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Προωθώντας την ένταξη των γυναικών,

δικαιούχων διεθνούς προστασίας,

μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής

μιας πολύπλευρης προσέγγισης στην ένταξη



Μέσα στην αυξανόμενη ξενοφοβία, η Μελίσσα

είναι παρακαταθήκη, και κατά κάποιον τρόπο

επίκληση στο πνεύμα μιας χώρας που από πολύ παλιά

φιλοξενεί εδώ πρόσφυγες και μετανάστες. «Οι μετανάστριες

αντιμετωπίζουν διπλή περιθωριοποίηση ως γυναίκες

και ως μετανάστριες, αλλά αποτελούν και παράγοντες

αλλαγής (...). Είναι πρωταγωνίστριες στην ένταξη λόγω

των παιδιών τους. Είναι πολλαπλασιαστές.

Για κάθε μικροσκοπικό πράγμα που τους δίνεται,

το πολλαπλασιάζουν.»

- Women in the World, The New York Times



Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ποιοι είμαστε;

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

ΜΕΛΙΣΣΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

A) ΤΑ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

1. ΑλΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

2. ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1 Ομαδική θεραπεία

2.2 Δραματοθεραπεία και ψυχόδραμα

2.3 Εργαστήρια γονεϊκών ρόλων

2.4 Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΑλλΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 Η Πρόληψη και η Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής και της Έμφυλης Βίας

3.1.α Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας

3.1.β Πρόληψη της Έμφυλης Βίας

3.1.γ ΔιαχείρΙση περιπτώσεων Έμφυλης Βίας, αξιολόγηση και σχεδιασμός ασφάλειας

3.2 Ενημερωτικές συναντήσεις για νομικά ζητήματα

3.3 Ενημέρωση για θέματα υγείας

4. MME ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

5. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

5.1 Εικαστικά

5.2 Ποίηση

5.3 Κινηματογράφος

5.4 Μουσική

5.5 Χειροτεχνία



6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

6.1 Επαγγελματική κατάρτιση

6.2 Εκπαίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

6.3 Κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες και στην κωδικοποίηση

7. ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

7.1 Self-Care

7.1.α Acupuncture

7.1.β Yoga

7.1.γ Mindfulness – Meditation

7.1.δ Stress Management

7.2 Community Engagement Initiatives

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥλΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

B) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥλΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟλΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑλλΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟλΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑλλΑΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟλΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Δ) ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑλλΑΓΕΣ

Μαρτυρίες των συμμετεχόντων στα προγράμματα της Μέλισσας



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί από την ΜΕΛΙΣΣΑ: Δίκτυο Μεταναστριών Γυναι-

κών Ελλάδας και το ΕΛΙΑΜΕΠ: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής,

ως μέρος του προγράμματος INTEGRA-TRAIN που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή για τις μετανάστριες και τις γυναίκες πρόσφυγες, καθώς και για όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται στον τομέα της ένταξης. Ως οργανισμοί, μοιρα-

ζόμαστε την πίστη σε μια ολιστική προσέγγιση και το παρόν εγχειρίδιο αντανακλά την

δουλειά που πραγματοποιείται καθημερινά στο πλαίσιο του δικτύου ΜΕΛΙΣΣΑ.

Η φιλοσοφία και η προσέγγιση του δικτύου ΜΕΛΙΣΣΑ βασίζεται σε δύο παραδοχές:

• πρώτον, την ιδέα ότι η ένταξη είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να πραγματοποι-

ηθεί μέσα σε χώρους αποκλεισμού. Το εγχειρίδιο που παρουσιάζεται εδώ αντανακλά

αυτήν την πρακτική: όλες οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο κτίριο της ΜΕ-

ΛΙΣΣΑΣ, στο κέντρο της πόλης, σε διαρκή διάδραση με τον τοπικό πληθυσμό, σε ένα

χώρο ένταξης και όχι σε χώρους αποκλειστικά ορισμένους για πρόσφυγες.

• δεύτερον, την ιδέα ότι η ένταξη είναι μια διαδικασία μακρόχρονη, μη γραμμική και

ολιστική και όχι απλά ένα μάθημα που πρέπει να διδαχθεί ή να επιβληθεί στους με-

τανάστες και στους πρόσφυγες. Η προσέγγιση της ΜΕΛΙΣΣΑΣ στοχεύει την συνο-

λική ανάπτυξη – διανοητική, συναισθηματική, γνωσιακή – των ανθρώπων που επι-

λέγουν να γίνουν μέλη μιας κοινότητας αλληλεγγύης, εκμάθησης και μοιράσματος.

Ως εκ τούτου, οι ανάγκες και τα αιτήματα των επωφελούμενων, καθώς και η γνω-

στική τους περιέργεια και η δημιουργικότητά τους συν-διαμορφώνουν το περιεχό-

μενο της εκπαίδευσης και τις δραστηριότητες.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων ή μιας εργαλειοθήκης που μπο-

ρεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό στρατηγικής για τη ζωή και που μπορεί να είναι χρή-

σιμη όπου και αν ζουν, στην Ελλάδα ή και εκτός.

Το εγχειρίδιο αντανακλά αυτήν την προσέγγιση και επομένως δεν αποτελεί έναν

αυστηρό οδηγό που οφείλει να εφαρμοστεί ή έναν σύντομο δρόμο προς της ένταξη,

αλλά μια – αναγκαστικά επιλεκτική - αναπαράσταση της πολύπλευρης διαδικασίας

που εκτυλίσσεται καθημερινά στην ΜΕΛΙΣΣΑ.

Το εγχειρίδιο παρουσιάζει:

• Τους επτά κλάδους ένταξης που αναπτύχθηκαν από το δίκτυο Μέλισσα.

• Πρακτικές οδηγίες με παραδείγματα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Συνοδεύεται από παράρτημα με χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για

τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους για χρήση μέσα στην τάξη ή για τις ατο-

μικές συνεδρίες, με στόχο την διευκόλυνση των συζητήσεων, την κάλυψη ερωτήσεων

και αποριών, και την παροχή οδηγιών για μια σειρά από διαδικασίες που αφορούν την

ένταξη των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων.
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Το εγχειρίδιο έχει τρεις συνυφασμένους στόχους:

• Την παρουσίαση της διακριτής, ολιστικής προσέγγισης που εφαρμόζεται από το δί-

κτυο ΜΕΛΙΣΣΑ με στόχο την διάδοση καλών πρακτικών.

• Την παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και ιδεών για την διευκόλυνση άλλων φο-

ρέων που πιστεύουν όπως και εμείς στο ολιστικό μοντέλο ένταξης, όπως και την

παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και χρήσιμων πληροφοριών προκειμένου να δι-

ευκολυνθεί η αλληλεπίδραση στην αίθουσα ή για χρήση στις ατομικές συνεδρίες

όταν εγείρονται ζητήματα εμπιστευτικότητας ή ιδιαίτερης ευαισθησίας. Το υλικό κα-

λύπτει ζητήματα που γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι απασχολούν τις μετανά-

στριες και τις γυναίκες πρόσφυγες, ή προέκυψαν κατά την διάρκεια της αλληλεπί-

δρασης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

• Την ενίσχυση της ανάπτυξης προσωπικών πρωτοβουλιών από τις γυναίκες μετανά-

στριες και πρόσφυγες και την συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών που τους

αφορούν.

Το εγχειρίδιο είναι ένα ευέλικτο και προσαρμοστικό εργαλείο, το οποίο διατρέχεται

από την λογική της μεταβιβασιμότητας μεταξύ πλαισίων, πέραν του Ελληνικού, στο

οποίο παράχθηκε. Αν και παρέχει πηγές και πόρους ώστε να καλυφθούν συγκεκρι-

μένες ανάγκες, όπως αναδύονται στην ελληνικό πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι ως

λογική και προσέγγιση, το παρόν εγχειρίδιο υπερβαίνει το αυστηρά ελληνικό πλαίσιο.
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Π Ε Ρ Ι λ Η Ψ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ :

Ενισχύοντας την Ενσωμάτωση Γυναικών, Δικαιούχων της Διεθνούς
Προστασίας, μέσω της Ανάπτυξης και Εφαρμογής της Πολύπλευρης
Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση.

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων εισροών προσφύγων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, γίνεται

ιδιατέρως σημαντική η διατύπωση προτάσεων και, κατ’ επέκταση, η εφαρμογή πρα-

κτικών δράσεων για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών στην ενσωμάτωση μετανα-

στών και προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το παρόν πρόγραμμα επιδιώκει

να εφαρμόσει δράσεις σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία,

Μάλτα και Ιταλία) ώστε να επιμεληθεί της ενσωμάτωση στων μεταναστών (σε συγ-

κεκριμένους δικαιούχους της διεθνούς προστασίας και τις γυναίκες μεταξύ αυτών) μέ-

σω του σχεδιασμού και της διεξαγωγής ολοκληρωμένων εκπαιδεύσεων ενσωμάτω-

σης. Διάρκεια του Προγράμματος: 29 μήνες (01.01.2017 - 30.04.2019)

Οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1) Την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε διακρατικό ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαί-

σιο της εκπαίδευσης ενσωμάτωσης μεταναστών, από τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν

μια πιο μακροχρόνη εμπειρία στην ενσωμάτωση μεταναστών (Ισπανία και Ιταλία)

στις χώρες με πιο αδύναμες και λιγότερο αναπτυγμένες μεταναστευτικές δομές

(Βουλγαρία, Ελλάδα και Μάλτα).

2) Την αυξημένη ετοιμότητα και εξοικείωση των προσφύγων (συμπεριλαμβανομένων

και των γυναικών προσφύγων) με την πολιτειακή, νομική, κοινωνική και πολιτισμική

πραγματικότητα του περιβάλλοντος το οποίο τους υποδέχεται ως ένα σημαντικό ερ-

γαλείο ξεκινήματος και διευκόλυνσης στην μακρόχρονη διαδικασία της ένταξης.

3) Την ανάπτυξη της δυνατότητας των ενδιαφερόμενων των εθνικών ΜΚΟ και ΚΟ να

προσφέρουν μαθήματα ενσωμάτωσης σε μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων και

των γυναικών).

Οι κεντρικές δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

• Την ανταλλαγή γνώσεων: την πραγματοποίηση πέντε ερευνών ανασκόπησης και

αξιολόγησης των θεσμικών μηχανισμών και των αναγκών των μεταναστριών για

εκπαίδευση. Δυο επισκέψεις μελέτης σε δομές στην Ισπανία και στην Ιταλία.

• Την ανταλλαγή και την ανάπτυξη εμπειριών: συλλογή διδακτικών μοντέλων ένταξης

από την Ισπανία και την Ιταλία∙ ένα διεθνές σεμινάριο «εκπαίδευσης των εκπαιδευ-

τών» για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση μαθημάτων ένταξης∙ την ανάπτυξη

διεθνών διδακτικών μοντέλων ενσωμάτωσης για μετανάστες και ανάπτυξη εθνικών

σεμιναρίων «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» στη Βουλγαρία, Ελλάδα και Μάλτα.

• Προγράμματα ένταξης: πραγματοποίηση προγραμμάτων ένταξης για πρόσφυγες

στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Σεμινάρια για τον σχεδιασμό αξιολογή-

σεων για την βελτιστοποίηση των προγραμμάτων ένταξης στην στην Βουλγαρία,

Ελλάδα και Μάλτα. Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού για τους μετανάστες/πρόσφυ-
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γες∙ παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ένταξης στην Βουλγαρία,

Ελλάδα και Μάλτα και σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης για τη βελτίωση των

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ένταξης.

Διάχυση των αποτελεσμάτων και μεταβίβαση της εμπειρίας συμμετοχής στην δια-

μόρφωση των προγραμμάτων ένταξης από τις ίδιες τις μετανάστριες/προσφύγες: δη-

μοσίευση και διάδοση των πρακτικών ένταξης και του ενημερωτικού υλικού και διε-

ξαγωγή εκδηλώσεων για την διάχυση των αποτελεσμάτων στην Βουλγαρία, Ελλάδα

και Μάλτα

Π Ο Ι Ο Ι Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ;

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α ϊ Κ Η Σ Κ Α Ι Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Π Ο λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Ε λ Ι Α Μ Ε Π )

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ανε-

ξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό “think tank”, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. Αποστο-

λή του είναι να διεξάγει έρευνες και να παρέχει στους υπεύθυνους για τη διαμόρ-

φωση πολιτικής, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύ κοινό, έγκυρες πληροφο-

ρίες και εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής, με απώτερο στόχο να συμβάλει στη

διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις

της σύγχρονης ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και τη δημόσια συζήτηση σε θέμα-

τα πολιτικής, την έρευνα, την εκπαίδευση και άλλες δράσεις που εμπίπτουν στις θε-

ματικές του. Διεθνείς αξιολογήσεις κατατάσσουν το ΕΛΙΑΜΕΠ ανάμεσα στα κορυ-

φαία “think tanks” (δεξαμενές σκέψεις) στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

και σε υψηλή θέση μεταξύ των “think tanks” (δεξαμενών σκέψης) της Ευρώπης. Το

2017, η βράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδημία Αθηνών αποτελεί αναγνώριση

του έργου που επιτελεί και της συνεισφοράς του στο δημόσιο διάλογο και τη δια-

μόρφωση πολιτικών στους τομείς που σχετίζονται με το έργο του.

Το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, θεματικά και γεωγρα-

φικά, που σχετίζονται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις πολιτικές, τη διαχείριση

της μετανάστευσης, την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσε-

ων (με έμφαση στις περιοχές των: Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, της πρώην

Σοβιετικής Ένωσης, της Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής και της Ασίας), τις ευρω ή διατ-

λαντικές σχέσεις, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή των πο-

λιτών, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, τη θρησκεία και τον πολιτισμό,

το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων, καθώς

και την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.
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ΜΕλΙΣΣΑ: Δ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕλλΑΔΑΣ

Η Μέλισσα είναι ένα δίκτυο για μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες που ζουν στην

Ελλάδα. Στόχος της είναι η δημιουργία και η διατήρηση δεσμών, η κατασκευή μιας

«γέφυρας της επικοινωνίας» με την κοινωνία που υποδέχεται τον εισερχόμενο και η

προώθηση της ενίσχυσης μιας ενεργής κουλτούρας της κοινωνίας πολιτών. Ιδρύθη-

κε τον Σεπτέμβριο 2014 με την άμεση συμμετοχή των μεταναστριών-ηγετών στο-

χεύοντας σε γυναίκες 45, ίσως και παρά πάνω, διαφορετικών εθνικοτήτων που δια-

μένουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Το ίδρυμα λειτουργεί με βάση μια κοινή πλατ-

φόρμα, έναν κόμβο όπου δίκτυα και άτομα έχουν την δυνατότητα να συναντώνται, να

μοιράζονται τις ανησυχίες και τις ιδέες τους, και να υποστηρίζουν η μία την άλλη στην

επιδίωξη των στόχων τους.

ΜΕλΙΣΣΑ ΣΗΜΑiΝΕΙ:

Διαλέξαμε το όνομα ‘Μέλισσα’ με αναφορά στις γυναίκες που έχουν έρθει εδώ από

όλες τις γωνιές του κόσμου, φέρνοντας μαζί τους όνειρα και ιδέες, δεξιότητες και τα-

λέντα, μοναδικές ιστορίες και μεγάλη δύναμη. Αυτές αποτελούν τον μοχλό αλλαγής

στις ίδιες τις ζωές τους, τις οικογένειές τους, τις κοινωνίες τους, καθώς και στην κοι-

νωνία που τις φιλοξενεί.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η Μέλισσα οραματίζεται την κοινωνία όχι ως ένα σύνολο μεμονωμένων ατόμων, αλ-

λά περισσότερο ως μια «κυψέλη» που προάγει την δημιουργικότητα, την επικοινωνία

και την ανταλλαγή. Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τις μετανάστριες και τις γυ-

ναίκες πρόσφυγες και να τις ενεργοποιήσουμε στη δημόσια σφαίρα, προκειμένου να

ενσαρκώσουν την αλλαγή που επιθυμούν οι ίδιες για τον εαυτό τους. Παρά τις αντι-

ξοότητες που έχουν αντιμετωπίσει και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινά,

οι μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες και τις εν-

σωματώνουν σε νέες καταστάσεις. Είναι ικανές να δημιουργούν κάτι από το τίποτα,

πολλαπλασιάζοντας έτσι τους ελάχιστους πόρους τους για να θρέψουν, να φροντί-

σουν και να περιποιηθούν. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, της αφοσίωσής τους,

των ταλέντων τους, των προσπαθειών τους και των φιλοδοξιών τους, προάγει κοινω-

νική συνοχή και συμβάλλει στην κοινωνία υποιδοχής με αμέτρητους ορατούς και αό-

ρατους τρόπους.

Η ΑΠΟΣΤΟλΗ ΜΑΣ

Ο στόχος της Μέλισσα είναι η ενίσχυση μεταναστριών και των γυναικών προσφύ-

γων, ενισχύοντας τις φωνές τους και υποστηρίζοντάς τις γυναίκες ώστε να γίνουν οι

ίδιες μοχλός της αλλαγής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής ενός χώρου όπου

νιώθουν ασφαλείς να μαθαίνουν και να μοιράζονται, όπου έχουν πρόσβαση σε υπο-

στήριξη, πληροφορίες και ευκαιρίες, και όπου μπορούν να επιδιώξουν την πραγμα-

τοποίηση των ατομικών και συλλογικών τους πρωτοβουλιών.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

• Η ενίσχυση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων και των φωνών τους.

• Η διευκόλυνση δικτύωσης μέσα σε ομάδες με άτομα ποικίλων εθνικών προελεύ-

σεων, δημιουργώντας μια αποτελεσματική δομή, η οποία εξασφαλίζει την δυνατό-

τητα δικτύωσης, και προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη.

• Η δημιουργία μιας «γέφυρας επικοινωνίας» με την κοινωνία υποδοχής μέσω δια-

φόρων δράσεων.

• Η εισαγωγή νέων ενεργών δρώντων υποκειμένων στην κοινωνική σφαίρα, αντ-

λώντας από την πρακτική τους εμπειρία και ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να συμμε-

τέχουν και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

• Η δημιουργία ενός χώρου όπου οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες μπο-

ρούν να εκφράζουν ανεπιφύλακτα για τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς

τους.

• Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών τους.

• Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων.

• Η ενδυνάμωση των μεταναστριών και γυναικών πρόσφυγες εώς ότου ορθοποδήσουν.

• Η καταγραφή και η ενθάρρυνση των στρατηγικών που εφαρμόζουν έμπτρακτα σε

μια διαδικασία δημιουργίας δικαιωμάτων «από κάτω».

• Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα της κρίσης, με δημι-

ουργικούς τρόπους, εμπνευσμένους από τις ποικίλες εμπειρίες των γυναικών.

• Η διεύρυνση του δικτύου προάσπισης δικαιωμάτων και η συμμετοχή στη δημόσια

σφαίρα μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικών με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

• Η προώθηση των θετικών προτύπων.
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A L E F : Μ Ι Α Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ

Γ Ι Α Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α Κ Α Ι Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ

Το Alef αποτελεί μια δίοδο προς την ένταξη, η οποία εδράζεται στην έννοια της κοι-

νότητας, για κορίτσια και γυναίκες πρόσφυγες. Ο τίτλος προέρχεται από μια λέξη κοι-

νή σε πολλές γλώσσες, όπως τα Αραβικά, τα Φάρσι και τα Ντάρι, η οποία αποτελεί και

τη ρίζα του πρώτου γράμματος του αλφαβήτου. Αντιπροσωπεύει αυτό που μας συν-

δέει, τα κοινά στοιχεία, και ταυτόχρονα τα πρώτα βήματα της καινούργιας ζωής.

Το Alef είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που βασίζεται σε μια ολιστική προσέγ-

γιση της έννοιας της ένταξης ως μιας διαδικασίας που οδηγεί στην ενδυνάμωση των

γυναικών προσφύγων και στην πρόσβασή τους στην κοινωνία υποδοχής με διάφο-

ρους τρόπους οι οποίοι επιτρέπουν στις γυναίκες αυτές να συμβάλλουν στην κοινω-

νική συνοχή. Βασίζεται κυρίως στην εμπειρία και στην συνεχιζόμενη συμμετοχή με-

ταναστριών-ηγετών, οι οποίες έχουν γνώσεις σε ότι αφορά την οργάνωση της κοι-

νότητας.

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης διαστρωματωμένο σε

διάφορα επίπεδα, κατάλληλο για μετα-τραυματικά πλαίσια. Τα κοινότυπα μοντέλα εκ-

παίδευσης έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή, καταλήγοντας έτσι σε αυξημένα ποσοστά

εγκατάλειψης, ανεξαρτήτως των πηγών που έχουν επενδυθεί. Το μοντέλο αυτό είναι

κατάλληλο επειδή ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες των μετακινούμενων

γυναικών. Ωστόσο, ξεφεύγει από τις τυπικές αξιολογήσεις αναγκών και δημιουργεί

έναν χώρο όπου καλλιεργείται η έκφραση της βούλησης, των ελπίδων και των επι-

θυμιών όσων συμμετέχουν. Επιπλέον, στοχεύει στην συμμετοχή όλων από τα αρχικά

στάδια έως την συμπαραγωγή των στρατηγικών διαβίωσης.

Μεταξύ 2016-2019, 1120 γυναίκες πρόσφυγες, κορίτσια και παιδιά συμμετείχαν στα

προγράμματα ένταξης και ενδυνάμωσης του Δικτύου Μέλισσα (εξυπηρετούνται κα-

τά μέσο όρο 130 γυναίκες ημερησίως) και προσφέρονται περισσότερες από 1.000

δραστηριότητες ετησίως.
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Μ Ι Α Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ
Γ Ι Α Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ Κ Α Ι Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ ,
Μ Ε Β Α Σ Η Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

A ) Τ Α Ε Π Τ Α Β Η Μ Α Τ Α Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η Σ

Το δίκτυο Μέλισσα επικεντρώνεται σε επτά κλάδους δραστηριοτήτων ώστε να εκπλη-

ρωθούν οι στόχοι για την οικοδόμηση κοινότητας ένταξης για την στήριξη των γυναικών

και των κοριτσιών:

• Αλφαβητισμός

• Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη

• Τέχνη και δημιουργικότητα

• Ενημέρωση και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες

• Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων

• MME και συνηγορία

• Ατομική φροντίδα του εαυτού και συμμετοχή της κοινότητας

Σε όλες τις τάξεις χρησιμοποιούνται πολλές γλώσσες, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες

να εκτίθενται στην έννοια της συνύπαρξης των πολιτισμών κατά την διάρκεια της

εκμάθησης.

Το συνολικό πρόγραμμα παρέχει επιπλέον:

• πρόσβαση σε διερμηνείς

• παράλληλη φροντίδα παιδιών

• παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες λαμβάνουν μέρος σε συ-

ναντήσεις με σκοπό την αξιολόγηση του προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύ-

νονται να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας έτσι στην οικο-

δόμηση της κοινότητας και την κοινωνική αλλαγή.
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1 . Α λ Φ Α Β Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Το πρόγραμμα υποστήριξης αλφαβητισμού έχει σχεδιαστεί και παρακολουθείται από

γλωσσολόγους και κορυφαίους ειδικούς στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις γυ-

ναίκες ηγέτιδες των κοινοτήτων των μεταναστριών, προκειμένου να δημιουργηθεί

ένα διαδραστικό διδακτικό εργαλείο που θα καλύπτει τις ανάγκες ενός νεοαφιχθέν

στην Ελλάδα και θα διευκολύνει την επικοινωνία. Λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα μέ-

χρι τώρα, από τη μετάβαση και τις τάξεις αρχαρίων μέχρι το επίπεδο εκμάθησης της

ελληνικής σε επίπεδο προχωρημένων και το τμήμα υποστήριξης μελέτης και προ-

ετοιμασίας για τα σχολικά μαθήματα.

Τα μαθήματα γλώσσας περιλαμβάνουν:

• Ελληνικά

• Αγγλικά & άλλες γλώσσες (π.χ. Γερμανικά, Αγγλικά κ.α.)

• βοήθεια μελέτης για τα κορίτσια που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο

• μετάβαση από τον αναλφαβητισμό στον αλφαβητισμό

• δραστηριότητες στις μητρικές γλώσσες

Μεθοδολογία:

Η μεθοδολογία βασίζεται στη διαδραστική διδασκαλία με τη χρήση οπτικών μέσων.

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και εκπαιδευτικές εκδρομές σαν εργαλείο άμε-

σης προσέγγισης, ώστε να προωθήσουν τον αλφαβητισμό και την αγωγή του πολίτη.

Οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητριών ενεργοποιούνται κατά την διάρκεια ενός πε-

ριπάτου στην πόλη με την δασκάλα τους, ενώ μαθαίνουν για την γειτονιά και την πό-

λη που διαμένουν. Αυτές οι εκδρομές μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές μορ-

φές, όπως επίσκεψεις σε καφέ, μουσεία, πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα, εστιατό-

ρια. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με τις ίδιες τις μαθήτριες, με στόχο:

• να απομακρυνθούν από την τάξη για μια πιο απτή εμπειρία μέσα στην ελληνική κοι-

νωνία (ρωτώντας την διεύθυνση ενός μέρους, εξερευνώντας και χαρτογραφώντας

τις γειτονιές της Αθήνας, κάνοντας τα ψώνια και ρωτώντας τιμές (π.χ. στη λαϊκή

αγορά, το σούπερ μάρκετ, την καφετέρια, το παντοπωλείο, κλπ.)

• να επισκεφθούν μια άλλη πλευρά της πόλης χρησιμοποιώντας συγκοινωνία (αγο-

ράζοντας εισιτήρια, ρωτώντας για τα δρομολόγια, κλπ)

• να έρθουν σε άμεση επαφή με την Ελληνική κουλτούρα μέσω μιας επίσκεψης σε ένα

πολιτιστικό κέντρο της χώρας και να χρησιμοποιήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότη-

τες κατά την διάρκεια της εκδρομής

• να ανταλλάξουν ιδέες, πληροφορίες και πολιτισμικές πρακτικές με άλλα άτομα μι-

λώντας Ελληνικά (διάφορες διαστάσεις του πολιτισμού όπως το τραγούδι, η ποίηση,

το φαγητό, κλπ)

• να οικοδομηθεί μια δυνατή σχέση μεταξύ μαθητριών και δασκάλων (συστήνοντας

τον εαυτό και την οικογένεια, συζητώντας την καθημερινότητα της Ελλάδας και του

υπόλοιπου κόσμου κάθε μέρα).
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1 . 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΓλΩΣΣΑΣ

Διάρκεια: Καθημερινά 3-4 ώρες για κάθε συμμετέχουσα

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες

Στόχοι:

• Να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ δασκάλων και συμμετεχουσών, ανάμεσα στις

συμμετέχουσες και στην κοινότητα της Μέλισσα γενικότερα

• Να αποκτήσουν οι συμμετέχουσες βασική γνώση Ελληνικών

• Να είναι πρόθυμες να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και χώρες

• Να ανταλλάξουν ιδέες για διαφορετικές κουλτούρες και χώρες

• Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας μέσω ενός διαδραστικού μοντέ-

λου προσανατολισμένου στην πρακτική

• Να αποκτήσουν κατανόηση της Ελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας

• Να έχουν υποστήριξη στην τυπική εκπαίδευσή τους στην Ελλάδα

• Να καταλαβαίνουν τις καθημερινές ειδήσεις για την Ελλάδα και για τις χώρες της

προέλευσής τους

• Να βοηθήσουμε τις συμμετέχουσές μας που φοιτούν σε σχολεία της Αθήνας με την

μελέτη

Περιγραφή της δραστηριότητας:

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας εισάγουν τις συμμετέχουσες στη χρήση των Ελ-

ληνικών μέσω καθημερινών καταστάσεων. Τα σεμινάρια της ενότητας αυτής δο-

μούνται από εξειδικευμένους γλωσσολόγους που διοργανώνουν συναντήσεις ομά-

δων εστίασης, ώστε να ανακαλύψουν τα πεδία ενδιαφέροντος. Πρόκειται για ένα σύ-

νολο διαδραστικών εργαλείων που παρέχει βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Τα τμή-

ματα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα γλωσσικά προφίλ των συμμετεχουσών, με βά-

ση την αξιολόγηση επιπέδου γραφής και ανάγνωσης. Χωρίζονται σε διαφορετικά επί-

πεδα αναλόγως με την αξιολόγηση των δασκάλων και τους διαθέσιμους χώρους, το

διαθέσιμο προσωπικό και τα διαθέσιμα υλικά. Επιπροσθέτως της εκπαίδευσης ενηλί-

κων, προσφέρεται δωρεάν βοήθεια με εργασίες, μέσω μιας ομάδας υποστήριξης, σε

κορίτσια που πηγαίνουν σε γυμνάσιο και λύκειο. Ένας εντατικός εισαγωγικός κύκλος

μαθημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή διοργάνωση αυτών των μα-

θημάτων, ώστε να αποκτήσουν οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες βασικές

δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατα-

νόηση της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.

Προτεινόμενο υλικό:

• τσάντες με σχολικό εξοπλισμό (τετράδια, φακέλους, στυλό, μολύβια, σβήστρες).

• μηνιαίες κάρτες συγκοινωνίας σε όλες του τις συμμετέχουσες για να μετακινούν-

ται μέσα στην πόλη..
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Επιπλέον:

• Ανακοινώσεις για τις δωρεάν δραστηριότητες στην πόλη και προτροπή των συμ-

μετέχοντων να βγαίνουν τα σαββατοκύριακα, καθώς και μέσα στην εβδομάδα, σε

εκδηλώσεις φιλικές για τα παιδιά και σε φεστιβάλ πολιτισμού των διαφόρων μετα-

ναστευτικών κοινοτήτων της Αθήνας.

• Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν χάρτες, οπτικό υλικό, βίντεο και βίντεο κλιπ τρα-

γουδιών για να κάνουν την μαθητική εμπειρία πιο ζωντανή και διαδραστική.

• Monthly public transportation cards for all participants so they can be mobile wi-

thin the city.

• Οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν τα κορίτσια που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο

έχουν επικοινωνία με τους καθηγητές σχολείου εάν χρειάζεται, όσον αφορά την

πρόοδο των κοριτσιών.

“Μαθαίνουμε περισσότερο η μια για την άλλη
σε μια μέρα εδώ, παρά σε μήνες συμβίωσης
στον ίδιο καταυλισμό”.
Σακίμπα, 26, την πρώτη μέρα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στη Μέλισσα

Χρήσιμες Πηγές:

Ένας καταστατικός χάρτης της εκπαίδευσης για την δημοκρατική υπηκοότητα που εκ-

δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

http://www.living-democracy.gr/students/

Από τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη, ένας χάρτης απόκτησης της ελληνικής υπη-

κοότητας:

https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.en

Από το actionaid, ένα βιβλίο με τίτλο, «Ο ενεργός πολίτης εντός και εκτός της τάξης»:

http://education.actionaid.gr/dunamikoi-ekpaideutikoi/vivlio-energos-politis/

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με ανασκόπηση της Ελληνικής Ιστορία:

http://www.fhw.gr/chronos/

Ένα blog για την διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας:

https://katoikonistoria.wordpress.com/

Ένα λινκ που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με φωτογραφίες, δρα-

στηριότητες και πληροφορίες για την ελληνική ιστορία:

http://followodysseus.culture.gr/
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2 . Ψ Υ Χ Ο - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η

Το δίκτυο ΜΕΛΙΣΣΑ έχει καθιερώσει μια διαδικασία παραπομπής σε υπηρεσίες για τις

γυναίκες πρόσφυγες, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένης της

παροχής συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης, στέγασης, νομικής βοήθειας, εκ-

παίδευσης και υγείας.

Από την στιγμή που εισέρχεται μία πρόσφυγας στο κέντρο ημέρας, συναντάει το τμή-

μα υποδοχής, το οποίο αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες που θα την ακούσουν

και θα την καθοδηγήσουν στα κατάλληλα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,

όπου μπορούν να βρουν την βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων.

Τα μέλη της ομάδας των κοινωνικών λειτουργών παρέχουν συνεχή υποστήριξη,

κάνουν τις κατάλληλες παραπομπές και κατευθύνουν τις γυναίκες στο σύστημα κοι-

νωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίσουν από τί μπορούν να επωφελη-

θούν και να το διεκδικήσουν, όπως και να έρθουν σε επαφή με άλλες οργανώσεις.

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη του δικτύου ΜΕΛΙΣΣΑ έχει επίσης δομηθεί για να

παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ψυχική υγεία. Η προσέγγιση που ακο-

λουθείται αφορά στην αντιμετώπιση του τραύματος με σεβασμό στις πολιτιστικές ιδι-

αιτερότητες.

Ο βασικός πυλώνας αυτής της προσέγγισης για την ένταξη των γυναικών μετα-

ναστών και προσφύγων είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους σε διαφορετικά στά-

δια και σε διαφορετικά επίπεδα, ως άτομα και ως μέλη μιας κοινότητας, αλλά και προ-

κειμένου να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Τα μέλη της ψυχολογικής ομάδας έχουν αναπτύξει ένα ολιστικό πρόγραμμα ψυ-

χολογικής υποστήριξης. Αυτό συνδυάζει την ομαδική ψυχοθεραπεία μαζί με ατομική

λαμβάνοντας υπ’όψει την πολιτισμική πολυμορφία σε ένα ασφαλές περιβάλλον εμ-

πιστοσύνης.

Στα πρώτα στάδια της ομαδικής ψυχοθεραπείας, δίνεται έμφαση στη χρήση μη λε-

κτικών μέσων, ώστε να ξεπεραστεί το γλωσσικό εμπόδιο.

Το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

• Ομάδα δραματοθεραπείας (Προσέγγιση Sesame)

• Ψυχοθεραπευτική ομάδα ψυχο-δράματος

• Ομαδική σμβουλευτική για γονείς

• Ατομική ψυχοθεραπεία

• Ατομικές συνεδρίες EMDR

Όλες οι ομάδες δουλεύουν στενά με τους μεταφραστές και τους διαπολιτισμικούς

μεσολαβητές, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και το μοίρασμα των εμπειριών.

Η γενική έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση και στην ανάδειξη της προσωπικότη-

τας του κάθε ατόμου, με στόχο να τους δοθούν επαρκή εργαλεία για να συμμετά-

σχουν ενεργά στην διαδικασία επούλωσης και με τη σειρά τους να μπορέσουν και οι

ίδιες να γίνουν παράγοντες στην θεραπευτική διαδικασία, αλλά και για τους γύρω

τους.
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2.1 ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕiΑ

Διάρκεια: 1-2 φορές την εβδομάδα με κάθε ομάδα για 90 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: περίπου 15 συμμετέχουσες με διερμηνείς

Στόχοι:

• Η δημιουργία ενός ασφαλούς και θεραπευτικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες

ώστε να νιώθουν άνετα να εκφράζονται

• Η παροχή ενός ευχάριστου, δημιουργικού και θεραπευτικού περιβάλλοντος

• Η δημιουργία μιας αίσθησης σταθερότητας και ανήκειν

• Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάμεσα στις συμμετέχουσες

• Η αύξηση ενσυναίσθησης στις διαπροσωπικές σχέσεις

• Η ενθάρρυνση δημιουργικότητας και έκφρασης των συναισθημάτων

• Η αποκατάσταση ψυχολογικού τραύματος

• Η μείωση του άγχους

• Η προώθηση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης

«Είναι μια πρόβα ζωής

χωρίς τον φόβο της ενδεχόμενης τιμωρίας».

Μάρσια Καρπ

Μεθοδολογία:

Ψυχοθεραπεία μέσω δραματοθεραπείας

Η δραματοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχολογικής θεραπείας στην οποία όλες οι πα-

ραστατικές τέχνες χρησιμοποιούνται μέσα στη θεραπευτική σχέση (ορισμός Badth).

Ειδικότερα, η προσέγγιση Sesame τονίζει τη σημασία της μη λεκτικής έκφρασης και

επικοινωνίας στο θεραπευτικό πλαίσιο. Ακολουθώντας την πεποίθηση ότι το σώμα

είναι το σύμβολο του εαυτού, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τη

δημιουργικότητά τους και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τη δική τους έμφυτη

θεραπευτική ικανότητα. Η προσέγγιση λειτουργεί ως μια ψυχοθεραπεία χωρίς αντι-

παραθέσεις, βασίζεται στη γνώση ότι οι δυσκολίες επιλύονται έμμεσα ή πλαγίως, στοι-

χεία που είναι ιδανικά σε μια θεραπευτική διαδικασία που ασχολείται με σοβαρό ψυ-

χολογικό τραύμα. Η χρήση της μεταφοράς παρέχει μια προστατευτική ασπίδα στο

ενεργό τραύμα και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τα συναισθήματά

τους σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον που λειτουργεί μέσω της παγκόσμιας

γλώσσας του σώματος. Επίσης, εισάγει «απαλά» τις γυναίκες στην ψυχοθεραπεία,

κάτι που είναι εντελώς άγνωστο στις περισσότερες. Μέσω της χρήσης της κίνησης,

της τελετουργίας, του παιχνιδιού, τoυ παιξίματος ιστοριών, του αυτοσχεδιασμού και της

φωνής, η δημιουργικότητα και ο αυθορμητισμός τους ενισχύονται και τα αισθήματα

απελπισίας και αγωνίας τους μειώνονται αποτελεσματικά. Η επιβαρυμένη πνευματι-
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κή τους λειτουργία αποσυμπιέζεται και τα συναισθήματά τους βρίσκουν ένα ασφαλές

δίοδο προς τα έξω.

Η προσέγγιση Sesame έχει μακρά ιστορία στην θεραπεία των ψυχικών διαταρχών

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασίζεται σε θεωρίες της ψυχολογίας του ασυνείδητου του

Carl Jung, της Τέχνης της Κίνησης του Rudolf Laban, του έργου του Peter Slade σχε-

τικά με το παιδικό παιχνίδι και της μη λεκτικής γλώσσας του Κίνηση-με-Άγγιγμα-και-

Ήχω (Movement-with-Touch-and-Sound (MTS) της Marian Lindkvist.

«Να κινήσω το σώμα μου στην ομάδα

με κάνει να νιώθω πιο μακριά από το φόβο και τον θάνατο.

Μου υπενθυμίζει ότι είμαι ζωντανή»

M. 17, Συρία

«Αισθάνθηκα πολύ καλύτερα μετά την δραματοθεραπεία

και την συζήτηση με την ψυχολόγο. Δεν θέλω πια να αφήνομαι

στον ύπνο και την αδράνεια. Κρατάω κοντά μου την ζωή.»

Φ., 23, Αφγανιστάν

«Αφού κινήθηκα μόνη μου και με τους άλλους,

το συνεχώς σφυγμένο από το άγχος σώμα μου

νιώθει ελαφρύ και ζωντανό»

Σ. 25, Ιράν

2.2 ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ

Το ψυχόδραμα είναι μια μέθοδος ομαδικής θεραπείας που εφευρέθηκε από τον ψυχίατρο

J. L. Moreno. Είναι η πρωτότυπη μορφή ομαδικής ψυχοθεραπείας. Σε μια ψυχοδραματική

ομάδα οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενσαρκώσουν στιγμές του παρελθόντος,

του παρόντος ή του μέλλοντος και να τις διερευνήσουν δημιουργικά με τη βοήθεια του θε-

ραπευτή και της ομάδας. Έτσι, αναπαριστώνται εσωτερικές σκέψεις, επιθυμίες και ελπίδες

μέσω της δράσης και των δυναμικών σχέσεων μεταξύ μελών της ομάδας.

