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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το γενικό προγραµµατικό πλαίσιο
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), µε στόχο την πρόληψη και
την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και
trafficking) έχει εκπονήσει ένα Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης προς όφελος των
γυναικών για την καταπολέµηση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, το οποίο περιλαµβάνει:
■ Υλοποίηση από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων οριζόντιων
παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας, που αποσκοπούν αφενός στο συντονισµό και
στην παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
βίας κατά των γυναικών, στη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς άσκησης πολιτικής,
στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση αρµόδιων κρατικών και άλλων φορέων,
καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, στην επιµόρφωση κρατικών λειτουργών και
αφετέρου, στην ανάπτυξη ή/και στην αναβάθµιση υπηρεσιών πολύπλευρης
στήριξης των γυναικών (24ωρη λειτουργία της πανελλαδικής τηλεφωνικής
γραµµής SOS 15900 υποστήριξης, νοµική αρωγή κλπ.) µε έµφαση στην πρόληψη
και στην καταπολέµηση της βίας σε εθνικό επίπεδο.
■ Ανάπτυξη από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ενός πανελλαδικού
δικτύου Συµβουλευτικών Κέντρων στις έδρες των Περιφερειών για την παροχή
υπηρεσιών µε στόχο την υποστήριξη των γυναικών - θυµάτων βίας και την
ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών
σε Περιφερειακό επίπεδο.
■ Ανάπτυξη ενός δικτύου Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας, στις έδρες
ή/και στις µεγαλύτερες πληθυσµιακά πόλεις των Περιφερειών, για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξής τους, που θα συµπληρώνει, θα υποστηρίζει και θα
ολοκληρώνει τους στόχους της πολιτικής για την αντιµετώπιση της βίας και την
υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτή σε
περιφερειακό επίπεδο.
Το ∆ίκτυο αυτό θα λειτουργήσει πιλοτικά, ως συµπληρωµατικό του πανελλαδικού
δικτύου Συµβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
και των Συµβουλευτικών Κέντρων των ∆ήµων που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο
της παρούσας δράσης.
Το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης, οι βασικές δράσεις του οποίου αναφέρονται
ανωτέρω, αποτελεί την επιχειρησιακή αιχµή της πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και
στοχεύει:
■ Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών µε στόχο την
πρόληψη και την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών.
■ Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την
πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Νόµος 3463/2006)
προβλέπει ως αρµοδιότητα των ∆ήµων τη συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και παράνοµης
εµπορίας και διακίνησης.
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Το ΕΣΠΑ συµβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω Ολοκληρωµένου Σχεδίου
∆ράσης, µέσω της συγχρηµατοδότησης των παρεµβάσεων της Κατηγορίας Πράξης
3.2.3. «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και την καταπολέµηση της βίας» του Ε.Π «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση
2007-2013» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 «Ενδυνάµωση
των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης» και ειδικότερα του
Ειδικού Στόχου 3.2. «Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και
κοινωνικό τοµέα» .
Ειδικότερα, υλοποιούνται:
• Οι δράσεις που αναφέρονται στην πράξη «Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής
εµβέλειας»,
• Οι τρεις πράξεις που αφορούν στη δηµιουργία δεκατεσσάρων (14) νέων
Συµβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών – θυµάτων βίας της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (από ένα στην έδρα κάθε
Περιφέρειας της χώρας και στον Πειραιά),
• Οι πέντε πράξεις που αφορούν στη δηµιουργία δεκαεννέα (19) Ξενώνων
Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους από τους ∆ήµους
των Εδρών των Περιφερειών και στη Ρόδο (αντί της Ερµούπολης), έτσι
ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της πολιτικής για την αντιµετώπιση
της βίας και την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται
από αυτή.
• Οι τρεις Πράξεις µε τίτλο «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας
– ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο» και που αφορούν Στη δηµιουργία και λειτουργία
25 Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας
σε τοπικό επίπεδο από επιλεγµένους µε πληθυσµιακό κριτήριο ∆ήµους
(ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά αποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού 22/7/2011),
σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή
Ενότητα, ή τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις αυτών) -κατόπιν Προγραµµατικής Σύµβασης.

Τέλος, προβλέπεται η συνεργασία των Συµβουλευτικών Κέντρων µε φορείς, που
δραστηριοποιούνται σε θέµατα καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών και
παροχής φιλοξενίας και υποστήριξης γυναικών θυµάτων κάθε µορφής βίας, µε
σκοπό την αξιοποίηση της εµπειρίας και τεχνογνωσίας τους.
Η ΕΕΤΑΑ ως δικαιούχος φορέας µε την αρµοδιότητα του «Συντονιστή ∆ικαιούχου»
µεταξύ των δράσεων που έχει αναλάβει είναι και η δηµιουργία «Οδηγού
∆ικτύωσης» όλων των δοµών που δραστηριοποιούνται στην αντιµετώπιση και
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών.
Στο πλαίσιο αυτό και αντιλαµβανόµενοι την αναγκαιότητα συνεχούς ανάπτυξης στο
όλο και πιο δυναµικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον σύνθετων ∆ικτύων και
πολύπλοκων πληροφοριακών συστηµάτων, ο παρών οδηγός στοχεύει στη
δηµιουργία ∆ικτύου, µέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας σε
πραγµατικό χρόνο για την καλύτερη στήριξη όλων των δοµών, και εν συνεχεία,
για τη διευκόλυνση και ταυτόχρονη ενίσχυση της ροής λειτουργίας των δοµών.
Παράλληλα, δε, και µέσω της ανταλλαγής σκέψεων και πληροφοριών που θα
αντλούνται από την εµπειρία που θα αποκοµισθεί µε τη λειτουργία των δοµών
Υποστήριξης, στοχεύεται και η δηµιουργία, αλλά και η ανάδειξη καλών κοινωνικών
πρακτικών.
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2. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
(M. Oliver, “Customers Rush to Withdraw Money”, Guardian, 14 Σεπτεµβρίου
2007)

Ο Τζον Λάβις, ένας εξηνταδυάχρονος Καναδός, πατέρας τεσσάρων παιδιών και
παππούς τριών, έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια. Το 1995, η καρδιά του
σταµάτησε κατά την διάρκεια µιας επέµβασης τριπλού µπαιµπάς και οι γιατροί τον
διατηρούσαν στη ζωή µε µια προσωρινή τεχνητή καρδιά.
Για καλή του τύχη, οκτώ ηµέρες αργότερα βρέθηκε η καρδιά ενός δότη και έγινε
µεταµόσχευση λίγο πριν το µοιραίο.
Η κόρη του θυµάται: « Η οικογένεια µου οφείλει απέραντη ευγνωµοσύνη ……. ( ο
πατέρας µου) πήρε το πιο µεγάλο δώρο τη ζωή του.»
Παρακινηµένα από αυτή την εµπειρία όλα τα παιδιά του Λάβις γράφτηκαν
εθελοντές δωρητές οργάνων, θεωρώντας ότι αυτή η συµµετρική πράξη ήταν
το λιγότερο που θα µπορούσαν να κάνουν.
Και τότε το 2007, ο γιος του Λάβις, ο Νταν, σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχηµα.
Οκτώ άνθρωποι κέρδισαν την υγεία τους χάρη στην απόφαση που είχε πάρει να
γίνει δωρητής οργάνων. Η γυναίκα που έλαβε την καρδιά του έγραψε στην
οικογένεια του Λάβις, ευχαριστώντας τους που της «χάρισαν καινούργια ζωή».
Η καθηµερινή αυτή ιστορία, µας δηµιουργεί ερωτηµατικά όπως: τι θα γινόταν αν
όλοι οι άνθρωποι γινόταν δωρητές οργάνων, τι θα γινόταν αν αυτό το δίκτυο, το
οποίο διαπνέεται από κοινές πεποιθήσεις, αξίες και στόχους γινόταν ολοένα και
µεγαλύτερο, ποιά θα ήταν άραγε η αποτελεσµατικότητά του;
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3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
«Μόνος σου δεν φτάνεις πουθενά»
Ο όρος «δίκτυο» είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα. Το δίκτυο
είναι ένα οργανωµένο σύστηµα ανθρώπων και µέσων στο οποίο εµπλέκονται
άτοµα, οµάδες, οργανισµοί µε στόχο την κοινή, συστηµατική αντιµετώπιση και
ολοκληρωµένη παρέµβαση σε κάποιο συγκεκριµένο πεδίο, στην περίπτωσή µας,
στην αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών και την άρση των επιπτώσεων της.
Στο σύγχρονο κοινωνικό και επαγγελµατικό γίγνεσθαι η δηµιουργία και διατήρηση
κατάλληλων επαφών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ύπαρξης και ανάπτυξης: “το
µόνος σου δε φτάνεις πουθενά” αποτελεί φράση που προειδοποιεί, ενηµερώνει και
ταυτόχρονα αποκαλύπτει µια έντονη αναζήτηση συµπαράστασης και αλληλεγγύης,
ή αντίστροφα, την απουσία ενός κατεξοχήν ατοµοκεντρικού τρόπου αντίληψης και
οργάνωσης της κοινωνικής και επαγγελµατικής συµπεριφοράς1.
Η διασύνδεση των επαγγελµατιών των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
µεταξύ τους, αλλά και µε άλλους επαγγελµατίες που σχετίζονται µε τους
εξυπηρετούµενους τους, αλλά και των ίδιων των εξυπηρετούµενων, ενισχύει την
µεταξύ τους συνεργασία στην αντιµετώπιση των θεµάτων πάνω στα οποία
εργάζονται, αντλώντας αλληλοϋποστήριξη.
Τα κοινωνικά και επαγγελµατικά δίκτυα συνδέονται και αναδεικνύουν την έννοια
του «κοινωνικού κεφαλαίου» ως στοιχείο πολλαπλασιαστή.
Ο Bourdieu όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πραγµατικών ή
συµβολικών πόρων, οι οποίοι συνδέονται µε πολλαπλά δίκτυα, που διατηρούνται
στο χρόνο και συσχετίζονται µε θεσµοθετηµένες σχέσεις αµοιβαίας αποδοχής και
αναγνώρισης».
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει ένα δίκτυο τους
σκοπούς του. Το κοινωνικό κεφαλαίο είναι πηγή που διευκολύνει τις κοινωνικές
υποθέσεις και πράξεις των ατόµων. Τα δίκτυα των σχέσεων είναι σοβαρές πηγές
που παρέχουν στα άτοµα το έδαφος για επικοινωνία, συντονισµό και συνεργασία
για αλληλοβοήθεια (Coleman, 1988˙Putnam, 1995˙Ridings, 2006).
Το κοινωνικό κεφάλαιο δηµιουργείται δια µέσου της συνδιαλλαγής απόψεων,
γνώσεων, αντιλήψεων, οπότε και δεν τίθεται θέµα ιδιοκτησίας.
Ακόµη, προωθεί κουλτούρα συνεργασίας σε συµπεριφορικό επίπεδο µε στόχο την
ευεξία της οµάδας του δικτύου και εκφράζεται µέσω της εµπιστοσύνης και της
αµοιβαιότητας που υπάρχει µεταξύ των συµµετεχόντων του δικτύου (Fukuyama,
1995).
Σύµφωνα µε τον Bourdieu, οι κοινωνικές διασυνδέσεις έχουν ευεργετικά
αποτελέσµατα σε θεµελιώδεις τοµείς της ατοµικής ζωής, δεδοµένου ότι
πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες γνώσης και την πρόσβαση σε αυτήν, µέσω της
συναναστροφής µε άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων και της οικειοποίησης του
επαγγελµατικούς τους κεφαλαίου.
Τα άτοµα - οι οµάδες - οι οργανισµοί µε τη συµµετοχή τους σε δίκτυα,
αξιοποιώντας το συµµετέχων «κοινωνικό κεφάλαιο», επενδύουν ουσιαστικά στην
ολιστική αντιµετώπιση των θεµάτων στα οποία εργάζονται, ενισχύουν την

