όπως γίνεται στα καταφύγια, οι προστριβές και 
συναισθηµατικές εκρήξεις δεν µπορούν να αποφευχθούν. Σε ένα καταφύγιο µπορεί να υπάρξει 
ψυχική και φυσική βία, µεταξύ παιδιών, νέων και γυναικών κατά των παιδιών.  
 Η εποικοδοµητική προσέγγιση στην αντιµετώπιση της βίας είναι ένας βασικός πυλώνας 
της συµβίωσης στο καταφύγιο. ∆εν αρκεί µονάχα η καταδίκη της βίας. Η µη βίαιη συµβίωση 
απαιτεί την ενεργή συµβολή του καθενός και καθεµιάς στη διαπίστωση και πρόληψη 
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εν δυνάµει βίαιων προστριβών και εφαρµογής µιας εποικοδοµητικής αντιµετώπισης των 
προβληµάτων (βλ. πιο πάνω). Μια πτυχή αυτής της αντιµετώπισης είναι η ανάγκη για τις 
γυναίκες και τα παιδιά να µάθουν να ορθώνουν το ανάστηµά τους ενάντια στη βία. 
 Τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να µάθουν ότι το καταφύγιο είναι τόπος όπου η βία δεν 
έχει θέση. Συνεπώς, για τη µη βίαιη ανατροφή χρειάζεται δουλειά µε τις µητέρες.  
 
8.3.2. Ισοζύγιο  εξουσίας  
 
Παρά τις καλύτερες προθέσεις για την εµπέδωση της ισότητας και σε ένα καταφύγιο, η εξουσία 
δεν κατανέµεται ίσα. Το προσωπικό βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση απ’ ό,τι οι ένοικοι, ενώ τα 
παιδιά βρίσκονται σε πιο αδύναµη θέση απ’ ό,τι οι ενήλικες. Οι γυναίκες που µιλούν τη γλώσσα 
της χώρας, πλεονεκτούν έναντι όσων δεν την µιλούν κ.ο.κ. Οι ανισότητες αυτές δεν µπορούν να 
εξαλειφθούν στο καταφύγιο. Συνεπώς προέχει να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά.  
 Η προσπάθεια θα πρέπει να αποσκοπεί στα εξής: 
• Να ευαισθητοποιήσει για την ανισότητα εξουσίας και να την αντιµετωπίσει 
• Να την αντισταθµίσει όπου είναι δυνατό (π.χ. µε συµµετοχή των ενοίκων και στήριξη των 

δικαιωµάτων τους) 
• Στην αντιµετώπιση των διαφορών και της διαφορετικότητας ως πλεονεκτηµάτων αντί ως 

µειονεκτηµάτων (υποδεικνύοντας, π.χ., ότι η τάδε γυναίκα µιλά την τάδε γλώσσα –και 
ίσως κάποιες άλλες- παρά να υποδειχθεί  ότι δεν µιλά την τοπική γλώσσα) 

• Να επιδιώκεται µε συνεχή δουλειά η πρόληψη της κατάχρησης εξουσίας 
 Όπως σκιαγραφήσαµε πιο πάνω, η συµµετοχή και η εφαρµογή δηµοκρατικών δοµών 
στην πράξη αποτελούν σηµαντικές προσεγγίσεις για µείωση της άνισης κατανοµής εξουσίας, 
την κατάχρησή εξουσίας όπως και την πρόληψη της βίας. 
 
 
8.3.3. Εισηγήσεις  και  παράπονα  
 
Ένα χαρακτηριστικό δηµοκρατικής και επαγγελµατικής οργάνωσης ενός καταφυγίου είναι ότι 
ζητήθηκε από τις γυναίκες που χρησιµοποίησαν υπηρεσίες που παρέχει το καταφύγιο να πουν 
την άποψή τους για αυτές. Ο σκοπός είναι να διενεργηθεί µια εσωτερική αξιολόγηση και να 
βελτιωθούν έτσι οι υπηρεσίες (βλ. κεφ. 11). Οι απαντήσεις πρέπει να καλύπτουν και τις θετικές 
και τις αρνητικές πτυχές της ζωής στο καταφύγιο. 
 Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για να µάθετε τις απόψεις αυτές. Μπορεί να γίνει µε τη 
συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τη γυναίκα όταν εγκαταλείπει το καταφύγιο. Άλλος τρόπος 
είναι το «γραµµατοκιβώτιο» για εισηγήσεις και παράπονα. Οι απόψεις θα πρέπει να είναι 
ανώνυµες: οι ένοικοι βασίζονται στο προσωπικό για βοήθεια, και θα τους ήταν δύσκολο να 
ασκήσουν προσωπική κριτική. 
 Πρέπει να υπάρχει και ένα σώµα ή άτοµο στο οποίο µία ένοικος µπορεί να παραπονεθεί 
αν νοιώθει πως παραβιάστηκαν τα δικαιώµατά της. Το ρόλο αυτό µπορεί να παίξει µέλος του 
συµβουλίου. Πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα να υποβάλουν παράπονα σε εξωτερικά σώµατα 
όπως το Εθνικό ∆ίκτυο Καταφυγίων, που θα λειτουργούσε ως συνήγορος για ενοίκους 
καταφυγίων και να διαµεσολαβεί σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές, ή άλλο ανεξάρτητο 
σώµα (οι πλείστες δηµοκρατικές χώρες έχουν εισαγάγει τον θεσµό του συνηγόρου του πολίτη ή 
επιτρόπου διοικήσεως για την υποβολή παραπόνων). 
 Σε όποια ρύθµιση και να καταλήξει το καταφύγιο, η φιλοσοφία του είναι να γνωρίζει η 
κάθε ένοικος σχετικά που µπορεί να παραπονεθεί (για παράδειγµα, από τους Κανονισµούς του 
Καταφυγίου). Οι λειτουργοί του καταφυγίου είναι αφοσιωµένες και δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό. Και πάλι όµως, µπορούν να κάνουν λάθη ή να παραλείψουν να ασχοληθούν µε τα 
προβλήµατα µιας ενοίκου µέσα σε µια «αναµπουµπούλα» στη δουλειά. Το δικαίωµα υποβολής 
παραπόνου αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα κάθε πολίτη στις δηµοκρατικές κοινωνίες, εξ ου  και 
πρέπει να το παίρνουµε σοβαρά.  
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8.3.4. Συµµετοχή  σε  εξωτερικές  αξιολογήσεις  
 
Οι τακτικές εξωτερικές αξιολογήσεις θεωρούνται ως πρόσθετος, σηµαντικός τρόπος για 
παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το καταφύγιο. Οι 
γυναίκες και τα παιδιά που τις χρησιµοποιούν µπορούν να κληθούν να συµµετάσχουν σε 
τέτοιου είδους αξιολογήσεις (περισσότερα σχετικά βλ. κεφ. 1). 
 
 
8.3.5. Συµµετοχή  στις  κοινωνικές  αλλαγές  
 
Οι ένοικοι πρέπει να συµµετέχουν πάντα στις εσωτερικές διαδικασίες του καταφυγίου και τη 
διαµόρφωση των δοµών της συµβίωσης, όµως πρέπει ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα 
συµµετοχής και σε εξωτερικές δραστηριότητες, τις εργασίες δηµοσίων σχέσεων και 
ευαισθητοποίησης του κοινού.  
 Φυσικά, κανένα άτοµο δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να συµµετάσχει, και το τι προέχει 
είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και ανωνυµίας των γυναικών.  Από την άλλη, οι γυναίκες 
πρέπει να τυγχάνουν της αντιµετώπισης που αρµόζει σε ενηµερωµένα και ενεργά άτοµα και να 
καλούνται να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.  

Παραδείγµατα:  
• Οι ένοικοι συµµετέχουν στην ετοιµασία της ∆ιεθνούς Ηµέρας Γυναικών στις 8 

Μαρτίου και στην εκστρατεία «16 Μέρες Κατά της Βίας» από τις 25 Νοεµβρίου 
µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου 

• Οι ένοικοι συνοδεύουν λειτουργούς του καταφυγίου σε συναντήσεις µε πολιτικούς 
• Οι Συναθροίσεις των Ενοίκων συζητούν θέµατα όπως τη φτώχια των γυναικών 

 
 
8.3.6. ∆ιαφορετικότητα  
 
Οι αξίες που υπεραµύνονται τα καταφύγια περιλαµβάνουν την επίδειξη σεβασµού και ανοχής σε 
γυναίκες και παιδιά και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Στα πλείστα καταφύγια, οι γυναίκες 
διαφόρων εθνικοτήτων, πολιτιστικών ή φυλετικών καταβολών και θρησκειών ζουν µαζί. Η 
διαφορετικότητα είναι γεγονός και εµπλουτισµός συνάµα. 
 Τέτοιες διαφορές ωστόσο, µπορούν να πυροδοτήσουν προστριβές και αρνητικές 
αντιδράσεις όπως αποξένωση και διακρίσεις. Ρατσιστικές, σεξιστικές, ξενοφοβικές και 
οµοφυλοφοβικές συµπεριφορές στην κοινωνία έξω, συναντούµε και στη ζωή στο καταφύγιο. 
Ένα σηµαντικό καθήκον του καταφυγίου είναι να αντιµετωπίσει και να αλλάξει τις στάσεις αυτές.  
 Για να ανταποκριθείτε στην πολιτιστική και γλωσσική διαφορετικότητα στο καταφύγιο, 
χρησιµεύουν τα εξής: 
• Το προσωπικό µπορεί να προσληφθεί από διάφορες πολιτιστικές οµάδες: οι γυναίκες θα 

ανοιχτούν πιο εύκολα και θα µπορούν να µιλάνε πιο εύκολα στη µητρική τους γλώσσα 
• Ιδίως οι γυναίκες µετανάστριες ή µέλη µειονοτήτων µπορούν να ενθαρρυνθούν να 

συµµετάσχουν σε δραστηριότητες όπως να εκλέγονται εκπρόσωποι του καταφυγίου 
• Η κατάρτιση των λειτουργών του καταφυγίου: οι γυναίκες από διαφορετικές κουλτούρες 

µπορούν να εισαγάγουν τις λειτουργούς στα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους 
• Εορτασµοί διαφόρων θρησκειών και πολιτισµών: οι ένοικοι του καταφυγίου µπορούν να 

γιορτάζουν µαζί τα (παλαιοηµερολογήτικα) Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ή 
µουσουλµανικές και εβραϊκές γιορτές 

Κοινές δραστηριότητες για συγκεκριµένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά: γυναίκες µέλη των Ρόµα ή 
των Σίντι ή από αγροτικές περιοχές µπορούν να µιλήσουν λ.χ., για την κουλτούρα τους κατά τη 
συνάθροιση ή να µαγειρέψουν ένα παραδοσιακό φαγητό. 
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8.3.7. Αλληλεγγύη  
 
Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης αποτελεί ένα από τους κυριότερους στόχους του καταφυγίου. Ο 
σχεδιασµός κοινών δραστηριοτήτων, προσφέροντας αµοιβαία στήριξη, εκτελώντας 
δραστηριότητες στο καταφύγιο ή συζητώντας σχετικά µε το τι έχει περάσει η κάθε γυναίκα είναι 
κάποιοι τρόποι για την ενίσχυση του αισθήµατος αλληλεγγύης.   
 Οι γυναίκες που πέρασαν κάποιο χρόνο στο καταφύγιο λειτουργούν ως πρότυπα για τις 
καινούργιες: µπορούν να αναλάβουν το ρόλο του «µέντορα», βοηθώντας τις γυναίκες που 
ακόµα δεν έχουν ακόµη συνέλθει. Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικούς παράγοντες στην όλη 
διαδικασία ενδυνάµωσης των γυναικών. 
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9 .  ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  
Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

 
 
 
Οι δηµόσιες σχέσεις και η ευαισθητοποίηση αποσκοπούν στη δηµιουργία διαδικασίας δηµόσιας 
συζήτησης γύρω από την ανδρική βία κατά των γυναικών και τα καταφύγια, της σχετικής 
ανταλλαγής απόψεων και συνειδητοποίησης όπως και επηρεασµού της διαδικασίας αυτής. Οι 
δηµόσιες σχέσεις είναι εκ των ων ουκ άνευ! Ποιος, διαφορετικά, θα ενδιαφερθεί για τα 
καταφύγια αν δεν το πράξει µια ακτιβίστρια ή λειτουργός καταφυγίου; Η ανδρική βία κατά των 
γυναικών αποτελεί σε πολλές χώρες ακόµη ταµπού. Το ενδιαφέρον του κόσµου είναι 
περιορισµένο. Σκόρπιες γνωριµίες και µεµονωµένοι/ες υποστηρικτές/ριες δεν αρκούν για τη 
συνέχιση της λειτουργίας του καταφυγίου. Οι λειτουργοί χρειάζονται υποστηρικτική δικτύωση και 
επιτυχείς δηµόσιες σχέσεις. 
 
 
 
9.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΩΝΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 
 
Μην ξεχνάτε, όταν στήνετε ένα καταφύγιο, ότι ακόµη και ένα καταφύγιο χρειάζεται κάποιου 
είδους «διαφήµιση». Υπέρ της πληροφόρησης σχετικά µε το καταφύγιο συνηγορούν διάφοροι 
λόγοι, όπως: 
• Ώστε να γίνει γνωστή στο κοινό η ύπαρξη του καταφυγίου 
• Για να υπογραµµιστεί η σηµασία και τα οφέλη από µια οργάνωση 
• Για να δηµιουργηθεί µια καλή εικόνα στην τοπική κοινωνία 
• Για να χτιστούν σχέσεις εµπιστοσύνης άτοµα της πολιτικής και κοινωνίας 
• Για να πεισθούν σηµαντικοί παράγοντες και το κράτος να στηρίξουν το καταφύγιο 
• Για να δηµιουργήσετε δίκτυο υποστήριξης για παρασκηνιακή πολιτική εργασία και 

οικονοµική ενίσχυση 
 Πρέπει οπωσδήποτε να δώστε προσοχή σε πέντε σηµεία όταν σχεδιάζετε µια 
ολοκληρωµένη πολιτική πληροφόρησης και µηνύµατα. Το πρώτο είναι αποφασιστικό για την 
ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας: 
• Ποιοι/ες είµαστε; 
∆ύο ερωτήµατα περιστρέφονται γενικά γύρω από το τελικό προϊόν: 
• Ποιες είναι οι οµάδες στόχου; 
• Ποιες µέθοδοι έχουν το µέγιστο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα ως προς τα µέσα µας; 
Και τα δύο ερωτήµατα σχετίζονται µε το περιεχόµενο αµεσότερα: 
• Πως προσδιορίζουµε τις υπηρεσίες που προσφέρουµε; Ή, τι είναι (το) καταφύγιο (µας) 

και τι ΟΧΙ; 
• Ποια επίδραση έχει η ενηµέρωση για το καταφύγιο σε ασφάλεια και εµπιστευτικότητα; 
 
 
9.1.1 Ποιος /α  αποστέλλει  το  µήνυµα ;  
 
Αρχικά πρέπει να είναι σαφές ποιος/α αποστέλλει το µήνυµα. Τι είναι το καταφύγιο, ποιες 
υπηρεσίες προσφέρει; Ποια προσέγγιση έχουν οι λειτουργοί και όσες φέρουν ευθύνη για το 
καταφύγιο; Αυτές οι ερωτήσεις βοηθούν στην ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας. Έχει σηµασία 
να συµφωνούν οι λειτουργοί για τους στόχους και το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων 
δηµοσίων σχέσεων. Η θετική εικόνα για τον εαυτό τους («είµαστε περήφανοι για το τι κάνουµε»)  
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και µια προσέγγιση λύσης (αντί προσέγγισης προβλήµατος) είναι οι προϋποθέσεις για ένα 
επιτυχές έργο δηµοσίων σχέσεων. 
 
 
9.1.2 Οµάδες  στόχου  
 
Είναι καλά να σκεφθείτε συνειδητά ποια άτοµα έχουν στόχο τα µηνύµατα που αποστέλλει το 
καταφύγιο. Ποιοι/ες είναι οι αποδέκτες/ριες; Αυτό θα επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τόσο το 
περιεχόµενο όσο και τις µεθόδους. Σας συµβουλεύουµε να επικεντρωθείτε στις σηµαντικές 
οµάδες στόχου εντός και εκτός του καταφυγίου. 
 Εσωτερικά, κατευθύνονται η επικοινωνία και πληροφόρηση στις λειτουργούς, το 
συµβούλιο, τον σύνδεσµο και τα µέλη του, τις γυναίκες ένοικους και συνάδελφους από άλλα 
καταφύγια ή κέντρα στήριξης γυναικών. Η εσωτερική πληροφόρηση µπορεί να αποτελείται από 
τρέχον πληροφοριακό υλικό που καλύπτει όλους τους τοµείς της εργασίας, εκδόσεις, µελέτες και 
την δυνατότητες κατάρτισης. Η εσωτερική πληροφόρηση επικεντρώνεται στις τακτικές 
συναντήσεις· οι λειτουργοί του καταφυγίου συναντιόνται ως οµάδα κάθε εβδοµάδα, ενώ οι 
γυναίκες ένοικοι συµµετέχουν στις συναθροίσεις του καταφυγίου. Το συµβούλιο ενηµερώνεται 
δύο ή τρεις φορές ετησίως. Οι λειτουργοί διαφόρων καταφυγίων συνέρχονται για να µιλήσουν 
για τις εµπειρίες τους, τις εκστρατείες ή πρωτοβουλίες που περιορίζονται στα στενά όρια της 
καθηµερινής εργασίας ή να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικά σεµινάρια.  
 Οι δηµόσιες σχέσεις προς τα έξω µπορούν να κατευθυνθούν σε τρεις κυρίως οµάδες: 
πρώτα-πρώτα σε εµπειρογνώµονες και οµάδες εµπειρογνωµόνων, π.χ. διαφόρων συνδέσµων, 
ινστιτούτων, πολιτικών κοµµάτων, κοινοβουλευτικές και συµβουλευτικές επιτροπές ή βουλευτές· 
ακολούθως σε υποστηρικτές/ριες στην κοινωνία και τον επιχειρηµατικό κόσµο, π.χ. θύµατα 
ανδρικής βίας, συγγενείς δολοφονηθέντων θυµάτων, χορηγούς και δωρητές· τέλος, 
εκπρόσωπους και χρήστες µέσων ενηµέρωσης όπως δηµοσιογράφους, (αρχι)συντάκτες/ριες, 
αναγνωστικό κοινό ή ακροατήριο ραδιοφωνικών εκποµπών. 
 Θα ήταν ίσως καλή ιδέα να συντάξετε ένα κατάλογο µε τις οµάδες στόχου και να 
προσδιορίσετε το κεντρικό µήνυµα του περιεχοµένου της ενηµέρωσης. Αφού συντάξετε όλες τις 
οµάδες στόχου και τα πιθανά µηνύµατα, µπορεί να κρίνετε ότι η ίδια µέθοδος επικοινωνίας να 
ταιριάζει και σε διάφορες άλλες οµάδες, ωστόσο, τα αποτελέσµατα θα είναι πιθανότατα 
καλύτερα αν επιλεχθεί µια συνειδητή διαδικασία. 
 Μερικά παραδείγµατα ενός τέτοιου ταιριάσµατος είναι τα εξής: 

 
 
9.1.3 Μέθοδοι  
 
∆εδοµένων των περιορισµένων ανθρώπινων και χρηµατικών πόρων των καταφυγίων, έχει 
σηµασία να εξευρεθούν οι πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικές µέθοδοι δηµοσίων σχέσεων. 
Πριν γίνει αυτό όµως, πρέπει να αποφασίσετε για το αν θέλετε το µήνυµά σας να έχει εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική εµβέλεια. 