Μέσω παιχνιδιών ρόλων και ανατροπής ρόλων οι συμμετέχουσες έχουν την ευ-

καιρία να υποδυθούν ρόλους που δεν έχουν βιώσει ποτέ. Ο απόλυτος επιθυμητός

σκοπός αυτής της ενισχυτικής μεθόδου είναι η εμψύχωση των συμμετεχουσών να

εκφραστούν αυθόρμητα και αληθινά μέσω της κάθαρσης της δραματικής έκφρασης,

καθώς και μέσω των ασφαλών και ουσιαστικών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ

τους. Το ψυχόδραμα είναι μια «πρόβα» για την ζωή χωρίς τον φόβο της τιμωρίας.

Το ψυχοδράμα χρησιμοποιείται κατά τη δεύτερη περίοδο της θεραπευτικής διαδι-

κασίας των ομάδων. Μόνο αφού οι ομάδες έχουν οικοδομήσει εμπιστοσύνη και στα-



θερότητα μέσω της εκτεταμένης χρήσης της δραματοθεραπείας, όταν οι συμμετέ-

χοντες αρχίζουν να μοιράζονται τα προσωπικά τους βιώματα και ιστορίες. Την πε-

ρίοδο αυτή οι συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία τους να μιλήσουν για τη ζωή

τους, για τις αναμνήσεις και τις σκέψεις τους και οι θεραπευτές τους βοηθούν να τα

διερευνήσουν μέσω της ψυχοδραματικής δράσης.

«Δοκιμάζοντας τον εαυτό μου σε διαφορετικούς ρόλους

με κάνει να νιώθω απελευθερωμένη. Δεν υπάρχει τίποτα

το οποίο να μην μπορώ να είμαι.»

Ρ. 27, Αφγανιστάν

«Μετά τις ομαδικές συνεδρίες και τις συζητήσεις

με την ψυχολόγο, νιώθω μακράν καλύτερα. Δεν νιώθω

νυσταγμένη και χωρίς θέληση να κάνω τίποτα.

Κρατιέμαι από την ζωή»

Φ. 23, Αφγανιστάν

«Μετά από κάθε συνεδρία, νιώθω χαλαρή και ευτυχισμένη.

Μπορώ να κοιμηθώ την νύχτα χωρίς να πάρω φάρμακα.

Συνήθως, κάθε φορά όταν πάω για ύπνο το μυαλό αρχίζει

να σκέφτεται και αγχώνομαι πολύ. Μετά μου είναι αδύνατον

να κοιμηθώ»

P. 33, Ιράν

2.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΙΚΩΝ ΡΟλΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διάρκεια: Μια φορά την εβδομάδα με κάθε ομάδα για 60-90 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 6-8 μητέρες και διερμηνείς

Στόχος:

Η προώθηση αποτελεσματικών τεχνικών ανατροφής παιδιών και η ενδυνάμωση της

σχέσης μητέρας-παιδιού.

Μεθοδολογία:

Η συμβουλευτική γονέων διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση και αποτελείται από ψυ-

χοεκπαιδευτικές συνεδριάσεις, με τη μορφή ομάδικής συζήτησης. Κάθε εβδομάδα

ένα συγκεκριμένο θέμα συζητείται από τα μέλη της ομάδας, μετά από μια σύντομη ει-

σαγωγή από τον διαμεσολαβητή, η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση σχετικού

οπτικοακουστικού υλικού (όπου απαιτείται) ή/και την παρουσίαση σχετικών εικόνων.

20
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Επιλογή θέματος:

α) γίνεται μετά από μια αρχική αξιολόγηση των αναγκών των μητέρων ή των ανησυ-

χιών τους σχετικά με την μητρότητα.

β) βασίζεται σε τρέχουσες κλινικές θεωρίες, εμπειρικά υποστηριγμένες, σχετικά με

τη σχέση μητέρας-παιδιού όπως η θεωρία προσκόλλησης (Bowlby, Ainsworth,

Main) και η θεωρία της αντανακλαστικής λειτουργικότητας (Fonagy, Target, Sla-

de), τις τελευταίες ψυχολογικές θεωρίες που σχετίζονται με την πρόωρη ανάπτυ-

ξη των παιδιών και την ευημερία τους (βλ. www.erotothree.org) και τις Επίσημες

Οδηγίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Περιγραφή των Δραστηριοτήτων:

• Τακτικές θηλασμού και ύπνου (απευθύνεται σε μητέρες μωρών και νηπίων).

• Ρύθμιση συναισθημάτων των παιδιών: πληροφορίες σχετικά με το πώς επηρεάζονται

τα παιδιά από στρες και άγχος.

• Η σημασία της σχέσης μητέρας-παιδιού: Εστιάζοντας στον δεσμό και την συνανα-

στροφή της μητέρας με το παιδί της.

• Πώς είναι το να είσαι μητέρα: τα μέλη της ομάδας μοιράζονται εμπειρίες και δυ-

σκολίες όσον αφορά τη μητρότητα.

• Ο χειρισμός των δύσκολων συμπεριφορών, όπως η επιθετική ή η συγκρουσιακή συμ-

περιφορά.

• Ετοιμότητα για τον παιδικό σταθμό.

• Ρύθμιση του ύπνου, του φαγητού και του θηλασμού.

• Διγλωσσία.

• Νοητική ανάπτυξη των νηπίων.

• Η διαχείριση της συγκρουσιακής συμπεριφοράς.

• Η τέχνη θέσπισης κανόνων.

2.4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διάρκεια: Μια φορά την εβδομάδα επί 45 λεπτά

Η ατομική ψυχοθεραπεία συνήθως λειτουργεί συμπληρωματικά στην ομαδική ψυχο-

θεραπεία, σε περίπτωση που μια συμμετέχουσα εκφράσει την ανάγκη να μιλήσει σε

ένα πιο ιδιωτικό περιβάλλον. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τους θεραπευ-

τές είναι ψυχοδυναμική και περιλαμβάνει στοιχεία δραματοθεραπείας, ψυχοδράμα-

τος και EMDR, όταν κρίνεται κατάλληλο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γυναίκες μοιράζονται

πιο προσωπικές πτυχές της ζωής τους και θέματα σχετικά με έμφυλη βία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένας πολιτισμικός διαμεσολαβητής, ο

οποίος καθοδηγείται και υποστηρίζεται από τον θεραπευτή καθ' όλη τη διάρκεια της

θεραπευτικής διαδικασίας.
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Οι κοινωνικοί επιστήμονες και οι κοινωνικοί λειτουργοί στην ΜΕΛΙΣΣΑ είναι ενημε-

ρωμένοι για τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε διάφορους οργανισμούς μέσω της συμμε-

τοχής σε συνεδριάσεις συντονισμού του δήμου ή άλλων μη κυβερνητικών οργανι-

σμών. Επιπλέον, χτίζουν δίκτυα και είναι ηλεκτρονικοί συνδρομητές μέσω email των

οργανισμών και των δικτύων του δήμου σε σχέση με νέες υπηρεσίες και νέους ορ-

γανισμούς σε τοπικό επίπεδο. Οι συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ και τοπικές αρχές είναι

σημαντικά στοιχεία για την παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και την διοργάνωση ενη-

μερωτικών συναντήσεων ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των συμμετεχουσών

μας. Για την συζήτηση ορισμένων ζητημάτων, εξειδικευμένοι επαγγελματίες συμμε-

τέχουν επίσης στην ενημερωτική συνάντηση, για να αξιολογήσουν τις παρούσες

ανάγκες και να προσφέρουν προσωπικές συμβουλές.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις και οι παραπομπές αυξάνουν το επίπεδο πληροφό-

ρησης των γυναικών προσφύγων σε ευαίσθητα θέματα και την πρόληψη σχετικά με

ζητήματα υγείας, δικαιώματα και υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, τους δί-

νουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους νόμους και τον πολιτισμό, τους πόρους και τις

υπηρεσίες της κοινωνίας υποδοχής. Οι συναντήσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια

διεξάγονται σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές, και κατά τη διάρκειά

τους δίνονται πληροφορίες για τους διαθέσιμους πόρους και την πρόσβαση στις κοι-

νωνικές υπηρεσίες, αλλά και σε συγκεκριμένα θέματα όπως η κοινωνική και συναι-

σθηματική ενδυνάμωση γυναικών που αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων

τους, η οποία ενισχύεται μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης διεκδίκησης μέσω νόμι-

μων διαδικασιών. Σε αυτή τη διαδικασία, μια μεταγενέστερη θυματοποίηση μπορεί να

προληφθεί μόνο μέσω ποικίλων ενεργειών εάν οι γυναίκες είναι επαρκώς ενημερω-

μένες, και έχουν την κατάλληλη υποστήριξη.

Στόχοι:

• Να ενημερωθούν οι συμμετέχουσες για ευαίσθητα ζητήματα και την πρόληψη παθο-

γενειών, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην Ελλάδα, διευκολύνοντας την

προσαρμογή τους στην κοινωνία υποδοχής, τους νόμους και τις κουλτούρες της.

• Να προωθηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες και να δοθεί ενημέρωση για:

Τα δικαιώματα ασύλου και τον προσφυγικό νόμο

Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Την υγεία των γυναικών και των παιδιών και ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας

Την έμφυλη βία

Τους γάμους σε μικρή ηλικία

Την εγκυμοσύνη και την φροντίδα μωρού
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3.1 Η ΠΡΟλΗΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥλΗΣ ΒΙΑΣ:

ΜΙΑ ΟλΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι δραστηριότητες της Μέλισσας στοχεύουν στην πρόληψη της έμφυλης βίας και

στον περιορισμό των συνεπειών στις επιζήσασες μέσω διαφόρων προσεγγίσεων και

εργαλείων, ξεφέυγοντας έτσι από τα καθιερωμένα κοινωνικά μοντέλα προστασίας

για έμφυλη βία.

Το ακόλουθο αρχείο περιγράφει τα βήματα και τις διαδικασίες σύστασης της δο-

μής διαχείρισης της Μέλισσας, καθώς και των δραστηριοτήτων πρόληψης και αντα-

πόκρισης που παρέχονται ήδη στη Μέλισσα.

Η δομή αντιμετώπισης της Έμφυλης Βίας αποτελείται από:

• Ενημέρωση για την Έμφυλη Βία

• Δραστηριότητες πρόληψης της Έμφυλης Βίας

• Διαχείριση των υποθέσεων Έμφυλης Βίας

3.1.α. Ενημέρωση για την Έμφυλη Βία

Η ενημέρωση της κοινότητας είναι σημαντική όσον αφορά την αύξηση ευαισθητοποί-

ησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων και τα εργαλεία για την προστασία τους, κα-

θώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες που καταπολεμούν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Δραστηριότητες ενημέρωσης, όπως η παροχή πληροφοριών και η ταυτοποίηση

και διαμεσολάβηση ρίσκου πραγματοποιούνται με βάση τις συστάσεις, τουλάχιστον

μια φορά την εβδομάδα, με τις συμμετέχουσες. Η αρμόδια υποθέσεων και η ψυχο-

κοινωνική ομάδα στην υποδοχή συντονίζουν αυτή την δραστηριότητα. Είναι σημαντι-

κό για την αρμόδια υπόθεσεων να πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης με δική της

πρωτοβουλία προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επωφελούμενων.

Επιπλέον, συστήνεται θερμά η ευαισθητοποίηση περί της Έμφυλης Βίας όλου του

προσωπικού της Μέλισσας. Το προσωπικό της Μέλισσας λαμβάνει ειδική επιμόρφω-

ση, ώστε να γνωρίζει όλες τις μορφές Έμφυλης Βίας, τις αιτίες της και τις ασφαλέ-

στερες οδούς παραπομπής σε άλλες υπηρεσίες.

3.1.β. Η Πρόληψη της Έμφυλης Βίας

Η καλή ενημέρωση γίνεται σε σταθερή βάση για την πρόληψη και την διαμεσολάβηση

σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία. Οι δραστηριότητες πρόληψης αναφέρονται γενικά σε

ενέργειες που λαμβάνονται για να σταματήσουν την έμφυλη βία, πριν εκδηλωθεί. Τέ-

τοιες ενέργειες περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τις κοινότητες για την προώθηση της

ισότητας των φύλων καθώς και την εργασία με άνδρες και αγόρια για την αντιμετώπι-

ση πρακτικών που συμβάλλουν στην έμφυλη βία.

Η Μέλισσα διοργανώνει δραστηριότητες και για τα αγόρια που παρακολουθούν το

τμήμα παιδικής μέρμινας. Η εργασία με τα παιδιά είναι το κλειδί να παρεμποδιστεί η

απόκτηση έμφυλων στερεοτύπων.

Συζητήσεις και παιχνίδια που απευθύνονται συγκεκριμένα σε παιδιά, σε ένα περι-

βάλλον ουδέτερο ως προς το φύλο τους δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία για την πρό-

ληψη της έμφυλης βίας και περιορίζουν το ρίσκο έκθεσης σε έμφυλη βία στο σπίτι.



3.1.γ. Η διαχείριση υποθέσεων της έμφυλης βίας

Η διαχείριση υποθέσεων της έμφυλης βίας είναι μια δομημένη μέθοδος για την πα-

ροχή βοήθειας σε επιζήσασες που έχουν ενημερωθεί για όλες τις δυνατότητες, τα

προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν έχουν εντοπιστεί και παρακολου-

θούνται τακτικά, ενώ λαμβάνουν υποστήριξη κατά την διάρκεια όλης της διαδικασίας.

Η κοινωνική λειτουργός αναλαμβάνει τη διαχείριση υποθέσεων εξ ολοκλήρου:

• Οι επιζήσασες κλείνουν ραντεβού με την κοινωνική λειτουργό, η οποία θα χειριστεί

όλες τις υποθέσεις χωριστά.

• Η κοινωνική λειτουργός θα εκτιμήσει το επίπεδο των αναγκών (ιατρικών, ασφαλι-

στικών, ψυχοκοινωνικών, νομικών) και θα αναλάβει την πρόσθεση νεότερων στοι-

χείων στην υπόθεση, και την πραγματοποίηση της παραπομπής στις κατάλληλες

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης και της αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών

από τις ίδιες της επιζήσασες.

• Η διαχείριση υποθέσεων έχει γίνει επίσης ο κύριος τρόπος βάσει του οποίου πολ-

λές επιζήσασες λαμβάνουν πιο μακροχρόνια ψυχοκοινωνική υποστήριξη και υπο-

στήριξη σε στιγμές κρίσεων, δεδομένης της έλλειψης εναλλακτικών και καθιερω-

μένων παρόχων περίθαλψης και υπηρεσιών ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης.

Η Μέλισσα έχει ομάδα ψυχολόγων/ψυχοθεραπευτών, στους οποίους παραπέμπονται οι

επιζήσασες για τις ψυχο-κοινωνικές τους ανάγκες.

Η Διαχείριση Υποθέσεων ακολουθεί μια προσέγγιση επτά βημάτων:

• Βήμα 1: Εισαγωγή

Στην αρχή η διαχειρίστρια της υπόθεσης αναπτύσσει διαλόγο και θεραπευτική σχέ-

ση με την επιζήσασα.

• Βήμα 2: Αξιολόγηση

Κατανόηση της κατάστασης της επιζήσασας και ταυτοποίηση των αναγκών.

• Βήμα 3: Σχεδιασμός δράσεων

Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσεων που ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση της υπό-

θεσης. Η συγκατάθεση της επιζήσασας ώστε να γίνουν οι παραπομπές σε άλλες

υπηρεσίες και η κατάρτιση του πλάνου.

• Βήμα 4: Εφαρμογή

Παροχή βοήθειας και υπεράσπισης στην επιζήσασα προκειμένου να λάβει η ίδια

ποιοτική εξυπηρέτηση. Άμεσες παρεμβάσεις (ψυχο-κοινωνικές), εάν χρειαστεί. Συν-

τονισμός της υπόθεσης.

• Βήμα 5: Παρακολούθηση της κάθε περίπτωσης

Μετέπειτα αξιολόγηση της υπόθεσης και έλεγχος προόδου. Εφαρμογή ενός τρο-

ποποιημένου σχεδίου δράσεων (εάν χρεαστεί).

• Βήμα 6: λήξη της υπόθεσης

Αξιολόγηση και πλάνο για το κλείσιμο της υπόθεσης.

• Βήμα 7: Έρευνα μέτρησης

Συλλογή αξιολογήσεων των επιζησουσών.
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Η κοινωνική λειτουργός είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω βη-

μάτων, καθώς και της συμπλήρωσης των σωστών εντύπων και της διαρκούς κατα-

γραφής δεδομένων. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται στην αξιολόγηση και τον σχε-

διασμό ασφάλειας, η οποία αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω.

Η αξιολόγηση και ο σχεδιασμός ασφάλειας περιλαμβάνουν:

• Τον προσδιορισμό επικίνδυνων περιστάσεων

• Την αξιολόγηση του κινδύνου κλιμάκωσης της βίας

Μια ολοκληρωμένη ενότητα στο θέμα της σεξουαλικής και έμφυλης βίας έχει ανα-

πτυχθεί με βάση τις ακόλουθες πηγές, και διατίθεται κατόπιν αιτήματος:

"MySafety MyWellbeing - Save the Children's Resource Centre."

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/irc_my_sa-

fety_my_w ellbeing_curriculum_for_adolescent_girls_1.pdf

"Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines ...." 3 Jun. 2017

https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-

management-guidelines

“IRC 2011 GBV Emergency Response & Preparedness Participant ....”

http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/IRC-2011-GBV_ERP_Partici

pant_Handbook_-_REVISED.pdf



3.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑλΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Όπως διαπιστώθηκε στη Μέλισσα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν

διαφορετική μεταχείριση και η παραβίαση των δικαιωμάτων τους, τούς δημιουργεί

ένα αίσθημα αδικίας. Η Μέλισσα ένταξε στο πρόγραμμά της σεμινάρια πληροφόρη-

σης σε νομικά ζητήματα, εστιάζοντας στην ενημέρωση σχετικά με τα ανθρώπινα δι-

καιώματα, αναλύοντας τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή ζωή και αναδεικνύοντας

περιπτώσεις παραβίασής τους, ώστε να είναι σε θέση να αναζητήσουν λύσεις μέσα

από τις συναντήσεις αυτές. Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί σε μια βάση αντικειμε-

νικής προσέγγισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την ανταλλαγή

εμπειριών, γνώσεων μεταξύ ατόμων ισότιμων με έμφαση στη μη διατύπωση κρίσεων,

προσβολή του πολιτισμού, της θρησκείας ή των συνηθειών μεταξύ των συμμετεχου-

σών.

Στόχοι για τις συμμετέχουσες:

• Η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου και ενός δικτύου υποστήριξης που βασίζεται

στην εμπιστοσύνη, όπου οι γυναίκες μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες που βίωσαν.

• Η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω εκμάθησης των δικαιωμάτων και των εκ των

πραγμάτων υποχρεώσεών τους στην καινούργια κοινωνία υποδοχής τους.

• Να τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν δικές τους επιλογές.

• Η διεκδίκηση και η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

• Η αξιολόγηση των παραβάσεων.

• Η απόκτηση αυτοπεποίθησης για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους.

• Η απόκτηση μιας γενικής εικόνας της λειτουργίας και του νομοθετικού πλαισίου της

κοινωνίας υποδοχής.

Στόχοι για την οργάνωση και τις κοινότητες:

• Η απόκτηση βαθιάς γνώσης και η λεπτομερής ανάλυση των παραβάσεων των δι-

καιωμάτων, των προβλημάτων και των κενών στις διαδικασίες που αντιμετωπίζουν

οι συμμετέχουσες.

• Η ανάπτυξη της δικής στρατηγικής συνηγορίας με βάση τις αξιολογήσεις και τις

απόψεις της κοινότητας.

• Η δυνατότητα έκφρασης και η παροχή βήματος στις συμμετέχουσες που που είναι

ενεργές στην προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, με στόχο την δη-

μιουργία μιας λειτουργικής κοινής ομάδας συνηγορίας που να παρέχει ένα χώρο

στις γυναίκες για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να υλοποιήσουν τις υπο-

σχέσεις τους.

Μεθοδολογία:

Τα εργαστήρια βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των γυναικών μέσω της διαμήνυσης

εμπειριών και της εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχουσες
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συμπεριλαμβάνονται άμεσα στη διαδικασία, ενώ η αφομοίωση των δικαιωμάτων και η

ενίσχυση της αντιμετώπισης καταστάσεων παραβίασης δικαιωμάτων ξεκινάει αμέσως.

Διάρκεια: 90 λεπτά η κάθε συνάντηση (2 ώρες εάν γίνεται) μια φορά την εβδομάδα

Participation: μέγιστο μέγεθος 12 άτομα και διερμηνείς

Μια εποπτευόμενη συζήτηση για τα ακόλουθα ζητήματα στην παρακάτω σειρά:

1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή στα Δικαιώματα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

• Τι σημαίνει το να έχει κανείς δικαιώματα; Τι σημαίνουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

• Παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση σχετικά με:

το δικαίωμα της ισότητας

το δικαίωμα να μη υφίσταται κανείς δυσμενείς διακρίσεις

το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας

το δικαίωμα στον γάμο και την οικογένεια

το δικαίωμα στην παιδεία

το δικαίωμα του να επιλέγει κανείς ελεύθερα την θρησκεία ή την πίστη του.

2ο Εργαστήριο: Τα Δικαιώματα Γυναικών όσον αφορά την Οικογένεια

• Το δικαίωμα να διαλέγει κανείς τον σύζυγό του και να μπει στη διαδικασία του γά-

μου και των επακολούθων του (γάμος ή ελεύθερη ένωση, διαζύγιο).

• Το δικαίωμα να αποφασίσει κανείς ελεύθερα και υπεύθυνα τον αριθμό των παιδιών

και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των γεννήσεών τους (είναι νόμιμη η απόκτηση

παιδιών εκτός γάμου ή χωρίς σύντροφο, το δικαίωμα του να παίρνει κανείς αντι-

σύλληψη, το δικαίωμα στην έκτρωση).

3ο Εργαστήριο: Τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Παιδεία και την Εργασία

• Το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην παιδεία και στις σπουδές (υποχρέωση της εκ-

παίδευσης, η έλλειψη διάκρισης στην πρόσβαση ατόμων σε σχολείο).

• Το δικαίωμα του να εργάζεται κανείς και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του (η απα-

γόρευση της δουλείας, η πρόσβαση σε όλα τα επαγγέλματα, διάκριση στον διορισμό).

4ο Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Έμφυλη Βία

• Ο ορισμός της Βίας και μια περιγραφή της ευρύτερης έννοιας «Έμφυλη Βία».

• Δραστηριότητα – Η Ιστορία του Ποταμού Κροκόδειλων* (Η αφήγηση μιας ιστορίας

διαφόρων επιπέδων βίας, μια συζήτηση μεταξύ συμμετεχουσών και εκπαιδεύτριας

και η κατάταξη των χαρακτήρων από τον πιο προσβλητικό στον λιγότερο, και η δι-

καιολόγηση της κατάταξης).

5ο Εργαστήριο: Η Αξιολόγηση της Έμφυλης Βίας και η Περιγραφή των Διαφόρων Κα-

τηγοριών Βίας

• Διερευνώντας την βία και τις παραβιάσεις δικαιωμάτων ως έναν τρόπο περιορισμού

της βίας (ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις)



6ο Εργαστήριο: Βασικά και Θεμελιώδη Δικαιώματα

• Η παρουσίαση διαφόρων δικαιωμάτων και των επακόλουθών τους (του Δικαιώμα-

τος προσωπικής και οικογενειακής ζωής, της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και

θρησκείας, της ελευθερίας έκφρασης).

• Η εμβάθυνση και η ανάλυση δικαιωμάτων σύμφωνα με τις συμμετέχουσες (π.χ. το

δικαίωμα προσωπικής και οικογενειακής ζωής προσεγγίζεται διαφορετικά από έφη-

βες συμμετέχουσες, εστιάζουμε στο δικαίωμα της συνομιλίας και τα όριά του, κα-

θώς και την χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης).

7ο Εργαστήριο: Εργασιακά Δικαιώματα

• Παρουσίαση Νομοθεσίας για τις Άδειες Εργασίας και Εκπαίδευσης - Μια λεπτομε-

ρής παρουσίαση για συνθήκες εργασίας την Ελλάδα

Επιπρόσθετα, οι ατομικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται επιτρέπουν στη νομική

ομάδα της Μέλισσας να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν τις αποτυχίες των

πολιτικών για την προστασία των γυναικών, των επανειλημμένων παραπτωμάτων, των

κακών πρακτικών και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους. Η έλλειψη εμπειρο-

γνωμοσύνης σχετικά με τα θέματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας των σχετικών εν-

διαφερομένων παραγόντων αναπαράγει τη συνειδητή και/ή ασυνείδητη διάκριση λό-

γω φύλου στην οποία οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και υπομένουν τις

συνέπειες.

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές από τις συμμετέχουσες αντιμετωπίζουν διαφορετική

μεταχείριση, προφανώς δημιουργώντας μέσα τους απογοήτευση και αίσθημα αδι-

κίας, χωρίς όμως να συνειδητοποιούν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους παραβιά-

ζονται. Η διεξαγωγή τακτικών ενημερωτικών συνεδριάσεων σε νομικά θέματα προ-

ωθεί την ενεργό συμμετοχή των γυναικών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της μά-

θησης από ομοτίμους και της παροχής νομικών πληροφοριών έτσι ώστε οι συμμετέ-

χοντες να αρχίσουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους άμεσα και να έχουν την δύναμη

να αντιμετωπίζουν καταστάσεις παραβίασης δικαιωμάτων.

Η επαρκής ενημέρωση και η στοχευμένη νομική πληροφόρηση επιτρέπει στις γυ-

ναίκες να γίνουν ανεξάρτητες και με αυτοπεποίθηση να αναλάβουν δράση σε περί-

πτωση που υφίστανται διακρίσεις στην καθημερινότητά τους (από τις δημόσιες υπη-

ρεσίες, τα ιδρύματα ή / και τις κρατικές αρχές ή στον εγχώριο τομέα).
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4 . Μ Μ Ε Κ Α Ι Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ι Α

Στο πλαίσιο δράσεων ΜΜΕ και συνηγορίας καλύπτονται θέματα εκπαίδευσης πολυ-

μέσων, ενώ καλλιεργούν και δεξιότητες επικοινωνίας. Σκοπός είναι να δώσει αυτο-

πεποίηθηση στις συμμετέχουσες, ώστε να μιλήσουν οι ίδιες για τα βιώματά τους, τα

δικαιώματά τους και τις επιδιώξεις τους και να συμμετάσχουν στη διαδικασία συνη-

γορίας μέσω της οποίας μπορούν να προωθήσουν σημαντικές κοινωνικές αλλαγές.

Τα εργαστήρια αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

• Εργαστήρια χρήσης πολυμέσων

• Ψευδείς ειδήσεις

• Εκπαίδευση για συνεντεύξεις

• Εκπαίδευση σε δημόσια ομιλία

• Χρήση των ψηφιακών κοινωνικών μέσων

• Δημιουργική γραφή και προσωπικές αφηγήσεις

Διάρκεια: Μια φορά την εβδομάδα – 90 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες και διερμηνείς

Στόχοι:

• Η προώθηση εργαλείων σε μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες, ώστε να είναι σε

θέση να αξιολογήσουν και να μιλήσουν για τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες

στους καταυλισμούς προσφύγων, στις εγκαταστάσεις και στα αστικά περιβάλλοντα.

• Η συζήτηση για το πως μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες και ποιοι πόροι να αξιο-

ποιηθούν για τη βελτίωση.

• Η κριτική και η αντίσταση στην λογική των στερεοτύπων συσχέτισης των γυναικών

με την αδυναμία και την θυματοποίηση.

• Η παροχή συνοδείας στις γυναίκες πρόσφυγες κατά την διαδικασία συνηγορίας

στην οποία είναι οι ίδιες φορείς ουσιαστικών αλλαγών και νιώθουν δικαιωμένες και

άνετες με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

• Η πρόταση βιώσιμων λύσεων.

• Η παρουσία στα ΜΜΕ για την διεκδίκηση των δικαιώματων και των απαιτήσεών τους.

Οι οπτικοακουστικές και κινηματογραφικές παραγωγές παρουσιάζονται στις κοινότητες,

σε σχολεία, σε κοινοτικά κέντρα, και ακολουθούν συζητήσεις για την αποσαφήνιση των

παρανοήσεων και την άρση των στερεοτύπων για τους μετανάστες και τους πρόσφυ-

γες, γεγονός που δημιουργεί τις συνθήκες για έναν συναρπαστικό διάλογο με το κοι-

νό και δίνει την ευκαιρία προώθησης μιας θετικής κοινωνικής αφήγησης.

Μεθοδολογία:

• Μελέτες περίπτωσης στην κάλυψη από τα ΜΜΕ

• Ανάλυση περιεχομένου

• Άμεση συμμετοχική προσέγγιση



Περιγραφή των δραστηριοτήτων:

Σε κάθε συνάντηση, δυο συμμετέχουσες μοιράζονται έναν υπολογιστή και δουλεύουν

την εργασία τους για τα ΜΜΕ ή για την συνηγορία. Κατά την διάρκεια αυτής της πε-

ριόδου οι συμμετέχουσές μας σκέφτηκαν πως είναι να είναι κανείς δημοσιογράφος,

εστιάζοντας στα ακόλουθα ζητήματα:

• Το διαδίκτυο και η δημοσιογραφία.

• Η επικοινωνία με δημοσιογράφους των ΜΜΕ (πρακτικές).

• Η συγγραφή άρθρων και οι βασικοί κανόνες της δημοσίευσης περιεχομένων.

• Η προετοιμασία άρθρων για έκδοση.

• Η τέχνη της φωτογραφίας.

• Η έκδοση άρθρων και φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένων νομικών και τεχνικών

ζητημάτων.
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5 . Τ Ε Χ Ν Η Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

Τα εργαστήρια τέχνης και δημιουργικότητας αφορούν δραστηριότητες που διευκο-

λύνουν την έκφραση και συμβάλλουν στη διαδικασία εξωτερίκευσης συναισθημά-

των και συμμετοχής. Αυτή η διαδικασία αποκαθιστά επίσης την ελπίδα και την συναι-

σθηματική ισορροπία, καθώς επιτρέπει τη φαντασία να ανθίσει.

Σ’αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται διάφορα εργαστήρια, τα οποία περιλαμβά-

νουν:

• Εικαστικά

• Ποίηση & δημιουργική γραφή

• Μουσική & χιπ-χοπ

• Κινηματογράφο & ψηφιακή αφήγηση

• Φωτογραφία

• Χειροτεχνία

5.1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διάρκεια: Μια φορά την εβδομάδα – 90 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες και διερμηνείς

Στόχοι:

• Η εκμάθηση τεχνικών ζωγραφικής και η δημιουργία διαφόρων σχεδίων

• Η αύξηση της ομαδικής συμμετοχής μέσω της χρήσης δυο διαφορετικών τεχνικών

ζωγραφικής και χρωμάτων

• Η έκφραση συναισθημάτων μέσω χρωμάτων

• Η αύξηση διαλόγου μεταξύ συμμετεχουσών

Περιγραφή των δραστηριοτήτων:

• Η ενθάρρυνση των συμμετεχουσών ώστε να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά θέ-

ματα κάθε εβδομάδα, όπως στην δημιουργία ενός πορτραίτου του εαυτού τους σε

καμβά χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη τεχνική. Αυτή η εργασία έχει σκοπό να

τιμήσει την δύναμή μας και την απόκτηση αυτό-επίγνωσης ως προς τον σωματικό και

πνευματικό εαυτό, μέσω πειραματισμού με τα χρώματα και τα σχήματα των χαρα-

κτηριστικών μας.
• Η διερεύνηση ποικίλων μέσων συμπεριλαμβανομένων των παστέλ, ξυλομπογιών

και νερομπογιών για την έκφραση συναισθημάτων και την κατανόηση της παρού-

σας κατάστασης μέσω της τέχνης και όχι του λόγου. Αυτή η δραστηριότητα δημι-

ουργεί έναν χώρο στον οποίο οι συμμετέχουσες νιώθουν άνετα να ζωγραφίσουν όχι

μόνο χωριστά, διερευνώντας τις έννοιες της ταυτότητας μέσω οπτικών μέσων, αλ-



λά και μέσα στις ομάδες τους, παράγοντας συλλογικές ζωγραφιές και φτιάχνοντας

κολλάζ των προσωπικών εμπειριών και του ταξιδιού της ίδιας της ζωής τους. Οι συμ-

μετέχουσες εξακολουθούν να ζωγραφίζουν και να σχεδιάζουν αντικείμενα και να

μαθαίνουν τεχνικές ζωγραφικής που δεν χρησιμοποιούν μολύβια.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται από την Ιρανή ζωγράφο Suzanah Rafizadeh και από την

ελληνοαμερικανίδα εικαστικό Eileen Botsford, καθώς και από διάφορους καλλιτέ-

χνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά σε συνεργασία με μουσεία και πολιτι-

στικούς φορείς.
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5.2 ΠΟΙΗΣΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Ο στόχος του εργαστηρίου ποίησης συμπίπτει με τον κεντρικό στόχο της οργάνωσης:

να προωθεί τις φωνές των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων να λένε τις ιστο-

ρίες τους με τα δικά τους λόγια. Τα εργαστήρια ποίησης της Μέλισσας λαμβάνουν χώ-

ρα με την καθοδήγηση της βραβευμένης αμερικανίδας ποιήτριας Alicia E.Stallings.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών εργαλείων, διευκολύνεται η δημιουργι-

κή έκφραση των γυναικών που συμμετέχουν.

Στα εργαστήρια πειραματίζεται με συμφωνικά ποιήματα και ακροστιχίδες από τα

ονόματα των γυναικών που χρησιμεύουν ως δηλώσεις ταυτότητας πέρα από τις κα-

τηγοριοποιήσεις που υφίστανται κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής τους πορείας.

Αυτές αποτελούν τις πρώτες προσπάθειές τους να εκφραστούν και να επανασυνθέ-

σουν τις διάσπαρτες εμπειρίες τους, επιτρέποντας δημιουργικούς πειραματισμούς και

επιτρέποντας το ουσιαστικό μοίρασμα. Η γραφή σε ελεύθερη μορφή ενθαρρύνεται

και τα ποιήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά ή στις μητρικές γλώσσες των γυναικών.

Τα κείμενα μεταφράζονται με τη βοήθεια διερμηνέων οι οποίες συμμετέχουν στα ερ-

γαστήρια, απαγγέλλονται στο πρωτότυπο και στη συνέχεια συζητώνται.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι γυναίκες που συμμετέχουν στα εργαστήρια, ανα-

πτύσσουν δεξιότητες αφήγησης και ενδυναμώνονται ώστε να μοιράζονται τις ιστορίες

και τις εμπειρίες τους με ένα ευρύτερο κοινό. Διάφορα ποιήματα έχουν ήδη παρου-

σιαστεί και δημοσιευθεί ενώ ετοιμάζεται μια ποιητική συλλογή.

Διεθνώς αναγνωρισμένοι ποιητές συμμετέχουν τακτικά στις συναντήσεις, είτε κα-

τά την επίσκεψή τους στην Μέλισσα είτε μέσω Skype (π.χ. ο Λίβυος ποιητής Khaled

Mattawa, η Βρετανίδα ποιήτρια Ruth Padel, η Ιρανή ποιήτρια Fatemah Shams κ.λπ.).

Η ομάδα ποίησης, η οποία συναντιέται ανά δεκαπενθήμερο, αποτελεί ένα από τα

πιο δημοφιλή εργαστήρια, καθώς και έναν κόμβο που προσελκύει πολλούς δημο-

σιογράφους, φοιτητές και ακαδημαϊκούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και

να μελετήσουν. Έχει επίσης προσελκύσει καλλιτέχνες και διανοούμενους που επι-

θυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημιουργική ανταλλαγή.

«Είναι η νέα ζωή. Είναι η μεγαλύτερη Αυτή. Τι περιγράφω;

Γεννάει τις γυναίκες και μπορούν να ζήσουν.

Τους φέρνει στη ζωή και τους φροντίζει. Φέρνει τη μυρωδιά

ενός νούφαρου. Σας κάνει να αισθανθείτε ως χαμένο παιδί

που βρίσκει τη μητέρα του».

Ένα ποίημα για τη Μέλισσα από την Asma Alheder, Συρία



5.3 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διάρκεια: Μια φορά την εβδομάδα – 120 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες και διερμηνείς

Περιγραφή των Δραστηριοτήτων:

Οι συμμετέχουσες εκπαιδεύονται στη χρήση της κινηματογραφικής κάμερας, ώστε να

μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν για να εξερευνήσουν και να αποτυπώσουν την κα-

θημερινότητά τους στην Αθήνα. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας συνεργάζονται με

τον συντονιστή για να αναπτύξουν το σενάριο μέσα από μια διαδραστική διαδικασία, η

οποία τους επιτρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος. Οι συντονιστές

συζητούν μαζί τους διάφορα κινηματογραφικά είδη από διάφορα πλαίσια.

Στόχοι:

Η δράση έχει στόχο να αμφισβητήσει τις ξενοφοβικές, ηγεμονικές και υπεραπλου-

στευμένες αναπαραστάσεις των προσφύγων και των μεταναστριών, ενθαρρύνοντας

τις συμμετέχουσες να παρουσιάσουν τη ζωή και τις αναζητήσεις τους από τη δική

τους οπτική γωνία, προβάλλοντας την δική τους αντίληψη και δημιουργώντας τις δι-

κές τους, ιδιαίτερες κινηματογραφικές αφηγήσεις.

Οι συμμετέχουσες βελτιώνουν την οπτική τους παιδεία, αποκτούν αυτοπεποίθηση

και δημιουργούν φιλίες. Μαθαίνοντας τις τεχνικές παραγωγής ταινιών, συζητώντας και

μαθαίνοντας για τις αγαπημένες τους ταινίες, βελτιώνουν την ικανότητά τους να ανα-

λύουν το οπτικό υλικό και να επαναπροσδιορίζουν με κριτικό πνεύμα την αφήγηση.

Αποκτούν αυτοπεποίθηση εκφράζοντας τις απόψεις τους και τις δημιουργικές ιδέες

τους μπροστά σε μια ομάδα. Στις ομάδες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τα

μέλη επικοινωνούν και δημιουργούν δεσμούς με τους άλλους συμμετέχοντες, καλ-

λιεργώντας νέες φιλίες με ανθρώπους πέρα από το πολιτισμικό υπόβαθρο.

Αναπτύσσουν δεξιότητες (κινηματογράφησης, φωτογραφίας, ηχοληψίας) και καλ-

λιεργούν την παρατηρητικότητά τους, χρησιμοποιώντας την κινητή τεχνολογία. Μα-

θαίνουν πώς χρησιμοποιούνται στο κινηματογράφο το καδράρισμα, το χρώμα, ο ήχος,

η δημιουργία χαρακτήρων και η εξιστόρηση. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν βιν-

τεοκάμερες, μικρόφωνα, συσκευές εγγραφής ήχου, φώτα και λογισμικό επεξεργασίας

βίντεο. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν σκληρές τεχνικές δεξιότητες

και είναι πιο προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν σε μελλοντικά προσωπικά, εκπαι-

δευτικά ή εργασιακά δημιουργικά εγχειρήματα.

