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Ερευνητικά στοιχεία 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος1 

 

«BRIDGE - Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της 

ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη» 

 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «BRIDGE - Οικοδομώντας σχέσεις μέσω 

της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην 

Ευρώπη» πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2019 μια έρευνα αναφορικά 

με ειδικότερα ζητήματα έμφυλης βίας. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά αφενός παιδιά 

και νέοι εν κινήσει και αφετέρου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κοινωνικής μέριμνας και 

προστασίας ανηλίκων καθώς και επαγγελματίες φροντίδας, κοινωνικοί επιστήμονες, 

ψυχολόγοι, δικηγόροι, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και συντονιστές δομών φιλοξενίας 

ανηλίκων.2 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίων τα οποία περιείχαν τόσο 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όσο και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το κάθε ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε έπειτα από ατομική συνάντηση που πραγματοποίησε ο συλλέκτης των 

δεδομένων με τους συμμετέχοντες.  

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με σκοπό να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τις αιτίες (που οδηγούν στην έμφυλη βία) και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζεται η 

έμφυλη βία, για τα τρέχοντα γνωστικά κενά των επαγγελματιών σχετικά με την έμφυλη βία και 

για τα επίπεδα ευαισθητοποίησης σχετικά με την έμφυλη βία ανάμεσα σε παιδιά και σε νέους 

σε κίνηση. 

 

                                                           
1
 «Αυτή η συλλογή στοιχείων χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας κι Ιθαγένειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).» 
 
2 «Αποποίηση: Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και είναι 

αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών 
που περιέχει.» 
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Α.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που αφορά τα παιδιά προέκυψαν τα παρακάτω 

δεδομένα: 

1. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 19 παιδιά, 11 αγόρια και 8 κορίτσια, ηλικίας 8 έως 23 ετών, τα 

οποία κατάγονται από τις ακόλουθες χώρες: Συρία, Αφγανιστάν, Μάλι, Ιράκ, Λίβανο, 

Βουλγαρία, Νιγηρία, Ελλάδα.   

    

 

2. Από τα παραπάνω παιδιά τα 12 δήλωσαν ότι βρίσκονται στη χώρα τουλάχιστον μαζί με ένα μέλος 

της οικογένειας τους, τα 5 δήλωσαν ότι δε συνοδεύονται ενώ τα 2 δεν απάντησαν στη σχετική 

ερώτηση. 

 

 

3. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τις απόψεις τους αναφορικά με την έμφυλη 

βία. Ειδικότερα περιγράψαμε στα παιδιά διαφορετικές καταστάσεις και ρωτήσαμε τί πιστεύεουν γι’ 

αυτές .  

Ένα από τα παραδείγματα που τέθηκαν είναι το εξής: 
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«Ένα αγόρι στο σχολείο κλαίει επειδή πήρε έναν κακό βαθμό. Οι συμμαθητές του 

αρχίζουν να τον περιπαίζουν και να του λένε κοροϊδευτικά : Μόνο τα κορίτσια κλαίνε! Τι 

πιστεύεις για αυτήν την κατάσταση;» 

Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 6 απαντήσεων, με 

δυνατότητα επιλογής άνω των μια απαντήσεων. Από τα 19 παιδιά, τα 14 δήλωσαν ότι «Είναι εντάξει 

για ένα αγόρι να κλαίει σε αυτήν την κατάσταση», τα 10 δήλωσαν ότι «Το αγόρι πρέπει να ζητήσει την 

υποστήριξη του δασκάλου σε μια τέτοια κατάσταση» και τα 13 ότι  «Το αγόρι πρέπει να ζητήσει την 

υποστήριξη ενός φίλου σε μια τέτοια κατάσταση». 

Ένα άλλο παράδειγμα που τέθηκε είναι το παρακάτω:  

«Στο δρόμο βλέπεις ένα άντρα να χτυπά την σύζυγο του. Τι πιστεύεις γι’ αυτήν την 

κατάσταση;» 

Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 6 απαντήσεων, με 

δυνατότητα επιλογής άνω των μια απαντήσεων . Από τα 19 παιδιά, τα 17 απάντησαν ότι «Είναι μια 

μορφή βίας», ενώ τα 3 δήλωσαν ότι «Είναι ένα προσωπικό ζήτημα, δεν με αφορά».  