Οµάδα στόχου: Κεντρικό µήνυµα: 
Γυναίκες σε βίαιες σχέσεις «Είµαστε δω για να σας στηρίξουµε», «Έχετε 

δικαίωµα για προστασία και ασφάλεια» 
Άλλες υπηρεσίες (π.χ. φροντίδα 
παιδιών) 

«Τα καταφύγια προσφέρουν προστασία σε 
κακοποιηµένες γυναίκες και παιδιά» 

Πιθανοί δωρητές «Χρειαζόµαστε τη στήριξή σας για να 
προσφέρουµε ένα ασφαλές περιβάλλον και 
ενδυνάµωση στις κακοποιηµένες γυναίκες και τα 
παιδιά» 
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 Όταν λάβετε την απόφαση αυτή, σκεφτείτε ποια µέσα ενηµέρωσης µπορούν να 
αξιοποιηθούν ως προς τη εµβέλεια, την αποτελεσµατικότητα και το κόστος τους. Για 
παράδειγµα, η εµβέλεια των ηλεκτρονικών µέσων, δηλαδή ραδιόφωνου και τηλεόρασης, φτάνει 
µεγάλες οµάδες πληθυσµού και η οµάδα στόχου ενηµερώνεται χωρίς να το επιδιώξει 
πραγµατικά. Ταυτόχρονα, όµως το σχετικό κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ ψηλό· 
επιπρόσθετα, το κόστος αγοράς χρόνου µετάδοσης γενικά στα ηλεκτρονικά µέσα είναι πολύ 
ψηλό. Έτσι, αν το καταφύγιο αποφασίσει υπέρ της επιλογής αυτής, πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά το κατά πόσον µπορούν να βρεθούν οι απαιτούµενοι πόροι, ή αν µπορεί να 
αξιοποιηθεί υφιστάµενο υλικό (π.χ. ταινία που παρήγαγαν άλλοι κάπου αλλού και µπορεί 
εύκολα να προσαρµοστεί) και την εξασφάλιση όσο το δυνατό περισσότερης στήριξης σε είδος 
στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. Άλλη επιλογή είναι η επιλεκτική εξεύρεση «δωρεάν 
κάλυψης» (περισσότερα σχετικά βλ. µέρος 9.3 Εκστρατείες και άλλες δραστηριότητες σε ειδικές 
περιπτώσεις) που ίσως είναι πολύ αποτελεσµατική, αλλά εάν δεν υπάρχει προηγούµενη πείρα, 
το αποτέλεσµά της µπορεί να είναι λιγότερο προβλεπτό απ’ ό,τι της δωρεάς ή αγοράς χρόνου. 
 Περισσότερο επωφελές ίσως και να είναι η αναζήτηση ανοικτόµυαλων δηµοσιογράφων 
που ενδιαφέρει το πρόβληµα της ενδοοικογενειακής βίας. Έχει σηµασία να επενδύσετε κάποιο 
χρόνο για να µιλήσετε µαζί τους και να εξηγήσετε το πλαίσιο της οικογενειακής βίας, ειδικά τον 
αντίκτυπό της. ∆εν χρειάζεται πάντα να ενηµερώνετε το σύνολο των µέσων αλλά να 
τροφοδοτείτε «δηµοσιογράφους της εµπιστοσύνης σας» µε σηµαντικές πληροφορίες και να 
εργαστείτε µαζί τους προς την κατεύθυνση της βίας στην οικογένεια. Ένα σηµαντικό να 
εξετάσετε το πως παραχωρούν συνεντεύξεις τα θύµατα. ∆εδοµένης της αναγκαιότητας για 
προβολή από τα µέσα ενηµέρωσης, µπορεί να απαιτηθεί µια φορά να µιλήσει στα µέσα ένα 
θύµα. Εκεί απαιτείται η εµπλοκή ενός ευαισθητοποιηµένου δηµοσιογράφου ώστε να 
µεγιστοποιηθεί το όφελος και για τα δύο µέρη. Η εκπαίδευση µερικών δηµοσιογράφων είναι µια 
πιο ρεαλιστική και αποδοτική επιλογή απ’ ό,τι η προσπάθεια εκπαίδευσης ολόκληρης της 
δηµοσιογραφικής οικογένειας! 
 Κάποιες άλλες όµως αποτελεσµατικές µέθοδοι κάνουν µερικές φορές θαύµατα, αν δύο 
φθηνά µέσα που έχουν διαφορετικά µειονεκτήµατα, συνδυαστούν. Ένα παράδειγµα είναι τα 
φυλλάδια και οι ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο. Η παραγωγή των φυλλαδίων δεν απαιτεί µεγάλες 
δαπάνες (και προσφέρουν χώρο για αναγραφή των χορηγών· ευπρόσδεκτες είναι και εισφορές 
«σε είδος» τυπογραφείων), προϋποθέτει όµως να είναι σύντοµα και περιεκτικά ώστε να 
επιτρέπεται παραγωγή µεγάλης ποσότητας. Το ∆ιαδίκτυο γίνεται όλο και πιο διαδεδοµένο 
ανάµεσα στις γυναίκες. Από µόνο του, το ∆ιαδίκτυο είναι περισσότερο ένα µέσο για τις ήδη 
προσηλυτισµένες γυναίκες: πρέπει να αναζητήσουν µια πληροφορία για να την πάρουν. Όµως, 
εφόσον ένα µικρό φυλλάδιο αναγράφει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του καταφυγίου όπου 
φιλοξενούνται όλες οι πληροφορίες, πετύχαµε να συνδυάσουµε δύο φθηνές µεθόδους 
προβολής. Σε σχέση µε τη λειτουργία ιστοσελίδας, πρέπει να γνωρίζετε ότι -ιδίως 
νεοϊδρυθείσες- εταιρείες ψάχνουν συνεχώς για πελάτες για τους οποίους σχεδιάζουν 
ιστοσελίδες σε χαµηλή τιµή ή και δωρεάν, για να παραπέµπουν εκεί άλλους πελάτες. Αν το 
καταφύγιο δεν διαθέτει µέλος του προσωπικού που δύναται να σχεδιάσει µια τέτοια ιστοσελίδα, 
µπορείτε να βρείτε µια τέτοια εταιρεία.  

Παραδείγµατα εργαλείων για δηµόσιες σχέσεις: 
• Αυτοκόλλητα σε λεωφορεία, ταξί, δηµόσια µεταφορικά µέσα 
• Αφίσες σε σχολεία, ξενώνες, νοσοκοµεία, ιατρεία, δικηγόρους, υπηρεσίες ευηµερίας, 

κέντρα συµβουλευτικής, εκκλησίες 
• Ενηµερωτικό υλικό, φυλλάδια, µπροσούρες, φάκελοι 
• Information material, leaflets, flyers, folders 
• Ιστοσελίδα 
• Τακτικά ενηµερωτικά δελτία 
• Ανακοινώσεις Τύπου και άρθρα σε εφηµερίδες 
• Συµµετοχή σε δηµόσιες συζητήσεις, ηµερίδες εµπειρογνωµόνων, διασκέψεις ή 

πολιτικές συζητήσεις  
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• Οργάνωση εκδηλώσεων όπως συλλογή εισφορών, δηµόσιες εκθέσεις, πορείες 
• Αποδοχή προσκλήσεων πολιτικών κοµµάτων, τοπικών συνδέσµων, κοινωνικών 

οργανώσεων κλπ 
• Συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και έντυπα µέσα 
• Συνεργασία µε πολιτικούς και άλλα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις 
• Αφήνοντας τα θύµατα και τους συγγενείς τους να µιλήσουν στην κοινή γνώµη άφοβα  

  
 
9.1.4 Ορισµοί  (τι  είναι  και  τι  ∆ΕΝ  είναι  καταφύγιο )  
 
Το παρόν εγχειρίδιο σκοπεύει να προσφέρει συγκεκριµένα πρότυπα σχετικά µε τα καταφύγια. 
Είναι γεγονός πως ορισµένες χώρες δεν διαθέτουν υπηρεσίες που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως καταφύγια, ώστε τα µέλη της δικής µας οµάδας στόχου να είναι σαφώς 
ιδεατά και η όποια σχετική γνώση να προέρχεται από ειδήσεις και άµεσες ή έµµεσες εµπειρίες 
στο εξωτερικό. Στον αντίποδα όµως, υπάρχουν χώρες µε µεγάλη δραστηριότητα και σε µερικές 
περιπτώσεις ποικιλοµορφία υπηρεσιών.  
 Εν πάση περιπτώσει, όταν ενηµερώνουµε τη συγκεκριµένη οµάδα στόχου για τις 
υπηρεσίες µας, πρέπει να συνυπολογίσουµε ότι πιθανόν να µην έχουν τα µέλη της την ίδια 
αντίληψη για αυτές. Με βάση αυτά, είναι χρήσιµο να συµπεριλάβοµε στις πληροφορίες µας τι 
ΕΙΝΑΙ ένα καταφύγιο, τι κάνει, όπως επίσης τι ∆ΕΝ είναι. Όταν οι δυνατότητες είναι 
περιορισµένες για να περάσουµε αυτά τα µηνύµατα, µπορούµε βάσει της εµπειρίας του 
προσωπικού και των εθελοντριών για να ορίσουµε τα πιο κοινά σηµεία τα οποία ήταν ασαφή 
στο παρελθόν σε εν δυνάµει χρήστριες υπηρεσιών, άλλους προµηθευτές υπηρεσιών και 
πιθανούς δωρητές. Τέτοια σηµεία µπορούν να είναι οι αντικειµενικά ζητήµατα όπως το τι µπορεί 
να αποδεχθεί η τοπική κοινωνία, τη µέγιστη διάρκεια παραµονής ή µύθοι για το ότι «τα 
καταφύγια διασπούν οικογένειες».  
 
 
9.1.5 Όρια  για  ποιες  πληροφορίες  να  ΜΗΝ  δώσετε  
 
Οι ακόλουθες συστάσεις είναι αποτέλεσµα περιστατικών που συνέβησαν.  
 Από τη στιγµή που θα δώσετε µια µπροσούρα, δεν ξέρετε σε ποιου στα χέρια θα 
καταλήξει. Ακόµα κι αν κυκλοφορήσει µόνο στο καταφύγιο, το υλικό αυτό µπορεί να 
κυκλοφορήσει και αλλού. Έτσι, αν η πολιτική σας προβλέπει πως η διεύθυνση θα µείνει κρυφή, 
είναι επιτακτική ανάγκη να µην την αναγράψετε ή να συµπεριλάβετε φωτογραφίες του οικήµατος 
σε ενηµερωτικό υλικό, ακόµα και του επιστολόχαρτου του καταφυγίου. Η ανωνυµία του 
προσωπικού του απαιτεί επίσης σοβαρότητα· για τούτο πριν εκδώσετε την ετήσιά σας έκθεση 
µε τις φωτογραφίες και τα ονόµατα του προσωπικού σας, πρέπει να υπάρξει κάποια 
συνεννόηση. Θα ήταν αφελές να θεωρήσετε πως τα άτοµα στα οποία απευθύνεστε για εισφορές 
δεν έχουν τίποτα κοινό µε εκείνα δεν πρέπει να µάθουν τη διεύθυνση του καταφυγίου. Έτσι όσο 
και να ακούγεται σαν καλή ιδέα, ποτέ δεν πρέπει να τεθεί θέµα διοργάνωσης µιας εκδήλωσης 
συλλογής εισφορών στο καταφύγιο. Οι δωρητές πρέπει να καταλάβουν ότι µε το να τηρείτε 
αυστηρά µια πολιτική εµπιστευτικότητας, απλώς κάνετε τη δουλειά σας. Το τίµηµα της στήριξής 
τους δεν µπορεί να είναι µια εκδήλωση που θα διακυβεύει την υπηρεσία που προσφέρετε.  
 
 
 
9.2 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
 
Εάν δεν αλλάξει η γενική αντίληψη γύρω από την ανδρική βία κατά των γυναικών και παιδιών, 
τις αιτιών και επιπτώσεις της και τους τρόπους αντιµετώπισής της, η βία δεν θα σταµατήσει.  
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 ∆εδοµένων των πολύ περιορισµένων πόρων που διαθέτουν τα καταφύγια, υπάρχουν 
δύο ζητήµατα που πρέπει ληφθούν υπ’ όψιν ώστε να ενηµερωθούν αποτελεσµατικά οµάδες 
στόχου για το πρόβληµα. Το ένα ζήτηµα, αυτό της αποτελεσµατικότητας, το έχουµε συζητήσει 
στο προηγούµενο µέρος για τις «Μεθόδους» σε σχέση µε εκστρατείες ενηµέρωσης. Οι 
εκστρατείες ωστόσο, δεν είναι οι µοναδικές µέθοδοι ευαισθητοποίησης. Εξίσου χρήσιµη είναι η 
στόχευση ατόµων που µεταδίδουν γνώση, όπως οι εκπαιδευτικοί, άτοµα που εργάζονται σε 
άλλες οργανώσεις παροχής βοήθειας, αστυνοµικοί κλπ· µε άλλα λόγια, οµάδες ανθρώπων που 
έρχονται σε επαφή µε θύµατα βίας ή εκπαιδεύουν σχετικά άλλα άτοµα. 
 Το άλλο ζήτηµα αφορά τη συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα, ώστε η κοινή 
προσπάθεια να αποφέρει πρόσθετα οφέλη. 
 
Συνεργασία  σε  εθνικό  επίπεδο  
Η πιο εµφανής µορφή συνεργασίας είναι µεταξύ οργανισµών µε κοινά χαρακτηριστικά, στην 
περίπτωση αυτή καταφύγια, ή µεταξύ καταφυγίων και άλλων τύπων οργανώσεων στήριξης 
γυναικών σε θέµατα βίας. Με την από κοινού ανάληψη του φόρτου εργασίας και οικονοµικών 
υποχρεώσεων, µπορούν να διοχετευθούν περισσότερα χρήµατα για την ενηµέρωση των 
οµάδων στόχου. 
 Μερικές ιδέες για τέτοιου είδους συνεργασίες περιλαµβάνουν: 
• Την από κοινού ανάληψη του κόστους για σχέδια, συγγραφή κειµένων κλπ που 

κοστίζουν το ίδιο, είτε γίνουν για µία οργάνωση ή περισσότερες 
• Συντονισµένες δραστηριότητες που χωρίζουν γεωγραφικά τις οµάδες στόχου είτε ανά 

θεσµό ανάµεσα στις συνεργαζόµενες οργανώσεις 
• Από κοινού συλλογή εισφορών 
• Συγκεντρώνοντας διάφορες εµπειρίες για κάποιο θέµα (π.χ. τα καταφύγια έχουν µια πιο 

εις βάθος αντίληψη για τις αφηγήσεις γυναικών, ενώ οι γραµµές βοήθειας έχουν µια πιο 
ποικίλη εµπειρία για το θέµα στην κοινωνία) 

 
 Μια άλλη κοινή µορφή συνεργασίας είναι η πολυ-τµηµατική. Μπορεί να γίνει µεταξύ ΜΚΟ 
διαφόρων τύπων όπως και ΜΚΟ και δηµοτικών ή κρατικών σωµάτων. Και στις δύο περιπτώσεις 
η µορφή που εφαρµόζεται πιο συχνά θέλει τα καταφύγια να συµβάλλουν µε εµπειρογνωµοσύνη 
όπως και µε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά µε το φαινόµενο, ενώ οι εταίροι οργανισµοί 
επενεργούν προς τις οµάδες στόχου µε τις οποίες δεν επικοινωνεί εύκολα το καταφύγιο, ώστε 
να επιτευχθεί κατανόηση του θέµατος. Ένα παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ ΜΚΟ είναι η 
εκστρατεία κατά της βίας κατά των γυναικών της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, για την οποία επιλέγονται 
γυναικείες ΜΚΟ στο πεδίο της βίας κατά των γυναικών ως περιφερειακοί και εθνικοί στρατηγικοί 
εταίροι. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ΜΚΟ – και κυβερνητικών οργανώσεων, το πιο πετυχηµένο 
παράδειγµα είναι µέχρι τώρα η διοργάνωση µαζί µε την αστυνοµία εκπαιδευτικών σεµιναρίων 
και άλλων δραστηριοτήτων. 
 
 
 
9.3 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 
Για πολλές οργανώσεις, ιδίως εκείνες που προσφέρουν υπηρεσίες σε γυναίκες όπως τα 
καταφύγια, η δωρεάν κάλυψη των µέσων είναι συνήθως ο µόνος τρόπος εξασφάλισης 
δηµοσιότητας. Με λίγη τύχη, ο τοπικός και εθνικός Τύπος θα ξέρει πόσο χρήσιµο είναι να 
φιλοξενεί τη φωνή σας. ∆ιαφορετικά, θα χρειαστεί να ενηµερώσετε τον Τύπο για τη στάση σας 
για κάποια πράγµατα. Το ερώτηµα είναι πως θα το κάνετε αποτελεσµατικά.  
Έχει σηµασία να ενηµερώνετε δηµοσιογράφους τακτικά µε δική σας πρωτοβουλία. Απαιτείται 
καλό, σύντοµο και περιεκτικό ενηµερωτικό υλικό, πρόσφατα στατιστικά και πληροφοριακή 
µπροσούρα. Βοηθά να ετοιµάζετε ξεχωριστούς καταλόγους για τοπικούς, περιφερειακούς και  
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 εθνικούς παραλήπτες (εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, τοπικούς 
συνδέσµους, γνωστούς σας δηµοσιογράφους). Τηρείτε τους καταλόγους ενηµερωµένους. 
 
 
9.3.1 Κωλύµατα  
Αν δοκιµάσατε κάποτε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον του Τύπου, γνωρίζετε από πρώτο χέρι 
πως µια ανακοίνωση ή ακόµα και διάσκεψη Τύπου, όσο σηµαντικές και αν είναι, δεν 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον Τύπο. Οι δηµοσιογράφοι θεωρούν ουσιαστικές ορισµένου είδους 
ειδήσεις, όµως και σεις δεν µπορείτε να µείνετε µε τα χέρια σταυρωµένα µέχρι να συµβεί µια 
ασυνήθιστη οικογενειακή τραγωδία για να συγκινηθεί το κοινό. Εντούτοις, µπορείτε να 
παρακολουθείτε καθηµερινά τις ειδήσεις, και όποτε απασχολεί την ειδησεογραφία µια σχετική 
είδηση, µπορείτε να εκδώσετε µια ανακοίνωση Τύπου. 
 