Η Λέσχη Κινηματογράφου αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα εξερεύνησης και δη-

μιουργικής έκφρασης. Οι συμμετέχουσες παράγουν και σκηνοθετούν πρωτότυπες

ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ως ατομικές εργασίες και πρωτό-

τυπες ταινίες μικρού μήκους ως ομαδικές εργασίες. Οι συμμετέχουσες έχουν τον

έλεγχο στο δημιουργικό κομμάτι και εξερευνούν την Αθήνα κινηματογραφώντας την

πόλη και τις βόλτες που κάνουν. Αυτές οι ταινίες είναι ένας τρόπος για τις συμμετέ-
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χουσες να μοιράζονται τις σκέψεις και τις ιστορίες τους που είναι σημαντικές γι 'αυ-

τές. Είναι ένας τρόπος για τις γυναίκες να «προκαλέσουν» δημιουργικά τις κοινά απο-

δεκτές αφηγήσεις των επίσημων μέσων μαζικής ενημέρωσης, παίρνοντας τον έλεγ-

χο στα χέρια τους.

Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται ένας δημιουργικός διάλογος και προκύπτουν νέες

φιλίες μεταξύ μελών του Δικτύου Μέλισσα και μαθητών από γυμνάσια της Αθήνας,

ενώ παράλληλα αναπτύσσονται δεξιότητες αφήγησης, που σχετίζονται με πραγματι-

κές καταστάσεις και τη ζωή τους σε συνθήκες μετάβασης. Οι συμμετέχουσες πα-

ρουσιάζουν τις ταινίες τους δημόσια σε κινηματογραφικές προβολές στην γειτονιά.

Αυτή είναι μια ευκαιρία για τις συμμετέχουσες να γιορτάσουν τις επιτυχίες τους με

τους φίλους και την οικογένειά τους, ενώ για τους Αθηναίους είναι ευκαιρία συνάν-

τησης και γνωριμίας με την προοπτική των νέων γειτόνων τους προσφύγων και με-

ταναστριών. Όλες οι ταινίες είναι προσεκτικά αρχειοθετημένες για μελλοντική χρή-

ση σύμφωνα με την κρίση των συμμετεχόντων. Ορισμένες ταινίες έχουν επίσης υπο-

βληθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (π.χ. Αθηναϊκό Εθνογραφικό Φεστιβάλ)

και έχουν προβληθεί και εκτός Ελλάδας

Μεθοδολογία:

Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι δημιουργικές ομάδες νέων γυναικών από το

Αφγανιστάν, το Ιράν, τη Συρία, το Ιράκ και την Υποσαχάρια Αφρική μοιράζουν τις δια-

φορετικές εμπειρίες και προοπτικές ώστε να αναλύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες

από όλο τον κόσμο, να μάθουν πρακτικές δεξιότητες σχετικά με την τέχνη του κινη-

ματογράφου και να συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες σε κινη-

ματογραφικές παραγωγές και να προσθέσουν επίκαιρη προσωπική χροιά και βάθος

στην αφήγηση για την μετανάστευση. Οι γυναίκες αυτές (ηλικίας 16-25 ετών) στε-

ρούνται εκπαιδευτικών και κοινωνικών ευκαιριών τόσο στη χώρα προέλευσής τους

όσο και στην Ελλάδα και πολλές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον κινηματο-

γράφο και τις τεχνικές ώστε να πουν τις ιστορίες τους.

Ο στόχος των συντονιστών των εργαστηρίων δεν είναι να κατευθύνουν τις νέες

συμμετέχουσες, αλλά να τις στηρίξουν στην εξερεύνηση του εαυτού τους και να επι-

τύχουν τους δικούς τους κινηματογραφικούς στόχους. Οι νέες γυναίκες συμμετέχουν

σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Τα μέλη φέρνουν τις διαφορετικές αντιλήψεις

τους, προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα των ταινιών, τα μηνύματά τους και πώς

σχετίζονται με την καθημερινή ζωή. Μαθαίνουν τις τεχνικές λήψης ταινιών από τους

συντονιστές των εργαστηρίων και πειραματίζονται με τον εξοπλισμό. Δουλεύουν μα-

ζί σε παραγωγές ταινιών μικρού μήκους. Επιλέγουν τους ρόλους που θέλουν σε αυ-

τές τις ταινίες και καθορίζουν τι τύπο ιστοριών θέλουν να πουν μέσα από την ταινία.

Αποφασίζουν ποιες ταινίες θα προβληθούν και τις συζητάνε. Διοργανώνονται δημό-

σιες προβολές επίσης (π.χ. στο Θέατρο Αλκυόνη), καθώς και κινηματογραφικές βρα-

διές (όπως να πάνε κινηματογράφο στο θερινό σινεμά Θησείο, το παλαιότερο υπαί-

θριο κινηματογράφο στην Ελλάδα).



«Βλέπουμε την ταινία, σε μερικές σκηνές μερικοί γελούν

και άλλοι κλαίνε. Μπορείτε να σκεφτείτε τα διαφορετικά

συναισθήματα και θα “ανοίξει” το μυαλό σας.

Μπορείτε να πάρετε τις εμπειρίες και να τις χρησιμοποιήσετε

στην πραγματική σας ζωή».

Mahboubeh, μέλος του εργαστηρίου κινηματογράφου

«Παίρνουμε νέες ιδέες για να κάνουμε πράγματα.

Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα τελειώσω με αυτό

το κλαμπ, θα είμαι πολύ καλή κινηματογραφιστής».

Eunice, μέλος του εργαστηρίου κινηματογράφου

«Στην κινηματογραφική λέσχη μου αρέσει περισσότερο

ότι κάνουμε βίντεο... Μου αρέσουν οι συζητήσεις

που κάνουμε όταν τελειώνουν τα βίντεο».

Bahareh, μέλος του εργαστηρίου κινηματογράφου
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5.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Διάρκεια: Μια φορά την εβδομάδα – 90 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες και διερμηνείς

Στόχοι:

• Να μοιράζονται οι συμμετέχουσες τις δικές τους μουσικές προτιμήσεις και παρα-

δόσεις, και να μαθαίνουν η μια από την άλλη την πολιτιστική τους κληρονομιά και

τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

• Να πειραματιστούν με διαφορετικά είδη (π.χ. hip-hop), μουσικά όργανα και αρμο-

νικούς ήχους.

• Να μάθουν πώς να δημιουργούν ρυθμούς και να τους συνδυάζουν με στίχους.

• Να παίζουν εθνικά τραγούδια από διαφορετικές χώρες, να χορεύουν και να τρα-

γουδούν.

• Οι μουσικοπαιδαγωγοί

παρακινούν τις συμμετέχουσες να εστιάζουν σε διαφορετικό είδος μουσικής κάθε

εβδομάδα

διδάσκουν τη χρήση μουσικών οργάνων

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε χορωδία

Τα εργαστήρια μουσικής διεξάγονται από μουσικούς, καλλιτέχνες, μουσικούς παιδα-

γωγούς και εθνομουσικολόγους, καθώς και σε συνεργασία με μουσικές ομάδες και

χορωδίες (π.χ. την Λυρική Σκηνή της Αθήνας, Breakfast Club κλπ.). Παράλληλα ορ-

γανώνονται και παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και γιορτές, όπως η Παγκόσμια Ημέρα

Γυναικών, το Eid, το Nowroz και την Ημέρα της Μητέρας.

5.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διάρκεια: Μια ή δυο φορές την εβδομάδα - 120 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες και διερμηνείς

Στόχοι:

• Η χρήση των χεριών στην δημιουργία

• Η ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της χρήσης διαφόρων υλικών

• Ο πειραματισμός με χρώματα

• Η χρήση της φαντασίας

• Η έκφραση μέσω χειροτεχνίας και ζωγραφικής

Περιγραφή των Δραστηριοτήτων:

• Οριγκάμι

• Δημιουργία ευχετήριων καρτών



• Πεπιεσμένο χαρτί (papier mâché)

• Ανακύκλωση

• Κατασκευή κοσμημάτων

• Ράψιμο

• Αγκιστροβελόνα

Τα εργαστήρια χειροτεχνίας πραγματοποιούνται τακτικά σε συνεργασία με διάφο-

ρες κοινότητες μεταναστών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών και προ-

γραμμάτων αλληλο-εκμάθησης δεξιοτήτων ή με ομάδες εθελοντών και επιχειρημα-

τιών (π.χ. κοσμήματα με την Κατερίνα Ψωμά). Έτσι παρέχονται δημιουργικές ευκαιρίες

όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι μαζί, να δείξουν και να μοιραστούν αυτά που

γνωρίζουν ή να μάθουν κάτι καινούργιο, μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής δεξιο-

τήτων. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ευκαιρίες δημιουργίας εισοδήματος σε

συνεργασία με καταστήματα και μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες (δλδ. Δημοτική

Αγορά Κυψέλης).
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6 . Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν

Η διαδικασία ξεκινά με τον εντοπισμό και την ενίσχυση των υπαρχουσών δεξιοτήτων,

καθώς και με τη δημιουργία ευκαιριών επανεκπαίδευσης. Ο στόχος αυτών των δρα-

στηριοτήτων είναι διπλός: α) να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και

β) να δημιουργηθούν δεξιότητες ηγεσίας. Ειδικοί και εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη

της κοινότητας των μεταναστών και των προσφύγων και των εθελοντών συμμετέχουν

σ’αυτή τη διαδικασία, μέσω της διεξαγωγής επαγγελματικών, συνεργατικών, ηγετι-

κών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων.

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

• Δημιουργία ομάδας

• Ηγετικές ικανότητες

• Συνεταιριστική εκπαίδευση

• Εισαγωγή στην πληροφορική

• Κώδικας

• Προώθηση της απασχολησιμότητας

• Επιχειρησιακή καθοδήγηση

• Πρώτες βοήθειες

• Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες (PFA)

Τα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν:

• Ράψιμο & σχεδίαση

• Πλέξιμο

• Χειροτεχνίες

• Μεταξοτυπία

• Παραγωγή σαπουνιού

• Ανακύκλωση

• Μαγείρεμα

• Μαθήματα βρεφικού μασάζ

6.1 ΑΠΑΣΧΟλΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Βήμα 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Βήμα 2: Ομάδες εστίασης κοινωνικού ιστορικού

Βήμα 3: Προσωπικές συνεντεύξεις

Βήμα 4: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Βήμα 5: Παραπομπές, ευκαιρίες και δικτύωση

Μετά από την αρχική φάση αμέσως μετά την άφιξη στην Μέλισσα, διοργανώνουμε μια

συνάντηση με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό ιστορικό, ώστε να συλλέξουμε

βασικές πληροφορίες για τις γυναίκες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, συμ-



περιλαμβανομένου τις δεξιότητές τους, την εργασιακή τους εμπειρία και την μόρφω-

σή τους. Αυτό παρέχει στην ομάδα κοινωνικών επιστημόνων την δυνατότητα να εν-

τοπίσουν και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και πόρους.

Στη συνέχεια παρέχεται υποστήριξη στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Προετοιμασία βιογραφικού

• Προετοιμασία επιστολής ενδιαφέροντος

• Αναζήτηση εργασίας

• Αίτηση εργασίας

• Προετοιμασία συνεντεύξεων

• Πρόβες συνεντεύξεων

• Περαιτέρω επικοινωνία μετά τη συνέντευξη

• Η συνέχεια της διαδικασίας, μετά την πρόσληψη

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών τους

• Εντοπισμός ευκαιριών

• Παροχή συνεργατικής κατάρτισης

• Σεμινάρια business coaching σε συνεργασία με εξειδικευμένες σε αυτόν το τομέα

οργανώσεις (δηλ. IRC, Solidarity Now)

• Βοήθεια στο σχεδιασμό στρατηγικών για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

• Παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης επί πληρωμής και απασχόλησης στα κατα-

φύγια της Melissa (τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με το The Home Project)

• Σύνδεση και δικτύωση με πρωτοβουλίες mentoring, απασχολησιμότητας και μικρο-

χρηματοδότησης

• Παρoχή συστατικών επιστολών

• Οι συμμετέχουσές μας ενημερώνονται για εκδηλώσεις και εκθέσεις όπου μπορούν να

παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους στο κοινό, π.χ. το Φεστιβάλ Μαγειρικής Προσφύγων

που διοργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Διάρκεια: Κάθε εργάσιμη μέρα, όποτε το χρειαστεί ή το ζητήσει η συμμετέχουσα

Size: Κατ’ ιδίαν ή σε μικρές ομάδες

Στόχοι:

• Η συνειδητοποίηση και η βελτίωση των υπαρχουσών δεξιοτήτων του εαυτού

• Η ετοιμότητα για εργασία

• Η απόκτηση των εργαλείων που χρειάζονται για την αναζήτηση εργασίας και για

την κατάθεση αιτήσεων εργασίας

• Η προετοιμασία συνεντεύξεων
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6.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο κύκλος ανάπτυξης δεξιοτήτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των μετα-

ναστριών και των γυναικών προσφύγων, παρέχοντάς τους κατάρτιση στον τομέα της

τεχνολογίας των υπολογιστών, των μέσων ενημέρωσης και της τέχνης του κινημα-

τογράφου, στις χειροτεχνίες όπως την κατασκευή κοσμημάτων, στη μαγειρική αλλά

και σε δεξιότητες όπως η συγγραφή βιογραφικού, ή η συνεταιριστική και επιχειρη-

ματική κατάρτιση. Διοργανώνονται επίσης σεμινάρια για την ανάπτυξη ηγετικών δε-

ξιοτήτων για γυναίκες οι οποίες έχουν ηγετικούς ρόλους στο πλαίσιο μεταναστευτι-

κών κοινοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να διχειρίζονται τις οργανώσεις και τις κοι-

νότητες τους. Τα σεμινάρια ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων επικεντρώνονται στις αρ-

χές ηγεσίας και στην οργανωτική διαχείριση, αλλά κυρίως στην καταγραφή και αν-

ταλλαγή των πραγματικών εμπειριών τους. Αυτό δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή

πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μετανάστριες για να ηγηθούν

τις οργανώσεις τους. Περιλαμβάνει επίσης δεξιότητες σχετικά με την συνηγορία για

την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μεταναστών, την ανάπτυξη και διαχείριση κοι-

νοτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και ικανοτήτων διαμεσόλαβησης.

Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές θα χρειαστεί να εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό

υλικό χρησιμοποιώντας τις δικές τους ιστορίες, παραδείγματα κατάλληλα για το συγ-

κεκριμένο πλαίσιο και την κατάσταση των συμμετεχόντων.

Πριν προχωρήσουμε στις δραστηριότητες κατάρτισης, είναι απαραίτητο να κά-

νουμε μια παρουσίαση σχετικά με το μεταναστευτικό πληθυσμό, τις οργανώσεις ή τις

κοινότητες των συμμετεχόντων. Αυτό είναι αναγκαίο για να τους εισάγουμε στο ευ-

ρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανώσεις τους, το οποίο

πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη για την ηγεσία, τη διαχείριση και τη λειτουργία

μιας οργάνωσης. Αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται και να

προσαρμόζεται σύμφωνα με το υπόβαθρο και την κατάσταση των συμμετεχόντων.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση είναι διαδραστική μέσω της

διεξαγωγής εργαστηρίων, του παιχνιδιού ρόλων και της πρακτικής άσκησης για την

ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων ηγεσίας των συμμετεχόντων. Οι διαμεσολαβητές

θα παράσχουν τα βασικά δεδομένα για την εκπαίδευση, αλλά οι συμμετέχοντες θα

μάθουν κυρίως από τη δική τους πρακτική και εμπειρίες κατά τη διάρκεια της εκπαί-

δευσης. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι σχετική, ανάλογα με το επίπεδο της εμ-

πειρίας, του επιπέδου αλφαβητισμού, των αναγκών και των προσδοκιών των συμμε-

τεχόντων.



6.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διάρκεια: Εβδομαδιαία συνάντηση – 90 λεπτά

Μέγεθος της τάξης: 15-20 συμμετέχουσες

Στόχοι:

• Η γνωριμία με βασικά μέρη του υπολογιστή, όπως συσκευές εισαγωγής και εξα-

γωγής και οι περιφερειακές συσκευές

• Η εκμάθηση βασικών λειτουργιών του πληκτρολογίου

• Οι μηχανές αναζήτησης

• Η εκμάθηση της αναζήτησης εικόνων

• Το άνοιγμα και η διάρθρωση φακέλων/αρχείων

• Η αποθήκευση εγγράφων

• Η εκμάθηση βασικής χρήσης του Powerpoint (διαφάνειες, μεταβάσεις, απεικόνιση

κινουμένων σχεδίων, προβολή διαφανειών)

• Η εκμάθηση της βασικής χρήσης του Word (μεγέθη γραμματοσειράς, πλάγια γρα-

φή, έντονη γραφή, υπογράμμιση, κείμενα εντός πλαισίου, ενδοπαραγραφοποίηση,

χρώματα, κουκκίδες, σχήματα)

• Η εκμάθηση της βασικής χρήσης του Excel

• Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση

• Άθροισμα, μέγιστο, ελάχιστο, μέσος όρος

• Γραφικές Παραστάσεις

• Η εκμάθηση της απεικόνισης κινουμένων σχεδίων και της χρήσης του Stop Motion

Studio app

• Κρυπτογράφηση

• Η μετατροπή δυαδικών αριθμών σε δεκαδικούς conversion

• Κωδικοποίηση Minecraft
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7 . Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η

Το Δίκτυο Μέλισσα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική φροντίδα και θεωρεί ότι

είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρύτερες οικογενειακές και κοινωνικές ευθύνες που

αναλαμβάνουν οι γυναίκες, καθώς και για την πραγματοποίηση των στρατηγικών

τους ζωής τους. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τη σημασία της κοινότητας και του βάρους

που δημιουργεί η ρήξη των κοινωνικών δικτύων που συνεπάγεται η μετανάστευση, δί-

νει σημασία στην συμμετοχή και στην προσφορά για την κοινότητα και σε πρωτο-

βουλίες που αναδεικνύουν τη μοναδική συμβολή των γυναικών.

Σε καθημερινή βάση η Μέλισσα παρέχει μια σειρά ευκαιριών για τις γυναίκες ώστε

να αφιερώνουν χρόνο στην φροντίδα του εαυτού τους και τη διαχείριση του άγχους.

Παρέχει επίσης ευκαιρίες για συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες όπου μπορούν

να μοιράζονται και να μαθαίνουν η μια από την άλλη, να δημιουργούν δίκτυα και να

βρίσκουν δύναμη και υποστήριξη.

7.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

• Διαχείριση άγχους

• Βελονισμός

• Τεχνικές αναπνοής και διαλογισμός

• Μαθήματα προσοχής

• Μέθοδος Feldenkrais

• Γιόγκα

• Χορός

• Gyro-kinetics

• Αυτοάμυνα



7.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η στιβαρή παρουσία και η ενεργή εμπλοκή μεταναστριών με μακροχρόνιο έργο και

εμπειρία στις οργανώσεις των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αποτελούν αναπόσπα-

στο στοιχείο της ενταξιακής προσέγγισης του Δικτύου Μέλισσα, με στόχο την κοινω-

νική συνοχή. Σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, οργανώθηκε η πρωτοβουλία με τίτλο

«Γέφυρες», που φέρνει σε επαφή δράσεις μεταναστριών και προσφύγων από τις διά-

φορες κοινότητες.

Τα τρέχοντα έργα αποτελούνται από:

1. Τη θεατρική παράσταση «Πέτρινο Λουλούδι»: Ένα θεατρικό έργο της ρωσικής κοι-

νότητας Raduga που παίχτηκε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, Δεκέμβριος 2018.

Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να παρουσίασει την παράδοση και την τέχνη και να

προσεγγίσει το κοινό, η ρωσικός πολιτιστικός σύλλογος Raduga παρουσίασε "Το

Πέτρινο λουλούδι" - μια ιστορία που έγραψε ο Ρώσος συγγραφέας Pavel Bazow. Ο

βασικός στόχος της θεατρικής παράστασης ήταν η ανταλλαγή διαφόρων καλών

πρακτικών με άλλες μεταναστευτικές οργανώσεις, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη

διαπολιτισμική ανταλλαγή σε τοπικό επίπεδο και ευαισθητοποιώντας διάφορους εν-

διαφερόμενους μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Μέσω της πολιτιστικής αν-

ταλλαγής με την κοινωνία υποδοχής, η εκδήλωση κατάφερε να προωθήσει την επι-

κοινωνία καθώς και τις αξίες της συνύπαρξης και της κοινωνικής συνοχής.

2. Το πρόγραμμα σίτισης αστέγων που εφαρμόζεται με πρωτοβουλία της Ιρανής συμ-

μετέχουσας στη Μέλισσα Mahboubeh Tavakoli σε συνεργασία με την αφγανική

κοινότητα, το οποίο αφορά την παροχή φαγητού στους άστεγους στους δρόμους

της Αθήνας.
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«Έχουν περάσει χρόνια στην Ελλάδα, αλλά η ανησυχία

και η αγάπη μας για τους ανθρώπους στους δρόμους

δεν έχει αλλάξει. Παρόλο που ήρθαμε εδώ ως πρόσφυγες,

όταν είδαμε άστεγους στους δρόμους της Αθήνας,

αποφασίσαμε να τους βοηθήσουμε. Δίνουμε ό, τι μπορούμε

και ό,τι έχουμε. Αυτή τη φορά μπορέσαμε να μαγειρέψουμε

για 50 άτομα. Ας μην ξεχνάμε τους φίλους μας

στους δρόμους. Είναι οι πιο άποροι άνθρωποι τώρα!»
– Μαχμπουμπέ Ταβακόλι, Ιράν

3. Φέρτε χρώματα για τη γνώση: Μια δημιουργική πρωτοβουλία των ουκρανικών ομά-

δων Borysthenes & Club Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα. Σκοπός του εργαστη-

ρίου είναι να ζωγραφίσει τους τοίχους ενός δημοσίου σχολείου της Αθήνας, να το

διακοσμήσει με παραδοσιακά ουκρανικά μοτίβα Petrykivka, καθώς και να διακο-

σμήσει τους τοίχους μιας φυλακής με πανώ με κεντήματα.

4. Δενδροφύτευση στο Μάτι: Μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία της γεωργιανής κοι-

νότητας IVΙRON & την Ομάδα γυναικών από την Κένυα KWETA, ατις περιοχές που

έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές στις κοινότητες Μάτι και Ραφήνα. Η

δράση προωθεί την ενεργοποίηση των πολιτών, την περιβαλλοντική συνείδηση,

την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

5. Διαπολιτισμική κουζίνα: Μια μαγειρική πρωτοβουλία της Κοινότητας των Γυναικών

από την Νηγιρία (NIDO) που παρέχει πληροφορίες για την επιλογή, την προετοι-

μασία και του σερβιρίσματος δημιουργικών παραλλαγών των αγαπημένων παρα-

δοσιακών πιάτων μεταξύ των κοινοτήτων που θα παρουσιάζονται στους περαστι-

κούς στην τοπική Δημοτική Αγορά της Κυψέλης και θα προσφέρονται και στους

άστεγους.

6. Παιδικές συναντήσεις: Δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση της κοινότητας των Φι-

λιππινέζων DIWATA με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης των μεταναστών, των

προσφύγων και των παιδιών της γειτονιάς και των κοινοτήτων μέσω πολιτιστικών

ανταλλαγών.





B ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ
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Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις δραστηριότητες των μητέρων προ-

σφύγων, το Δίκτυο Μέλισσα παρέχει ένα πρόγραμμα για τη φροντίδα των παιδιών σε

συνεργασία με το Πολυπολιτισμικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Munting Nayon (Μι-

κρό Χωριό), το οποίο έχει ιδρυθεί από τη Φιλιπινέζικη Κοινότητα Kasapi στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παι-

διά σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, ενώ οι μητέρες τους ασχολούνται ενεργά με

την εκπαίδευση και άλλες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα παιδικής φροντίδας παρέχει ένα ασφαλές και φιλικό προς τα παι-

διά χώρο με έμπειρους εκπαιδευτικούς από την Munting Nayon και με την υποστήρι-

ξη της υπόλοιπης ομάδας του Δικτύου Μέλισσα, καθώς και εθελοντών. Οι εκπαιδευ-

τικοί και οι εθελοντές απασχολούν τα παιδιά με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν

ζωγραφική, χειροτεχνία, ανακύκλωση, μαγείρεμα, ζαχαροπλαστική, παιδική γιόγκα,

κηπουρική καθώς και δράσεις στη μητρική γλώσσα για περίπου 30 παιδιά ημερησίως

ηλικίας 1 έως 12 ετών. Σκοπός είναι να διευκολυνθούν οι μητέρες ως προς την πα-

ρακολούθηση του προγράμματος.

Επιπλέον, η υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων για τις μητέρες και τα παιδιά τους,

βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο γενεών στην διαδικασία ένταξης

(κοινά δημιουργικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενίσχυση της εμπι-

στοσύνης, και δραστηριότητες για μητέρες και παιδιά, καθώς και πρόγραμμα προ-

γεννητικής φροντίδας και ενημέρωσης για τις έγκυες γυναίκες).

Το πρόγραμμα αυτό έχει ελαχιστοποιήσει τα ποσοστά εγκατάλειψης (drop-out

rates), επιτρέποντας στις νέες μητέρες να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να

επωφεληθούν από τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στη

Μέλισσα, καθώς και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες κοινωνικοποίησης.
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Μαρτυρίες από τι συμμετέχουσες στην Μέλισσα

«… εάν οι γυναίκες υποστηρίζουν η μια την άλλη, μπορούν

να αποδείξουν στον κόσμο ότι δεν είναι αδύναμες,

ότι δεν ανήκουν σε κανέναν, και ότι δεν μπορεί κανείς

να τις αγνοήσει, ούτε να τις περιθωριοποιήσει. Oι γυναίκες

ενσαρκώνουν την έννοια της προκοπής σε όλο τον κόσμο,

αφού αριστεύουν στα πάντα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αξιοποιήσω

αυτή την ευκαιρία να δηλώσω ότι η γυναίκα μπορεί να ταΐζει

το μωρό της με το ένα χέρι και να ταρακουνάει τον κόσμο

με το άλλο.»

Ράζια, 14, Αφγανιστάν

Women politics website: https://women-politics.com/2017/10/06/poem/

«Με κάνουν δυνατή [στη Μέλισσα]. Μου δίνουν ελπίδα

για το μέλλον… ως άνθρωπο που μπορεί να κατορθώσει

τα πάντα. Τώρα, νιώθω ότι στην αρχή ήμουν σαν ένα πουλί,

αλλά τώρα νιώθω ότι θα μπορούσα να γίνω πρωθυπουργός

στο μέλλον.»

Μάρζια, 16, Αφγανιστάν, Laura Flanders Show

«Μιλάμε για τα πάντα εδώ στη Μέλισσα. Τα πράγματα

που μοιραζόμαστε είναι κατά κύριο λόγο καλά, μιλάμε όλο

και λιγότερο για τις δυσκολίες μας. Τα Αραβικά είναι μια

από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε επειδή μιλάμε

διαφορετικές διαλέκτους της γλώσσας… πρέπει να μιλάμε

περισσότερο για τον εαυτό μας, τις ιστορίες μας, τα πράγματα

που αγαπάμε… χρειαζόμαστε διερμηνείς. Το όνειρό μου

είναι να μάθω μια γλώσσα, η οποία θα με βοηθήσει

να νιώθω καλύτερα στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω

τους διερμηνείς μας.»

Ακλίμα, 29, Ιράκ, Εργαστήριο Photo Voice στη Μέλισσα
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D ) D E V E L O P I N G A L T E R N A T I V E I N D I C A T O R S
F O R T R A C K I N G C H A N G E A N D A S S E S S I N G I M P A C T
By Meike Plötner
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MELISSA NETWORK
Feron 18, Victoria Square

Athens, Greece 104 34
T: +30 210 821 8486

E: melissa.mwnetwork@gmail.com
Fb: melissanetworkgreece33

www.melissanetwork.org



ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

INTEGRA-TRAIN APPENDIX
Εκπαιδευτικό Υλικό

& Πληροφορίες





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1η ενότητα: Ισότητα των φύλων, ανθρώπινα δικαιώµατα και έµφυλη βία

2η ενότητα: Ιστορία και πολιτική

3η ενότητα: Απασχόληση και αναζήτηση εργασίας

4η ενότητα: Προστασία από ρατσιστικές επιθέσεις

5η ενότητα: Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1η ενότητα:

Ισότητα των φύλων

και έµφυλη βία



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στόχοι της ενότητας:

• Η παροχή βασικών πληροφοριών για το νοµικό καθεστώς της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα,

καθώς και η παροχή πληροφοριών περί της Ελληνικής νοµοθεσίας για το ζήτηµα της

ενδο-οικογενειακής βίας.

• Η παροχή βασικών πληροφοριών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα

των γυναικών, καθώς και σχετικές ασκήσεις για τα σεµινάρια νοµικής κατάρτισης.

• Η παροχή βοήθειας και συµβουλών µε την απαραίτητη ευαισθησία σε γυναίκες και κορίτσια

που µπορεί να έχουν υπάρξει θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή θύµατα έµφυλης βίας, καθώς

και σε όσες επιθυµούν να βοηθήσουν γυναίκες ή κορίτσια που έχουν υπάρξει θύµατα τέτοιας βίας.

Πως να χρησιµοποιήσετε αυτή την ενότητα:

• Στα σεµινάρια παροχής πληροφοριών σε σχέση µε τα δικαιώµατα των γυναικών στην Ελλάδα.

• Στα σεµινάρια νοµικής κατάρτισης σε σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα

των γυναικών.

• Στα σεµινάρια ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί έµφυλη βία.

Στις ατοµικές συνεδρίες για την παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικής σε γυναίκες

και κορίτσια που είναι θύµατα έµφυλης βίας ή που αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν

άλλες γυναίκες που είναι θύµατα τέτοιας βίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται συνταγµατικά:

Το Σύνταγµα 2001 (ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001) ορίζει ότι:

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.» (Άρθρο 4 παρ.2)

«Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας µε-
ταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην
πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.» (Άρθρο 116 παρ.2)

Αυτό αποτυπώνεται επίσης την εθνική νοµοθεσία
και συγκεκριµένα σε ότι αφορά τους ακόλουθους τοµείς:

• Απασχόληση – συµφιλίωση επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής
• Βία κατά των γυναικών
• Εµπορία ανθρώπων
• Κοινωνική ασφάλιση
• Οικογενειακό δίκαιο
• Συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
• Υγεία, πρόνοια και προστασία της οικογένειας
• Ισότητα στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

Αναλυτική αναφορά σε αυτούς τους νόµους γίνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας: http://www.isotita.gr/nomothesia/ethniki-nomothesia/

1.1.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Πηγή:http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=2030&Ite-
mid

Η Ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκληµα που τιµωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006.

Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, σωµατικής, σεξουαλικής και συναι-
σθηµατικής), διώκεται από το Νόµο.

Αν γνωρίζετε κάποιον που είναι θύµα εκφοβισµού, µην φοβηθείτε να το πείτε σε ένα γονέα,
φροντιστή, φίλο, δάσκαλο, αστυνοµικό ή κάποιον άλλο που εµπιστεύεστε.

Αν είστε θύµα:
• Καλέστε το 100 σε περίπτωση άµεσης ανάγκης ή επικοινωνήστε µε το τοπικό αστυνοµικό τµήµα.

Επίσης µπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική γραµµή SOS 15900. Δηλώστε την κακοποίηση
και ζητήστε προστασία.

• Έχετε το δικαίωµα να υποβάλετε µήνυση.
• Η Ελληνική Αστυνοµία λαµβάνει σοβαρά υπόψη κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
• Εάν πάτε στο νοσοκοµείο για εξετάσεις, µη διστάσετε να πείτε την αλήθεια για το τι σας συνέβη.
• Απευθυνθείτε στις ειδικές υπηρεσίες για κακοποιηµένες γυναίκες.

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί το Συµβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας
από το 1988. Το κέντρο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ψυχοκοινωνική στήριξη και νοµική συµβουλευτική
σε γυναίκες θύµατα βίας. Σκοπός των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η ενδυνάµωση των γυναι-
κών και η επανάκτηση της αυτοεκτίµησης τους ώστε να µπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη
της επαγγελµατικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύ-
τερες αποφάσεις για το µέλλον τους.

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στήριξης των γυναικών θυµάτων βίας λειτουργεί και η τη-
λεφωνική γραµµή SOS 15900, η οποία είναι πανελλαδικής εµβέλειας, 24ωρης λειτουργίας - 365
µέρες το χρόνο. Η τηλεφωνική γραµµή SOS στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς
επιστήµονες που παρέχουν άµεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας και υπη-
ρεσίες ενηµέρωσης και τηλεφωνικής συµβουλευτικής σε θύµατα όλων των µορφών βίας λόγω
φύλου.

1.2.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γραµµή SOS για γυναίκες θύµατα βίας: 15900
e-mail: sos15900@isotita.gr

Συµβουλευτικό Κέντρο Αθήνας:
Νίκης 11, Σύνταγµα
τηλ: 210 - 3317305, 210 - 3317306

Για περισσότερες πληροφορίες µπείτε στη σελίδα:
http://www.isotita.gr/index.php/docs/c41

ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ?????

Η αξιολόγηση και ο σχεδιασµός ασφάλειας

Όταν αξιολογούµε και σχεδιάζουµε την ασφάλεια ενός θύµατος έµφυλης βίας από τον σύντροφο
του, είναι σηµαντικό να αποκτήσουµε µια καλή αντίληψη της ασφάλειάς του µέσα στο σπίτι.
Είναι επίσης σηµαντικό να διαπιστωθούν ποιες είναι οι συνθήκες µέγιστου κινδύνου για το θύµα
(και τα παιδιά του). Στην συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στο εάν απειλείται η ζωή του θύµατος
από την κακοποίηση που υφίσταται, ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι οι υπάρχουσες στρατηγι-
κές και οι διαθέσιµοι πόροι στην ζωή της επιζήσουσας και να αναπτυχθεί ένα σχέδιο ασφάλειας
που αξιοποιεί αυτούς τους πόρους.

Τεχνικές ταυτοποίησης επικίνδυνων συνθηκών:

Η χρήση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων προτρέπει την επιζούσα να σκεφτεί στιγµές που δέχτηκε κα-
κοποίηση στο παρελθόν.

Ο κάθε δράστης έχει διαφορετικά µοτίβα κακοποίησης, ο σκοπός της αξιολόγησης ασφάλειας
είναι η κατανόηση αυτών των τάσεων βοηθώντας έτσι την επιζήσασα να τις αποφύγει η να αν-
τιδράσει.

Μπορείς να µου πεις για τις στιγµές που ένιωθες περισσότερο ανασφαλής γύρω στο σύντροφό
σου;

Τι κάνει ακριβώς ή ποια είναι η συµπεριφορά του όταν νιώθεις ανασφαλής;

Βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριµένο µέρος; Είναι µια συγκεκριµένη ώρα; Είσαι µαζί του ή όχι; Υπάρ-
χει κάτι συγκεκριµένο που συµβαίνει πριν ξεσπάσει η βία;

1.3.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η αξιολόγηση του ρίσκου της κλιµάκωσης της βίας:

Η ακόλουθη λίστα ερωτήσεων καταρτίστηκε µε σκοπό την κατανόηση του επιπέδου του τωρι-
νού κινδύνου. Κάθε φορά που η επιζήσασα απαντάει «ναι» σε µια ερώτηση αυξάνεται το ρίσκο
αντιµετώπισης σοβαρής σωµατικής βίας. Αυτό σηµαίνει ότι η κάθε δράση της επιζήσασας,
ακόµα και η αναζήτηση βοήθειας, διακυβεύει την ασφάλειά της. Κείµενο εισαγωγής αξιολό-
γησης ρίσκου:

«“Θα ήθελα να σου κάνω µερικές ερωτήσεις για τη βία που δέχεσαι και για την συµπεριφορά
του συντρόφου σου, απάντησε όσο καλύτερα µπορείς και σε παρακαλώ ενηµέρωσέ µε αν χρει-
άζεσαι ένα διάλειµµα, ή εάν δεν θέλεις να απαντήσεις σε µια συγκεκριµένη ερώτηση. Σε πα-
ρακαλώ, απάντησέ µου λέγοντας είτε «ναι», είτε «όχι», ή «δεν ξέρω».

Αξιολόγηση Ρίσκου Κακοποίησης από τον Σύντροφο

Πόσες φορές έχεις τραυµατιστεί σοβαρά από τον δράστη µέσα στην τελευταία εβδοµάδα;

Εάν ο δράστης έχει προκαλέσει ζηµιές που απειλούν την ζωή της επιζήσασας, τότε υπάρχει µε-
γαλύτερη πιθανότητα να την σκοτώσει κάποια στιγµή (κακοποίηση στην κοιλιά κατά την διάρ-
κεια της εγκυµοσύνης, βαθιές πληγές, τραυµατισµοί που χρειάζονται νοσηλεία, κακοποίηση
µέχρι αναισθησίας, κλπ.)

Πόσο συχνά γίνονται βίαιες επιθέσεις;
Εάν οι βίαιες επιθέσεις είναι συχνές (γίνονται περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα) ή/και
αυξάνονται και γίνονται όλο και πιο σοβαρές, η επιζήσασα ίσως βρίσκεται σε µεγαλύτερο
κίνδυνο.

Έχει απειλήσει ο δράστης να σκοτώσει την επιζούσα ή να αυτοκτονήσει;
Οι δράστες που κάνουν απειλές αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας θεωρούνται πολύ επικίνδυνοι.
Εάν ο δράστης έχει ήδη σκοτώσει άνθρωπο, µέσα στο πλαίσιο µιας ενός καυγά ή και όχι, µπο-
ρεί να είναι ακόµα πιο επικίνδυνος.

Είναι εµµονικός; Ζηλεύει εύκολα; Σε αποµονώνει; (π.χ. λέει ότι δεν µπορεί να ζήσει χωρίς εκεί-
νην, ζηλεύει υπερβολικά και την κατηγορεί για απιστία, την παρακολουθεί όταν προσπαθεί να
κάνει τις δικές της δραστηριότητες)
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Η επιζήσασα πιθανώς να αποµονωθεί ακόµα περισσότερο, να φοβάται να ζητήσει βοήθεια από
κάποιον, αφού ίσως κινδυνεύσει η ζωή της εάν το κάνει.

Κάνει ο δράστης καταχρήσεις ναρκωτικών ή αλκοόλ;
Αυτό ίσως θολώνει την κρίση του.

Σου φαίνεται να στεναχωριέται πολύ ή να έχει κατάθλιψη;
Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι αισθάνεται απελπισµένος και αυτό θα µπορούσε να αύξησει τον κίν-
δυνο απειλής για το δικό του σώµα ή αυτό της επιζήσασας.

1ο Βήµα:
Η ταυτοποίηση των συνηθισµένων αντιδράσεών της
Τι κάνεις όταν κινδυνεύεις; - Συζητάµε µαζί της για να µάθουµε εάν και πώς δουλεύει η στρα-
τηγική της.

