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Εισαγωγή 

Το έργο MARISSA  

Το έργο MARISSA είναι μια διετής διακρατική συνεργασία (2020-2022) που χρηματοδοτείται 

από την ΕΕ. Στο έργο συμμετέχουν έξι εταίροι από τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Ελλάδα 

και Ισλανδία) και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συνύπαρξης Ενδο-

συντροφικής βίας (IPV) και Προβληματικής χρήσης ουσιών (PSU). Αφορμή για το έργο 

MARISSA ήταν η πεποίθηση ότι υπάρχει τρομερή ανάγκη υποστήριξης των γυναικών που 

είναι θύματα Ενδο-συντροφικής βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών που συνυπάρχουν 

και ένας από τους τρόπους προσέγγισης του ζητήματος θα ήταν η ενθάρρυνση καλύτερης 

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών και η ενίσχυση της κατανόησης και 

της ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν τις συνυπάρχουσες Ενδο-συντροφική βία και 

Προβληματική χρήση ουσιών. Συνεπώς, αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο αποτελεί μέρος της 

προσπάθειας αύξησης της ικανότητας των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες Ενδο-

συντροφικής βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών. 

 

Σκοπός και δομή του εγχειριδίου 

Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός που προορίζεται για έναν έμπειρο 

συντονιστή (ή ομάδα συντονιστών) που σχεδιάζει να διεξάγει δια ζώσης εκπαίδευση σε 

επαγγελματίες που εργάζονται σε υπηρεσίες Ενδο-συντροφικής βίας και Προβληματικής 

χρήσης ουσιών. Το εγχειρίδιο παρέχει τόσο πληροφορίες που είναι αυτονόητες όσο και καλή 

καθοδήγηση μέσω της εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο οι συντονιστές / εκπαιδευτές 

να έχουν καλή γνώση του υλικού και να είναι άνετοι μιλώντας και διευκολύνοντας τη 

συζήτηση σχετικά με αυτό πέρα από το υλικό που παρέχεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Το κοινό-στόχος για σεμινάρια που διεξάγονται με τη χρήση αυτού του εγχειριδίου είναι 

επαγγελματίες που εργάζονται στις υπηρεσίες για την Ενδο-συντροφική βία, αφενός, και τη 

χρήση ουσιών, αφετέρου. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι θα υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία στον 

χώρο, αλλά πολύ διαφορετικά είδη τεχνογνωσίας. Αυτό συνεπάγεται ευκαιρίες και προκλήσεις 

τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον συντονιστή. Σε αυτό το εγχειρίδιο, ορισμένες από τις 

ασκήσεις αναφέρονται ρητά στο πού ο συντονιστής υπενθυμίζει πώς να κάνει χρήση των εν 

λόγω διαφορών στην τεχνογνωσία και πώς να χρησιμοποιήσει την άσκηση ώστε να μάθουν οι 

συμμετέχοντες ο ένας από τον άλλο και να μοιραστούν τις διαφορετικές εμπειρίες και την 
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τεχνογνωσία τους. Ενθαρρύνουμε τους συντονιστές να είναι ανοικτοί στη διερεύνηση ακόμη 

περισσότερων τρόπων από εκείνους που αναφέρονται ρητά σε όλο το εγχειρίδιο για να 

χρησιμοποιήσουν τη διαφορά στην τεχνογνωσία και να ενθαρρύνουν συνεχώς τους 

συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία για να μάθουν ο ένας από τον άλλο. 

Όπως αναφέρθηκε, ορισμένες προκλήσεις απορρέουν από την κοινή εκπαίδευση δύο ομάδων 

με τόσο διαφορετική εμπειρία. Η πρώτη μας σύσταση είναι, ει δυνατόν, να διεξάγουμε την 

εκπαίδευση με περισσότερους από έναν συντονιστές, με διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό το 

εγχειρίδιο ξεκινά με βασική εισαγωγή, πρώτα στην Ενδο-συντροφική βία και στη συνέχεια 

στην Προβληματική χρήση ουσιών. Οι εκπαιδευτές αυτών των ενοτήτων θα πρέπει να είναι 

ειδικοί σε αυτά τα θέματα, τόσο για να έχουν την αυτοπεποίθηση να συντονίσουν σωστά όσο 

και να σέβονται εκείνους τους συμμετέχοντες που γνωρίζουν καλά το θέμα. Εάν 

αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση εκπαιδευτή σε οποιοδήποτε από τα δύο θέματα, θα 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους συμμετέχοντες που έχει περισσότερες γνώσεις 

και εμπειρία πάνω στο θέμα. Μια άλλη δυνατότητα σχετικά με αυτές τις δύο πρώτες ενότητες 

είναι να τις διεξάγουμε ξεχωριστά πριν από την κοινή εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι πάροχοι 

υπηρεσιών υπηρεσιών Ενδο-συντροφικής βίας θα λάβουν την εκπαίδευση Προβληματικής 

χρήσης ουσιών που διεξάγεται από έναν ειδικό Προβληματικής χρήσης ουσιών και οι πάροχοι 

υπηρεσιών Προβληματικής χρήσης ουσιών θα λάβουν την εκπαίδευση Ενδο-συντροφικής βίας 

από έναν ειδικό Ενδο-συντροφικής βίας πριν από τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων για την 

κοινή κατάρτιση. Κάθε συντονιστής / ομάδα συντονισμού πρέπει να αποφασίσει τι τους 

εξυπηρετεί καλύτερα αναφορικά με τον χρόνο, τους πόρους, τις εγκαταστάσεις και την ομάδα 

των εκπαιδευομένων που έχει. 

Οι ενότητες του εγχειριδίου εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

● Ενότητα 1: Τι είναι η Ενδο-συντροφική βία; 

● Ενότητα 2: Τι είναι η Προβληματική χρήση ουσιών; 

● Ενότητα 3: Φύλο, δύναμη και η σύνδεσή τους με την Ενδο-συντροφική βία και την 

Προβληματική χρήση ουσιών 

● Ενότητα 4: Τραύμα, θυματοποίηση από Ενδο-συντροφική βία και συσχέτιση με την 

Προβληματική χρήση ουσιών 

● Ενότητα 5: Δι-υπηρεσιακή συνεργασία Ενότητα 6: Έλεγχος, αξιολόγηση κινδύνου, 

παραπομπές και παρακολούθηση 
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Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται διαδοχικά στην ίδια εκπαίδευση, αλλά 

είναι δυνατή η χρήση τους ανεξάρτητα. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο 

Όπως προαναφέρθηκε, συνιστάται η εκπαίδευση να διεξάγεται με μια ομάδα εκπαιδευτών που 

έχει ευρεία τεχνογνωσία στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού. Η προτεινόμενη εκπαίδευση 

είναι επίσης αρκετά μεγάλη και έντονη εάν όλα γίνονται μαζί, οπότε θα είναι ευκολότερο να 

μοιραστούμε τον όγκο εργασίας και να διασφαλίσουμε ότι ο συντονιστής είναι έτοιμος για 

κάθε συνάντηση. 

Πριν από τη διεξαγωγή μιας εκπαίδευσης, οι συντονιστές πρέπει να μελετήσουν διεξοδικά 

ολόκληρο το εγχειρίδιο ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εξοικειωμένοι με ολόκληρο το 

περιεχόμενο. Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας συνδυασμός σύντομων παρουσιάσεων, οι οποίες 

συνήθως περιλαμβάνουν διαφάνειες του PowerPoint, καθώς και ποικίλες ασκήσεις. Οι 

συντονιστές μπορούν, φυσικά, να προσθέσουν και να αφαιρέσουν ενότητες από το υλικό που 

παρέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο και ενθαρρύνουμε όλους τους συντονιστές να σκεφτούν το 

πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται και να διασφαλίσουν ότι το υλικό που παρουσιάζεται ταιριάζει 

στο πλαίσιο αυτό. Συνιστάται ιδιαίτερα οι συντονιστές να εξοικειωθούν καλά με το υλικό που 

παρέχεται για τις παρουσιάσεις, ώστε να μπορούν να τις παρέχουν με δικά τους λόγια και να 

μη διαβάζουν από το εγχειρίδιο. Είναι επίσης χρήσιμο να επανεξετάζεται το υλικό της 

συνάντησης ακριβώς πριν από την έναρξή της. 

Οι συντονιστές πρέπει επίσης να εξοικειωθούν με όλες τις ασκήσεις και να προετοιμαστούν 

ανάλογα. Μερικές φορές θα χρειαστεί προβολέας, διάγραμμα παρουσίασης, στυλό κ.λπ., ενώ 

μερικές από τις ασκήσεις περιλαμβάνουν φυλλάδια που πρέπει να εκτυπωθούν. Η ομάδα 

συντονιστών θα πρέπει επίσης να γνωρίζει και να είναι εξοικειωμένη με τον χώρο όπου θα 

διεξαχθεί η εκπαίδευση. Θα πρέπει να μελετηθεί πριν από την έναρξη της πραγματικής 

εκπαίδευσης πως ορισμένες ασκήσεις απαιτούν περισσότερο χώρο από άλλες, περιλαμβάνουν 

κίνηση μέσα σε αυτόν τον χώρο και πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ή να υπάρξει εναλλακτική για την ολοκλήρωση της άσκησης. 

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας συντονιστές για την εκπαίδευση, όπως προτείνουμε, η 

ομάδα θα πρέπει ιδανικά να συναντηθεί πριν από την εκπαίδευση για να συζητήσει τους 
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στόχους του σεμιναρίου / εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, τις ασκήσεις και τα φυλλάδια, τις 

μεθοδολογίες και τον καταμερισμό της εργασίας. 

Ο ρόλος του συντονιστή είναι να διατηρεί τη δομή της ομάδας, κατανοεί και να καθοδηγεί την 

ομάδα σε κάθε συνάντηση, να οδηγείται παραδειγματικά έχοντας τα κατάλληλα όρια, 

εκφράζοντας και περιορίζοντας τα συναισθήματά τους και επιτρέποντας στους συμμετέχοντες 

να έχουν τις δικές τους εμπειρίες από την ομάδα. 

  

Πρόσθετες ασκήσεις με συμμετέχοντες 

Είναι σημαντικό σε κάθε εκπαίδευση να έχετε μερικές ασκήσεις είτε για να ενεργοποιήσετε τα 

άτομα είτε για να τους χαλαρώσετε μεταξύ των εκπαιδεύσεων. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση 

που προτείνεται μέσω αυτού του εγχειριδίου φέρνει σε επαφή ανθρώπους από δύο 

διαφορετικές ειδικότητες που ίσως δεν έρχονται σε επαφή σε άλλες περιπτώσεις, είναι επίσης 

σημαντικό να ξεκινήσετε με ορισμένες ασκήσεις για να αποφορτίσετε την ατμόσφαιρα και να 

βοηθήσετε τα άτομα να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. 

Πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευση 

Αυτή η σύντομη άσκηση πριν από την εκπαίδευση έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να χαλαρώσουν και να ξεκινήσουν με ευκολία 

την εκπαίδευση. 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να περιπλανηθούν στην αίθουσα. Όταν φωνάζετε 

«χωριστείτε σε ζευγάρια» πρέπει να βρουν ένα άλλο άτομο και να κάνουν μια σύντομη 

γνωριμία με αυτό. Μπορεί να είναι καλό να χρησιμοποιηθεί μουσική κατά τη διάρκεια αυτής 

της άσκησης για να γίνεται το περπάτημα στην αίθουσα πιο ευχάριστο και στη συνέχεια ο 

συντονιστής να κλείνει τη μουσική όταν οι συμμετέχοντες πρόκειται να χωριστούν σε ζευγάρια 

ξανά. 

Δώστε οδηγία στους συμμετέχοντες να αναφέρουν τα ονόματά τους και τα επαγγέλματά τους, 

καθώς και κάτι που δεν έχει σχέση με το επάγγελμα ή την εκπαίδευσή τους, μπορεί να είναι 

αυτό να είναι το αγαπημένο τους ζώο και γιατί, το αγαπημένο φαγητό ή άλλες προσωπικές 

πληροφορίες που δεν θεωρούνται πολύ ευαίσθητες και προσωπικές. Δώστε στα άτομα μόνο 

ένα μικρό χρονικό διάστημα (1-2 λεπτά) για να κάνουν τις συστάσεις, στη συνέχεια να 

περιπλανηθούν στην αίθουσα και πάλι για λίγο μέχρι ο εκπαιδευτής να φωνάξει «χωριστείτε 

σε ζευγάρια» και πάλι όλοι βρίσκουν έναν νέο συνεργάτη για να ξανά συστηθούν. 
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Επαναλάβετε περίπου τρεις φορές, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Μια τυπική άσκηση θα 

μπορούσε να μοιάζει κάπως έτσι: 

● Οι συμμετέχοντες περιπλανώνται στην αίθουσα μέχρι να φωνάξει ο συντονιστής, 

«Χωριστείτε σε ζευγάρια» 

● Δώστε οδηγία στα ζευγάρια να γνωριστούν με το όνομα, το επάγγελμα και το 

αγαπημένο ζώο εξηγώντας γιατί αυτό είναι το αγαπημένο τους ζώο. 

● Οι συμμετέχοντες περιπλανώνται ξανά μέχρι να φωνάξει ο συντονιστής, «Χωριστείτε 

σε ζευγάρια» 

● Δώστε οδηγία στα ζευγάρια να συστηθούν με το όνομα, το επάγγελμα και το 

αγαπημένο φαγητό εξηγώντας γιατί αυτό είναι το αγαπημένο φαγητό 

● Οι συμμετέχοντες περιπλανώνται ξανά μέχρι να φωνάξει ο συντονιστής, «Χωριστείτε 

σε ζευγάρια» 

● Δώστε οδηγία στα ζευγάρια να συστηθούν με το όνομα, το επάγγελμα και το 

αγαπημένο τους μέρος στον κόσμο (μπορεί να είναι χώρα, πόλη, χώρος, ό, τι έρχεται 

στο μυαλό) και να εξηγήσουν γιατί αυτό είναι το αγαπημένο τους μέρος στον κόσμο. 

Παρουσιάστε τον συνεργάτη σας 

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε θα μπορούσε απλά να είναι να χωρίσετε τα άτομα σε 

ζευγάρια, διασφαλίζοντας ότι τα ζευγάρια δεν γνωρίζονται μεταξύ τους από πριν και ιδανικά 

το ένα μέλος να εργάζεται σε μια υπηρεσία κατά της Ενδο-συντροφικής βίας και το άλλο σε 

μια υπηρεσία Προβληματικής χρήσης ουσιών. Ζητήστε από τα ζευγάρια να μιλήσουν εν 

συντομία (περίπου πέντε λεπτά) και να δώσουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, το όνομα, το 

επάγγελμα, πώς επέλεξαν αυτό το επάγγελμα και τι τους αρέσει περισσότερο σε αυτό 

(μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παραπάνω παραδείγματα εάν θέλετε να 

συμπεριλάβετε κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμά τους). Μόλις ολοκληρώσουν, 

περάστε από ολόκληρο τον κύκλο και βάλτε τα ζευγάρια να συστηθούν στην υπόλοιπη ομάδα. 
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Εισαγωγή με σχέδιο 

Δώστε στους εκπαιδευόμενους ένα κομμάτι χαρτί και ζητήστε τους να γράψουν ή να 

σχεδιάσουν πράγματα που αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους ως άτομα και ως επαγγελματίες, 

μέσα σε 5 λεπτά. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να το παρουσιάσουν στην ομάδα.  

Οι Πέντε Αισθήσεις 

Αυτή η άσκηση είναι για να χαλαρώσει τα άτομα και όχι να τα ενεργοποιήσει. Είναι μια καλή 

αρχή της ενότητας 4, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε ο συντονιστής το 

κρίνει κατάλληλο. Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες: 

1. Παρακαλώ κλείστε τα μάτια σας ή χαμηλώστε τα βλέφαρά σας. 

2. Χαλαρώστε για λίγα λεπτά. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές και εκπνεύστε αργά. 

3. Ανοίξτε τα μάτια σας όταν είστε έτοιμοι. 

4. Τώρα αναγνωρίστε πέντε πράγματα που μπορείτε να δείτε γύρω σας. 

5. Τώρα αναγνωρίστε τέσσερα πράγματα που θα μπορούσατε να αισθανθείτε ή να 

αγγίξετε. 

6. Αναγνωρίστε τρία πράγματα που μπορείτε να ακούσετε. 

7. Αναγνωρίστε δύο πράγματα που μπορείτε να μυρίσετε. 

8. Τέλος, προσδιορίστε τι μπορείτε να γευτείτε αυτή τη στιγμή. 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς αισθάνονται μετά από αυτή τη δραστηριότητα. Αφού 

αφήσετε το πεδίο ανοιχτό για σχόλια, ζητήστε επίσης από όλους να εκφωνήσουν ένα «δελτίο 

καιρού» για το πώς αισθάνονται σήμερα. Για παράδειγμα, μερικοί μπορεί να αισθάνονται 

«ηλιόλουστοι» και άλλοι μπορεί να αισθάνονται εν μέρει «συννεφιασμένοι με πιθανότητα 

βροχής».  

Προσδοκίες για εκπαίδευση 

Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την ομάδα συντονιστών να έχει μια ιδέα για τις προσδοκίες 

των συμμετεχόντων πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 

ζητώντας από κάθε άτομο να σκεφτεί τις προσδοκίες του για λίγα λεπτά και στη συνέχεια να 

συλλέξει όλα όσα λέγονται και να τα γράψει σε ένα διάγραμμα παρουσίασης έτσι ώστε να 

είναι ορατά σε όλους. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερη συζήτηση σχετικά με αυτό, μπορείτε 
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να βάλετε τα άτομα σε ομάδες 3-4 και να τους βάλετε να συζητήσουν τις προσδοκίες τους για 

λίγα λεπτά πριν από την παρουσίαση σε όλη την ομάδα. 

Στο τέλος της εκπαίδευσης, αφιερώστε λίγο χρόνο για να αξιολογήσετε κατά πόσον αυτοί οι 

στόχοι και οι προσδοκίες έχουν επιτευχθεί. Επιπλέον, μπορείτε να τους ζητήσετε να 

αξιολογήσουν ανώνυμα (από το 1 έως το 5) τον βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με αυτή την 

εκπαίδευση (π.χ. ατμόσφαιρα της ομάδας, προσωπική συμμετοχή, διευκόλυνση της 

συνάντησης, περιεχόμενο, χρησιμότητα στον τομέα εργασίας τους κ.λπ.). 

Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε να το κάνετε αυτό σε κάθε συνάντηση. Με αυτόν τον τρόπο 

υπάρχει περιθώριο για αλλαγές μεταξύ των συναντήσεων στη διευκόλυνση, στο 

χρονοδιάγραμμα των ασκήσεων ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την      ατμόσφαιρα 

στην ομάδα μεταξύ των συναντήσεων και όχι στο τέλος της εκπαίδευσης. 
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Ενότητα 1: Τι είναι η προβληματική χρήση ουσιών; 
Περιεχόμενα:  

1. Τι είναι η Προβληματική χρήση ουσιών (PSU); 

2. Πώς μοιάζει η Προβληματική χρήση ουσιών; 

3. Διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της Προβληματικής χρήσης ουσιών 

Καθοδήγηση προς τον εκπαιδευτή / συντονιστή: Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι οι 

εκπαιδευόμενοι να λάβουν πληροφορίες και να δημιουργήσουν κοινή αντίληψη της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών προσεγγίσεων για την 

αντιμετώπισή της. Οι ασκήσεις προορίζονται τόσο για επαγγελματίες Ενδο-συντροφικής βίας 

όσο και για επαγγελματίες Προβληματικής χρήσης ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

γνώσεων και εμπειρίας τους, και με στόχο την αμοιβαία οικοδόμηση ενός κοινού επιπέδου 

κατανόησης που θα ενισχύσει τη διεπιστημονική συνεργασία. Οι αυξημένες γνώσεις και 

εμπειρίες των επαγγελματιών της Προβληματικής χρήσης ουσιών στον τομέα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών της Ενδο-συντροφικής 

βίας μέσω διμερούς, διαδραστικής ανταλλαγής. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι:  

Στο τέλος αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν 

αποκτήσει: 

- Κατανόηση του τι είναι η Προβληματική χρήση ουσιών. 

- Κατανόηση της εμφάνισης της Προβληματικής χρήσης ουσιών      και του τρόπου 

αναγνώρισής της 

- Κατανόηση των προσεγγίσεων και των στόχων των διαφόρων παρεμβάσεων 

Προβληματικής χρήσης ουσιών      που χρησιμοποιούνται. 