 
9.3.2 Καλές  πρακτικές  
 
Οι εκστρατείες διαρκείας είναι συνήθως πιο αποτελεσµατικές παρά οι πιο σύντοµες. ∆εν είναι 
όµως κατ’ ανάγκην και πιο δαπανηρές. Επίσης, προσφέρονται συγκεκριµένοι τρόποι έναρξης 
τέτοιων εκστρατειών: Ακολουθούν ορισµένα παραδείγµατα: 
 Κάθε χρόνο, εορτάζονται µερικές διεθνείς µέρες µε εκδηλώσεις για τα δικαιώµατα των 
γυναικών και τη βία κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά στην ανακοίνωση Τύπου 
που θα εκδώσετε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες, µιας και αποτελεί µέρος του «θέµατος» 
εκείνης της ηµέρας. 
 Υπάρχουν διάφορες άλλες εθνικές και διεθνείς µέρες ή επέτειοι στις οποίες αναφέρονται 
τακτικά  τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, όπως η ∆ιεθνής Μέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η 
∆ιεθνής Μέρα κατά του AIDS και των Αγίων Πάντων. Οι δηµοσιογράφοι, σύµφωνα µε την 
εµπειρία της ΝΑΝΕ, αναζητούν απεγνωσµένα µια διαφορετική οπτική γωνία για να 
προσεγγίσουν ένα θέµα. Συνεπώς, συµφέρει να αναζητήσετε τις µέρες αυτές στο ηµερολόγιο 
και να θέσετε ως προθεσµία µια εβδοµάδα νωρίτερα για να στείλετε τις ανακοινώσεις σας στα 
µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε τη σχέση της ενδοοικογενειακής βίας και της συγκεκριµένης 
µέρας, ώστε να γίνει αναφορά σε σας στα ρεπορτάζ εκείνης της ηµέρας.  
 Επίσης, είναι δυνατό να δηµιουργήσετε εσείς τις δικές σας ειδικές µέρες, όπως την 
επέτειο λειτουργίας του καταφυγίου. 
 Είναι ακόµη πιθανότερο να εξασφαλίσετε κάλυψη στα µέσα, αν διοργανώσετε και µια 
εκδήλωση αντί να συντάξετε και να αποστείλετε µια ανακοίνωση Τύπου. 
 
 
Το  παράδειγµα  της  Έκθεσης  Σιωπηλή  Μάρτυρας  
Ο Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα Γυναικών ΝΑΝΕ, ξεκίνησε το 1998 το πρόγραµµα Σιωπηλή 
Μάρτυρας ώστε να συµπέσει µε τις «16 Μέρες Ακτιβισµού κατά της Βίας κατά των Γυναικών» 
κατά τις οποίες κάθε χρόνο διοργανώνουµε δηµόσιες εκδηλώσεις. Η ιδέα για την Έκθεση 
Σιωπηλή Μάρτυρας προήλθε από την οµώνυµη αµερικανική εκστρατεία. Επικοινωνήσαµε µε 
τους τότε διοργανωτές και δεν µας απέστειλαν µόνο εκτεταµένο υλικό αλλά µας ενεθάρρυναν κι 
άλλο. ∆ηµιουργήσαµε µόνες µας τα πρώτα δεκαπέντε αγάλµατα, κάτι που κατέστησαν δυνατό 
οι δωρεές και η εργασία των εθελοντών µας. Τα αρχικά εκθέµατα έχουν µειωθεί ως αποτέλεσµα 
της καταπόνησης του υλικού σε διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες. 
 Το 2002, χρησιµοποιήσαµε πόρους από την εκστρατεία 156 ηµερών OSI-NWP για την 
διοργάνωση της Έκθεσης Σιωπηλή Μάρτυρας µε 40 εκθέµατα που αντιπροσώπευαν σχεδόν 
τον αριθµό των γυναικών θυµάτων οικογενειακής βίας που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους 
κάθε χρόνο (τουλάχιστον µια γυναίκα κάθε εβδοµάδα). Αυτή η χρήση χρηµάτων ήταν κάπως 
ασυνήθιστη, µιας και άλλες οργανώσεις που χρηµατοδοτήθηκαν αξιοποίησαν τα κονδύλια για 
τηλεοπτικά φιλµάκια ή αφίσες. Ωστόσο, µια και ακόµα και η µέγιστη χορηγία ήταν σχετικά µικρή  
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δεδοµένων των περιστάσεων στο ουγγρικό τοπίο µέσων ενηµέρωσης, µε τις µεγάλες 
επιχειρήσεις (τηλεοπτικά κανάλια ή διαφηµιστικές πινακίδες) να µη συνηθίζουν να προβαίνουν 
συχνά σε αγαθοεργίες, η τακτική µας βασίστηκε στη διοργάνωση µιας εκδήλωσης που θα 
µπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα ανταποκρίθηκε 
στις προσδοκίες µας και εξασφαλίσαµε  το είδος κάλυψης που δεν θα µπορούσαµε να έχουµε 
µε τη χορηγία του OSI-NWP: αφού έγιναν η πρώτη πορεία και έκθεση τον Νοέµβριο 2003, κάθε 
βράδυ οι ειδήσεις προέβαλλαν την έκθεση και συνεντεύξεις µε το προσωπικό και θύµατα 
οικογενειακής βίας, και κάθε ηµερήσια εφηµερίδα φιλοξενούσε ένα κείµενο την επόµενη µέρα, 
µερικές µάλιστα από αυτές δηµοσίευσαν εκτεταµένα ρεπορτάζ στα επόµενα σαββατοκύριακα. 
 Η αξιοποίηση της Σιωπηλής Μάρτυρα ως εκδήλωση, µαζί µε το ότι προσφέρουν καλές 
εικόνες, αποδείχθηκε ως καλή τακτική. Στην πραγµατικότητα, η µετέπειτά πείρα µας δίδαξε ότι η 
επίδραση τέτοιου είδους εκδηλώσεων δεν εξασθενεί: φέτος, ξαναχρησιµοποιήσαµε τη Μάρτυρα 
στη ∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας, και ξανά, υπήρξε σηµαντικό ενδιαφέρον από τα µέσα 
ενηµέρωσης.  
 Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος έχει πείσει και άλλες ΜΚΟ: ορισµένες ΜΚΟ 
του εξωτερικού των οποίων τα µέλη είδαν την έκθεσή µας σε διεθνή βήµατα (όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Νέων στη Βουδαπέστη), ή που έµαθαν για αυτή από παρουσιάσεις του OSI, 
αντέγραψαν την ιδέα και τώρα διοργανώνουν δικές τους εκθέσεις σε χώρες της Κεντρο-
ανατολικής Ευρώπης.  
 Μια επισκέπτρια της έκθεσης µε ένα πεντάχρονο γιο κοίταζε τα εκθέµατα και διάβαζε τις 
ιστορίες τους. Του είπε: «Κοίτα, θα µπορούσα να ήµουν µια απ’ αυτές». Μια άλλη, ήδη 
µεσήλικας είπε: «Κάνετε κάτι πολύ σηµαντικό εδώ. Αυτή ήταν η κατάστασή µου πριν είκοσι 
χρόνια. ∆εν είχα κανένα να µιλήσω. Αλλά τώρα βλέπω ότι ήµουν τυχερή. Ζω και είµαι καλά» . 
 
 
 
9.4 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ,  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ,  ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ   
 
Η διοργάνωση συνεδρίων µπορεί να προσφέρει οφέλη. Όπως πάντα, πρέπει να σκεφτείτε την 
απόδοση· δηλαδή, να διασφαλίσετε πως οι περιορισµένοι σας πόροι θα αξιοποιηθούν το 
καλύτερο δυνατό.  
 Από µόνα τους, τα συνέδρια µπορούν να αποφέρουν κάλυψη στα µέσα ενηµέρωσης. Η 
καλή προβολή των συνεδρίων διασφαλίζει ότι αυτά µπορούν από την πρώτη µέρα να 
προσφέρουν οφέλη και σε άτοµα που δεν συµµετέχουν. Μια και τα συνέδρια είναι µια πιο 
συµβατική µορφή δραστηριότητας, το γεγονός ότι διοργανώνεται µε θέµα την ενδοοικογενειακή 
βία, το ρόλο των καταφυγίων κλπ, µπορεί να συµβάλει στη ενηµέρωση του κοινού.  
 Εν πάση περιπτώσει, κύριος σκοπός των συνεδρίων και ανάλογου τύπου ηµερίδων είναι 
να επωφεληθούν τα άτοµα που συµµετέχουν. Ακολουθούν σηµεία που πρέπει να 
συνυπολογιστούν ώστε να είναι αποτελεσµατικά τα συνέδρια.  
 
 
9.5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 
 
9.5.1 Εσωτερικά  µαθήµατα  κατάρτισης  
 
Μια και είναι αδύνατη η απόκτηση τυποποιηµένου πτυχίου σπουδών για εργασία σε καταφύγια, 
τα πλείστα εκπαιδεύουν τα άτοµα που προσλαµβάνουν, είτε είναι εθελόντριες είτε προσωπικό. 
Μέχρι τώρα, φαίνεται πως αυτή είναι η καλύτερη µέθοδος για να υπάρχει κάποια συνέπεια στην 
παροχή υπηρεσιών. Τέτοια µαθήµατα µπορούν να συµβάλουν στην ενσωµάτωση νέων 
ανθρώπων στην οµάδα και ενδείκνυται όπως περιλαµβάνονται  έµπειρα µέλη του προσωπικού 
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ή εθελόντριες στο πρόγραµµα εκπαίδευσης είτε ως βοηθοί ή ως εκπαιδεύτριες.  
 
 
9.5.2 Εκπαιδευτικά  µαθήµατα  για  εταίρους  
 
Τα καταφύγια, είτε λειτουργούν ή όχι τη δική τους 24ωρη γραµµή βοήθειας, στηρίζονται πολύ σε 
υπηρεσίες στις οποίες παραπέµπουν γυναίκες ή συνεργάζονται µε γυναίκες και παιδιά που 
µένουν στο καταφύγιο. Ανεξάρτητα από το αν προσφέρονται από το καταφύγιο ή από άλλες 
οργανώσεις, κρατικές υπηρεσίες ή θεσµικά όργανα από κοινού, έχει µεγάλη σηµασία η 
εκπαίδευση που µπορεί να πάρει το προσωπικό άλλων οργανώσεων. Το περιεχόµενο µπορεί 
να διαφέρει ανάλογα µε τις περιστάσεις: σε µερικές χώρες υπάρχει περισσότερη γνώση γύρω 
από την ενδοοικογενειακή βία από ό,τι σε άλλες. Συνεπώς, µπορεί να χρειαστούν µερικά 
µαθήµατα για να αναπτυχθεί το τι και πως το καταφύγιο προσφέρει στις γυναίκες, ενώ άλλα θα 
µπορούσαν να υπογραµµίσουν τις βασικές πτυχές της ενδοοικογενειακής βίας.  
 Μερικές συστάσεις για τέτοιου είδους εκπαιδευτικά µαθήµατα: 
• Όποτε υπάρχει δυνατότητα, αυτά τα εκπαιδευτικά µαθήµατα θα πρέπει να γίνονται 

µακριά από το χώρο εργασίας των ατόµων που συµµετάσχουν 
• Τα µαθήµατα µπορούν να προσφέρονται σε µικρές οµάδες (µέχρι 15 ατόµων) ώστε να 

µπορούν οι εκπαιδευτές/ριες να µπορούν να εφαρµόσουν µια διαδικασία µάθησης µε τη 
διεξαγωγή διαδραστικών ασκήσεων παρά µε παρουσιάσεις  

• Ενδείκνυται όπως η οµάδα των εκπαιδευτών/ριών περιλαµβάνει εκπαιδευτή/ρια του 
καταφυγίου και από τον κλάδο, του οποίου τα µέλη εκπαιδεύονται· σε µεικτές οµάδες 
έχει σηµασία την εκπαίδευση να προσφέρουν άτοµα και των δύο φύλων 
Παράδειγµα: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο του Wave (Wave Training Manual) 

 
 
9.6 ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ∆ΩΡΗΤΕΣ  (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ /ΡΙΕΣ)  ΚΑΙ  

ΧΟΡΗΓΟΥΣ  
 
Ίσως να αποδειχθεί ουσιώδες να µπορείτε να δείξετε στους δωρητές ή εν δυνάµει δωρητές µε 
ειδικές δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων πως το καταφύγιο λειτουργεί και αξιοποιεί ορθά  
χρηµατοδότηση και τις δωρεές. 
 Μερικοί τρόποι για να το κάνετε είναι: 
• να συντάσσετε τακτικά ένα ενηµερωτικό δελτίο (ίσως να αρκεί µια σύνοψη του 

απολογισµού για την αξιοποίηση των χορηγιών που έτσι κι αλλιώς πρέπει να συντάξετε) 
και να το αποστέλλετε σε χορηγούς και εν δυνάµει χορηγούς που περιλαµβάνει ο 
επικαιροποιηµένος κατάλογος· 

• να προσκαλέσετε υποστηρικτές/ριες σε δηµόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνετε ή 
συµµετέχετε· 

• αναφέρετε και ευχαριστήστε τους χορηγούς σας (π.χ. στην ιστοσελίδα, εκδόσεις). 
 
Κωλύµατα  
Τα πλείστα καταφύγια λειτουργούν µε τη µορφή της ΜΚΟ. Η µορφή αυτή προσφέρει µεγάλη 
σχετικά ανεξαρτησία σε κάποιους τοµείς. Αλλά µπορεί να είναι και πηγή χρηµατικών δυσκολιών. 
Επιπλέον, σε µερικές χώρες υπάρχουν επιφυλάξεις για τις ΜΚΟ, διότι υπάρχει ένας µεγάλος 
αριθµός οργανώσεων συνδεδεµένων µε πολιτικά κόµµατα και διεφθαρµένες, οργανώσεις που 
ξεπλένουν χρήµατα και κάνουν κατάχρηση της µορφής της ΜΚΟ οργάνωσης. 
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1 0 .  ∆ Ι Κ Τ Υ Ω Σ Η  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α   
 
 
 
Η εργασία των καταφυγίων εντάσσεται µέσα σε ένα δίκτυο θεσµών και οργανώσεων που 
µπορούν να στηρίξουν κακοποιηµένες γυναίκες εάν οι εκπρόσωποι αυτών των θεσµών έχουν 
καλή γνώση των ιδιαιτέρων δυναµικών της ενδοοικογενειακής βίας. Οι λειτουργοί των 
καταφυγίων πρέπει να συζητούν µε τις χρήστριες υπηρεσιών ποιες διαδικασίες είναι αναγκαίες 
και µε ποια θεσµικά όργανα πρέπει να έρθουν σε επαφή ή µπορούν να προσφέρουν κάποιου 
είδους στήριξη. Τις συνοδεύουν στα γραφεία αυτά, εάν το επιθυµούν,  στην αστυνοµία ή το 
δικαστήριο για παράδειγµα. Ως αποτέλεσµα, τα καταφύγια συνεργάζονται στενά και συνεχώς µε 
άλλες υπηρεσίες. Για τούτο ενδείκνυται όπως αναπτύξουν έγκαιρα τρόπους συνεργασίας και 
δικτύωσης ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν αν χρειαστεί. 
 
 
 
10.1 Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΣΕ  ∆ΙΚΤΥΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
∆ικτυώσεις και συνεργασίες ανάµεσα σε καταφύγια γίνονται σε δύο επίπεδα: 
• Έχει σηµασία από τη µια να δηµιουργήσετε δίκτυα µε άλλα καταφύγια και κέντρα 

στήριξης γυναικών µε δράση στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Οργανισµοί του 
τύπου αυτού περιλαµβάνουν κέντρα συµβουλευτικής γυναικών ή τηλεφωνικές γραµµές 
βοήθειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ένα δίκτυο οργανισµών στήριξης 
κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους λειτουργεί προς τα µέσα ως στήριγµα 
και βήµα για συζητήσεις µεταξύ γυναικών αλλά και ως κοινή φωνή όλων προς τα έξω. Η 
συµµαχία οργανώσεων µε κοινές επιδιώξεις µπορεί να διαπλατυνθεί µε άλλες γυναικείες 
ΜΚΟ για να συµπτύξουν κοινό µέτωπο για διεκδίκηση των δικαιωµάτων των γυναικών.  

• Από την άλλη, χρειάζεται η συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων για στήριξη των 
κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους και τερµατισµός της βίας γενικά.  

 Τα καταφύγια προσφέρουν γνώση και εµπειρογνωµοσύνη σε άλλους/ες επαγγελµατίες 
που εργάζονται ανάµεσά µας ή σε κρατικούς οργανισµούς, π.χ. επαγγελµατίες κοινωνικής 
φροντίδας και υγείας, αστυνοµία, δικαστές, εισαγγελείς και δάσκαλοι/ες. 
 Έχει σηµασία τα καταφύγια να συµµετέχουν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού µε ανοικτές εκδηλώσεις (αν και είναι ευθύνη του κράτους να προσφέρει εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για τέτοιους επαγγελµατίες). Την αρχή µπορούν να κάνουν τα καταφύγια.  
 Μέσω συνεργασίας, οι λειτουργοί των καταφυγίων µπορούν να προστατεύσουν τα 
δικαιώµατα των θυµάτων σε δηµόσιους οργανισµούς και γραφειοκρατικές διαδικασίες.  
 Η συνεργασία µε άλλους οργανισµούς δεν είναι πάντα εύκολη για τους εξής λόγους:   
• έλλειψη γνώσης για την εργασία, σκοπούς και προβλήµατα των άλλων 
• νοοτροπίες υπεράσπισης περιοχής ή «τιµαρίου» 
• εξουσιαστικές συµπεριφορές 
• ανταγωνιστικές νοοτροπίες 
• έλλειψη χρηµατικών πόρων 
• προβληµατικές νοοτροπίες, προκαταλήψεις και κακές εµπειρίες. 
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10.2 ΤΡΟΠΟΙ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας µεταξύ λειτουργών 
καταφυγίων και εκπροσώπων θεσµικών οργάνων και οργανισµών όπως και άλλων 
επαγγελµατικών. Περιλαµβάνουν: 
• εκπαίδευση πολλαπλών ειδικοτήτων, διαθεµατικά σεµινάρια 
• κοινά προγράµµατα 
• οµάδες εργασίας πολλαπλών ειδικοτήτων 
• δικτύωση και συντονιστές/ριες 
• τοπικά σχέδια δράσης για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών (σε ζευγάρια)  
 
 
 
10.3 ΟΜΑ∆ΕΣ  ΣΤΟΧΟΥ  ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Όταν η συνεργασία επιτυγχάνεται περιστασιακά δεν ικανοποιεί. Οι διαπροσωπικές και 
επαγγελµατικές σχέσεις και τα δίκτυα στήριξης χρειάζονται για να βρεθούν οι δοµές στήριξης και 
οι υπηρεσίες σε γυναίκες θύµατα βίας και στα παιδιά τους.  
 