2ο Βήµα:
Η ταυτοποίηση των υπαρχόντων πόρων υποστήριξης
“Πού θα µπορούσες να πας;” - Βοηθάµε την επιζήσασα να εντοπίσει τουλάχιστον ένα ασφαλές
µέρος που θα µπορούσε να προσφύγει γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Καλό είναι να
διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα του µέρους πριν πάει.

Ποιον εµπιστεύεσαι; - Να σκεφτεί η επιζήσασα ποιον µπορεί να εµπιστευτεί. Για παράδειγµα
µπορεί να συνεννοηθεί µε κάποιους γείτονες για ένα σήµα, το οποίο όταν το δουν να κανονίσουν
µια οµαδική επίσκεψη στην κατοικία της.

“Ποιες οικονοµικές πηγές έχεις;” - Μπορεί να µαζεύψει χρήµατα και να τα κρύβει κάπου που δεν
θα τα βρει ποτέ ο δράστης;

“Ποιες υλικές πηγές έχεις;”

3ο Βήµα:
Η διερεύνηση στρατηγικών ασφάλειας
“Ποιος ξέρει ήδη για την κακοποίηση που δέχεσαι από τον σύντροφό σου;”
“Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα µπορούσε να µιλήσει µε τον δράστη σε µια ήρεµη στιγµή και να
προσπαθήσει να τον αποθαρρύνει από τις βίαιες επιθέσεις.”
“Ποιες τοπικές αρχές θα ενέπλεκες και υπό ποιες συνθήκες θα τις καλούσες;
“Πώς µπορούν να συµµετάσχουν τα παιδιά σου;
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4ο Βήµα:
Μια συζήτηση για το τι συµβαίνει εάν χρειαστεί ή αποφασίσει να φύγει
Τι θα έφερνες µαζί σου εάν αναγκαζόσουν να φύγεις;” - Σκεφθείτε ποια είναι τα σηµαντικά έγ-
γραφα για την ίδια και για τα παιδιά της, ρούχα, τρόφιµα, χρήµατα και πως θα µπορούσαν να
µεταφερθούν.
“Εάν φύγεις, τι θα συµβεί στα παιδιά σου;” - Ποιο ρόλο θα έπαιζαν στην απόδραση; Πώς µπο-
ρεί η επιζήσασα να διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών; Μπορούν να διαχειριστούν την
απόδραση;
“Ποιος άλλος θα µπορούσε να κινδύνευε εάν έφευγες. Σκέψου εάν ο δράστης θα ξεσπούσε το
θυµό του σε κάποιον άλλον

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για συµµετέχουσες 14-18 ετών)

Στόχοι:
• Η ταυτοποίηση πιθανών κινδύνων στο προσωπικό περιβάλλον
• Η ταυτοποίηση ενός προσωπικού δικτύου ασφάλειας και ενός σχεδίου ασφάλειας

1η Δραστηριότητα: (30 minutes) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΟΥ (30 λεπτά)

ΠΕΣ: Πολλά κορίτσια στην ηλικία σας αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις οι οποίες µπορεί
να επιδρούν στην ασφάλειά τους. Σήµερα θα σκεφτούµε ορισµένους τρόπους αντίδρασης σε τέ-
τοιες καταστάσεις, ώστε να προστατεύεστε καλύτερα.

ΚΑΝΕ: Χωρίζουµε τα κορίτσια σε τετράδες, τους ζητάµε να σχεδιάσουν έναν χάρτη του περί-
γυρού τους, π.χ. το σπίτι τους, το σχολείο τους, το κέντρο, κλπ.

ΛΕΓΕ: Φανταστείτε ότι βρίσκεστε µέσα σε ένα αεροπλάνο και βλέπετε το περιβάλλον σας από
πάνω. Τα µέρη που επισκέπτεστε, τους δρόµους που παίρνετε, τις συγκοινωνίες που χρησιµο-
ποιείτε για να πάτε σε αυτά τα µέρη. Από τα σπίτια σας µέχρι και όλα τα άλλα µέρη που πηγαί-
νετε κατά τη διάρκεια της µέρας σας.

ΚΑΝΕ:
• Τους ζητάµε να σκεφτούν τρεις διαφορετικούς τύπους ρίσκου που µπορούν να αντιµετωπίσουν

τα κορίτσια στο περιβάλλον τους, οι οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλειά τους.
Τους ζητάµε να σηµειώσουν στον χάρτη τα µέρη που µπορεί να αντιµετωπίσουν αυτά τα ρίσκα
(τους λέµε συνήθως να βάλουν ένα κόκκινο Χ, ή όποιο άλλο σήµα επιλέγουµε µαζί).
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• Μαζεύουµε πάλι τα κορίτσια σε µια οµάδα όταν είναι έτοιµα.
• Η αίσθηση της ασφάλειας είναι σηµαντική για όλους, αλλά ειδικά για γυναίκες και τα κορίτσια.
• Μερικές φορές το φύλο µας µας κάνει ευάλωτες σε αυτούς που µπορεί να θέλουν να µας κα-
κοποιήσουν ή να µας εκµεταλλευτούν µε σκοπό την δικιά τους απόλαυση.
• Ωστόσο, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι δυνατά πλάσµατα.
• Ξέρουν πως να βοηθάνε η µία την άλλη και επιδιώκουν την ασφάλεια της κάθε µιάς.

Ενηµερωτικές συναντήσεις και παραποµπές

• Κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης θα αναπτύξουµε τα σχέδια ασφαλείας µας και ένα δί-
κτυο ασφάλειας, το οποίο αποτελείται από φίλους και άλλα άτοµα τα οποία µπορούν να µας
βοηθήσουν όταν το χρειαζόµαστε.

• Σε προηγούµενες συναντήσεις µάθαµε για µορφές βίας και κακοποίησης.
• Θα αναπτύξουµε σχέδια που ανταποκρίνονται στα βασικά ρίσκα που αναφέρατε στους χάρτες

ασφάλειας σας.

ΚΑΝΕ:
• Τους ζητάµε, όταν είναι στις οµάδες τους, να επιλέξουν µια επικίνδυνη κατάσταση που ταυτο-

ποίησαν στους χάρτες ασφαλείας τους και να σκεφτούν πώς µπορούν να προστατεύσουν τον
εαυτό τους από µια τέτοια κατάσταση.

• Ζητάµε από την κάθε οµάδας να φτιάξει µια λίστα από πράγµατα που πρέπει και που δεν πρέ-
πει να κάνουν στην κάθε κατάσταση. Μετά τους ζητάµε να παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη
τα αποτελέσµατά τους. Σιγουρέψου ότι έχεις ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε παρανόηση ή επικίνδυνη
στρατηγική µαζί τους (να έχεις ένα µαχαίρι µαζί σου, σύγκρουση, δολοφονία, αυτοκτονία,
σιωπή, υποταγή στις απαιτήσεις του άλλου, αλλαγή ενδυµασίας)

• Επίσης, ενισχύουµε καλές στρατηγικές (το λέω σε κάποιον που εµπιστεύοµαι, το λέω στην δια-
χειρίστρια της υπόθεσής µου, τηλεφωνώ στο κέντρο βοήθειας, φωνάζω, δεν µπαίνω ποτέ µόνη
µου σε µέσα συγκοινωνίας, ζητάω από ένα φίλο ή συγγενή να µε συνοδεύσει) που προτείνουν.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ:
• Λέγε πάντα σε ένα φίλο ή συγγενή που εµπιστεύεσαι, που πηγαίνεις και τι ώρα θα γυρίσεις

σπίτι.
• Μείνε σε καλά φωτισµένα µέρη όπου βρίσκονται πολλοί άνθρωποι. Απέφευγε σκοτεινά µέρη

στα οποία αποµονώνεσαι από το πλήθος, συµπεριλαµβανόµενης και της τουαλέτας το βράδυ.
• Αποµνηµόνευσε ή κράτα πάντα πάνω σου τον τηλεφωνικό αριθµό του τοπικού αστυνοµικού

τµήµατος/κέντρου βοήθειας ή ενός ανθρώπου τον οποίο εµπιστεύεσαι για το ενδεχόµενο έκτα-
κτης ανάγκης.

• Έχε το νου σου συνεχώς στον περίγυρό σου.
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• Πήγαινε στο κοντινότερο αστυνοµικό τµήµα ή πολυσύχναστο µέρος εάν κάποιος σε παρενοχλεί
ή παρακολουθεί.

• Μη δέχεσαι ποτέ δωράκια από άτοµα που µπορεί να σου ζητήσουν «χάρες».
• Ενηµέρωσε κάποιον που εµπιστεύεσαι ή την διαχειρίστρια της υπόθεσής σου, εάν κάποιος στην

κοινότητά σου σε κάνει να νιώθεις άβολα.
• Εάν χρειαστεί να επισκεφθείς κάποιον που σε κάνει να νιώθεις άβολα, ζήτα από την αδερφή σου

ή από κάποιο άλλο άτοµο που εµπιστεύεσαι να σε συνοδεύσει.
• Συνεννοήσου µε τις φίλες/αδερφές/κλπ. σου για έναν ήχο που θα κάνεις όταν χρειάζεσαι βοήθεια.
• Πήγαινε σε ένα δωµάτιο που µπορείς να αποδράσεις ή να ακουστείς.
• Μετακίνησε ή κρύψε εργαλεία που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να σου προκαλέ-

σουν ζηµιά.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ:
• Μην περπατάς µόνη σου το βράδυ.
• Μην δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους (π.χ. που δουλεύεις, τον τηλεφωνικό αριθµό

σου).
• Mην επιτρέπεις σε αγνώστους, ή σε άτοµα που δεν γνωρίζεις καλά, να µπουν στο σπίτι σου, ει-

δικά όταν είσαι µόνη σου.
• Μην έχεις πάνω σου πολλά χρήµατα ή πολύτιµα πράγµατα πάνω σου.
• Μην µπαίνεις σε αυτοκίνητο αγνώστου. Μπες στα ταξί µόνο και µόνο εάν έχουν κόκκινες πι-

νακίδες κυκλοφορίας.
• Mην παίρνεις παρακάµψεις σε αποµονωµένα στενά.
• Μην στέλνεις προσωπικές φωτογραφίες σε κανέναν µέσω εφαρµογών, όπως το WhatsApp,

γιατί µπορεί µετά να διαδοθούν ευρέως.
• Μην κάνεις πράγµατα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις άβολα, ακόµα κι αν οι φίλες σου προ-

σπαθήσουν να σε πείσουν ότι είναι καλή ιδέα.

ΠΕΣ:
• Τους τελευταίους δυο µήνες έχουµε µιλήσει για πώς να είµαστε δυναµικές και να ζητΆΜΕ

αυτά που θέλουµε και χρειαζόµαστε.
• Σεβόµαστε τους συγγενείς µας, τους φίλους µας, και κυρίως τους εαυτούς µας.
• Ο κόσµος οφείλει να σέβεται τα κορίτσια και τις γυναίκες και να τους φέρεται ισότιµα και µε

ευγένεια.
• Εάν γνωρίζετε άνδρες ή αγόρια που φέρονται άσχηµα σε γυναίκες και κορίτσια, µην τους έχετε

φίλους, µείνετε πολύ µακριά τους
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2η Δραστηριότητα: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥ (30 λεπτά)
ΠΕΣ:
• Έχουµε αναπτύξει στις οµάδες µας µια λίστα από πράγµατα να κάνετε και να µην κάνετε, η

οποία θα µας προστατεύει από τις καταστάσεις που αντιµετωπίζουν πιο συχνά τα κορίτσια στην
κοινότητά µας.

• Τώρα θα δουλέψουµε ατοµικά το δίκτυο και το σχέδιο ασφαλείας µας, ταυτοποιώντας τα άτοµα
και τα µέρη που µπορούµε να πάµε εάν υποστούµε µια βίαιη επίθεση.

ΚΑΝΕ: Δώσε ένα διάγραµµα κοινωνικού δικτύου σε κάθε κορίτσι.
ΠΕΣ: Ο κάθε κύκλος στο διάγραµµα κοινωνικού δικτύου που έχετε µπροστά σας συµβολίζει
έναν άνθρωπο ή ένα µέρος στο δίκτυο ασφαλείας σας – τα άτοµα και τα µέρη, στα οποία µπο-
ρείτε να στηριχτείτε σχετικά µε τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που υπογραµµίσαµε στην προ-
ηγούµενη δραστηριότητα, και µια περιγραφή του τι µπορεί να κάνει το κάθε άτοµο να σας
προστατεύσει, π.χ. το ασφαλές µέρος µπορεί να σας προσφέρει διαχείριση υποθέσεων, παρα-
ποµπή σε άλλα ιδρύµατα που παρέχουν υπηρεσίες και συναισθηµατική υποστήριξη. Μπορείτε
εδώ να γράψετε και τα στοιχεία του καθενός όπως τον τηλεφωνικό αριθµό, την διεύθυνση, κλπ.
Αυτό είναι το προσωπικό δίκτυο υποστήριξης του κάθε κοριτσιού στο οποίο µπορεί να προσθέ-
σει πληροφορίες όποτε θέλει.

ΠΕΣ:
• Εάν θέλεις να δουλέψεις περισσότερο το δικό σου σχέδιο ασφάλειας ή θα ήθελες να αναπτύ-

ξεις ένα συγκεκριµένο σχέδιο για κάτι που σου συµβαίνει ή φοβάσαι µήπως σου συµβεί, σε
παρακαλούµε µίλησε µε µια διαχειρίστρια υποθέσεων στο τέλος της παρούσας συνάντησης.
Οι διαχειρίστριες υποθέσεων ειδικεύονται στην ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας και κρατάνε τα
σχέδιά σας απόρρητα.

• Τώρα, έχουµε συζητήσει τι πρέπει να κάνουµε για να παραµένουµε ασφαλείς. Ακόµα και αν ένα
κορίτσι πάρει αυτά τα µέτρα, µπορεί να υποστεί ούτως ή άλλως βίαιες επιθέσεις και κακοποί-
ηση. Μοιράσου τις παρακάτω συµβουλές µε τα κορίτσια. «Θα πω ορισµένα πράγµατα που µπο-
ρεί να κάνει ένα κορίτσι, εάν της συµβεί κάτι τέτοιο: Μπορεί να µιλήσει σε ένα γονέα, σε µια
φίλη την οποία εµπιστεύεται ή σε κάποιον άλλον ενήλικα. Μπορεί να µιλήσει σε µια διαχειρί-
στρια υποθέσεων ή κάποιον άλλον στο ασφαλές µέρος που εµπιστεύεται, το προσωπικό εκεί
είναι εκπαιδευµένο στην διαχείριση βίας εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών και µπορεί
να βοηθήσει όποια το θέλει ή το χρειάζεται. Ένα κορίτσι που υφίσταται σωµατική ή σεξουα-
λική βία πρέπει να το πει σε κάποιον τον οποίο εµπιστεύεται, ώστε αυτός να την βοηθήσει στην
αναζήτηση νοσηλείας εάν χρειαστεί (µέσα σε 3 µέρες, 72 ώρες) ώστε να προλάβει σοβαρές αρ-
νητικές συνέπειες για την υγεία του. Ένα κορίτσι δεν πρέπει ποτέ να νιώθει ότι φταίει για τις
βίαιες επιθέσεις ή την κακοποίηση που υφίσταται.
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Χρήσιµες Πηγές:
“MySafety MyWellbeing - Save the Children’s Resource Centre.” https://resourcecentre.save-
thechildren.net/sites/default/files/documents/irc_my_safety_my_w
ellbeing_curriculum_for_adolescent_girls_1.pdf
“Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines ....” 3 Jun. 2017,
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
“IRC 2011 GBV Emergency Response & Preparedness Participant ....” http://cpwg.net/wp-
content/uploads/sites/2/2013/08/IRC-2011-GBV_ERP_Participant_Handbook_-
_REVISED.pdf

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ
Ο παρακάτω οδηγός για την έµφυλη βία µεταφράστηκε από τα ισπνικά και προσαρµόστηκε στα
ελληνικά δεδοµένα µε την χρήση συµπληρωµατικών πληροφοριών και στοιχείων, των οποίων η
πηγή επισηµαίνεται. Ο πρωτότυπος τίτλος είναι Guía de autocuidado y autodefensa para mu-
jeres víctimas de trata con fines de explotación sexual και έχει συνταχθεί από τον οργανισµό
Accem. Πρόσβαση στο πρωτότυπο υλικό υπάρχει στον σύνδεσµο http://www.accem.es/wp-con-
tent/uploads/2017/07/guia_Autocuidado-Autodefensa-Exp-Sexual.pdf

• Τι είναι η εµπορία ανθρώπων;
Η εµπορία ανθρώπινων όντων µε σκοπό την οικονοµική εκµετάλλευση αποτελεί κατάφωρη πα-
ραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, είναι µια σύγχρονη µορφή σκλαβιάς και ένας από τους
πλέον βάναυσους τρόπους έµφυλης βίας. Σύµφωνα µε την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, κάθε
χρόνο η σωµατεµπορία αφορά γύρω στα 2.500.000 άτοµα, ειδικά γυναίκες και κορίτσια σε ολό-
κληρο τον κόσµο. Είναι µια επιχείρηση που υπερβαίνει τα εθνικά όρια που αποφέρει γύρω στα
επτά δισεκατοµµύρια δολάρια κατ’ έτος, ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση των επικερδέστερων
παράνοµων δραστηριοτήτων µετά από την εµπορία ναρκωτικών και όπλων.

Η σωµατεµπορία συνεπάγεται την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω:
• Δικαίωµα στην µη υποβολή δια της βίας σε καθεστώς σκλαβιάς ή δουλείας
• Δικαίωµα στην µη υποβολή σε πρακτικές βασανιστηρίων και άλλες µορφές απάνθρωπης ή υπο-

τιµητικής συµπεριφοράς
• Δικαίωµα στην υγεία
• Δικαίωµα σε αξιοπρεπή στέγη σε συνθήκες ασφάλειας.
• Δικαίωµα στο να µην υφίσταται διακρίσεις λόγω γένους
• Δικαίωµα σε δίκαιη εργασία µε ευνοϊκές συνθήκες.
• Δικαίωµα στην ζωή

1.4.
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Σύµφωνα µε τον ορισµό του Πρωτοκόλλου του Παλέρµο, η εµπορία ανθρώπων είναι «(...) η
σύλληψη, µεταφορά, υποδοχή ή παραλαβή προσώπων µε χρήση απειλής, η βίας ή άλλων µορ-
φών εξαναγκασµού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή µιας κατάστασης
αδυναµίας ή την απόδοση ή παραλαβή αµοιβών ή κερδών για την επίτευξη της συγκατάθεσης
προκειµένου ένα άτοµο να έχει εξουσία επάνω σε ένα άλλο, µε σκοπό την εκµετάλλευση. Η εκ-
µετάλλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, αυτή που απορρέει από την εκπόρνευση και άλλες µορ-
φές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, εργασία ή υπηρεσίες δια της βίας, σκλαβιάς ή παρόµοιες
πρακτικές, δουλεία και εξαγωγή οργάνων».

Για όλα αυτά, η εµπορεία µε σκοπούς σεξουαλικής εκµετάλλευσης είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο
πρόβληµα η αντίληψη και αντιµετώπιση του οποίου απαιτεί την προσέγγιση από διαφορετικούς
τοµείς και µε µια οπτική ευρεία και χωρίς προκαταλήψεις.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ παλαιό έγκληµα, µέχρι πριν λίγο καιρό, η κοινωνία
έκανε τα στραβά µάτια. Οι εσφαλµένες ιδέες, οι φόβοι, η άγνοια µας έκαναν να παίζουµε το ρόλο
του θύµατος του εγκλήµατος και όχι του εµπόρου ή /και αυτού που καταναλώνει το σεξ.

Η ιστορία της σωµατεµπορίας υπό την έννοια της σεξουαλικής βίας ήταν µια ιστορία που απο-
σιωπούνταν. Επικρατούσε η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι ιδιοκτησία, αντικείµενο, εργαλείο ικα-
νοποίησης των αναγκών του άνδρα. Στην περίπτωση της σωµατεµπορίας, το άτοµα µετατρέπεται
σε καταναλωτικό αντικείµενο που επιτρέπει σε αυτόν που πληρώνει να κάνει ότι θέλει µε το
σώµα του.

Δε είναι εύκολα αποδεκτό το να µιλήσει κανείς για εµπορεία µε σκοπό την σεξουαλική εκµε-
τάλλευση στην κοινωνία µας. Φαίνεται αδιανόητο σε µια κοινωνία της ευηµερίας να υπάρχουν
φαινόµενα σκλαβιάς, και ως εκ τούτου συχνά υπάρχει άρνηση αυτής της πραγµατικότητας. Τα
θύµατα δύσκολα µπορούν να βγάλουν στο φως αυτό που τους έχει συµβεί διότι εκτός από την
βλάβη που υπέστησαν από αυτούς που τις εµπορεύτηκαν, υπάρχει και ο φόβος του να κριθούν,
κατακριθούν και γίνουν εκ νέου τα θύµατα των κοινωνικών παραγόντων, των θεσµών, των οι-
κογενειών τους ακόµη και του συνόλου της κοινωνίας, γενικότερα.

Παρά όλα τα παραπάνω, κάθε φορά υπάρχουν όλο και περισσότεροι φορείς βοήθειας, θεσµική
υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, κλπ. Συνεπώς, όλο και περισσότερα θύµατα αποφασίζουν να
σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγείλουν την κατάστασή τους, να νικήσουν τους φόβους
τους και να απαιτήσουν τη νοµιµοποίηση του πόνου τους, την περίθαλψη και θεραπεία της βλά-
βης που υπέστησαν και µε αυτό τον τρόπο συµβάλλουν στην καταδίωξη του εγκλήµατος.
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ΘΥΜΗΣΟΥ:
ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ:
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

• Οδηγίες χρήσης αυτού του οδηγού
Πριν ξεκινήσεις την ανάγνωση αυτού του οδηγού, είναι καλό να βρεις ένα µέρος ήσυχο όπου θα
αισθάνεσαι ασφάλεια και άνεση. Η ανάγνωση µπορεί να σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις
πράγµατα που ίσως να σε πονούν. Αν νοµίζεις ότι χρειάζεσαι, ζήτησε τη βοήθεια κάπου ειδικού.
Είναι καλό να κάνεις αυτό τον δρόµο µε συντροφιά γιατί έτσι θα µπορέσεις να φέρεις τη διαδι-
κασία σε πέρας καλύτερα.

Αν µας επιτρέπεις, σου συνιστούµε να έχεις ένα σηµειωµατάριο για να γράφεις, σαν ένα ηµερο-
λόγιο ταξιδιού. Θα είναι ένα ταξίδι στον ίδιο σου τον εαυτό. Εκεί λοιπόν, θα µπορείς να γράφεις
τις σκέψεις σου, τα συναισθήµατά, τις αµφιβολίες σου, τους φόβους σου, τις ιδέες και τα όνειρά
σου, τις αναµνήσεις σου, εικόνες, κλπ. Μπορεί να το βρεις χρήσιµο.

• Τί είναι η σωµατεµπορία µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση;

• Αν οι προσδοκίες που σου υποσχέθηκαν όταν ήρθες στην Ελλάδα δεν πραγµατοποιηθήκαν και
αισθάνεσαι ότι εξαπατήθηκες:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Αν δεν έχεις τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά σου (διαβατήριο, ΑΦΜ, ταυτότητα) ή
αν τα έχεις αλλά δεν ισχύουν πλέον (έχουν λήξει, δεν έχουν σφραγίδα εισόδου, κλπ.):

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
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• Εάν αισθάνεσαι παγιδευµένη εξαιτίας κάποιου χρέους και αυτό σε αναγκάζει να δουλεύεις
ασταµάτητα (πολλές ώρες, χωρίς ρεπό, κλπ.):

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν για να βγεις από το µέρος όπου βρίσκεσαι πρέπει να σε συνοδεύουν πάντα (για να πας
στον γιατρό, για ψώνια, στο κοµµωτήριο):

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν σε έχουν κάνει να πιστεύεις ότι έξω από το κλαµπ διατρέχεις κίνδυνο (προβλήµατα επειδή
δεν έχεις χαρτιά, µπορεί να σε συλλάβει η αστυνοµία, µπορεί να σε εξαπατήσουν, κλπ.):

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν σε έχουν κάνει να πιστεύεις ότι δεν µπορείς να εµπιστεύεσαι κανέναν:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν δεν έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς µε τους φίλους σου, την οικογένειά σου όταν θέλεις:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν δεν έχεις τον έλεγχο των χρηµάτων σου:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
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• Εάν η ιδιωτικότητά σου έχει παραβιαστεί γιατί πάντα κάποιος βρίσκεται κοντά σου:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν επιδίδεσαι σε ανεπιθύµητες σεξουαλικές δραστηριότητες:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν από την σεξουαλική δραστηριότητα στην οποία επιδίδεσαι κερδοσκοπεί κάποιος άλλος:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν αισθάνεσαι ότι κάτι κακό µπορεί να συµβεί είτε σε σένα είτε σε κάποιο µέλος της οικογέ-
νειάς σου:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν δέχεσαι επιθέσεις, εξαναγκασµό, απειλές, εκβιασµό, κατάχρηση εξουσίας, κλπ.:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν κατοικείς στο ίδιο µέρος όπου ασκείς πορνεία:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

• Εάν πλέον δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου (αισθάνεσαι ότι δεν µπορείς να εµπιστευτείς τους
άλλους, φοβάσαι):

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
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Συνεπώς, η εµπορία µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση είναι διεθνώς αναγνωρισµένη βία
λόγω φύλου και θεωρείται ως ένα από τα εγκλήµατα που γνωρίζουν την µεγαλύτερη αύξηση διε-
θνώς και σύµφωνα µε την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας συνεπάγεται την κατάφορη παραβίαση
των ανθρώπινων δικαιωµάτων.

Η έννοια της Σωµατεµπορίας µπορεί να λάβει τρεις µορφές:
Σεξουαλική εκµετάλλευση
Πορνεία
Εµπορεία µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση

Και οι τρεις αυτές µορφές έχουν κοινά τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Την βία λόγω φύλου
Την δοµική ανισότητα εξαιτίας του φύλου
Την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων

Παρά την υπάρχουσα δυσκολία υπολογισµού των διαστάσεων του προβλήµατος, η Διεθνής Ορ-
γάνωση Μετανάστευσης εκτιµά ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 140.000 θύµατα σωµατεµπορίας
που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν κέρδη 2.500 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
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• Ποιες είναι η λανθασµένες ιδέες;
Στη συνέχεια θα θέλαµε να αναφέρουµε µια σειρά από µύθους που χαρακτηρίζουν την κοινωνία
µας. Αυτές οι πεποιθήσεις συµβάλλουν στην σωµατεµπορία διαστρεβλώνοντας την πραγµατι-
κότητα.

• 1ος ΜΥΘΟΣ: Η σκλαβιά ανήκει “στο παρελθόν” και η σωµατεµπορία δεν είναι κάτι συνηθι-
σµένο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: H σωµατεµπορία είναι κάτι που συµβαίνει καθηµερινά και σε ολόκληρο
τον κόσµο σήµερα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 2,5 δισ. άτοµα, κάτι περισσότερο από 7.000 άτοµα
την ηµέρα, είναι θύµατα σωµατεµπορίας µε σκοπό την σεξουαλική και οικονοµική εκµετάλλευση.

• 2ος ΜΥΘΟΣ: Η σωµατεµπορία είναι µια κρυφή πραγµατικότητα και συµβαίνει µόνο σε φτω-
χές χώρες και στις µεγάλες πόλεις.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η σωµατεµπορία συµβαίνει παντού, σε ολόκληρο τον κόσµο.

• 3ος ΜΥΘΟΣ: Τα θύµατα της σωµατεµπορίας µπορούν να ζητήσουν βοήθεια ή να χαρακτηρι-
στούν ως θύµατα. Αν αυτό δεν γίνεται είναι γιατί δεν το θέλουν ή γιατί δεν είναι θύµατα.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Πολλά θύµατα δεν χαρακτηρίζονται ως θύµατα. Δεν ζητούν βοήθεια
γιατί ζουν αποµονωµένα ή υπό τον έλεγχο των σωµατεµπόρων. Ακόµη και αν έχουν την ευκαι-
ρία, η έλλειψη εµπιστοσύνης, ο φόβος, η ανασφάλεια, η αυτό-ενοχή κλπ. κάνουν τα θύµατα να
παραµένουν στην σιωπή.

• 4ος ΜΥΘΟΣ: Οι γυναίκες που επιδίδονται στην πορνεία µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλ-
λευση, είναι πόρνες και ευχαριστούνται ή γιατί το κάνουν επειδή τους αρέσει.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η σεξουαλική εκµετάλλευση σε οποιαδήποτε µορφή και αν παρατηρεί-
ται είναι παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, δεν είναι δουλειά. Οι γυναίκες που έχουν πα-
γιδευτεί στο εµπόριο του σεξ από σωµατέµπορους, δεν το επέλεξαν και κυρίως δεν είναι κάτι που
τους αρέσει. Στην πραγµατικότητα είναι θύµατα µιας σύγχρονης µορφής δουλείας. Ζουν σε κα-
θεστώς απειλής και υπόκεινται σε κάθε είδος κακοποίησης.

• 5ος ΜΥΘΟΣ: Οι σωµατέµποροι είναι µόνο άνδρες.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ισχυρισµός ότι µόνο οι άνδρες εµπλέκονται σε υποθέσεις σωµατεµ-
πορίας καθιστά τα θύµατα πιο ευάλωτα. Αυτή η αντίληψη διευκολύνει πολλές γυναίκες σωµα-
τέµπορους να πλησιάζουν µε µεγαλύτερη ευκολία τα θύµατα τους κερδίζοντας ευκολότερα την
εµπιστοσύνη τους.
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• 6Ος ΜΥΘΟΣ: Tα θύµατα της σωµατεµπορίας είναι συνήθως άτοµα χαµηλού µορφωτικού επι-
πέδου γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει πνευµατικά προσόντα ποτέ δεν θα πέσει θύµα σωµα-
τεµπορίας.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι µας µπορεί να γίνουµε θύµατα σωµατεµπορίας. Οι σωµατέµποροι εκ-
µεταλλεύονται µια τυχαία στιγµή αδυναµίας για να εξαπατήσουν, αρπάξουν κλπ. το θύµα τους.
Παράδειγµα, µια «προσφορά εργασίας» ή µια «ευκαιρία» για σπουδές στο εξωτερικό. Μην ξεχνάς
ότι οι σωµατέµποροι χρησιµοποιούν ως δόλωµα το όνειρο που µπορεί ο καθένας µας να έχει.

• 7ος ΜΥΘΟΣ: Όλα τα θύµατα σωµατεµπορίας είναι φτωχά.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο προφίλ θύµατος σωµατεµπορίας. Οποι-
οσδήποτε γυναίκα µπορεί να βρεθεί θύµα σωµατεµπορίας, κατά τον ίδιο τρόπο που και οποι-
αδήποτε γυναίκα µπορεί να γίνει θύµα βίας λόγω φύλου.

• 8ος ΜΥΘΟΣ: Οι σωµατέµποροι είναι άτοµα που δεν γνωρίζουµε.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σε ορισµένες περιπτώσεις οι σωµατέµποροι είναι άτοµα που γνωρίζουµε
και που τους έχουµε δείξει εµπιστοσύνη (συγγενείς, φίλοι, κλπ.).

• 9ος ΜΥΘΟΣ: Εσύ δεν έχεις την ικανότητα να αλλάξεις την κατάσταση των θυµάτων σωµα-
τεµπορίας.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι µας µπορούµε να συνεισφέρουµε έστω και ένα λιθαράκι στο αγώνα
κατά αυτού του εγκλήµατος που στρέφεται κατά των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Μπορείς να συ-
νεργαστείς, µπορείς να συµµετάσχεις σε προγράµµατα ευαισθητοποίησης και συνειδητοποί-
ησης των πολιτών. Μπορείς να ανακαλύψεις ενδείξεις περιστατικών σωµατεµπορίας, µπορείς
να τις υποστηρίξεις στην προσπάθειά τους να βρουν διέξοδο από αυτή την κατάσταση, µπορείς
να κάνεις καταγγελία.

Πώς µπορώ να εξηγήσω το πώς αισθάνοµαι;
Είσαι µια γυναίκα που επέζησες. Μπορεί διαβάζοντας αυτόν τον οδηγό, να αισθανθείς αµήχανα
και να σε κατακλύσουν συναισθήµατα ή αισθήµατα, αναµνήσεις που δύσκολα µπορείς να χειρι-
στείς και σου προκαλούν στενοχώρια και αµηχανία. Σε αυτή την περίπτωση µην πιεστείς, ούτε
να θεωρήσεις ότι είσαι υποχρεωµένη να το διαβάσεις. Άφησε τον οδηγό παράµερα όσο χρόνο
χρειάζεσαι. Αντίθετα πάλι, µπορεί το διάβασµα να σε παρηγορήσει και να δώσει νόηµα σε πολ-
λές από τις εµπειρίες σου. Η διαδικασία επιβίωσης µετά από καταστάσεις βίας περνά από διά-
φορες φάσεις. Μπορεί να µην παρατήρησες πολλές από αυτές τις φάσεις επιβίωσης ή ακόµη και
κάποιος από τους µηχανισµούς.
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Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά µε διαφορετικό τρόπο σε παρόµοια γεγονότα, ακόµη και αν πρόκει-
ται για καταστάσεις βίας. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος τρόπος αντίδρασης.

Αυτό που προσπαθούµε να δείξουµε είναι µια σειρά συµπτωµάτων ή συναισθηµάτων που µπο-
ρεί να αισθανθεί το θύµα ενός εγκλήµατος σωµατεµπορίας. Το κείµενο που ακολουθεί στη συ-
νέχεια θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τα συναισθήµατα και τα αισθήµατα σου ώστε να
δώσει νόηµα στην κατάσταση που βιώνεις και πιθανές αντιδράσεις που µπορεί να έχεις.

ΕΧΕΙΣ ΒΙΩΣΕΙ ΜΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ …
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΡΕΛΗ!…

Συνεπώς, είναι ΦΥΣΙΚΟ ότι ίσως βιώνεις κάποια από τα συναισθήµατα ή να κάνεις κάποιες από
τις σκέψεις που αναφέρονται παρακάτω:
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
• Αίσθηση παραλογισµού
• Φόβος και άγχος
• Έντονος θυµός
• Ενοχή και ντροπή
• Λύπη

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
• Αυτοεκτίµηση και εικόνα του εαυτού
• Ανεπιθύµητες αναµνήσεις
• Η µνήµη και η αυτοσυγκέντρωση σου παρουσιάζουν κενά

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
• Έλλειψη εµπιστοσύνης
• Επιθυµία να βρίσκεσαι µόνη και να αποµονώνεσαι
• Έχει αλλάξει η εικόνα που έχεις για τον κόσµο
• Έχουν επηρεαστεί οι προσωπικές σχέσεις
• Έχει επηρεαστεί η σεξουαλικότητα σου
• Έχει επηρεαστεί η εικόνα σου για την µητρότητα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ
• Αίσθηµα βρωµιάς και µανία για καθαριότητα
• Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές
• Σωµατικός πόνος
• Αίσθηση νύστας και κόπωσης

Συναισθηµατικός και πνευµατικός κόσµος
Αίσθηση µη πραγµατικότητας
• Μερικές φορές ο πόνος µπορεί να σε κάνει να χάσεις την επαφή µε τον περίγυρό σου. Για µε-

ρικούς ανθρώπους είναι ο µόνος τρόπος υπέρβασης του πόνου. Είναι πιθανό να αισθάνεσαι
κενή συναισθηµάτων και να βλέπεις να συµβαίνουν τα πράγµατα σαν να πρόκειται για ταινία.

• Είναι µια προσπάθεια του µυαλού σου να ξεφύγει από την πραγµατικότητα. Να πάρει από-
σταση από τον κόσµο και να πάρει µια ανάσα για να αναρρώσει.

Φόβος και άγχος
• Είναι σύνηθες να αισθάνεσαι φόβο (να είσαι µόνη, να φοβάσαι το σκοτάδι, να χάνεις το έλεγχο,

να φοβάσαι ότι µπορεί να σου κάνουν και πάλι κακό, ή εσύ να κάνεις κακό σε άλλους, να τρε-
λαίνεσαι κλπ.).
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• Ο φόβος είναι µια αντίδραση άµυνας µπροστά σε ένα γεγονός που απειλεί. Μας επιτρέπει να
προστατευόµαστε και να είµαστε συνετοί.

• Μπορεί να προσπαθείς να αποφύγεις καταστάσεις και αυτός είναι ένας τρόπος προστασίας
ώστε να αντιµετωπίζεις τα πράγµατα σιγά σιγά.

Έντονος θυµός
• Είναι πιθανό να αισθάνεσαι έντονο θυµός για αυτούς που σου επιτίθενται ή για όσους δεν σε

προστάτεψαν, ή και για όλο τον κόσµο γενικά.

• Είναι δικαίωµά σου να αισθάνεσαι έτσι.

• Ορισµένοι άνθρωποι βλέποντας ότι αισθάνονται τόσο έντονο θυµό, τροµοκρατούνται, ειδικά
µάλιστα αν ο θυµός αυτός συνοδεύεται και από ιδέες εκδίκησης.

• Είναι όµως σηµαντικό να ξέρεις ότι άλλο είναι να σκέπτεσαι και άλλο να ενεργείς. Το να σκέ-
φτεσαι την εκδίκηση, δεν σηµαίνει ότι θα το κάνεις κιόλας. Ίσως είναι ένας τρόπος για να έχεις
τον έλεγχο της κατάστασης.

• Ο θυµός και η οργή είναι απολύτως κατανοητά αν δε έχεις αρκετή υποστήριξη ή αν έχεις υπάρ-
ξει θύµα µιας αδικίας.

Ενοχή ή ντροπή
• Εάν έχεις αισθανθεί απόλαυση κατά την σεξουαλική επαφή ή σε κάποια επίθεση. Κάτι τέτοιο

δεν είναι καθόλου παράξενο να συµβεί γιατί το σώµα µας ανταποκρίνεται και αντιδρά στην
σωµατική επαφή χωρίς να παρεµβαίνει η σκέψη. Το σώµα ανταποκρίνεται στο σωµατικό ερέ-
θισµα και άρα και κατά την αγοραία σεξουαλική πράξη είναι δυνατό να αισθάνεται απόλαυση.
Δεν είναι πάντα εύκολο να ελέγχουµε τις αποκρίσεις του σώµατός µας.

• Εάν δεν σταµάτησες µπροστά σε µια παρόµοια κατάσταση ή δεν την απέφυγες. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις, ο φόβος ή οι απειλές για την σωµατική µας ακεραιότητα µας κάνουν να παραλύουµε.
Μερικές φορές, η βία είναι τόσο έντονη που µας παραλύει και η µη ανταπόκριση είναι η κα-
λύτερη, κάποιες φορές και η µοναδική, άµυνα.

• Αν δεν έχεις αντιληφθεί την εξαπάτηση. Κρίνεις την κατάσταση τώρα διαθέτοντας πληροφο-
ρίες που εκείνη την στιγµή δεν είχες.
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Θλίψη
• Είναι φυσικό να αισθάνεσαι µια συνεχή θλίψη και να νοιώθεις ανικανοποίητη (ακόµη και αν

εξωτερικά δεν το δείχνεις και είσαι ικανή µάλιστα να δείχνεις ξέγνοιαστη και χαρούµενη).