 

1. Τι είναι η Προβληματική χρήση ουσιών (PSU); 

Για την εισαγωγή της πρώτης άσκησης, εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα ξεκινήσετε 

συζητώντας τι είναι η Προβληματική χρήση ουσιών. Τονίστε ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετική 

τεχνογνωσία και η άσκηση είναι μόνο για να ξεκινήσει η συζήτηση και να κάνει τα άτομα να 

σκεφτούν και να μιλήσουν. Στη συνέχεια, παρουσιάστε την πρώτη διαφάνεια του PowerPoint 

που παρέχεται, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν και να έχουν την επισκόπηση της άσκησης.  
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Άσκηση 1.1.A (45 λεπτά): Πάρτε ένα στρογγυλό χαρτόνι και κόψτε το σε 9 κομμάτια (ένα για 

κάθε ερώτηση). Χωρίστε την ομάδα σε 9 μικρότερες ομάδες (εάν οι εκπαιδευόμενοι είναι 

λιγότεροι από 18, μπορείτε να τους χωρίσετε σε λιγότερες ομάδες, δίνοντας σε κάθε ομάδα 2 

ή περισσότερες ερωτήσεις για να απαντήσουν). Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 

επαγγελματίες Ενδο-συντροφικής βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών.  

Για να δημιουργήσετε έναν αμοιβαίο ορισμό της Προβληματικής χρήσης ουσιών (ένα κοινό 

επίπεδο κατανόησης του τι είναι η Προβληματική χρήση ουσιών) δίνετε ένα κομμάτι σε κάθε 

ομάδα. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στα κομμάτια εκ των προτέρων. Δώστε 

περίπου 15 λεπτά στις ομάδες για να σκεφτούν και να γράψουν τις απαντήσεις τους. Οι 

απαντήσεις θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή προτάσεων, δηλώσεων, μικρών φράσεων ή 

ακόμη και σχεδίων. Ενώ οι ομάδες συζητούν ο συντονιστής μπορεί να περπατήσει μεταξύ των 

ομάδων για να προκαλέσει περισσότερη συζήτηση ή να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις 

που μπορεί να προκύψουν. Στη συνέχεια, προσκαλέστε τους εκπαιδευόμενους στον 

μεγαλύτερο κύκλο και ζητήστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με την ευρύτερη 

ομάδα. Ενώ κάθε ομάδα παρουσιάζει το κομμάτι της, τα κομμάτια τοποθετούνται μαζί, για να 

δημιουργήσουν την «τούρτα Προβληματικής χρήσης ουσιών». Αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία 

να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον συντονιστή ή να συζητήσετε περαιτέρω τι είναι η 

Προβληματική χρήση ουσιών.  

Παρουσίαση (25 λεπτά):  
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(Εξετάστε εκ των προτέρων την παρουσίαση και το PowerPoint, ώστε να είστε εξοικειωμένοι 

με αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας λέξεις για να παρουσιάσετε. Το παρακάτω 

σενάριο έχει βοηθητικό ρόλο, δεν προορίζεται να διαβαστεί λέξη προς λέξη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Προβληματική χρήση ουσιών αποτελεί μείζον ζήτημα υγείας αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Στην 

Ευρώπη, περίπου 96 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 15-64 ετών (29%), εκτιμάται ότι έχουν κάνει 

χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους 

(Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας: EMCDDA, 2020). 
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Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση η λεγόμενη Διαταραχή χρήσης ουσιών είναι 

κλιμακούμενη και μετράται σε ένα συνεχές, από ήπια έως σοβαρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα με Προβληματική χρήση ουσιών αναζητούν θεραπεία και 

έχουν θετικό αποτέλεσμα που τους οδηγεί σε ανάκαμψη. Ωστόσο, η υποτροπή είναι αρκετά συχνή 

και θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της διαδικασίας ανάκτησης (Miller & Rollnick, 2012, 

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 

Εγκλήματος: UNODC, 2008).  
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Υπήρξαν διάφοροι τρόποι θεώρησης της Προβληματικής χρήσης ουσιών, πολλοί από τους 

οποίους οδήγησαν σε στίγμα και διακρίσεις. 
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Αν και δεν υπάρχουν μεμονωμένοι παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών, ο συνολικός κίνδυνος εθισμού επηρεάζεται από τη βιολογική 

σύνθεση ενός ατόμου, το φύλο ή την εθνικότητά του και το περιβάλλον του (π.χ. οικογένεια, 

σχολείο, συνθήκες στη γειτονιά κ.λπ.) (NIDA, 2021). Επηρεάζεται επίσης από τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της χρήσης ναρκωτικών, δηλαδή την επίδρασή της, τη διαδρομή 

χορήγησης και τη διαθεσιμότητα. Οι βιολογικοί παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον 

κίνδυνο Προβληματικής χρήσης ουσιών και αντιπροσωπεύουν μεταξύ 40 και 60% της ευπάθειας 

ενός ατόμου στον εθισμό είναι η γονιδιακή έκφραση και λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των 

συνυπαρχουσών ψυχικών διαταραχών. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να 

αυξήσουν τον κίνδυνο Προβληματικής χρήσης ουσιών είναι το σπίτι και η οικογένεια, οι 

συνομήλικοι, τα σχολικά και κοινωνικά δίκτυα γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι 

παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το χαοτικό οικιακό περιβάλλον και το ιστορικό 

κακοποίησης μέσα σε αυτό, τα ζητήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών των γονέων και των 

μελών της οικογένειας, τις επιρροές από τους συνομηλίκους, τη στάση της κοινότητας απέναντι 

στην Προβληματική χρήση ουσιών και την κακή σχολική επίδοση. Ο αντίκτυπος της οικογένειας 

είναι συνήθως πιο σημαντικός κατά την παιδική ηλικία, ενώ ο αντίκτυπος του σχολείου και των 

συνομηλίκων είναι συνήθως πιο σημαντικός κατά την εφηβεία. Έτσι, η Προβληματική χρήση 

ουσιών ή η εγκληματική συμπεριφορά των γονέων ή άλλων ηλικιωμένων μελών της οικογένειας 

μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους των παιδιών για Προβληματική χρήση ουσιών, καθώς αυτοί 

μπορεί να αποτελούν πρότυπα. Εναλλακτικά, η Προβληματική χρήση ουσιών μπορεί να 

αναπτυχθεί για να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τα οικογενειακά προβλήματα 

που προκύπτουν από την Προβληματική χρήση ουσιών των γονέων. Όσον αφορά τους 

συνομηλίκους με θέματα Προβληματικής χρήσης ουσιών, μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και 

φίλους χωρίς παράγοντες κινδύνου για να δοκιμάσουν φάρμακα για πρώτη φορά. Η ακαδημαϊκή 

αποτυχία ή οι κακές κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να θέσουν ένα παιδί σε περαιτέρω κίνδυνο 

για χρήση ναρκωτικών. Ένας πρόσθετος παράγοντας κινδύνου για την Προβληματική χρήση 

ουσιών είναι ο από νωρίς πειραματισμός με τη χρήση ουσιών, καθώς έρευνες δείχνουν ότι όσο 

νωρίτερα αρχίσει η χρήση ουσιών, τόσο πιο πιθανό είναι να οδηγήσει σε πιο σοβαρή χρήση 

ουσιών. Αυτή η πολύπλοκη σχέση περιπλέκεται περαιτέρω από την επιβλαβή επίδραση των 

ουσιών στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο ενός εφήβου και τον αστερισμό των πρώιμων βιολογικών 

και κοινωνικών παραγόντων ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής ευαισθησίας, των 

ψυχικών ασθενειών, των ασταθών οικογενειακών σχέσεων και της έκθεσης σε σωματική ή 

σεξουαλική κακοποίηση.  
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Η Προβληματική χρήση ουσιών προκαλεί πολλαπλές, αρνητικές συνέπειες στο ίδιο το άτομο, 

καθώς και στο περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα (βλ. εικόνα 5). Σε προσωπικό επίπεδο, 

αυτές οι συνέπειες επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου, τις κοινωνικές του 

σχέσεις και τις ικανότητές του. Όσον αφορά την υγεία, τα άτομα με προβλήματα Προβληματικής 

χρήσης ουσιών συχνά υποφέρουν από σοβαρές βλάβες που σχετίζονται με την υγεία που 

σχετίζονται με μη ασφαλή χρήση ναρκωτικών, συνολικά ανεπαρκή αποτελέσματα για την υγεία 

και μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου, ειδικά εκείνοι που χρησιμοποιούν την ένεση ως 

τον κύριο δρόμο χορήγησης. Αυτές οι επιπλοκές υγείας που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών 

είναι, για παράδειγμα, ο ιός HIV, η ηπατίτιδα Β (HBV), η ηπατίτιδα C (HCV), η φυματίωση, οι 

υπερβολικές δόσεις και οι θάνατοι που σχετίζονται με υπερβολική δόση. Οι θάνατοι που 

σχετίζονται με υπερβολική δόση, που αποδίδονται στις περισσότερες περιπτώσεις στα οπιοειδή, 

εκτιμάται ότι είναι μεταξύ περίπου του ενάμισι τρίτου όλων των θανάτων που σχετίζονται με τα 

ναρκωτικά (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας: EMCDDA, 

2019a).  
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Μετά την παρουσίαση, προσκαλέστε τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τις σκέψεις τους 

σχετικά με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, να θέσουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, καθώς 

και να κάνουν σύγκριση με το υλικό από την άσκηση 1.1.A. 

 Άσκηση 1.1.B (30 λεπτά):  

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν την 

ορολογία που χρησιμοποιείται σχετικά με την Προβληματική χρήση ουσιών. Η κοινή ορολογία 
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μπορεί να γραφτεί με τη μορφή συμβόλου1, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι 

να συμφωνήσουν σε κοινή ορολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν αναφέρονται 

σε Προβληματική χρήση ουσιών και άτομα με ζητήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών. 

Μπορείτε να κόψετε ένα σύμβολο σε μικρότερα κομμάτια και να τα δώσετε στους 

εκπαιδευόμενους. Ενώ σκέφτονται τους όρους της Προβληματικής χρήσης ουσιών, μπορούν 

να τους γράψουν στα κομμάτια. Στη συνέχεια, μπορούν να αποφασίσουν ποια κομμάτια / όροι 

έχουν θετικό και ποια έχουν αρνητικό νόημα. Τέλος, συνδέστε τα κομμάτια με θετικό νόημα, 

για να δημιουργήσετε το σύμβολο ορολογίας Προβληματικής χρήσης ουσιών. Ενθαρρύνετε 

τους εκπαιδευόμενους να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους όρους στο 

υπόλοιπο της εκπαίδευσης. Θα ήταν χρήσιμο να κρεμάσετε το σύμβολο σε ένα μέρος όπου 

είναι ορατό από ολόκληρη την ομάδα. 

 

2. Πώς μοιάζει η Προβληματική χρήση ουσιών; 

Η εκπαίδευση στην Προβληματική χρήση ουσιών απαιτεί τη διερεύνηση των γνώσεων και των 

πεποιθήσεων των επαγγελματιών της Ενδο-συντροφικής βίας και της Προβληματικής χρήσης 

ουσιών σχετικά με το πώς μπορεί να εκδηλώνεται η Προβληματική χρήση ουσιών και πώς να 

την αναγνωρίσουν. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να αναγνωρίζετε και να αλλάζετε, 

εάν χρειάζεται, τα στερεότυπά τους σχετικά με την Προβληματική χρήση ουσιών και τα άτομα 

με προβλήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών. Ως αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες -και ειδικά 

οι επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής βίας- θα είναι πιο ευαίσθητοι και ακριβείς στον έλεγχο 

της Προβληματικής χρήσης ουσιών.  

Άσκηση 1.2 (60 λεπτά): Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες και ζητήστε τους 

να προετοιμάσουν μια μελέτη περίπτωσης με βάση συγκεκριμένες πτυχές / πληροφορίες που 

θα ήταν μοναδικές για κάθε ομάδα, όπως: 

- Παράγοντες που οδηγούν ή/και συμβάλλουν στην Προβληματική χρήση ουσιών (π.χ. 

γενετικοί παράγοντες, παράγοντες / ζητήματα φύλου, προσωπικοί / ψυχολογικοί 

παράγοντες, κοινωνικοί / περιβαλλοντικοί, ψυχιατρική συννοσηρότητα) 

- Ιστορικό τραύματος, βίας και κακοποίησης (π.χ. Ενδο-συντροφική βία, έμφυλη βία, 

σεξουαλική ή/και σωματική κακοποίηση παιδιών κ.λπ.) 

 
1 Αν προτιμάτε, μπορείτε φυσικά να τα γράψετε σε διαφορετικά σχήματα χαρτιού και στη συνέχεια να τα συνδέσετε σε ένα 

διάγραμμα παρουσίασης 
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- Θέματα υγείας που σχετίζονται με την Προβληματική χρήση ουσιών (π.χ. HIV, HCV και 

HBV Κύηση και ιδιαίτερα ο κίνδυνος νεογνικού συνδρόμου στέρησης – NAS κ.λπ.)2 

- Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την Προβληματική χρήση ουσιών (π.χ. 

στιγματισμός, έλλειψη στέγης, ανοχή, τρόπος χορήγησης φαρμάκων, οξύς ή χρόνιος πόνος, 

ηλικιωμένοι, πολυτοξικομανείς, ιστορικό ή κίνδυνος υπερβολικής δόσης, νομικά ζητήματα 

ή/και φυλάκιση κ.λπ.) 

- Συνέπειες της Προβληματικής χρήσης ουσιών (π.χ. στις σχέσεις, στην εργασία / χόμπι 

κ.λπ.)3 

Ένας εκπαιδευόμενος από κάθε ομάδα παίζει τον ρόλο του ατόμου με θέματα Προβληματικής 

χρήσης ουσιών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη παίζουν τον ρόλο σημαντικών άλλων (π.χ. μέλη της 

οικογένειας, σύντροφοι, φίλοι με και χωρίς προβλήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών, 

γιατροί, ψυχολόγοι, αστυνομικοί κ.λπ.). Δώστε στους εκπαιδευόμενους 20 λεπτά για να 

σκεφτούν τον ρόλο τους και το σενάριο και στη συνέχεια ζητήστε τους να παρουσιάσουν το 

παιχνίδι ρόλων τους. Στο τέλος κάθε παιχνιδιού ρόλων, συζητήστε θέματα που εγείρονται 

σχετικά με το πώς μπορεί να μοιάζει η Προβληματική χρήση ουσιών και ποια ήταν τα σημάδια 

αναγνώρισής της.  

Όταν παρουσιαστούν όλα τα παιχνίδια ρόλων, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να 

σκεφτούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να εστιάσετε σε 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των παιχνιδιών ρόλων που παρουσιάζονται, καθώς και μεταξύ 

των ρόλων και της επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευομένων. Θα μπορούσαν επίσης να 

συζητηθούν οι προκλήσεις της αναγνώρισης της Προβληματικής χρήσης ουσιών. Η γνώση των 

επαγγελματιών της Προβληματικής χρήσης ουσιών σχετικά με αυτά τα θέματα 

(συμπεριλαμβανομένων των τρόπων αντιμετώπισης των προκλήσεων στην αναγνώριση της 

 
2 Το NAS εμφανίζεται όταν τα οπιοειδή από τη μητέρα περνούν μέσα από τον πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του 

εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οδηγώντας το έμβρυο να εθιστεί μαζί με τη μητέρα. Το NAS απαιτεί νοσηλεία 

και θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή (συχνά χορήγηση μορφίνης) για την ανακούφιση των συμπτωμάτων μέχρι το έμβρυο 

να προσαρμοστεί στο μην παρουσιάζει στέρηση από οπιοειδή. 

3 Αυτός ο κατάλογος είναι διαθέσιμος ως διαφάνεια και μπορεί να τοποθετηθεί ενώ οι ομάδες εργάζονται 

Σημείωση: Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες της Προβληματικής χρήσης ουσιών θα 

υπερέχουν σε γνώση σε σύγκριση με τους επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής βίας, 

βεβαιωθείτε ότι κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει τόσο επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής 

βίας όσο και της Προβληματικής χρήσης ουσιών.  
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Προβληματικής χρήσης ουσιών, των οδών παραπομπής κ.λπ.) μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη 

για τους επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής βίας, καθώς θα μπορούσαν να μοιραστούν τις 

εμπειρίες και τις διαφορές μεταξύ θεωρίας και πρακτικής. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

συζήτησης ενθαρρύνετε όλους τους συμμετέχοντες να καταλήξουν σε ερωτήσεις και σκέψεις 

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της άσκησης, ώστε να μπορούν να συζητήσουν με τον 

συντονιστή και άλλους συμμετέχοντες. 

Εναλλακτικά, μπορείτε πρώτα να ζητήσετε από τους επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής 

βίας να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν παιχνίδια ρόλων με βάση τις πτυχές / 

πληροφορίες που περιγράφηκαν προηγουμένως. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους 

επαγγελματίες της Προβληματικής χρήσης ουσιών να παίξουν το ίδιο με τα παιχνίδια ρόλων 

των επαγγελματιών της Ενδο-συντροφικής βίας, με τροποποιήσεις που γίνονται για αυτά, ώστε 

να συμμορφώνονται με την κλινική πρακτική και την εμπειρία τους από τον τομέα 

Προβληματικής χρήσης ουσιών.  

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να μοιάζει η Προβληματική χρήση 

ουσιών / πώς να αναγνωρίσετε την Προβληματική χρήση ουσιών, ανατρέξτε στο Πρόσθετο 

υλικό)  

Σημείωση: Εάν αποφασίσετε να ακολουθήσετε τη δεύτερη εκδοχή αυτής της άσκησης, 

πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για να διασφαλίσετε ότι οι εκπαιδευόμενοι της Ενδο-

συντροφικής βίας αισθάνονται και κατανοούν ότι πρόκειται για μια αμοιβαία 

κατασκευασμένη γνώση και όχι για μια «διόρθωση» που γίνεται από επαγγελματίες της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών. Για να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο, μπορείτε στη 

συνέχεια να ζητήσετε από τους επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής βίας να 

παρουσιάσουν ένα παιχνίδι-ρόλο για το πώς μπορεί να μοιάζει ένας επιζών Ενδο-

συντροφικής βίας με ζητήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών, με βάση διαφορετικούς 

τύπους Ενδο-συντροφικής βίας. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να 

αναλογιστούν τα παιχνίδια ρόλων που παρουσιάζονται από επαγγελματίες της Ενδο-

συντροφικής βίας και να συνδυάσουν τα παιχνίδια ρόλων που γίνονται τόσο από 

επαγγελματίες της Προβληματικής χρήσης ουσιών όσο και από επαγγελματίες της Ενδο-

συντροφικής βίας, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές ομοιότητες και διαφορές 
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3. Διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της Προβληματικής χρήσης 

ουσιών 

Άσκηση 1.4 (45 λεπτά): Έχοντας συζητήσει για την Προβληματική χρήση ουσιών, η 

εκπαίδευση θα πρέπει τώρα να προχωρήσει στη θεραπεία / αποκατάσταση από την 

Προβληματική χρήση ουσιών και πιο συγκεκριμένα στις υπάρχουσες προσεγγίσεις για την 

αντιμετώπισή της. Πείτε στους εκπαιδευόμενους ότι όπως και με την πρώτη άσκηση, η ιδέα 

είναι να τους κάνουμε να αρχίσουν να σκέφτονται και να μιλούν για ανάκαμψη. Σε αυτό το 

σημείο, επαναλαμβάνετε την άσκηση 1.1.A με ορισμένες τροποποιήσεις. Αντί για «τούρτα 

Προβληματικής χρήσης ουσιών» μπορείτε να ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να 

δημιουργήσουν την «τούρτα αποκατάστασης». Οι ομάδες θα έχουν στη θέση τους 15 λεπτά 

για να καταγράψουν στα κομμάτια τους τις προσεγγίσεις που υπάρχουν ή θα πρέπει να 

υπάρχουν για την αντιμετώπιση της Προβληματικής χρήσης ουσιών (π.χ. στόχος, ομάδες-

στόχοι, πιθανά αποτελέσματα, εργαλεία, φιλοσοφία κάθε προσέγγισης κ.λπ.). Και πάλι, 

μπορούν να προσφερθούν προτροπές (όπως τα ονόματα ή η περιγραφή των προσεγγίσεων, π.χ. 

μείωση της βλάβης). Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το έργο της και θα πρέπει να 

ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευομένων, η οποία θα διευκολύνεται από τον 

συντονιστή. Πιθανά θέματα της συζήτησης θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη και οι προκλήσεις 

κάθε προσέγγισης, τρόποι εφαρμογής, ο ρόλος των επαγγελματιών, απαιτούμενες γνώσεις ή 

δεξιότητες, συνεργασία πολλών φορέων και τρόποι αξιολόγησης.  