∆ίκτυα  καταφυγίων  και  άλλων  οργανώσεων  για  τα  δικαιώµατα  γυναικών  
Τα καταφύγια έχουν δηµιουργήσει δίκτυα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πιο 
σπουδαίος στόχος τους είναι η ανταλλαγή εµπειρίας. Επιπρόσθετα, τα δίκτυα καταφυγίων 
προσφέρουν αλληλοϋποστήριξη, διοργανώνουν εκστρατείες και έχουν από κοινού 
παρασκηνιακές επαφές µε πολιτικούς παράγοντες. 

Παράδειγµα: µερικά εθνικά δίκτυα γυναικείων καταφυγίων είναι (βλ. επίσης Παράρτηµα: 
Επίκεντρα WAVE): 
• Women’s Aid Federation Αγγλία, www.womensaid.org.uk 
• Austrian Women’s Shelter Network, www.aoef.at 
• ROKS, www.roks.se 
• Northern Ireland Women’s Aid, www.niwaf.org 
• ZIF- Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser, www.zif-frauen.de 
• LOKK (Denmark) , www.lokk.dk 
 Άλλα παραδείγµατα δικτύων γυναικείων δικαιωµάτων είναι:  
• WIDE – Women in Development Europe, www.wide.org 
• EWLA – European Women’s Lawyers Association, www.ewla.org 
• EWL – European Women’s Lobby, www.womenlobby.org 
• Network of East-West Women, www.neww.org 
• Profem, www.profem.cz 
• Women’s International League for Peace and Freedom, www.wilpf.int.ch 
• Women in Black , http://womeninblack.net 

 
Υπηρεσίες  προστασίας  παιδιών   
Η στενή συνεργασία µε κοινωνικούς/ές λειτουργούς για την προστασία του παιδιού, κέντρα 
συµβουλευτικής οικογενειών, κλινικές/µονάδες οικογενειακής καθοδήγησης, ιδρύµατα νεανικής 
ευηµερίας κλπ είναι ζωτικής σηµασίας. Η ύψιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια των 
γυναικών και των παιδιών.  
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Ειδικές  υπηρεσίες  ευηµερίας  
Σκοπός είναι η διασφάλιση της οικονοµικής βοήθειας σε γυναίκες µε χαµηλό ή κανένα εισόδηµα. 
 
Κέντρα  στήριξης  για  µετανάστριες  
Γενικότερος στόχος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, γύρω από τον κοινωνικό αντίκτυπο της 
κακοποίησης και η ενηµέρωση για τα δικαιώµατα των γυναικών και τη νοµοθεσία της χώρας.  
 
Μεταναστευτικές  αρχές  
Σε γενικές γραµµές, ο στόχος είναι να ευαισθητοποίηση για το πόσο ευάλωτες είναι οι 
µετανάστριες και ειδικά προβλήµατά τους που συνδέονται µε το νοµικό τους καθεστώς.  
 
Υπηρεσίες  υγείας  
Κύριος σκοπός της συνεργασίας στον τοµέα αυτό είναι να βοηθηθούν επαγγελµατίες στον 
τοµέα της υγείας να αποφεύγουν να κλινικοποιούν τα θύµατα (δηλαδή, η κακοποίηση δεν είναι 
ψυχιατρικό πρόβληµα των θυµάτων), να βελτιωθεί η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των 
θυµάτων, να ενισχυθεί η καταγραφή ιατροδικαστικών ευρηµάτων φυσικής, σεξουαλικής και 
ψυχολογικής βίας εις βάρος γυναικών. Γίνεται µόνο µε την ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από 
τη βλάβη στην υγεία γυναικών και παιδιών από την κακοποίηση. Λειτουργοί καταφυγίων 
συνοδεύουν γυναίκες για ιατρικές εξετάσεις.  
 
Αστυνοµ ία  
Κύριος σκοπός είναι να προωθηθούν τα νοµικά δικαιώµατα των θυµάτων µε την ανταλλαγή 
πληροφοριών για τον αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών. Συνεπώς είναι ουσιαστικής 
σηµασίας η κατάρτιση αστυνοµικών δυνάµεων. 
 
∆ικαιοσύνη  
Κύριος στόχος είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη λεπτών προσεγγίσεων και υπηρεσιών προς 
γυναίκες θύµατα.  
 
Υπηρεσίες  στέγασης   
Πρωτίστως προωθεί την ασφαλή στέγαση και οικονοµική ανεξαρτησία γυναικών.  
 
Πολιτ ικά  θεσµ ικά  όργανα  
Σκοπός είναι η ενηµέρωση κέντρων λήψης αποφάσεων για τα προβλήµατα και ανάγκες των 
θυµάτων και την αναγκαιότητα προστασίας. 
 
∆ιατµηµατική  συνεργασία  
Η συνεργασία δεν περιορίζεται ανάµεσα σε δύο οργανισµούς. Η συνένωση των δυνάµεων 
πολλών οργανώσεων για την αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια ενισχύει σαφώς την 
αποτελεσµατικότητα της πρόληψης. Έχει όµως σηµασία να είναι τακτική η διατµηµατική 
συνεργασία.  

Παραδείγµατα επιτυχούς προγραµµάτων δικτύωσης και πρόληψης είναι: 
• BIG (www.big-intervenzionszentrale.de) 
• Τα ελβετικά προγράµµατα παρέµβασης 

  (www.frauenhaus-schweiz.ch/d_links.html#bip) 
• Domestic Violence Fora στο Ηνωµένο Βασίλειο  

  (www.womensaid.org.uk/network/a-z_for a.htm) 
• Οµάδες συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σε Γερµανία και αλλού 
• Domestic Violence Intervention Centres στην Αυστρία 
 (www.interventionsstelle-wien.at) 
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10.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΣΕΒΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Κάθε επαγγελµατική οµάδα έχει τη δική της αντίληψη για την εργασία πρόληψης. Έχει σηµασία 
να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, οι ρόλοι και οι ευθύνες κάθε επαγγελµατικής οµάδας και να 
µάθει η µια τους περιορισµούς και τα προβλήµατα της άλλης. Χωρίς σεβασµό για την εργασία 
άλλων επαγγελµατιών δεν µπορεί να πετύχει η συνεργασία.  
Μερικές  συµβουλές  για  συνεργασίες  
• ∆ιατηρήστε το δυναµικό στιλ. 
• Επιτρέψετε σε άλλους/ες να ολοκληρώσουν πριν µιλήσουν. 
• Υπερασπιστείτε τη θέση σας. 
• Αποφασίστε εσείς τι νοµίζετε πως είναι σωστό. 
• ∆είξετε κατανόηση για τα αισθήµατα άλλων πριν περιγράψετε τα δικά σας. 
• Μιλήστε για τα προβλήµατα πριν εξελιχθούν σε κρίσεις. 
• Αντιµετωπίστε προβλήµατα ανοικτά και τις αποφάσεις τίµια. 
• Θεωρείστε τον εαυτό σας δυνατό και ικανό και σε γενικές γραµµές ίσο προς τους άλλους. 
• Αναλάβετε τις ευθύνες σας σε σχέση µε την κατάσταση και την απαιτούµενη δράση.  
(Πηγή: Examples of people working together. Ideas for collaboration at work. Interdisciplinary project on domestic 

violence. A resource kit from Canada.) 

 
Τα  εννέα  στάδια  της  ανάπτυξης  συνεργασίας  
1. ∆ηµιουργία µιας αµοιβαίας φιλοσοφικής σχολής, αρχών και στόχων. Οι σηµαντικότερες 

αρχές είναι η ασφάλεια των θυµάτων, η απόδοση ευθυνών στο δράστη και η αποφυγή 
καταλογισµού ευθύνης στο θύµα 

2. ∆ηµιουργία αµοιβαίων διαδικασιών. Σεβασµός στις εµπειρίες του θύµατος 
3. Στενή παρακολούθηση περιπτώσεων για να διασφαλιστεί η λογοδοσία των 

εµπλεκόµενων επαγγελµατιών. Ξεκαθαρίστε το ρόλο κάθε οµάδας επαγγελµατιών· µε 
την παρακολούθηση µεµονωµένων περιπτώσεων, µπορούν να εντοπιστούν κενά στην 
απόδοση ευθυνών 

4. Συντονίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ επαγγελµατικών και αναπτύσσοντας 
αµοιβαία κατανόηση για κανόνες εµπιστευτικότητας και ανταλλαγή πληροφοριών 

5. Παραχωρώντας πόρους και υπηρεσίες στα θύµατα 
6. ∆ιασφαλίστε πως θα υπάρχουν κυρώσεις και περιορισµοί για δράστες, όπως και βοήθεια 
7. Αναπτύσσοντας δράση για την προστασία των παιδιών από τη βία και θεραπευτικής 

βοήθειας για τις τραυµατικές εµπειρίες των παιδιών 
8. Αξιολογώντας τη συντονισµένη ανταπόκριση της δικαιοσύνης: 

ανταπόκριση της αστυνοµίας 
 ανταπόκριση εισαγγελέων και δικαστών 
 ανταπόκριση υπηρεσιών αστυνοµικής επιτήρησης  
9. Συνεχής εκπαίδευση 
Οι σχέσεις σεβασµού και συνεργασίας βασίζονται στην εµπιστοσύνη και κατανόηση. Αυτές 
µπορούν να δηµιουργηθούν διά της ανταλλαγής και συζήτησης της αντιµετώπισης και 
εµπειριών των άλλων. Η έµφαση σε λάθη δεν χρησιµεύει στη δηµιουργία σχέσεων 
συνεργασίας. Σαν προκύψουν εµπόδια, ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσετε είναι να 
συνεχίσετε να αναζητείτε τρόπους για να βελτιώσετε τα πράγµατα.  
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Σχέσεις συνεργασίας µπορούν να χτιστούν κάνοντας τα ακόλουθα βήµατα για τη 
δηµιουργία συντονισµένης συνεργασίας.  
• ∆ιευθετήστε συναντήσεις και συζητήσεις µε επαγγελµατίες διάφορων κέντρων ή ενός ή 

δύο οµάδων κατάρτισης κάθε φορά. Σε µεγάλες οµάδες, οι άνθρωποι τείνουν να είναι 
πιο επιφυλακτικοί και η δηµιουργία εµπιστοσύνης µπορεί να πάρει χρόνο. Η µέθοδος 
αυτή χρειάζεται χρόνο αλλά µπορεί να γίνει βάση για αποτελεσµατική συνεργασία.  

• Οι συναντήσεις αυτές µπορούν να ακολουθηθούν άµεσα από συναντήσεις που 
εµπλέκουν άλλους/ες επαγγελµατίες ή αρχές. 

• Μετά τις συναντήσεις αυτές µπορούν να αναγνωριστούν οι βασικές οµάδες, οι ρόλοι και 
οι ευθύνες τους. 

• Μπορεί να συµφωνηθεί όπως αναλάβει ένα άτοµο ως συντονιστής δράσης. 
• Μπορεί να γίνει συµφωνία για το συντονιζόµενο δίκτυο και τον τρόπο λειτουργίας του. 
• Μπορεί να συσταθεί η οµάδα εργασίας όσων αναλάβουν ρόλο κεντρικού καταλύτη, και 

οριστούν όσοι/ες θα έχουν πιο ενεργό ρόλο. 
• Η κεντρική οµάδα συνέρχεται τακτικά και πιο συχνά απ’ ότι η µεγαλύτερη οµάδα 

δικτύωσης.  
 Αυτή η µέθοδος µπορεί να είναι χρήσιµη, ιδίως αν το έργο του καταφυγίου είναι κάτι νέο 
στην κοινωνία και δεν είναι γνωστό σε άλλα κάντρα, δεν υπάρχουν δραστηριότητες 
συνεργασίας µεταξύ των κέντρων, ή υπάρχουν προβλήµατα στις σχέσεις εξουσίας µεταξύ των 
αρχών.  
(βασίστηκε σε: Waltz / Derry 1999) 

Παράδειγµα: Προπαρασκευαστικοί ∆ιάλογοι (ΑΠ - Anticipation Dialogues): αποτελούν 
µια δέσµη µεθόδων που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης 
για την Υγεία και τη Μέριµνα (National Research and Development Center for Welfare 
and Health [STAKES]). Οι µέθοδοι αυτοί τέθηκαν σε εφαρµογή από το STAKES σε 
συνεργασία µε διάφορες πόλεις και επαγγελµατίες στη Φιλανδία. Αυτές οι µέθοδοι 
προσανατολίζονται ανάλογα µε τα διαθέσιµα µέσα και τη δίκτυο και σκοπός τους είναι να 
ξεπεράσουν τα όρια των τοµέων, να αναπτύξουν προληπτική εργασία που εµπλέκει 
κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες και άλλους παράγοντες δικτύωσης, και να βελτιώσουν 
την ποιότητα της εργασίας µε αυτές τις χρήστριες υπηρεσιών. Οι µέθοδοι είναι σε µεγάλο 
βαθµό δοµηµένες και την εισαγωγική οµιλία σε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζες 
αναλαµβάνουν δύο ανεξάρτητοι/ες συντονιστές/ριες. Οι Π∆ περιλαµβάνουν πολλαπλές 
εφαρµογές· για παράδειγµα, οι χρήστριες υπηρεσιών µπορούν να συµµετάσχουν στις 
συζητήσεις στη στρογγυλή τράπεζα και στην ανάπτυξη της προληπτικής εργασίας. Οι 
χρήστριες ενθαρρύνονται να φέρουν φιλικά ή άλλα πρόσωπα που εµπιστεύονται µαζί 
τους.  
(βλέπε Arnkil / Eriksson / Arnkil 1999 and Seikkula / Arnkil / Eriksson 2003). 
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1 1 .  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ,  
Τ Η Ρ Η Σ Η  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  Κ Α Ι  
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  

 
 
Η διαχείριση ποιότητας αποτελεί ένα εκ των τοµέων ευθύνης της διεύθυνσης του καταφυγίου. 
Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ικανοποιούν ψηλά επίπεδα 
ποιότητας. Η τεκµηρίωση και αξιολόγηση είναι ουσιώδεις παράγοντες στη σχετική εργασία και 
κριτική αναθεωρητική διαδικασία. Αποτελούν επίσης τη βάση της πληροφόρησης και των 
εκθέσεων που δίδονται σε χορηγούς και το κοινό. 
 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, προέχει να εµπλακούν οι γυναίκες και τα παιδιά που 
αξιοποιούν τις υπηρεσίες του καταφυγίου. Ως «τελικοί χρήστρες/ριες», µπορούν να εκφράσουν 
άποψη για το τι ήταν υποβοηθητικό ή µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση των πρακτικών. Ο 
κύριος σκοπός του ελέγχου ποιότητας είναι η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Τόσο η τεκµηρίωση όσο και η αξιολόγηση πρέπει να 
προγραµµατίζονται και να εφαρµόζονται προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί κατάχρησή τους. 
 
 
 
11.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Έχει σηµασία να θυµόµαστε πως η ιδέα του «ελέγχου ποιότητας» έχει τις ρίζες του στον κόσµο 
της οικονοµίας και πατριαρχίας και συνεπώς θα µπορούσε να αποτελεί πρόβληµα σε σχέση µε 
τα καταφύγια και τις αρχές τους. Η προσαρµογή της ιδέας της διαχείρισης ποιότητας στην 
καθηµερινότητα των καταφυγίων απαιτεί ρηξικέλευθες προσεγγίσεις φεµινιστριών λειτουργών 
του καταφυγίου και µελετητών/τριών. Επιπλέον, κάποιοι δωρητές ενδέχεται να χαρακτηρίσουν 
δαπανηρή την εφαρµογή υψηλών προτύπων και για τούτο ίσως να ζητήσουν εξοικονοµήσεις.  
 Η Brigitte Sellach (2002, 262) προτείνει ένα δίπτυχο ανταπόκρισης. Από τη µια το 
καταφύγιο καθορίζει επακριβή και συµφωνηµένα πρότυπα που πρέπει να ικανοποιούνται 
συνεχώς. Επιπρόσθετα, το καταφύγιο µπορεί, χορηγίας επιτρέπουσας να σκιαγραφήσει µέγιστα 
πρότυπα (καλές πρακτικές) που εφαρµόζονται ως µέρος των γενικότερων υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα καταφύγια και η αποτελεσµατικότητά τους είναι αντικείµενο ξεχωριστής 
διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης. 
 Το παρόν εγχειρίδιο καθορίζει πρακτικά πρότυπα βασισµένα στην εµπειρία 25 και πλέον 
χρόνων. Τα πρότυπα ποιότητας πρέπει να βασίζονται σε ξεκάθαρες θεµελιώδεις αξίες (βλ. κεφ. 
3). Ως θεµελιώδεις αξίες του ελέγχου ποιότητας µπορούν θα θεωρηθούν τα δικαιώµατα 
γυναικών που ζητούν προστασία στο καταφύγιο. 
 Η Sellach (2000, 280) καθορίζει τα δικαιώµατα αυτά ως εξής: «Οι γυναίκες έχουν 
• το δικαίωµα σωµατικής και συναισθηµατικής ακεραιότητας 
• το δικαίωµα κρατικής προστασίας και βοήθειας για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους 

σε ασφαλείς τόπους διαµονής και παροχής βοήθειας από λειτουργούς µε υψηλό επίπεδο 
επαγγελµατικής κατάρτισης 

• το δικαίωµα να διαφεντεύουν τον εαυτό τους, ενδυνάµωσης και αξιοπρέπειας». 
 Η Maja Heiner (βλ. Sellach 2000, 277) καθορίζει την ολιστική διαχείριση ποιότητας ως 
«µια συνεχή αυτο-οργανωµένη διαδικασία εκµάθησης που αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: 
• Την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας (σχεδιασµός) 
• Την εφαρµογή αυτών των προτύπων ποιότητας στην εργασία και/ή µέσω κατάλληλης 

δράσης (πρακτική) 
• Την αναθεώρηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής (αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση)· και 

υπό το πρίσµα της  
• Την αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας (σχεδιασµός)» 
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 Κατά τον καταρτισµό ενός σχεδίου ελέγχου ποιότητας σε ένα καταφύγιο, τρεις πτυχές 
µπορούν να χρησιµεύσουν ως κατευθυντήριες γραµµές: 
 Σκοπός του ελέγχου ποιότητας πρέπει να είναι το να συµβάλλει: 
• στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ενδυνάµωσης γυναικών στο καταφύγιο, 
• στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του καταφυγίου προς την κατεύθυνση της 

διαµόρφωσης της αντίληψης επαγγελµατιών για γυναίκες θύµατα συντροφικής βίας και  
• στην ανάπτυξη τρόπων εµπέδωσης των δικαιωµάτων των γυναικών στην κοινωνία.  