• Θλίψη για την ζωή που είχες ονειρευτεί και δεν µπόρεσες να ζήσεις και για την πραγµατικότητα
που ζεις χωρίς να την έχεις διαλέξει εσύ.

• Μερικές φορές µπορεί να αισθάνεσαι την ανάγκη να κλάψεις. Αλλά και να το κάνεις και πάλι
δεν σε παρηγορεί. Μπορεί ακόµη και να µην µπορείς να κλάψεις ποτέ και για τίποτα, λες και
έχει εξαφανιστεί κάθε συναίσθηµα µέσα σου.

• Μπορεί να µην βρίσκεις πια ικανοποίηση σε τίποτα από αυτά που κάποτε σε γέµιζαν και σε ικα-
νοποιούσαν. Ή ακόµη και να έχει εξαφανιστεί το ενδιαφέρον σου για τα πράγµατα. Αυτό δη-
µιουργεί µέσα σου

Νοητικός κόσµος
Αυτοεκτίµηση και εικόνα για τον εαυτό µας
• Αυτοεκτίµηση είναι το αίσθηµα σεβασµού προς τον ίδιο µας το εαυτό. Δεν σηµαίνει ότι θεω-

ρείς ότι είσαι καλύτερη από τους άλλους. Ούτε ότι όλα επάνω σου αρέσουν, αλλά ότι αισθά-
νεσαι ότι κάτι αξίζεις σαν άνθρωπος.

• Η αυτοεκτίµηση είναι σηµαντική για τη ζωή. Όταν όµως γινόµαστε θύµατα επίθεσης, µπορεί να
αισθανθούµε βρώµικες. Ντροπιασµένες, ότι δεν αξίζουµε τίποτα σαν να είµαστε αντικείµενα.

• Αν η έλλειψη αυτοεκτίµησης είναι διαρκής, µπορεί να µην φροντίζεις τον εαυτό σου, ούτε πε-
ριµένεις φροντίδα από τους άλλους. Μπορεί να δέχεσαι µε φυσικότητα το ότι δεν σου φέρον-
ται µε σεβασµό ή ακόµη και να ανέχεσαι να σε βλάπτουν χωρίς να σε υπολογίζουν.

• Η εικόνα που έχουµε για τον εαυτό µας συνδέεται άµεσα µε την αυτοεκτίµηση. Η βία επηρεά-
ζει αρνητικά στην εικόνα που έχουµε για τον εαυτό µας. Για αυτό µπορεί να συµπεριφέρεσαι
στους άλλους µε έναν τρόπο «παράξενο» (πιο επιθετική ή επιφυλακτική) ώστε να το ερµη-
νεύουν θεωρώντας σε «παράξενη» ή ότι «δεν είσαι καλά».

• Όποιος µας κάνει κακό, θέλει να µας αποµονώνει, να µας δηµιουργεί σύγχυση καθιστώντας
µας υπεύθυνες µε τα αντιφατικά µηνύµατά του «αυτό είναι για το καλό σου», «ξέρω ότι σου
αρέσει». Όλα αυτά βλάπτουν την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου και κάνει δύσκολο το να
µπορέσεις να ζητήσεις βοήθεια αυξάνοντας την µοναξιά και την αίσθηση του ότι κάτι δεν πάει
καλά µε σένα.
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Μη επιθυµητές αναµνήσεις (flashback)
• Οι αναδροµές (flashbacks) είναι εµπειρίες στις οποίες ζούµε µια τραυµατική εµπειρία σαν να ξα-

νασυνέβαινε εκείνη την στιγµή ή οποιαδήποτε κατάσταση που µας πονά. Συνήθως είναι κατα-
στάσεις άγχους που προκαλούν ένα µεγάλο αίσθηµα έλλειψης ελέγχου ή άγχους. Μερικές φορές
µπορεί να προκαλέσουν κρίσεις πανικού (ταχυκαρδίες εφίδρωση, αίσθηµα πνιγµού, κλπ.).

• Οι ανεπιθύµητες αναµνήσεις (αναδροµές) είναι µια προσπάθεια να δώσουµε έννοια σε µια επί-
πονη εµπειρία, να δώσουµε νόηµα σε κάτι που έχουµε ζήσει, να ψάξουµε να βρούµε το τέλος
της ταινίας ή µια εξήγηση µε συνάφεια.

Η µνήµη και η αυτοσυγκέντρωση σου παρουσιάζουν κενά
• Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι δυσκολεύεσαι να διατηρήσεις την προσοχή σου σε µια συζήτηση

ή όταν κάνεις κάτι. Ότι η µνήµη σου δεν λειτουργεί όπως πριν και ότι ο πόνος καταλαµβάνει
τόσο µεγάλο χώρο στο κεφάλι σου που δεν µπορείς να σκεφτείς τίποτε άλλο.

• Αυτό το πρόβληµα είναι συνήθως περαστικό. Όσο ανακτάς τον έλεγχο στη ζωή σου σιγά σιγά
παύει να παρατηρείται.

Η σχέση σου µε τους άλλους και τον κόσµο που σε περιβάλλει
Έλλειψη εµπιστοσύνης
• Μία από τις συνέπειες της βίας είναι και η απώλεια της εµπιστοσύνης προς το πρόσωπό σου

αλλά και προς τους άλλους, επειδή έµαθες να µην εµπιστεύεσαι τις σκέψεις σου, τα συναι-
σθήµατά σου, τις αισθήσεις και τις αντιλήψεις σου. Σε έχουν κάνει να πιστεύεις ότι δεν αξίζουν
ή ότι είχες κάνει λάθος.

• Η έλλειψη εµπιστοσύνης στους άλλους είναι η συνέπεια της εξαπάτησης. Αυτή την στιγµή, αν
ακόµη αισθάνεσαι ευάλωτη, αυτή η έλλειψη εµπιστοσύνης σε προστατεύει.

Επιθυµία να µένεις µόνη σου και να αποµονώνεσαι
• Μπορεί σε µια προσπάθεια να µην χάνεις τον έλεγχο, να αισθάνεσαι την ανάγκη να µένεις µόνη

και να µην έχεις καµία σχέση µε τους άλλους.

Η εικόνα σου για τον κόσµο έχει αλλάξει
• Όλοι αισθανόµαστε την ανάγκη να σκεφτούµε ότι «ο κόσµος είναι ένα σίγουρο µέρος και αν

δεν είναι, τουλάχιστον εγώ είµαι σίγουρη». Αλλά όταν είµαστε θύµατα σωµατεµπορίας ή βίας,
είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουµε αυτές τις ιδέες περί ασφάλειας.
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• Μια άλλη ιδέα που συνήθως έχουµε είναι ότι τα γεγονότα έχουν λογικές αιτίες αλλά η βία που
µας περιβάλλει δεν έχει αυτή τη λογική οπότε ο κόσµος µετατρέπεται σε ένα µέρος που τί-
ποτα δεν µπορεί να προβλεφθεί. Παρόλα αυτά, έχουµε ανάγκη να µπορούµε µε κάποιο τρόπο
να προβλέπουµε το µέλλον µας για να δώσουµε έτσι νόηµα στη ζωή µας και να κατανοή-
σουµε τη συµπεριφορά µας. Αυτό µας δίνει σιγουριά και εµπιστοσύνη στον εαυτό µας αλλά
και στους άλλους.

Προσωπικές σχέσεις
• Οι σχέσεις είναι απαραίτητες για όλους. Για να ζήσουµε χρειαζόµαστε τους άλλους και έχουµε

ανάγκη να ξέρουµε ότι είµαστε απαραίτητοι για κάποιον.

• Αλλά αν έχεις καταφέρει να επιβιώσεις, πολύ πιθανό να αισθάνεσαι αποµονωµένη ή διαφορε-
τική από τους άλλους.

• Αν κάποιος στον οποίο είχες εµπιστοσύνη, σου επιτέθηκε ή σε πρόδωσε είναι λογικό να µην εµ-
πιστεύεσαι κανέναν άλλο πια. Ίσως οι σχέσεις στον περίγυρό σου να µην δηµιουργούν καµία
ασφάλεια.

Σεξουαλικότητα
• Όταν όλα στρέφονται γύρω από την ικανοποίηση της επιθυµίας ενός άντρα και καταλήγεις να

ικανοποιείς πριν σου το ζητήσουν αυτές τις επιθυµίες, τότε οι δικές σου επιθυµίες, ότι εσύ θέ-
λεις πραγµατικά, εξαφανίζονται.

• Όταν το µόνο που ζητά από σένα ένας άντρας είναι ο κορµί σου, τότε παύεις να δίνεις το ερω-
τικό σώµα σου, παύεις να αισθάνεσαι σεξουαλική επιθυµία, µιας και µια χειρονοµία, µια λέξη
ή ένα χάδι σου θυµίζουν αισθήµατα που σε κάνουν να νοιώθεις άβολα ή στιγµές που δεν θέλεις
να θυµάσαι.

Μητρότητα
• Το να είσαι µάνα δεν είναι κάτι εύκολο. Πάντα υπάρχει ο φόβος να κάνεις λάθος, να µη µπο-

ρείς να προστατεύσεις ή να µορφώσεις κατάλληλα το παιδί/παιδιά σου. Αυτός ο φόβος γίνεται
ακόµη πιο έντονος αν έχεις καταφέρει να επιβιώσεις. Όταν έχουµε υποστεί βλάβες, δεν ξέ-
ρουµε πάντα πώς να προστατέψουµε τα παιδιά µας, ειδικά αν δεν έχουµε κοντινά παραδείγµατα
που θα µας βοηθήσουν και θα µας δείξουν τον τρόπο. Αν η παιδική µας ηλικία µας πόνεσε µπο-
ρεί ο πόνος αυτός να µπει στην σχέση που έχουµε µε τα παιδιά µας.

• Επίσης, πολλές µητέρες που κατάφεραν να επιβιώσουν µετά από καταστάσεις βίας, ακριβώς για
αυτό, πολλές φορές γίνονται υπερπροστατευτικές.
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Η σχέση σου µε το σώµα σου
Η αίσθηση βρωµιάς και η µανία για καθαριότητα
• Μια από τις συνέπειες της βίας είναι η απώλεια της εµπιστοσύνης προς τον εαυτό σου και προς

τους άλλους γιατί έχεις µάθει να µην εµπιστεύεσαι στις σκέψεις σου, τα συναισθήµατα και τις
αντιλήψεις σου. Σε έχουν κάνει να πιστεύεις ότι δεν ισχύουν ή ότι έκανες λάθος.

• Η έλλειψη εµπιστοσύνης στους άλλους είναι συνέπεια της εξαπάτησης. Αν αυτή τη στιγµή αι-
σθάνεσαι ακόµη ευάλωτη, τότε αυτή η έλλειψη εµπιστοσύνης σε προστατεύει.

Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές
• Αυτές οι συµπεριφορές κυµαίνονται από αυτό-ακρωτηριασµούς µέχρι απόπειρες αυτοκτονίας,

περνώντας µέσα από την κατάχρηση ναρκωτικών και άλλων έξεων, καθώς και διατροφικά προ-
βλήµατα. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά ορισµένα άτοµα, µπροστά σε ένα συνεχιζόµενο
µαρτύριο, αισθάνονται ζωντανές µόνο αν βιώνουν καταστάσεις κινδύνου. Μπορεί να είναι και
µια αυτοτιµωρία, ένας τρόπος να ζητήσουν βοήθεια ή ένας τρόπος να µειώσουν τον συναι-
σθηµατικό πόνο προσπαθώντας να µην νοιώθουν πια κανένα συναίσθηµα.

Σωµατικός πόνος
• Όταν το συναισθηµατικό µαρτύριο είναι µεγάλο και δεν είµαστε ικανοί να το εκφράσουµε µε

λόγια, µπορεί να το δηλώνει το σώµα µας. Ίσως αυτό να µπορεί να εξηγήσει µια αδιαθεσία που
δεν µπορεί να εξηγήσεις µε λόγια. Σκέψου ότι ο έντονος συναισθηµατικός πόνος µπορεί να µας
κάνει να ασθενήσουµε, εφόσον όταν βιώνουµε καταστάσεις στρες οι άµυνες του οργανισµού
ελαττώνονται.

Νύστα και κόπωση
• Μπορεί να έχεις δυσκολίες στον ύπνο ή ξυπνάς απότοµα. Η στιγµή της ανάπαυσης γίνεται

στιγµή τρόµου, και αυτό αυξάνει το αίσθηµα απώλειας του ελέγχου.

Παρακάτω µπορείς να διαβάσεις τις εµπειρίες άλλων γυναικών που έχουν βιώσει καταστάσεις
σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Ίσως οι µαρτυρίες τους σε βοηθήσουν να καταλάβεις ορισµένα
πράγµατα που µπορεί να σου συµβαίνουν, µε τροµακτική ευκολία, µε εφιάλτες και όνειρα που
κάποιες φορές µπορεί να θυµάσαι και άλλες όχι.
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Συναισθηµατικός και πνευµατικός κόσµος
Αίσθηση µη πραγµατικότητας
«Το µυαλό µου ξεφεύγει και αισθάνοµαι ότι δεν είµαι παρούσα εδώ».

Φόβος
«Κάθε φορά που άγγιζαν τα µαλλιά µου, άρχιζα να τρέµω και κατουριόµουν επάνω µου».

Εγρήγορση και άγχος
«Η καρδιά µου άρχιζε να χτυπά πολύ γρήγορα και αισθάνοµαι ότι εκείνη τη στιγµή θα πέθαινα».

Έντονος θυµός
«Θα ήθελα όλος ο κόσµος να περάσει αυτά που πέρασα εγώ για να µάθουν τι είναι µαρτύριο».
«Με έβαλαν στο αεροπλάνο για να µε διώξουν από την Ισπανία και εγώ τους είπα ότι ήµουν το
θύµα και όχι µια εγκληµατίας. Μετά χαστούκισα τον αστυνοµικό».

Ενοχή και ντροπή
«Θα έπρεπε να είχα καταλάβει ότι µε εξαπατούσαν».
«Αν µε έβλεπε η µανούλα µου θα ντρεπόταν πολύ για µένα».
«Ότι περνάω µου αξίζει γιατί έχω κάνει φρικτά πράγµατα».

Θλίψη
«Αισθάνοµαι συνεχώς ένα βάρος στην καρδιά και κάτι που µε πνίγει στο λαιµό».
«Όταν κλείνω τα µάτια µου τα βλέπω όλα µαύρα. Δε µυρίζω, δε νοιώθω ... είµαι σαν να µην
υπάρχω».

Νοητικός κόσµος
Αυτοεκτίµηση και εικόνα για τον εαυτό µας
«Δεν µου αρέσει καθόλου ο εαυτός µου, δεν µου αρέσει πως σκέφτοµαι, δεν θέλω να µε κοιτούν
... Δεν µου αρέσω».

Αναµνήσεις ανεπιθύµητες και αναδροµές (flashback)
«Κάθε βραδύ ονειρευόµουν ότι ο σωτήρας µου µε παρατούσε στο βωµό».
«Με άρπαξαν από τα µαλλιά και χτύπησαν δυνατά και όταν έπιασα το πρόσωπό µου ήταν γεµάτο
αίµατα. Ακόµη µυρίζω το αίµα».

Μνήµη και συγκέντρωση
«Όταν µιλάω για κάποιο θέµα µερικές φορές χάνω τον ειρµό της σκέψης µου και δεν µπορώ να
συνεχίσω. Δεν θυµάµαι για τί µιλούσα».
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Σχέση µε το σώµα σου
Αίσθηµα ακαθαρσίας και µανία για καθαριότητα
«Πλένοµαι συνέχεια αλλά µε σιχαίνοµαι, δεν αισθάνοµαι καθαρή».
«Κάθε Δευτέρα καθαρίζω το δωµάτιό µου για ώρες γιατί δεν αισθάνοµαι άνετα µέσα σε αυτό».

Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές
«Κάθε βράδυ σνιφάρω κοκαΐνη και πίνω αλκοόλ µέχρι που χάνω τις αισθήσεις µου».
«Όταν κοιτάζοµαι στον καθρέπτη γδέρνω το πρόσωπό µου γιατί δεν αξίζω να ζω».

Σωµατικός πόνος
«Δεν µπορώ να φάω, δεν έχω όρεξη. Με πονάει πολύ το στοµάχι µου».
«Σχεδόν κάθε µέρα έχω πονοκέφαλο. Μπορεί να έχω όγκο στο κεφάλι».

Ύπνος και ανάπαυση
«Εδώ και δυο µέρες δεν κοιµάµαι γιατί µε το που κλείνω τα µάτια µου θυµάµαι όσα έζησα».
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Η σχέση σου µε τους άλλους και µε τον περίγυρό σου
Έλλειψη εµπιστοσύνης
«Δεν θέλω να σου πω τίποτα, δεν σε ξέρω. Πώς να ξέρω ότι θα µε βοηθήσεις;».

Επιθυµία µοναξιάς και αποµόνωσης
«Εδώ είναι το µόνο µέρος που αισθάνοµαι ασφαλής. Μόνο µέσα σε αυτούς τους τέσσερεις τοί-
χους».

Η εικόνα που έχεις για τον κόσµο έχει αλλάξει
«Δεν υπάρχει κανένα µέρος στο οποίο αισθάνοµαι ασφαλής».
«Αισθάνοµαι άσχηµα όπου και αν βρίσκοµαι γιατί φοβάµαι ότι θα µου κάνουν κακό».

Προσωπικές σχέσεις
«Δεν έχω κανέναν εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αγκαλιά, γιατί δεν το νοιώθω. Δεν ξέρω ποιος µε αγ-
καλιάζει. Ούτε και εγώ θέλω να αγκαλιάσω κανέναν. Γιατί;».

Σεξουαλικότητα
«Αυτός θέλει να το κάνουµε συνέχεια και εγώ δεν µπορώ να σταµατήσω το κλάµα. Ψάχνω µέρη
για να µπορώ να κλαίω. Δεν θέλω ούτε και µπορώ άλλο πια».

Μητρότητα
«Υποφέρουν γιατί η αδελφή τους είναι στη Βραζιλία και µου λένε ότι µε µισούν. Ότι είµαι κακός
άνθρωπος. Δεν ξέρουν όµως τί έχω ζήσει εγώ για να στείλω λεφτά στην Βραζιλία για να έρθουν
στην Ισπανία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να τους αποδείξω ότι τις αγαπώ».
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Ποια και πώς είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων;
Η λήψη των αποφάσεων είναι ότι αποφασίζω µια από τις προσφερόµενες λύσεις για ένα πρό-
βληµα. Σηµαίνει ότι παίρνω έναν συγκεκριµένο δρόµο.

Όλοι µας σε κάποια στιγµή της ζωής µας έχουµε λάβει κάποια απόφαση και ξέρουµε το πόσο
δύσκολο είναι αυτό µερικές φορές.

Δεν υπάρχει ιδανική στιγµή για να λάβουµε µια απόφαση. Ορισµένες φορές είµαστε υποχρεω-
µένες να το κάνουµε. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει ιδανική απόφαση, αλλά ότι
εξαρτάται από κάθε περίσταση, από την συγκεκριµένη στιγµή και τον άνθρωπο. Ανεξάρτητα από
το άµεσο αποτέλεσµα, η λήψη µιας απόφασης µας κάνει να προχωράµε στη ζωή.
Μπορεί ήδη να γνωρίζεις ποιο θα είναι το επόµενο βήµα ή µπορεί να αισθάνεσαι µπερδεµένη.
Μερικές φορές είσαι αποφασισµένη να βγεις από την κατάσταση στην οποία έχεις περιπέσει και
άλλες να σκέφτεσαι ότι είναι καλύτερα να µείνεις εδώ που βρίσκεσαι και ξέρεις τί σε περιµένει.
Για να λύσεις αυτό το πρόβληµα είναι καλό να γνωρίζεις σε ποια ακριβώς στιγµή βρίσκεσαι.
Πού είσαι τώρα;

Δεν ξέρεις αν ήσουν το θύµα αυτού του εγκλήµατος ή όχι, θέλεις να το ξεκαθαρίσεις.
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι ήσουν θύµα απάτης και θέλεις περισσότερες πληροφορίες για να ξέ-
ρεις τι να κάνεις, αλλά χωρίς να δεσµεύεσαι για κάτι. Ασκείς πορνεία αλλά είναι κάτι που δεν θέ-
λεις. Ή αναζητάς εναλλακτικές. Ξέρεις ήσουν θύµα σωµατεµπορίας ή θέλεις να καταγγείλεις την
κατάσταση ή να δεις τα δικαιώµατα που έχεις.

Μπορεί να έχεις λόγους για να βγεις ή λόγους για να µείνεις εκεί που βρίσκεσαι. Είναι µια δύσκολη
στιγµή, ειδικά αν είσαι µόνη σου και δεν µοιράζεσαι τα συναισθήµατά σου µε κανέναν άλλο.

Αυτό που σου συµβαίνει είναι φυσιολογικό. Ονοµάζεται ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ και παρουσιάζεται όταν
βρισκόµαστε σε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αν αισθάνεσαι έτσι, τότε σηµαίνει ότι παίρ-
νεις αποφάσεις. Όταν αποφασίζεις, σηµαίνει ότι προχωράς και ότι δεν παραιτείσαι µπροστά σε
µια κατάσταση που σε κάνει δυστυχισµένη.

Αν νοµίζεις ότι αυτή είναι η περίπτωσή σου, σε παρακαλούµε να συνεχίσεις το διάβασµα γιατί
αυτά που ακολουθούν παρακάτω µπορεί να σε βοηθήσουν στην διαδικασία αυτή. Ίσως ο οδηγός
αυτός να σε βοηθήσει να λάβεις µια απόφαση. Θυµήσου, όλες οι αποφάσεις που θα λάβεις είναι
σωστές. Είναι η απόφασή ΣΟΥ. Οι επιλογές µπορεί να ποικίλουν από το να ζητήσεις βοήθεια για
να βγεις από αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι µέχρι να περιµένεις την κατάλληλη στιγµή να
για να προχωρήσεις. Μπορεί ακόµη τώρα να προτιµάς να παραµείνεις εκεί που βρίσκεσαι.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πως ξέρω ότι έχω την κατάλληλη πληροφόρηση για να πάρω µια απόφαση;
• Αν αναγνωρίζεις συναισθήµατα και σκέψεις και γνωρίζεις την αιτία τους.
• Αν ορίζεις τον εαυτό σου ως θύµα/άνθρωπο που έχει επιβιώσει από σωµατεµπορία µε σκοπό

την σεξουαλική εκµετάλλευση.
• Αν γνωρίζεις κάποιο βοήθηµα ή πρόσωπο στο ποίο µπορείς να απευθυνθείς για βοήθεια.

Θα θέλαµε να σου δείξουµε µια απλή άσκηση που ίσως µπορεί να σε βοηθήσει να αποφασίσεις
αν αυτή είναι η στιγµή να πάρεις µια απόφαση. Έχει σχέση µε το να ακούσεις την καρδιά σου,
την συχνότητα των χτύπων της. Ασφαλώς θα έχεις ακούσει ότι οι λύσεις πάντα βρίσκονται στην
καρδιά. Ας το διαπιστώσουµε λοιπόν. Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό θα πρέπει να αποκοπείς
από τον εξωτερικό κόσµο και να διώξεις κάθε έννοια για λίγα λεπτά. Ο καλύτερος τρόπος να ξε-
κινήσεις είναι µε δυο αργές και βαθιές αναπνοές. Μετά από 10 ή 15 λεπτά µπορείς να προσέξεις
την καρδιά σου. Μπορεί να σε βοηθήσει αν βάλεις ελαφρά το χέρι σου πάνω στο στήθος σου και
επικεντρώσεις τη σκέψη σου σε αυτό. Σκέψου ότι αναπνέεις µέσα από την καρδιά σου. Συνέχισε
να αναπνέεις αργά και βαθιά.

Το επόµενο βήµα είναι να συνδεθείς µε τη ζέστη που αναπτύσσεται στο στήθος σου. Στην αρχή
το αισθάνεσαι λίγο. Μια αποτελεσµατική µέθοδος για να αυξήσεις αυτή τη ζεστασιά είναι να
θυµηθείς ένα ευχάριστο συναίσθηµα που θα πληµµυρίσει το στήθος σου. Η καρδιά είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητη σε ευχάριστα συναισθήµατα. Στην διάρκεια αυτής της άσκησης µπορεί να χα-
ραχτεί στα χείλη σου ένα ελαφρύ χαµόγελο σαν να γεννήθηκε από το στήθος σου και να
απλώθηκε στο πρόσωπό σου. Όσο πιο πολύ εξασκείς αυτή την τεχνική τόσο πιο εύκολα θα
ακούσουµε την καρδιά µας.

Τι επιλογές διαθέτω;
Σκέψου για λίγα λεπτά τις λύσεις που διαθέτεις εδώ και τώρα. Πριν συνεχίσεις την ανάγνωση σου
προτείνουµε να τις γράψεις. Σταµάτα και παρατήρησε το σώµα σου. Τι συµβαίνει τώρα; Ίσως
τώρα να αισθάνεσαι ότι το να µένεις ήρεµη είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Αν αισθάνεσαι
κάποια ενόχληση ή πόνο που σε ανησυχεί ίσως χρειαστεί να πας στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.
Η φροντίδα της υγείας σου µπορεί να σου ανοίξει τις πόρτες µιας διαδικασίας, ενός δρόµου όπου
εσύ θα ορίζεις τον ρυθµό.
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Η αναζήτηση εξειδικευµένης πληροφορίας µπορεί να σε βοηθήσεις σε αυτό τον δρόµο.
Αν ανοίξεις αυτή την πόρτα µπορεί να πληροφορηθείς για κάποιο ασφαλές µέρος όπου θα σου
δώσουν ειδικευµένη φροντίδα.

Μπορεί να είναι η αρχή για κάτι. Σκέψου, τί και πώς. Ίσως σε βοηθήσει να το γράψεις. Η ανα-
ζήτηση βοήθειας από τα Σώµατα Ασφαλείας (Αστυνοµία) µπορεί να είναι µία λύση. Έχεις δι-
καιώµατα και µπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Δεν πειράζει αν έχεις ή δεν έχεις χαρτιά. Αν βρίσκεσαι
σε ένα µέρος που δεν θέλεις να βρίσκεσαι και σε συνθήκες που δεν θέλεις, τότε είσαι θύµα αδι-
κήµατος. Θα µπορέσουν να σε ενηµερώσουν σχετικά. Αν τελικά αποφασίσεις ότι θέλεις να κα-
ταγγείλεις την κατάστασή σου, θα πρέπει να ξέρεις ότι δικαιούσαι να το σκεφτείς για ένα
διάστηµα 30 ηµερών τουλάχιστον και να αποφασίσεις αν πραγµατικά θέλεις να κάνεις την κα-
ταγγελία ή όχι. Σε όλο αυτό το διάστηµα µπορείς να πάρεις βοήθεια από ειδικούς και να µείνεις
σε µια κατοικία ασφαλή και σε περιβάλλον ηρεµίας. Αυτό θα σου επιτρέψει να αποφασίσεις µε
ψυχραιµία τι πραγµατικά θέλεις να κάνεις.

Η διαδικασία αυτή είναι σκληρή και έντονη, ειδικά τις πρώτες στιγµές που βρίσκεσαι µακριά από
την οικογένεια σου, µε ανθρώπους που ακόµη δεν γνωρίζεις καλά, τους οποίους δεν εµπιστεύε-
σαι, σε ένα σπίτι υποδοχής και προσπαθείς να κατανοήσεις ότι σου έχει συµβεί. Δεν έχεις εκ-
πληρώσει τις προσδοκίες που είχες όταν έφυγες από τη χώρα σου και πιθανότατα δεν µπορείς να
πεις τίποτα ούτε στην οικογένειά σου γιατί δεν θέλεις να τους ανησυχήσεις ή γιατί δεν τους εµ-
πιστεύεσαι. Είναι δύσκολο και εσύ το ξέρεις καλύτερα, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι µε το πέρασµα
του χρόνοι οι περισσότεροι άνθρωποι ξεπερνούν τις δυσκολίες και αξιολογούν την διαδικασία
αυτή πολύ θετικά.

Στην διάρκεια της περιόδου περισυλλογής, θα σε ενηµερώσουν για τα δικαιώµατά σου, θα µπο-
ρείς να έχεις πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και συµβουλές, θα µπορείς να µιλάς και να εκ-
φράζεσαι σε ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και σεβασµού. Θα προσπαθήσεις να καταλάβεις τι
ακριβώς σου συνέβη, να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου, να ξαναβρείς τις συνηθισµένες ώρες
ύπνου και φαγητού, να αρχίσεις να βλέπεις ξανά τη ζωή µε ελπίδα και νέες προοπτικές. Θα µπο-
ρέσεις να γνωρίσεις και άλλους ανθρώπους που και εκείνοι βίωσαν καταστάσεις σωµατεµπο-
ρίας, θα έχεις πρόσβαση σε ενηµέρωση και σε τελική ανάλυση, θα µπορέσεις να επιστρέψεις σε
µια κανονική καθηµερινότητα και να επαναπροσδιορίσεις µε ηρεµία τι ακριβώς θέλεις. Αν πα-
ρέλθει ο χρόνος περισυλλογής και αποφασίσεις ότι δεν θέλεις να προβείς σε καταγγελία, θα συ-
νεχίσεις να λαµβάνεις την απαραίτητη υποστήριξη από το πρόγραµµα. Το ίδιο θα γίνει και στην
περίπτωση που αποφασίσεις να κάνεις καταγγελία. Τώρα πια δεν θα είσαι µόνη σου. Θα έχεις αν-
θρώπους που θα σε βοηθούν µε ανιδιοτέλεια. Μπορεί να χρειαστεί να ψάξεις καινούργιους δρό-
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µους που µέχρι σήµερα σου είναι άγνωστοι. Για να τους ανακαλύψεις άφησε τον εαυτό σου να
εκφραστεί ελεύθερα, να σιωπήσει, αλλά πάνω από όλα να συνειδητοποιήσεις ότι:

ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Ποιος είναι ο δρόµος προς την ανάρρωση;
Να µεγαλώνεις µέσα από τα βιώµατά σου.

Αν έχεις φτάσει ως εδώ, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε να πάρεις πολύπλοκες αποφάσεις.
Ξέρουµε ότι δεν είναι το ίδιο να αντιµετωπίζεις µια κατάσταση, διαθέτοντας κατάλληλα εργα-
λεία από το να είσαι µόνη σου και ανήµπορη. Σκέψου ότι το πιο δύσκολο πράγµα που έχεις βιώ-
σει ήταν η εξαπάτηση της οποίας υπήρξες θύµα. Παρόλα αυτά κατάφερες να επιβιώσεις. Τώρα
αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις και πάλι τον εαυτό σου στο επίκεντρο, να αναρρώσεις,
να δυναµώσεις και να ξαναβρείς τον εαυτό σου.

Υπάρχουν διάφορα σηµαντικά εργαλεία που πρέπει να βρεις σε µια στιγµή όπως αυτή που βρί-
σκεσαι. Ένα από τα σηµαντικότερα είναι η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Ξέρεις πια ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές αποφάσεις. Υπάρχουν καλές ή κακές συνθήκες στις
οποίες λαµβάνεται µια απόφαση. Γι’ αυτό:
• Ζήτα ενηµέρωση (νοµικές συµβουλές, ψυχολογική υποστήριξη, κατοικία, οικονοµική υπο-

στήριξη, συνοδεία σε κέντρα υγείας, κλπ.).
• Πάρε λίγο χρόνο.
• Φρόντισε τον εαυτό σου, ξεκουράσου.
• Ψάξε κάποιο µέρος όπου θα µπορείς να µιλήσεις ελεύθερα, όπου θα σε ακούνε, θα αισθανθείς

ότι σε αποδέχονται και σε σέβονται.

Είναι εργαλεία που θα σου εγγυηθούν καλύτερες συνθήκες για να αποφασίσεις. Όποια και αν
είναι η απόφαση που θα πάρεις, ανεξάρτητα από την στιγµή στην οποία βρίσκεσαι, θα πρέπει να
γίνει σεβαστή από τους επαγγελµατίες ή τον φορέα όπου θα απευθυνθείς. Αυτά τα εργαλεία θα
σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι ακριβώς σου έχει συµβεί και να µπορέσεις, µε τους δικούς σου
ρυθµούς πάντα, να ξαναβρείς την ζωή σου.
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Πρέπει να ξέρεις ότι η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ είναι αναγκαία προκειµένου να µπο-
ρέσεις να κατανοήσεις απόλυτα τα βιώµατά σου. Τώρα πλέον είναι σηµαντικό να έχεις ξε-
καθαρίσει µέσα σου ότι ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για αυτό που σου συνέβη και ότι ΕΧΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ.
Μην ξεχνάς ότι έχεις ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ότι υπάρχουν άτοµα που µπορούν να σε βοηθήσουν.
Αν σε κοροϊδέψανε είναι κάτι για το οποίο εσύ δεν ευθύνεσαι. Δεν έγινε επειδή το άξιζες ή
επειδή είσαι χαζή, ή επειδή έκανες κάποιο λάθος. Το ότι εσύ συµφώνησες να έρθεις στην Ελ-
λάδα για να ασκήσεις πορνεία, δεν δικαιολογεί αυτόν που επωφελήθηκε από το ότι ήσουν
ευάλωτη (είσαι µόνη, δεν ξέρεις τη χώρα και την γλώσσα, χρεώθηκε για να βγάλεις το εισι-
τήριο σου, έχεις υποχρεώσεις στην χώρα σου, κλπ.). Εσύ ουδέποτε συµφώνησες να σε εξα-
πατήσουν ή να σε εκµεταλλευτούν. Αν ήξερες την πραγµατική κατάσταση πριν ξεκινήσεις
από την χώρα σου, πιθανότατα σήµερα δεν θα βρισκόσουν εδώ. Η ευθύνη βαρύνει αυτούς
που σε εξαπάτησαν.

Σε κάθε διαδικασία ανάρρωσης υπάρχουν στιγµές που το άτοµο αισθάνεται ιδιαίτερα ευάλωτο.
Οι στιγµές αυτές µπορεί να σε κάνουν να διστάσεις για την απόφαση που πήρες:
• Όταν δεν µπορείς να ανταποκριθείς στις οικονοµικές υποχρεώσεις σου.
Μια από τις προσδοκίες που είχες φεύγοντας από τη χώρα σου ήταν να µπορείς να στέλνεις χρή-
µατα στην οικογένειά σου. Τώρα καταλαβαίνεις ότι η πραγµατικότητα δεν ανταποκρίνεται στην
αρχική σου ιδέα. Αυτό σου δηµιουργεί ανησυχία, άγχος, εκνευρισµό, κλπ. Αυτό το όνειρό σου
εκµεταλλεύτηκαν για να σε εξαπατήσουν και να σε χρησιµοποιήσουν. Σκέψου µήπως θα µπο-
ρούσες να µιλήσεις µε την οικογένειά σου γα να αισθανθείς πιο ήρεµη. Αν αυτό δεν µπορεί να
γίνει, αν το χρειάζεσαι, µπορείς να ζητήσεις συναισθηµατική υποστήριξη για να αντέξεις καλύ-
τερα αυτή την κατάσταση.

• Όταν δεν βρίσκεις επαγγελµατικές διεξόδους.
Προσπαθείς να βρεις δουλειά, αλλά δεν σου παρουσιάζονται ευκαιρίες. Αυτό σε κάνεις να
απελπίζεσαι, και να αµφιβάλλεις για την επιλογή σου (ίσως έκανα λάθος, πριν είχα χρήµατα
και οικονοµική ανεξαρτησία και τώρα όχι), σε αγχώνει και επηρεάζει την καθηµερινότητά
σου. Παγιδεύεσαι µέσα σε ένα φαύλο κύκλο και αυξάνεται η απελπισία σου. Οι αποκρίσεις
σου γίνονται αυθόρµητες και ίσως σκέφτεσαι ότι είναι καλύτερο να γυρίσεις στην προηγού-
µενη ζωή σου.
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Όπως σε κάθε µεγάλη αλλαγή, οι πρώτοι µήνες είναι οι δυσκολότεροι γιατί στην αρχή όλα είναι
καινούργια, εσύ προσπαθείς να προσαρµοστείς αλλάζοντας τους ρυθµούς ύπνου ώστε να είσαι
και πάλι δραστήρια το πρωί και να κοιµάσαι τα βράδια. Μετά θα αρχίσεις να ενεργείς, να ζητάς
λύσεις και αν δεν τις βρίσκεις µπορεί και πάλι να το βάλεις κάτω. Είναι σηµαντικό να διατηρείς
µια ρουτίνα, να φροντίζεις τον ύπνο και το φαγητό σου, να είσαι µε κόσµο, να κάνεις πράγµατα
που σου αρέσουν, κλπ. Αν επιµείνεις σε αυτό. θα τα καταφέρεις. Αν επενδύσεις στον χρόνο που
χρειάζεται για συναισθηµατική και σωµατική αποκατάσταση, θα τα καταφέρεις.

• Όταν δέχεσαι πίεση από την οικογένεια σου επειδή περνούν δυσκολίες.
Σου τηλεφωνούν και σου ζητούν να τους στείλεις χρήµατα. Σου λένε τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζουν. Εσύ δεν ξέρεις τι να πεις και αισθάνεσαι χάλια. Από τη µια θέλεις να τους προστα-
τεύσεις και δεν τους λες τί σου έχει συµβεί και από την άλλη, η σιωπή σου βλάπτει εσένα την
ίδια γιατί εκείνοι δεν καταλαβαίνουν τι σου συµβαίνει και σε πιέζουν µε τα παράπονά τους. Είτε
µιλήσεις είτε δεν µιλήσεις, θα αισθανθείς άσχηµα. Ίσως η ενοχή για την µη απάντηση να προ-
έρχεται από το ότι δεν θεωρείς υπεύθυνους για την κατάστασή σου αυτούς που πραγµατικά ευ-
θύνονται. Είναι σηµαντικό να έχεις ενστερνιστεί τι ακριβώς σου έχει συµβεί, ποιοι ευθύνονται
για αυτό και τι επίπτωση έχει αυτό σε σένα και στην οικογένειά σου. Μπορείς να µοιραστείς
αυτές τις πληροφορίες µε τα άτοµα που σε βοηθούν και ίσως να υπάρχει κάποιος τρόπος να ξε-
περάσεις αυτή την ιδιαίτερα ευάλωτη στιγµή.

• Όταν έχεις καταγγείλει την κατάσταση και οι αρχές δεν ανταποκρίνονται.
Οι προθεσµίες γίνονται µεγαλύτερες, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε κίνδυνο, οι πληροφορίες που
φτάνουν ενδέχεται να είναι συγκεχυµένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να είναι χρήσιµο να
ζητήσεις υποστήριξη από τις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές, γιατί µπορεί να σου δείξουν δρόµους
επικοινωνίας µε τις αρχές (αστυνοµία, δικαιοσύνη, δικηγόρους, κλπ.). Ορισµένες φορές το σύ-
στηµα λειτουργεί πιο αργά από ότι θα θέλαµε. Μπορείς όµως να οργανώσεις την καθηµερινότητά
σου παράλληλα µε την αστυνοµική ή δικαστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει.
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• Όταν, αφού έχεις κάνει την καταγγελία, πλησιάζει ο καιρός της δίκης.
Είναι µια από τις περιπτώσεις που φοβάσαι περισσότερο. Ίσως είναι η πρώτη φορά που αντιµε-
τωπίζεις κάτι τέτοιο και αυτό προκαλεί άγχος γιατί δεν ξέρει τί θα σε ρωτήσουν, τι θα κάνεις, τι
και ποιόν θα αντιµετωπίσεις, και επειδή θα ξαναζήσεις αυτά που σου συνέβησαν. Θυµήσου ότι
στις δοµές υπάρχει δυνατότητα συνοδείας και βοήθειας στην δίκη. Μπορούν επίσης να σε βοη-
θήσουν στην φάση προετοιµασίας της δίκης γιατί θα πρέπει να θυµηθείς και να ξαναζήσεις πολύ
σκληρές εµπειρίες (που σίγουρα θα έχεις προσπαθήσει να αποδιώξεις από το µυαλό σου για
καιρό), ώστε η µαρτυρία σου να είναι ένα σηµαντικό αποδεικτικό. Αναπόφευκτα θα πρέπει να έρ-
θεις αντιµέτωπη µε δύσκολες και σκληρές αποφάσεις που ακόµη θα αµφισβητήσουν και τη δική
σου αλήθεια. Παρά τις δυσκολίες το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ικανοποιητικό για σένα.