1

Μαρίνα Πετρονώτη, Έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης, Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1995.
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ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικότερης κουλτούρας για έναν ευρύτερο συντονισµό
όλων, βασισµένης σε σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας.

4.ΓΙΑΤΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ

«Η Μαρία ήρθε στο Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας
του ∆ήµου µας2, και ζήτησε να δει την ψυχολόγο του Κέντρου.
Στο ερώτηµα πώς απευθύνθηκε στο Κέντρο µας, η Μαρία µας είπε ότι, αφού
επικοινώνησε µε τη γραµµή SOS, η οποία την παρέπεµψε αρχικά στο
Συµβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας (Πολύκεντρο), στη συνέχεια επισκέφθηκε το
Πολύκεντρο και µίλησε εκεί µε την Κοινωνική Λειτουργό. Η Κοινωνική Λειτουργός
την παρέπεµψε στο δικό µας Κέντρο, ευτυχώς για την Μαρία το Πολύκεντρο είχε
ενηµερωθεί για την έναρξη λειτουργίας µας.
Η Μαρία µε την έναρξη της συνεδρίας άρχισε να κλαίει γοερά. Μετά από αρκετή
ώρα, διηγήθηκε τα εξής: «Είµαι 50 ετών και έχω τρία παιδιά, ο σύζυγος µου
σχεδόν από την αρχή του γάµου µας µε κακοποιούσε σωµατικά και ψυχολογικά,
αλλά καθηµερινά και µε απίστευτη λεκτική βία.
Έκανα λάθος που παρέµεινα σε αυτό το γάµο, αλλά πού να πάω µε τρία παιδιά
χωρίς καµιά υποστήριξη από κανέναν, και τον στιγµατισµό να µε κυνηγά.
Σήµερα όµως βρήκα το κουράγιο να ζητήσω βοήθεια θέλω να προστατέψω τα
παιδιά µου και ελπίζω να µην αργά.
Η µεσαία µου κόρη, ξέρετε, είναι 17 ετών, παντρεύτηκε στα 16 της και σήµερα
έχει και ένα παιδάκι. Ο σύζυγος της την κακοποιεί βάναυσα, µε δυνατό ξύλο, αλλά
και αποµόνωση από όλο το περιβάλλον της. Έχω να τη δω δύο µήνες και να
επικοινωνήσω µαζί της. Αισθάνοµαι υπεύθυνη, γιατί, αν εγώ είχα φύγει, τώρα το
παιδί µου πιθανόν να µην υπέµενε όλα αυτά. Είναι, όµως, ανήλικη και ίσως να
µπορώ να παρέµβω, τι λέτε και σεις; Θα µε βοηθήσετε να σταθώ στα πόδια µου και
να βρω το κουράγιο να αντιµετωπίσω τις δυσκολίες της κόρης µου, αλλά και τον
πατέρα της, ο οποίος µου λέει «καλά της κάνει αφού είναι ίδια µε σένα»;
………………….
Η Μαρία, εκτός όλων των άλλων, ήταν γεµάτη µώλωπες, έτσι αφού συµφωνήσαµε
στο πλάνο εργασίας µας, την παρέπεµψα σε Νοµικό από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο
και στη συνέχεια στο Νοσοκοµείο για να αντιµετωπιστούν οι πιθανές σωµατικές
βλάβες.
Η Μαρία σήµερα είναι σε διάσταση µε τον σύζυγό της και µε τη βοήθεια του
Εισαγγελέα έχει καταφέρει να είναι τουλάχιστον σε επαφή µε την κόρη της.
Συνεχίζει, δε, απρόσκοπτα τις συνεδρίες».

2

Το περιστατικό προέρχεται από το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης του ∆ήµου Θηβαίων, το
όνοµα της συµβουλευόµενης είναι φανταστικό.
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Γραµµή
SOS

Συµβουλευτικό
Κέντρο ΓΓΙΦ
Αθηνών

Κοινωνική
Λειτουργός

Ξενώνας
Φιλοξενίας
Ιωαννίνων

Συµβουλευτικό
Κέντρο ∆ήµου
Θηβαίων

Μαρία

Ψυχολόγος

Κόρη Α

Κόρη Β

Νοσοκοµείο
Νοµικός

Εισαγγελία

Όπως παρατηρούµε και στο διάγραµµα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
ανάγκες της Μαρίας, χρειάστηκε να εµπλακούν πολλοί και διαφορετικοί φορείς,
πολλές και διαφορετικές δοµές, πολλές και διαφορετικές ειδικότητες επιστηµόνων,
και αυτό, στην περίπτωσή µας, συνέβη από την στιγµή που το άτοµο απευθύνθηκε
στον πρώτο σταθµό.
Για να αντιµετωπιστούν ζητήµατα και προβλήµατα τέτοιου τύπου, έτσι ώστε,
αφενός να µπορεί να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα στην ανταπόκριση των
σύνθετων αναγκών των εξυπηρετούµενων και να βελτιωθεί η ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών, αφετέρου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς
προβλήµατα εργασία των υπαλλήλων των φορέων παροχής υπηρεσιών, η
δικτύωση κρίνεται, όχι µόνο αναγκαία και απαραίτητη, αλλά πιθανά ο
σηµαντικότερος δρόµος στην αντιµετώπιση θεµάτων µε ολοκληρωµένο τρόπο.
Ένα τέτοιο σύστηµα δικτυωµένης παροχής υπηρεσιών
διασφαλίσει ότι η υπηρεσία θα είναι έτσι οργανωµένη ώστε:

αποσκοπεί

στο

να

α) να µπορεί να καλύπτει το ευρύ φάσµα αναγκών των εξυπηρετούµενων,
β) να συνδυάζει και να συνδέει τις υπηρεσίες που παρέχονται από διαφορετικούς
φορείς,
γ) να εξασφαλίζει την συµπληρωµατικότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας από το
επαγγελµατικό δίκτυο και το άτυπο δίκτυο,
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δ) να συνδέει και να συνδυάζει υπηρεσίες στο εσωτερικό των φορέων και τέλος
ε) να εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία αλληλοσυνδέεται µε το συγκεκριµένο πλαίσιο
εργασίας ή και το συνολικό πλαίσιο του δηµοσίου και ιδιωτικού συστήµατος
παροχής υπηρεσιών.
Είναι προφανές ότι η δικτυωµένη παροχή υπηρεσιών αποτελεί τον συνδετικό ιστό
µεταξύ των διαφορετικών µερών των συστηµάτων παροχής υπηρεσιών
προκειµένου όλοι να συνεργάζονται, ώστε να παρέχουν µια καλά σχεδιασµένη και
οργανωµένη σειρά υπηρεσιών και µεθόδων φροντίδας που εστιάζει στην κάλυψη
των σύνθετων αναγκών, στην προκειµένη περίπτωση, των γυναικών θυµάτων
βίας.
5.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Τα βασικά γνωρίσµατα των δικτύων αφορούν κυρίως σε δυο κατηγορίες: η πρώτη
αφορά στην πυκνότητα και την εµβέλεια των σχέσεων που εµπεριέχουν τα δίκτυα
και η δεύτερη στις αλληλεπιδράσεις των συµµετεχόντων ατόµων και οµάδων.
Τα δίκτυα είναι δυνατόν να λειτουργούν ως ανοικτοί ή κλειστοί σχηµατισµοί και οι
συνδέσεις που υφίστανται να είναι τυχαίες, προσδιορισµένες, ατοµικές ή
συλλογικές.
Η βαρύτητα και αναγκαιότητα την οποία αποδίδουν οι συµµετέχοντες σε ένα
δίκτυο είναι και αυτή που καθορίζει τη συχνότητα επικοινωνίας, καθώς και τη
διάρκεια της ζωής του δικτύου.
Σηµαντικός παράγοντας για τη δηµιουργία δικτύου αποτελεί το περιεχόµενό του
και η ανταπόκρισή του στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των συµµετεχόντων σε
αυτό.
Άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι ευνοϊκοί για την ανάπτυξη και διατήρηση της
συνοχής ενός δικτύου είναι ο χρόνος που δαπανά το συµµετέχων µέλος σε αυτό, η
ενέργεια την οποία καταναλώνει, η κάλυψη των αναγκών του, επαγγελµατικών ή
προσωπικών, καθώς και η συναισθηµατική επαφή µεταξύ των µελών, η οποία
συµβάλλει στην δηµιουργία ουσιαστικότερων και εγγύτερων σχέσεων.
Στη διάρκεια του χρόνου τα δίκτυα διαµορφώνονται δυναµικά ανάλογα µε το
περιεχόµενό τους, τους συµµετέχοντες και την κάλυψη των αναγκών των
συµµετεχόντων. Όσο αναπτύσσεται η αµοιβαία εµπιστοσύνη και η εκπλήρωση της
προσδοκίας για ενίσχυση της επαγγελµατικής αλληλεγγύης, τόσο αυξάνεται η
διάρκεια και αντοχή των δικτύων.

Η υποστηρικτική φύση των δικτύων3 υπερβαίνει σε σπουδαιότητα τις συνήθεις
µορφές βοήθειας που προσφέρονται εντός ενός συγκεκριµένου επαγγελµατικού
πλαισίου. Στα συµβουλευτικά κέντρα, για παράδειγµα, η δικτύωση λειτουργεί σε
πολλαπλά επίπεδα, το δίκτυο αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο µέσα στο οποίο
διαµορφώνονται και επιβιώνουν κοινές αξίες, µειώνεται ο κίνδυνος του «burn out»
εργασίας και προωθείται η προσδοκία για συντροφικότητα και συµπαράσταση, ενώ
αποσαφηνίζονται επίσης µια σειρά πρακτικών και µέσων, τις οποίες εφαρµόζουν οι
επαγγελµατίες των συµβουλευτικών κέντρων.

3

Μαρίνα Πετρονώτη, Έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης, Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1995
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Στα θεµελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αναφέρονται η σύνδεση και η ροή –
µετάδοση µεταξύ των δεσµών.4
Εµείς διαµορφώνουµε τα δίκτυα µας
Μας διαµορφώνουν τα δίκτυα µας
Μας επηρεάζουν οι άλλοι
Μας επηρεάζουν οι φίλοι των άλλων
Το δίκτυο έχει τη δική του ζωή

6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ
«Η ισχύς εν τη ενώσει»
«το σύνολο είναι κάτι περισσότερο από το άθροισµα των µερών του»
Από πολύ παλιά είναι ευρέως γνωστό ότι η ικανότητα, αλλά και η ανάγκη των
ανθρώπων να δηµιουργούν κοινωνικές συνδέσεις και διασυνδέσεις είναι
θεµελιώδης στην ανθρώπινη φύση. Αυτές οι κοινωνικές συνδέσεις εµπεριέχουν
τόσο υποσχέσεις όσο και κινδύνους. Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούµε µε τις
υποσχέσεις των δικτύων.
Υιοθετώντας µια συστηµική προσέγγιση µπορούµε να πούµε ότι ένα δίκτυο δεν
είναι το άθροισµα των ατόµων που το αποτελούν. Αποτελεί µια ξεχωριστή
οντότητα που ξεπερνά τις ατοµικές δυνατότητες, γνώσεις και ικανότητες. Ή όπως
πολύ εύγλωττα έχει ειπωθεί «..ένα δίκτυο είναι ένα είδος υπεροργανισµού….µια
αποικία µυρµηγκιών αποτελεί το πρότυπο ενός υπεροργανισµού, µε ιδιότητες που
δεν διαθέτουν τα ίδια τα µυρµήγκια, αλλά προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις και
τη συνεργασία µεταξύ τους….». Ενεργώντας συλλογικά δίνεται η δυνατότητα στα
άτοµα που συµµετέχουν σε ένα δίκτυο να κάνουν κάτι που, ως άτοµα, αδυνατούν
να πράξουν.
Σηµαντικό στοιχείο σε αυτή τη θεώρηση είναι η έννοια της αλληλεπίδρασης µεταξύ
των ατόµων που εντάσσονται σε ένα ήδη υπάρχον ή δηµιουργούν ένα νέο δίκτυο.
Αυτή η αλληλεπίδραση έχει µη στατικό χαρακτήρα, γεγονός που προσδίδει στο
δίκτυο ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά του, τη δυναµική. Έτσι, ένα
δίκτυο δεν είναι ποτέ κάτι στατικό και αµετάβλητο, διαρκώς εξελίσσεται,
αναπτύσσεται και αλλάζει. Νέοι άνθρωποι µπαίνουν στο δίκτυο, άλλοι φεύγουν,
άλλοι αλλάζουν ρόλο. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσµατικό, θα πρέπει κάθε
στιγµή να διατηρεί τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτρέπουν τη συνεχή λειτουργία
του.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του αποτελούν, παράλληλα, και τις
αναγκαίες προϋποθέσεις τόσο για την διατήρησή του όσο και για την ισχυροποίηση
του ρόλου και του έργου του.
Ας δούµε τώρα, πιο αναλυτικά, τις ωφέλειες που µπορούν να προκύψουν από τη
συγκρότηση και την «εύρυθµη» λειτουργία ενός δικτύου επαγγελµατιών
κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση της βίας κατά των
γυναικών.

4

Nicholas A. Christakis, MD,PhD, και James H. Fowler, PhD, Συνδεδεµένοι, εκδόσεις κάτοπτρο,2010
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■

∆ιαµόρφωση κοινής αντίληψης, αξιών, αίσθηµα του ανήκειν

Μια από τις µεγαλύτερες ωφέλειες από την ύπαρξη ενός δικτύου αποτελεί η
διαµόρφωση ενός πλαισίου συµφωνίας σε ιδεολογικό επίπεδο ως προς τις κοινά
αποδεκτές αξίες και τους κοινούς στόχους, το οποίο σε µια κυκλική ροή επιτρέπει
την ενίσχυση της συνοχής του και την περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση του
δικτύου. Αυτή η συµφωνία µπορεί να προφυλάξει τους επαγγελµατίες από
κακοτοπιές
■

Εµπλοκή όλων των ενδιαφεροµένων - Σύνδεση µε κοινότητα

Ενώ µια ατοµική προσπάθεια για ενεργοποίηση και εµπλοκή όλων των
ενδιαφεροµένων για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών έχει, παρά την
καλή διάθεση του κάθε επαγγελµατία, εκ των πραγµάτων, πολύ περιορισµένο
χαρακτήρα, ένα δίκτυο µπορεί να µεγεθύνει τα αποτελέσµατα αυτής της
προσπάθειας µε πολύ λιγότερο ατοµικό κόπο.
■

Ανάπτυξη κατάλληλης κουλτούρας για συντονισµό

Η ανάγκη για συντονισµό είναι µια ανάγκη που αναγνωρίζεται από όλους, είτε
πρόκειται για πιο απλά έργα είτε για περισσότερο σύνθετα, στην υλοποίηση των
οποίων εµπλέκονται πολλοί άνθρωποι. Όµως, από την απλή αναγνώριση της
ανάγκης για συντονισµό έως τον συντονισµό υπάρχει αρκετός δρόµος που
διαµεσολαβείται από την καλλιέργεια κατάλληλης κουλτούρας που θα επιτρέψει
τον συντονισµό.
■
Συντονισµός επαγγελµατιών, διασύνδεση
επαγγελµατικής αλληλεγγύης και συνοχής

υπηρεσιών,

ενίσχυση

της

Η λειτουργία του δικτύου υπηρεσιών και επαγγελµατιών για την αντιµετώπιση της
βίας κατά των γυναικών αποτρέπει την αλληλοεπικάλυψη στην παροχή υπηρεσιών
µέσα από την συντονισµένη δράση όλων των µελών του. Αυτή η διασύνδεση
ενισχύει το αίσθηµα συνοχής και αλληλεγγύης. Όσο µεγαλύτερη είναι η αµοιβαία
εµπιστοσύνη και οι προσδοκίες για ενίσχυση της επαγγελµατικής αλληλεγγύη,
προσδοκίες που µπορεί να βασίζονται τόσο στις βιωµένες παρελθοντικές εµπειρίες,
αλλά και στην αξιολόγηση παραγόντων που αναµένεται να ισχύσουν στο µέλλον,
τόσο αυξάνεται η πυκνότητα και η αντοχή των αναπτυσσοµένων δικτύων.