Τρόποι που µπορούν να αξιοποιηθούν προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων: 
• Τακτική παρακολούθηση του έργου και αναπροσαρµογή των σχεδιασµών και πρακτικών 

ανάλογα µε τις ανάγκες των γυναικών και παιδιών που αποτείνονται για βοήθεια 
• Για να παρακολουθούν το έργο τους, τα καταφύγια µπορούν να προσφεύγουν σε: 

10. (ανώνυµα) ερωτηµατολόγια για θύµατα 
11. συνεντεύξεις µε τα θύµατα  
12. ερωτηµατολόγια προς επαγγελµατίες που ασκούν κοινωνικό λειτούργηµα 
13. κριτική µετά από δραστηριότητες σε σχολεία κλπ. 
14. εξωτερική αξιολόγηση 

• Οι γυναίκες θύµατα πρέπει να µπορούν να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν το έργο. 
 Έχει µεγάλη σηµασία να υπογραµµίσουµε ότι η όποια µέθοδος καταγραφής και 
αξιολόγησης πρέπει να διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων και την ανωνυµία των ενοίκων του καταφυγίου. Κάθε εµπλεκόµενο 
άτοµο στις διαδικασίες πρέπει να δεσµεύεται πως θα χειριστεί όλες τις πληροφορίες 
εµπιστευτικά.  
 
 
 
11.2 ΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΧΕΙΟΥ  
 
Υπάρχουν διάφορες πρακτικές τήρησης αρχείου σε καταφύγια. Ωστόσο, η τήρηση αρχείου 
µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε:  
• προσωπικά στοιχεία ατόµων 
• εσωτερικές στατιστικές 
• εκθέσεις. 
 
 
11.2.1 Στοιχεία  που  αφορούν  άτοµα  
 
Η αποτελεσµατική εξυπηρέτηση γυναικών απαιτεί την τήρηση αρχείου. Κάθε πληροφορία όµως, 
πρέπει να τυγχάνει απόλυτα εµπιστευτικής µεταχείρισης. Προέχει ιδίως, να µην πληροφορηθεί ο 
βίαιος σύντροφος το παραµικρό. Οι πληροφορίες πρέπει να δίδονται στις αρχές µόνο µε την 
ρητή άδεια των επηρεαζόµενων γυναικών. Εξαιρέσεις γίνονται µόνο σε περιπτώσεις όπου η 
ζωή της γυναίκας ή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο (βλ. κεφ. 3). Η σύµβουλος µπορεί επίσης 
να αποφασίσει να µη διοχετεύσει πληροφορίες, παρά τη σχετική συγκατάθεση της γυναίκας, αν 
θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο ή ασύµφορο για τη γυναίκα (και τα παιδιά της). Σε 
µερικές περιοχές ή χώρες, χρειάζεται να συλλεχθούν και να διοχετευθούν στοιχεία για µια 
χρήστρια υπηρεσιών ώστε να δοθεί το χρηµατικό βοήθηµα από τις αρχές. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η γυναίκα στο καταφύγιο πρέπει να δηλωθεί µιας και οι αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καλύπτουν το κόστος για το καταφύγιο. Αυτό το είδος χρηµατοδότησης 
προβληµατίζει σε µεγάλο βαθµό µιας και θέτει σε κίνδυνο την ανωνυµία του θύµατος.  
 Τα πλείστα καταφύγια συλλέγουν στοιχεία για τις γυναίκες που µένουν εκεί και την 
κατάσταση των παιδιών τους. Επίσης συλλέγουν ουσιώδη στοιχεία για βίαιους άνδρες που 
αφορούν την ασφάλεια των γυναικών και παιδιών και το καταφύγιο (εκτίµηση της 
επικινδυνότητας του δράστη). 
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11.2.2 Στατιστικά  
 
Η τήρηση εσωτερικών στατιστικών, όπου τα προσωπικά στοιχεία καθίστανται ανώνυµα, έχει 
µεγάλη σηµασία για το καταφύγιο. Την απόφαση για το ποιες λεπτοµέρειες τυγχάνουν συλλογής 
και ανάλυσης και το πόσο εκτενή πρέπει να είναι τα στοιχεία, παίρνει το κάθε καταφύγιο για τον 
εαυτό του και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε καταφυγίου. 
 Ωστόσο, σε γενικές γραµµές, τα στατιστικά πρέπει να λένε: 
• πόσες ένοικοι (γυναίκες και παιδιά ξεχωριστά) φιλοξενούνται (καθηµερινά / εβδοµαδιαία / 

µηνιαία) 
• διάρκεια φιλοξενίας των γυναικών 
• αν είναι η πρώτη (δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ.) φιλοξενία 
• την ηλικία τους 
• αριθµό των παιδιών τους 
• ηλικία των παιδιών τους 
• οικογενειακή κατάσταση 
• σχέση µε τον δράστη 
• το διάστηµα που διαρκούσε η κακοποίηση προτού ζητηθεί προστασία στο καταφύγιο 
• είδος της βίας που δέχθηκαν οι γυναίκες 
• είδος της βίας που δέχθηκαν τα παιδιά 
• το διάστηµα που κακοποιούνταν τα παιδιά 
• τις συνθήκες αποχώρησης από το καταφύγιο (πίσω στο δράστη, νέα κατοικία κλπ) 

Τα στατιστικά πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε: 
• εθνικότητα της γυναίκας 
• τόπο διαµονής 
• νοµικό καθεστώς 
 Ωστόσο, τα πιο πάνω παραδείγµατα ενδέχεται να αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες. 
Συνεπώς, το και ποια στοιχεία δηµοσιεύονται απαιτεί προβληµατισµό.  
 
11.2.3 Εκθέσεις  
 
Πολλές αρχές που προσφέρουν χορηγίες ζητούν (συνήθως ετήσιες) εκθέσεις. Οι εκθέσεις είναι 
µια ευκαιρία να παρουσιάσετε λεπτοµερώς κάθε µία υπηρεσίες που προσφέρει το καταφύγιο. 
 
 
 
11.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
Η αξιολόγηση του έργου του καταφυγίου µπορεί να γίνει εσωτερικά ή εξωτερικά. Ανάλογα µε τη 
µέθοδο και ιδίως τον απώτερο σκοπό, µπορεί να γίνεται συνεχώς ή σε τακτικά διαστήµατα, π.χ. 
κάθε πέντε χρόνια. 
 Σε κέντρα κοινωνικής στήριξης, η αξιολόγηση θεωρείται ως εργαλείο για τη στήριξη των 
υπηρεσιών που απευθύνονται σε χρήστριες. Ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι χρήστριες 
υπηρεσιών είναι καίριος και συνεπώς πρέπει να εµπλέκονται στη διαδικασία συλλογής 
πληροφοριών για σκοπούς αξιολόγησης. Θεωρείται σηµαντικό να γίνονται γνωστές οι ανάγκες 
και απόψεις των χρήστριων κοινωνικών υπηρεσιών όπως και να αναγνωρίζεται η σηµασία της 
αξιολόγησης που κάνουν οι ίδιες, δεδοµένης της φύσης των δραστηριοτήτων αυτών.  
 Αυτό µπορεί να γίνει στα καταφύγια µε χρήση ερωτηµατολογίων τα οποία οι γυναίκες 
συµπληρώνουν όταν πάρουν εξιτήριο από το καταφύγιο. Μπορεί να προβλεφθεί µια 
τυποποιηµένη συνέντευξη. Ωστόσο, οι απαντήσεις που θα δοθούν πρέπει να είναι ανώνυµες 
ώστε να νιώθει η γυναίκα πως µπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Το ερώτηµα αυτό πρέπει να 
εξεταστεί και στα κοινωνικο-πολιτιστικά πλαίσια· σε µερικές χώρες τα ανώνυµα ερωτηµατολόγια 
έχουν καλύτερο αποτέλεσµα από ότι οι συνεντεύξεις. 
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11.3.1 Παραδείγµατα  ερωτηµατολογίου  αξιολόγησης  
 
Η αξιολόγηση της επιτελεσθείσας εργασίας στο καταφύγιο Espoo στη Φιλανδία: 
 Οι πιο κάτω ερωτήσεις συζητούνται µε τις γυναίκες πριν φύγουν από το καταφύγιο. Είναι 
καλύτερα να µην είναι παρούσα η σύµβουλός τους στη συνεδρία. Η συνέντευξη στο Espoo 
διεξάγεται µε τη γυναίκα και τη διευθύντρια του καταφυγίου. Η διευθύντρια έχει την ευθύνη να 
αναπτύξει τα αναγκαία µέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα του έργου του καταφυγίου.  
 Οι ερωτήσεις: 
• Ποιο είδος στήριξης σας βοήθησε περισσότερο; 
• Πως νιώσατε για τις συζητήσεις µε τις λειτουργούς του καταφυγίου; 
• Πως νιώσατε για την επαφή µε άλλες γυναίκες που φιλοξενούσε το καταφύγιο; 
• Ποια πρακτικά ζητήµατα αντιµετωπίσατε όσο σας φιλοξενούσε το καταφύγιο; 
• Σε ποια ζητήµατα σας βοήθησαν οι λειτουργοί του καταφυγίου; 
• Πήρατε καινούργιες πληροφορίες κατά την παραµονή σας στο καταφύγιο; 
• Τι είδος πληροφορίες σας χρησίµευσε περισσότερο;  
• Πως µπορεί να βελτιωθεί το έργο του καταφυγίου; 
 
 
11.3.2 Περιεχόµενα  και  εφαρµογή  µελετών  αξιολόγησης  
 
Η αξιολόγηση µπορεί να εφαρµοστεί από το προσωπικό ή εξωτερικό/ή συνεργάτη/τρια. Στη 
δεύτερη περίπτωση, ενδείκνυται να καταρτιστεί γραπτό συµφωνητικό. Αυτό θα καθορίζει τη 
σχεδιασµένη διαδικασία αξιολόγησης, όπως και τα στάδιά της και το τελικό προϊόν, την έκθεση 
αξιολόγησης. Κατά την επιλογή εξωτερικού/ής αξιολογητή/ριας, συνίσταται όπως ληφθεί υπ’ 
όψιν και η πολιτική πίεση που ασκείται σε αυτόν/ήν. Η αυτονοµία του/της είναι σηµαντική. Η 
αξιολόγηση αποτελεί κοινωνική πράξη. Συνεπώς είναι καίριας σηµασίας να αναλυθούν οι 
ανάγκες και τα συµφέροντα όλων όσων εµπλέκονται, που ενδεχοµένως και να αποκλίνουν 
σηµαντικά. Τα ηθικά ερωτήµατα της αξιολόγησης, οι ανάγκες και συµφέροντα πρέπει να τεθούν 
επί τάπητος πριν την υπογραφή της συµφωνίας.  
 Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να συνδυάζει την εξωτερική αξιολόγηση και την 
αυτοαξιολόγηση. Το πλεονέκτηµα της αυτοαξιολόηγησης είναι ότι η ίδια η οργάνωση µαθαίνει 
να αξιολογεί τις δραστηριότητές της και µπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση προς περαιτέρω 
ανάπτυξη των υπηρεσιών της. Από την άλλη, η αυτοαξιολόγηση ενέχει κινδύνους που 
σχετίζονται µε τη δυσκολία που έχουν εµπλεκόµενοι να αντιληφθούν τα προβλήµατα, τις αιτίες 
και τους συσχετισµούς. Η αυτοαξιολόγηση κοστίζει λιγότερο από ό,τι η εξωτερική αξιολόγηση. 
Αν όµως κοιτάξουµε πιο προσεκτικά και να λάβουµε υπ’ όψιν και τον εργάσιµο χρόνο που θα 
αφιερώσει το προσωπικό εκτελώντας την αξιολόγηση. Όταν αποφασίζουµε αποκλειστικά για 
την αυτο-αξιολόγηση, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητά της.  
 Την ποιοτική αξιολόγηση χαρακτηρίζουν: 
• το να είναι σαφώς καθορισµένος ο σκοπός της αξιολόγησης 
• το να είναι καθορισµένος ο στόχος· 
• το να επικεντρώνεται η αξιολόγηση στους επιθυµητούς παράγοντες· 
• το να απεικονίζει τα αποτελέσµατα µε ειλικρίνεια· 
• το να αναλύονται τα συµπεράσµατα από µια ευρεία οπτική γωνία και να παρουσιάζονται 

σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 Η αυτοαξιολόγηση βοηθά ιδίως σε περιπτώσεις που εµφανίζονται άµεσα προβλήµατα 
που απαιτούν άµεση ανταπόκριση. Ωστόσο, η εξωτερική αξιολόγηση προσφέρει το 
πλεονέκτηµα µιας έξωθεν εξέτασης. Οι λειτουργοί του καταφυγίου εργάζονται συνήθως µε ζήλο, 
γεγονός που σηµαίνει ότι δεν διαθέτουν την απαιτούµενη αντικειµενικότητα. ∆εδοµένου ότι η 
εξωτερική αξιολόγηση είναι συνδεδεµένη µε κάποιο κόστος, το εµπόδιο αυτό µπορεί να 
υπερπηδηθεί µε την ανάληψη του έργου από µια φοιτήτρια πανεπιστηµίου ή κολλεγίου ως 
διατριβής. 
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 Η αξιολόγηση µπορεί να συµπεριλάβει µια ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρει ο 
οργανισµός, της πολιτικής βάσει της οποίας λειτουργεί, δραστηριοτήτων και του αποτελέσµατός 
τους. Συνήθως, είναι δύσκολη η αξιολόγηση του αποτελέσµατος, αλλά οι δυσκολίες της 
αξιολόγησης δεν πρέπει να υπερτονιστούν. Το αποτέλεσµα φανερώνεται µέσα από αλλαγές στη 
ζωή ενός θύµατος ως αποτέλεσµα της χρήσης των υπηρεσιών του οργανισµού. Έχει ζωτική 
σηµασία να διατυπωθούν τα κριτήρια και οι δείκτες, η εκτίµηση και ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Τα κριτήρια µπορούν να βασίζονται π.χ. στις ανάγκες των 
θυµάτων, τους στόχους των δράσεων και δραστηριοτήτων, τις επιδιώξεις των λειτουργών, τα 
επαγγελµατικά πρότυπα, τις συνήθεις πρακτικές και τους κανόνες, τη νοµοθεσία, τις ηθικές 
αξίες, τις περιστάσεις ή το κόστος. 
 Την εφαρµογή της αξιολόγησης διέπουν οι αρχές και το τι είναι αναγκαίο. Οι ανάγκες των 
χρηστριών υπηρεσιών καθορίζουν την αξιολόγηση και την εφαρµογή.  Η αξιολόγηση µπορεί να 
δώσει στα συµµετέχοντα άτοµα τη δυνατότητα να πουν την άποψή τους. Όταν αξιολογείται η 
ενδυνάµωση, η οποία στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισµού των θυµάτων, οι ίδιες οι 
γυναίκες είναι αυτές που εφαρµόζουν την αξιολόγηση αλλά και δηµιουργούν τους στόχους 
όπως και τα κριτήρια της. Η αξιολόγηση της ενδυνάµωσης βοηθά τις χρήστριες των υπηρεσιών 
να συµµετάσχουν και να µάθουν και επιπρόσθετα, ενισχύει την ανεξαρτησία τους. Ο στόχος 
είναι να αποκτήσει η γυναίκα περισσότερες ικανότητες ώστε να µπορεί να ρυθµίζει µόνη της τη 
ζωή της. 
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1 2 .  Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ  
Α Ν Α Γ Κ Ε Σ ,  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  

 
 
 
Η στήριξη και παρέµβαση σε περιπτώσεις που ασκείται βία κατά γυναικών πρέπει να είναι 
ολοκληρωµένες ως προς την παρέµβαση και ραµµένες στα µέτρα της κάθε γυναίκας και των 
παιδιών της ανάλογα µε την περίπτωση. Το τι απαιτείται είναι παρέµβαση κρίσεων και στη 
συνέχεια µακροπρόθεσµες στρατηγικές στήριξης. 
 Τα καταφύγια πρέπει να ενσωµατωθούν στο σύστηµα προληπτικής δράσης και 
δραστηριοτήτων. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τις πιο σηµαντικές του πτυχές.  
 
 
24ΩΡΕΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
 
Μια δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραµµή βοήθειας που προσφέρει συµβουλευτική και 
παρέµβαση κρίσεων και παραπέµπει τις γυναίκες για απευθείας εξυπηρέτηση σε καταφύγια, 
συµβουλευτικά κέντρα ή την αστυνοµία είναι ένα ουσιώδες µέρος της στήριξης για γυναίκες και 
παιδιά θύµατα βίας. Η γραµµή βοήθειας αποτελεί το πρώτο βήµα προς τη ζωή µε ασφάλεια.  
 Σε κάθε χώρα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον µία γραµµή βοήθειας σε εθνικό επίπεδο. 
Σε µεγαλύτερες χώρες θα πρέπει να υπάρχουν γραµµές βοήθειας για τις περιφέρειες. Οι εθνικές 
γραµµές βοήθειας εξυπηρετούν τις κακοποιηµένες γυναίκες µε βασική συµβουλευτική, όπως 
προβλέπεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Υπουργών (Απόφαση Πλαίσιο 
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για τη θέση των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες). Τις 
γραµµές αυτές µπορούν να χρηµατοδοτούν οι εθνικές κυβερνήσεις και να τις λειτουργούν 
γυναικείες ΜΚΟ µε µακρά πείρα στην προσφορά συµβουλευτικής και στήριξης σε θύµατα βίας. 

Παραδείγµατα: γυναικείες γραµµές βοήθειας ενάντια στην αντρική βία στην Αυστρία  
(www.frauenhelpline.at), Εθνική Γραµµή Βοήθειας στη Φιλανδία 
(www.finnishwomenline.com), Εθνική Γραµµή Βοήθειας κατά της Οικογενειακής Βίας στο 
Ηνωµένο Βασίλειο (http://www.womensaid.org.uk/help/national_helpline.htm). 