Μην ξεχνάς ότι είναι σηµαντικό:
• Να βάζεις σε τάξη τις ιδέες και τα συναισθήµατά σου σχετικά µε αυτό που σου έχει συµβεί.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν πιστεύεις ότι την χρειάζεσαι.
• Το να ξεχάσεις κάποιο περιστατικό ή λεπτοµέρεια είναι λογικό. Γι’ αυτό µπορεί αν είναι χρή-

σιµο να σηµειώσεις σε ένα µπλοκάκι τις ηµεροµηνίες και όλα όσα θυµάσαι.
• Εάν όταν βεβαιώνεις την καταγγελία σε ρωτούν πράγµατα που δεν θυµάσαι, δεν υπάρχει πρό-

βληµα. Μια από τις συνέπειες των ακραίων εµπειριών είναι ότι οι λεπτοµέρειες έρχονται απο-
σπασµατικά στη µνήµη (κάποια πράγµατα θα τα θυµάσαι εντυπωσιακά και άλλα θα είναι σα
να µην έχουν συµβεί ποτέ). Η καλύτερη απάντηση είναι η ειλικρίνεια και αν δεν θυµάσαι κάτι,
να το πεις. Η ειλικρίνεια και η συνάφεια θα σε ευνοήσουν.

Αυτό που σου συνέβη είναι κάτι που δεν µπορεί να αλλάξει. Το µόνο που µπορεί να αλλάξει
είναι ο τρόπος µε τον οποίο το σκέφτεσαι και το να δώσεις στον εαυτό σου το ελεύθερο να ζήσει.
Οι µαρτυρίες άλλων ανθρώπων που τα έχουν καταφέρει µπορεί να είναι ένα φως για σένα:
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«Εσείς είστε το φως µου. Τώρα αισθάνοµαι ότι είµαι άνθρωπος. Κοιτάζω τον εαυτό µου στον κα-
θρέφτη και αυτό που βλέπω µου αρέσει. Η υποστήριξη, η συντροφιά, η ενηµέρωση και ο αγώ-
νας είναι ότι πιο αγνό στον κόσµο. Αισθάνοµαι ότι µπορώ να ανασάνω, να ζήσω, να κάνω όνειρα,
ελπίζω. Από την Βραζιλία, τη χώρα που γεννήθηκα και που άρχισε και πάλι να µε αγαπά. Σιγά
σιγά συνηθίζω στην καθηµερινότητα εδώ».

Lucía, Βραζιλία

«Τώρα αισθάνοµαι περήφανη που είµαι εδώ στην Ισπανία. Απόκτησα το παιδί µου και αισθά-
νοµαι µεγαλύτερη ασφάλεια. Ζω µε τη µικρή µου σε ένα σπίτι που έχω νοικιάσει, είναι φτωχικό
αλλά είναι το σπιτικό µου. Το ότι βρέθηκα εδώ, βρήκα στήριξη και καταφύγιο εδώ µε βοήθησε
να τα καταφέρω και να προχωρήσω µπροστά: να σπουδάσω, να δουλέψω και να µπορώ να βοη-
θήσω την οικογένειά µου».

Alina, Ρουµανία

«Έχω εµπιστοσύνη στον εαυτό µου. Τώρα µε βλέπω όµορφη. Έµαθα να λέω όχι σε αυτούς που
µου έκαναν κακό, έµαθα να µην δέχοµαι προσβολές, έµαθα να είµαι ο εαυτός µου και µου αρέ-
σει πολύ. Η µανούλα µου αισθάνεται πολύ περήφανη για µένα γιατί ξέρει ότι έκανα πολύ δρόµο
µέχρι να βρω τον εαυτό µου».

Graciela, Κολοµβία

«Έβγαλα πέρα µια εγκυµοσύνη, διασχίζοντας το Στενό του Γιβραλτάρ. Έζησα σε πολλές πόλεις
της Ισπανίας και πέρασα πολύ δύσκολες στιγµές. Τώρα νοιώθω Ισπανίδα αν και αγαπώ και σέ-
βοµαι τις αφρικάνικες ρίζες µου. Έχω µαζί µου τις κόρες µου και ψάχνω δουλειά. Σιγά σιγά µου
ανοίγονται πόρτες που και εγώ η ίδια δεν ήξερα ότι υπάρχουν».

Abiona, Νιγηρία
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Πώς µπορώ να ελαχιστοποιήσω τους κινδύνους;

Στην περίπτωση που/αν Είναι καλύτερα Αφού/ή

Κάποιος σου φαίνεται ύποπτος Μην πηγαίνεις µαζί του Πιθανότατα δεν κάνεις λάθος

Το άτοµο είναι µεθυσµένο,
έχει φτιαχτεί ή δεν µοιάζει
στα συγκαλά του

Μην δέχεσαι κλήσεις από κρυφούς
αριθµούς

Επιστρέφοντας την κλήση,
διαπίστωσε αν αυτός που θα
απαντήσει είναι το ίδιο πρόσωπο

Δουλεύεις στον δρόµο Να αποφεύγεις τους χώρους που
είναι αποµονωµένοι ή δεν έχουν
καλό φωτισµό

Είναι καλό αν γνωρίζεις πάντα
τα µπαρ, τα βενζινάδικα και τα
φαρµακεία που είναι ανοιχτά
στην περιοχή

Δουλεύεις στο σπίτι σου
ή σε νοικιασµένο διαµέρισµα

Να κανονίσεις µια πρώτη
συνάντηση σε ένα δηµόσιο χώρο

Αυτό θα σου δώσει χρόνο να δεχτείς
ή να απορρίψεις τον πελάτη

Δουλεύεις σε κλειστό χώρο Ποτέ µην κλείνεις την πόρτα
µε κλειδί ή µε σύρτη

Η πλευρά σου στο κρεβάτι να είναι
πάντα η πιο κοντινή στην έξοδο

Δουλεύεις στην λεωφόρο
ή στο δρόµο

Συνεννοήσου µε συναδέλφους σου
ώστε να πάρουν τον αριθµό του
αυτοκινήτου στο οποίο θα ανέβεις

Μπροστά σε οποιοδήποτε
πρόβληµα ειδοποίησε τις αµέσως
δίνοντας τα στοιχεία του ατόµου
και του αυτοκινήτου

Σου προτείνουν να πας σε κάποιο
µέρος που δεν γνωρίζεις

Μην δεχτείς Εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις
που θα παρκάρετε και πού θα
προσφέρεις τις υπηρεσίες σου

Πρόκειται να ασκήσεις πορνεία Να έχεις πάντα µαζί σου κινητό στο
οποίο θα έχεις τον αριθµό έκτακτης
ανάγκης 100

Μπορεί να σου φανεί χρήσιµο
το τηλέφωνο κάποιας συναδέλφου
σου

Φεύγεις Επιβεβαίωσε τηλεφωνικά ότι
έχεις φτάσει και ότι τελείωσες,
πάντα µπροστά στον πελάτη

Αν δεν έχεις το ανάλογο άτοµο,
υποκρίσου ότι µιλάς µε κάποιον
που σου απάντησε στο τηλέφωνο

Αποφασίσεις να καταναλώσεις
ουσίες κατά την εργασία

Ποτέ µην δέχεσαι αυτό που σου
προφέρει ο πελάτης

Δεν ξέρεις ούτε την σύνθεση ούτε
τη δόση που περιέχει

Αν πρόκειται να καταναλώσεις
ουσίες ενδοφλέβια ή να σνιφάρεις

Ποτέ να µην µοιράζεσαι σύριγγες
ή σωλήνες

Μην ξεχνάς ότι πολλές ασθένειες,
συµπεριλαµβανόµενου του AIDS
µεταδίδονται µε αυτό τον τρόπο

Πρόκειται να πιείς Φρόντισε να φας καλά για να
µειώσεις την επίδραση και να
προσέχεις πάντα το ποτήρι σου

Πρόσεξε µην σου ρίξουν
κάποια ουσία

Αν πρόκειται να κάνεις τσιγαριλίκι Έχε πάντα µαζί σου αναβράζουσα
ασπιρίνη

Μπορεί να πάθεις ξαφνικά υπόταση

Μην είσαι βέβαιη ότι αισθάνεσαι
άνετα µε κάποια πράξη

Μην το κάνεις Για να ελέγξεις την κατάσταση
πρέπει να αισθάνεσαι άνετα
και ασφαλής
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Πώς µπορώ να φροντίσω τον εαυτό µου;
Σεξουαλική υγεία
Σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες

Οι σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες είναι αυτές που µπορεί να προκληθούν µε τις ακόλου-
θες επαφές:
• Πέος-κόλπος
• Πέος-στόµα
• Πέος-πρωκτός
• Στόµα-κόλπος
• Στόµα-πρωκτός
• Στόµα µε στόµα (σε ορισµένες ασθένειες, όχι σε όλες, εάν ο ένας πάσχει από αυτή την ασθέ-
νεια, για παράδειγµα: σύφιλη).

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει εκσπερµάτωση για να γίνει µετάδοση µιας σεξουαλικά µετα-
διδόµενης νόσου.

Ποια συµπτώµατα µου δείχνουν ότι µπορεί να έχω µια σεξουαλικά µεταδιδόµενη ασθένεια;

Ποια είναι τα συµπτώµατα; Με ποια ασθένεια συνδέονται
αυτά τα συµπτώµατα;

Πως µεταδίδεται;

• Πόνοι στην κοιλιακή χώρα
• Παρουσία ανωµαλίας στην

περίοδο
• Τσούξιµο κατά την διούρηση
• Αύξηση έκκρισης κολπικού υγρού
(Τα συµπτώµατα µπορεί
να εµφανίζονται τρεις µέρες
µετά την σεξουαλική επαφή).

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ
(Μπορεί να υπάρχει µόλυνση
από τη νόσο και να µην έχουν
εµφανιστεί τα συµπτώµατα).

Μεταδίδεται µε την σεξουαλική
επαφή
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• 1 ή 2 εβδοµάδες µετά την επαφή:
- παρουσία κόκκινων πληγών

στις περιοχές επαφής
(γεννητικά όργανα, στόµα,
πρωκτός)

• 1 µε 6 µήνες:
- Κηλίδες στο στήθος, την πλάτη,

τα χέρια και τα πόδια
- Πυρετός
- Πόνος στην κοιλιακή χώρα
- Γενική αδιαθεσία
- Όγκοι στο λαιµό, τις µασχάλες,
τη βουβωνική χώρα, κλπ.

• Μετά από 3 χρόνια:
- Πληγές στο δέρµα και άλλα

όργανα.
- Φλεγµονή στις αρθρώσεις.
- Πόνοι και κακώσεις στην καρδιά,

το νωτιαίο µυελό και τον εγκέφαλο.

ΣΥΦΙΛΗ • Μεταδίδεται µε την σεξουαλική
επαφή

• Μπορεί να µεταδοθεί από
τη µητέρα στο έµβρυο

• Πόνοι
• Φλεγµονές
• Φαγούρα στην περιοχή γύρω

από τα γεννητικά όργανα
• Τσούξιµο κατά την διούρηση

ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΙΣ • Μεταδίδεται µε την σεξουαλική
επαφή:
κόλπο, ούρα, γεννητικά όργανα
και σε ορισµένες περιπτώσεις
µέσω της επαφής µε το δέρµα

• Κολπικές εκκρίσεις
• Πόνοι χαµηλά στην βουβωνική

χώρα

ΧΛΑΜΥΔΙΑ • Επαφή µε τον κόλπο, τα µάτια,
την ουρήθρα και τον πρωκτό

• Κνησµός
• Φλεγµονή
• Κολπικές εκκρίσεις

ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ • Μεταδίδεται µε την σεξουαλική
επαφή

Εξαρτάται από την φάση της
µόλυνσης:
• Φάση οξείας µόλυνσης

Τα συµπτώµατα που
παρουσιάζονται µπορεί να είναι
παρόµοια µε αυτά εντός απλού
κρυώµατος

• Ασυµπτωµατική φάση: δεν
παρουσιάζονται συµπτώµατα.
Μπορεί να διαρκέσει χρόνια

• Συµπτωµατική φάση της
µόλυνσης. Συνεχείς πυρετοί,
πρήξιµο στα γάγγλια, νυχτερινές
εφιδρώσεις, χαµηλή άµυνα που
µπορεί να εκδηλωθεί µε παρουσία
συµπτωµάτων ανάλογων µε
εκείνων ασθενειών του πεπτικού ή
αναπνευστικού συστήµατος κλπ.

HΙV
(Ιός της Επίκτητης
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας είναι
ο παράγων πρόκλησης του AIDS)

• Οι στοµατικές, κολπικές και
πρωκτικές επαφές χωρίς
προφύλαξη είναι η
σηµαντικότερη οδός µετάδoσης
του HΙV

• Εάν είχες σεξουαλικές σχέσεις
χωρίς να λάβεις προφύλαξη, αν
χρησιµοποίησες βελόνες,
σύριγγες ή άλλα υλικά
(νυχοκόπτες, ξυραφάκια, κλπ.)
που είχαν χρησιµοποιηθεί από
φορείς του HΙV µίλησε µε τον
γιατρό σου και κάνε αµέσως
την εξέταση του HΙV
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ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΕΙΧΕΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΠΤΩ-
ΜΑΤΑ, ΕΑΝ ΕΙΧΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΑΣΧΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:
• ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ
• ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕIΧΕΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Μέθοδοι αντισύλληψης
Οι µέθοδοι που προστατεύουν από µία ασθένεια σεξουαλικά µεταδιδόµενη ασθένεια µε µέση-
υψηλή αποτελεσµατικότητα είναι:

Ανδρικό αντισυλληπτικό ή προφυλακτικό
• Προστατεύει από πιθανή µόλυνση από σεξουαλικά µεταδιδόµενη νόσο και ανεπιθύµητη εγκυ-

µοσύνη.
• Είναι ένα είδος θήκης από λάτεξ που τοποθετείται στο πέος όταν είναι σε στύση και πριν από

την εισχώρηση.
• Είναι µόνο µιας χρήσης.

Γυναικείο προφυλακτικό
• Προστατεύει από πιθανή µόλυνση από σεξουαλικά µεταδιδόµενη νόσο και ανεπιθύµητη εγκυ-

µοσύνη.
• Θήκη από λάτεξ που τοποθετείται στα τοιχώµατα του κόλπου και στην κλειτορίδα για να εµ-

ποδίσει την είσοδο των σπερµατοζωαρίων στο εσωτερικό της µήτρας.
• Είναι µόνο µιας χρήσης.

Άλλες αντισυλληπτικές µέθοδοι για αποτελεσµατική προστασία από ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη
µε υψηλή αποτελεσµατικότητα, αλλά που δεν προστατεύουν από µόλυνση από σεξουαλικά µε-
ταδιδόµενη νόσο:

Διάφραγµα ή τραχηλική καλύπτρα
• Το διάφραγµα είναι ένας ελαστικός θόλος που τοποθετείται στο βάθος του κόλπου, η τραχηλική

καλύπτρα είναι µια εξελιγµένη εκδοχή του διαφράγµατος.
• Προστατεύει από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες.
• Μέση-υψηλή αποτελεσµατικότητα.
• Το διάφραγµα µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί.
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Χάπι
• Υπάρχουν διάφοροι τύποι.
• Λαµβάνεται καθηµερινά την ίδια ώρα.
• Δεν προστατεύει από σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.
• Απαιτεί ιατρικό έλεγχο.
• Προφυλάσσει από την εγκυµοσύνη.

Κολπικός δακτύλιος
• Είναι ένας δακτύλιος που περιέχει ορµόνες όπως το χάπι και εισάγεται στον κόλπο.
• Χρησιµοποιείται ένα την εβδοµάδα επί 3 εβδοµάδες και την 4η εβδοµάδα διακόπτεται.
• Προστατεύει από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες αλλά δεν προστατεύει από την µόλυνση από σε-

ξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.

Επίθεµα στο δέρµα
• Τοποθετείται πάνω στο δέρµα.
• Περιέχει ορµόνες.
• Χρησιµοποιείται ένα την εβδοµάδα επί 3 εβδοµάδες και την 4η εβδοµάδα διακόπτεται.
• Προστατεύει από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες αλλά δεν προστατεύει από την µόλυνση από

σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.
• Πρέπει να τοποθετείται σε περιοχή του δέρµατος όπου δεν υπάρχουν κρέµες και ποτέ στο στήθος.

Ενέσιµο ορµονικό αντισυλληπτικό
• Τοποθετείται κάθε τρεις µήνες.
• Είναι ορµονικό.
• Προστατεύει από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες αλλά δεν προστατεύει από την µόλυνση από σε-

ξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.

Υποδόριο εµφύτευµα
• Αποτελείται από µία ή δυο ράβδους που τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια του βραχίονα

µε µια µικρή τοµή.
• Διαρκεί από 3 ως 5 χρόνια.
• Προστατεύει από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες αλλά δεν προστατεύει από την µόλυνση από σε-

ξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.

Ενδοµήτριο σύστηµα
• Μικρό αντικείµενο που αποτελείται από ένα πλαστικό σε σχήµα T.
• Τοποθετείται µέσα στη µήτρα.
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• Απαιτεί ιατρικό έλεγχο.
• Διαρκεί 5 χρόνια.
• Προστατεύει από σεξουαλικά µεταδιδόµενες νόσους.

Απολίνωση σαλπίγγων και αγγειεκτοµή
• Έγκειται στον αποκλεισµό της διόδου προς τις ωοθήκες και των σπερµατοζωαρίων.
• Είναι µέθοδοι µόνιµοι.
• Συνήθως γίνονται µε χειρουργική επέµβαση.
• Προστατεύει από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες αλλά δεν προστατεύει από την µόλυνση από σε-

ξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.

Μερικές συµβουλές που αφορούν στην υγιεινή

Θέµατα που πρέπει να λαµβάνεις
υπόψη σου

Ιδέες που µπορεί να σε βοηθήσουν
και καταστάσεις στις οποίες
µπορεί να βρεθείς

Πράγµατα για να θυµάσαι

Μην συγχέεις τα φάρµακα µε είδη
προσωπικής προστασίας, οπότε
έχε υπόψη σου ότι:

Οι κολπικές πλύσεις µε φάρµακα ή
σαπούνια προκαλούν ξηρότητα και
µπορεί να επηρεάζουν τη ροή

Tα κολπικά υπόθετα κατά των
µυκητιάσεων του κόλπου δεν
µπορεί να χρησιµοποιούνται για
την καθαριότητα του κόλπου

Τα διαλύµατα ιωδίου (σαν το
Betadine) για την καθαριότητα ή
την απολύµανση του κόλπου
µπορεί να προκαλέσουν φαγούρα
και αλλεργίες.

Μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχει
καλύτερη αντισηπτική προστασία
από τα δικά σου υγρά.
ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΑ!

Εάν εξακολουθείς να
χρησιµοποιείς υπόθετα:

Χρησιµοποίησε κάποια που να
περιέχουν φυσικά συστατικά

Μην τα χρησιµοποιείς µε
υπερβολή. Μια φορά το µήνα
αρκεί!

Ποτέ µην πλένεις τα δόντια σου
ή µην βάζεις στοµατικό διάλυµα
αµέσως πριν ή αµέσως µετά
από στοµατικό έρωτα.
Εάν µατώνουν τα δόντια ή τα ούλα
σου ή έχεις κάποια ενόχληση.

Εάν ολοκληρώσουν µέσα
στο στόµα σου... πήγαινε
στον οδοντίατρο

Είναι κοµµάτι της φροντίδας
της υγείας σου

Κάνε πολύ απαλές πλύσεις µόνο
µε νερό

Οι συνεχείς κολπικές πλύσεις
αλλοιώνουν την φυσική ισορροπία
του κόλπου (το PH και την
χλωρίδα).

Αν κάνεις συνεχείς πλύσεις, ντους,
ή πλένεσαι µε σαπούνια, σπάζεις
αυτή την ισορροπία

Δεν είναι ανάγκη να πλένεσαι
εσωτερικά. Μια απλή πλύση
εξωτερικά µε ουδέτερο σαπούνι,
αρκεί.
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Δεν συνιστάται η χρήση
σφουγγαριών για διακοπή της
περιόδου αλλά

Εάν πρόκειται να το κάνεις, ποτέ
µην χρησιµοποιείς ταµπόν που δεν
είναι ειδικά και γυναικολογική
χρήση

Και πόσο µάλλον, µην προσθέτεις
κρέµες ή φάρµακα

Ποτέ µην αφήνεις ένα ταµπόν για
πολύ καιρό µέσα στον κόλπο σου

Άλλαζέ το συχνά Ακόµη καλύτερα, χρησιµοποίησέ
το µόνο κατά την διάρκεια της
σεξουαλικής επαφής

Αν είσαι έγκυος και δεν θέλεις να
κρατήσεις το µωρό

Ψάξε γρήγορα το πλησιέστερο
κέντρο υγείας ή ίδρυµα
προστασίας και ζήτα την
συµβουλή τους

Αφού γίνει η έκτρωση άσε να
περάσουν 2 βδοµάδες µέχρι να
επιστρέψεις στη δουλειά σου

Οι υπερβολικές αποτριχώσεις και
ειδικά µε ξυραφάκι µπορεί να
προκαλέσουν ρωγµές στο
προφυλακτικό αφού µεγαλώνουν
οι τρίχες

Καλύτερα να χρησιµοποιείς
µεθόδους που αποδυναµώνουν την
τρίχα

Οι ξυριστικές µηχανές είναι
προσωπικές και δεν πρέπει να τις
δανείζουµε ούτε να τις
δανειζόµαστε

Τα προφυλακτικά είναι
απαραίτητα για την προστασία από
την µόλυνση από σεξουαλικά
µεταδιδόµενες ασθένειες και AIDS

Σκέψου ότι είναι οι σύµµαχοί σου Χρησιµοποίησέ τα σε όσες
περισσότερες πράξεις µπορείς

Το γυναικείο προφυλακτικό είναι
µια καλή επιλογή για πολλές
χρήσεις

Έχε πάντα ένα µαζί σου Θα έχεις «εξασφαλίσει» και
ασφάλεια και προσωπική υγιεινή.

Η σωµατική, συναισθηµατική και κοινωνική υγεία
Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ πρέπει να είναι φιλοσοφία ζωής που επιτρέπει στα άτοµα να γίνουν πρωταγω-
νιστές των ίδιων τους των ενεργειών.
Συνεπώς καταλαβαίνουµε ότι είναι κάτι εκούσιο που µπορούµε να κάνουµε όλοι.

ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Να τρως κανονικά και να έχεις µια ισορροπηµένη διατροφή
• Να κοιµάσαι αρκετά
• Να φοράς ρούχα µε τα οποία θα αισθάνεσαι όµορφη
• Αν την χρειάζεσαι, ζήτα την βοήθεια ενός γιατρού
• Κάνε κάποια δραστηριότητα που να σου αρέσει (περπάτησε, χόρεψε, κολύµπα, τρέξε, κλπ.)

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Εκδήλωσε την απόγνωση σου. Έχεις αυτό το δικαίωµα!
• Ξαναδιάβασε εκείνο το βιβλίο που σου άρεσε τόσο.
• Άκουσε τη µουσική που σου αρέσει, σε βοηθάει ή σε ηρεµεί.
• Δες πάλι αυτή την ταινία που σε σηµάδεψε τότε.
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• Άσε τους άλλους να ανακαλύψουν τον άνθρωπο που είσαι πραγµατικά.
• Πέρνα χρόνο µε τους ανθρώπους που σε ευχαριστούν.
• Ξανάβρες την επαφή µε τους ανθρώπους που είναι σηµαντικοί στη ζωή σου.
• Ψάξε για πράγµατα που σε κάνουν να γελάς
• Κάνε πράξη το να δέχεσαι από τους άλλους.

«ΕΓΩ ΔΙΑΤΑΖΩ, ΕΓΩ ΕΠΙΘΥΜΩ» είναι οι αρχές της αλλαγής:
• Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι για σκέψη και περισυλλογή
• Σκέψου καλά για τον εαυτό σου. Εσύ το αξίζεις!
• Βρες τι είναι σηµαντικό για σένα και ανάλυσε τι θέση καταλαµβάνει στη ζωή σου.
• Κλάψε αν το αισθάνεσαι. Άκουσε τον εαυτό σου. Τι σκέφτοµαι; Τι νοµίζω; Τι αισθάνοµαι;
• Γράψε ηµερολόγιο µε τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες σου για να καθαρίσει το µυαλό σου.

Γλωσσάρι
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ: «είναι κάθε πράξη βίας που γίνεται λόγω του ότι το άτοµο ανήκει στο γυναικείο
φύλο, µε αποτέλεσµα σωµατικές, σεξουαλικές ή ψυχολογικές βλάβες για την γυναίκα, καθώς
και απειλές για αυτά ή καταναγκασµό ή στέρηση της ελευθερίας, τόσο αν γίνεται στην δηµόσια
όσο και στην ιδιωτική ζωή» (Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, 1993).

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο ενός ατόµου
σε µια χώρα της οποίας δεν έχει ούτε την υπηκοότητα ούτε την καταγωγή µε σκοπό την απόκτηση
υλικών απολαβών. Η κυκλοφορία ανθρώπων είναι διαφορετική από την σωµατεµπορία. Στην
πρώτη περίπτωση, υπάρχει παραβίαση των νόµων µετανάστευσης (εκούσια πληρωµή + υπηρε-
σία µεταφοράς), ενώ στην περίπτωση της σωµατεµπορίας υπάρχει παραβίαση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων (χωρίς την συγκατάθεση του ατόµου και αποτέλεσµα εκµετάλλευση).

ΠΟΡΝΕΙΑ: ορίζεται ως η πράξη συµµετοχής σε σεξουαλική δραστηριότητα µε αντάλλαγµα χρή-
µατα ή αγαθά. Αν και η Πορνεία είναι βαθιά ριζωµένη στην κοινωνία µας υπάρχει η Πορνεία ως
έγκληµα που παρακινεί στη βία (σωµατεµπορία ανθρώπων, σεξουαλική βία, σωµατική ή λεκτική
βία και φυλετική διάκριση), συµπεριλαµβανόµενης της σοβαρής παραβίασης των ανθρώπινων
δικαιωµάτων. Το άλλο άκρο είναι να θεωρούµε την Πορνεία ως απασχόληση, εργασία αποκα-
λώντας τα άτοµα που την ασκούν ειδικές εργαζόµενες ή «επαγγελµατίες του έρωτα». Παρά τις
διαφορετικές απόψεις σχετικά, κατά γενική οµολογία, οι γυναίκες που ασκούν πορνεία είναι
εκτεθειµένες σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: είναι µια παράνοµη δραστηριότητα, ένα έγκληµα κατά το
οποίο ένας άνθρωπος (κατά κύριο λόγο γυναίκα ή ανήλικος) έχει υποχρεωθεί δια της βίας χωρίς
την δική της συναίνεση, να ασκήσει σεξουαλική δραστηριότητα από την οποία ένας τρίτος άν-
θρωπος αποκοµίζει οικονοµικά κέρδη.

ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΕΙΑ: η Συνθήκη των Ενωµένων Εθνών κατά του Διεθνούς Οργανωµένου Εγ-
κλήµατος ορίζει την εµπορία προσώπων ως την κράτηση, µεταφορά, µετακίνηση, υποδοχή ή πα-
ραλαβή προσώπων, καταφεύγοντας στην απειλή ή την χρήση δύναµης ή άλλων µορφών
καταναγκασµού, αιχµαλωσία, εξαπάτηση, απάτη, κατάχρηση εξουσίας ή µια κατάσταση ιδιαί-
τερης ευαισθησίας ή την απόδοση ή απολαβή αµοιβής ή κερδών για την απόκτηση της συγκατά-
θεσης ενός προσώπου που έχει εξουσία/επιρροή σε ένα άλλο άτοµο µε σκοπό την εκµετάλλευση.
Αυτή η εκµετάλλευση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον, την πορνεία και άλλες µορφές σεξουαλι-
κής εκµετάλλευσης, δια της βίας υπηρεσίες ή εργασίες, σκλαβιά ή ανάλογες προς την σκλαβιά
πρακτικές, δουλεία ή αφαίρεση οργάνων.
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2η ενότητα:

Ιστορία και πολιτική
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Στόχοι της ενότητας:

• Η παροχή βασικών πληροφοριών σε ότι αφορά τον τύπο πολιτικού συστήµατος

της Ελλάδας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη.

• Η παροχή εκπαιδευτικού υλικού για την αρχαιότητα αλλά και την νεότερη

και σύγχρονη ιστορία της χώρας εν συντοµία.

Πως να χρησιµοποιήσετε αυτή την ενότητα:

• Για τα µαθήµατα γραφής και ανάγνωσης όλων των επιπέδων, καθώς και για την υποστήριξη

της σχολικής µελέτης των µαθητών.

• Το εκπαιδευτικό υλικό διαιρείται σε ιστορικές περιόδους τόσο σε ότι αφορά την αρχαιότητα

όσο και τη νεότερη ιστορία και παρουσιάζεται σε µικρές παραγράφους µε επικεφαλίδες,

ώστε να διευκολύνει τις ερωτήσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτές αλλά

και να δύναται να καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες και ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων

που το συµβουλεύονται ατοµικά.
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πηγή: «Ελλάδα. Δεύτερη πατρίδα», έκδοση Υπουργείου Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Σεπτέµβριος 2001,
http://www.damt.gov.gr/images/stories/files/anartiseis/97408531-ellada-patrida.pdf

• Το Σύνταγµα
Με το δηµοψήφισµα στις 8 Δεκεµβρίου 1974, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού επέλεξε την κα-
τάργηση της βασιλείας στην Ελλάδα, µε ποσοστό 69,18% και στις 11 Ιουνίου 1975 αρχίζει να
ισχύει το νέο Σύνταγµα, το οποίο αναθεωρηµένο σε κάποιες του διατάξεις, ισχύει µέχρι σήµερα.

Σ’ αυτό το Σύνταγµα θα αναφερόµαστε στην συνέχεια, όταν θα περιγράφουµε τα διάφορα φαι-
νόµενα που ορίζουν την σύγχρονη δηµοκρατική ελληνική πολιτεία.

Τα 120 άρθρα του ελληνικού Συντάγµατος που πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ο ανώτατος νόµος
του κράτους κι ότι όλοι οι υπόλοιποι νόµοι πρέπει να βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτόν, ανα-
λύεται το δηµοκρατικό πολίτευµα, οι σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, τα ατοµικά και κοινωνικά
δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών, η οργάνωση και η λειτουργία της ελληνικής πολιτείας, ακόµη
και η αναθεώρησή του, καθώς επίσης και η προστασία η οποία διατυπώνεται µε χαρακτηριστικό
τρόπο στο τελευταίο άρθρο του:
« Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους που συµφωνούν µε αυτό και η αφοσίωση στην Πα-
τρίδα και την Δηµοκρατία, αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του
Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων που δικαιούνται όσο και υποχρεούνται να
αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε την βία».

• Μορφή του πολιτεύµατος
Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Θεµέλιο του
πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν για
τον Λαό και το Έθνος και ασκούνται όπως ορίζουν το Σύνταγµα και οι Νόµοι του Κράτους.

Προεδρευόµενη, λέγεται επειδή ο αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο
οποίος εκλέγεται από την Βουλή, το Κοινοβούλιο, που προέρχεται κι αυτό από την ελεύθερη
βούληση των πολιτών. Κοινοβουλευτική, επειδή ο λαός ασκεί την εξουσία µέσα στην Βουλή, µε
τους αντιπροσώπους του (βουλευτές). Δηµοκρατία, επειδή κυρίαρχος είναι ο λαός («δήµος»)
που ασκεί την εξουσία σύµφωνα µε την αρχή της πλειοψηφίας, µέσω των εκλεγµένων οργάνων.

Βασικές αρχές που στηρίζουν την λαϊκή κυριαρχία είναι το γεγονός ότι τα µέλη της Βουλής εκλέ-
γονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία, ότι οι εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρό-
νια, ότι ο λαός εκφράζει άµεσα την γνώµη του για κρίσιµα εθνικά θέµατα µε το δηµοψήφισµα,
ότι ο θεσµός των πολιτικών κοµµάτων και το πολυκοµµατικό σύστηµα προβλέπεται και κατο-

2.1.
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χυρώνεται από το Σύνταγµα. Όλα αυτά δίνουν την δυνατότητα στον λαό να εκφράσει ελευθέρα
την κυρίαρχη θέλησή του.

• Ανάδειξη οργάνων του Κράτους
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται από την Βουλή κάθε πέντε χρόνια και το ίδιο πρόσωπο
µπορεί να ξαναγίνει Πρόεδρος άλλη µια φορά. Πρόεδρος µπορεί να εκλεγεί κάθε Έλληνας πο-
λίτης εφόσον έχει από τον πατέρα του ελληνική καταγωγή, έχει συµπληρώσει τα 40 του χρόνια
και έχει εκλογικό δικαίωµα. Η εκλογή του γίνεται από την Βουλή µε ονοµαστική ψηφοφορία σε
ειδική συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος είναι ο ανώτατος άρχοντας του κράτους, αλλά δεν ασκεί πολι-
τική εξουσία. Η Βουλή ασκεί τη νοµοθετική εξουσία διά των βουλευτών. Οι βουλευτές είναι
τριακόσιοι, ανήκουν σε διαφορετικά κόµµατα και εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική
ψηφοφορία. Από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα, όπως ορίζει ο νόµος.

Άµεση ψηφοφορία σηµαίνει ότι ψηφίζουν όλοι οι πολίτες και όχι µέσω αντιπροσώπου τους βου-
λευτές του κόµµατος που προτιµούν. Καθολική σηµαίνει ότι ψηφίζουν όλοι οι πολίτες, άνδρες
και γυναίκες, και ο καθένας έχει µία ψήφο ίση µε του άλλου. Δικαίωµα ψήφου αποκτούν όλοι οι
Έλληνες πολίτες στο 18ο έτος της ηλικίας τους. Μυστική σηµαίνει ότι κατά την ώρα της ψηφο-
φορίας στα εκλογικά τµήµατα όλης της χώρας εξασφαλίζεται η ελευθερία και η ηρεµία ώστε οι
πολίτες µόνοι τους να αποφασίζουν σε ποιο κόµµα θα δηλώσουν την υποστήριξη και την εµπι-
στοσύνη τους. Ψηφίζουν αποµονωµένοι, κλείνουν το ψηφοδέλτιο σε φάκελο και το ρίχνουν στην
κάλπη.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Στην Ελλάδα όποιος πολίτης δεν ψη-
φίζει και δεν παρουσιάζει µια δικαιολογία από αυτές που ορίζει ο νόµος, ενδέχεται να αντιµε-
τωπίσει κάποιες κυρώσεις.

Το σύστηµα µε το οποίο τα διάφορα κόµµατα αποκτούν τις έδρες στην Βουλή ονοµάζεται εκλο-
γικό σύστηµα. Συνήθως υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εκλογικών συστηµάτων: το πλειοψηφικό
και το αναλογικό. Στην Ελλάδα ισχύει το αναλογικό µε ενίσχυση όµως του πρώτου κόµµατος,
επειδή µε αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολος ο σχηµατισµός αυτοδύναµης κυβέρνησης, δηλαδή
κυβέρνησης που δεν χρειάζεται την υποστήριξη άλλου κόµµατος για να αποκτήσει την εµπι-
στοσύνη της Βουλής.

Οι βουλευτές εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια και για όσες φορές θέλουν και µπορούν. Οι υπο-
ψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν από νόµο εκλογικό δικαίωµα και να έχουν
συµπληρώσει τα 25 χρόνια τους κατά την ηµέρα ης εκλογής. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, στρατιω-
τικοί, δήµαρχοι κλπ. δεν µπορούν να έχουν την ιδιότητα του βουλευτή. Η Βουλή εκλέγει τον
Πρόεδρό της και πέντε Αντιπροέδρους. Συνεδριάζει στο κτίριο της Βουλής στην Αθήνα και οι συ-
νεδριάσεις της είναι δηµόσιες. Το εκλογικό σώµα, δηλαδή όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν
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δικαίωµα να εκλεγούν, έχει και άλλες αρµοδιότητες. Εκλέγει κάθε πέντε χρόνια τους Ευρωβου-
λευτές, δηλαδή τους αντιπροσώπους του Ελληνικού λαού στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς
και τα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού (δήµος) και δεύτερου βαθµού (περιφέ-
ρεια) κάθε τέσσερα χρόνια.

Έργο της Βουλής είναι και η ανάδειξη και ο έλεγχος της Κυβέρνησης που ασκεί την εκτελεστική
εξουσία. Πρωθυπουργός διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ο αρχηγός εκείνου του
κόµµατος που διαθέτει τους περισσότερους βουλευτές. Στη συνέχεια αυτός διορίζει τους υπουρ-
γούς και τους υφυπουργούς και όλοι µαζί παρουσιάζονται µπροστά στην Βουλή για να ζητήσουν
ψήφο εµπιστοσύνης, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τον διορισµό του Πρωθυπουργού. Χωρίς
αυτή την εµπιστοσύνη η Κυβέρνηση δεν µπορεί να αναλάβει το εκτελεστικό της έργο.

Τα κόµµατα που δεν ανήκουν στην Κυβέρνηση ασκούν αντιπολίτευση. Η Βουλή κρίνει το έργο
της Κυβέρνησης συνεχώς µε ερωτήσεις, αναφορές πολιτών στους υπουργούς κλπ., για πράξεις
και παραλείψεις της και το ελέγχει όταν ψηφίζονται οι προτάσεις των νόµων και ο προϋπολογι-
σµός των εσόδων και των εξόδων του κράτους. Οι υπουργοί είναι υπεύθυνοι για το υπουργείο
τους αλλά και για την εφαρµογή της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Είναι προϊστάµενοι
των υπηρεσιών των υπουργείων τους και χειρίζονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τους δη-
µοσίους υπαλλήλους.

Στην Ελλάδα λειτουργεί επίσης και µια ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ονοµάζεται Συνήγορος
του Πολίτη. Έργο του είναι να µεσολαβεί ανάµεσα στους πολίτες και στις δηµόσιες υπηρεσίες,
για να προστατεύονται καλύτερα τα δικαιώµατα του πολίτη, να τηρούνται οι νόµοι και να ελέγ-
χεται ο κακός τρόπος της διοίκησης και της λειτουργίας των κρατικών οργάνων.