 

Παρουσίαση από συντονιστή (20 λεπτά):  
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Η προσέγγιση οικογένειας βασίζεται στη συστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, η 

Προβληματική χρήση ουσιών γίνεται αντιληπτή, όχι ως πρόβλημα του χρήστη, αλλά ως 

σύμπτωμα ολόκληρου του συστήματος, και ειδικά της οικογένειας. Η οικογενειακή προσέγγιση 

είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την εφηβεία. Αυτή η παρέμβαση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική 

στη μείωση της Προβληματική χρήση ουσιών και σχετίζεται με προβλήματα Προβληματική 

χρήση ουσιών, ειδικά στους εφήβους.  

Σύμφωνα με τη Γνωσιακή Συμπεριφορική προσέγγιση / θεραπεία (CBT), τα συναισθήματα και 

οι συμπεριφορές των ατόμων επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και 

επεξεργάζονται την πραγματικότητα. Η γνωσιακή θεραπεία στοχεύει στην αύξηση της 

αυτοπεποίθησης των πελατών. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζονται οι σκέψεις των πελατών που 

θεωρούνται ως οι ρίζες των προβλημάτων τους. Μέσω των δομημένων τεχνικών και 

παρεμβάσεων Γνωσιακής Συμπεριφορικής προσέγγισης / θεραπείας, οι πελάτες μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν και να χειρίζονται επικίνδυνες καταστάσεις και ερεθίσματα που οδηγούν σε 

Προβληματική χρήση ουσιών, εντοπίζοντας εναλλακτικές σκέψεις Προβληματικής χρήσης 

ουσιών  και αναπτύσσοντας δεξιότητες αντιμετώπισης. Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται η 

πρόληψη υποτροπής και διευκολύνεται η ανάρρωση.  

Η προσέγγιση διαχείρισης έκτακτης ανάγκης είναι μια συμπεριφορική θεραπεία που αναγνωρίζει 

ότι η χρήση ουσιών είναι ευαίσθητη στις συνέπειες και η θεραπεία χρησιμοποιεί ενισχύσεις για 

την τροποποίηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Η αποχή διατηρείται μέσω της 
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ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της ανταμοιβής εναλλακτικών λύσεων έναντι της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών με στόχο τη μετατροπή της αποχής σε μια πιο θετική εμπειρία. 

Η διευκόλυνση της αυτοβοήθειας βασίζεται στη συζήτηση, την κοινή χρήση και την αντιμετώπιση 

αμοιβαίως κοινών προβλημάτων που σχετίζονται με την Προβληματική χρήση ουσιών. Οι 

πρώτες ομάδες αυτοβοήθειας ήταν Ανώνυμοι Αλκοολικοί και Ανώνυμοι Ναρκομανείς, 

ακολουθούμενοι από μια σειρά άλλων ομάδων με παρόμοιες φιλοσοφίες και στόχους. Τα μέλη 

αυτών των ομάδων παρέχουν υποστήριξη μεταξύ τους, με τα ανώτερα μέλη να υιοθετούν τον 

ρόλο του μέντορα ή του «χορηγού» σε νέα μέλη. Για τον λόγο αυτό, οι ομάδες αυτοβοήθειας 

συνήθως καθοδηγούνται από πρώην χρήστες ναρκωτικών / αλκοόλ ή άλλους συνομηλίκους, αν 

και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ομάδες καθοδηγούνται από επαγγελματίες. 
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(για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις της Προβληματικής 

χρήσης ουσιών βλέπε Παράρτημα) 

Προχωρώντας στο κλείσιμο της εκπαίδευσης και για να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να 

συνειδητοποιήσουν ότι οι καταστάσεις μπορούν να αλλάξουν και έτσι, η ανάκαμψη από την 

Προβληματική χρήση ουσιών είναι εφικτή, μπορείτε να βάλετε τις δύο τούρτες στη μέση της 

ομάδας (την «τούρτα Προβληματικής χρήσης ουσιών» από την άσκηση 1A και την «τούρτα 

αποκατάστασης» από την άσκηση 4B). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τους δουν και να 

σκεφτούν τι έχουν συζητήσει και να θέσουν τυχόν τελικές ερωτήσεις ή σκέψεις στον 

συντονιστή και σε άλλους εκπαιδευόμενους πριν προχωρήσουν στην επόμενη ενότητα (π.χ. αν 

όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην «τούρτα Προβληματικής χρήσης ουσιών» 

συναντώνται από την «τούρτα αποκατάστασης», τι σκέφτονται και πώς αισθάνονται). 
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Treatment and Addressing Resistance. Ανακτήθηκε στις 9 Απριλίου από: 

https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20B/Volume%20B%20-

%20Module%202/1.Leaders%20Guide/Presentation-VolB_M2.pdf 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - ΠΟΥ και Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο 

των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος - UNODC, (2008). Principles of 

Drug Dependence Treatment. Ανακτήθηκε στις 4 Απριλίου από: 

https://www.apaservices.org/practice/update/2015/09-10/substance-disorders
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/prevention-drug-related-deaths_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/prevention-drug-related-deaths_en
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2749/Psychosocial%20interventions_update%202016.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2749/Psychosocial%20interventions_update%202016.pdf
https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drug-misuse-addiction
https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drug-misuse-addiction
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women_who_inject_drugs.pdf
https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20D/Topic%204/1.VolD_Topic4_Harm_Reduction.pdf
https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20D/Topic%204/1.VolD_Topic4_Harm_Reduction.pdf
https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20D/Topic%204/1.VolD_Topic4_Harm_Reduction.pdf
https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20B/Volume%20B%20-%20Module%202/1.Leaders%20Guide/Presentation-VolB_M2.pdf
https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20B/Volume%20B%20-%20Module%202/1.Leaders%20Guide/Presentation-VolB_M2.pdf
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https://cdn.who.int/media/docs/default-source/substance-use/principles-drug-

dependence-treatment.pdf?sfvrsn=fbd2ecd_2&download=true 

 

  

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/substance-use/principles-drug-dependence-treatment.pdf?sfvrsn=fbd2ecd_2&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/substance-use/principles-drug-dependence-treatment.pdf?sfvrsn=fbd2ecd_2&download=true
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Ενότητα 2: Τι είναι η Ενδο-συντροφική βία; 

Οδηγίες προς τον συντονιστή:  

Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις για να 

εξοικειωθούν με τη διαδικασία εντοπισμού των συμπτωμάτων Ενδο-συντροφικής βίας, καθώς 

και με τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση 

περιστατικών Ενδο-συντροφικής βίας. Αυτό συνεπάγεται μια γενική συζήτηση για όλες τις 

μορφές βίας κατά των συντρόφων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι:  

● Η εξοικείωση με τις διάφορες μορφές βίας κατά των συντρόφων.  

● Η αναγνώριση και η κατανόηση των συμπτωμάτων θυματοποίησης που σχετίζονται με 

την Ενδο-συντροφική βία. 

● Η απόκτηση εξοικείωσης με στρατηγικές και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για 

τη διαχείριση περιστατικών Ενδο-συντροφικής βίας. 

 

1. Τι είναι η βία; 

Ξεκινήστε με μια σύντομη άσκηση που δίνει στους συμμετέχοντες χρόνο να αναλογιστούν τι 

σκέφτονται όταν συλλογίζονται τη βία. 

Άσκηση 2.1 (30 λεπτά): Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν σιωπηλά για μια 

στιγμή σχετικά με τη λέξη «βία» και τι σημαίνει αυτή για αυτούς. Απλά δώστε τους 3-4 λεπτά 

για να σκεφτούν και ενδεχομένως να γράψουν τις σκέψεις τους με τη μορφή λέξεων και 

φράσεων. Αφού τους δώσετε λίγο χρόνο να σκεφτούν, ζητήστε τους να μοιραστούν με την 

ομάδα τι τους έκανε να σκεφτούν. Συζητήστε τα κοινά και διαφορετικά σημεία που τίθενται 

σε αυτή τη σύντομη άσκηση με την ομάδα. Το σημαντικό σημείο που πρέπει να καλύψουμε 

είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένας σαφής και απλός ορισμός της βίας. 

Μετά από αυτό, παρουσιάστε τη διαφάνεια του PowerPoint με τον ορισμό της Ενδο-

συντροφικής βίας. 
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Εξηγήστε ότι αυτός ο όρος έχει ως σκοπό να αποσαφηνίσει μια πτυχή της ενδοοικογενειακής 

βίας και να συμπεριλάβει τη βία στις στενές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που δεν ζουν 

απαραίτητα στο ίδιο νοικοκυριό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ενδο-συντροφική βία 

μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε είδος προσωπικής, οικείας σχέσης, ανεξάρτητα από τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση ή το φύλο. Η Ενδο-συντροφική βία 

είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα και μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. 

Είναι πιθανό ότι η συζήτηση στην πρώτη άσκηση θα έχει φέρει στις επιφάνεια πολλές 

διαφορετικές μορφές βίας, ανατρέξτε σε αυτή και πείτε στους συμμετέχοντες ότι τώρα θα 

μιλάτε για τις διάφορες μορφές βίας.  

 

2. Μορφές βίας 

Παρουσίαση (20 λεπτά). Παρακάτω είναι τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να καλύψετε 

στην παρουσίασή σας. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι βίας. 
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Σωματική βία: 

Οι γυναίκες βιώνουν πιο χρόνιες και επιβλαβείς σωματικές επιθέσεις στα χέρια συντρόφων από 

ό, τι οι άνδρες. Έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα αναφέρει ότι περισσότερο από το 40% των 

γυναικών που υπέστησαν σωματική επίθεση από έναν στενό σύντροφο τραυματίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της πιο πρόσφατης επίθεσής τους, σε σύγκριση με περίπου το 20% των ανδρών. Οι 

περισσότεροι τραυματισμοί, όπως γρατζουνιές, μώλωπες και ουλές, ήταν ήσσονος σημασίας. 

Μπορεί να προκύψουν σοβαρότεροι σωματικοί τραυματισμοί ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη 

συχνότητα της κακοποίησης. Τελικά, η σωματική βία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή μόνιμους 

τραυματισμούς. 
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Ο βιασμός διαπράττεται με τη βία ή με την απειλή βίας ή εξαναγκασμού, όπως αυτή που 

προκαλείται από φόβο βίας, εξαναγκασμού, κράτησης, ψυχολογικής καταπίεσης ή κατάχρησης 

εξουσίας, ή με την εκμετάλλευση ενός καταναγκαστικού περιβάλλοντος ή τη διάπραξη κατά 

προσώπου ανίκανου να δώσει πραγματική συγκατάθεση. 

 Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι ο βιασμός μπορεί να συμβεί εντός του γάμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική – Ψυχολογική Βία:  

Υποκατηγορίες: λεκτική, οικονομική, κοινωνική βία 

Η ψυχολογική κακοποίηση περιλαμβάνει την τακτική και σκόπιμη χρήση προφορικών ή μη 

λεκτικών μεθόδων ή/και μη σωματικών ενεργειών, με σκοπό τη χειραγώγηση, τον πόνο, την 

απειλή, την αποδυνάμωση ή τον φόβο ενός ατόμου ψυχικά και συναισθηματικά και/ή τη 

διαστρέβλωση, σύγχυση ή επιρροή των σκέψεων και των πράξεων ενός ατόμου στην καθημερινή 

του ζωή, αλλάζοντας την αίσθηση αυτοπεποίθησης και βλάπτοντας την ευημερία του. 

Η οικονομική ή χρηματοοικονομική κακοποίηση περιλαμβάνει τη διατήρηση του ελέγχου των 

οικονομικών πόρων, την απόκρυψη πρόσβασης σε χρήματα ή την προσπάθεια να αποτραπεί ένα 

θύμα ή ένας επιζών από το να εργαστεί ή/και να φοιτήσει στο σχολείο για να δημιουργήσει 

οικονομική εξάρτηση ως μέσο ελέγχου. Οι επιζώντες αναγκάζονται συχνά να επιλέξουν μεταξύ 

της παραμονής σε καταχρηστικές σχέσεις και της φτώχειας. Η οικονομική κακοποίηση είναι ένας 

πολύ συνηθισμένος λόγος που τα θύματα παραμένουν σε καταχρηστικές σχέσεις. 
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Η ψυχολογική κακοποίηση ακολουθεί ένα μοτίβο κακοποίησης και χειραγώγησης, που συχνά 

περιλαμβάνει μια φάση «αποπλάνησης». Σπάνια αναφέρεται στις κοινωνικές υπηρεσίες / αρχές 

και συνήθως μόνο στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έκθεσης σωματικής βίας. 

Οι δράστες χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα κρυφών τακτικών για να διατηρήσουν τον έλεγχο και 

να χειραγωγήσουν το θύμα τους, παρουσιάζοντας τις προσβολές ως αστείο, παρουσιάζοντας 

διαφορετικές εκδοχές γεγονότων. 

Έλεγχος συμπεριφοράς  

Συμπεριφορά που στοχεύει στον έλεγχο της ζωής ενός άλλου ατόμου σε όλα τα πιθανά επίπεδα. 

Έχει χαρακτηριστεί ως μια μορφή βίας και μπορεί να είναι μια ένδειξη πιο σοβαρής Ενδο-

συντροφικής βίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναφερθεί καταναγκαστικός έλεγχος, δηλαδή όταν ο 

κακοποιητής προβαίνει σε διάφορες συμπεριφορές ελέγχου και χειραγώγησης στο πλαίσιο της 

σχέσης για την άσκηση εξουσίας στον επιζώντα. Αυτό γίνεται συχνά μέσω εκφοβισμού ή 

ταπείνωσης και τείνει να είναι πιο συγκαλυμμένος από τη σωματική βία και, ως εκ τούτου, 

δυσκολότερο να γίνει αντιληπτός. 

Ο κύκλος της ενδοοικογενειακής βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ενδο-συντροφική βία συχνά επαναλαμβάνεται σε έναν κύκλο όπως φαίνεται σε αυτή την 

εικόνα. Δεν είναι κάθε Ενδο-συντροφική βία έτσι, αλλά πολλοί επιζώντες περιγράφουν την 

εμπειρία τους με αυτόν τον τρόπο. 

Φάση δημιουργίας έντασης: Αυτό περιγράφουν συχνά οι επιζώντες ως μια εποχή που 

αισθάνονται σαν να «περπατούν σε τεντωμένο σχοινί» γύρω από τον κακοποιητή, περιμένοντας 
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να συμβεί ένα βίαιο περιστατικό. Αυτή η φάση μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως μερικούς 

μήνες. 

Καταχρηστικό περιστατικό: Το «περιστατικό» μπορεί να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους, όπως 

έχει συζητηθεί υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές βίας. Μπορεί να είναι σωματική ή 

σεξουαλική επίθεση, άρνηση στους επιζώντες πρόσβασης σε είδη πρώτης ανάγκης (αλλαγή 

κλειδαριών, διακοπή πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λπ.) ή άρνηση στον επιζώντα 

επικοινωνίας με φίλους και συγγενείς, απειλή για άσκηση βίας ή χρήση προσβλητικών 

χαρακτηρισμών για την ταπείνωση του επιζώντος. 

Φάση «μήνας του μέλιτος»: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο κακοποιητής μπορεί να ζητήσει 

συγγνώμη και να προσπαθήσει να «επανορθώσει» για το περιστατικό κακοποίησης. Μερικές 

φορές διαβεβαιώνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά και προορίζονται να πείσουν τον 

επιζώντα να παραμείνει στη σχέση. Δεν έχουν όλες οι καταχρηστικές σχέσεις φάση «μήνας του 

μέλιτος». 

Μετά από αυτή την παρουσίαση, δώστε στους συμμετέχοντες περιθώριο για να σχολιάσουν ή 

να αναφέρουν τις σκέψεις τους και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το τι έχει παρουσιαστεί. 

Ίσως κανείς δεν θα έχει τίποτα να μοιραστεί σε αυτό το σημείο και αυτό είναι καλό, εφόσον 

δόθηκε περιθώριο σε όλους να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον συντονιστή. Άλλα 

σχετικά ζητήματα είναι πιθανό να εμφανιστούν στο παιχνίδι ρόλων μετά από αυτήν την 

παρουσίαση. 

Άσκηση 2.2 Παιχνίδι ρόλων (60 λεπτά): Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες έτσι ώστε 

να υπάρχουν περίπου 4 άτομα σε κάθε ομάδα (μπορεί να είναι 3 σε ορισμένες ομάδες εάν το 

σύνολο δεν είναι μέχρι 4 σε κάθε ομάδα). Πείτε τους ότι πρέπει να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων, 

το οποίο διαρκεί το πολύ 5 λεπτά και ο καθένας θα επιδείξει ένα είδος βίας. Αναθέστε σε κάθε 

ομάδα μια μορφή βίας (σωματική, σεξουαλική, λεκτική, οικονομική, ελεγκτική συμπεριφορά). 

Εναπόκειται στις ίδιες τις ομάδες ο ρόλος που αναλαμβάνουν, εκτός από τον ρόλο του 

επιζώντος και του δράστη, μπορούν να αποφασίσουν να είναι παρευρισκόμενοι, φίλοι, μέλη 

της οικογένειας, σύμβουλοι, αστυνομία ή άλλους ρόλους που θεωρούν κατάλληλους, για να 

διερευνήσουν αυτή τη μορφή βίας. Δώστε στους συμμετέχοντες περίπου 20 λεπτά για να 

συζητήσουν και να προετοιμάσουν τα παιχνίδια ρόλων τους. Έπειτα θα παίξουν όλοι τον ρόλο 

τους. Δώστε επαρκή χρόνο για συζήτηση μετά από κάθε παιχνίδι ρόλων. Ξεκινήστε με απλές 

ερωτήσεις, όπως ποια μορφή βίας ήταν αυτή και πώς αποδείχθηκε, ποιος βίωσε τη βία και 

ποιος τη διέπραξε. Στη συνέχεια, δώστε χρόνο στις άλλες ομάδες να σχολιάσουν τη γνώμη 
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τους όπως και στην ομάδα που διεξήγαγε το παιχνίδι ρόλων για να εξηγήσει τι ήθελε να 

μεταδώσει και γιατί. 

 

3. Επιζώντες της Ενδο-συντροφικής βίας 

Παρουσίαση (10 λεπτά): 

Παρουσιάστε τις διαφάνειες. Τα κύρια σημεία που πρέπει να καλύψετε αναφέρονται 

παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ενδο-συντροφική βία επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, τόσο άμεσα, 

όπως ο τραυματισμός, όσο και έμμεσα, όπως τα χρόνια προβλήματα υγείας που προκύπτουν από 

παρατεταμένο στρες. Το ιστορικό της βιαιοπραγίας αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πολλές 

ασθένειες και καταστάσεις. 

Η επιρροή της κακοποίησης μπορεί να συνεχιστεί πολύ μετά τη διακοπή της βίας. Όσο πιο 

σοβαρή είναι η κακοποίηση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπός της στη σωματική και ψυχική 

υγεία μιας γυναίκας. 

Δεδομένου ότι η Ενδο-συντροφική βία εμφανίζεται στο πλαίσιο στενών σχέσεων, είναι σύνηθες 

για τις γυναίκες να πέφτουν επανειλημμένα θύματα: ένα στα τρία θύματα της Ενδο-συντροφικής 

βίας ανέφερε ότι βίωσε 4 ή περισσότερα περιστατικά σωματικής βίας που διαπράχθηκαν από τον 

ίδιο σύντροφο. 
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Ένα μεγάλο ποσοστό θυμάτων Ενδο-συντροφικής βίας είναι επίσης θύματα παιδικής 

κακοποίησης. 

Συμπτώματα σωματικής βίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από τα σωματικά τραύματα, πολλές ιατρικές καταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν χωρίς 

αναγνωρίσιμη ιατρική αιτία, καθιστώντας τους δύσκολο να διαγνωστούν. Μερικές φορές 

αναφέρονται ως «λειτουργικές διαταραχές» ή «καταστάσεις που σχετίζονται με το στρες». 
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Οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τις γυναίκες που δεν έχουν 

κακοποιηθεί να αναφέρουν προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, ακόμη και αν η βία 

ασκήθηκε χρόνια πριν.  

Συναισθηματικά / Ψυχολογικά Συμπτώματα Βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχολογικά συμπτώματα βίας μπορεί να εμφανιστούν από όλες τις μορφές κακοποίησης. Ως εκ 

τούτου, λόγω των υψηλότερων επιπέδων άγχους, κατάθλιψης, συναισθηματικής δυσφορίας, 

φοβιών, σκέψεων αυτοκτονίας και απόπειρας αυτοκτονίας σε γυναίκες που βιώνουν 

κακοποίηση. 
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Συμπτώματα σεξουαλικής βίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ενδο-συντροφική βία μπορεί να έχει άμεση επίδραση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία των γυναικών, όπως οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις μέσω αναγκαστικής 

σεξουαλικής επαφής εντός του γάμου ή έμμεσα, για παράδειγμα, καθιστώντας δύσκολο για τις 

γυναίκες να διαπραγματευτούν τη χρήση αντισυλληπτικών ή προφυλακτικών με τον σύντροφό 

τους. Επιπλέον, μπορούν να εμφανιστούν πιο σοβαρές συνέπειες, ιδίως μέσω της σεξουαλικής 

κακοποίησης, η οποία περιλαμβάνει προβλήματα αναπαραγωγικής υγείας για τις γυναίκες.  