 

4. Τέλος, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τις δυνατότητες γνωστοποίησης-αναφοράς 

περιστατικών έμφυλης βίας.  

«Από ποιόν θα ζητούσες βοήθεια σε περίπτωση που αντιμετώπιζες οποιαδήποτε 

μορφή βίας;» (Ερώτηση με δυνατότητα απάντησης ανοιχτού τύπου) 

 

 

Β.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που αφορά τους επαγγελματίες φροντίδας 

προέκυψαν τα παρακάτω αποτέλεσματα: 

1.  Στην έρευνα έλαβαν μέρος 38 επαγγελματίες.  
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2. Οι 21 εξ αυτών εργάζονται σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων, οικογενειών, κακοποιημένων 

γυναικών και safe zones. Οι υπόλοιποι επαγγελματίες ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού, 

ψυχολόγου, δικηγόρου, παιδαγωγού και street worker προέρχονται από ιδιωτικούς ή 

δημόσιους φορείς κοινωνικής μέριμνας και προστασίας ανηλίκων.  

 

 

3. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν θεωρούν ότι έχουν επαρκή κατάρτιση πάνω στην έμφυλη βία για 

τις ανάγκες της θέσης απασχόλησης τους. Οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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4. Αναφορικά με τις διαδικασίες ταυτοποίησης θυμάτων/ επιζώντων ανάμεσα σε ανηλίκους και 

νεαρούς ενήλικες, ρωτήσαμε τους επαγγελματίες αν ο φορέας στον οποίο εργάζονται διαθέτει τυπικές/ 

άτυπες διαδικασίες ταυτοποίησης θυμάτων/ επιζώντων έμφυλης βίας.  

 

 

 

5. Ακολούθως η έρευνα ανέπτυξε το ζήτημα των διαδικασιών αναφοράς θυμάτων/ επιζώντων έμφυλης 

βίας ανάμεσα σε ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν  αν ο φορέας στον 

οποίο εργάζονται διαθέτει τυπικές/ άτυπες διαδικασίες αναφοράς/παραπομπής ταυτοποίησης 

θυμάτων/ επιζώντων έμφυλης βίας.  

 

 

Αναλόγως δε του κάθε περιστατικού αλλά και της ειδικότερης βοήθειας που χρήζει το θύμα της 

έμφυλης βίας (π.χ. ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υγειονομική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, 

πρόγραμμα παιδικής προστασίας, υπηρεσία διερμηνείας) οι επαγγελματίες αναφέρουν τα περιστατικά 

στους παρακάτω δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς: αστυνομία, Εισαγγελία, Εισαγγελία Ανηλίκων, 

νοσοκομειακά ιδρύματα, ΑΡΣΙΣ – Κ.Ο.Υ.Ν, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, SOLIDARITY NOW, ΔΙΟΤΙΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, PRAKSIS, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και 

INTEVOLVE.  
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6. Η έρευνα συνεχίστηκε με τις διαδικασίες παρακολούθησης (follow-up) της πορείας των υποθέσεων 

που έχουν παραπα. μεφθεί από τους επαγγελματίες σε άλλους φορείς. Ρωτήσαμε τους συμμτέχοντες 

για το αν διαθέτει το κέντρο/ ίδρυμα τους πρακτικές παρακολούθησης παραπεμφθέντων υποθέσεων 

έμφυλης βίας.  

 

 

 

7. Τέλος, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το αν ο φορέας στον οποίο εργάζονται διαθέτει 

εξειδικευμένα εργαλεία για την διαχείριση υποθέσεων έμφυλης βίας.  

 

 

3% 

58% 
5% 

34% 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ 
ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΙ; 

ΝΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΓΡΑΠΤΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΝΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΤΥΠΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΝΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΤΕ ΑΤΥΠΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΌΧΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ 

2
0

 

5
 

1
3

 

Ό Χ Ι  Ν Α Ι  Δ Γ / Δ Α  