• Διάκριση εξουσιών
Η κρατική εξουσία στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλο σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος, οργα-
νώνεται µε βάση την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Αυτό σηµαίνει ότι η εξουσία δεν συγ-
κεντρώνεται µόνο σε ένα κρατικό όργανο, αλλά µοιράζεται σε περισσότερα, έτσι ώστε να υπάρχει
έλεγχος και περιορισµός της απόλυτης δύναµης της Βουλής, της Κυβέρνησης ή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας.

Οι τρεις λειτουργίες του ελληνικού κράτους είναι:
Η Νοµοθετική λειτουργία που ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Η Εκτελεστική λειτουργία που ασκείται από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
Η Δικαστική λειτουργία που ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις των οποίων εκτελούνται
στο όνοµα του ελληνικού λαού.

Παρατηρούµε ότι το Σύνταγµα δεν κατοχυρώνει απόλυτη διάκριση των εξουσιών αλλά σχετική.
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Στην καθηµερινή πρακτική αυτό σηµαίνει ότι η ψήφιση των νόµων από την Βουλή και η έκδοση
και δηµοσίευσή τους δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί χωρίς την υπογραφή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας. Στην συνέχεια, τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν να κάνουν
πράξη όσα ορίζονται στο Σύνταγµα και τους νόµους που ψήφισε η Βουλή και τέλος αν εµφανι-
στούν κάποιες διαφορές στην εφαρµογή του δικαίου, θα παρέµβουν τα ανεξάρτητα δικαστήρια
να δώσουν τελική λύση στο όνοµα του κυρίαρχου ελληνικού λαού.

Τα δικαστήρια, ανάλογα µε το είδος των διαφορών που καλούνται να επιλύσουν, διακρίνονται
σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά. Η εκδίκαση των υποθέσεων πραγµατοποιείται σε τρεις βαθ-
µούς. Εάν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε στο Πρωτοβάθµιο Δικαστήριο έχει δικαίωµα προσφυ-
γής στο Δευτεροβάθµιο και στην συνέχεια στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τα Ανώτατα Δικαστήρια
στην Ελλάδα είναι ο Άρειος Πάγος, το Συµβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

• Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη
Στην Ελλάδα οι νόµοι και κυρίως το Σύνταγµα ενισχύουν και εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα των
πολιτών της, αλλά και κάθε ανθρώπου. Οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόµο, δηλαδή
ο νόµος δεν κάνει διακρίσεις. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις. Τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης δεν δίνονται, ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Οι πο-
λίτες έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην Βουλή και στην τοπική
αυτοδιοίκηση (δήµαρχος, περιφερειάρχης κλπ.), να καταλαµβάνουν δηµόσιες θέσεις, να ιδρύουν
κόµµατα, να συγκεντρώνονται σε δηµόσιους χώρους, να διαµένουν ελεύθερα όπου επιθυµούν,
να επιλέγουν την εκπαίδευση και το επάγγελµα που τους αρέσει, να συµµετέχουν στην πολιτική,
οικονοµική και κοινωνική ζωή και να προστατεύεται η ιδιοκτησία τους.

Πολλά δικαιώµατα έχουν σχέση µε την ελεύθερη ανάπτυξη και δράση της προσωπικότητας του
κάθε ανθρώπου, όπως είναι η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία της γνώµης, της έκφρασης και
της πληροφόρησης, η ελευθερία της επιστήµης και της τέχνης, η ελευθερία της θρησκευτικής συ-
νείδησης κλπ. Άλλα δικαιώµατα προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, όπως η προστασία του ασύλου
της κατοικίας, του απορρήτου των επιστολών, των τηλεφωνηµάτων και των άλλων µηνυµάτων.
Από το Σύνταγµα περιφρουρείται η οικογένεια και προστατεύονται οι νέοι, οι γεροντότεροι, οι
άποροι και οι ανάπηροι. Τα ελληνικά δικαστήρια προστατεύουν τα δικαιώµατα και τα συµφέ-
ροντα όλων των πολιτών, όπως ορίζουν οι νόµοι. Τα βασανιστήρια, η σωµατική κακοποίηση, η
βλάβη της υγείας, η άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται όπως ορίζουν οι νόµοι. Κανείς δεν συλλαµβάνε-
ται ούτε φυλακίζεται εάν δεν έχει εκδοθεί δικαστική εντολή που να αναφέρει τις αιτίες της σύλ-
ληψης (ένταλµα). Επίσης απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για την δράση του
υπέρ της ατοµικής ελευθερίας ή της ελευθερίας της χώρας από την οποία προέρχεται. Ο τύπος
είναι ελεύθερος, η λογοκρισία απαγορεύεται. Το κράτος προστατεύει το φυσικό και πολιτισµικό
περιβάλλον, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς στον χώρο που διαµένουν.
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Τα δικαιώµατα αυτά γεννούν και ορισµένες υποχρεώσεις για τους πολίτες, τις οποίες ορίζουν οι
νόµοι και το Σύνταγµα. Μια πρώτη βασική υποχρέωση κάθε πολίτη, αλλά και του ανθρώπου
που ζει στην χώρα είναι να τηρεί το Σύνταγµα και τους νόµους και να µην κάνει κατάχρηση των
δικαιωµάτων του. Ο σεβασµός, επίσης, των δικαιωµάτων των άλλων, επιβάλλεται. Σηµαντική
υποχρέωση των πολιτών είναι η συµµετοχή τους στα «κοινά», δηλαδή, η δραστηριοποίηση τους
στην καθηµερινή πολιτική ζωή. Αυτή εκφράζεται µε το να συµµετέχει στις εκλογές και να ψη-
φίζει, να ενηµερώνεται και να προβληµατίζεται για τα τρέχοντα πολιτικά προβλήµατα, να δια-
µορφώνει την προσωπική του άποψη και γνώµη για τα πράγµατα και να την εκφράζει. Το κράτος
επιβάλλει στους πολίτες να δείχνουν µε τις πράξεις τους κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη, γι’
αυτό και τους υποχρεώνει να συµµετέχουν, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους στα φορολογικά
βάρη, στην άµυνα της χώρας ή στην υπεράσπιση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Απαιτεί από
τους πολίτες να σέβονται αυτά τα αγαθά που το ίδιο το Σύνταγµα προστατεύει, π.χ. το φυσικό
περιβάλλον, την δηµόσια υγεία, τα παιδιά, την µητρότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γε-
νικά τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πηγή: http://www.fhw.gr/chronos/

• ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κοινωνία
Οι Αθηναίοι της Κλασικής περιόδου αντιλαµβάνονταν την πόλιν κυρίως ως το σύνολο των πο-
λιτών της και όχι ως γεωγραφική έκταση, η οποία χαρακτηριζόταν κατά κανόνα µε τους όρους
άστυ, όταν αναφέρονταν στην Αθήνα, και χώρα, όταν αναφέρονταν στο υπόλοιπο της Αττικής.

Ο πληθυσµός της Αττικής ανερχόταν, κατά την περίοδο της δηµογραφικής ακµής της, σε
300.000-350.000 κατοίκους. Στην Αθήνα, η διάκριση των κατοίκων γινόταν µε βάση τη δυνα-
τότητα άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων. Αθηναίοι πολίτες ήταν, σύµφωνα µε το νόµο του
Περικλή του 451 π.Χ., οι ενήλικοι άρρενες, των οποίων και οι δύο γονείς κατάγονταν από τους
δήµους της Αθήνας, και αριθµούσαν µε βάση τους υψηλότερους υπολογισµούς µόνον 50.000. Oι
γυναίκες, οι µέτοικοι και οι δούλοι, που αποτελούσαν την πλειοψηφία, στερούνταν πολιτικών δι-
καιωµάτων. Μία δεύτερη διάκριση στηριζόταν στην καταγωγή: αστοί ονοµάζονταν οι άντρες, οι
γυναίκες και τα παιδιά αθηναϊκής καταγωγής.

Χαρακτηριστικό της κλασικής Αθήνας είναι το γεγονός ότι η ισότητα των πολιτών περιοριζόταν
στην άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων. Στην καθηµερινή ζωή είχαν διατηρηθεί οι διαφορο-
ποιήσεις οικονοµικής υφής, οι οποίες συνδυάζονταν, όχι σπάνια, και µε την καταγωγή. Ανάλο-
γος µε τις οικονοµικές δυνατότητες της κάθε οικογενείας ήταν και ο τρόπος διαβίωσής της στον
οίκο, στη βασική µονάδα της πόλης. Oι οίκοι ενός αριστοκράτη, ενός ευπόρου κι ενός από τον
όχλο δε διέφεραν µόνο στο µέγεθος του σπιτιού, αλλά και στους ρόλους των µελών τους.

Η κοινωνική διαφοροποίηση, η οποία καθοριζόταν µε βάση την απασχόληση των µελών της αθη-
ναϊκής κοινωνίας, γίνεται έντονα αντιληπτή αν παρατηρήσει κανείς την ορολογία που χρησιµο-
ποιούν οι αρχαίοι συγγραφείς, που είναι κατά κανόνα µέλη της αριστοκρατικής και εύπορης
κατηγορίας πολιτών. Όταν θέλουν να χαρακτηρίσουν το λαό χρησιµοποιούν τους όρους: πένη-
τες, χείρονες, πονηροί, φαύλοι, ενώ αντίθετα για τη δική τους κοινωνική οµάδα επιλέγουν τις λέ-
ξεις: πλούσιοι, εύποροι, ευγενείς, ισχυροί, καλοί καγαθοί.

Πολιτική
H πολιτική, κοινωνική και οικονοµική άνοδος της Αθήνας κατά την Κλασική περίοδο συντέλεσε
στη διαµόρφωση σηµαντικού πολιτισµού, κυριότερη έκφραση του οποίου αποτέλεσε η γέννηση
και η εδραίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.

2.2.
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H εξοικείωση των αθηναίων πολιτών µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς επέτρεψε τη δράση και την
ανάδειξη σηµαντικών προσωπικοτήτων, που εξέφρασαν τις πολιτικές και πνευµατικές ανησυχίες
της εποχής τους.

O κλασικός πολιτισµός αποτέλεσε για το δυτικό κόσµο σηµείο αναφοράς ως προς την καλλιτε-
χνική δηµιουργία και την ηθική εξέλιξη και επηρέασε διαχρονικά την ιστορική πορεία του.

Σηµαντικές πηγές για την ιστορία της Κλασικής περιόδου της Αθήνας αποτελούν η Ιστορία του
Θουκυδίδη, τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, οι κωµωδίες του Αριστοφάνη, η Αθηναίων πολιτεία του
Αριστοτέλη, οι επιγραφές, τα νοµίσµατα και τα οικοδοµικά προγράµµατα της εποχής· από µε-
ταγενέστερα έργα µπορούν να αναφερθούν η ιστοριογραφία του Διόδωρου του Σικελιώτη και οι
βιογραφίες του Πλούταρχου.

Πολιτικές εξελίξεις
Η συµµετοχή της Αθήνας στους µηδικούς πολέµους και η συµβολή της στη νίκη των Ελλήνων
κατά των Περσών την ανέδειξαν ως τη δύναµη που θα µπορούσε καλύτερα από οποιαδήποτε
άλλη να εγγυηθεί την ειρήνη και την ελευθερία στο Αιγαίο. Tην περίοδο αυτή, που είναι γνωστή
ως Πεντηκονταετία, η Αθήνα συγκέντρωσε γύρω της πολλές ελληνικές πόλεις, οι οποίες ανα-
γνώρισαν την κυριαρχία της, και δηµιούργησε τη Συµµαχία της Δήλου (478/7 π.Χ.).

Η ανάδειξη της Αθήνας στο σηµαντικότερο οικονοµικό και πολιτικό κέντρο του αιγαιακού χώρου
επηρέασε την εσωτερική πολιτειακή της εξέλιξη και συνέβαλε στη διαµόρφωση των σηµαντι-
κότερων χαρακτηριστικών της αθηναϊκής δηµοκρατίας µε τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη (462/1
π.Χ.) και του Περικλή (451/0 π.Χ.). Στις εξωτερικές της υποθέσεις, ο αθηναϊκός επεκτατισµός
προκάλεσε την αντίδραση των σύµµαχων πόλεων και προετοίµασε το έδαφος για την έκρηξη
του Πελοποννησιακού πολέµου, στον οποίο συγκρούστηκαν κυρίως η Αθήνα και η Σπάρτη προ-
καλώντας όµως και την ακούσια ή εκούσια συµµετοχή των συµµάχων τους. Η σταδιακή απώλεια
της κυριαρχίας της Αθήνας, ιδιαίτερα κατά την τελευταία φάση του πολέµου µετά την αποτυχη-
µένη εκστρατεία στη Σικελία (415-3 π.Χ.), κλόνισαν -προσωρινά τουλάχιστον- την αξιοπιστία
των Αθηναίων στο δηµοκρατικό πολίτευµα, που υπέστη δύο ολιγαρχικές µεταρρυθµίσεις (411/0
π.Χ. και 404/3 π.Χ.).

Η ανάκτηση της οικονοµικής της δύναµης στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. της έδωσε τη δυνατό-
τητα να ανασυστήσει µερικώς την ηγεµονία της (387/7 π.Χ.). Με ηγέτη το Δηµοσθένη η Αθήνα
προσπάθησε µάταια να ενώσει τις δυνάµεις των πόλεων της νότιας Ελλάδας εναντίον µιας νέας
απειλής, του µακεδόνα βασιλιά Φιλίππου. Η ήττα της στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) προκάλεσε τον
επαναπροσδιορισµό της ισορροπίας των δυνάµεων στον ελληνικό χώρο, αναδεικνύοντας ορι-
στικά τη Μακεδονία ως το νέο σηµαντικό στρατιωτικό, πολιτικό και οικονοµικό παράγοντα.
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Πολίτευµα
Οι κυριότερες πηγές για το αθηναϊκό πολίτευµα των κλασικών χρόνων είναι η Αθηναίων Πολι-
τεία του Αριστοτέλη, ο Επιτάφιος λόγος του Περικλή, όπως παραδίδεται από το Θουκυδίδη, αρ-
κετοί λόγοι των αττικών ρητόρων και οι επιγραφές της συγκεκριµένης περιόδου.

Οι µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη (462/1 π.Χ.) και του Περικλή (451/0 π.Χ.) συµπλήρωσαν το
έργο του Κλεισθένη για τον εκδηµοκρατισµό του πολιτεύµατος. Αποφασιστικός παράγοντας
προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν οι πολιτικές, οι κοινωνικές κι οι οικονοµικές συνθήκες, που δια-
µορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της εδραίωσης της Αθηναϊκής ηγεµονίας στο χώρο της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Η αυξανόµενη συµµετοχή των θητών, συνήθως ως κωπηλατών, στις ναυτικές
εκστρατείες που αναλάµβανε η Αθήνα στα πλαίσια της Αθηναϊκής συµµαχίας, ενδυνάµωσε την
πεποίθησή τους ότι συνέβαλλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη και στην κυριαρχία της πόλης τους,
ώστε να διεκδικήσουν τη συµµετοχή τους στα κοινά.

Σηµαντική ήταν η φροντίδα των Αθηναίων να ενισχύσουν και να διατηρήσουν το δηµοκρατικό
πολίτευµα. Ως µέτρα εναντίον των επίδοξων τυράννων καθιερώθηκαν το σύστηµα του οστρα-
κισµού και η γραφή παρανόµων. Οι βουλευτές έδιναν όρκο να καταγγέλλουν οποιονδήποτε θα
υπονόµευε τη δηµοκρατία ή θα βοηθούσε µια απόπειρα για εγκατάσταση τυραννίας στην πόλη
τους.

Θρησκεία
Tο Δωδεκάθεο -οι θεοί του Ολύµπου- συνιστούσε τον πυρήνα της λατρείας στην κλασική Αθήνα,
αν και ορισµένοι µελετητές διέκριναν θρησκευτική κρίση στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Ως πο-
λυθεϊστικό σύστηµα -το οποίο εύκολα επιδέχεται την ενσωµάτωση νέων λατρειών-, σε συνδυα-
σµό µε τις συνθήκες που επικρατούσαν αυτή την περίοδο στην Αθήνα, επέτρεψε την εισαγωγή
και αφοµοίωση λατρειών από άλλες ελληνικές και µη περιοχές.

Το δηµοκρατικό καθεστώς -όπως και η τυραννία στην Αρχαϊκή περίοδο- τίµησε τους θεούς µε
µνηµειώδη οικοδοµήµατα. Επίσης, οι δηµόσιες λατρείες, που µέχρι την Κλασική περίοδο βρί-
σκονταν υπό την εποπτεία των αριστοκρατικών οικογενειών, πέρασαν στον έλεγχο της πόλης,
που δαπάνησε γι’ αυτό το σκοπό δηµόσια χρήµατα. Παρ’ όλα αυτά, κάποια κατάλοιπα του πα-
λαιού καθεστώτος παρατηρήθηκαν σε ορισµένες θρησκευτικές τελετές που συνέχισαν να οργα-
νώνονται από ένα συγκεκριµένο γένος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα Ελευσίνια
Μυστήρια, των οποίων τη διοργάνωση αναλάµβανε πλέον η πόλη της Αθήνας, οι επικεφαλής
όµως των τελετουργιών εξακολουθούσαν να προέρχονται από τα µεγάλα γένη των Ευµολπιδών
και των Κηρύκων. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.X., ο ρήτορας Λυκούργος
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση των παραδοσιακών λατρειών.
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Πολιτισµός-τέχνη
Η τέχνη των πρώτων χρόνων µετά τα Περσικά εξέφρασε µε συγκλονιστική µεγαλοπρέπεια και
ρωµαλέα πλαστικότητα την αυστηρή ισορροπία ανάµεσα στην ώριµη ένταση και την ήρεµη επί-
γνωση ελευθερίας. Ακολούθησε το θαύµα που ονοµάστηκε “κλασικό” και ταύτισε τον όρο αυτό
µε τις έννοιες της διαχρονικής αξίας και της τελειότητας. Στη διάρκεια µιας γενιάς δηµιουργή-
θηκαν τόσα έργα µοναδικής πνευµατικής πυκνότητας και ασύγκριτης καλλιτεχνικής αρτιότητας,
ώστε δικαίως να θεωρείται η Αθήνα κοιτίδα ολόκληρου του µετέπειτα δυτικού πολιτισµού. Ο
θαυµασµός για την τέχνη αυτής της εποχής συνδέεται µε το πολυδιάστατο περιεχόµενο, τον εσω-
τερικό δυναµισµό και την οικουµενική αξία αυτών των έργων.

ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
• Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1821-1897)

Η Φιλική Εταιρεία
Στα µέσα Σεπτεµβρίου 1814 στην Oδησσό, τρεις Έλληνες έµποροι, δυο Ηπειρώτες και ένας Πά-
τµιος, αποφάσισαν να προετοιµάσουν το έδαφος για την “εν καιρώ” εκδήλωση επανάστασης
των ελληνικών πληθυσµών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. H απόφαση αυτή οδήγησε πολύ
σύντοµα στην ίδρυση της Εταιρείας των Φιλικών ή Φιλικής Εταιρείας. H τελευταία εντάσσεται
σε µια ευρύτερη διαδικασία εθνογένεσης και επαναστατικών ζυµώσεων που λαµβάνουν χώρα
από τα τέλη του 18ου αιώνα ιδίως µεταξύ των λογίων και των εµπόρων στις ελληνικές παροικίες.
Ιδρυτές της ήταν ο Nικόλαος Σκουφάς, ο Aθανάσιος Tσακάλωφ και ο Eµµανουήλ Ξάνθος, οι
οποίοι στο παρελθόν είχαν µετάσχει σε άλλες µυστικές επαναστατικές εταιρείες καθώς και σε τε-
κτονικές στοές. H εµπειρία τους αυτή στάθηκε χρήσιµη όσον αφορά την οργάνωση και το συ-
νωµοτικό τρόπο δράσης της Εταιρείας. Έως το 1818, χρονιά κατά την οποία οι τρεις ιδρυτές
εγκαθίστανται στην Κωνσταντινούπολη, η Φιλική Εταιρεία υπήρξε ένας ολιγάριθµος οργανι-
σµός µε περίπλοκες διαδικασίες µύησης, συνωµοτικούς κανόνες και πλειάδα µυστικών συµβό-
λων. Θεωρείται ότι έως την εποχή εκείνη ο αριθµός των µελών που µυήθηκαν δεν ξεπερνούσε
τους τριάντα, ενώ ως µέλη επιλέγονταν κατά κύριο λόγο επιφανείς Έλληνες από τη Ρωσία και
τις παραδουνάβιες ηγεµονίες. Κατά την περίοδο αυτή (1814-18) στον ηγετικό πυρήνα της Εται-
ρείας, την Αρχή όπως την ονόµαζαν, συµπεριλήφθηκε µεταξύ άλλων και ο Άνθιµος Γαζής, ιε-
ρωµένος και λόγιος µε αναγνωρισµένο κύρος.

Ο πόλεµος
Από το 1822 και µετά φάνηκε ότι η Επανάσταση επικρατούσε στην Πελοπόννησο, τη Δυτική και
την Ανατολική Στερεά καθώς και στα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για τις περιοχές αυτές που
δέκα περίπου χρόνια αργότερα θα αποτελούσαν σε γενικές γραµµές την επικράτεια του ανεξάρ-
τητου ελληνικού κράτους. Η Πελοπόννησος αποτέλεσε αναµφίβολα το κέντρο της επανάστα-
σης. Πολύ γρήγορα το µεγαλύτερο µέρος της τέθηκε υπό τον έλεγχο των επαναστατών, ιδίως
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µετά τις σηµαντικές επιτυχίες ενάντια στο Δράµαλη το καλοκαίρι του 1822. Ο έλεγχος αυτός
διατηρήθηκε έως το 1825, οπότε η αποβίβαση των στρατιωτικών δυνάµεων του Ιµπραήµ προ-
κάλεσε σηµαντικούς κινδύνους για την επιβίωση της επανάστασης στο Μοριά. Οι Πελοποννή-
σιοι κατάφεραν έως το 1827 να διατηρήσουν ορισµένες εστίες αντίστασης, ενώ η επέµβαση των
Μεγάλων Δυνάµεων το καλοκαίρι του 1827 (ναυµαχία Ναβαρίνου) επικύρωσε το γεγονός ότι η
Πελοπόννησος θα αποτελούσε την εδαφική βάση του µελλοντικού ελληνικού κράτους.

Η Επανάσταση και ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής κοινωνίας
Η κήρυξη της Επανάστασης, ο πολύχρονος πόλεµος και η ευτυχής του κατάληξη µε την εγκαθί-
δρυση ανεξάρτητου κράτους εγκαινιάζουν διαδικασίες αλλαγών που εισάγουν την ελληνική κοι-
νωνία στους ρυθµούς της σύγχρονης εποχής, της νεοτερικότητας. Oι αλλαγές αυτές επέρχονται
σ’ όλους τους τοµείς της κοινωνικής, της πολιτικής και της οικονοµικής ζωής, κατισχύουν δε
σταδιακά µε διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς χρόνους. Oι αλλαγές αυτές που χα-
ρακτηρίζουν συνολικά την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα γίνονται εµφανέστερες στα χρό-
νια της επανάστασης. Από την Α’ Εθνοσυνέλευση και το Προσωρινό Πολίτευµα της Eπιδαύρου
εγκαινιάζονται διαδικασίες πολιτικής ενοποίησης και οµογενοποίησης στη βάση σύγχρονων θε-
σµών και µηχανισµών: διαµόρφωση συντάγµατος, διάκριση των εξουσιών και συγκρότηση µη-
χανισµών κεντρικής διοίκησης.

Bέβαια, η λειτουργία των σύγχρονων πολιτικών θεσµών συνοδεύτηκε συχνά από πρακτικές που
εγγράφονται σ’ ένα διαφορετικό -”παραδοσιακό”- πολιτικό πολιτισµό (τοπικοσυγγενικά δίκτυα,
φατρίες). Παρόµοια, τα πρόσωπα που µετείχαν στα πολιτικά πράγµατα προέρχονταν συχνά -
αλλά πλέον όχι αποκλειστικά- από τις ηγετικές οµάδες της προεπαναστατικής περιόδου (προ-
ύχοντες, ένοπλοι, ιεράρχες). Πρόκειται ωστόσο για κάτι διαφορετικό, κάτι νέο. Πρόκειται για µια
κοινωνία που αναγνωρίζει τον εαυτό της και το µέλλον της µε τρόπο άλλο από ό,τι στο παρελ-
θόν και συνακόλουθα επαναστατεί αναζητώντας νέους τρόπους ύπαρξης.

Tο άνοιγµα της ελληνικής κοινωνίας στη νεοτερικότητα συνιστά τοµή στο χρόνο και την εµπει-
ρία των ανθρώπων. Oι κοινωνικοί πρωταγωνιστές της επανάστασης διαχειρίστηκαν µε τρόπο
ιστορικά πρωτότυπο µια συγκυρία αλλαγών και ρήξεων µε το παρελθόν που οι ίδιοι προκάλεσαν,
ακόµη κι αν δεν ήταν σε θέση να ελέγξουν και πολύ περισσότερο να καθορίσουν τα αποτελέ-
σµατα της δράσης τους. Oι καινοτοµίες που επιφέρει η επανάσταση συνεπάγονται συνολικές αλ-
λαγές που αφορούν τη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου και εκφράζονται σε τρία διαφορετικά
επίπεδα. Πρώτον, αλλαγές που αφορούν τους θεσµούς, µέσω των οποίων στοιχειοθετείται το εγ-
χείρηµα της πολιτικής αυτονοµίας του ελληνικού έθνους. Δεύτερον, αλλαγές που έχουν να κά-
νουν µε τη συγκρότηση των πολιτικών ιεραρχιών, δηλαδή µε την κοινωνική προέλευση και
σύσταση του πολιτικού προσωπικού που στελεχώνει και κινεί τους νέους θεσµούς. Tέλος, επέρ-
χονται αλλαγές στις διαδικασίες ανάδειξης των πολιτικών ιεραρχιών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Oι βαθιές αυτές αλλαγές που διαπερνούν την ελληνική κοινωνία συνολικά ανατρέπουν την προ-
επαναστατική τάξη πραγµάτων (θεσµοί, ιεραρχίες, διαδικασίες) που είχε διαµορφωθεί στο πλαί-
σιο της οθωµανικής κατάκτησης. Mε άλλα λόγια, ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής κοινωνίας
έθεσε σε δοκιµασία και δυναµίτισε πολλά από τα θεµέλιά της. Tο γκρέµισµα ενός κόσµου και η
οικοδόµηση ενός νέου προκάλεσαν κοινωνικές ανατροπές και παρήγαγαν ανταγωνισµούς που
στις συνθήκες του πολυετούς απελευθερωτικού αγώνα πήραν συχνά τη µορφή των συνωµοσιών,
των δολοφονιών και των ένοπλων συγκρούσεων. Oι εµφύλιοι πόλεµοι του 1824, οι στάσεις κατά
του Kαποδίστρια και η δολοφονία του, όπως και οι νέες ένοπλες συγκρούσεις έως την έλευση
του Όθωνα είναι ίσως τα κορυφαία από τα περιστατικά αυτά. Ωστόσο, ακόµη κι αν οι συγκρού-
σεις αυτές θυµίζουν σε ένα βαθµό κοινωνικοπολιτικές αντιπαλότητες που ανάγονται στο οθω-
µανικό παρελθόν (σύγκρουση προυχόντων-ενόπλων, Ρουµελιωτών-Πελοποννήσιων), δεν
αποτέλεσαν τροχοπέδη στην εµπέδωση των νέων θεσµών και διαδικασιών. Mέσα από τις συγ-
κρούσεις αυτές κατίσχυσαν οι νέοι θεσµοί, πριµοδοτώντας τη δυναµική της ενοποίησης και του
εκσυγχρονισµού του κοινωνικοπολιτικού πεδίου που εγκαινιάζεται µε την επανάσταση.

Ένα σύγχρονο κράτος γεννιέται
H εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους στα 1833 συνιστά τοµή µε το παρελθόν και εµπειρία
πρωτόγνωρη όχι µόνο για τους ελληνικούς πληθυσµούς εντός και εκτός του νεοπαγούς βασι-
λείου αλλά και για το σύνολο των λαών των Bαλκανίων. Ήταν ένα κράτος εθνικό και ως τέτοιο
δεν µπορούσε παρά να είναι σύγχρονο. Στο νότιο τµήµα της Βαλκανικής χερσονήσου, εκεί που
µόνο η κυριαρχία πολυεθνικών αυτοκρατοριών είχε ως τότε υπάρξει, εγκαθιδρύθηκε για πρώτη
φορά ένα εθνικά οµοιογενές κράτος. Ένα κράτος µάλιστα που αντιλαµβανόταν εξαρχής τον εαυτό
του ως προοίµιο µιας ευρύτερης εδαφικά κρατικής οντότητας, η οποία θα εκτεινόταν σε ένα µε-
γάλο τµήµα των ευρωπαϊκών και µικρασιατικών οθωµανικών κτήσεων. Eκεί δηλαδή που υπήρ-
χαν συµπαγείς ελληνικοί πληθυσµοί.

Ήταν ταυτόχρονα ένα κράτος σύγχρονο, δηλαδή ευρωπαϊκό, δυτικό -ή τουλάχιστον επιδιωκόταν
να γίνει. Kάτι τέτοιο εξαγγελλόταν και στις πολιτικές διακηρύξεις και ιδίως στους καταστατικούς
χάρτες των χρόνων της Επανάστασης. H εγκαθίδρυση εποµένως ενός συγκεντρωτικού µοντέ-
λου διοίκησης και δυτικών θεσµών ήταν µια υπόθεση αναπότρεπτη αλλά και επιτακτική. Στάθηκε
ταυτόχρονα ένα δύσκολο εγχείρηµα. H συγκρότηση και εµπέδωση των διοικητικών και κατα-
σταλτικών µηχανισµών του κράτους συνοδεύεται από διαδικασίες βίαιης ενοποίησης και οµο-
γενοποίησης µιας κοινωνίας που παρέµενε παραδοσιακή. Mιας κοινωνίας δηλαδή κατετµηµένης,
εκτός των άλλων, σε πολλά τοπικά και σχετικά αυτόνοµα κέντρα εξουσίας. Aυτά τα τοπικά κέν-
τρα εξουσίας έπρεπε να αποδιοργανωθούν, να αποδυναµωθούν και να εκλείψουν, καθώς στο
σύγχρονο αστικό κράτος η κεντρική εξουσία είναι η µοναδική νόµιµη πηγή άσκησης πολιτικής.
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Σε κάθε σύγχρονο κράτος η πολιτική συνιστά το πεδίο συνάντησης και αλληλόδρασης ανάµεσα
στην κοινωνία και την πολιτική εξουσία, το κράτος. Στην περίπτωση του ελληνικού κράτους
τώρα, η πολιτική αποτέλεσε το πεδίο συνάντησης µιας πολιτικής εξουσίας που προσιδιάζει στα
χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους και µιας κοινωνίας που παρέµενε έντονα παραδοσιακή.
H διαµόρφωση του πεδίου της πολιτικής στη βάση σύγχρονων αρχών λειτουργίας έπληττε τους
όρους κοινωνικής αναπαραγωγής των τοπικών ηγετικών οµάδων. Tα πρώτα χρόνια, στη δεκαε-
τία του 1830, η αντίδραση των οµάδων αυτών εκφράστηκε µε παραδοσιακούς τρόπους διαµαρ-
τυρίας και κατά κύριο λόγο µε τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις. Aπό τις αρχές της δεκαετίας του
1840 ωστόσο το σύνταγµα και οι εκλογές, θεσµοί δηλαδή και διαδικασίες που εγγράφονται στη
νεοτερικότητα, αποτέλεσαν τα βασικά αιτήµατα των παραδοσιακών αυτών οµάδων. Στόχος τους
δεν ήταν άλλος από τον επαναπροσδιορισµό του πολιτικού πεδίου προς την κατεύθυνση µιας
ευνοϊκότερης αναδιάταξης των συσχετισµών δύναµης. Το πέτυχαν µε το κίνηµα του 1843. Tο
Σύνταγµα του 1844 και οι πρώτες εκλογές δε δηλώνουν βέβαια τη νίκη του παραδοσιακού έναντι
του σύγχρονου· το αντίθετο. Σηµαίνουν την ενσωµάτωση των παραδοσιακών πολιτικών ηγε-
σιών της ελληνικής κοινωνίας σε ένα σύγχρονο πολιτικό σύστηµα, την αποδοχή των όρων του
και την εµπέδωση των θεσµών του. Kατά µια έννοια, το 1843 καθίσταται η κεντρική πολιτική
σκηνή, ο κατεξοχήν τόπος εκδήλωσης των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων. Έκτοτε και για
ολόκληρο το 19ο αιώνα, η κατοχύρωση και η διεύρυνση των κοινοβουλευτικών θεσµών, η µορφή
του πολιτεύµατος και τα όρια της βασιλικής παρέµβασης στην πολιτική σχεδόν θα µονοπωλή-
σουν το ενδιαφέρον της εσωτερικής πολιτικής ζωής.

• Η άφιξη του Όθωνα και των αντιβασιλέων
Στις 6 Φεβρουαρίου 1833 η αγγλική φρεγάτα Μαδαγασκάρη αποβίβασε στο λιµάνι του Ναυπλίου,
πρωτεύουσας ακόµη του νεοσύστατου βασιλείου, το δεκαεπτάχρονο Όθωνα, τα µέλη της αντιβα-
σιλείας και τη βασιλική συνοδεία. Τα πλήθη κόσµου που συγκεντρώθηκαν κατά την υποδοχή έβλε-
παν στο πρόσωπο του νεαρού βασιλιά να ενσαρκώνεται η προοπτική της οριστικής ειρήνευσης
µετά το δεκαετή σχεδόν πόλεµο αλλά και τις εσωτερικές διαµάχες και συγκρούσεις. Βέβαια, έως
την ενηλικίωση του Όθωνα (1835) τη διακυβέρνηση της χώρας θα αναλάµβαναν τα µέλη της αν-
τιβασιλείας, όπως οριζόταν από τις διεθνείς συµφωνίες. Kατά την πρώτη δεκαετία η εσωτερική
πολιτική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια της αντιβασιλείας αρχικά και του Όθωνα µετέπειτα
να µειώσει την ισχύ των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της ελληνικής κοινωνίας που την εποχή
εκείνη εκφραζόταν µέσω των τριών πολιτικών σχηµατισµών που έµειναν γνωστοί ως γαλλικό, ρω-
σικό (Ναπαίοι) και αγγλικό κόµµα. Η πολιτική αυτή, που επιχειρήθηκε µέσω της προώθησης ενός
κόµµατος κάθε φορά και της περιθωριοποίησης των υπολοίπων, φανερώνει και τις διαθέσεις του
παλατιού απέναντι στις Δυνάµεις, οι οποίες άλλωστε πριµοδοτούσαν τα κόµµατα. Η αντίδραση
τώρα των παραδοσιακών ηγετικών στρωµάτων στην περιθωριοποίησή τους εκφράστηκε αρχικά
µε τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις και επικεντρώθηκε στη διεκδίκηση συντάγµατος, κάτι που έγινε
πραγµατικότητα µε το κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου 1843.
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Οι αυλικές κυβερνήσεις συνιστούν σταθερή όψη της οθωνικής περιόδου, µε εξαιρέσεις την τριε-
τία της κυριαρχίας του Ιωάννη Κωλέττη (1843-47) και το λεγόµενο Yπουργείο Κατοχής (1854-
57). H ασφυκτική παρέµβαση του παλατιού στην πολιτική ζωή θα αποτελέσει το σηµείο ρήξης
του Όθωνα µε το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσµου της χώρας. Η κρίση θα κορυφωθεί στις
αρχές της δεκαετίας του 1860 και θα οδηγήσει στην εκθρόνιση του Όθωνα (1862). Νέος βασι-
λιάς θα είναι ο Γεώργιος A’, που θα συνδέσει τη βασιλεία του µε ένα νέο σύνταγµα. Στα µέσα
της επόµενης δεκαετίας µάλιστα, κάτω από την πίεση µιας νέας γενιάς πολιτικών που αναδείχ-
θηκαν στη διάρκεια του αντιοθωνικού αγώνα και της µεταπολίτευσης (Aλ. Kουµουνδούρος, X.
Τρικούπης), ο Γεώργιος αποδέχθηκε την εισαγωγή της αρχής της δεδηλωµένης, του σχηµατι-
σµού δηλαδή κυβερνήσεων που διαθέτουν εκφρασµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το τε-
λευταίο τέταρτο του αιώνα κεντρικά διακυβεύµατα στην εσωτερική πολιτική υπήρξαν η
ανασυγκρότηση του κρατικού µηχανισµού, ο εκσυγχρονισµός των θεσµών και η αναδιοργάνωση
της οικονοµίας. Eίναι η εποχή όπου η εσωτερική πολιτική αλλά και ευρύτερα η ελληνική κοι-
νωνία πολώνεται ανάµεσα σε τρικουπικούς και δηλιγιαννικούς.

Κοινωνία
H εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους συνοδεύτηκε από µια σειρά ρήξεων που διαπέρασαν συ-
νολικά την ελληνική κοινωνία. Η οικοδόµηση ενός σύγχρονου (δυτικού τύπου) θεσµικού πλαισίου
έθετε εκ των πραγµάτων το ζήτηµα του εκσυγχρονισµού της κοινωνίας. Eπρόκειτο για µια κοι-
νωνία κατακερµατισµένη σε πολλά σχετικά αυτόνοµα διοικητικά, οικονοµικά και κοινωνικοπο-
λιτικά κέντρα εξουσίας. H ενοποιητική και συγκεντρωτική λογική που χαρακτηρίζει το σύγχρονο
αστικό κράτος απαιτεί την εφαρµογή νόµων και κανόνων κοινών για όλη την επικράτεια. Ωστόσο,
η οµογενοποίηση του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού πεδίου κάτω από το βάρος ενός αυ-
στηρά συγκεντρωτικού κρατικού µηχανισµού σήµαινε στην ελληνική περίπτωση την αποδιοργά-
νωση των τοπικών και περιφερειακών κέντρων εξουσίας. H προοπτική αυτή δεν έπληττε µόνο τις
τοπικές εξουσιαστικές οµάδες που παραδοσιακά ηγούνταν της ελληνικής κοινωνίας (προύχοντες,
οπλαρχηγοί, κληρικοί). Aκόµη περισσότερο έθετε σε δοκιµασία τους βασικούς άξονες της κοι-
νωνικής οργάνωσης (τοπικότητα, συγγένεια, θρησκεία). H κατίσχυση του σύγχρονου θεσµικού
πλαισίου που συνόδευσε την πολιτική ανεξαρτησία βρήκε ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις, ιδίως
στον αγροτικό χώρο. Η ληστεία και οι τοπικής εµβέλειας ένοπλες εξεγέρσεις όπως και η ανάδειξη
ενός λόγου που αναγνώριζε στις αλλαγές την έκπτωση των παραδοσιακών αξιών, συνιστούν δια-
φορετικές εκδοχές της αντίδρασης ενός σηµαντικού (αριθµητικά και κοινωνικά) τµήµατος της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Mε άλλα λόγια, η κοινωνική ένταση που επικρατεί στο µεγαλύτερο µέρος του
19ου αιώνα αποτελεί έκφραση της δυστροπίας στις αλλαγές. H δυστροπία αυτή είναι µια από τις
βασικές όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα.