 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΜΗ  ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ  ΣΕ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ  
 
Οι γυναίκες θύµατα βίας θα πρέπει να µπορούν να αποτείνονται για συµβουλευτική και όχι µόνο 
σε καταφύγια. Πολλές γυναίκες χρειάζονται συµβουλές και στήριξη αλλά δεν επιθυµούν (ακόµη) 
να µπουν σε ένα καταφύγιο. Συνεπώς, χρειάζεται ένα δίκτυο συµβουλευτικών κέντρων. Για 
γυναίκες και παιδιά µε έντονες τραυµατικές εµπειρίες, χρειάζονται πρόσθετες εγκαταστάσεις 
όπως ειδικά κέντρα όπου θα µπορούν να ξεκουραστούν για κάποιες ώρες. Τα κέντρα για άτοµα 
µε τραυµατικές εµπειρίες θα πρέπει να προσφέρουν συµβουλευτική, επιτήρηση παιδιών, 
φαγητό, ιατρική φροντίδα και παρέµβαση κρίσεων. Πολλές χώρες δεν διαθέτουν τέτοια κέντρα.  
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΕΣΜΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 
Η µακροπρόθεσµη στήριξη θα πρέπει να προσφέρεται σε γυναίκες που είχαν εκτεθεί σε βία. Σε 
µερικές περιπτώσεις, η στήριξη αυτή µπορεί να συνεχίζεται για ένα χρόνο ή και περισσότερο. Η 
Herman (“Trauma and Recovery“) εισηγείται πως οι τραυµατικές εµπειρίες ξεπερνιόνται µόλις η 
γυναίκα αποκτήσει το αίσθηµα πως είναι ασφαλής. Αφού εγκαταλείψει τη βίαιη σχέση, η γυναίκα 
µπορεί να βιώσει ψυχικές κρίσεις και κατάθλιψη. Έχει σηµασία να προσφέρεται 
µακροπρόθεσµη δωρεάν θεραπεία στις γυναίκες αυτές. 
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ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ  
 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα παιδιά πάντα επηρεάζονται από την οικογενειακή βία, είτε 
άµεσα είτε έµµεσα, και χρειάζονται τεράστια φροντίδα και στήριξη. Αν το ζητούµενο είναι η 
αποφυγή µακροπρόθεσµης ζηµιάς, όλα τα παιδιά πρέπει να στηριχθούν τις κρίσιµες στιγµές και 
να τύχουν θεραπείας. Συνεπώς, η ανάγκη να καλύπτει η προσφορά συµβουλευτικής και 
φροντίδας και τα παιδιά στα καταφύγια είναι ουσιαστική.  
 Έχει επίσης σηµασία να αναπτυχθούν µέθοδοι και καλές πρακτικές, για παράδειγµα σε 
σχολεία, για τον εντοπισµό των παιδιών θυµάτων βίας (και/ή σεξουαλικής κακοποίησης) και για 
να τυγχάνουν βοήθειας.  
 
 
ΠΑΓΩΜΑ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΚΗ∆ΕΜΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΕ  ΒΙΑΙΟΥΣ  
ΠΑΤΕΡΕΣ  
 
Τα παιδιά διατρέχουν έντονο κίνδυνο να δεχθούν τα ίδια βία, κυρίως κατά τη φάση του 
χωρισµού. Μια αγγλική µελέτη (Hester 1998) κατέδειξε ότι τα παιδιά µπορούν να δεχθούν 
διάφορες µορφές βίας, όταν οι πατέρες τους ασκούν το δικαίωµα που έχουν να τα 
επισκέπτονται, Οι άνδρες εκδικούνται τις γυναίκες τους, βιαιοπραγώντας εις βάρος των παιδιών.  
 Οι βίαιοι πατέρες βλάπτουν τα παιδιά τους και συνεπώς παύουν να είναι κατάλληλοι για 
τον ρόλο του πατέρα. Προτού ασκήσει το δικαίωµα κηδεµονίας και επίσκεψης, ο πατέρας θα 
πρέπει να τερµατίσει τη βίαιή του συµπεριφορά, να αποδεχθεί ότι έχει ένα πρόβληµα µε τη βία 
(για παράδειγµα, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά µαθήµατα κατά της βίας) και να εργαστεί 
σιγά-σιγά µε τρόπο που να βοηθήσει τα παιδιά του να αποκτήσουν ή να ανακτήσουν 
εµπιστοσύνη σε αυτόν. Έτσι, κατά την αρχική φάση του χωρισµού, δεν πρέπει να δίδεται 
δικαίωµα επίσκεψης των παιδιών στον βίαιο πατέρα. Μόνο, όταν έχει πάψει πια η βία και ο 
πατέρας εργάζεται στην αντιµετώπιση του προβλήµατός του, θα µπορεί σταδιακά να 
αποκαθίσταται η επαφή µε τα παιδιά, δεδοµένου ότι αυτά θέλουν να τον βλέπουν. 
 
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΒΙΑ  
 
Οι µετανάστριες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συµβουλευτική και θεραπεία στη µητρική 
τους γλώσσα ή στη γλώσσα που κατέχουν καλύτερα.  
 Η ισχύουσα νοµοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει πως στις µετανάστριες δίδεται άδεια 
παραµονής ανεξάρτητα από τον σύζυγό τους, και ότι λαµβάνουν άδεια εργασία και θα 
επωφελούνται από κοινωνικά βοηθήµατα.  
 Οι µετανάστριες θύµατα βίας χωρίς νόµιµη άδεια παραµονής στη χώρα αποφεύγουν την 
αστυνοµία. Κινδυνεύουν να τύχουν επαναπατρισµού χωρίς να χρειαστεί να λογοδοτήσει ο 
δράστης. Υπό τέτοιες περιστάσεις, οι γυναίκες δεν πρέπει να επαναπατρίζονται αλλά θα πρέπει 
να τυγχάνουν άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.  
 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  
 
Τα µέτρα που λαµβάνουν τα καταφύγια για τη στήριξη ανάπηρων γυναικών περιλαµβάνουν τη 
δυνατότητα χρήσης αναπηρικής καρέκλας, όπως και σε συµβουλευτικά κέντρα, ειδικό 
ενηµερωτικό υλικό για γυναίκες µε αναπηρία στην όραση ή ακοή, και ειδικά εκπαιδευµένο 
προσωπικό για γυναίκες µε πνευµατικές αναπηρίες.  
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Η  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΖΕΥΓΗ  
ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΣΕ  ΒΙΑΙΗ  ΣΧΕΣΗ  
 
Η θεραπεία και η µεσολάβηση για ζεύγη ή οικογένειες σε βίαιη σχέση αποτελεί µια ακατάλληλη 
προσέγγιση για την αντιµετώπιση της βίαιης σχέσης διότι δεν λαµβάνει επαρκώς υπ’ όψιν την 
απειλή κατά του θύµατος και την άνιση κατανοµή εξουσίας µεταξύ δράστη και θύµατος. Η 
ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί πρόβληµα που δηµιουργείται µέσα στη 
σχέση αλλά την προκαλεί το άτοµο που ασκεί βία. Η εργασία για τον τερµατισµό της βίας θα 
πρέπει συνεπώς να κατευθύνεται αποκλειστικά προς τη µεριά του δράστη (βλέπε πιο κάτω). 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ∆ΡΑΣΤΕΣ  
 
Για να τερµατιστεί η βία χρειάζεται δουλειά µε τον δράστη. Προγράµµατα για δράστες 
είναι µία µορφή παρέµβασης· πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 
παρέµβασης και να συνδυάζονται µε νοµική προστασία και στήριξη των θυµάτων. 
(Gondolf 2001, in Logar/Rösemann/Zürcher 2002). 
 Οι ανάγκες και η ασφάλεια του θύµατος δεν πρέπει να αποτελούν την ύψιστη 
προτεραιότητα των προγραµµάτων προς τους δράστες, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε 
στενή συνεργασία µε τα κέντρα στήριξης γυναικών. 

Παράδειγµα: Από το 1999, η Υπηρεσία Συµβουλευτικής Ανδρών και το Κέντρο 
Παρέµβασης Βιέννης εφαρµόζουν από κοινού το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα κατά της 
Βίας που πληροί τα διεθνή πρότυπα (www.interventionsstelle-wien.at). 

 
 
ΝΟΜΙΚΗ  ΑΡΩΓΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  
 
Οι γυναίκες θύµατα βίας θα πρέπει να µπορούν να λαµβάνουν νοµικές συµβουλές και στήριξη 
σε νοµικά ζητήµατα στα κέντρα στήριξης γυναικών. 
 Είναι αναγκαίο να προσφέρει η νοµοθεσία αποτελεσµατική προστασία. Αυτό σηµαίνει ότι 
η ότι η αστυνοµία θα έχει δικαιοδοσία να αποµακρύνει τον δράστη από την κατοικία, 
καθιστώντας δυνατή την παραµονή του θύµατος. Τέτοιοι νόµοι ισχύουν σε Αυστρία, Γερµανία 
και Λουξεµβούργο. Ανάλογη νοµοθεσία έχει επίσης ψηφιστεί στην Ισπανία, την Ιταλία και την 
Τουρκία, αλλά οι πρόνοιες για την επιβολή της παραµένουν ασαφείς.  
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
 
Οι νόµοι που υπάρχουν µόνο στα χαρτιά δεν βοηθούν καθόλου. Πρέπει να επιβάλλονται. Εάν 
δεν συµβαίνει αυτό, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το γιατί οι νόµοι που υποτίθεται ότι 
προστατεύουν τα θύµατα βίας, δεν το κάνουν. Οι νόµοι για την προστασία των θυµάτων πρέπει 
να συνοδεύονται από τη δηµιουργία κέντρων στήριξης που θα στηρίζουν ενεργά και κέντρα 
παρέµβασης που θα συντονίζουν τη δράση για λογαριασµό των θυµάτων (βλ. Logar σε 
www.interventionsstelle-wien.at). Η Ελβετία και η Γερµανία, όπως και η Αυστρία, έχουν 
θεσµοθετήσει προγράµµατα παρέµβασης (βλ. Gloor et al. 2000, Kavemann 2001). 
 
 
∆ΙΩΞΗ  ΤΗΣ  ΕΝ∆ΟΙΚΟΓΕΙΑΝΙΑΚΗΣ  ΒΙΑΣ  
 
Την ευθύνη δίωξης του δράστη θα πρέπει να φέρει το κράτος και όχι το θύµα. ∆εδοµένης της 
εξάρτησης του θύµατος από το δράστη, είναι δύσκολο για κακοποιηµένες γυναίκες να κινηθούν 
νοµικά κατά των συντρόφων τους. 
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 Η αρχή ότι είναι το κράτος δεσµευµένο και όχι το θύµα να κινήσει τις διαδικασίες κατά 
του δράστη, έχει καταγραφεί σε πολυάριθµα διεθνή έγγραφα. Η Επιτροπή για την Πρόληψη του 
Εγκλήµατος και Ποινική ∆ικαιοσύνη των Ηνωµένων Εθνών έχει επεξεργαστεί στρατηγικά 
µοντέλα που επιδοκίµασε η Γενική Συνέλευση (United Nations 1997). 
 Οι νόµοι µπορούν να θεωρηθούν ως σαφής δέσµευση της κοινωνίας για το τι είναι 
σωστό και τι λάθος. Το νοµικό σύστηµα µιας χώρας και διεθνών οργανισµών όπως της ΕΕ 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν πως η ανισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών δεν θα γίνει ανεκτή και 
ειδικότερα ότι η βία κατά των γυναικών είναι έγκληµα και ότι τα θύµατα θα τύχουν µέγιστης 
προστασίας και στήριξης.  
 Κάθε µορφή βίας κατά των γυναικών πρέπει να χαρακτηριστεί ως παράβαση του νόµου 
και να διώκεται ανάλογα από το κράτος. Πρέπει να καλύπτεται και ο βιασµός στην οικογένεια, η 
επίθεση, η σωµατεµπορία, ο ακρωτηριασµός γεννητικών οργάνων γυναικών, ο εξαναγκασµός 
σε γάµο και πορνεία κλπ (Logar in Keeler 2000). 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΑ  
ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
 
Οι οδηγίες για τον χειρισµό υποθέσεων οικογενειακής βίας πρέπει να καταρτιστούν από τη 
Γενική Εισαγγελία και τα ποινικά δικαστήρια, σύµφωνα µε τις οδηγίες προς την αστυνοµία. Ιδίως 
σε µεγάλα αστικά κέντρα είναι αδύνατη η εκπαίδευση όλων των δικαστών στο χειρισµό βίας 
κατά των γυναικών. Συνεπώς απαιτούνται ειδικά τµήµατα. Όπου αυτό εφαρµόστηκε, όπως στο 
Βερολίνο, η οικογενειακή βία τυγχάνει σοβαρότερης αντιµετώπισης και αποδίδεται µεγαλύτερη 
σηµασία στην κατάσταση του θύµατος και το ιστορικό της παράβασης (Logar σε Keeler 2000). 
 
 
ΒΟΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΘΥΜΑΤΩΝ  
 
Κάθε κράτος µέλος της ΕΕ δεσµεύεται να εφαρµόσει την Απόφαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της 
15ης Μαρτίου 2001 για τη θέση των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, προβλέπει 
τη στήριξη γυναικών και παιδιών θυµάτων βίας σε δικαστικές υποθέσεις.  
 Μια και στις ποινικές διαδικασίες υπάρχει κίνδυνος να βιώσουν τα θύµατα περαιτέρω 
τραυµατικές εµπειρίες, θα πρέπει να τα συνοδεύουν στις δίκες εµπειρογνώµονες οργανισµών 
στήριξης. Ευαισθητοποιηµένοι/ες δικηγόροι θα πρέπει να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες. Στις 
δίκες, το θύµα δεν πρέπει να έρχεται αντιµέτωπο µε τον δράστη, θα πρέπει να καταθέτει µόνο 
µια φορά και να µπορεί να διεκδικεί αποζηµίωση (βλ. Απόφαση Πλαίσιο Συµβουλίου). 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΣΗ   
 
Το θύµα χρειάζεται χρηµατική βοήθεια για να µπορέσει να προστατευθεί από τη βία και να 
χωρίσει από το δράστη. Όταν η γυναίκα µπαίνει στο καταφύγιο ή εκδιώκεται ο δράστης από την 
κατοικία, θα πρέπει να παίρνει άµεσα κρατικό βοήθηµα αν δεν διαθέτει αρκετό εισόδηµα.  
 Και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να στεγάζουν τα θύµατα. Τα καταφύγια δεν πρέπει να 
γίνουν «τελικός προορισµός» επειδή οι γυναίκες δεν έχουν χρήµατα για να στεγαστούν.  
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
 
Η οικονοµική εξάρτηση και η φτώχεια, θέτουν τις γυναίκες σε µεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν 
θύµατα βίας. Χρειάζονται προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για γίνουν πιο ανεξάρτητες 
οι γυναίκες. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση είναι σηµαντικός παράγοντας της προσωπικής 
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ανάπτυξης που ενθαρρύνει τις γυναίκες να αντιληφθούν την κατάστασή τους και τη συνάρτηση 
µε τις κοινωνικές συνθήκες, επιτρέποντας έτσι τη συµµετοχή τους στην κοινωνική αλλαγή. 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΛΗΨΗ  
 
Το έργο της πρόληψης σε κάθε κοινωνικό επίπεδο έχει αποφασιστική επίδραση, διότι στοχεύει 
στην πρόληψη της βίας στη ρίζα της. Οι οργανώσεις στήριξης διαδραµατίζουν εκτεταµένο ρόλο 
σε αυτό το πεδίο (προγράµµατα κατάρτισης για διάφορες επαγγελµατικές οµάδες, διαλέξεις σε 
σχολεία, σύνταξη ενηµερωτικού υλικού κλπ) σε συνεργασία µε τις αρχές – όπως στην 
περίπτωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Πρέπει να διατίθενται επαρκή ποσά για αυτές τους 
σκοπούς, µια και η βία κατά των γυναικών δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε την ατοµική 
προσφορά βοήθειας σε θύµατα.  

 Για παραδείγµατα εκστρατειών, βλ. ιστοσελίδα του WAVE: www.wave-network.org. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  /  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΕ  ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΚΑΙ  ΚΕΝΤΡΑ  ΝΕΩΝ  
 
Μια και η βία είναι εγγενής στις κοινωνίες µας, χρειάζεται να εξοικειωθούν τα παιδιά και τα 
νεαρά άτοµα µε µη βίαιους τρόπους επίλυσης διαφορών, συµβίωσης, χειρισµού προβληµάτων 
κλπ όσο δυνατόν πιο νωρίς. Οι δραστηριότητες για προώθηση της µη βίας πρέπει να γίνουν 
µέρος της εκπαίδευσης των παιδιών σε κάθε επίπεδο. Εµπειρογνώµονες από γυναικείες 
οργανώσεις ή/και επί των δικαιωµάτων των γυναικών πρέπει να συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
προγραµµάτων, εκπαιδευτικής ύλης κλπ και να εµπλέκονται στην υλοποίησή τους.  
 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΟΜΑ∆ΩΝ  
 
Οι επαγγελµατίες που εργάζονται µε γυναίκες και παιδιά θύµατα βίας πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
βία κατά των γυναικών είναι έγκληµα. Πρέπει να ξέρουν τι και πως πράξουν και πως να 
προσφέρουν κατάλληλη βοήθεια. Η εκπαίδευση σε θέµατα βίας κατά των γυναικών πρέπει να 
ενσωµατωθεί στον (µετ)εκπαιδευτικό κορµό µελών επαγγελµατικών οµάδων που χειρίζονται 
υποθέσεις κακοποιηµένων γυναικών και παιδιών και να µην αποτελεί απλώς µάθηµα επιλογής. 
Τέτοιες επαγγελµατικές οµάδες εργάζονται στον χώρο της δικαιοσύνης, αστυνοµίας, υγείας, 
εκπαίδευσης, κοινωνικής εργασίας κλπ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προσφέρεται συνεχής 
κατάρτιση ειδικά προς όσους/ες επιθυµούν να εµβαθύνουν. Το 2001, το Γραφείο WAVE, µε 
πόρους της Πρωτοβουλίας ∆ΑΦΝΗ, κατάρτισε πλήρες πρόγραµµα για επαγγελµατίες.  
 
 
ΜΕΤΡΑ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
 
∆ιεθνείς οργανισµοί όπως και γυναικείες ΜΗΟ θεωρούν πως η βία πηγάζει από την ιστορικά 
αποδεδειγµένη ανισότητα των δύο φύλων (βλ. κεφ. 2). Συνεπώς, θα πρέπει να υποθέσουµε 
πως θα υπάρχει βία κατά των γυναικών ενόσω υπάρχει ανισότητα των φύλων. Χρειάζονται 
µέτρα για εµπέδωση της ισότητας σε διάφορους χώρους όπως την οικονοµική ζωή (ειδικότερα 
την αγορά εργασίας). Είναι ζωτικής σηµασίας να έχουν το δικό τους εισόδηµα οι γυναίκες ώστε 
να µπορούν να ζουν ανεξάρτητα, ειδικότερα όταν έχουν παιδιά.  
 Επίσης, η αγορά εργασίας χρειάζεται να προσαρµοστεί στις ανάγκες των γυναικών. ∆εν 
µπορεί να γίνεται ανεκτό το στρίµωγµα της ζωής τους για χάριν της οικονοµίας. Οι γυναίκες 
συνήθως αναλαµβάνουν τη φροντίδα των παιδιών. Το κράτος πρέπει να µεριµνά για επαρκείς 
εγκαταστάσεις για παιδική φροντίδα, δωρεάν για γυναίκες χωρίς ή µε χαµηλό εισόδηµα.  
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ΕΘΝΙΚΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ  ∆ΡΑΣΗΣ   -  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΜΕ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ  ΜΚΟ  
 
Απαιτείται τουλάχιστον ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά της βίας κατά των γυναικών. Στην 
Πέµπτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες, όλα τα κράτη δεσµεύθηκαν να καταρτίσουν και 
να υλοποιήσουν σχέδια δράσης για προώθηση των συµφερόντων των γυναικών και 
καταπολέµηση των διακρίσεων (βλ. United Nations 1996). Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 
προσφέρεται ως ένδειξη για την πολιτική σηµασία που αποδίδεται στο ζήτηµα αυτό.  