Εκτός, όµως, από τα παραπάνω η δικτύωση µπορεί να διευκολύνει τους
επαγγελµατίες στο έργο τους και την καθηµερινή πρακτική τους µέσα από:
■

Αξιοποίηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών

Κάθε εργαζόµενος κουβαλά την προσωπική του επαγγελµατική ιστορία που
περιλαµβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων, πρακτικών. Όλες αυτές οι
γνώσεις, που κάποιες φορές µπορεί να θεωρούνται δεδοµένες ή γνωστές µπορεί να
αποδειχθούν πολύτιµα εργαλεία είτε για νέους επαγγελµατίες είτε για
επαγγελµατίες µε διαφορετική εξειδίκευση και επαγγελµατική κουλτούρα.
■

Αναγνώριση και αντιµετώπιση κινδύνων, δυσκολιών

Ακόµη, η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών (µε σεβασµό πάντα
στα προσωπικά δεδοµένα) µπορεί να προσφέρει στα µέλη του δικτύου τη
δυνατότητα να εντοπίσουν γεγονότα και καταστάσεις που µπορεί να κρύβουν µια
δυσκολία ή ακόµη και επικινδυνότητα, ενώ µέσα από τη συζήτηση µπορούν να
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αναδυθούν
περισσότερες
εναλλακτικές
και
διαφορετικές
περισσότερο κατάλληλες για τις συγκεκριµένες περιστάσεις.
■

προσεγγίσεις,

Άµβλυνση συγκρούσεων

Όπως σε κάθε επαγγελµατικό χώρο ή και οµάδα, µπορεί ανά διαστήµατα να
προκύπτουν συγκρούσεις µεταξύ των στελεχών ή και των διαφορετικών φορέων,
που, στη µικροκλίµακα, να οδηγούν σε πόλωση και στη δηµιουργία δυσάρεστου
κλίµατος. Ένα δίκτυο, ακριβώς λόγω µακροκλίµακας, µπορεί να δηµιουργήσει έναν
ασφαλή χώρο για την αποκλιµάκωση των συγκρούσεων και την αποφόρτιση των
µελών του.
Ενώ, παράλληλα, µπορεί να ανοίξει νέους δρόµους
■
■

∆ιεύρυνση πεδίου δραστηριοτήτων
Σχεδιασµός κοινών δράσεων

Ένα υποστηρικτικό δίκτυο µπορεί να έχει θετική επίδραση και σε ατοµικό επίπεδο
προσφέροντας ανακούφιση από το φόρτο εργασίας, συµβάλλοντας στην επιπλέον
κινητοποίηση- ενεργοποίηση των µελών του, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.
Ακόµα, λειτουργεί συµπληρωµατικά στην επίσηµη εκπαίδευση και κατάρτιση των
στελεχών αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά τα όποια κενά στην εκπαίδευσή τους.
Κλείνοντας µε τις υποσχέσεις των δικτύων είναι σηµαντικό να εστιάσουµε και σε
κάποια εξαιρετικής σηµασίας:
■
Τη διαµόρφωση
αποφάσεων.

ενός

δηµοκρατικού

πλαισίου

διαλόγου

και

λήψης

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να τονιστεί ότι ο συµµετοχικός χαρακτήρας αυτού του
δικτύου διαµορφώνει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν την ανάδειξη
δηµοκρατικών διαδικασιών στη διαµόρφωση των όρων λειτουργίας, των στόχων
και των ορίων του δικτύου.

■

Την προώθηση της αρχής της ολοκλήρωσης

Η αρχή της ολοκλήρωσης αναφέρεται στην εµπλοκή όλων των άµεσα ή έµµεσα
ενδιαφεροµένων σε αυτό το δίκτυο και την καθιέρωση τυπικών ή άτυπων µορφών
συνεργασίας και συντονισµού µε έµφαση στις εξατοµικευµένες ανάγκες της κάθε
ωφελούµενης.
■

Τη βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών

Απώτερος στόχος µέσα από τη δικτύωση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή,
όπως αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω, είναι η πρόσβαση σε όσο το δυνατόν
καλύτερες υπηρεσίες.
■
Ισχυροποίηση του ρόλου όλων των ∆οµών Υποστήριξης ενάντια στη βία
και προώθηση του έργου τους.
Κλείνοντας επανερχόµαστε και πάλι στο γνωµικό που αναφέρθηκε στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου «η ισχύς εν τη ενώσει». Η δηµιουργία και απρόσκοπτη
λειτουργία του δικτύου µε τα πολλαπλασιαστικά του οφέλη στην παροχή άµεσων,
κατάλληλων και εξατοµικευµένων υπηρεσιών µπορεί να συµβάλει στην
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ισχυροποίηση του ρόλου και του έργου των δοµών και των επαγγελµατιών, τόσο
στη συνείδηση των πολιτών και των (δυνητικά) ωφελουµένων, όσο και στην
κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση.

7. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ

Στο προηγούµενο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε τις υποσχέσεις των δικτύων. Σε
αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουµε τους κινδύνους που µπορεί να συνδέονται µε τα
δίκτυα. Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται κυρίως:
■
Με την κακή λειτουργία του δικτύου.
■
Με τον ασφυκτικό περιορισµό της ατοµικότητας.
■
Με αρνητικά ενδοοµαδικά φαινόµενα.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι οι οποιεσδήποτε στρεβλώσεις / παρεκκλίσεις από
τους στόχους και τις αρχές λειτουργίας του (π.χ. καταστρατήγηση της
δηµοκρατικής αρχής) µπορούν, αν όχι να ακυρώσουν εντελώς τον θετικό του
αντίκτυπο, τουλάχιστον να επηρεάσουν αρνητικά την επιρροή του.
Φυσικά, ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι το δίκτυο να µην αποκτήσει ποτέ
πραγµατική ζωή και η σύστασή του να µείνει µόνο σε επίπεδο διακηρύξεων ή να
αντιµετωπιστεί ως ένα γραφειοκρατικό διεκπεραιωτικό κοµµάτι της εργασίας.
Ποιοι άλλοι κίνδυνοι (µπορεί) να απορρέουν από την ανάπτυξη ενός δικτύου;
■

Περιορισµός αυτονοµίας

Σε ένα δίκτυο δηµιουργούνται νόρµες επαγγελµατικής συµπεριφοράς και εργασίας,
που ενώ στο πλείστον των περιπτώσεων µπορεί να είναι καθολικά αποδεκτές και
να προάγουν το έργο των επαγγελµατιών, µπορούν ωστόσο να δράσουν
ανασταλτικά στην αυτονοµία των επαγγελµατιών και στην παραγωγή καινοτόµων
ιδεών και ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Εάν τα όρια ενός δικτυού είναι πολύ στενά,
ελλοχεύει ο κίνδυνος του εγκλεισµού σκέψης και δράσης µέσα σε αυτά. Το εάν ένα
δίκτυο µπορεί να υποστηρίζει και να προωθεί και την αυτονοµία εξαρτάται τόσο
από τα όρια και πλαίσιά του όσο και από το πώς οι ίδιοι οι συµµετέχοντες
αντιλαµβάνονται και βιώνουν αυτά τα όρια.
■

Ανάπτυξη κοµφορµιστικών τάσεων

Στενά συνδεδεµένη µε τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω είναι και η ανάπτυξη
κοµφορµιστικών τάσεων, δηλαδή τάσεων συµµόρφωσης µε τις κυρίαρχες
πεποιθήσεις και συµπεριφορές που κυριαρχούν στην οµάδα.

■

∆ηµιουργία υποοµάδων (κλικών)

Ένα άλλο φαινόµενο που µπορεί να παρατηρηθεί εντός του δικτύου και να
υποσκάψει τη συνοχή του είναι η εµφάνιση υποοµάδων. Όπως σε κάθε οµάδα,
έτσι και στην οµάδα των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο δίκτυο µπορούν να
σχηµατιστούν και να παγιωθούν υποοµάδες που εάν εµφανίζουν αντιθετικά µεταξύ
τους χαρακτηριστικά µπορούν κάτω από ορισµένες συνθήκες να οδηγήσουν σε
πόλωση και να ευνοήσουν φαινόµενα ανταγωνισµού αναιρώντας κατ αυτόν τον
τρόπο την θετική επίδραση του δικτύου στην άµβλυνση του ανταγωνισµού.
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8. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Πώς δηµιουργείται ένα δίκτυο;
Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο χρειάζονται οι εξής προϋποθέσεις:
■
■
■
■
■
■

Ανάληψη πρωτοβουλίας
Συµφωνία σε κοινούς στόχους
Ανάγκη επικοινωνίας
Ανάγκη συνεργασίας
Συντονισµός δράσεων
∆ιασύνδεση