Άσκηση 2.3 Μελέτη περίπτωσης (60 λεπτά)4:  

Η Έλενα είναι μια 34χρονη γυναίκα που έχει δύο παιδιά ηλικίας 6 και 2 ετών. Ο φίλος της ο 

Κέβιν την κακοποιεί σοβαρά εδώ και αρκετά χρόνια. Η Έλενα εισάγεται για δεύτερη φορά στο 

νοσοκομείο λόγω σωματικού τραυματισμού. Την πρώτη φορά είπε ότι έπεσε από μια σκάλα. 

Τη δεύτερη φορά, η Έλενα τραυματίστηκε άσχημα, εμφανίστηκε με μώλωπες στο πρόσωπο, 

σχισμένο χείλος και το δεξί της χέρι δεμένο με μια πετσέτα κουζίνας, να κρέμεται από τον 

λαιμό της.  

.  

Η Έλενα μεταφέρθηκε αμέσως στο γραφείο εξέτασης του γιατρού, όπου λήφθηκε λεπτομερές 

ιατρικό ιστορικό. Στη συνέχεια, έκανε εσπευσμένα ακτινογραφίες, της έκαναν κάποιες 

εξετάσεις αίματος και, εν τέλει, συναντήθηκε με μια κοινωνική λειτουργό από την κοινωνική 

 
4 Η μελέτη περίπτωσης είναι επίσης διαθέσιμη στην ενότητα παράδοσης, έτσι ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί και να δοθεί 

στους συμμετέχοντες 
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υπηρεσία του νοσοκομείου. Τότε ήταν που η Έλενα ομολόγησε την κακοποίηση που βιώνει 

από τον σύντροφό της, τον φόβο για τη δική της ασφάλεια και την ασφάλεια των δύο μικρών 

παιδιών της, το άγχος για το τι θα της συμβεί στο μέλλον, αν αφήσει τον σύντροφό της, αφού 

δεν της επιτρεπόταν να εργαστεί και να εξασφαλίσει ένα εισόδημα για τον εαυτό της. Εξαιτίας 

αυτού, βασίζεται οικονομικά στον σύντροφό της για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του 

νοικοκυριού, παραμερίζοντας τις δικές της ανάγκες. 

Η Έλενα νοσηλεύτηκε λόγω των σωματικών της τραυμάτων και έφυγε από το νοσοκομείο, 

συνοδευόμενη από μια φίλη της. Τα τελικά έγγραφα διάγνωσης που έλαβε από τον γιατρό, την 

κοινωνική λειτουργό και τον ψυχίατρο με τον οποίο μίλησε, ανέφεραν: κάταγμα οστού στο 

δεξί της χέρι, μικρές αμυχές και μώλωπες στο πρόσωπό της καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη 

του σώματός της, εγκαύματα από τσιγάρο, που είχαν συμβεί στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν 

επουλωθεί ακόμα, σημάδια σοβαρής κατάθλιψης, φοβίες, και ανωμαλίες ΣΜΝ που 

εμφανίστηκαν στις εξετάσεις αίματος.  

Η Έλενα μεταφέρθηκε σε ένα καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, όπου 

έμεινε για 3 μήνες. Όταν έφυγε από το καταφύγιο για να επισκεφθεί τους συγγενείς της σε 

κάποια άλλη περιοχή της χώρας, δεν επέστρεψε. Δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής.  

Βάλτε τους συμμετέχοντες σε ομάδες και ζητήστε τους να συζητήσουν την μελέτη περίπτωσης 

και να την παρουσιάσουν σε όλη την ομάδα. 

Ερώτηση 1: i) Περιγράψτε τα σημάδια θυματοποίησης που παρατηρήθηκαν σε αυτή τη 

μελέτη περίπτωσης, ii) Με βάση τα σημάδια, ποια μορφή βίας έχει βιώσει η επιζώσα; 

Ερώτηση 2: Εξετάστε τον αντίκτυπο της κακοποίησης στη  

✔ συναισθηματική υγεία 

✔ σωματική υγεία 

✔ σεξουαλική υγεία 

✔ σχέση εκτός της άμεσης οικογένειας 

✔ οικονομική κατάσταση 
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Ενότητα 3: Φύλο και δύναμη, καθώς και οι δεσμοί τους με την Ενδο-

συντροφική βία και την Προβληματική χρήση ουσιών 

Οδηγίες προς τον συντονιστή: Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να 

κατανοήσουν τη σημασία του φύλου στην καθημερινή μας ζωή και τον τρόπο με τον οποίο το 

φύλο σχετίζεται με την Ενδο-συντροφική βία και την Προβληματική χρήση ουσιών. Μερικές 

από τις ασκήσεις μπορεί να είναι στην απλούστερη για ορισμένους εκπαιδευόμενους, οπότε ο 

συντονιστής πρέπει να αποφασίσει, ανάλογα με την ομάδα, πόσο χρόνο θέλει να ξοδέψουν σε 

μερικές από τις απλούστερες ασκήσεις. Δεδομένου ότι η ομάδα είναι πιθανώς μικτή και οι 

γνώσεις των εκπαιδευομένων και η κατανόηση του φύλου ποικίλλουν, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν τη μικρότερη εμπειρία και προηγούμενη γνώση του φύλου 

καλύπτονται, παρόλο που ορισμένοι από τους πιο έμπειρους εκπαιδευόμενους είναι ήδη 

εξοικειωμένοι με το θέμα. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της συνάντησης όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει 

να έχουν: 

- Κατανόηση του όρου κοινωνικό φύλο (έναντι του βιολογικού φύλου). 

- Μια βασική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το κοινωνικό φύλο και τα στερεότυπα 

κοινωνικού φύλου επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. 

- Μια βασική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το κοινωνικό φύλο επηρεάζει τόσο 

την Ενδο-συντροφική βία όσο και την Προβληματική χρήση ουσιών. 
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1. Τι είναι το κοινωνικό φύλο: 

Παρουσίαση (5 λεπτά):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια σημεία για να καλύψετε: Το βιολογικό φύλο συνδέεται με τη βιολογία, ενώ η ταυτότητα 

φύλου ανδρών και γυναικών σε οποιαδήποτε δεδομένη κοινωνία είναι κοινωνικά, ψυχολογικά, 

ιστορικά και πολιτιστικά καθορισμένη. Οι βιολογικές και φυσικές συνθήκες (χρωμοσώματα, 

εξωτερικά και εσωτερικά γεννητικά όργανα, ορμονικές καταστάσεις και δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά φύλου), οδηγούν στον προσδιορισμό του αρσενικού ή θηλυκού φύλου. 

Για να προσδιοριστεί το κοινωνικό φύλο, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές και 

πολιτιστικές αντιλήψεις για τα αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά και τους αντίστοιχους 

ρόλους. Το κοινωνικό φύλο μαθαίνεται μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικοποίησης και της 

κουλτούρας της οικείας κοινωνίας. Σε πολλούς πολιτισμούς, τα αγόρια ενθαρρύνονται προς τις 

πράξεις που θεωρούνται ότι εμφανίζουν αρσενικά χαρακτηριστικά (και τα κορίτσια αντίστροφα) 

μέσω των παιχνιδιών που δίνονται στα παιδιά (όπλα για αγόρια, κούκλες για κορίτσια), το είδος 

της πειθαρχίας που επιβάλλεται, τις θέσεις εργασίας ή τις σταδιοδρομίες που θα μπορούσαν να 

φιλοδοξούν καθώς και την απεικόνιση ανδρών και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Τα παιδιά 

μαθαίνουν το κοινωνικό τους φύλο από τη γέννησή τους. Μαθαίνουν πώς πρέπει να 

συμπεριφέρονται για να γίνονται αντιληπτά από τους άλλους και τον εαυτό τους, είτε ως αρσενικά 

είτε ως θηλυκά. Σε όλη τους τη ζωή, αυτό ενισχύεται από τους γονείς, τους δασκάλους, τους 

συνομηλίκους τους, τον πολιτισμό και την κοινωνία τους. 
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Κάθε κοινωνία χρησιμοποιεί το βιολογικό φύλο ως ένα κριτήριο για την περιγραφή του φύλου, 

αλλά, πέρα από αυτό το απλό σημείο εκκίνησης, κανένας πολιτισμός δεν θα συμφωνούσε 

απολύτως σε αυτό που διακρίνει το ένα φύλο από το άλλο. Ως εκ τούτου, υπάρχει σημαντική 

διακύμανση στους ρόλους των κοινωνικών φύλων μεταξύ των πολιτισμών. 

Άσκηση 3.1.A (10 λεπτά): Βάλτε τη διαφάνεια με τις δηλώσεις που σχετίζονται είτε με το 

βιολογικό φύλο είτε με το κοινωνικό φύλο και ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν αναφέρονται 

στο βιολογικό φύλο ή το κοινωνικό φύλο5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 3.1.B (20 λεπτά): Άσκηση επιλογής του βιολογικού φύλου του παιδιού σας. Η άσκηση 

έχει ως εξής: Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου 

περιμένουν παιδί και πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν το παιδί να είναι αγόρι ή κορίτσι. Κάθε 

 
5 Μη διστάσετε να προσθέσετε ή/και να διαγράψετε δηλώσεις για να βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι η πιο πολιτισμικά 

κατάλληλη για τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η εκπαίδευση 

Σημείωση: Αυτή η άσκηση είναι πολύ βασική και ανάλογα με την ομάδα μπορεί ενδεχομένως 

να παραλειφθεί ή να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Ωστόσο, είναι επίσης μια ευκαιρία να 

συζητηθεί η σχέση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη 

και για εκείνους τους εκπαιδευόμενους που έχουν μια πιο αυξημένη κατανόηση της διαφοράς 

μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου 
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συμμετέχων γράφει την απόφασή του σε ένα κομμάτι χαρτί συμπεριλαμβανομένου και του 

λόγου της επιλογής του (δώστε επαρκή χρόνο στα άτομα όχι μόνο να σκεφτούν το φύλο αλλά 

να σκεφτούν τον λόγο της επιλογής τους). Μόλις γίνει αυτό, τα κομμάτια χαρτιού συλλέγονται 

και τοποθετούνται σε ένα διάγραμμα παρουσίασης. Κάντε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με 

τις προτιμήσεις και το σκεπτικό, τι σημαίνουν αυτές οι υποθέσεις για τα αγόρια και τα κορίτσια 

και πώς κοινωνικοποιούμαστε αμέσως για να προσαρμοστούμε σε αυτούς τους ρόλους.  

Υπενθυμίζουμε στους συμμετέχοντες να σέβονται ο ένας τον άλλον, ότι στόχος της άσκησης 

είναι απλά να ανακαλύψουν κάποια από τα στερεότυπα αγοριών και κοριτσιών, να μη 

διαφωνούν με τις επιλογές ή τον συλλογισμό των άλλων συμμετεχόντων. 

 

2. Στερεότυπα φύλου 

Παρουσίαση (5 λεπτά)6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν απαιτούμε ή αναμένουμε από ένα άτομο να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο επειδή είναι 

άνδρας ή γυναίκα, αυτό συχνά αναφέρεται ως «στερεότυπα φύλου». Τα στερεότυπα φύλου είναι 

πεποιθήσεις που διατηρούνται σχετικά με τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά και τις 

δραστηριότητες που κρίνονται κατάλληλες για άνδρες και γυναίκες. 

 
6 Για να εξηγήσετε τα στερεότυπα φύλου, κάποιο υλικό βίντεο μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα 

για το τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, στην αγγλική γλώσσα https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
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Άσκηση 3.2 (75 λεπτά): Άσκηση στερεοτύπων ανδρών και γυναικών. Χωρίστε τους 

συμμετέχοντες σε ομάδες (περίπου 4 συμμετέχοντες σε κάθε, ομάδα), δώστε τους δύο 

διαγράμματα παρουσίασης, στυλό και ζητήστε τους να γράψουν στερεότυπα για τους άνδρες 

στο ένα διάγραμμα παρουσίασης και τις γυναίκες στο άλλο. Δώστε περίπου 15 λεπτά στις 

ομάδες να σκεφτούν και να γράψουν, και υπενθυμίστε τους ότι σκέφτονται στερεότυπα, όχι 

πραγματικά χαρακτηριστικά γυναικών και ανδρών. Μόλις όλοι έχουν μια λίστα, ρωτήστε τους 

ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των στερεοτύπων για τους άνδρες, τις γυναίκες και την κοινωνία 

στο σύνολό της. Δώστε περίπου 10 λεπτά για κάθε ομάδα να βρει τις συνέπειες. Ζητήστε από 

όλους να παρουσιάσουν σε όλη την ομάδα και να συζητήσουν. Να είστε πλήρως ενήμεροι για 

τα στερεότυπα της τάξης του ποιος είναι επιθετικός, ποιος είναι παθητικός κ.λπ. και οδηγήστε 

τη συζήτηση από τις γενικές συνέπειες για την κοινωνία στο πώς αυτά συνδέονται με την Ενδο-

συντροφική βία και την Προβληματική χρήση ουσιών. 

 

3. Φύλο, δύναμη κι η διασύνδεσή τους 

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια εξουσία στην κοινωνία. Οι άνδρες βρίσκονται 

συχνότερα σε θέσεις λήψης αποφάσεων, είναι πιο πιθανό να κατέχουν γη και περιουσία και να 

κερδίζουν υψηλότερους μισθούς (Ortiz-Ospina & Roser, 2018).  

Άσκηση 3.3 (20 λεπτά)7: Προετοιμάστε διάφορα δελτία χαρακτήρων8, δηλαδή μια περιγραφή 

ενός ατόμου σε ένα κομμάτι χαρτί. Κάθε συμμετέχων σχεδιάζει ένα δελτίο χαρακτήρων χωρίς 

να αποκαλύπτει στην υπόλοιπη ομάδα ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Παραδείγματα 

χαρακτήρων είναι: Γυναίκα βουλευτής, άνδρας υπουργός, γυναίκα μετανάστρια εργαζόμενη, 

άνδρας ιατρός, γυναίκα νοσοκόμα, άστεγος άνδρας, άστεγη γυναίκα, γυναίκα πόρνη, άνεργος 

άνδρας κ.λπ. Μόλις ο καθένας έχει το δελτίο του, στέκονται δίπλα-δίπλα σε μια γραμμή (θα 

χρειαστείτε επαρκή χώρο για αυτή την άσκηση). Στη συνέχεια, διαβάστε μια σειρά δηλώσεων 

και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν ένα βήμα μπροστά εάν πιστεύουν ότι η 

δήλωση μπορεί να ισχύει για τον χαρακτήρα τους.9 Παραδείγματα δηλώσεων: Έχω 

ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσω την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κερδίζω ένα εισόδημα για να 

παρέχω μια καλή ζωή στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου. Μπορώ να πάρω ένα τραπεζικό 

δάνειο για να ξεκινήσω μια επιχείρηση. Δεν φοβάμαι να περπατήσω μόνος ή να πάρω τα μέσα 

 
7 Αυτή η άσκηση λαμβάνεται από το εγχειρίδιο «Κοιτάζοντας εκ των έσω: Κατανόηση της αρρενωπότητας και της βίας 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών» (Κέντρο Εκπαίδευσης Γυναικών του ΟΗΕ, 2014) 
8 Πολλά παραδείγματα διαφορετικών χαρακτήρων μπορούν να βρεθούν στην τεκμηρίωση 
9 Πολλά παραδείγματα διαφορετικών δηλώσεων μπορούν να βρεθούν στην τεκμηρίωση 
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μαζικής μεταφοράς τη νύχτα. Δεν κινδυνεύω να παρενοχληθώ σεξουαλικά ή να κακοποιηθώ. 

Με σέβονται τα περισσότερα μέλη της κοινότητάς μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για 

πολιτική θέση, αν το επιθυμώ κ.λπ. Μόλις διαβαστούν όλες οι δηλώσεις, οι συμμετέχοντες θα 

είναι διασκορπισμένοι στην αίθουσα, καθώς ορισμένοι θα έχουν κάνει αρκετά βήματα προς τα 

εμπρός, ενώ άλλοι θα έχουν κινηθεί ελάχιστα. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν 

γύρω τους και να αποκαλύψουν τον χαρακτήρα τους. Επισημάνετε πού βρίσκονται οι γυναίκες 

και πού οι άνδρες, αν και μικτοί, περισσότεροι γυναικείοι χαρακτήρες θα είναι στο πίσω μέρος 

και περισσότεροι ανδρικοί στο εμπρός. Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με το τι μας δείχνει 

αυτή η άσκηση για το φύλο και την εξουσία. Ασφαλώς, υπάρχουν ποικίλες διαφορές εξουσίας 

εντός της ομάδας των ανδρών και εντός της ομάδας των γυναικών, αλλά υπάρχουν επίσης 

ανισότητες εξουσίας που είναι κοινές για όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες. 

 

4. Φύλο και Ενδο-συντροφική βία 

Παρουσίαση (10 λεπτά):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και οι γυναίκες μπορούν να είναι βίαιες προς τους άνδρες στις σχέσεις και η βία ενυπάρχει 

στις συνεργασίες του ίδιου φύλου, το μεγαλύτερο βάρος της βίας κατά των συντρόφων 

προκαλείται από τους άνδρες εναντίον των γυναικών συντρόφων τους. Η ανισότητα των φύλων 

και οι διακρίσεις αποτελούν τις βασικές αιτίες βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 

επηρεασμένοι από τις ιστορικές και διαρθρωτικές ανισορροπίες εξουσιών μεταξύ ανδρών και 
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γυναικών, οι οποίες υφίστανται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Η βία κατά των γυναικών και 

των κοριτσιών σχετίζεται με την έλλειψη εξουσίας και ελέγχου, καθώς και με τους κοινωνικούς 

κανόνες που υποστηρίζουν τα ανδρικά προνόμια και τις επιβλαβείς πρακτικές αρρενωπότητας.  

 

Επιπλέον, διάφοροι παράγοντες σε διαφορετικά επίπεδα, όπως το άτομο, η σχέση, η κοινότητα 

και η κοινωνία (συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών / κρατικών επιπέδων) συμβάλλουν στον 

κίνδυνο βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.  
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Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών περικόπτονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς 

της ζωής, με αποτέλεσμα περιορισμούς στα δικαιώματα, τις ελευθερίες, τις επιλογές και τις 

ευκαιρίες των γυναικών. 

Οι ανισότητες μπορούν επίσης να αυξήσουν τους κινδύνους βίας κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι μόνο συνέπεια της ανισότητας 

των φύλων, αλλά ενισχύει επίσης τη χαμηλή θέση των γυναικών στην κοινωνία και τις πολλαπλές 

ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το να είσαι βίαιος θεωρείται σε ορισμένες περιπτώσεις 

ως φυσική και φυσιολογική έκφραση του να είσαι άνδρας και η χρήση βίας από τους άνδρες 

συχνά θεωρείται δικαιολογημένη επειδή θεωρείται ότι είναι «στη φύση τους». Όσο υπάρχει 

ανισορροπία εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η βία κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών δεν μπορεί να εξαλειφθεί. 

 

5. Φύλο και Προβληματική χρήση ουσιών 

Σε αυτό το τελευταίο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, σκοπός είναι να καλυφθεί το θέμα του πώς 

τόσο το βιολογικό φύλο όσο και το κοινωνικό φύλο έχουν σημασία όσον αφορά την 

Προβληματική χρήση ουσιών και τις συνέπειές της. (Becker et al., 2016). 
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Παρουσίαση (10 λεπτά):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορικά η έρευνα για τη χρήση ουσιών έχει επικεντρωθεί στα αρσενικά. Αυτό σημαίνει ότι 

πολλές γυναίκες που χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή δεν την έχουν λάβει. Οι καθηγητές Nancy 

Campbell και Elizabeth Ettorre έχουν μιλήσει για μια «επιστημολογία της άγνοιας» από αυτή 

την άποψη, αναφερόμενοι στην αντίσταση στην έρευνα και τη θεραπεία της χρήσης ουσιών για 

να αναγνωρίσουν τις διαφορές έμφυλης, ταξικής και φυλετικής δύναμης που επηρεάζουν τη ζωή 

των γυναικών που χρησιμοποιούν ουσίες (Campbell & Ettorre, 2011). Καθίσταται σαφές ότι 

πρέπει να δοθεί έμφαση στις γυναίκες και στις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες 

τις πτυχές της προβληματικής χρήσης ουσιών (Tuchman, 2010). 