Παράδειγµα: Το 2001, η ισπανική επαρχία της Ανδαλουσίας ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης 
που προέβλεπε τη διάθεση 38 εκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το τέλος του 2004 για 
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. 
Παράδειγµα: Η Γερµανία κατάρτισε επίσης ένα πλήρες σχέδιο δράσης και δηµιούργησε 
οµάδα εργασίας σε επίπεδο των οµόσπονδων κρατών για επίβλεψη της εφαρµογής του.  

 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
Τα τελευταία χρόνια, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκαναν µεγάλα βήµατα στην καταπολέµηση της 
βίας κατά των γυναικών. Αρκετές χώρες (όπως η Αυστρία) ψήφισαν νόµους που εξουσιοδοτούν 
την αστυνοµία να αποµακρύνει τον δράστη το σπίτι, ενώ τα θύµατα διατηρούν το δικαίωµα να 
ζουν εκεί  (Dearing/Haller 2000, Logar 1998). Ένας αριθµός ευρωπαϊκών κρατών ολοκλήρωσαν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης (Heiliger/Hoffmann 1998, Heiliger 2000). Το 1999, η ΕΕ ξεκίνησε 
µια ευρωπαϊκή εκστρατεία κατά της βίας κατά των γυναικών.  
 Παρά τις προσπάθειες αυτές, συνεχίζουν να υπάρχουν προκαταλήψεις και αντιλήψεις, 
και παρεµποδίζουν την προσφορά της αναγκαίας στήριξης προς στα θύµατα. Η απόδοση 
ευθυνών σε θύµατα, δηλαδή το να βρίσκουµε το φταίξιµο στο θύµα, δεν έχει εκλείψει εντελώς. 
Και οι γυναίκες εξακολουθούν να τις αντιµετωπίζονται µε προκατάληψη από την αστυνοµία και 
τη δικαιοσύνη, γεγονός που προσφέρει πλεονεκτήµατα στους δράστες εις βάρος των θυµάτων. 
Η προκατάληψη και η απόδοση ευθυνών στο θύµα είναι παράγοντες κλειδί για τη συνέχιση της 
βίας κατά των γυναικών, διότι δίνουν στους άνδρες την αίσθηση πως γίνεται ανεκτή η 
συµπεριφορά τους.  
 Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα είναι το ότι διατίθενται περιορισµένοι πόροι για την 
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Πέραν των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα των επηρεαζοµένων, αποτελεί και οικονοµικό πρόβληµα µιας και η 
βία κατά των γυναικών συνεπάγεται ψηλό οικονοµικό κόστος (για θεραπεία, ιατρική φροντίδα, 
άδεια εργασίας, εργασία αστυνοµικών, ποινικές διαδικασίες, ποινές φυλάκισης κλπ· βλ. κεφ. 2). 
Η βία αυτή µπορεί να κοστίσει και στο κράτος εάν τα θύµατα ή µέλη της οικογένειας τους 
κινηθούν δικαστικά κατά του κράτους για την παράλειψή του να προσφέρει βοήθεια, 
παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο που εγγυάται το δικαίωµα προστασίας της ζωής, υγείας και 
ελευθερίας (Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, CEDAW). ∆ιασφαλίζοντας άµεση 
και αποτελεσµατική πρόληψη και παρέµβαση, και συνεπώς αποτρέποντας τη συνεχή 
επανάληψη της βίας, το κράτος προβαίνει σε µακροπρόθεσµες εξοικονοµήσεις. Όπως και η 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας χωρίς χρηµατικούς πόρους δεν έχει κανένα αποτέλεσµα έτσι 
χρειάζεται και η προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας χρηµατοδότηση. 
 Στα επόµενα δέκα χρόνια, η ΕΕ και όλες οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να 
καταστίσουν την εξάλειψη κοινωνικών αντιλήψεων που ανέχονται την ή συναινούν στη βία, 
στόχο υψίστης προτεραιότητας. Αυτό απαιτεί όπως θέσει η ΕΕ δεσµευτικές κατευθυντήριες 
γραµµές για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την ενθάρρυνση των εθνικών 
κυβερνήσεων να προσφέρουν επαρκείς πόρους για καταφύγια γυναικών και οργανισµών που 
στηρίζουν γυναίκες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προγράµµατα κατάρτισης και προληπτική 
εργασία. ∆ιότι «η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
εµπόδιο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 
 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ ,  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Ε Ξ Ε ∆ Ω Σ Α Ν  
∆ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  
 
 
ΗΝΩΜΕΝΑ  ΕΘΝΗ  
 
Η ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ Κατά της Βίας κατά των Γυναικών (1993) αναφέρει: 
«Για τους σκοπούς της ∆ιακήρυξης, ο όρος ‘βία κατά των γυναικών’ σηµαίνει οποιαδήποτε 
πράξη στη βάση του φύλου που καταλήγει, ή είναι πιθανό να καταλήξει, σε φυσική, σεξουαλική 
ή ψυχική ζηµιά ή πόνο σε γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων και απειλών για τέτοιες πράξεις, 
εξαναγκασµό ή αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας, είτε αυτό συµβαίνει στη δηµόσια ή ιδιωτική 
ζωή... (United Nations 1993b, άρθρο 1 και 2).  

Η ∆ιακήρυξη δίδει έµφαση στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το γυναικείο κίνηµα 
και οι ΜΚΟ που εργάζονται για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Σχετικά µε αυτό το 
θέµα αναφέρει: 
«Οι κυβερνήσεις οφείλουν (…) 
Να αναγνωρίσουν τον σηµαντικό ρόλο που του γυναικείου κινήµατος και των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων ανά το παγκόσµιο στην ευαισθητοποίηση και αντιµετώπιση του προβλήµατος  της 
βίας κατά των γυναικών·  
Να διευκολύνουν και να ενισχύσουν το έργο του γυναικείου κινήµατος και µη κυβερνητικών 
οργανώσεων και να συνεργαστούν µαζί τους σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο». 
(United Nations 1993b, άρθρο 40 και p) 

Τα Κράτη Μέλη των Ηνωµένων Εθνών αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαία η 
χρηµατοδότηση σε ανάλογη κλίµακα για καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών: 
«Οι κυβερνήσεις οφείλουν (...) 
Να συµπεριλάβουν στους κρατικούς προϋπολογισµούς επαρκείς πόρους για δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών». (United Nations 1993b, άρθρο 
4h) 
 
Η Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου σηµειώνει: 
«Η Βία κατά των γυναικών είναι ένα εµπόδιο στην επίτευξη του στόχου της ισότητας, ανάπτυξης 
και ειρήνης. Η βία κατά των γυναικών και παραβιάζει και αποδυναµώνει την απόλαυση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και βασικών ελευθεριών από τις γυναίκες. Η πατατεινόµενη αποτυχία 
να προστατεύσουν και να προωθήσουν τα δικαιώµατα εκείνα και ελευθερίες στην περίπτωση 
της βίας κατά γυναικών είναι ζήτηµα που αφορά όλα τα κράτη και θα πρέπει να αντιµετωπίστεί. 
... Σε όλες τις κοινωνίες, σε µεγάλο ή µικρό βαθµό, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι αντικείµενο 
φυσικής, σεξουαλικής και ψυχικής κακοµεταχείρισης που διαπερνά εισόδηµα, τάξεις και 
πολιτισµό. Το χαµηλό κοινωνικό και οικονοµικό καθεστώς των γυναικών µπορεί να είναι και 
αιτία και επακόλουθο της βίας κατά των γυναικών» (United Nations 1995, άρθρο 112)  

«Η βία κατά των γυναικών είναι ένας από τους ζωτικούς κοινωνικούς µηχανισµούς που 
εξαναγκάζουν τις γυναίκες σε υποβαθµισµένη θέση συγκρινόµενες µε άνδρες. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η βία κατά γυναικών και κοριτσιών συµβαίνει εντός της οικογένειας ή εντός της 
κατοικίας, όπου η βία συχνά γίνεται ανεκτή. Η εγκατάλειψη, η φυσική και σεξουαλική 
κακοµεταχείριση, ο βιασµός κοριτσιών και γυναικών από µέλη της οικογένειας ή άλλα µέλη του 
νοικοκυριού, όπως και κρούσµατα συζυγικής και µη συζυγικής κακοµεταχείρισης, συχνά δεν 
καταγγέλλονται και έτσι είναι δύσκολο να διαπιστωθούν. Ακόµα και όταν καταγγελθούν τέτοια 
βίαια περιστατικά, συχνά παραλείπεται η προστασία των θυµάτων ή η τιµωρία των δραστών». 
(United Nations 1995, άρθρο 117)  
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«Η βία κατά των γυναικών σε όλο τον κύκλο της ζωής πηγάζει ουσιαστικά από τα πολιτιστικά 
πρότυπα, ειδικότερα από τα βλαβερά αποτελέσµατα ορισµένων παραδοσιακών ή εθιµικών 
πρακτικών και όλες τις εξτρεµιστικές πράξεις που συνδέονται µε τη φυλή, φύλο, γλώσσα ή 
θρησκεία που διαιωνίζουν το χαµηλότερο καθεστώς που παραχωρείται στη γυναίκα στην 
οικογένεια, στην εργασία, στην κοινότητα και κοινωνία. Η βία κατά γυναικών επιδεινώνεται από 
κοινωνικές πιέσεις, ιδιαίτερα την ντροπή να αποκηρύξουν ορισµένες πράξεις που έχουν 
διαπραχθεί εναντίον γυναικών· η έλλειψη πρόσβασης σε νοµική πληροφόρηση για γυναίκες· η 
απουσία νόµων που αποτελεσµατικά απαγορεύουν τη βία κατά των γυναικών· η παράλειψη για 
µεταρρύθµιση υφιστάµενων νόµων· ανεπαρκείς προσπάθειες εκ µέρους αρχών να 
προωθήσουν την ενηµέρωση γύρω από και να επιβάλουν υφιστάµενους νόµους· η απουσία 
εκπαιδευτικών και άλλων µέσων για αντιµετώπιση των αιτιών και επακόλουθων της βίας». 
(United Nations 1995, άρθρο 118) 

Τα Ηνωµένα Έθνη επίσης υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένες στη 
βία: «Μερικές οµάδες γυναικών, όπως γυναίκες µέλη µειονοτήτων, αυτόχθονες, γυναίκες 
πρόσφυγες, µετανάστριες, συµπεριλαµβανοµένων µεταναστριών-εργατριών, γυναικών στη 
φτώχεια που ζουν σε αγροτικές ή αποµακρυσµένες κοινότητες, στερηµένες γυναίκες, τρόφιµοι 
σε ιδρύµατα ή κρατούµενες, κορίτσια, ανάπηρες, ηλικιωµένες, εκτοπισµένες, 
επαναπατρισµένες, γυναίκες που ζουν στη φτώχεια και σε συνθήκες ένοπλων συρράξεων, 
ξένης κατοχής, επιθετικών πολέµων, εµφυλίων, τροµοκρατίας, περιλαµβανοµένης και οµηρίας, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία». (United Nations 1995, άρθρο 116)  

Στην Πλατφόρµα για ∆ράση, τα συµβαλλόµενα κράτη δεσµεύονται να υλοποιήσουν ένα 
ευρύ φάσµα µέτρων για καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. Το έγγραφο απαριθµεί 
συγκεκριµένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν... «από Κυβερνήσεις, περιλαµβανοµένων 
τοπικών κυβερνήσεων, κοινοτικών οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ειδικότερα επιχειρήσεις, και τα µέσα ενηµέρωσης όπως 
ενδείκνυται· 
Να παρέχουν καλά χρηµατοδοτούµενα καταφύγια και ανακουφιστική στήριξη σε κορίτσια και 
γυναίκες θύµατα βίας, όπως και ιατροφαρµακευτικές, ψυχολογικές και άλλες συµβουλευτικές 
υπηρεσίες και δωρεάν ή προσιτή νοµική βοήθεια όπου είναι αναγκαίο, όπως και κατάλληλη 
αρωγή για να τους επιτραπεί η εξεύρεση των µέσων για διατροφή· 
Να ιδρύσουν γλωσσικά και πολιτισµικά προσβάσιµες υπηρεσίες για µετανάστριες, γυναίκες και 
κορίτσια, περιλαµβανοµένων εργαζόµενων µεταναστριών που είναι θύµατα βίας κοινωνικού 
φύλου· 
Να αναγνωρίσουν πως οι µετανάστριες είναι ευάλωτες στη βία και άλλες µορφές 
κακοµεταχείρισης, όπως και οι εργαζόµενες µετανάστριες, το νοµικό καθεστώς των οποίων στη 
χώρα εξαρτάται από εργοδότες που µπορούν να εκµεταλλευτούν την κατάσταση· 
Να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες γυναικείων οργανώσεων και µη κυβερνητικών οργανώσεων 
ανά το παγκόσµιο για να ευαισθητοποιήσουν γύρω από το ζήτηµα της βίας κατά των γυναικών 
και να συµβάλουν στην εξάλειψή του». (United Nations 1995, άρθρο 125) 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ   
 
Οι Συστάσεις που εξέδωσε το Συµβούλιο της Ευρώπης υπογραµµίζουν την ανάγκη στενής 
συνεργασίας µεταξύ των Κρατών Μελών και των ΜΚΟ. Το Συµβούλιο της Ευρώπης «συνιστά 
όπως οι κυβερνήσεις των κρατών µελών 
Ι. Αναθεωρήσουν τη νοµοθεσία και πολιτικές τους µε στόχο: (...) 
3. να διασφαλίσουν ότι όλα τα µέτρα είναι συντονισµένα σε εθνικό επίπεδο και επικεντρώνονται 
στις ανάγκες των θυµάτων και ότι οι εµπλεκόµενοι κρατικοί θεσµοί όπως και οι µη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) συνεργάζονται στην επεξεργασία και εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων, 
ειδικότερα εκείνων που αναφέρονται σε αυτή τη σύσταση·   
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4. να ενθαρρύνουν σε όλα τα επίπεδα το έργο των ΜΚΟ που εµπλέκονται στην καταπολέµηση 
της βίας κατά των γυναικών και να εµπεδώσουν µια ενεργή συνεργασία µε αυτές τις ΜΚΟ, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης διοικητικής και χρηµατικής στήριξης (...) (Council of 
Europe 2002, σελ.5).  
Οι Συστάσεις επίσης σηµειώνουν: 
«Τα Κράτη Μέλη οφείλουν (...) 
23. να διασφαλίσουν ότι θύµατα, χωρίς καµία διάκριση, λαµβάνουν άµεση και περιεκτική αρωγή 
µέσω µίας συντονισµένης, πολυθεµατικής και επαγγελµατικής προσπάθειας, είτε υποβάλουν 
παράπονο είτε όχι, περιλαµβανοµένης ιατρικής και ιατροδικαστικής εξέτασης και θεραπείας, 
µαζί µε µετα-τραυµατική ψυχολογική και κοινωνική στήριξη όπως και νοµική αρωγή· η παροχή 
τους οφείλει να είναι σε εµπιστευτική βάση, δωρεάν και να είναι διαθέσιµη ανά το 
εικοσιτετράωρο (Council of Europe 2002, σελ.9).  

Η παράγραφος 24 προσθέτει: 
«Τα κράτη µέλη οφείλουν ειδικότερα να διασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες και νοµικές 
θεραπείες στη διάθεση των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας παρέχονται σε µετανάστριες 
ύστερα από αίτηµά τους». 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ   
 
Πρότυπα  και  Συστάσεις  της  ∆ιάσκεψης  Εµπειρογνωµόνων  για  
την  Αστυνοµ ική  Καταπολέµηση  της  Βίας  κατά  των  Γυναικών  – 
Βάδη ,  ∆εκέµβρης  1998 
 
36.Οι γυναικείοι θεσµοί πρέπει έγειραν δηµόσια πρώτοι το ζήτηµα της βίας κατά των γυναικών 
και προσέφεραν θύµατα στήριξη και βοήθεια. Όλα τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίσουν το έργο 
τους και να αποδώσουν ύψιστη προτεραιότητα σε αυτό.  
37.Τα κράτη ευθύνονται για τη δηµιουργία επαρκώς ισχυρού δικτύου γυναικείων ιδρυµάτων και 
τη διάθεση χρηµατικών πόρων προς αυτά για κάλυψη των δραστηριοτήτων τους. Σε όλα τα 
κράτη, σύµφωνα µε τις συστάσεις της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να αναλογεί µία θέση σε καταφύγιο για κακοποιηµένες 
γυναίκες ανά 10,000 άτοµα του πληθυσµού*.  
40. Η βασική χρηµατοδότηση και των γυναικείων ιδρυµάτων και όλων των στρατευµένων 
οργανισµών κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες θα πρέπει να είναι εξασφαλισµένη.  
 
*Τροποποίηση του πρωτότυπου βασισµένη στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί της Βίας Ενάντια 

Γυναικών, Εγγρ. Α2-44/86 

 
 
Συστάσεις  του  Φόρουµ Εµπειρογνωµόνων  της  ∆ιάσκεψης  της  
ΕΕ  για  τη  Βία  κατά  των  Γυναικών  – Κολωνία ,  29 και  30 Μαρτίου  
1999 
 
Φόρουµ Εµπειρογνωµόνων  4 :  Οργανώσεις  στήριξης  και  Συνεργασία  µε  
θεσµ ικά  όργανα ,  ευρωπαϊκά  δίκτυα  
 
Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις υποχρεώνονται να δηµιουργήσουν και να χρηµατοδοτούν µια 
ολοκληρωµένη και δωρεάν προσφορά στήριξης υπό τη διεύθυνση ΜΚΟ σε κακοποιηµένες 
γυναίκες και τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς. Τέτοια στήριξη θα 
πρέπει να καλύπτει καταφύγια γυναικών, γραφεία στήριξης γυναικών, οργανώσεις άµεσης 
παρέµβασης, οργανισµούς νοµικής και κοινωνικής αρωγής, προσφορά στήριξης σε παιδιά και  
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προγράµµατα παρέµβασης, για τα οποία έχουν αναπτυχθεί πρότυπα προς εφαρµογή στο 
Φόρουµ Εµπειρογνωµόνων 4.  
 