Αναλυτικότερα:
■ Για να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο, χρειάζεται ένα άτοµο ή ένας φορέας ή µια
οµάδα ατόµων, οι οποίοι διαπνέονται από κοινά ενδιαφέροντα και στόχους σε
ένα συγκεκριµένο θεµατικό αντικείµενο, να αναλάβουν οργανωµένα την
πρωτοβουλία δηµιουργίας του δικτύου.
■ Είναι θεσµικά και ηθικά αναγνωρισµένο από όλους τους φορείς, οι οποίοι
ασχολούνται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και όχι µόνο, ότι η έµφυλη βία
αντιστρατεύεται την αρχή της ισότητας των φύλων µε τον πλέον ακραίο τρόπο,
παραβιάζει θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών, βλάπτει την ψυχική ισορροπία
τους, προσβάλει την προσωπικότητά τους, οι επιπτώσεις, δε, του φαινόµενου
αυτού είναι πολλαπλές και αρνητικές σε όλα το φάσµα του κοινωνικού
οικονοµικού και πολιτισµικού γίγνεσθαι των σηµερινών κοινωνιών.
Οι συνέπειες αυτές είναι απαραίτητο να αντιµετωπισθούν µε τον
αποτελεσµατικότερο τρόπο, αφενός δια µέσου της υποστήριξης των γυναικών,
οι οποίες υφίστανται βία ή έχουν υποστεί στο παρελθόν, µε ολοκληρωµένο
τρόπο, της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των ίδιων των γυναικών και του
συνόλου των πολιτών και των φορέων, θεσµικών ή άλλων, για την πρόληψη και
καταπολέµηση της έµφυλης βίας, αφετέρου µε την προώθηση και υποστήριξη
θεσµικών αλλαγών για την καταπολέµηση του φαινοµένου της έµφυλης βίας.
■ Για να εξυπηρετηθούν οι διατυπωµένοι στόχοι κρίνεται απαραίτητη η άµεση
και αµφίδροµη επικοινωνία των φορέων υποστήριξης των στόχων, των θεσµικών
φορέων του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζοµένων στους
φορείς υποστήριξης, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.
■ Η συνεργασία µεταξύ φορέων και προσώπων οι οποίοι εµπλέκονται µε τον
οιονδήποτε τρόπο στην ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και
ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης αποτελεί θεµελιώδη λίθο για την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της έµφυλης βίας.
■ Η επικοινωνία και η συνεργασία των εµπλεκοµένων φορέων και προσώπων
στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της έµφυλης βίας δεν αρκούν, αποτελούν
όµως το υπόβαθρο για τον συντονισµό των ενεργειών και δράσεων οι οποίες
απαιτούνται.
■ Αρκούν όλα αυτά τα στοιχεία µεµονωµένα για να έχουµε δίκτυο; Αυτά τα
στοιχεία είναι ικανά να δηµιουργήσουν δίκτυο µόνο όταν ισχύουν σωρευτικά και
διασυνδεδεµένα σε φυσική και διαδικτυακή µορφή.
Για να αποκτήσει τη δική του ζωή το δίκτυο, χρειάζεται όλα τα παραπάνω να
λειτουργούν σε επίπεδο διατυπωµένης συµφωνίας, κοινά αποδεκτής από όλους
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τους συµµετέχοντες, ως προς τις αρχές, τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας
και συµµετοχής.
Αναφορικά µε τις δοµές υποστήριξης γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί βία ή και
κακοποιούνται οι ίδιες ή και τα παιδιά τους, και συγκεκριµένα η Γραµµή SOS, τα
Κέντρα Συµβουλευτικής Υποστήριξης της ΓΓΙΦ, τα Κέντρα Συµβουλευτικής
Υποστήριξης των ∆ήµων και οι Ξενώνες Φιλοξενίας, σε οριζόντιο επίπεδο
καταρχήν υπάρχουν οι προϋποθέσεις δηµιουργίας δικτύου:
■ Υπάρχει η πρωτοβουλία;
Ναι, υπάρχει η πρωτοβουλία από την ΓΓΙΦ διατυπωµένη στο προγραµµατικό της
πλαίσιο για την υλοποίηση οριζόντιων παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας, που
αποσκοπούν αφενός στο συντονισµό και στην παρακολούθηση της πολιτικής για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, τη συνεργασία
µε αρµόδιους φορείς άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση
αρµόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την
επιµόρφωση κρατικών λειτουργών και αφετέρου, στην ανάπτυξη ή/και στην
αναβάθµιση υπηρεσιών πολύπλευρης στήριξης των γυναικών (24ωρη λειτουργία
της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραµµής SOS 15900 υποστήριξης, νοµική αρωγή
κλπ.) µε έµφαση στην πρόληψη και στην καταπολέµηση της βίας σε εθνικό
επίπεδο.
■ Υπάρχει συµφωνία σε κοινούς στόχους;
Ναι, υπάρχει συµφωνία σε κοινούς στόχους, οι οποίοι είναι διατυπωµένοι ως εξής:
- Στην ολοκληρωµένη υποστήριξη των γυναικών θυµάτων
ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους.

βίας

(κυρίως

- Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών µε στόχο την
πρόληψη και την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών.
- Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την
πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών.
■ Υπάρχει η ανάγκη επικοινωνίας όλων των δοµών και των εργαζοµένων
σε αυτές;
Ναι, υπάρχει η ανάγκη επικοινωνίας λαµβάνοντας υπόψη ότι, προκειµένου οι
δοµές να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωµένες υπηρεσίες στις
εξυπηρετούµενες, είναι αναγκαίο να έχουν τη δυνατότητα παραποµπής της
εξυπηρετούµενης στη δοµή όπου θα καλυφθούν οι ανάγκες της άµεσα και
ολοκληρωµένα.
Παράδειγµα
∆έχεται τηλεφώνηµα η γραµµή SOS από γυναίκα, η οποία αναζητά στέγη, γιατί
κινδυνεύει η ζωή της. Σε αυτή την περίπτωση η γραµµή χρειάζεται να παραπέµψει
την εξυπηρετούµενη σε ξενώνα φιλοξενίας ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις
κάλυψης των αναγκών της, δηλαδή να είναι µακριά από τον τόπο διαµονής της
ενδεχοµένως και να µπορούν τα παιδιά της να παρακολουθήσουν το σχολείο τους
χωρίς να κινδυνεύουν. Για να πραγµατοποιήσει αυτό το αίτηµα η γραµµή
χρειάζεται να γνωρίζει όλους τους ξενώνες φιλοξενίας µε όλα τα χαρακτηριστικά
τους αφενός και αφετέρου να µπορεί να επικοινωνεί µε τους εργαζόµενους σε
αυτούς.
■ Υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας;
Ναι, υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας. Ας επανέλθουµε στο προηγούµενο
παράδειγµα. Η/Ο σύµβουλος είναι απαραίτητο να συνεργαστεί µε τους
εργαζόµενους στον ξενώνα αποστολής της εξυπηρετούµενης, προκειµένου να
δώσει τις πρώτες πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία που τον προέτρεψαν να
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προβεί στην παραποµπή, αλλά και στη συνέχεια να έχει την ανατροφοδότηση
(feed back) για την πορεία και εξέλιξη της εξυπηρετούµενης. Όλα αυτά, για να
συµβούν, είναι σαφές ότι το πλαίσιο συνεργασίας χρειάζεται να είναι
θεσµοθετηµένο και όχι να επαφίεται στην καλή ή µη πρόθεση των εργαζοµένων
των δοµών υποστήριξης.
■ Υπάρχει ανάγκη συντονισµού δράσεων;
Ναι, υπάρχει ανάγκη συντονισµού δράσεων.
Παράδειγµα
Μια γυναίκα θύµα trafficking, χρειάζεται άµεση προστασία και βοήθεια.
Προκειµένου να της παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια, απαιτείται να συντονιστούν
αρκετά µέλη του δικτύου και όχι µόνο, ώστε η γυναίκα αυτή να προστατευθεί. Η
δοµή που θα αναλάβει τη παροχή στέγης χρήσιµο θα ήταν, τα στελέχη της να
έχουν αυξηµένη εµπειρία στην αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων. Η δοµή
φιλοξενίας είναι απαραίτητο να είναι πλήρως προστατευµένη από το απόρρητο ως
προς το πού εδρεύει. Η σύµβουλος που θα αναλάβει την φιλοξενούµενη, εκτός
από την εµπειρία την οποία πρέπει να διαθέτει, θα χρειαστεί να χειριστεί πιθανόν
και άλλες επαφές, όπως µε την εισαγγελία, αστυνοµία, κ.λ.π. Επίσης, το θύµα θα
χρειαστεί και νοµική βοήθεια, οπότε τα στελέχη θα πρέπει να συνεργαστούν µε
τους κατάλληλους νοµικούς.
Για να συµβούν όλα αυτά, και µάλιστα άµεσα ή και ταυτόχρονα πολλές φορές,
απαιτείται συντονισµός δυνάµεων και δράσεων.

■ Υπάρχει ανάγκη διασύνδεσης των µελών του δικτύου;
Από τη φύση του ένα δίκτυο υπάρχει λόγω διασύνδεσης των µελών του. Ένα πολύ
χρήσιµο εργαλείο είναι η διαδικτυακή διασύνδεση των µελών µε την χρήση των
τεχνολογικών δυνατοτήτων που υπάρχουν σήµερα. Ξεπερνώντας τα στενά όρια
µιας φυσικής επικοινωνίας, η οποία απαιτεί χρόνο, χρήµα, δυνάµεις, το διαδίκτυο
στις µέρες µας διευκολύνει και παρέχει νέους τρόπους επικοινωνίας, συνεργασίας
και συµµετοχής ενισχύοντας όχι µόνο την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων,
αλλά και τη συνεργατική και φιλική σχέση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια
νέα µορφή κοινοτήτων, οι διαδικτυακές κοινότητες ή «δυνητικές κοινότητες». Τα
µέλη ενός δικτύου αποτελούν µια κοινότητα η οποία ορίζεται ως «µια οµάδα
ατόµων η οποία αλληλεπιδρά κατά µια διευρυµένη περίοδο χρόνου, που κατά τη
διάρκεια αυτού του χρόνου τα άτοµα µοιράζονται τη ταυτοποίηση µεταξύ τους και
σε κάποιο βαθµό προσπαθούν ενεργά να συµµεριστούν αξίες ή γνώση για ένα
κοινό σκοπό ή σχετικά µε ένα κοινό στόχο (Champion, 2006).
Από τη στιγµή που ένα δίκτυο έχει και διαδικτυακή
αποτελούν µια δυνητική κοινότητα, η οποία ορίζεται,
της οποίας συνδέονται µεταξύ τους µε τα µέσα
πληροφόρησης, τυπικά το internet.
Στο συγκεκριµένο δίκτυο έχει προβλεφθεί και υπάρχει και
µέσω βάσης δεδοµένων.