Οι διαφορές μεταξύ των φύλων στη χρήση ουσιών ποικίλλουν μεταξύ των ουσιών με τα 

συνταγογραφούμενα φάρμακα να χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από τις γυναίκες ενώ οι η 

πλειονότητα των άλλων ουσιών, περισσότερο από τους άνδρες (Clarke, 2015). 

Τόσο οι βιολογικοί παράγοντες, όσο και οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες έχουν 

σημασία όσον αφορά την Προβληματική χρήση ουσιών. Οι διαφορές βιολογικού και κοινωνικού 

φύλου στην Προβληματική χρήση ουσιών είναι ένα περίπλοκο μείγμα και αλληλεπίδραση μεταξύ 

των κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων και των βιολογικών παραγόντων που διαφοροποιούν 

τους άνδρες και τις γυναίκες (Becker et al., 2017). 

Οι γυναίκες χρειάζονται σημαντικά λιγότερο αλκοόλ ή άλλες ουσίες για να μεθύσουν ή να 

υποστούν βλάβη σε σχέση με τους άνδρες (Tuchman, 2010).  



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γυναίκες γενικά αναπτύσσουν την Προβληματική χρήση ουσιών σε μεταγενέστερο στάδιο της 

ζωής τους σε σχέση με τους άνδρες (Clarke, 2015), αλλά χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος για 

τις γυναίκες να περάσουν από μια μη προβληματική χρήση σε προβληματική χρήση ουσιών, ένα 

φαινόμενο που αναφέρεται ως telescoping [σύγχυση ως προς τον χρόνο που συνέβη το 

περιστατικό]. Αυτό σημαίνει ότι η λιγότερη χρήση ουσιών σε λιγότερο χρόνο οδηγεί σε πιο 

σημαντικές βλάβες και μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας σε μικρότερη ηλικία (Coughlin, 

2000).  

Οι γυναίκες με Προβληματική χρήση ουσιών έχουν βρεθεί να αρρωσταίνουν πιο γρήγορα σε σχέση 

με τους άνδρες με Προβληματική χρήση ουσιών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ηπατικά 

προβλήματα, υπέρταση και αναιμία (Tuchman, 2010). Οι γυναίκες με Προβληματική χρήση ουσιών 

δείχνουν επίσης υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, PTSD και διατροφικών διαταραχών από τους 

άνδρες με Προβληματική χρήση ουσιών (Tuchman, 2010). 

Στην Ευρώπη, οι γυναίκες αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο εκείνων με σοβαρά προβλήματα με 

τα ναρκωτικά και περίπου το ένα πέμπτο όλων εκείνων που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή 

(Arpa, 2017). 

Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό από ότι οι άνδρες να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία και είναι 

πιο πιθανό να αναζητήσουν ένα διαφορετικό είδος βοήθειας, όπως ψυχολογική θεραπεία. Οι 

γυναίκες με Προβληματική χρήση ουσιών αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια που διαφέρουν από 

τους άνδρες, τα οποία περιλαμβάνουν την εγκυμοσύνη και την έλλειψη υπηρεσιών για έγκυες 

γυναίκες, την έλλειψη εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών, τον φόβο απώλειας της επιμέλειας 



49 
 

των παιδιών τους, τον φόβο σεξουαλικής παρενόχλησης ή/και κακοποίησης σε κέντρα θεραπείας 

(Tuchman, 2010). Συχνά ζουν υπό βίαιες συνθήκες και διστάζουν να αφήσουν τα παιδιά τους με 

έναν βίαιο σύντροφο. 

Οι γυναίκες έρχονται περισσότερο αντιμέτωπες με τον στιγματισμό από ότι οι άνδρες, καθώς 

φαίνεται να σπάνε παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους. Λόγω του ότι αντιμετωπίζουν ολοένα και 

πιο καταστροφικό στιγματισμό, οι γυναίκες γενικά αισθάνονται πιο ένοχες, ντροπιασμένες και 

ανίκανες λόγω της Προβληματικής χρήσης ουσιών τους. 

Οι γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τη μεταφορά για να 

φτάσουν σε χώρους θεραπείας, αντιμετωπίζουν φτώχεια, είναι σε σχέση με έναν σύντροφο που 

χρησιμοποιεί ουσίες και είναι λιγότερο πιθανό από ότι οι άνδρες να έχουν κάποιον που να τις 

υποστηρίζει ενεργά στη θεραπεία (Tuchman, 2010). Ωστόσο, οι άνδρες συνήθως λαμβάνουν την 

υποστήριξη ενός μέλους της οικογένειας (συνήθως γυναίκας, μητέρας, κόρης, αδελφής) που 

φροντίζει τόσο αυτούς όσο και την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

αποτοξίνωσης (Jiménez et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ποσοστά αποτυχίας των γυναικών στα προγράμματα θεραπείας έχουν συνδεθεί με το γεγονός 

ότι παραδοσιακά, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για τους άνδρες και έχουν ενημερωθεί από 

έρευνα που διεξήχθη σε άνδρες με Προβληματική χρήση ουσιών. Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να 
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βρίσκονται σε μεγαλύτερη άρνηση σχετικά με το πρόβλημά τους σε σχέση με τις γυναίκες και ως 

εκ τούτου τα προγράμματα θεραπείας συχνά επικεντρώνονται στην επιθετική αντιμετώπιση του 

ατόμου που αντιμετωπίζει την Προβληματική χρήση ουσιών σχετικά με τη χρήση και τις 

συνέπειες αυτής (Tuchman, 2010). Αυτή η προσέγγιση δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική 

(White & Miller, 2007) και δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν βρεθεί να βιώνουν υψηλότερα 

επίπεδα ενοχής και ντροπής, αυτού του είδους η προσέγγιση είναι δυνητικά επιβλαβής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 3.5 (25 λεπτά): Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες και ζητήστε τους να 

συζητήσουν και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα πορίσματα σε όλη την ομάδα. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Ποιος είναι ο ρόλος των στερεοτύπων και του σεξισμού στη χρήση ουσιών από τις γυναίκες 

και ιδιαίτερα στη χρήση προβληματικών ουσιών; 

Εάν τα ποσοστά θνησιμότητας από βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ είναι υψηλότερα για 

τις γυναίκες και λαμβάνουν χώρα σε μικρότερη ηλικία για τις γυναίκες, γιατί πιστεύετε ότι οι 

γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στη θεραπεία με αλκοόλ και ναρκωτικά; Πώς μπορεί 

να αλλάξει αυτό;  
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Ενότητα 4: Τραύμα, θυματοποίηση από Ενδο-συντροφική βία και 

συσχέτιση με την Προβληματική χρήση ουσιών 

Καθοδήγηση εκπαιδευτή:  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τη συσχέτιση 

μεταξύ Ενδο-συντροφικής βίας, Προβληματικής χρήσης ουσιών και Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες / PTSD καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των πληροφοριών αυτών. 

Αποσκοπεί, επίσης, στην αύξηση της κατανόησης από τους συμμετέχοντες της σχέσης μεταξύ 

έμφυλης βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών, μαθαίνοντας για τη Μελέτη Δυσμενών 

Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας, τη διαδικασία τραύματος και τη διαφορά τραύματος στη ζωή 

ανδρών και γυναικών, καθώς και τη διαφορά που υπάρχει για να θεραπευτούν το τραύμα και 

ο εθισμός από κοινού ή ξεχωριστά. Αυτή η ενότητα περιέχει αρκετές ασκήσεις που μπορεί να 

είναι αξιοποιήσιμες για τα θύματα τραύματος και αντί να ενημερώνονται απλά οι 

συμμετέχοντες σχετικά με αυτά, η ενότητα έχει συσταθεί έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να 

περάσουν από αυτές για να εξοικειωθούν με το πώς εκείνα αισθάνονται. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι:  

- Κατανόηση της συσχέτισης Ενδο-συντροφικής βίας, Προβληματικής χρήσης ουσιών 

και τραύματος. 

- Η διάσταση του τραύματος και της Προβληματικής χρήσης ουσιών ως προς το φύλο. 

- Η σημασία της από κοινού αντιμετώπισης της Ενδο-συντροφικής βίας και της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών. 

 

1. Πέντε αισθήσεις 

Πριν ξεκινήσετε αυτή την εκπαίδευση, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με την άσκηση «Πέντε 

Αισθήσεις», στη σελίδα 7 αυτού του εγχειριδίου. 
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2. Κατανόηση κακοποίησης και τραύματος 

Παρουσίαση (5 λεπτά): Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κατά νου ολόκληρη την εικόνα των 

προβλημάτων των ατόμων κατά τη θεραπεία κάποιου θύματος Προβληματικής χρήσης ουσιών / 

Ενδο-συντροφικής βίας. Ρωτήστε τον πελάτη τι του συνέβη, όχι τι του συμβαίνει. Υπάρχει πάντα 

ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι καταφεύγουν σε ουσίες, αλλά συχνά δεν αναγνωρίζουν τις 

επιπτώσεις του τραύματος στη ζωή τους. Συχνά δεν έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τις συνδέσεις 

μεταξύ του τραυματικού ιστορικού τους, των προβλημάτων ψυχικής ευεξίας και χρήσης ουσιών 

ή επιλέγουν να αποφύγουν το θέμα. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, στη 

θεραπεία, που να αντικατοπτρίζει την κατανόηση της πραγματικότητας της ζωής των γυναικών, 

να αντιμετωπίζει και να ανταποκρίνεται στις δυνάμεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.  

Οι γυναίκες στην ομάδα σας / οι πελάτες σας μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα στάδια 

αντιμετώπισης του τραύματος που έχουν βιώσει. Ορισμένοι θα θυμούνται σαφώς περιπτώσεις 

τραύματος, όπως κακοποίηση ή βία. Ορισμένοι θα θυμούνται μόνο ορισμένες πτυχές και κάποιοι 

δεν θα θυμούνται τίποτα. Κάποιοι θα μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους αμέσως, ενώ 

κάποιοι όχι. Εξαιτίας του ότι οι γυναίκες θα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια και επειδή όλες 

θα πρέπει να νιώθουν μια αίσθηση ασφάλειας, θα πρέπει να ξεκινήσετε ομαλοποιώντας το 

μετατραυματικό σύνδρομο. 
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3. Η σχέση μεταξύ σεξουαλικής / έμφυλης βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών 

Παρουσίαση (15 λεπτά): 

Η βία κατά των γυναικών, η ψυχική ευεξία ή/και η χρήση ουσιών έχουν βαθιά σχέση. Συχνά για 

τις γυναίκες οι αλλαγές στην ψυχική ευεξία και τη χρήση ουσιών αποτελούν απάντηση στις 

εμπειρίες βίας. Αυτές οι αλλαγές στην ψυχική ευεξία είναι φυσιολογικές απαντήσεις στη βία. 

Είναι σύνηθες για τις γυναίκες να χρησιμοποιούν ουσίες για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 

της βίας στη ζωή τους, καθώς και άλλους στρεσογόνους παράγοντες, όπως οι κοινωνικές 

συνθήκες.  

Οι περισσότερες γυναίκες που κάνουν χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ με προβληματικό τρόπο 

μοιράζονται ένα ιστορικό ότι έχουν πέσει θύματα βίας και κακοποίησης και αυτή η εμπειρία 

αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών (Covington 

2008). Εκτός από τη βία που έχουν βιώσει οι γυναίκες που κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι 

επίσης πιο πιθανό να στιγματιστούν και να έχουν λιγότερη κοινωνική υποστήριξη από τους 

άνδρες (Arpa 2017).  

Οι γυναίκες με Προβληματική χρήση ουσιών βρίσκονται επίσης σε πιο ευάλωτη θέση από εκείνες 

χωρίς και είναι πιο πιθανό να βιώσουν Ενδο-συντροφική βία για τον λόγο αυτό. Το γεγονός ότι 

η Προβληματική χρήση ουσιών εμφανίζεται συχνά από κοινού με την Ενδο-συντροφική βία είναι 
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κλινικά σημαντικό, με τις έρευνες να δείχνουν ότι σηματοδοτεί μια πιο δύσκολη πορεία 

ανάκαμψης και μεγαλύτερη βλάβη από ότι οποιοδήποτε από τα δύο προβλήματα μεμονωμένα. 

Η σχέση μεταξύ της χρήσης ουσιών και της Ενδο-συντροφικής βίας είναι πολλαπλών 

κατευθύνσεων και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσφέρουμε ολοκληρωμένες, αμφίδρομες 

υπηρεσίες. Η χρήση ουσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεταξύ εκείνων που βιώνουν Ενδο-

συντροφική βία και τα ζητήματα που σχετίζονται με την Προβληματική χρήση ουσιών θα πρέπει 

επίσης να αντιμετωπιστούν μεταξύ των γυναικών με προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

ουσιών και γενικά να αναγνωριστεί η σχέση μεταξύ SU [χρήση ουσιών] και Ενδο-συντροφικής 

βίας, καθώς και οι απόψεις για υγιείς μηχανισμούς αντιμετώπισης (Brabete et al 2021). 

Μια προσέγγιση μεταξύ των φύλων στην πολιτική για τα ναρκωτικά θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις ειδικές ανάγκες όλων των φύλων, και για τις γυναίκες αυτό σημαίνει: προσέγγιση που 

να ανταποκρίνεται στο φύλο και στις προσεγγίσεις με βάση το τραύμα, ασφάλεια σε όλες τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές, μη επικριτικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να είναι ολιστική και να αντιμετωπίζει τις διάφορες πτυχές 

της ζωής των γυναικών, όπως οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και να υποστηρίζει τις 

συνδέσεις με τις σχέσεις με την οικογένεια και την κοινότητα (Arpa 2017, Covington 2008). 

 

4. Φύλο και τραύμα 

Παρουσίαση (15 λεπτά): Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το τραύμα συμβαίνει με 

διαφορετικούς τρόπους και έχει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το φύλο. Η γνώση αυτών 

των διαφορών βοηθά το προσωπικό να κατανοήσει καλύτερα και να ανταποκριθεί στους πελάτες.  
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Η διαφάνεια λαμβάνεται από ένα άρθρο που επικεντρώνεται στα τραύματα μεταξύ των 

ανθρώπων στα σωφρονιστικά κέντρα, αλλά είναι μια ένδειξη των διαφορών μεταξύ των φύλων 

του τραύματος στον μεγαλύτερο πληθυσμό. 

Τεκμηριωμένες προσεγγίσεις τραύματος, κοινωνικού φύλου και βιολογικού φύλου (TGS): 

 Οι προσεγγίσεις αναφορικά με το κοινωνικό και το βιολογικό φύλο περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη προγραμμάτων χρήσης ουσιών που είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα για όλους. Οι 

σεξουαλικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις εξετάζουν πώς βιολογικά χαρακτηριστικά όπως η 

ανατομία, η φυσιολογία, τα γονίδια, οι ορμόνες και η νευροβιολογία επηρεάζουν τους τρόπους 

με τους οποίους τα σώματα ανταποκρίνονται σε διάφορες ουσίες και επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της θεραπείας. Οι προσεγγίσεις αναφορικά με το κοινωνικό φύλο εξετάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο κοινωνικοί παράγοντες, όπως οι σχέσεις μεταξύ των φύλων, οι ρόλοι, οι 

κανόνες, η ταυτότητα φύλου και οι πολιτικές με βάση το φύλο επηρεάζουν τις ατομικές εμπειρίες 

χρήσης ουσιών, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την ικανότητα ενός ατόμου να έχει 

πρόσβαση σε φροντίδα και θεραπεία (Schmidt 2018).  

Μετά από αυτή την παρουσίαση ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιες είναι οι αντιδράσεις τους 

σε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την Ενδο-συντροφική βία κατά των γυναικών, την 

Προβληματική χρήση ουσιών και το Τραύμα; (Ομαδική συζήτηση) 
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5. Τύποι τραύματος  

Υπάρχουν δύο τύποι τραυματικών εμπειριών: τραύμα από ανθρωπογενή παράγοντα, που 

ονομάζεται επίσης ανθρωπογενές τραύμα, και τραύμα χωρίς ανθρωπογενή παράγοντα ή, αλλιώς, 

φυσικό τραύμα. Σημειώστε ότι οι τραυματικές εμπειρίες στη Μελέτη Δυσμενών Εμπειριών της 

Παιδικής Ηλικίας ταξινομούνται ως «ανθρωπογενή τραύματα». Αν και τα συμπτώματα αυτών 

των δύο τύπων τραύματος μπορεί να φαίνονται παρόμοια, το φυσικό τραύμα χαρακτηρίζεται από 

ακούσιο ή τυχαίο τραυματισμό, που περιγράφεται επίσης ως «ανωτέρα βία», ενώ το 

ανθρωπογενές τραύμα είναι πιθανό να παραταθεί και να είναι πιο δύσκολο να το υποστεί 

κάποιος και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Θεωρείται ως φυσικό τραύμα όταν κάποιος πέφτει 

και σπάει ένα πόδι, αλλά αν κάποιος σπάσει σκόπιμα το πόδι ενός άλλου ατόμου είναι 

ανθρωπογενές τραύμα και αυτός είναι ο πιο ακραίος τύπος, που συνεπάγεται μια στάση 

κακόβουλης πρόθεσης εκ μέρους του δράστη (Webb και Widseth, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Συγκράτηση 

Άσκηση 4.4 (5-7 λεπτά): Η δραστηριότητα που ονομάζεται «συγκράτηση» έχει σχεδιαστεί για 

να βοηθήσει τα άτομα να παραμερίσουν προσωρινά ορισμένα από τα ζητήματα και τις 

ανησυχίες τους και μπορεί να είναι χρήσιμο να εισαχθούν στο περιβάλλον εργασίας των 

εκπαιδευομένων με τους πελάτες τους. Η εμμονή σε ορισμένες σκέψεις ή εμπειρίες –ιδιαίτερα 

αρνητικές– αυξάνει το άγχος. Καθώς οι άνθρωποι νιώθουν άνετοι με αυτή τη δραστηριότητα, 

ανακαλύπτουν ότι είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της έντασης 
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και του άγχους. Εισάγετε τους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα καθοδηγώντας τους μέσα 

από τα παρακάτω βήματα. 

1. Κλείστε τα μάτια σας ή χαμηλώστε τα βλέφαρά σας και, στο μυαλό σας, δημιουργήστε 

μια λίστα με όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας ενοχλούν αυτή τη στιγμή. 

Συμπεριλάβετε τυχόν έντονα αρνητικά συναισθήματα, σκέψεις και αναμνήσεις.  

2. Τώρα σκεφθείτε ένα δοχείο κάποιου είδους που μπορεί να χωρέσει αντικείμενα. Μπορεί 

να είναι ένα κουτί, ένας κάδος απορριμμάτων, ένα άδειο δωμάτιο, ή ακόμα και μια τρύπα 

στο έδαφος. Πρέπει να έχει καπάκι, πόρτα ή τρόπο σφραγίσματος. 

3. Φανταστείτε να ρίχνετε κάθε μία από τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς σας, καθώς 

και τις κακές αναμνήσεις στο δοχείο. Τοποθετήστε όλα τα δυσάρεστα αντικείμενα στο 

δοχείο, γνωρίζοντας ότι είναι μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε το 

κάλυμμα ή σφραγίστε το δοχείο. Μπορείτε να ανακτήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα 

στοιχεία ανά πάσα στιγμή. 

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να συζητήσετε τις εμπειρίες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής 

της δραστηριότητας. Ήταν όλοι σε θέση να οραματιστούν την εναπόθεση των αρνητικών 

σκέψεων και συναισθημάτων τους στο δοχείο;  

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι καθώς οι άνθρωποι εξασκούνται σε αυτό, θα γίνεται 

ευκολότερο και παρατηρούν ό,τι βοηθά να αισθάνονται πιο ήρεμοι και πιο συγκεντρωμένοι. 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να το δοκιμάσουν την επόμενη φορά που θα αισθάνονται 

αφηρημένοι και θα έχουν μια εργασία ή δραστηριότητα που απαιτεί την πλήρη προσοχή τους. 

Ενθαρρύνετέ τους επίσης να το χρησιμοποιούν με τους πελάτες τους, όταν είναι απαραίτητο. 

Και μπορούν να τους ενθαρρύνουν να ζωγραφίσουν μια εικόνα της συγκράτησής τους. 