Συστάσεις  της  Ηµερίδας  Εµπειρογνωµόνων  της  ΕΕ  για  τη  Βία  
κατά  Γυναικών  – Jyväskylä (Φιλανδία ) 8-10 Νοεµβρίου  1999 
 
Συστάσεις  για  πρότυπα  στεγών /καταφυγίων  
 
Βασικές προϋποθέσεις 
Είναι αναγκαίοι οι νόµοι για προστασία γυναικών και παιδιών. Τα θύµατα θα πρέπει να έχουν 
δικαίωµα να παραµένουν στο σπίτι τους σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας· ο δράστης είναι 
που θα πρέπει να αποµακρύνεται από την κατοικία σε τέτοιες περιπτώσεις. Εάν επιθυµεί η γυναίκα 
να φύγει, η φιλοξενία σε στέγη/καταφύγιο θα πρέπει να είναι εγγυηµένη. 
Στόχοι 
• Πρόληψη – ο απώτερος στόχος είναι η πρόληψη της βίας 
• Προστασία – η προστασία του θύµατος (τερµατισµός της ασκούµενης βίας) 
• Πρόνοια – η πρόνοια υπηρεσιών για την ενδυνάµωση των γυναικών 
Αρχές 
• Η ενδυνάµωση των γυναικών είναι ουσιώδης. 
• Η ανωνυµία των θυµάτων θα πρέπει να είναι εγγυηµένη.  
• Το δικαίωµα διαµονής ενός θύµατος σε στέγη/καταφύγιο δεν πρέπει να εξαρτάται από 

την οικονοµική του κατάσταση, και η παραµονή θα πρέπει να διαρκεί όσο απαιτείται 
ώστε η γυναίκα να αξιολογήσει τις επιλογές της. 

• Στέγες/καταφύγια θα πρέπει να είναι ανοικτά για όλες τις γυναίκες, ακόµη και γυναίκες 
χωρίς παιδιά και µέλη µειονοτήτων, που είναι θύµατα οποιασδήποτε µορφής βίας.   

• Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από και τους δράστες. 
• Στέγες/καταφύγια θα πρέπει να διευθύνονται από γυναικείες ΜΚΟ µε φεµινιστική 

θεώρηση πίστη στην ανάγκη γυναικείας αλληλοβοήθειας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης και 
άλλα πρότυπα που είναι οργανωµένα στη βάση των δικαιωµάτων γυναικών και παιδιών.  

Υπηρεσίες 
• Η πρόσβαση σε καταφύγια/στέγες για θύµατα ανδρικής βίας θα πρέπει να είναι εύκολη.  
• Υπηρεσίες συνηγορίας και στήριξης θα πρέπει να περιλαµβάνουν τηλεφωνικές γραµµές 

βοήθειας, κέντρα εξυπηρέτησης επισκεπτριών, οµάδες γυναικών, υπηρεσίες 
αυτοβοήθειας, δράσεις πρόληψης (εργασίες ευαισθητοποίησης κοινού), παρεπόµενη 
µέριµνα και δωρεάν νοµική αρωγή.  

∆ιαθεσιµότητα 
Χρειάζονται τουλάχιστον 1 χώρος ικανός να στεγάσει µια οικογένεια ανά κάθε 10.000 
πληθυσµού και 1 κέντρο εξυπηρέτησης επισκεπτριών ανά 50.000 πληθυσµού. 
Προσωπικό 
• Το εργαζόµενο προσωπικό σε καταφύγια θα πρέπει να κατανοεί τις δυναµικές της 

ενδοοικογενειακής βίας και να καταρτίζεται συνεχώς.  
• Το προσωπικό θα πρέπει να αµείβεται κατάλληλα για την εργασία του.  
• Στο προσωπικό θα πρέπει να περιλαµβάνεται προσοντούχο άτοµο για τη φροντίδα 

παιδιών για κάθε στέγη/καταφύγιο (µιας και οποτεδήποτε 2/3 των φιλοξενούµενων είναι 
παιδιά).  

Εκπαίδευση και έρευνα 
• Όλοι οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, 

περιλαµβανοµένων και κοινωνικών λειτουργών, εργαζοµένων στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας, αστυνοµία κλπ, οφείλουν να λαµβάνουν εξειδικευµένη εκπαίδευση για 
αντιµετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.   
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• Σε εργαζόµενους που έρχονται σε επαφή µε θύµατα ανδρικής βίας, θα πρέπει να 
προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση.  

• Όσοι παρέχουν νοµική αρωγή σε θύµατα βίας θα πρέπει να ειδικεύονται στο 
οικογενειακό δίκαιο.  

• Χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών και παιδιών. 
• Η παρακολούθησης και αξιολόγηση υφιστάµενων υπηρεσιών πρέπει να είναι συνεχής.  
Χρηµατοδότηση 
• Οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να δηµιουργήσουν και να χρηµατοδοτήσουν την 

προσφορά ολοκληρωµένων και δωρεάν υπηρεσιών στήριξης για κακοποιηµένες 
γυναίκες και τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς.  

• Την ευθύνη για πράξεις βίας φέρει ο δράστης.  
Οι γυναίκες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε φιλοξενία σε 
στέγες/καταφύγια. 
 
Απόφαση -πλαίσιο  του  Συµβουλίου  της  15ης  Μαρτίου  2001 για  τη  
θέση  θυµάτων  σε  ποινικές  διαδικασίες  (2001/220/JHA) 
 
Άρθρο 4 
∆ικαίωµα  ενηµέρωσης  
1. Κάθε Κράτος Μέλος οφείλει να διασφαλίσει ότι τα θύµατα ειδικότερα, θα έχουν πρόσβαση, 
από την πρώτη στιγµή που έρχονται σε επαφή µε υπηρεσίες επιβολής του νόµου, µε όποια 
µέσα θεωρηθούν κατάλληλα και στον βαθµό που είναι δυνατό σε γλώσσες κοινά κατανοητές, σε 
 
πληροφόρηση που σχετίζεται µε την προστασία των συµφερόντων τους. Τέτοια πληροφόρηση 
θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
(α) τον τύπο των υπηρεσιών ή οργανισµών στα οποία µπορούν να αποταθούν για στήριξη· 
(β) τον τύπο της στήριξης που µπορούν να λάβουν· 
(γ) που και πως µπορούν να καταγγείλουν ένα αδίκηµα· 
(δ) διαδικασίες που ακολουθούν µια τέτοια καταγγελία και το ρόλο τους σε σχέση µε τέτοιες 
διαδικασίες· 
(ε) πως και υπό ποιες συνθήκες µπορούν να εξασφαλίσουν προστασία· 
(στ) σε ποιο βαθµό και υπό ποιους όρους έχουν πρόσβαση σε: 
(i) δωρεάν νοµική συµβουλή ή  
(ii) νοµική αρωγή, ή  
(iii) οποιοδήποτε είδος συµβουλής, 
εάν, σε περιπτώσεις που προβλέπονται στα σηµεία (i) και (ii), είναι δικαιούχα τα θύµατα· 
(ζ) προϋποθέσεις για να δικαιούνται αποζηµιώσεις· 
(θ) εάν κατοικούν σε άλλο κράτος, οποιεσδήποτε ειδικές διευθετήσεις είναι διαθέσιµες για αυτά 
ώστε να διαφυλαχθούν τα συµφέροντά τους. (...) 
3. Τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος για τα θύµατα, όταν το διωκόµενο ή καταδικαζόµενο 
πρόσωπο για ένα αδίκηµα απελευθερώνεται, µπορεί να αποφασιστεί η ενηµέρωση του θύµατος 
αν κριθεί αναγκαία. 
 
Άρθρο 6 
Ειδική  αρωγή  προς  τα  θύµατα   
Κάθε Κράτος Μέλος θα διασφαλίσει την πρόσβαση θυµάτων σε συµβουλή όπως αναφέρεται 
στο Άρθρο 4(1)(f)(iii), που θα παρέχεται δωρεάν όπου δικαιολογείται, σχετικά µε το ρόλο τους 
στις διαδικασίες και, όπου είναι αναγκαίο, νοµική αρωγή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4(1)(f)(ii), 
όπου είναι δυνατό για αυτά να έχουν καθεστώς (στµ. διάδικου) µέρους στις ποινικές διαδικασίες.  
 
Άρθρο 8  
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∆ικαίωµα  σε  προστασία  
1. Κάθε Κράτος Μέλος θα διασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας για θύµατα και, όπου 
πρέπει, για τις οικογένειες ή πρόσωπα σε παρόµοια θέση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
και προστασία της ιδιωτικής ζωής τους, όπου οι αρµόδιες αρχές θεωρήσουν ότι υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος για αντίποινα ή ισχυρά τεκµηριωµένη πρόθεση για διατάραξη της ιδιωτικής 
τους ζωής. 
2. Για το σκοπό αυτό, και χωρίς µε πάσα επιφύλαξη επί της παραγράφου 4, κάθε Κράτος Μέλος 
θα εγγυάται ότι είναι δυνατή η υιοθέτηση, αν είναι αναγκαίο, ως µέρος των δικαστικών 
διαδικασιών, κατάλληλα µέτρα για προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη λήψη φωτογραφιών των 
θυµάτων και των οικογενειών τους ή προσώπων σε παρόµοια θέση. 
3. Κάθε Κράτος Μέλος θα διασφαλίσει ότι η θα µπορεί να αποφεύγεται η συνάντηση θύµατος 
και δράστη στους δικαστικούς χώρους, εκτός εάν ποινικές διαδικασίες το απαιτούν. Στο βαθµό 
που απαιτείται, το κάθε Κράτος Μέλος θα διασφαλίζει βαθµιαία την ύπαρξη ειδικών χώρων 
αναµονής για θύµατα σε δικαστικούς χώρους.  
4. Κάθε Κράτος Μέλος θα διασφαλίζει ότι, όπου υπάρχει ανάγκη 
 
προστασίας των θυµάτων –ειδικά των πιο ευάλωτων- από τα επακόλουθα της κατάθεσης σε 
ανοικτή δίκη, τα θύµατα µπορούν, βάσει απόφασης του δικαστηρίου, να έχουν το δικαίωµα να 
καταθέσουν µε τρόπου που επιτρέπει την επίτευξη του στόχου αυτού, µε οποιοδήποτε 
κατάλληλο µέσο συµβατό µε τι βασικές του νοµικές αρχές.  
 
Άρθρο 9 
∆ικαίωµα  σε  αποζηµ ίωση  στα  πλαίσια  ποινικής  διαδικασίας  
1. Κάθε Κράτος Μέλος θα διασφαλίζει ότι τα θύµατα αξιόποινων πράξεων θα έχουν δικαίωµα να 
εξασφαλίζουν απόφαση εντός λογικού χρονικού διαστήµατος για αποζηµίωση από τον 
παραβάτη στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών, µε εξαίρεση σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου η 
εθνική νοµοθεσία προνοεί την καταβολή αποζηµιώσεων µε άλλο τρόπο. 
2. Κάθε Κράτος µέλος θα λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να ενθαρρύνει τον παραβάτη να 
προσφέρει επαρκή αποζηµίωση στα θύµατα. 
3. Εκτός αν απαιτείται για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας, ανακτήσιµη περιουσία, 
ιδιοκτησία των θυµάτων που εξασφαλίστηκε στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών, θα 
επιστρέφεται στο θύµα χωρίς καθυστέρηση.  
 
Άρθρο 13 
Υπηρεσίες  ε ιδικών  και  οργανισµών  στήριξης  θυµάτων  
1. Κάθε Κράτος Μέλος θα προωθεί στα πλαίσια των διαδικασιών την εµπλοκή συστηµάτων 
στήριξης θυµάτων, που θα λειτουργούν ως αρχική υποδοχή θυµάτων προσφέροντας στήριξη 
και αρωγή µετέπειτα, είτε µέσω της διάθεσης ειδικά καταρτισµένου προσωπικού του δηµοσίου 
είτε µέσω της αναγνώρισης και χρηµατοδότησης οργανώσεων στήριξης θυµάτων. 
2. Κάθε Κράτος Μέλος θα ενθαρρύνει τη συµµετοχή τέτοιου προσωπικού ή τέτοιων 
οργανώσεων στήριξης θυµάτων στις διαδικασίες, ειδικά σε σχέση µε: 
(α) την πληροφόρηση των θυµάτων· 
(β) τη παροχή βοήθειας στα θύµατα ανάλογα µε τις άµεσές τους ανάγκες· 
(γ)  τη συνοδεία των θυµάτων, αν είναι αναγκαίο και δυνατό κατά τις ποινικές διαδικασίες· 
(δ) την προσφορά βοήθειας στα θύµατα, αν την ζητήσουν, µετά το πέρας των ποινικών 
διαδικασιών. 
 
Άρθρο 15 
Πρακτικές  προϋποθέσεις  σχετικά  µε  τη  θέση  θυµάτων  κατά  τη  διάρκεια  
των  διαδικασιών  
1. Κάθε Κράτος Μέλος θα συµβάλλει στη βαθµιαία δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών στα 
πλαίσια των διαδικασιών γενικότερα και στους χώρους ειδικότερα όπου εξελίσσονται οι 
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διαδικασίες, θέτοντας ως στόχο την αποτροπή µίας εκ νέου θυµατοποίησης και την αποφυγή 
έκθεσης των θυµάτων σε αχρείαστη πίεση. Αυτό θα ισχύει κυρίως σε σχέση µε την αρχική 
υποδοχή των θυµάτων, και τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την κατάστασή τους στους 
εν λόγω χώρους.  
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν 
τις εγκαταστάσεις εντός δικαστηρίων, αστυνοµικών σταθµών, του δηµοσίου και των 
οργανώσεων στήριξης θυµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 
 
Σ Χ Ε ∆ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ   
 
 
Εάν το καταφύγιο συµβουλεύει µία χρήστρια υπηρεσιών που διαµένει εκτός αυτού, ε τον 
δράστη, θα πρέπει να συζητηθούν τα ακόλουθα σηµεία µαζί της: 
• Με ποιον µπορεί να µιλήσει για την κατάστασή της (δάσκαλους σε σχολείο, συγγενείς 

κλπ); 
• Να µαζέψει τα πιο σηµαντικά της πράγµατα, ειδικότερα όλα τα σηµαντικά της έγγραφα, 

σε µια τσάντα και την αφήσει σε ένα άτοµο της εµπιστοσύνης της. Υπενθυµίστε την να 
έχει πάντα τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου µαζί της ώστε να µην υποχρεωθεί 
να τα εγκαταλείψει.  

• Αν υπάρχουν όπλα στο σπίτι, αναζητήστε τρόπους αποµάκρυνσής τους. 
• Με ποιον µπορεί να τηλεφωνήσει σε περίπτωση ανάγκης; 
• Σε περίπτωση ανάγκης, τι µπορεί να της προσφέρει ασφάλεια πιο αποτελεσµατικά; 
• Θα τηλεφωνούσε στην αστυνοµία αν ξεσπούσε ξανά η βία; Υπάρχει τηλεφωνική 

συσκευή στο σπίτι ή µπορεί να συµφωνήσει ένα σήµα µε τα παιδιά ή µε τους γείτονες για 
να καλέσουν την αστυνοµία ή να της προσφέρουν βοήθεια; 

• Εάν χρειαστεί να διαφύγει προς στιγµή, που µπορεί να πάει; Βοηθήστε την να φέρει στη 
σκέψη της τόπους που µπορεί να πάει σε περίπτωση ανάγκης. Καταγράψετε τις 
διευθύνσεις και τους τηλεφωνικούς αριθµούς και πείτε της να τις κρύψει από τον δράστη.  

• Αν χρειαστεί να διαφύγει, που βρίσκονται οι έξοδοι του σπιτιού;  
• Υπενθυµίστε της ότι όταν ξεσπά η βία, είναι καλύτερα να φεύγει, µερικές φορές να 

κατευνάζει τον επιτιθέµενο, ή ό,τι άλλο είναι αποτελεσµατικό για την ασφάλειά της.  
 
Αν η χρηστρια υπηρεσιών σχεδιάζει να εγκαταλείψει τον δράστη, εξετάστε µαζί της τα 
ακόλουθα: 
• Πως και πότε µπορεί φύγει µε περισσότερη ασφάλεια; Έχει µεταφορικό µέσο; Χρήµατα; 

Ένα τόπο να πάει; 
• Νιώθει άνετα να καλέσει την αστυνοµία αν τη χρειαστεί; 
• Σε ποιον θα πει και σε ποιον όχι για τη φυγή της; 
• Τι µπορεί αυτή και άλλοι να κάνουν ώστε να µη την βρει ο δράστης; 
• Ποιον εµπιστεύεται για την ασφάλειά της µέσα στο περιβάλλον της; 
• Πως µπορεί να ταξιδεύσει µε ασφάλεια προς και από την εργασία ή το σκολείο να πάρει 

τα παιδιά; 
• Ποιες δυνατότητες στήριξης από τις αρχές θα την κάνουν να αισθάνεται πιο ασφαλής; 

Καταγράψετε τις διευθύνσεις και τους τηλεφωνικούς αριθµούς και πείτε της να τις κρύψει 
από τον δράστη. 

• Γνωρίζει τον τηλεφωνικό αριθµό του καταφυγίου της περιοχής;  
• Ποιες πρόνοιες για την επίβλεψη και επισκέψεις των παιδιών θα προσφέρουν σε αυτά 

και την ίδια ασφάλεια;  
• Είναι ένα δικαστικό διάταγµα εφικτή επιλογή; 
 
Αν η κακοποιηµένη γυναίκα έχει εξασφαλίσει την αποµάκρυνση του δράστη από το 
σπίτι ή ζει µόνη, αξιολογήστε µαζί της τις ακόλουθες επιλογές: 
• Αλλαγή κλειδαριών σε πόρτες και παράθυρα 
• Αν είναι δυνατή η εγκατάσταση καλύτερου συστήµατος ασφαλείας – κάγκελων στα 

παράθυρα, κλειδαριών, καλύτερου φωτισµού, πυροσβεστήρων κλπ. 
• Οδηγίες προς τα παιδιά ή οικογένεια και φίλους να καλέσουν την αστυνοµία σε 

περίπτωση κινδύνου. 
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Συµβουλεύσετε την χρήστρια υπηρεσιών σας να έχει ετοιµάσει τα ακόλουθα σε 
περίπτωση που χρειαστεί να διαφύγει: 
• ∆ιαβατήριο, πιστοποιητικό γεννήσεως (πρωτότυπο ή αντίγραφα)  
• Κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων  
• Πιστοποιητικό γάµου, δίπλωµα οδήγησης, και έγγραφα αυτοκινήτου 
• Αριθµό λογαριασµού, πιστωτικές κάρτες, βιβλιάριο καταθέσεων 
• Έγγραφα των υπηρεσιών ευηµερίας, µεταναστευτικών αρχών  
• Φάρµακα και συνταγές  
• Χαρτιά διαζυγίου και άλλα έγγραφα που αφορούν δίκες 
• Τηλέφωνα και διευθύνσεις µελών οικογένειας, φίλων και άλλων υπηρεσιών της περιοχής 
• Ρουχισµό και άλλα αντικείµενα για αυτήν και τα παιδιά 
• Κλειδιά (κατοικίας, αυτοκινήτου) 
• Τα αγαπηµένα παιγνίδια των παιδιών για να είναι η διαµονή πιο άνετη 
• Σχολικά βιβλία κλπ. 
 
 
 
 
 
 