µορφή, τα µέλη του
ως «µια οµάδα τα µέλη
των τεχνολογιών της
διαδικτυακή διασύνδεση

Εν προκειµένω λοιπόν, παρατηρούµε ότι έχουµε όλα τα συστατικά µέρη για να
δηµιουργηθεί το δίκτυο των δοµών για την ολοκληρωµένη υποστήριξη των
γυναικών θυµάτων βίας εθνικής εµβέλειας, µε συντονιστή την Γενική Γραµµατεία
Ισότητας των Φίλων.
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9. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Όπως είδαµε έχουµε ένα δίκτυο εθνικής εµβέλειας µε όλα τα χαρακτηριστικά
του. Αρκεί, όµως, το δίκτυο αυτό, ώστε οι παρεχόµενες υπηρεσίες, τόσο στις
γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία όσο και στην ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων, να αντιµετωπίζουν µε τα µέγιστα δυνατά
αποτελέσµατα το φαινόµενο της έµφυλης βίας;
Είναι κρίσιµο η κάθε δοµή στην τοπική και ευρύτερη κοινότητά της να
δηµιουργήσει αλυσιδωτό δίκτυο, µε φορείς οι οποίοι παρέχουν ευρύτερες
υπηρεσίες, όπως νοσοκοµεία, αστυνοµία, εισαγγελία, εκπαίδευση, ασφαλιστικούς
οργανισµούς, κ.λ.π., µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και κοινωνικούς και επαγγελµατικούς συλλόγους,
όπως δικηγορικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναικών, σύλλογοι ατόµων µε αναπηρίες,
σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων κλπ., αλλά ακόµη και µε πρόσωπα κλειδιά της
κοινότητας.
∆ηµιουργώντας ένα τέτοιο δίκτυο εξασφαλίζεται η αµεσότητα αντιµετώπισης των
θεµάτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία
αλλά κινητοποιείται ταυτόχρονα και µεγάλο µέρος της τοπικής κοινότητας στην
αντιµετώπιση του φαινοµένου της έµφυλης βίας.
Πώς δηµιουργούµε ένα τοπικό δίκτυο;
Ενέργεια 1.
Καταγραφή δυνητικών φορέων για συνεργασία
Προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα τοπικό δίκτυο είναι χρήσιµο να
καταγράψουµε όλους τους δυνητικούς φορείς µε τους οποίους θα ήταν ωφέλιµο
να έχουµε σταθερή συνεργασία. Ένας τρόπος οργάνωσης αυτής της καταγραφής
ο οποίος προτείνεται είναι ο εξής:
∆ηµιουργούµε έναν κατάλογο µε θεµατικές κατηγορίες τις οποίες ορίζουµε
σύµφωνα µε τις εκτιµώµενες ή δυνητικές ανάγκες του πληθυσµού στόχου, στην
περίπτωση µας, γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία ή υφίστανται βία.
Προτεινόµενες θεµατικές κατηγορίες
Ασφάλεια – Προστασία
■ ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας σε Νοµό και Περιφέρεια – Κοινωνικής
Μέριµνας των ∆ήµων
■ Συνήγορος του πολίτη
■ Αστυνοµικές Αρχές
■ Εισαγγελίες
■ Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες
■ ∆ικηγορικοί Σύλλογοι
■ Εθελοντικές οµάδες Νοµικών
Υγεία
■ Νοσοκοµεία – Κέντρα Υγείας
■ ∆ηµοτικές Υπηρεσίες Υγείας
■ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως Γιατροί
Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσµου, Ερυθρός Σταυρός κλπ.
■ Εθελοντικές οµάδες Γιατρών – Νοσηλευτών
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■ Εθελοντές Γιατροί – Νοσηλευτές ως άτοµα

Εργασία
■ ΟΑΕ∆ – Κ.Π.Α.
■ Γραφεία Απασχόλησης Περιφερειών – ∆ήµων
■ Εµπορικοί Σύλλογοι - Επιµελητήρια
■ Επαγγελµατικοί Σύλλογοι – Επιµελητήρια
■ Ιδιωτικά Γραφεία Απασχόλησης
■ Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Απασχόλησης
■ Βιοµηχανίες της Περιοχής
■ Εταιρείες της Περιοχής
■ Εργοδοτικοί φορείς της περιοχής
■ Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστηµίων
Εκπαίδευση
■ Κέντρα δια βίου µάθησης Περιφερειών – ∆ήµων
■ ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
■ ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
■ Πανεπιστηµιακοί Φορείς
■ Σχολικές µονάδες
■ Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
■ Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
■ Σύλλογοι Γονέων και κηδεµόνων
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
■ Εκκλησία
■ Τοπικά παραρτήµατα Ερυθρού Σταυρού
■ Συνήγορος του Πολίτη
■ Κύκλος δικαιωµάτων του Παιδιού
■ Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς Αµνηστίας
■ Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
■ Μεταναστευτικές Οργανώσεις
■ Γιατροί Χωρίς Σύνορα
■ Γιατροί του Κόσµου κλπ
■ Το χαµόγελο του παιδιού
Και όποιες άλλες οργανώσεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή
Σύλλογοι
■ Σύλλογοι Γυναικών
■ Σύλλογοι Ατόµων µε Αναπηρία
■ Επαγγελµατικοί Σύλλογοι
■ Σύλλογοι εκπαιδευτικών
■ Πολιτιστικοί σύλλογοι
■ Θεµατικοί σύλλογοι
Στοιχεία χρήσιµα για την καταγραφή του φορέα προτείνονται:
■ Ακριβής ονοµασία του φορέα και νοµικό καθεστώς π.χ. ∆ηµόσια Υπηρεσία,
Ανεξάρτητη Αρχή κλπ.
■ Σκοποί του φορέα και παρεχόµενες υπηρεσίες π.χ. Νοσοκοµείο παροχές υγείας
κλπ.
■ Ωράριο λειτουργίας
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■ Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ιεύθυνση, τηλέφωνα, e-mails, Fax, πρόσωπα επαφής.

Ενέργεια 2.
Επικοινωνία µε τους δυνητικούς φορείς για συνεργασία
Καταγράψαµε όλους τους φορείς ανά θεµατική κατηγορία που δραστηριοποιούνται
στην στενή και ευρύτερη περιοχή µας.
Επικοινωνούµε µαζί τους µε όποιο τρόπο, είναι περισσότερο άµεσος και
πρόσφορος, µε στόχο να ενηµερώσουµε για τους στόχους και τις δραστηριότητες
του Συµβουλευτικού µας Κέντρου ή του Ξενώνα Φιλοξενίας τόσο µε προσωπική
επαφή όσο και µε έντυπο ή άλλο υλικό που διαθέτουµε.
Στη συνέχεια επικοινωνούµε τους λόγους για τους οποίους απευθυνόµαστε στον
φορέα τους, ενώ ταυτόχρονα ενηµερώνουµε και για το δίκτυο το οποίο
δηµιουργούµε.
Στις θετικές απαντήσεις που δεχόµαστε από τους φορείς ως προς την πρόθεση
συνεργασίας, προχωράµε σε πρωτόκολλο συνεργασίας µε τον φορέα.
Ενέργεια 3.
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας
Το πρωτόκολλο συνεργασίας µας εξασφαλίζει: τους όρους της συνεργασίας, την
διάρκεια της συνεργασίας ανεξάρτητα από τα πρόσωπα διοίκησης των φορέων
µας, την διάχυση των δράσεων του φορέα µας (Πρότυπο Πρωτοκόλλου
συνεργασίας θα βρείτε στο παράρτηµα).
Στις πιθανές αρνητικές απαντήσεις που ενδεχοµένως να δεχτούµε, επιδιώκουµε να
αποκτήσουµε ένα πρόσωπο επαφής ώστε να έχουµε κάποια πρόσβαση αφενός και
αφετέρου στις δράσεις ευαισθητοποίησης να υπάρχει κόµβος.

Ενέργεια 4.
Εµπλοκή προσώπων εντός και εκτός δικτύου
Ένας σηµαντικός παράγοντας για την δηµιουργία του τοπικού µας δικτύου είναι τα
πρόσωπα, όχι µόνο αυτά τα οποία είναι πρόσωπα κλειδιά σε δυνητικούς
συνεργαζόµενους φορείς, αλλά και πρόσωπα τα οποία είναι ευαισθητοποιηµένα σε
θέµατα ισότητας φύλου ή και γενικά επιδεικνύουν µια µεγαλύτερη συµµετοχή στα
«κοινά». Ακόµη, πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο περιβάλλον µας και κατανοούν
τους στόχους των δοµών µας ή και πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί βία στο
παρελθόν και το αντιµετώπισαν µε τον όποιο τρόπο κλπ.