 

7. Το μετατραυματικό σύνδρομο 

Παρουσίαση (10 λεπτά): Οι γυναίκες έρχονται σε υπηρεσίες σε διάφορα στάδια για να 

αντιμετωπίσουν το τραύμα που έχουν βιώσει. Κάποιες από αυτές έχουν σαφείς αναμνήσεις από 

τραυματικά περιστατικά, όμως, άλλες έχουν ελάχιστη ή καθόλου μνήμη τραυματικών εμπειριών, 

κάποιες είναι πρόθυμες να μιλήσουν για την εμπειρία τους άλλες δεν θα το κάνουν. Επειδή οι 

γυναίκες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια στη διαδικασία συνειδητοποίησης του τραυματικού 
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τους ιστορικού, συνιστάται να ομαλοποιηθεί η διαδικασία του μετατραυμτικού συνδρόμου 

δείχνοντάς τους το ακόλουθο10διάγραμμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Το διάγραμμα είναι διαθέσιμο σε πρόσθετο υλικό 
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Ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο με πολλούς τρόπους. Μπορεί να 

επηρεάσει τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό εαυτό. Ο εσωτερικός εαυτός περιλαμβάνει 

τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες κάποιου. Για παράδειγμα, μερικές 

γυναίκες μπορεί να πιστέψουν ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανέναν και ότι ο κόσμος είναι 

ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον. Το τραύμα μπορεί επίσης να επηρεάσει τον εξωτερικό εαυτό, ο 

οποίος αποτελείται από τις σχέσεις και τη συμπεριφορά κάποιου. Πολλές γυναίκες που έχουν 

βιώσει το τραύμα αγωνίζονται με τις σχέσεις τους με τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και 

τους σεξουαλικούς συντρόφους. Για παράδειγμα, η ανατροφή των παιδιών είναι μια σχέση που 

μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη από την εμπειρία του τραύματος. Ορισμένες γυναίκες που 

έχουν βιώσει κακοποίηση στην παιδική ηλικία μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους τούς 

θυμίζουν την προηγούμενη κακοποίηση τους και στη συνέχεια πλημμυρίζουν από τα 

συναισθήματα που βίωσαν εκείνη την περίοδο. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν το παιδί μιας 

γυναίκας αντιπροσωπεύει την ηλικία που ήταν η μητέρα όταν ξεκίνησε η κακοποίησή της. Η 

πρώτη αντίδραση που έχει ένα άτομο όταν απειλείται είναι η επιθυμία να πολεμήσει, να διαφύγει 

ή να παγώσει. Αυτή η απόκριση συνοδεύεται από σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις, όπως 

υπερδιέγερση, υπέρ-επαγρύπνηση, αλλοιωμένη συνείδηση, μούδιασμα και κατάρρευση. Οι 

γυναίκες που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα περιγράφουν συναισθήματα έντονου φόβου, 

αδυναμίας και άγχους. Αυτές είναι φυσιολογικές αντιδράσεις σε μια μη φυσιολογική ή ακραία 

κατάσταση. Υπάρχουν αλλαγές στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα του ατόμου ενώ επιπλέον 

ευαισθητοποιείται και είναι ευάλωτο σε μελλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες. Μια γυναίκα 

μπορεί να «πυροδοτηθεί» στην τρέχουσα ζωή της από υπενθυμίσεις ενός προηγούμενου 

τραυματικού γεγονότος. Μπορεί να υπάρχουν εφιάλτες και αναδρομές στην προηγούμενη 

εμπειρία. Αυτό δημιουργεί μια οδυνηρή συναισθηματική κατάσταση και επηρεάζει την 

επακόλουθη συμπεριφορά. Οι συμπεριφορές που βλέπουμε συχνά μπορούν να τοποθετηθούν σε 

τέσσερις κατηγορίες: υποχώρηση, επιβλαβής συμπεριφορά στον εαυτό, επιβλαβής συμπεριφορά 

προς τους άλλους και ζητήματα σωματικής υγείας. Οι γυναίκες συχνά εσωτερικεύουν τα 

συναισθήματά τους και είναι πιο πιθανό να υποχωρήσουν ή να είναι επιβλαβείς για τον εαυτό 

τους, ενώ οι άνδρες συχνά εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και είναι πιο πιθανό να 

εμπλακούν σε εξωτερικά επιβλαβείς συμπεριφορές. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

διατρέχουν κίνδυνο για προβλήματα σωματικής υγείας.  
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Άσκηση 4.5 (20 λεπτά): Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες και ζητήστε τους να 

συζητήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ποια είναι η αντίδρασή σας βλέποντας και ακούγοντας για αυτό το διάγραμμα;  

2. Υπάρχει κάτι νέο που μάθατε για τον εαυτό σας; Ή μήπως έχετε καλύτερη κατανόηση 

της σύνδεσης των πραγμάτων στη ζωή σας; 

3. Είναι κάτι που μπορείτε να συσχετίσετε με τη δουλειά σας; 

 

8. Θεραπεία τραύματος και χρήσης ουσιών μαζί ή ξεχωριστά; 

Παρουσίαση (10 λεπτά):  

Τα τελευταία χρόνια η γνώση του πόσο συνηθισμένο είναι να συμβαίνουν τραύματα και εθισμός 

στο ίδιο άτομο έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε, καθώς και 

στην έμφαση στην από κοινού θεραπεία. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δυο, ότι, δηλαδή, το 

τραύμα οδηγεί σε Προβληματική χρήση ουσιών ή η Προβληματική χρήση ουσιών οδηγεί σε 

τραύμα, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους το τραύμα έρχεται πρώτο, οδηγώντας σε 

εθισμό. 
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Ο στόχος της θεραπείας και των υπηρεσιών που τα αντιμετωπίζουν από κοινού είναι ότι οι 

πελάτες μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το τραύμα και να αντικαθιστούν την εθιστική 

συμπεριφορά ως αυτοθεραπεία.  

Το παλαιότερο απόφθεγμα στο σύστημα θεραπείας Προβληματικής χρήσης ουσιών ήταν να 

«Καθαρίσει και να γίνει νηφάλιος πρώτα» πριν ασχοληθεί με τραύματα και άλλα θέματα ψυχικής 

υγείας. Στις υπηρεσίες Ενδο-συντροφικής βίας και ψυχικής υγείας, οι άνθρωποι δεν θα 

ερωτώνται για τη χρήση ουσιών.  

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιες αισθάνονται ότι είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ του 

παλιού μοντέλου και αυτού περιλαμβάνει τόσο το τραύμα όσο και τον εθισμό. 
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Συζήτηση και σχόλια σχετικά με τη δήλωση της διαφάνειας (5 λεπτά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι πιθανότητες επανατραυματισμού υπάρχουν σε όλα τα 

συστήματα και σε όλα τα επίπεδα φροντίδας. Ο επανατραυματισμός μπορεί συχνά να είναι 

ακούσιος, καθώς οι αφορμές δεν είναι πάντα προφανείς, αλλά μπορεί να είναι για παράδειγμα 

μια συγκεκριμένη μυρωδιά ή ένας ήχος. 
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9. Φροντίδα που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα 

Παρουσίαση (10 λεπτά): Η φροντίδα που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα (TIC) 

είναι μια προσέγγιση στον τομέα των ανθρώπινων υπηρεσιών που υποθέτει ότι ένα άτομο είναι 

πιο πιθανό να έχει από το να μην έχει ιστορικό τραύματος. Η φροντίδα που είναι ενημερωμένη 

πάνω στο ψυχικό τραύμα αναγνωρίζει την παρουσία συμπτωμάτων τραύματος καθώς και τον 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το τραύμα στη ζωή ενός ατόμου - συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού εξυπηρέτησης. 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο σχετικά με τη Μελέτη Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής 

Ηλικίας, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η κατάχρηση, η παραμέληση, οι διακρίσεις, η βία και 

άλλες δυσμενείς εμπειρίες αυξάνουν τις δια βίου πιθανότητες ενός ατόμου για σοβαρά 

προβλήματα υγείας και τη συμμετοχή σε συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία. Η φροντίδα που 

είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα αναγνωρίζει την ανάγκη κατανόησης των 

εμπειριών ζωής ενός ασθενούς για την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας και έχει τη 

δυνατότητα να βελτιώσει την αφοσίωση των ασθενών, την τήρηση της θεραπείας, τα 

αποτελέσματα της υγείας και την ευεξία των παρόχων και του προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικές αρχές φροντίδας που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα 

Μια προσέγγιση φροντίδας που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα στοχεύει στην 

κατανόηση του συνόλου ενός ατόμου που αναζητά υπηρεσίες. Το τραύμα επηρεάζει την αίσθηση 
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του εαυτού ενός ατόμου, την αίσθηση των άλλων και τις πεποιθήσεις του για τον κόσμο. Αυτές 

οι πεποιθήσεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ικανότητα ή το κίνητρο ενός ατόμου να 

συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες υποστήριξης. Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί μια 

προσέγγιση φροντίδας που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα συνειδητοποιεί τον 

άμεσο αντίκτυπο που μπορεί να έχει το τραύμα όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες και 

ανταποκρίνεται αλλάζοντας πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές για την ελαχιστοποίηση 

πιθανών εμποδίων.  

 

Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα 

ενσωματώνει επίσης πλήρως τις γνώσεις σχετικά με το τραύμα σε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών 

και εκπαιδεύει το προσωπικό να αναγνωρίζει τα σημάδια και τα συμπτώματα του τραύματος και 

έτσι να αποφεύγει κάθε πιθανότητα εκ νέου τραυματισμού.  

Άλλοι όροι που είναι χρήσιμοι λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που είναι ενημερωμένες 

πάνω στο ψυχικό τραύμα κατά την υπηρεσία: 

● Υπηρεσίες που είναι ενημερωμένες πάνω στο ψυχικό τραύμα: Προσαρμόστε τη 

συμπεριφορά των συμβούλων, του λοιπού προσωπικού και του φορέα για να 

υποστηρίξετε την ικανότητα αντιμετώπισης κάθε ατόμου και να επιτρέψετε στους 

επιζώντες να διαχειριστούν τα συμπτώματα του τραύματός τους με επιτυχία, ώστε να 

μπορούν να έχουν πρόσβαση, να διατηρούν και να επωφελούνται από υπηρεσίες. 
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● Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο τραύμα: Εξετάστε τις επιπτώσεις του τραύματος στη 

σκέψη, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές ενός ατόμου και αποφύγετε την πρόκληση 

αντιδράσεων τραύματος ή/και τον εκ νέου τραυματισμό ενός ατόμου. 

Ειδικές παρεμβάσεις για τραύματα: Υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση 

της βίας, των τραυμάτων και των σχετικών συμπτωμάτων και αντιδράσεων και για τη 

διευκόλυνση της ανάρρωσης και της επούλωσης. Οι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο τραύμα 

εξετάζουν προσεκτικά τις επιπτώσεις του τραύματος σε κάθε πτυχή των υπηρεσιών του 

οργανισμού τους, η οποία περιλαμβάνει το περιβάλλον, τη γλώσσα και τις αξίες και εμπλέκουν 

όλο το προσωπικό στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν υποστεί τραύμα. Το να 

ανταποκρίνεται ένας φορέας στο τραύμα σημαίνει ότι το προσωπικό σε κάθε μέρος του 

οργανισμού έχει υιοθετήσει μια νέα γλώσσα, συμπεριφορές και πολιτικές (SAMHSA, 2014). 

 

10. Δραστηριότητα χαλάρωσης 

Άσκηση 4.10 (5-7 λεπτά): Η χαλάρωση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 

καταπραΰνετε τον εαυτό σας. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να χαλαρώσετε είναι να 

ξεκουραστείτε. Μπορείτε να ξαπλώσετε με την πλάτη σας στο πάτωμα (αν είναι δυνατόν) ή 

αν προτιμάτε μπορείτε να καθίσετε. Εισάγετε τους συμμετέχοντες σε αυτή τη δραστηριότητα 

καθοδηγώντας τους μέσα σε αυτήν χρησιμοποιώντας τις παρακάτω οδηγίες.  

1. Παρακαλώ κλείστε τα μάτια σας ή χαλαρώστε τα βλέφαρά σας. 

2. Πάρτε μια βαθιά ανάσα ενώ μετράτε σιωπηλά ως το τέσσερα: ένα, δύο, τρία, τέσσερα. 

Τώρα αρχίστε να αναπνέετε αργά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Προσπαθήστε να αναπνέετε 

βαθιά, μέσα από την κοιλιά σας και όχι ψηλότερα στο στήθος σας. Εισπνοή, εκπνοή. Ας 

επαναλάβουμε την αργή αναπνοή μερικές φορές ακόμα. 

3. Τώρα, στο μυαλό σας, φανταστείτε το αγαπημένο σας ασφαλές μέρος. Ίσως είναι ένα 

όμορφο πάρκο ή ένας κήπος. Ίσως είναι η αγαπημένη σας καρέκλα ή το κρεβάτι σας. 

Ίσως είστε ξαπλωμένοι στον ήλιο ή βαρκάδα στο νερό. Φανταστείτε αυτό το μέρος στο 

μυαλό σας και φανταστείτε τον εαυτό σας εκεί. 

4. Συνεχίστε να αναπνέετε βαθιά και πολύ αργά. 

5. Ξεκινώντας από το κεφάλι σας και κατεβαίνοντας προς το σώμα σας, αφήστε τους μυς 

στο πρόσωπό σας να χαλαρώσουν. Αφήστε το μέτωπό σας να χαλαρώσει. Αφήστε τα 



67 
 

ζυγωματικά σας να χαλαρώσουν. Αφήστε τις αρθρώσεις του σαγονιών σας να 

χαλαρώσουν.  

6. Συνεχίστε να αναπνέετε. Αφήστε τον λαιμό και τους άνω ώμους σας να χαλαρώσουν. 

Καθώς εκπνέετε, φανταστείτε όλη την ένταση να βγαίνει με κάθε αναπνοή. Αφήστε το να 

περάσει. Αφήστε τα χέρια σας να χαλαρώσουν δίπλα σας.  

7. Αφήστε το στήθος σας, το στομάχι σας και όλο σας τον κορμό να χαλαρώσουν. Εισπνοή, 

εκπνοή.  

8. Αφήστε τους γοφούς σας, τους γλουτούς σας, τους μηρούς και την κνήμη σας να 

χαλαρώσουν. Αφήστε τα πέλματα και τα δάχτυλά σας να χαλαρώσουν. Αφήστε όλο το 

σώμα σας να χαλαρώσει.  

9. Εισπνοή, εκπνοή. Συνεχίστε να φαντάζεστε αυτό το ασφαλές μέρος. Απολαύστε που είστε 

εκεί, απολαύστε την ένταση που βγαίνει από το σώμα σας. Να είστε χαλαροί, σχεδόν 

αιωρούμενοι και χωρίς βάρος, καθώς μένετε σε αυτό το μέρος.  

10. Τώρα επιστρέψτε σταδιακά στην αίθουσα της ομάδας και ανοίξτε τα μάτια σας ή σηκώστε 

τα βλέφαρά σας.  

Πώς νιώθετε τώρα; 

Η βαθιά αναπνοή είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος για να αισθάνεστε λιγότερο αγχωμένοι ή 

ανήσυχοι. Αφήνοντας την αναπνοή σας να σας βοηθήσει να απελευθερώσετε το άγχος στο σώμα 

σας είναι μια σημαντική δεξιότητα για την αυτοφροντίδα. Αυτό μπορεί να είναι μια χρήσιμη 

άσκηση για χρήση στους πελάτες, όταν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να 

ζωγραφίσουν μια εικόνα του ασφαλούς μέρους τους. 
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Ενότητα 5: Δι-υπηρεσιακή συνεργασία και ολοκληρωμένη παρέμβαση 

Οδηγίες προς τον συντονιστή: Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να διερευνήσει 

διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας, πώς μπορεί ρεαλιστικά να οικοδομηθεί η συνεργασία 

και η συμμετοχή σε συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις απόψεις τους για 

ρεαλιστικές αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την ενίσχυση της συνεργασίας.  

Το έργο MARISSA διαθέτει εργαλεία παρέμβασης με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας 

που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της συνάντησης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

έχουν: 

- Κατανόηση παράλληλων και αμοιβαίων παρεμβάσεων, 

- Κατανόηση των κύριων εμποδίων και των παραγόντων επιτυχίας, 

- Ιδέες σχετικά με τη συνεργασία. 

 

1. Δι-υπηρεσιακή συνεργασία και ολοκληρωμένη παρέμβαση 

Παρουσίαση (5 λεπτά):  

Τα κύρια σημεία που πρέπει να καλύψετε είναι:  
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Μια παρέμβαση δι-υπηρεσιακής συνεργασίας είναι μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 

Ενδο-συντροφικής βίας και της Προβληματικής χρήσης ουσιών ταυτόχρονα, αλλά από 

διαφορετικούς οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών, συχνά σε διαφορετικές ρυθμίσεις και σε 

ξεχωριστά συστήματα υπηρεσιών.  

Η ολοκληρωμένη παρέμβαση είναι μια προσέγγιση με την οποία οι υπηρεσίες Ενδο-συντροφικής 

βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών συνδυάζονται στην ίδια υπηρεσία.  

Η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς / παράγοντες, 

με σοβαρή θεσμική δέσμευση καθώς και ο συντονισμός θα πρέπει να ενθαρρύνονται για την 

αντιμετώπιση περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών με προβληματική χρήση ουσιών.  

Τα ολοκληρωμένα μοντέλα που απευθύνονται ταυτόχρονα σε Ενδο-συντροφική βία και 

Προβληματική χρήση ουσιών δεν είναι κοινά.  

Οι δι-υπηρεσιακές συνεργασίες ξεκινούν όταν διάφοροι φορείς συνειδητοποιούν ότι μοιράζονται 

τις ανησυχίες και τους πελάτες και αρχίζουν να σκέφτονται πώς να συνεργαστούν.  

 

2. Γιατί να συνεργαστούμε; 

Παρουσίαση (5 λεπτά): Οι επιζώντες βίας είναι μια πολύ ευάλωτη ομάδα ανθρώπων, όπως και 

εκείνοι που αντιμετωπίζουν προβληματική χρήση ουσιών. Οι γυναίκες που είναι τόσο επιζώντες 

βίας και αντιμετωπίζουν Προβληματική χρήση ουσιών βρίσκονται σε μια απίστευτα ευάλωτη 

κατάσταση. Χρειάζονται ουσιαστική υποστήριξη. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών 

παροχής υπηρεσιών θα πρέπει όχι μόνο να διασφαλίζει ότι η εν λόγω γυναίκα λαμβάνει όλη την 

υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά ιδανικά, θα πρέπει να αφαιρέσει το βάρος της μετάβασης σε 

διάφορους φορείς. 

Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η εν λόγω γυναίκα πρέπει να ενδυναμωθεί και 

να έχει τον έλεγχο της δικής της υποστήριξης. Μια παραπομπή σε άλλον φορέα την οποία δεν 

είχε σκεφτεί να παρακολουθήσει η ίδια, θα πρέπει πάντα να παρουσιάζεται ως προσφορά 

πρόσθετης στήριξης και όχι ως κάτι επιπλέον που επιβάλλεται.  

Οι δι-υπηρεσιακές συνεργασίες περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους οργανισμούς που 

αποφασίζουν να συνεργαστούν. Το πρώτο βήμα προς μια προσέγγιση δι-υπηρεσιακών 

συνεργασιών είναι ο έλεγχος και η παραπομπή, σε συνδυασμό με τη συνεχή επαφή και τον 

συντονισμό με το προσωπικό των οργανισμών όπου παραπέμπεται η γυναίκα. Οι δι-υπηρεσιακές 

συνεργασίες συνεπάγονται κάποιον βαθμό συνεργασίας, μερικές φορές οι φορείς επιδιώκουν να 
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προχωρήσουν περισσότερο από αυτό και να δημιουργήσουν προγράμματα στα οποία θα 

ενσωματωθούν οι εργασίες τους. Υπάρχουν διαφορές στον βαθμό ολοκλήρωσης που επιδιώκεται 

και επιτυγχάνεται και στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται τα προγράμματα συνεργασίας.  

3. Οικοδόμηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής σχέσης 

Παρουσίαση (5 λεπτά): 
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4. Εμπόδια και επιτυχίες στην δι-υπηρεσιακή συνεργασία 

Ξεκινήστε αυτή τη συνάντηση λέγοντας στους συμμετέχοντες ότι η οικοδόμηση σχέσεων είναι 

επίπονη δουλειά. Κάθε είδους ομαδική εργασία και συνεργασία είναι πάντα γεμάτη 

προκλήσεις και η συνεργασία μεταξύ φορέων, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί, είναι 

βέβαιο ότι θα συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η 

οικοδόμηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής δι-υπηρεσιακής συνεργασίας θα χρειαστεί 

χρόνο και οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και μπορεί να υπάρξουν αρκετά προβλήματα στην 

πορεία. Εάν οι φορείς δεσμεύονται να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες για τις γυναίκες 

με συνυπάρχουσες Ενδο-συντροφική βία και Προβληματική χρήση ουσιών, τα εμπόδια αυτά 

θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμα. 

Σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης, είναι καλό να κάνουμε τους συμμετέχοντες να 

συνειδητοποιήσουν ότι πιθανότατα έχουν περισσότερη εμπειρία στην οικοδόμηση εταιρικών 

σχέσεων από ό, τι μπορούν να συνειδητοποιήσουν, ίσως όχι μεταξύ διαφορετικών οργανισμών 

όπως αυτοί με την Ενδο-συντροφική βία και την Προβληματική χρήση ουσιών, αλλά κάποια 

συνεργασία είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μέρος της εργασίας των ανθρώπων. Η παρακάτω 

άσκηση έχει ως στόχο να αρχίσει να κάνει τα άτομα να αναλύσουν τη συνεργασία στην οποία 

συμμετέχουν ήδη. 

Άσκηση 5.4 (90 λεπτά): Χωρίστε τα άτομα σε ομάδες περίπου τεσσάρων ατόμων.  

Δώστε οδηγία σε όλους να ξεκινήσουν μόνοι τους και ήσυχα να σκεφτούν κάποια μορφή 

συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να 

είναι πολύ μικρό, όπως η επαφή με ένα Υπουργείο ή τοπικό συμβούλιο ή άλλη υπηρεσία που 

εργάζεται για τα ίδια θέματα. Ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να πουν ότι η οργάνωσή τους 

δεν ήταν ποτέ μέρος οποιασδήποτε συνεργασίας οποιουδήποτε είδους. Στη συνέχεια, ζητήστε 

τους να σκεφτούν γιατί αυτό μπορεί να είναι και αν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες 

συνεργασίας που λείπουν επί του παρόντος. 

Στη συνέχεια, ζητήστε τους, ακόμα ήσυχα (ή σε ένα κομμάτι χαρτί), να κάνουν μια σύντομη 

ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων αυτής της συνεργασίας. Τι πήγε καλά, τι δεν 

πήγε καλά, ποιοι παράγοντες επηρέασαν το αν η συνεργασία πήγε καλά ή όχι. 

Αφού τους δώσουμε λίγο χρόνο να το σκεφτούν (όχι πολύ, όσο θα συζητήσουν και στην ομάδα 

τους) ζητήστε τους να το μοιραστούν με τα μέλη της ομάδας τους. Πιθανώς ποικίλλει στις 

ομάδες το πόσο πολύ οι άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στη συνεργασία, οπότε αυτή είναι μια 

ευκαιρία για όλους να μάθουν από εκείνους που συμμετείχαν περισσότερο και να αναλύσουν 
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περαιτέρω τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά και πώς τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν 

αντιμετωπιστεί διαφορετικά. 

Αφού δώσετε χρόνο στις ομάδες να μοιραστούν, να συζητήσουν και να αναλύσουν τα 

διαφορετικά παραδείγματά τους, θα παρουσιάσουν την κύρια συζήτησή τους σε όλη την 

ομάδα. Ο συντονιστής μπορεί να γράψει σε ένα πρόχειρο τα πιο σημαντικά εμπόδια που 

προκύπτουν σε συνεργασία. 

Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει μερικά από τα ακόλουθα: 

● χαμηλή συνειδητοποίηση της συνεργασίας μεταξύ δύο και πολλαπλών φορέων 

● έλλειψη δέσμευσης από τα μέλη του προσωπικού 

● έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση 

● κάθε φορέας επιδιώκει να διατηρήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία του 

● διαφορετική οργανωτική κουλτούρα 

● οργανωτικές συνήθειες και διαδικασίες είναι δύσκολο να συγχρονιστούν και να 

 συντονιστούν 

● οι οργανωτικοί στόχοι διαφέρουν μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων 

● διαφορετικές προσδοκίες και πιέσεις που πρέπει να ασκηθεί σε κάθε φορέα 

● ανταγωνισμός για ηγεσία ή/και πόρους 

● έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων 

Μερικοί από τους παράγοντες επιτυχίας θα μπορούσαν να είναι:  

● κοινή ρύθμιση οράματος και στόχου 

● κατανόηση μοντέλων συνεργασίας πολλών φορέων 

● εμπιστοσύνης και καλής θέλησης μεταξύ των ατόμων στους διάφορους φορείς 

Ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι ευαίσθητοι σε αυτό, καθώς μπορεί να είναι απρόθυμοι 

να μοιραστούν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας τους «απέτυχε» στη συνεργασία. 

Υπενθυμίζουμε στους συμμετέχοντες ότι αυτή η άσκηση έχει ως στόχο όλοι να συλλογιστούν 

σχετικά με τις καλές και κακές πρακτικές. Η συνεργασία είναι δύσκολη και όλοι κάνουν λάθη. Ο 

σκοπός της άσκησης δεν είναι να κρίνει φορείς ή άτομα για την αποτυχία τους στη συνεργασία, 

αλλά για όλους μας να μάθουμε από διαφορετικές προσπάθειες. 
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● εμπιστοσύνη και καλή θέληση της διοίκησης στο έργο 

● Επαρκής χρόνος και πόροι που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη συνεργασία 

(κατά περίπτωση) 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το μέρος της άσκησης, συνεχίστε ενθαρρύνοντας τους 

συμμετέχοντες να σκεφτούν τρόπους για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και να ξεπεράσουν τα 

πιθανά εμπόδια στη συνεργασία πολλών φορέων. 

Δεδομένου ότι έχει ήδη δαπανηθεί πολύς χρόνος για αυτή την άσκηση, αυτό το τελευταίο 

μέρος έχει αρκετά γρήγορο ρυθμό. 

Αποφασίστε για μερικά κοινά εμπόδια στην επιτυχή συνεργασία δύο φορέων. Εστιάστε σε 

αυτά που προέκυψαν περισσότερο στην προηγούμενη συζήτησή σας. Τα κοινά εμπόδια 

περιλαμβάνουν (αλλά θυμηθείτε να συμπεριλάβετε κυρίως αυτό που έχει προκύψει ως κοινές 

προκλήσεις σε αυτή την ομάδα συμμετεχόντων): 

✔ Έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων 

✔ Διαφορετική οργανωτική κουλτούρα / φιλοσοφία 

✔ Έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση 

✔ Έλλειψη δέσμευσης από μεμονωμένα μέλη του προσωπικού 

✔ Έλλειψη χρόνου και πόρων 

Επιλέξτε τέσσερα ή πέντε εμπόδια και γράψτε τα σε διαγράμματα παρουσίασης (θα 

χρειαστείτε τόσα διαγράμματα παρουσίασης όσο εμπόδια για αυτή την άσκηση).  

Τώρα έχετε μια ομάδα ανθρώπων ανά διάγραμμα παρουσίασης / εμπόδιο. Πείτε τους ότι έχουν 

μόνο πέντε λεπτά ανά εμπόδιο για να καταλήξουν σε πιθανές λύσεις για την εξουδετέρωση 

αυτού του εμποδίου (ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι δεν χρειάζεται να είναι μια πλήρης 

λύση για την εξάλειψη του εμποδίου, αλλά κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει να αποτελέσει 

μικρότερο πρόβλημα). 

Βάλτε ένα χρονόμετρο και αφήστε μόνο πέντε λεπτά ανά ομάδα ανά εμπόδιο. Μόλις περάσουν 

πέντε λεπτά, πείτε τους να πάνε στο επόμενο εμπόδιο και εκεί έχουν πέντε λεπτά και πάλι για 

να καταλήξουν σε κάτι. Αυτό πιθανότατα θα τονιστεί με τα άτομα που κυκλοφορούν στην 

Σημείωση: υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ίδια άσκηση, οπότε μπορεί να 

είναι καλή ιδέα να τη χρονομετρήσετε έτσι ώστε να υπάρχει ένα διάλειμμα για καφέ πριν από αυτό 

το μέρος της άσκησης ή τουλάχιστον να συμπεριλάβετε έναν καταλυτικό παράγοντα. 
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αίθουσα μεταξύ των διαγραμμάτων παρουσίασης, αλλά ο σκοπός είναι να επιταχύνουμε λίγο 

τον ρυθμό και να αναγκάσουμε τα άτομα να σκεφτούν γρήγορα. 

Μόλις κάθε ομάδα εργαστεί σε κάθε εμπόδιο, πείτε στους συμμετέχοντες να καθίσουν, δώστε 

τους λίγο χώρο για να σκεφτούν πώς την αισθάνθηκαν (πιθανότατα θα παραπονεθούν για λίγο 

χρόνο). Στη συνέχεια, εξετάστε τα εμπόδια και τις προτεινόμενες λύσεις. Επισημάνετε ότι 

υπάρχουν πολλές πτυχές που οι συμμετέχοντες σε αυτήν την αίθουσα δεν έχουν τον έλεγχο 

όσον αφορά την επιτυχημένη συνεργασία, αλλά τουλάχιστον έχουμε εντοπίσει μερικά 

πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν. 

 

5. Υπέρβαση των εμποδίων στη συνεργασία Ενδο-συντροφικής βίας και 

Προβληματικής χρήσης ουσιών 

Παρουσίαση (5 λεπτά): Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την 

Κλινική Ιατρική (NICE) δημοσίευσε συστάσεις σχετικά με το θέμα της «Ενδοοικογενειακής Βίας 

και Κακοποίησης: εργασία πολλαπλών φορέων» το 2015. Σύμφωνα με αυτές τις συστάσεις, η 

ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Ενδο-συντροφικής βίας ή/και 

Προβληματικής χρήσης ουσιών/ SA, θα πρέπει: (NICE, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να εξηγήσετε στους συμμετέχοντες ότι υπάρχουν ακόμα άλλοι τρόποι παροχής υποστήριξης 

σε γυναίκες με συνυπάρχουσες Ενδο-συντροφική βία και Προβληματική χρήση ουσιών.  
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Εκτός από την ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, απαιτείται ένα ευρύ φάσμα άλλων 

υπηρεσιών και ενδυνάμωσης. Οι δεξιότητες απασχόλησης ή οι γνώσεις επιχειρηματικότητας θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να είναι 

οικονομικά ανεξάρτητες. Συχνά η προσφορά ασφαλούς σταθερής προσωρινής στέγασης θα 

μπορούσε επίσης να τους βοηθήσει να αναδημιουργήσουν ένα πιο θετικό πλαίσιο για την 

ανοικοδόμηση μιας νέας ζωής, ειδικά εάν εμπλέκονται τα παιδιά τους. 

Ο συντονισμός συμβάλλει στη διασφάλιση ότι κάθε συνιστώσα του συστήματος λειτουργεί 

ταχύτερα και καλύτερα για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες-στόχους. Μπορεί να χρειαστεί 

να εκπονηθεί και να εγκριθεί πρωτόκολλο για τη δι-υπηρεσιακή συνεργασία και τις 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιζώντες Ενδο-συντροφικής βίας και 

Προβληματικής χρήσης ουσιών. Θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα παραπομπής και στενής 

συνεργασίας με εξειδικευμένα κέντρα για την υποστήριξη των επιζώντων της Ενδο-συντροφικής 

βίας και Προβληματικής χρήσης ουσιών και τα παιδιά τους, εάν υπάρχουν. 

Άσκηση 5.5 (30 λεπτά): Χωρίστε τα άτομα σε ομάδες και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι οι ίδιοι 

όπως πριν, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με νέα άτομα. Σε ομάδες, ζητήστε 

τους να συζητήσουν. 

Ερωτήσεις συζήτησης: 

Ποιες είναι οι μεγάλες ελλείψεις στο σύστημα συντονισμένης ανταπόκρισης στην υποστήριξη 

και την παροχή υπηρεσιών σε επιζώντες Ενδο-συντροφικής βίας που βιώνουν Προβληματική 

χρήση ουσιών στη χώρα σας;  

Τι είδους βασικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του συστήματος 

συντονισμένης αντίδρασης στη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών σε επιζώντες Ενδο-

συντροφικής βίας που έχουν Προβληματική χρήση ουσιών στη χώρα σας; 

Τι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε σε αυτό το σημείο; 

 

6. Όντας στην άλλη άκρη της δι-υπηρεσιακής συνεργασίας 

Άσκηση 5.6. Η δι-υπηρεσιακή συνεργασία μέσα από τα μάτια ενός επιζώντα11 (90 λεπτά) 

 
11 Λαμβάνονται και προσαρμόζονται από: Logar, R. & Marvánová Vargová, B. (2015), Effective Multi-agency Co-operation 

for Preventing and Combating Domestic Violence, Council of Europe Training of Trainers manual, http://fileserver.wave-

network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf, p. 67. 

 

http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf
http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf
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Αυτή η τελική άσκηση έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες να δουν τα πράγματα 

από την οπτική γωνία του επιζώντος. Εδώ δεν συζητούν όλες οι ομάδες το ίδιο θέμα ακριβώς, 

οπότε ίσως είναι καλύτερο να διαχωριστούν σε ομάδες οι επαγγελματίες της Προβληματικής 

χρήσης ουσιών και οι επαγγελματίες της Ενδο-συντροφικής βίας. Οι ομάδες επικεντρώνονται 

στους πελάτες τους οποίους γνωρίζουν και με τους οποίους συνεργάζονται. 

Στις ομάδες συζητούν τα εξής: 

● Αν δείτε τη δι-υπηρεσιακή συνεργασία από την πλευρά ενός επιζώντα Ενδο-

συντροφικής βίας, ποιες θα ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις, σκέψεις ή συναισθήματα; 

/ Αν δείτε τη δι-υπηρεσιακή συνεργασία από την πλευρά μιας γυναίκας με 

Προβληματική χρήση ουσιών, ποιες θα ήταν οι πρώτες εντυπώσεις, σκέψεις ή 

συναισθήματά σας; 

● Τι θα θεωρούσατε χρήσιμο και υποστηρικτικό; 

● Τι μπορεί να είναι δύσκολο;  

● Θα θέλατε μια ολόκληρη ομάδα να ασχοληθεί με την υπόθεσή σας; 

● Θέλετε όλες οι υπηρεσίες να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς χωρίς τη 

συγκατάθεσή σας; 

● Τι περιμένετε από τα υφιστάμενα μέτρα; 

● Τι προτάσεις θα κάνατε για να βελτιώσετε το έργο της δι-υπηρεσιακής συνεργασίας;  

Κάθε ομάδα έχει έναν εισηγητή και παρουσιάζει σε όλη την ομάδα μετά από περίπου 45 λεπτά 

συζητήσεων. Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με το τι συζητήθηκε στις ομάδες. Ήταν οι 

ανησυχίες που αναφέρθηκαν από το προσωπικό της Ενδο-συντροφικής βίας παρόμοιες ή 

διαφορετικές με το προσωπικό της Προβληματικής χρήσης ουσιών, εάν ναι πώς; Και γιατί; 
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Αναφορές 

Logar, R. & Marvánová Vargová, B. (2015), Effective Multi-agency Co-operation for 

Preventing and Combating Domestic Violence, Council of Europe Training of Trainers 

manual, http://fileserver.wave-

network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf . 

 NICE (2014), Public Health Guideline: Domestic Violence and Abuse: multi-agency working. 

Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Κλινική Ιατρική. Διαθέσιμο στον σύνδεσμο:      

https://www.nice.org.uk/guidance/ph50/chapter/1-Recommendations   

  

http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf
http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/ph50/chapter/1-Recommendations
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Ενότητα 6: Έλεγχος, αξιολόγηση κινδύνου, παραπομπές και 

παρακολούθηση 

Οδηγίες προς τον συντονιστή: Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να 

κατανοήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες ευαισθησίας όσον αφορά τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση κινδύνου, καθώς και να έχουν βασικές ιδέες για το τι απαιτείται για 

αποτελεσματικές παραπομπές και διαδικασίες παρακολούθησης. Το έργο MARISSA διαθέτει 

εργαλεία παρέμβασης που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

της συνεργασίας, τα οποία ο συντονιστής μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα εργαλεία παρέμβασης μπορούν να προσαρμοστούν 

ανάλογα με τις ανάγκες στο πλαίσιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της συνάντησης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να: 

- Κατανοούν την αναγκαιότητα και την ευαισθησία που συνεπάγεται ο έλεγχος και η 

αξιολόγηση κινδύνου, 

- Έχουν βασικές δεξιότητες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης του ελέγχου 

και της αξιολόγησης κινδύνου, 

- Κατανοούν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις παραπομπές και των λόγων για 

τους οποίους απαιτούνται οι εν λόγω πληροφορίες, 

- Κατανοούν τη σημασία της παρακολούθησης και ενός βασικού σχεδίου για τον τρόπο 

με τον οποίο θα γίνει αυτό. 

1. Προβολές 

Παρουσίαση (10 λεπτά): Το πρώτο βήμα προς την παροχή βοήθειας στις γυναίκες με συνύπαρξη 

της Ενδο-συντροφικής βίας και της Προβληματικής χρήσης ουσιών είναι προφανώς να 

γνωρίζουν το ζήτημα. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Είναι 

επίσης μια πιο λεπτή διαδικασία από ό, τι ίσως αρχικά υποθέσαμε, δεδομένου ότι το άτομο που 

διεξάγει τον έλεγχο πρέπει να το κάνει επιδέξια, έτσι ώστε η εν λόγω γυναίκα να μην αισθάνεται 

ότι ανακρίνεται για να αποκλειστεί από τις υπηρεσίες, αλλά ότι ο έλεγχος είναι απλώς μέρος της 

συλλογής πληροφοριών προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις καλύτερες δυνατές 

υπηρεσίες για τη γυναίκα. Για το προσωπικό που εργάζεται σε υπηρεσίες Ενδο-συντροφικής βίας 

για γυναίκες, αυτό σημαίνει ομαλοποίηση της χρήσης ουσιών και κάποιου είδους προοίμιο της 

ερώτησής τους. Μια ερώτηση όπως «Πίνετε και κάνετε χρήση ναρκωτικών;» δεν είναι πιθανό 
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να σας δώσει ειλικρινείς απαντήσεις ούτε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας. Η συζήτηση 

θα μπορούσε έτσι να είναι ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφανώς, το τελευταίο μέρος σχετικά με τον αποκλεισμό των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 

δηλώνεται εάν αυτό δεν ισχύει για τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών. Εάν η χρήση ουσιών σημαίνει 

κάποιο είδος αποκλεισμού των υπηρεσιών, τότε ο πάροχος μπορεί απλώς να πει ότι αυτές οι 

πληροφορίες είναι χρήσιμες για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία και να τις αφήσουν 

ως έχουν.  

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι η ακριβής διατύπωση δεν χρειάζεται να αναπαραχθεί, αλλά 

η πιο σημαντική πτυχή είναι να μη βιαστούμε να θέσουμε ευαίσθητα ερωτήματα.  

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει περισσότερες από μία φορές και μπορεί συχνά να είναι πιο 

αποτελεσματικός όταν δεν γίνεται στην πρώτη συνέντευξη και έχει καθιερωθεί κάποιο επίπεδο 

εμπιστοσύνης. 

Στις συνήθεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε περιλαμβάνονται: 
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Για τους επαγγελματίες στην Προβληματική χρήση ουσιών που ελέγχουν για Ενδο-συντροφική 

βία, είναι επίσης σημαντικό να θεωρήσουμε τις ερωτήσεις σχετικά με τη βία ένα φυσικό μέρος 

των ερωτήσεων που τίθενται κατά την άφιξη και καθ 'όλη τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών 

από τους πελάτες τους. Εδώ είναι επίσης σημαντικό να διευκολύνουμε τη συζήτηση για 

παράδειγμα «Εκτός από το να μιλάμε για θέματα ουσίας, ρωτάμε επίσης τα άτομα για τη βία ή 

την κακοποίηση στο σπίτι ή στις σχέσεις τους, καθώς αυτό είναι συχνό». Εάν ο φορέας 

Προβληματικής χρήσης ουσιών έχει ήδη αφίσες ή/και φυλλάδια σχετικά με την Ενδο-συντροφική 

βία στις υπηρεσίες του, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε σε αυτές «μπορεί να έχετε παρατηρήσει 

τις αφίσες / φυλλάδια». 

Συνήθεις ερωτήσεις για συμπερίληψη: 
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Υπενθυμίζουμε στους συμμετέχοντες τη σημασία της εμπιστοσύνης και ότι μια γυναίκα που 

αντιμετωπίζει συνυπάρχουσες Ενδο-συντροφική βία και Προβληματική χρήση ουσιών μπορεί 

να δυσκολευτεί αρκετά να ζητήσει βοήθεια για το ένα θέμα και να μην είναι έτοιμη να 

συζητήσει το άλλο.  

Ακόμα κι αν υποψιάζεστε ότι μπορεί να μη λέει την αλήθεια, μην την πιέσετε πριν να είναι έτοιμη 

να σας μιλήσει για τη χρήση βίας / ουσιών. Αντίθετα, να καταστεί σαφές ότι εάν θέλει να το 

συζητήσει αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο έχει τη δυνατότητα. Κάτι σαν «Χαίρομαι που ακούω ότι 

η βία / χρήση ουσιών δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή. Εάν αυτό 

αλλάξει, θέλω να ξέρετε ότι αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος για να συζητήσετε τη βία / χρήση 

ουσιών» θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος για να αποχωρήσετε από τη συζήτηση. 

Άσκηση 6.1 (30 λεπτά): Χωρίστε τα άτομα σε ομάδες, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, 

αλλά κατά προτίμηση περίπου τέσσερα άτομα, ιδανικά δύο άτομα που εργάζονται σε 

υπηρεσίες υποστήριξης Ενδο-συντροφικής βίας και δύο άτομα που εργάζονται σε υπηρεσίες 

υποστήριξης Προβληματικής χρήσης ουσιών. Αυτή είναι μια ιδανική ευκαιρία να 

συνεργαστούν και να μάθουν ο ένας από την εμπειρία του άλλου. Εισαγωγή ερωτήσεων 

συζήτησης: 

Ερωτήσεις για συζήτηση: Πείτε ο ένας στον άλλο για μια εποχή που ανακαλύψατε ότι ένας 

πελάτης έπασχε από το άλλο πρόβλημα. Το προσωπικό υποστήριξης Ενδο-συντροφικής βίας, 

όταν ανακαλύφθηκε το προσωπικό υποστήριξης Προβληματικής χρήσης ουσιών και το 

προσωπικό υποστήριξης Προβληματικής χρήσης ουσιών όταν ανακαλύφθηκε το προσωπικό 

υποστήριξης της Ενδο-συντροφικής βίας. Πώς προέκυψε; Τι ερωτήσεις κάνατε; Νιώσατε ότι 

είχατε τις ικανότητες να συζητήσετε το θέμα με τον πελάτη; Μπορούν οι άλλοι ειδικοί να 

συμβουλεύσουν για τη συγκεκριμένη κατάσταση με βάση την τεχνογνωσία τους;  

Εάν οι συμμετέχοντες δεν έχουν παραδείγματα για το πότε προέκυψε αυτό, μπορούν επίσης 

να συζητήσουν εάν υπάρχουν παραδείγματα όταν είχαν υποψίες ότι συμβαίνει αυτό, αλλά δεν 

ένιωσαν άνετα να ρωτήσουν ή δεν ήξεραν πώς να καθοδηγήσουν τη συζήτηση. 
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2. Αξιολόγηση κινδύνου Ενδο-συντροφικής βίας 

Άσκηση 6.2 (45 λεπτά12): Εισάγετε την άσκηση στους συμμετέχοντες εξηγώντας ότι οι 

εκτιμήσεις κινδύνου είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία.  

Παρόλο που οι κατάλογοι ελέγχου βελτιώνονται και βασίζονται στην έρευνα, δεν είναι ποτέ ένα 

επαρκές εργαλείο για την αξιολόγηση του κινδύνου και μια σωστή αξιολόγηση κινδύνου 

εξαρτάται πάντα από μια επαγγελματική ανάγνωση μεταξύ των γραμμών και σε ό, τι 

αποσιωπάται.  

Τονίστε στους συμμετέχοντες ότι αυτή η εκπαιδευτική συνάντηση έχει ως στόχο να τους δώσει 

μια εικόνα της αξιολόγησης κινδύνου του άλλου επαγγέλματος, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη 

κατανόησή του. Δεν θα τους καταστήσει κατάλληλους για τη διενέργεια αξιολόγησης 

κινδύνου για το θέμα στο οποίο δεν είναι ειδικοί. 

Διανείμετε το φυλλάδιο13 σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την Ενδο-συντροφική βία, 

ένα φύλλο ανά συμμετέχοντα. Δώστε οδηγίες στους συμμετέχοντες να προσπαθήσουν να 

σκεφτούν συγκεκριμένους κινδύνους που θα μπορούσαν να εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία και 

να τους γράψουν στο φύλλο. Δώστε τους περίπου 10 λεπτά για να το κάνουν αυτό. Μετά από 

10 λεπτά (ή πέντε λεπτά αν φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν 

τελειώσει μέχρι τότε) ζητήστε από τα άτομα να μοιραστούν την άποψη στην οποία κατέληξαν. 

Στη συνέχεια, δώστε σε όλους την τεκμηρίωση 7.2 όπου απαριθμούνται διάφοροι παράγοντες 

κινδύνου που συνδέονται με κάθε κατηγορία. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι δεν 

πρόκειται για πλήρη κατάλογο πιθανών κινδύνων, αλλά πρόκειται για τεκμηριωμένους 

παράγοντες κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση κινδύνου Ενδο-

συντροφικής βίας. Υπενθυμίζουμε στους συμμετέχοντες ότι ορισμένοι παράγοντες κινδύνου 

δεν είναι από μόνοι τους παράγοντες κινδύνου, αλλά καθίστανται παράγοντες κινδύνου σε 

συνδυασμό με άλλους παράγοντες (αυτοί περιλαμβάνουν για παράδειγμα τη χρήση ουσιών, το 

οικονομικό στρες και την ψυχική υγεία του δράστη) η ορθή αξιολόγηση του κινδύνου είναι 

πιο περίπλοκη από την απλή συμπλήρωση ενός καταλόγου ελέγχου και θα πρέπει να αφεθεί 

στους ειδικούς του θέματος. 

 
12 Λαμβάνονται και προσαρμόζονται από: Logar, R. & Marvánová Vargová, B. (2015), Effective Multi-agency Co-operation 

for Preventing and Combating Domestic Violence, Council of Europe Training of Trainers manual, http://fileserver.wave-

network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf, 
13 Διαθέσιμο στην ενότητα τεκμηρίωσης 

http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf
http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Effective_Multi_Agency_Cooperation_2015.pdf
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Τέλος, δώστε στον εαυτό σας και στον συμμετέχοντα χρόνο να συζητήσει με όλη την ομάδα 

τον ρόλο της αντίληψης του επιζώντος για τον κίνδυνο και τον τρόπο με τον οποίο η χρήση 

ουσιών μπορεί να επηρεάσει ή να στρεβλώσει την αντίληψή του για τον κίνδυνο. 

Οι ερωτήσεις για τον επαγγελματία Προβληματικής χρήσης ουσιών για την αξιολόγηση 

κινδύνου Ενδο-συντροφικής βίας μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σχέδια ασφάλειας 

Εισαγωγή στην άσκηση 6.3:  

(Θυμηθείτε να εξασκηθείτε και να κάνετε την παρουσίαση με δικά σας λόγια) 

Οι εκτιμήσεις κινδύνου για την Ενδο-συντροφική βία θα πρέπει να ακολουθούνται από σχέδιο 

ασφάλειας. Η ασφάλεια των επιζώντων θα πρέπει να είναι κεντρική σε όλες τις παρεμβάσεις και 

τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών. Ο σχεδιασμός της ασφάλειας είναι 

κάτι που πρέπει πάντα να γίνεται σε συνεργασία με τους επιζώντες και είναι σημαντικό να μην 

αισθάνονται απομονωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Ο επιζών έχει πιθανώς, εν γνώσει ή εν 

αγνοία του, μια σειρά στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, οπότε είναι σημαντικό 

να ξεκινήσουμε με την κατανόηση των στρατηγικών που έχουν λειτουργήσει αλλά και ποιες 

στρατηγικές πρέπει να βελτιωθούν. Ένα σχέδιο ασφάλειας πρέπει να προσαρμοστεί στην 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο επιζών, εκείνη τη στιγμή. Η αποχώρηση του δράστη μπορεί 

να μην είναι μια επιλογή που ο επιζών είναι έτοιμος να πάρει, ή είναι σε θέση να πάρει αυτή τη 
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στιγμή. Ο διαχωρισμός είναι επίσης μια εποχή υψηλού κινδύνου για αυξημένη βία, επομένως 

αυτό πρέπει να εξεταστεί επίσης. 

Η ασφάλεια των επιζώντων είναι επίσης σημαντική στους φορείς παροχής υπηρεσιών. Οι 

επιζώντες θα πρέπει να είναι ασφαλείς, όταν εισέρχονται σε μια υπηρεσία, ενώ διαμένουν στην 

υπηρεσία και όταν την εγκαταλείπουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν πρόκειται για ένα 

μέρος στο οποίο ο δράστης μπορεί επίσης να είναι παρών, επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη 

στα κέντρα θεραπείας της Προβληματικής χρήσης ουσιών. 

Ο σχεδιασμός της ασφάλειας μπορεί να είναι πιο δύσκολος σε επιζώντα με Προβληματική χρήση 

ουσιών. Οι επιζώντες μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο από εκείνους που δεν 

χρησιμοποιούν ουσίες με αναγνωρισμένες επιλογές και αξιολογούν την ασφάλεια. Η μνήμη των 

επιζώντων μπορεί να είναι εξασθενημένη και οι επιζώντες μπορεί να δυσκολεύονται να 

θυμηθούν τη στρατηγική ασφαλείας τους, για παράδειγμα. Ο σχεδιασμός ασφάλειας για τις 

γυναίκες που αντιμετωπίζουν επίσης Προβληματική χρήση ουσιών, πρέπει να εξετάζει 

καταστάσεις κατά τις οποίες η γυναίκα μπορεί να κάνει χρήση, όταν μπορεί να μην κάνει, όταν 

είναι ζαλισμένη ή αναρρώνει και πότε μπορεί να εξαναγκαστεί σε χρήση. 

Ο σχεδιασμός ασφάλειας θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη πότε ο σύντροφος: είναι εγκρατής, 

κάνει χρήση, κάνει κατάχρηση, είναι ζαλισμένος, βρίσκεται σε πρώιμη ανάρρωση, δείχνει 

λαχτάρα, παρουσιάζει υποτροπή, βιώνει κραιπάλη, βιώνει αλλαγές στο μοτίβο χρήσης, 

παρουσιάζει κατάθλιψη, κλπ. 

Άσκηση 6.3 (30 λεπτά): Βάλτε τους συμμετέχοντες σε ομάδες, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 

συνδυασμός ειδικών Ενδο-συντροφικής βίας και Προβληματικής χρήσης στις ομάδες και κατά 

προτίμηση την ισορροπία μεταξύ των δύο (ιδανικά δύο άτομα Ενδο-συντροφικής βίας και δύο 

άτομα Προβληματικής χρήσης). Συζητήστε σε ομάδες: 

Πώς θα αλλάξουν οι ανάγκες και οι επιλογές ασφάλειας ενός επιζώντα καθώς αλλάζει η 

κατάσταση χρήσης ουσιών; 

 

Σημείωση προς τον συντονιστή: Αυτή είναι μια ιδανική άσκηση για να υπενθυμίσει στους 

συμμετέχοντες πώς οι ειδικότητες τους μπορούν να συμπληρώσουν η μία την άλλη, καθώς ο 

ειδικός της Προβληματικής χρήσης ουσιών θα έχει καλύτερη εικόνα για τις διαφορετικές 

καταστάσεις του νου που συνοδεύουν τα διάφορα στάδια χρήσης ουσιών, ενώ οι ειδικοί της 

Ενδο-συντροφικής βίας θα έχουν καλύτερη εικόνα των στρατηγικών σχεδιασμού της ασφάλειας 

για την Ενδο-συντροφική βία. 
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4. Αξιολόγηση του κινδύνου Προβληματικής χρήσης ουσιών 

Παρουσίαση (5 λεπτά): Ομοίως με την αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με την Ενδο-συντροφική 

βία, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί η έκταση και η πιθανή βλάβη της χρήσης ουσιών, εάν ο 

έλεγχος έχει επιβεβαιώσει ότι η χρήση είναι ενδεχομένως προβληματική. Η ίδια αρχή ισχύει και 

για τις εκτιμήσεις κινδύνου Ενδο-συντροφικής βίας, μια διεξοδική αξιολόγηση θα πρέπει ιδανικά 

να γίνει από έναν επαγγελματία Προβληματικής χρήσης ουσιών, ωστόσο, μπορεί να γίνει μια 

βασική αξιολόγηση από τον εργαζόμενο της Ενδο-συντροφικής βίας, για να έχει κάποια βασική 

ιδέα για το πόσο προβληματική είναι η χρήση ουσιών αυτή τη στιγμή. 

Εάν ο επιζών παραπονιέται για: πόνο, μούδιασμα, επιληπτικές κρίσεις, συσκότιση, καρδιακό 

πόνο ή οποιοδήποτε πρήξιμο ή μώλωπες γύρω από τα σημεία της ένεσης συμβουλευτείτε γιατρό 

ή νοσηλευτή. 

Οι πιθανές ερωτήσεις που πρέπει να τίθενται περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώστε χρόνο για συζήτηση σε όλη την ομάδα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης 

αυτού του θέματος για τους ειδικούς της Ενδο-συντροφικής βίας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να 

έχετε την εξειδικευμένη υποστήριξη Προβληματικής χρήσης ουσιών συμβουλεύοντας για το 

τι πρέπει να προσέξετε και τι είδους ερωτήσεις και προσεγγίσεις πιστεύουν ότι θα αποφέρουν 

τα καλύτερα αποτελέσματα. 
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5. Παραπομπές 

Εισαγωγή στην άσκηση 6.5: Η συνεργασία με πολύ διαφορετικούς οργανισμούς / ιδρύματα 

μπορεί να θεωρηθεί δύσκολη. Οι φορείς που επικεντρώνεται στην Προβληματική χρήση ουσιών 

αφενός και στην Ενδο-συντροφική βία από την άλλη μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικούς 

τρόπους, να έχει πολύ διαφορετικές φιλοσοφίες και να βρίσκεται σε ελάχιστη έως καθόλου επαφή 

μεταξύ τους.  

Ωστόσο, οι αλλαγές μικρής κλίμακας μπορεί να προχωρήσουν περαιτέρω και να δημιουργήσουν 

μια καλή βάση όσον αφορά τις παραπομπές και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων. 

Πριν από τις παραπομπές, είναι καλύτερο να κατανοήσετε πώς λειτουργεί ο φορέας τον οποίο 

αναφέρετε στον πελάτη και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτούνται για αυτούς. Γενικά, 

όσο περισσότερες πληροφορίες δίνετε σε μια φόρμα παραπομπής, τόσο πιο αποτελεσματική 

απάντηση μπορεί να παρέχει μια υπηρεσία και θα βοηθήσει επίσης στην πρόληψη ακατάλληλων 

παραπομπών.  

Άσκηση 6.5 (30 λεπτά): Συνδυάστε όπως πριν, είτε σε ομάδες των δύο είτε τεσσάρων, με κάθε 

ομάδα ή ζεύγος, συμπεριλαμβανομένων τόσο των επαγγελματιών της Προβληματικής χρήσης 

ουσιών όσο και της Ενδο-συντροφικής βίας. Τώρα μιλήστε εκ περιτροπής εξηγώντας στους 

εκπαιδευόμενους του άλλου επαγγέλματος τι πληροφορίες θα χρειαστείτε και γιατί (τονίστε 

στους εκπαιδευόμενους ότι εξηγούν επίσης γιατί χρειάζονται οι εν λόγω πληροφορίες).  

Στη συνέχεια, αναφερθείτε σε όλη την ομάδα. Όλοι κατέληξαν στις ίδιες πληροφορίες; Αν όχι, 

τι ήταν διαφορετικό και γιατί; Ίσως διαφορετικοί φορείς να δίνουν έμφαση σε διαφορετικούς 

τύπους πληροφοριών. Στο σημείο αυτό, (όχι πριν από την άσκηση) επισημάνετε στους 

συμμετέχοντες ότι υπάρχει διαθέσιμο έντυπο παραπομπής ως παράρτημα του παρόντος 

εγχειριδίου. Ωστόσο, είναι πάντα καλύτερο να υπάρχουν εξατομικευμένα έντυπα παραπομπής 

με βάση τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζεται ο φορέας που λαμβάνει την παραπομπή. Εάν 

αυτή η κατάρτιση είναι η αρχή μιας συνεργασίας μεταξύ των φορέων, προσφέρετε στους 

εκπαιδευόμενους λίγο επιπλέον χρόνο για να επανεξετάσουν τα έντυπα παραπομπής τους. 

Αυτό τους δίνει χώρο να προβούν σε τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, αφού ακούσουν σε 

τι κατέληξαν άλλοι και εξέτασαν το έντυπο που επισυνάπτεται στο εγχειρίδιο. Στη συνέχεια, 

μπορούν να οριστικοποιήσουν την έκδοση τους, ώστε να μπορεί να γίνει ένα αρχικό έγγραφο 

για τη συνεργασία τους. 
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6. Παρακολούθηση  

Εισαγωγή στην άσκηση 6.6: Καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες ότι το επόμενο και τελευταίο 

μέρος αυτής της τελευταίας ενότητας είναι η παρακολούθηση. Δώστε τον λόγο για τυχόν 

σχόλια ή σημεία συζήτησης που οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν 

πριν προχωρήσουν στην άσκηση. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να αρχίσουν 

να σκέφτονται το θέμα ρωτώντας την ομάδα αν συνήθως παρακολουθούν τους πελάτες τους, 

είναι επίσημο μέρος της δουλειάς τους, πώς γίνεται, ποια είναι η εμπειρία των 

εκπαιδευομένων. 

Μην αφήσετε αυτό να διαρκέσει πολύ, μόνο περίπου 10 λεπτά, καθώς η παρακολούθηση θα 

συζητηθεί λεπτομερέστερα στην ομαδική άσκηση που ακολουθεί. Η συζήτηση εκ των 

προτέρων θα πρέπει κυρίως να βοηθήσει να αρχίσουν οι εκπαιδευόμενοι να σκέφτονται τη 

συνέχεια. 

Άσκηση 6.6 (60 λεπτά): Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες περίπου τεσσάρων 

συμμετεχόντων ανά ομάδα. Καθοδηγείστε τους να αρχίσουν να εργάζονται ατομικά και να 

σκεφτούν την οργάνωση και το έργο τους όσον αφορά τη συνέχεια.  

● Ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή τους όσον αφορά την παρακολούθηση, υπάρχουν 

συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών τους οποίους συνήθως παρακολουθούν (μητέρες 

για παράδειγμα) και ποιος είναι ο λόγος που τους παρακολουθούν (και, κατά 

περίπτωση, γιατί ορισμένα άτομα και όχι με άλλα);  

● Είναι η παρακολούθηση επίσημο μέρος της δουλειάς των ανθρώπων, πώς γίνεται, πόσο 

συχνά παρακολουθούν κάθε άτομο; 

● Ποιοι είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν ή παύουν την παρακολούθηση;  

● Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι ή μειονεκτήματα από τη διεξαγωγή παρακολούθησης, 

τόσο για τους πελάτες όσο και για τους επαγγελματίες; 

Μόλις έχετε δώσει στα άτομα χρόνο να το σκεφτούν μεμονωμένα (περίπου 10 λεπτά), δώστε 

στις ομάδες χρόνο να μοιραστούν εσωτερικά τι έχουν γράψει, ποια είναι η κατάσταση και οι 

σκέψεις τους σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια, ζητήστε από όλες τις ομάδες να γράψουν σε 

ένα διάγραμμα παρουσίασης, παράγοντες που επιτρέπουν ή προωθούν την παρακολούθηση 

Σημείωση: Εάν οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν δίνουν ποτέ συνέχεια, αναφέρουν ότι 

σκέφτονται γιατί, αν θα μπορούσε να είναι επωφελές και ποιες θα μπορούσαν να σχετίζονται 

με την παρακολούθηση 
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από τη μία πλευρά και ποια είναι τα οφέλη της παρακολούθησης από την άλλη, για τους 

πελάτες τους, τους ίδιους και το έργο των οργανισμών τους. Μόλις το κάνουν αυτό όλες οι 

ομάδες, παρουσιάστε όλους τους καταλόγους και δώστε στις ομάδες χρόνο να περάσουν εν 

συντομία αυτά που έχουν γράψει, έτσι ώστε η σκέψη πίσω από αυτό να είναι σαφής σε όλους. 

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες, είναι καλό να επιτρέψουμε στους εκπαιδευόμενους να 

σκεφτούν τι έχουν μάθει, να συζητήσουν και να δώσουν οποιαδήποτε ανατροφοδότηση μπορεί 

να έχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστείστε όλους για τη συμμετοχή τους και υπενθυμίστε τους 

ότι υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο υλικό εάν επιθυμούν αργότερα να διαβάσουν περισσότερα για 

ένα συγκεκριμένο θέμα.  
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