Με αυτόν τον τρόπο η διάχυση των δράσεων, των απόψεων, των γνώσεων, της
καινοτοµίας τείνουν να εξαπλώνονται µέσω στενών δεσµών και συνδέσεων. Έτσι
µπορούµε να επηρεάσουµε ανθρώπους που γνωρίζουµε ή δεν γνωρίζουµε. Σαν το
ντόµινο µπορούµε να µεταδώσουµε πληροφορίες ή να επηρεάσουµε συµπεριφορές
πράγµα το οποίο µπορεί να πράξει το ίδιο το άτοµο σε ένα άλλο άτοµο και ούτω
καθεξής5. Έτσι αποκτούµε ένα δίκτυο αυτής της µορφής:

5

Nicholas A. Christakis, MD,PhD, και James H. Fowler, PhD, Συνδεδεµένοι, εκδόσεις κάτοπτρο,2010
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Νοσηλευτικό
Προσωπικό

Νοσοκοµείο

Ευαισθητοποιηµένη
Νοσηλεύτρια
εργαζόµενη
σε
κατάστηµα
ρουχων η
µητέρα της

Συµβουλευτικό
Κέντρο/Ξενώνας
Φιλοξενίας

Φίλη Α

Φίλη της φίλης
της φίλης της Α
εργαζόµενη σε
κατάστηµα
ρούχων

Φίλη
της
Φίλης
Α

Φίλη της
Φίλης της
Φίλης της Α
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Κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας στη δηµιουργία ενός τοπικού ή και άλλου δικτύου,
είναι η δράση αυτή, να ενταχθεί στο πρόγραµµα λειτουργίας των δοµών ως
βασική, αλλά και να οριστεί αρµόδιο στέλεχος, το οποίο θα έχει στην ευθύνη του
τόσο την δηµιουργία όσο και την λειτουργία του δικτύου.
Είναι φανερό ότι δεν αρκεί κανείς απλώς να δηµιουργήσει ένα δίκτυο, αλλά
χρειάζεται αυτό να µπορέσει να διατηρηθεί στο χρόνο και να αναπτυχθεί
λειτουργώντας όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικά στους στόχους και τις δράσεις
των δοµών.
Ακολουθώντας
τους
κρίκους:
Μαθαίνω-∆ιατηρώ-Επενδύω-Αναπτύσσω,
δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και διατήρηση του
δικτύου.
Βασικοί κανόνες για την ανάπτυξη και διατήρηση του δικτύου:
■ Παρακολούθηση (follow up) των επαφών µας, αλλά και τήρηση των
υποσχέσεων οι οποίες έχουν δοθεί ή προκύψει από τη λειτουργία του.
■ Συστηµατική επικοινωνία και ενηµέρωση για όλες τις δράσεις και τα νέα του
δικτύου.
■ Αδιάλειπτη τροφοδότηση του δικτύου.
■ ∆ηµιουργία οµάδων εντός του δικτύου.
■ Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης όπως
Facebook, Twitter, blogs, κ.λ.π.
■ ∆ηµιουργία εκδηλώσεων.
Σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης, διατήρησης και επέκτασης του δικτύου
αποτελεί η ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης καθόλη τη
διάρκεια ζωής του δικτύου.
Τέτοιες δράσεις ενδεικτικά είναι:
Ευαισθητοποίηση – ενηµέρωση σε οµάδες εκπαιδευτικών, µαθητών,
γονέων, οµάδες σε διάφορους χώρους εργασίας όπως νοσοκοµεία,
ασφαλιστικούς φορείς, επαγγελµατικούς φορείς, κ.λ.π.
Συµµετοχή σε εκδηλώσεις τοπικές των δήµων ή άλλων φορέων.
∆ηµιουργία happenings.
Συµµετοχή σε θεµατικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές.
Αρθρογραφία.
∆ελτία τύπου.
Με αυτό τον τρόπο το δίκτυο ενισχύει και επεκτείνει τη δυναµική του, δηµιουργεί
προϋποθέσεις διείσδυσης σε άτοµα και χώρους όπου δεν έχει κατορθώσει να
επικοινωνήσει, παγιώνει τους υπάρχοντες δεσµούς και αναπτύσσει νέους.
Ταυτόχρονα, ενισχύονται σηµαντικά οι δράσεις ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης
λαµβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο αποτελείται από πρόσωπα τα οποία λειτουργούν
ως διακινητές των στόχων και των ιδεών του.
Αυτή η σχέση µεταξύ δικτύου και δράσεων ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης
λειτουργεί µε αµφίδροµο τρόπο ενισχυτικά στην επίτευξη των στόχων του έργου.
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10. ∆ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Επιδίωξη ενός δικτύου αποτελεί, τα µέλη του, να αποκτούν δεσµούς, να
ανταλλάσουν
απόψεις,
να
διακινούν
ιδέες,
να
αλληλοϋποστηρίζονται
επαγγελµατικά, να συνδιαµορφώνουν στόχους, να επεκτείνουν τους δεσµούς τους
και σε προσωπικό επίπεδο και µε αυτό τον τρόπο να αντιλαµβάνονται τον εαυτό
τους ως µέλος µιας κοινότητας.
Η αίσθηση «του ανήκειν», της κοινότητας δηλαδή, είναι µοχλός ανάπτυξης,
διατήρησης και επέκτασης του δικτύου, είναι όµως και η προϋπόθεση ώστε το
δίκτυο να αποκτήσει τη δική του ζωή και δυναµική.
Στόχος του δικτύου για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών, προτείνεται
να είναι η δηµιουργία και λειτουργία µιας δυνητικής κοινότητας.

Τι είναι µια δυνητική κοινότητα;
Ο όρος δυνητική κοινότητα παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια ευρέως, θέλοντας
να διαφοροποιηθεί η έννοια της φυσικής κοινότητας από αυτήν των διαδικτυακών
κοινοτήτων.
Κατά τον Park, (Park, 2006:451) η δυνητική κοινότητα είναι «µια συλλογή από
άτοµα που µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, ιδέες και συναισθήµατα µέσα στο
διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα συνεργασίας».
Κατά τον White, (White, 2006:358), ορίζεται ως «µια οµάδα τα µέλη της οποίας
συνδέονται µεταξύ τους µε τα µέσα των τεχνολογιών της πληροφόρησης, τυπικά
το internet. Συχνά, αυτές οι κοινότητες διαφοροποιούνται από τις χαλαρές οµάδες,
έχοντας ένα κοινό σκοπό, καθορισµένη ιδιότητα και αλληλεπίδραση που
συνεχίζεται στο χρόνο». Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι οι δυνητικές κοινότητες
είναι κοινότητες οι οποίες λειτουργούν µέσω του διαδικτύου. Φυσικά, η δηµιουργία
µιας δυνητικής κοινότητας δεν αποκλείει ούτε αποτρέπει τα µέλη της από φυσική
συνάντηση
Ο όρος «δυνητική» προσδιορίζεται ως δυνατότητα (δυνητική =εν δυνάµει) να
αντιµετωπιστεί η κοινότητα στο διαδίκτυο ως κοινότητα µε τα χαρακτηριστικά µιας
φυσικής κοινότητας. Κατά συνέπεια, προβάλλεται η κοινωνική διάσταση του όρου
κοινότητα διαµεσολαβούµενη από τεχνολογίες πληροφορίας, οι οποίες παρέχουν
χωροχρονική ανεξαρτησία, σε αντίθεση µε τους όρους «εικονική κοινότητα»
(virtual community), «διαµεσολαβηµένες από το διαδίκτυο κοινότητες» (internetmediated communities), οι οποίοι εστιάζουν κυρίως στο µέσο επικοινωνίας.
Πλεονεκτήµατα «δυνητικών κοινοτήτων»
Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι δυνητικές κοινότητες, του κυβερνοχώρου
και του διαδικτύου, προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα στα µέλη τους.
Αναλυτικότερα:
■ Καθιστά εφικτή τη συµµετοχή µελών από όλο τον κόσµο και ειδικότερα ειδικών
και εµπειρογνωµόνων σε θέµατα ισότητας φύλων, καταπολέµησης της έµφυλης
βίας, λειτουργίας Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας.
■ ∆ιευκολύνει την ανάδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε «µηδενικό»
χρόνο από όλο τον κόσµο.

■ ∆ιευρύνει και αυξάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία αλλά και
τον σχολιασµό, την αποθήκευση και τον εµπλουτισµό της ίδιας της πληροφορίας.

■ Αυξάνει την δυνατότητα κινητοποίησης των µελών µε ταχύτερους ρυθµούς.
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■ Παρέχει τη δυνατότητα στα µέλη να αναζητήσουν και να βρουν άλλα µέλη µε
κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες.

■ Παρέχει τη δυνατότητα για εστιασµένη βοήθεια από µέλος σε µέλος.
■ Προσφέρει τη δυνατότητα σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης επικοινωνίας.
■ Με την λειτουργία των δυνητικών κοινοτήτων συχνά αποκτάται και υιοθετείται
από τα µέλη «κοινή γλώσσα».
Αψηφώντας τον φυσικό χωροχρόνο και δηµιουργώντας έναν ηλεκτρονικό
χωροχρόνο οι κοινότητες των ανθρώπων και των επαγγελµατιών δηµιουργούν
συνθήκες ανάπτυξης και αντιµετώπισης θεµάτων που ξεπερνούν τα όρια µιας
πόλης, µιας χώρας, µιας ηπείρου.
Στο νέο αυτό χώρο η αλληλεπίδραση των µελών του δικτύου αποκτά διαστάσεις,
οι οποίες απέχουν µακράν του στενού χώρου µιας τοπικής κοινότητας.
∆ίνεται η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που µε άλλο τρόπο θα ήταν δύσκολο να
αποκτηθούν και η αξιοποίηση της επαφίεται στο ίδιο το δίκτυο.

11. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Η πρόταση για ένα ολοκληρωµένο δίκτυο σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας
των υποστηρικτικών δοµών για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός πλαισίου παροχής «Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών» σε
ένα σύστηµα
το οποίο έρχεται να αντιµετωπίσει µε αποτελεσµατικότερο τρόπο
την παροχή υπηρεσιών προς όφελος τόσο των γυναικών θυµάτων βίας και των
οικογενειών τους, των επαγγελµατιών οι οποίοι είναι στελέχη πρώτης γραµµής
όσο και να αυξήσει πολλαπλασιαστικά το όφελος προς την κοινότητα.
Τα αναµενόµενα οφέλη αφορούν:
στην εξοικονόµηση ανθρώπινων και
οικονοµικών πόρων, στη διασφάλιση κοινών ποιοτικών προδιαγραφών για την
παροχή υπηρεσιών, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, στην
αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς και την
συστηµατική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Παρά τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από το ολοκληρωµένο δίκτυο, ο
Goffman αναγνωρίζει τον
κίνδυνο που ελλοχεύει από την κατάχρηση στις
λειτουργίες δικτύων, ότι πιθανόν ακόµη και αθέλητα να οδηγήσει, σε «απόλυτο
θεσµό». Σε ορισµένες περιπτώσεις, το απρόσµενο αποτέλεσµα αυτών των
συνεργασιών έγκειται στο γεγονός ότι ούτε ένα τµήµα της ιδιωτικής ζωής του
ατόµου δεν ξεφεύγει από το επαγγελµατικό βλέµµα. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις
στις οποίες η δεοντολογία δεν τηρείται, σχετικά µε την ανταλλαγή ανεπίσηµων
πληροφοριών.
Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχωρισµός των ρόλων στις
λειτουργίες δικτύων είναι πιθανό να προκύψουν σοβαρές δυσκολίες από τη
σύγχυση των ρόλων των µετεχόντων στο δίκτυο, η οποία είναι ιδιαίτερα επιζήµια
στην καλή λειτουργία του δικτύου.
Όµως, παρά τους σοβαρούς αυτούς κινδύνους, ένα σωστά οργανωµένο
αυτοελεγχόµενο, µε καταµερισµό ρόλων και αρµοδιοτήτων δίκτυο ελαχιστοποιεί
την πιθανότητα να οδηγηθούµε στον «απόλυτο θεσµό».
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Στέλλα Κατσαβού
Βαλεντίνα Μπέλλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Λογότυπο
ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
………………..

Λογότυπο ∆ήµου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ……….. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
Του ∆ήµου ……………………………………………….
ΚΑΙ
ΤOY ………………………….. ……………………………..

Στην ………………, σήµερα, την …. ……………………….2013 ανάµεσα στα κάτωθι
συµβαλλόµενα µέρη:
1. Τον ∆ήµο ………………………, ο οποίος εδρεύει στην ……………….., επί
της οδού ……………………………, αρ. ……….. νοµίµως εκπροσωπούµενος/η από
τον/την ∆ήµαρχο …………………….... και
2. Το ………………… ……………………………, που εδρεύει στην ………………., επί της
οδού ………………………….., αρ., ………….., νοµίµως εκπροσωπούµενο από
τον/την Πρόεδρο του κ./κα …………………, έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά και
συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ι΄
Η βία κατά των γυναικών συνιστά την πιο ειδεχθή συστηµατική και
διαδεδοµένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον κόσµο. Αποτελεί
απειλή για όλες τις γυναίκες και εµπόδιο σε κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη,
ειρήνη και ισότητα των φύλων σε όλες τις κοινωνίες. Το φαινόµενο της
βίας κατά των γυναικών έχει πολλές διαστάσεις: Νοµική, Ψυχοκοινωνική,
Οικονοµική, Υγείας, Ανάπτυξης, Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και Ισότητας
των Φύλων.

Ο ∆ήµος ……………………….. µε χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του
«Εθνικού Προγράµµατος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 20102013» µε την

Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων

υλοποιεί
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πρόγραµµα

µε

την

δηµιουργία

και

λειτουργία

Συµβουλευτικού

Κέντρου/Ξενώνα Φιλοξενίας, για την καταπολέµηση της βίας κατά των
γυναικών σε όλες της τις µορφές (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική
παρενόχληση, βιασµός, παράνοµη διακίνηση προσώπων). Το ανωτέρω
πρόγραµµα εντάσσεται σε ένα

ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης της

Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων

και

περιλαµβάνει ένα δίκτυο

δοµών για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως την
τηλεφωνική γραµµή SOS 15900, τα συµβουλευτικά κέντρα, τους ξενώνες
φιλοξενίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής και
νοµικής συµβουλευτικής βοήθειας σε γυναίκες που είναι θύµατα βίας.
ΙΙ’
Ο ∆ήµος ………………………. και ο ………………… ……………………. , αναγνωρίζοντας
από κοινού: α) την αναγκαιότητα ουσιαστικής συµβολής της πολιτείας στην
ενίσχυση των γυναικών θυµάτων της έµφυλης βίας, ως προαπαιτούµενο
της κοινωνικής συνοχής και της ευηµερίας, β) τη σηµασία της συνεργασίας
των φορέων µε τους επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς στην
προσπάθεια καταπολέµησης και εξάλειψης όλων των µορφών της έµφυλης
βίας, γ) την αναγκαιότητα της λειτουργίας συµβουλευτικού κέντρου/
ξενώνα φιλοξενίας του ∆ήµου

ως υπηρεσιών πρώτης γραµµής, άµεσης

αρωγής προς τις γυναίκες – θύµατα έµφυλης βίας, καθώς επίσης και την
σηµασία υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τη
έµφυλη βία, όλων των µορφών, συµφωνούν στο κάτωθι

παρακάτω

πλαίσιο συνεργασίας:

ΙΙΙ΄
Ο

∆ήµος

………………………

και

ο

………………….

…………………………..,

επιβεβαιώνοντας την αµοιβαία πρόθεσή τους να συνεργασθούν εγκαίρως
και αποτελεσµατικά για την ενίσχυση και επιτυχία του έργου του ∆ήµου
…………………………………. για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας
κατά

των

γυναικών

προσέρχονται

στην

υπογραφή

του

παρόντος

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, µε το οποίο συµφωνούν ως ακολούθως:

Α) Ο ∆ήµος ……………………………………:
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εντάσσει στο

έργο

µε

τίτλο:

«∆ηµιουργία

και Λειτουργία

Κέντρου

Συµβουλευτικής Υποστήριξης / Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας
σε τοπικό επίπεδο τη συνεργασία µε το …………………… …………………..
εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για:
•

τη διοργάνωση, σε συνεργασία µε το …………, σεµιναρίων, για την
ευαισθητοποίηση

και

την

ενηµέρωση

των

εργαζοµένων

στο

………………….. που επιθυµούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις
γυναίκες θύµατα βίας.
•

Παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά στην αντιµετώπιση της
έµφυλης βίας µέσω του ∆ικτύου που διατηρεί συνεργαζόµενων
φορέων και προσώπων

Β) Ο …………………… :
•

συνεργάζεται

µε

το

Συµβουλευτικό

Κέντρο

Γυναικών/Ξενώνα

Φιλοξενίας του ∆ήµου ……………….., το/ο οποίο/ος

βρίσκεται στην

………….. και εξασφαλίζει (ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει ο
φορέας) βοήθεια.
•

Συµµετέχει στο δίκτυο συνεργαζοµένων φορέων και προσώπων του
Συµβουλευτικού Κέντρου / Ξενώνα Φιλοξενίας

Τα παραπάνω από κοινού συµφώνησαν και συνυπογράφουν αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν
και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε το κάθε συµβαλλόµενο
µέρος από ένα:
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

∆ήµαρχος ……………………

Πρόεδρος/∆ιευθυντής/ του
………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείµενο της συνεργασίας του ∆ήµου ………… µε τον …………που
συνυπογράφει το πρωτόκολλο συνεργασίας (αναπόσπαστο τµήµα του
οποίου αποτελεί το παρόν) είναι η παροχή υπηρεσιών (ανάλογα µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες) σε γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας.

Ο

σκοπός

της

συνεργασίας

είναι

διττός:

αφενός,

στοχεύει

στην

καταπολέµηση και εξάλειψη όλων των µορφών έµφυλης βίας που
υφίστανται
διευθέτησης
υποστηρίζει

οι

γυναίκες

ενισχύοντας

στην

ζητηµάτων……………………..,
τα

µέλη/τους

εργαζόµενους

πράξη

αφετέρου,
στο

τη

δυνατότητα

ενθαρρύνει

………………………..

και
στην

ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.

Β. ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ
Για το σκοπό αυτό, παραπέµπονται από το συµβουλευτικό κέντρο/ξενώνα
φιλοξενίας του ∆ήµου ……………. γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε
µορφή έµφυλης βίας π.χ. ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση,
βιασµός, παράνοµη διακίνηση και εµπορία γυναικών.

Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παροχή υπηρεσιών (ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες) βοήθειας θα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την 31η .12.2015.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ …………………………………………………………………………….
Έντυπο φορέα
ΑΚΡΙΒΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX
E-MAILS
ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΑΦΗΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

1Η

2Η

3Η

4Η

5Η

6Η

7Η

8Η

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑ ∆ΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ …………………………………………………………………………….
Έντυπο προσώπου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX
E-MAILS
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

1Η

2Η

3Η

4Η

5Η

6Η

7Η

8Η

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑ ∆ΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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