Οι κοινωνικές εντάσεις υποδεικνύουν ταυτόχρονα το εύρος και τη σηµασία των αλλαγών, οι
οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στα αστικά κέντρα. Aν ο αγροτικός χώρος αποτελούσε πηγή δυ-
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στροπίας και αντίστασης σε κάθε νεοτερισµό, οι πόλεις και ιδίως η πρωτεύουσα, η Aθήνα, απο-
τέλεσαν σε γενικές γραµµές νησίδες ρήξης µε το παρελθόν. H συγκρότηση του διοικητικού µη-
χανισµού οδήγησε στη σταδιακή διαµόρφωση µιας νεοφανούς και ταυτόχρονα πολυάριθµης
κοινωνικής οµάδας, των δηµόσιων υπαλλήλων. H ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτο-
γενούς τοµέα παραγωγής και η σταδιακή κατίσχυση της µισθωτής εργασίας διεύρυναν την πα-
ρουσία των µεσαίων στρωµάτων, ενώ δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση
εργατικών στρωµάτων. Oι νέες αυτές κοινωνικές κατηγορίες ενστερνίζονταν καινούριες αξίες
(ανάµεσα σε αυτές και την εγγραµµατοσύνη), ενώ οργάνωναν την καθηµερινότητά τους υιοθε-
τώντας διαφορετικά (δυτικότροπα) πρότυπα στην ενδυµασία, την κατοικία, τη διατροφή, την
υγιεινή, τη µουσική, τη διασκέδαση και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Πρόκειται ασφαλώς για µια
διαφορετική όψη της ελληνικής κοινωνίας.

Kοντολογίς, η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα βίωσε µια θεµελιακή αντινοµία, που σχηµα-
τικά θα µπορούσε να αποδοθεί ως συνύπαρξη παλιού και νέου, παραδοσιακού και σύγχρονου.
H αντινοµία αυτή διαπερνά συνολικά την κοινωνία, την (ανα)διαµορφώνει και συνακόλουθα συ-
νιστά το βασικό χαρακτηριστικό της. Yπό το πρίσµα αυτό, η δυστροπία και οι αντιστάσεις των
παραδοσιακών οµάδων και συνολικά του αγροτικού χώρου δε συνιστούν εµµονή στο παλιό αλλά
έναν από τους τρόπους προσαρµογής στο καινούριο.

• Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1897-1822)
Κατά την περίοδο 1897-1922 σηµαντικότατα γεγονότα και βαρύνουσες εξελίξεις επιδρούν µε
τρόπο καθοριστικό στην πορεία της Ελλάδας και συντελούν αποφασιστικά στη διαµόρφωσή της
ως σύγχρονου κράτους.

Περίοδος θεαµατικών αλλαγών, βαρυσήµαντων επιλογών, οξύτατων κρίσεων, µιας δεκάχρονης
πολεµικής περιπέτειας, η οποία καταλήγει τόσο στην εδαφική επέκταση όσο και στη δραµατική
κατάληξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας και κατατείνει στη διαµόρφωση µιας Ελλάδας ριζικά
διαφορετικής από το παρελθόν.

Η περίοδος ανοίγει µε ένα γεγονός-σταθµό: την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. Η
ήττα εκλήφθη ως τεράστιο πλήγµα, προκαλώντας καθολική απογοήτευση καθώς και αµφισβή-
τηση του κράτους και των δοµών λειτουργίας του, του παραδοσιακού πολιτικού κόσµου και της
βασιλικής δυναστείας ως προς την αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση των εθνικών θεµά-
των. Η ηττοπαθής διάθεση και το αίσθηµα της “ντροπής” εντάθηκαν ακόµα περισσότερο και
από την επιβολή της Επιτροπής του Διεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου, η οποία θα επιστατούσε
στην καταβολή της πολεµικής αποζηµίωσης στην Τουρκία, καθώς και στη διευθέτηση του συ-
νολικού δηµόσιου χρέους, αποτέλεσµα της πτώχευσης της χώρας το 1893. Οικονοµική λοιπόν και
εθνική κρίση, δηλαδή διπλή αποτυχία, τόσο στην οικονοµική όσο και την αλυτρωτική πολιτική
δηµιουργούν κλίµα απαισιοδοξίας και ενδοσκόπησης. Ως το 1909 τίποτα δεν αλλάζει. Στην εξου-
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σία εναλλάσσονταν δύο κόµµατα: το τρικουπικό µε αρχηγό το Γεώργιο Θεοτόκη και το δηλι-
γιαννικό µε αρχηγό τον ίδιο το Θεόδωρο Δηλιγιάννη και, µετά τη δολοφονία του το 1905, τους
διαδόχους του, Δηµήτριο Ράλλη και Κυριακούλη Μαυροµιχάλη, ηγέτες δύο διαφορετικών κοµ-
µάτων, καταγόµενων όµως από το δηλιγιαννικό κόµµα. Καµιά ιδιαίτερη πρόοδος δε σηµειώθηκε
εκτός από τις κάποιες ανορθωτικές, κυρίως στον οικονοµικό τοµέα, προσπάθειες των κυβερνή-
σεων Θεοτόκη. Αντίθετα, η ολοένα αυξανόµενη οικονοµική κρίση και η δυσπραγία κοινωνικών
οµάδων, η συνεχής αποκάλυψη των αδυναµιών του παλιού πολιτικού κατεστηµένου προκαλούν
εντεινόµενη δυσαρέσκεια και δηµιουργούν συνθήκες για την ανάπτυξη αντίδρασης.

Το 1909, έτος της εκδήλωσης του Κινήµατος στο Γουδί, προσλαµβάνεται ως τοµή στην περιο-
δολόγηση της ελληνικής ιστορίας σηµατοδοτώντας την αρχή µιας δεκάχρονης περιόδου (1910-
20) προόδου και συγκρότησης της Ελλάδας ως σύγχρονου κράτους. Ταυτίζεται µε την άνοδο
των µεσαίων αστικών στρωµάτων, τα οποία, ενισχυµένα από τις οικονοµικές εξελίξεις των τε-
λευταίων ετών του 19ου αιώνα, διεκδικούν έναντι της παλιάς, πολιτικής, αστικής ολιγαρχίας την
πολιτική τους εκπροσώπηση και τη δηµιουργία των θεσµικών εκείνων προϋποθέσεων που θα
διευκόλυναν την οικονοµική τους δραστηριότητα.

Ηγετική φυσιογνωµία θα αναδειχθεί ο κρητικός πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος θα
εκπροσωπήσει την προσπάθεια για καπιταλιστικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας και
την οργάνωση ενός κράτους στα πρότυπα των δυτικών δηµοκρατιών. Ο αστικός εκσυγχρονι-
σµός που θα επιχειρήσει ο Βενιζέλος θα συνοδοιπορήσει σε αγαστή σύµπνοια µε την εθνική ολο-
κλήρωση, στην εκδοχή του αλυτρωτισµού και της ενσωµάτωσης των Νέων Χωρών και των
κατοίκων τους στο εθνικό κράτος. Οι δυο αυτοί στόχοι, ο οικονοµικός και πολιτικός εκσυγχρο-
νισµός από τη µια και η µαχητική επιδίωξη της Μεγάλης Ιδέας στη συγκυρία του Α’ Παγκόσµιου
Πολέµου από την άλλη, αποτελούν το περιεχόµενο του βενιζελισµού.

Απέναντί του στάθηκε ο αντιβενιζελισµός, αντιδρώντας ταυτόχρονα στον αστικό εκσυγχρονισµό
και στον αλυτρωτισµό. Η συνολικότερη κοινωνική και πολιτική αντίθεση ανάµεσα τόσο σε κοι-
νωνικές οµάδες όσο και στους παλιούς και νέους πληθυσµούς, που ενσωµατώθηκαν µε την εδα-
φική επέκταση ως αποτέλεσµα των βαλκανικών νικών, θα συγκεκριµενοποιηθεί στη σύγκρουση
ανάµεσα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και το βασιλιά Κωνσταντίνο Α’ για τη θέση
της Ελλάδας στον A’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα πάρει διαστάσεις Εθνικού Διχασµού, που κορυ-
φώθηκε τα χρόνια 1915-17 µε τη δηµιουργία δύο ελληνικών κρατών, ένα αντιβενιζελικό στο γε-
ωγραφικό χώρο της Παλαιάς Ελλάδας κι ένα βενιζελικό στο γεωγραφικό χώρο των Νέων Χωρών.

Τα χρόνια 1917-20, κατά τη δεύτερη φάση της βενιζελικής εξουσίας, συνεχίζεται η εκσυγχρονι-
στική προσπάθεια που είχε εγκαινιαστεί την περίοδο 1910-15 και είχε ανακοπεί από τις εξελίξεις
του Διχασµού και του πολέµου.
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Στις εκλογές του 1920, µεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι κουρασµένοι από τη δε-
κάχρονη πολεµική περιπέτεια Έλληνες καταψήφισαν τους φιλελεύθερους. Οι αντιβενιζελικοί
παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες τους συνέχισαν το µικρασιατικό πόλεµο, επαναφέροντας στο
θρόνο τον ανεπιθύµητο στους δυτικούς συµµάχους Κωνσταντίνο. Το γεγονός αυτό έδωσε στους
συµµάχους και το πρόσχηµα να εγκαταλείψουν την Ελλάδα στη Μικρά Ασία, καθώς τα συµφέ-
ροντά τους υπαγόρευαν πλέον την ενίσχυση του Κεµάλ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής
κυρίαρχες είναι οι εξωτερικές εξελίξεις. Μέσα στο διαφορετικό πλέον διεθνή συσχετισµό δυνά-
µεων, που καθιστούσε δυνατή τη διάψευση των ελληνικών επιδιώξεων στη Μικρά Ασία, λαν-
θασµένες στρατιωτικές επιλογές και η οικονοµική εξάντληση επέφεραν µια ακόµη οδυνηρότερη
Καταστροφή το καλοκαίρι του 1922, ξεριζώνοντας τους ελληνικούς πληθυσµούς της Ανατολής
από τις κοιτίδες τους και καθιστώντας τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Μετά την κατάρρευση του µετώπου η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική. Τα πλήθη των
προσφύγων και οι στρατιώτες κατακλύζουν τη χώρα. Μια οµάδα αξιωµατικών µε επικεφαλής το
Νικόλαο Πλαστήρα καταλαµβάνει την εξουσία, επιδιώκοντας κυρίως µια κάθαρση για την εθνική
τραγωδία. Πρόκειται για την “Επανάσταση του 1922”. Σε αυτή τη λογική έγινε η δίκη των έξι
πρωταιτίων της Καταστροφής, που οδήγησε στη θανατική τους καταδίκη, γεγονός που επιδεί-
νωσε το βαρύ κλίµα της εποχής.

• ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ (1923-1940)
Η περίοδος µεταξύ του 1923 και του 1940, µεταξύ δηλαδή της Mικρασιατικής Καταστροφής και
της εισόδου της χώρας στο B’ Παγκόσµιο Πόλεµο, θα µπορούσε να οριστεί ως ο Ελληνικός Mε-
σοπόλεµος -σε αντιδιαστολή µε τον Eυρωπαϊκό. H ήττα των ελληνικών δυνάµεων στη Mικρά Aσία
σηµασιοδοτεί τη λήξη µίας δεκαετίας συνεχών πολέµων, αλλά και τη διαγραφή της “Mεγάλης
Iδέας” µετά από µια εκατονταετία εδαφικών επεκτάσεων και πληθυσµιακών ενσωµατώσεων.

H εσωστρέφεια και τα αιτήµατα εσωτερικής ανασυγκρότησης, στη βάση των νέων πολιτικοκοι-
νωνικών δεδοµένων, έµελλαν να εγγραφούν ως θεµελιακά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής.
Eξάλλου, πρόκειται για µια ταραγµένη, γεµάτη αντιφάσεις και πισωγυρίσµατα περίοδο-κλειδί για
τη βαθύτερη κατανόηση και διαµόρφωση της νεοελληνικής κοινωνίας ως τις µέρες µας. Για
πρώτη φορά, η ελλαδική κρατική οντότητα τείνει να συµπεριλάβει στους κόλπους της το µέγι-
στο ποσοστό του Eλληνισµού. Πάνω από τα ερείπια της Kαταστροφής γεννιέται µια περίοδος µε-
ταβατικού χαρακτήρα χωρίς κυρίαρχο ιδεολογικό, συνεκτικό ιστό.

Κοινωνία
H πρώτη δεκαετία του Mεσοπολέµου εγκαινίασε την εικόνα της σύγχρονης πόλης, εισάγοντας
και δοκιµάζοντας νέες αντιλήψεις στο εσωτερικό µιας µεταβαλλόµενης κοινωνίας και ενός κρά-
τους γεµάτου βλέψεις και αναµονές. H προσφυγική παρουσία άλλαξε τη δοµή της µεγάλης γαι-
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οκτησίας (απαλλοτριώσεις, οριστική διανοµή τσιφλικιών), αλλά και µεταµόρφωσε τα αστικά
κέντρα (Aθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Bόλος, Kαβάλα) σε βιοµηχανικές πόλεις µε πυκνό πλη-
θυσµό. Kατ’ αυτό τον τρόπο συντέλεσε άµεσα στο βιοµηχανικό και αστικό µετασχηµατισµό της
ελληνικής κοινωνίας.

H µεσαία τάξη, που η άνοδός της συντέλεσε στην άνοδο του κινήµατος των Φιλελευθέρων, είχε
πλέον σταθεροποιήσει τη θέση της µέσα στο κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας. Eνώ
όµως αρχικά στήριξε τον Eλευθέριο Bενιζέλο στο ανορθωτικό του έργο, δεν του επέτρεψε να
προωθήσει το εκσυγχρονιστικό του όραµα. O επιχειρηµατικός κόσµος, µολονότι αρχικά στήριξε
απροκάλυπτα τις πολιτικές προσπάθειες µε συναινετικό χαρακτήρα (π.χ. οικουµενικές κυβερνή-
σεις), διασπάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 στο εµπορικό και στο βιοµηχανικό τµήµα
του. H αυξανόµενη πίεση της εργατικής τάξης και η σύγχυση στο βενιζελικό στρατόπεδο, οδή-
γησε σε πόλωση που εκδηλώθηκε ως πολιτική συσπείρωση στη βάση των αξιών και των αντι-
λήψεων του ευρύτερου συντηρητικού χώρου (ουσιαστικά του Λαϊκού Κόµµατος).

Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ο Mεσοπόλεµος αποτελεί τοµή στη συγκρότηση της νε-
οελληνικής κοινωνίας. Mπορεί κανείς να διακρίνει δύο φάσεις στην περίοδο που ορίζεται ανά-
µεσα στις δύο συγκλονιστικές κορυφώσεις, της Kαταστροφής (1922) και της Κατοχής (1941). H
πρώτη, που συµπίπτει µε την αβασίλευτη δηµοκρατία, σηµασιοδοτήθηκε από τις δυναµικές κι-
νητοποιήσεις που συντελούνταν στο εσωτερικό ενός κράτους που αγωνιζόταν να διαχειριστεί -
και να υπερβεί- τις επιπτώσεις της ήττας. Oι οργανωµένοι διεκδικητικοί αγώνες σφράγισαν την
εποχή αυτή, ενώ παρουσιάστηκαν νέες µορφές αµφισβήτησης του κοινωνικού συστήµατος σε
όλα τα επίπεδα, που όµως ανακόπηκαν βίαια από το αυταρχικό καθεστώς της 4ης Aυγούστου.
H εµπειρία του µεταξικού “Nέου Kράτους” σε συνδυασµό µε τη χρεοκοπία του παλαιού πολιτι-
κού κόσµου, θα συµβάλει αποφασιστικά στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης που βίωσε ένα
ευρύ φάσµα κοινωνικών στρωµάτων στην αµέσως επόµενη κατοχική περίοδο.

• Ο Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η εµπλοκή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
Η εµπλοκή της Ελλάδας στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο σηµειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1940, µε την
εναντίον της κήρυξη πολέµου από την Ιταλία, στην οποία προχώρησε ο Μουσολίνι, αφενός εν-
τάσσοντας την Ελλάδα στα επεκτατικά του σχέδια στην ανατολική Μεσόγειο και, αφετέρου προ-
σπαθώντας να επιδείξει τις ικανότητές του προς νίκες στο σύµµαχό του Χίτλερ. Από αυτή την
ηµεροµηνία άρχισε ο ελληνοϊταλικός πόλεµος στα αλβανικά βουνά, που αναδείχθηκε σε µια κο-
ρυφαία στιγµή εθνικής οµοψυχίας, αποφασιστικότητας, αντιφασιστικού πνεύµατος και κατέληξε
σε µια σειρά από εντυπωσιακές και αναπάντεχες επιτυχίες, που αποτέλεσαν ταυτόχρονα και την
πρώτη συµµαχική νίκη κατά του Άξονα.
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Η γερµανική επίθεση, τον Απρίλη του 1941, προς συνδροµή των Ιταλών, κατέληξε στην κατάληψη
της Ελλάδας και στο πέρασµα της χώρας στην περίοδο της Κατοχής, µιας περιόδου που σηµαδεύ-
τηκε από πολλά δεινά για τον ελληνικό λαό, που δοκίµασε και αυτός µε τη σειρά του τη ναζιστική
“Νέα Τάξη”. Στην ξενική φασιστική κατοχή ο ελληνικός λαός απάντησε από την πρώτη στιγµή µε
δυναµική αντίσταση, που πήρε γρήγορα τη µορφή µιας τεράστιας λαϊκής εξέγερσης και συνένωσε
στον κοινό αγώνα την πλειοψηφία των Ελλήνων. Αντιστασιακές οργανώσεις έδρασαν στα βουνά
και στις πόλεις της Ελλάδας και επέφεραν πλήγµατα στις δυνάµεις κατοχής, συµµετέχοντας στις
γενικότερες συµµαχικές επιχειρήσεις, ενώ και στο εξωτερικό, στην Αφρική και αργότερα την Ευ-
ρώπη, ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις υποστήριξαν και εκεί το συµµαχικό αγώνα.

Η Ελλάδα απελευθερώθηκε τον Οκτώβρη του 1944, αλλά την ευφορία της Απελευθέρωσης,
άµεσα διαδέχθηκε το αδιέξοδο των εσωτερικών πολιτικών συγκρούσεων. Ο ελληνικός αντιστα-
σιακός αγώνας στόχευε εκτός από την απελευθέρωση από τους κατακτητές και σε κοινωνικές και
πολιτικές µεταρρυθµίσεις που θα ίσχυαν µετά την αποχώρηση των τελευταίων από τη χώρα, εκ-
φράζοντας το αίτηµα του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο µέλλον και την αποκατάσταση της
δηµοκρατικής νοµιµότητας, µετά µάλιστα την εµπειρία του µεταξικού δικτατορικού καθεστώτος.
Οι σχετικές στοχεύσεις που εξέφρασαν από τη µια η κύρια αντιστασιακή οργάνωση, το
Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ., και από την άλλη οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις και η εξόριστη βασι-
λική κυβέρνηση αποδείχτηκαν ασύµβατες και είχαν ήδη αρχίσει από τον τελευταίο χρόνο της Κα-
τοχής να προκαλούν µια ιδιαζόντως πολωµένη κατάσταση, που εκφράστηκε από τότε ακόµα και
µε εµφύλιες συµπλοκές. Η διαφορετικότητα λοιπόν αυτών των πολιτικών στόχων, η κληρονοµιά
των µεσοπολεµικών συγκρούσεων και της αστάθειας των θεσµών, ο συνολικότερος φόβος του
παλαιού πολιτικού κόσµου µπροστά στις αλλαγές που προαλείφονταν, τα διεθνή συµφέροντα
στο βαλκανικό χώρο και οι εντυπωσιακά άµεσες και βίαιες επεµβάσεις της Μεγάλης Βρετανίας,
που εννοούσε να κρατήσει πάση θυσία την Ελλάδα στην επιρροή της, κλιµακώθηκαν σε ένα
σκληρό εµφύλιο πόλεµο, που διάρκεσε ως το 1949. Τα αποτελέσµατά του υπήρξαν, άµεσα και
µακροπρόθεσµα, ολέθρια για την Ελλάδα ενώ η οξύτατη πόλωση που κληροδοτήθηκε στο µε-
ταπολεµικό βίο δυσχέρανε εξαιρετικά τις προσωπικές ζωές πολλών Ελλήνων όπως και την κοι-
νωνική και πολιτισµική πορεία της χώρας.

Στη συγκυρία του B’ Παγκόσµιου Πολέµου, η Ελλάδα έθεσε και το ζήτηµα της ενσωµάτωσης
στην επικράτειά της των εδαφών της Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου και της Δωδεκανήσου. Οι
ελληνικές προσδοκίες εκπληρώθηκαν µόνο για την περίπτωση των Δωδεκανήσων, που ενσω-
µατώθηκαν στην Ελλάδα το 1947, µε τη Συνθήκη των Παρισίων. Το ελληνικό κράτος απέκτησε
τα οριστικά του σύνορα.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
• 1945-1950

Η περίοδος αυτή ξεκινά λίγο µετά την Απελευθέρωση και κλείνει ουσιαστικά µε το τέλος της εµ-
φύλιας σύγκρουσης που προκάλεσε βαθιά τραύµατα στη χώρα, το δεύτερο µισό της δεκαετίας
του ‘40. Πρόκειται για µια κρίσιµη εποχή, που χαρακτηρίζεται από την πορεία της πόλωσης µε-
ταξύ των δύο υπερδυνάµεων (Η.Π.Α.-Ε.Σ.Σ.Δ.), η οποία οδήγησε στον Ψυχρό Πόλεµο. Οι συ-
νέπειες τόσο της ενδοελληνικής διαµάχης όσο και της διεθνούς έντασης σηµαδεύουν τις
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες.

Η Ελλάδα του Εµφυλίου
Η πρώτη φάση της εµφύλιας διαµάχης των “Δεκεµβριανών” φάνηκε να λήγει επίσηµα µε την
υπογραφή της συµφωνίας της Βάρκιζας, το Φεβρουάριο του 1945. Οι δύο αντιµαχόµενες πλευ-
ρές, η κυβέρνηση µε την υποστήριξη των Άγγλων από τη µια και το Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. από την
άλλη συναίνεσαν σε µια σειρά όρων που στη συνέχεια δεν τηρήθηκαν. Στην περίοδο 1945-46 επι-
κράτησε στη χώρα µια κατάσταση ανεξέλεγκτης βίας και αναρχίας, που έµεινε γνωστή µε το
όνοµα “Λευκή Τροµοκρατία”. Η πολιτική αστάθεια επιδεινώθηκε και έλαβε τη µορφή σφοδρών
κοινωνικών συγκρούσεων που κλιµακώθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου. Το δηµοψήφισµα για
το πολιτειακό ζήτηµα του Φεβρουαρίου του 1946 (που διεξήχθη µε την αποχή της Αριστεράς),
επανέφερε τη µοναρχία, αλλά δεν απέτρεψε την όξυνση της σύρραξης που σοβούσε και η χώρα
σύρθηκε -για δεύτερη φορά στην ίδια δεκαετία- να συµµετάσχει σε µια αδερφοκτόνο αυτή τη
φορά σύγκρουση.

Η σύρραξη µεταξύ του κυβερνητικού στρατού από τη µια και των κοµµουνιστών ανταρτών από
την άλλη, που οργανώθηκαν µε τη µορφή του Δ.Σ.Ε. (Δηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας), υπήρξε
βίαιη και πέρασε από διάφορες φάσεις. Οι επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας, που πραγµατοποι-
ήθηκαν κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας µε ολοκληρωτική εµπλοκή των εµπολέµων, έλη-
ξαν µε την οριστική ήττα του Δηµοκρατικού Στρατού στα βουνά του Βίτσι και του Γράµµου, το
καλοκαίρι του 1949. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οικοδοµήθηκε ένα πολιτικό σύστηµα που
απέκλειε τους ηττηµένους (όσους από αυτούς δεν κατέφυγαν στις βόρειες γειτονικές χώρες µετά
το τέλος του εµφυλίου) από τη δηµόσια σφαίρα και τη διαχείριση των κοινών.

• 1950-1960
Η περίοδος αυτή εξελίσσεται σε διαφορετικούς χρόνους και βιώνεται πολύτροπα από τους αν-
θρώπους που βγαίνουν από τις τρικυµίες της δεκαετίας του ‘40. Από τη µια συντελούνται µετα-
βολές µεγάλης κλίµακας, όπως η αστικοποίηση, η βιοµηχανική ανάπτυξη και η µετανάστευση.
Πλάι σ’ αυτές αναπτύσσονται αντιδράσεις στο εσωτερικό µιας διχασµένης κοινωνίας που συχνά
αρνείται να διαπραγµατευτεί µε το παρελθόν της και αδυνατεί να εκλογικεύσει τα διλήµµατά
της (Κυπριακό, πολιτικοί κρατούµενοι).
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Η κυριαρχία της Δεξιάς
Το διάστηµα µετά το 1952, υπήρξε περίοδος σχεδόν ολοκληρωτικής κυριαρχίας για την αναδο-
µηµένη συντηρητική παράταξη, όπως αυτή διαµορφώθηκε αρχικά από τον Ελληνικό Συναγερµό
και στη συνέχεια από την Ε.Ρ.Ε. Ο Ελληνικός Συναγερµός, που σε µεγάλο βαθµό αποτελούσε µε-
τεξέλιξη της αντιβενιζελικής παράταξης, συστάθηκε από το στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο και
εκπροσωπούσε -µεταξύ άλλων- τα νέα µεσαία αστικά στρώµατα. Πρόκειται για εκείνες τις κοι-
νωνικές οµάδες που επιζητούσαν να διαχειριστούν οικονοµικά και κοινωνικά την “ανασυγκρό-
τηση”, βασικό κινητοποιητικό πρόγραµµα της εποχής.

Η κοινοβουλευτική παντοδυναµία της Δεξιάς πάντως δεν κλονίστηκε µετά το θάνατο του Πα-
πάγου, αλλά, µε αποτυπωµένη την εύνοια του αµερικανικού παράγοντα καθώς και µε την υπο-
στήριξη του Στέµµατος, ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραµανλή, του
δυναµικού, νέου πολιτικού άνδρα της εποχής. Απέναντί του συσπειρώθηκε -αν και χωρίς επιτυ-
χία- στην εκλογική αναµέτρηση του Φεβρουαρίου του 1956, σύσσωµη η αντιπολίτευση (Ε.Δ.Α.
και κεντρώα κόµµατα). Στις επόµενες εκλογές (1958) η Ε.Ρ.Ε., παρά τη σηµαντική µείωση της
δύναµής της, εξασφάλισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, µε την Αριστερά της Ε.Δ.Α. να κα-
ταλαµβάνει για πρώτη φορά τη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, οι κοινωνικές εν-
τάσεις που παρήγαγαν αφενός οι οικονοµικές επιλογές της κυβέρνησης και αφετέρου η παγίωση
των κατασταλτικών µεθοδεύσεων είχαν καθοριστική σηµασία για την εκλογική γεωγραφία της
επόµενης δεκαετίας.

• 1960-1970
Την εποχή αυτή η χώρα συγκλονίστηκε από κοµµατικές συγκρούσεις και βίαιες κοινωνικές αν-
τιπαραθέσεις, που επισφραγίστηκαν µε την επιβολή του στρατιωτικού πραξικοπήµατος του 1967.
Οι θεσµικές παρεκτροπές ωστόσο ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα και αφορούσαν εκλογικές νοθείες
(1961), πολιτικές δολοφονίες (Λαµπράκης, 1963) και αυθαιρεσίες του θρόνου (Ιουλιανά, 1965).
Παράλληλα, στο χώρο της οικονοµίας σηµειώνονται ταχύτατα βήµατα οικονοµικής ανάπτυξης,
ενώ και η ελληνική κοινωνία επηρεάζεται εξ αντανακλάσεως από εξελίξεις που συµβαίνουν στο
δυτικό κόσµο σε πεδία όπως οι κινητοποιήσεις της νεολαίας, η µουσική κουλτούρα, η µόδα κ.ά.

Το πραξικόπηµα του 1967 και η κατάλυση του πολιτεύµατος
Στις 21 Απριλίου του 1967, το κοινοβουλευτικό πολίτευµα καταλύθηκε και οι συνωµότες αξιω-
µατικοί µε αρχηγό το συνταγµατάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο επιβλήθηκαν, πλήρως εκµεταλ-
λευόµενοι την απαξία στην οποία είχαν οδηγηθεί οι πολιτικοί θεσµοί, την αποδιάρθρωση του
πολιτικού πεδίου, τη δεδοµένη συγκυρία αλλά και την αδράνεια του θρόνου. Στοχεύοντας στην
άµεση εδραίωσή της η στρατιωτική χούντα επιδίωξε να εξουδετερώσει, συχνά µε βίαιο τρόπο,
κάθε πιθανή απόπειρα αµφισβήτησής της, από όπου κι αν προερχόταν. Στην κατεύθυνση αυτή
εφαρµόστηκαν, από την πρώτη µέρα του πραξικοπήµατος, οργανωµένα σχέδια δίωξης τόσο του
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συνόλου σχεδόν των πολιτικών προσωπικοτήτων όσο και αριστερών, καθώς και άλλων πολιτών
γνωστών για τη φιλελεύθερη και δηµοκρατική τους δράση.

Στο στράτευµα και σε στελέχη του δηµόσιου τοµέα (παιδεία, δηµόσια διοίκηση, δικαιοσύνη), έγι-
ναν εκκαθαρίσεις και απολύσεις, προκειµένου να επιτευχθεί η επιζητούµενη συµµόρφωση µε το
ιδεολογικό συνονθύλευµα που οι δικτάτορες αποκάλεσαν “αρχές του καθεστώτος“. Η µεταχεί-
ριση αυτών που θεωρήθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος συµπεριλάµβανε φυλακίσεις,
εκτοπίσεις σε ξερονήσια αλλά και βασανιστήρια που έφταναν στη φυσική εξόντωση δηµοκρα-
τικών πολιτών.

Μια σειρά διαδοχικών “κυβερνητικών” σχηµάτων, που συγκροτήθηκαν τον πρώτο καιρό µετά
την εκδήλωση του πραξικοπήµατος, δεν µπορούσε να αποκρύψει την πραγµατική δοµή της εξου-
σίας, η οποία ενσαρκωνόταν κυρίως στο πρόσωπο του Γ. Παπαδόπουλου και της στενής οµάδας
που τον στήριζε. Παρά τη λογοκρισία και τη φίµωση κάθε αµφισβήτησης προς τους πραξικοπη-
µατίες, πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες ενέργειες αντίστασης στο εσωτερικό της χώρας. Επιπρό-
σθετα, οι έντονες διαµαρτυρίες σε χώρες κυρίως της δυτικής Ευρώπης, από µέρους εξόριστων
δηµοκρατικών πολιτών, κινητοποίησαν διεθνές ρεύµα αντίδρασης στη χούντα, που κορυφώθηκε
µε την αποποµπή της από το Συµβούλιο της Ευρώπης (1969).

• 1970-1980
Το δικτατορικό καθεστώς προς την πτώση
Ως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 το δικτατορικό καθεστώς είχε καταφέρει να σταθε-
ροποιηθεί, έχοντας αντιµετωπίσει µε ένταση της βίας και των διώξεων τη δράση των αντιστα-
σιακών οργανώσεων και έχοντας επιτύχει την ουσιαστική αποµόνωση των παλαιών πολιτικών.
Παρ’ όλα αυτά ήταν αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί η συνέχιση της πορείας του. Δεδοµένου
ότι η βίαιη ανατροπή της δικτατορίας δεν αποτελούσε πιθανό ενδεχόµενο, παρά τις µεµονωµέ-
νες αντιστασιακές ενέργειες που σηµειώθηκαν (Παναγούλης, αντιστασιακές οργανώσεις, κίνηµα
Ναυτικού), η µελλοντική ελεγχόµενη φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος αποτελούσε στόχο
τόσο µελών της “επαναστατικής” κυβέρνησης όσο και πολιτικών προσωπικοτήτων.

Στις συνθήκες αυτές οι φοιτητές αποτέλεσαν το µοναδικό κοινωνικό χώρο που οργανώθηκαν
µαζικές αντιδικτατορικές κινήσεις. Κορυφαία εκδήλωση αντίστασης αποτέλεσε η εξέγερση του
Πολυτεχνείου, το Νοέµβριο του 1973, σε µια περίοδο που το καθεστώς ενέτεινε τις προσπάθειες
φιλελευθεροποίησής του (χαλκευµένο δηµοψήφισµα 1973, κυβέρνηση Μαρκεζίνη). Η βίαιη κα-
ταστολή της φοιτητικής εξέγερσης σηµατοδότησε επίταση των συγκρούσεων και ρήξη µεταξύ
των πρωτεργατών του πραξικοπήµατος (καθεστώς Ιωαννίδη), θέτοντας έτσι τέλος σε κάθε προ-
οπτική φιλελευθεροποίησης. Η εξέλιξη αυτή δυσχέρανε ακόµη περισσότερο τη θέση της χώρας
στο διεθνές πλαίσιο. Σε αυτό το κλίµα της αυξανόµενης διεθνούς αποµόνωσης και της γενικευ-
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µένης δυσαρέσκειας στο εσωτερικό το µοιραίο σφάλµα της χούντας, που οδήγησε και στην
πτώση της, ήταν η πραξικοπηµατική ανατροπή του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου.

Η συγκυρία της αιφνιδιαστικής τουρκικής στρατιωτικής εισβολής στην Κύπρο (Αττίλας 1), τον
Iούλιο του 1974, οδήγησε σε αδιέξοδο κάθε φορέα εξουσίας στην Ελλάδα. Η συνειδητοποίηση
της κρίσιµης κατάστασης και της πιθανότητας πολεµικής εµπλοκής Ελλάδας-Τουρκίας οδήγησε
τους στρατιωτικούς να παραχωρήσουν την εξουσία και πάλι στους πολιτικούς. Τις ώρες αυτές η
ανάθεση της θέσης του πρωθυπουργού στον Κωνσταντίνο Καραµανλή και ο σχηµατισµός κυ-
βέρνησης Εθνικής Ενότητας αποτελούσαν τη µόνη αξιόπιστη έξοδο από την κρίση. Η χούντα είχε
πλέον ανατραπεί και η δηµοκρατία επανερχόταν µετά από επταετείς περιπέτειες στην Ελλάδα.

• 1980-1990
Στην περίοδο αυτή, οι µεταβολές στην πολιτική διακυβέρνηση ανατρέπουν παγιωµένες ιεραρχίες
και κατεστηµένα δεκαετιών. Η “αλλαγή”, που αποτέλεσε το κορυφαίο σύνθηµα της εποχής, δεν
αφορούσε τόσο την υλοποίηση πραγµατικών εξαγγελιών όσο το αδιαµφισβήτητο γεγονός της
εισαγωγής κοινωνικών µεταρρυθµίσεων και της ανάδειξης νέων στρωµάτων που άλλαξαν το
προφίλ της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική πόλωση µεταξύ των δύο µείζονων πολιτικών σχη-
µατισµών οξύνθηκε. Στο τέλος της δεκαετίας η συγκυβέρνηση Δεξιάς-Αριστεράς καθώς και η
πτώση των καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη επιβεβαίωσαν συµβολικά πως τα παραδοσιακά
ιδεολογικά προστάγµατα είχαν οριστικά υπονοµευτεί.

Η πρώτη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 1981-1985
Οι εκλογές του Οκτωβρίου του 1981 επισφράγισαν την ανοδική πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που κα-
τόρθωσε να συγκεντρώσει το σηµαντικό ποσοστό του 48%, έναντι του 36% της Ν.Δ. και του 11%
του Κ.Κ.Ε. Πρόκειται για µια σηµαντική τοµή στην ελληνική πολιτική σκηνή, αφενός διότι απο-
τελεί την πρώτη περίπτωση ανόδου στην εξουσία κόµµατος που θεωρήθηκε αριστεροσοσιαλι-
στικό, αφετέρου γιατί επιβεβαιώθηκε η σταθερότητα και η οµαλή λειτουργία του
κοινοβουλευτισµού στη µεταπολίτευση. Η σύντοµη σχετικά διαδροµή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς την
εξουσία οφείλει πολλά στα σπάνια πολιτικά χαρίσµατα του αρχηγού του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ο ιδρυτής και αδιαµφισβήτητος κυρίαρχος του κόµµατος αυτού διέθετε την ικανότητα να συνε-
νώνει τα οράµατα -και ίσως ακόµα σηµαντικότερο- να διαχειρίζεται τις απογοητεύσεις και τις
προκαταλήψεις ενός πολύ µεγάλου τµήµατος του εκλογικού σώµατος.

Αν και το εύρος της προσδοκώµενης “αλλαγής”, που συµπύκνωσε το βασικό πολιτικό σύνθηµα
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δε δικαιώθηκε ποτέ πλήρως, εισήχθησαν µια σειρά µεταρρυθµίσεων που αφο-
ρούσαν όψεις του ιδιωτικού αλλά και του δηµόσιου βίου. Η καθιέρωση του θεσµού του πολιτι-
κού γάµου, του συναινετικού διαζυγίου και οι βελτιώσεις στο οικογενειακό δίκαιο προς όφελος
της γυναίκας αποτέλεσαν τοµές στα θέµατα των σχέσεων των δύο φύλων. Στο συµβολικό επί-
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πεδο προχώρησε στην αναγνώριση της εθνικής αντίστασης κατά των κατακτητών, στη συντα-
ξιοδότηση των αγωνιστών, στη χορήγηση γενικής αµνηστίας, στην παραχώρηση του δικαιώµα-
τος επιστροφής στην Ελλάδα των πολιτικών προσφύγων µετά τον Εµφύλιο. Σηµαντικές αλλαγές
έγιναν ακόµα στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στον εργασιακό χώρο και το συνδικα-
λισµό, αλλά και στο χώρο της δηµόσιας υγείας µε τη δηµιουργία του θεσµού του Ε.Σ.Υ.

Μια σειρά οικονοµικών µέτρων, όπως η χορήγηση της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµο-
γής (Α.Τ.Α.) και η σηµαντική αύξηση των κατώτερων συντάξεων που απευθύνονταν στα χαµη-
λόµισθα στρώµατα, απλώς υπογράµµιζαν το “σοσιαλιστικό” χαρακτήρα του κόµµατος. Ωστόσο,
η συνολική οικονοµική στρατηγική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που εκφράστηκε µέσα από µια σειρά πειρα-
µατισµών, παρότι δηµοφιλής αρχικά, οδήγησε σε οικονοµική στασιµότητα, πληθωρισµό και αύ-
ξηση των ελλειµµάτων.

• 1990-2000
Στην τελευταία αυτή δεκαετία του 20ού αιώνα ο κόσµος όλος -και µαζί του και η Ελλάδα- συγ-
κλονίστηκε από ραγδαίες αλλαγές στην πολιτική, την κοινωνία και την οικονοµία. Η άρση του
Ψυχρού Πολέµου, η πορεία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης και οι πολιτικοϊδεολογι-
κές συγκλίσεις που συνέβησαν διαµόρφωσαν τα νέα περιβάλλοντα στα οποία εισήλθε η χώρα
στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Τα ζητήµατα του εκσυγχρονισµού του κράτους, της θέσης της
χώρας σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο αλλά και του προσδιορισµού της εθνικής ταυτό-
τητας αποτελούν τα ανοιχτά διακυβεύµατα που αντιµετωπίζει η χώρα στην αυγή του 21ου αιώνα.
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3η ενότητα:

Απασχόληση και αναζήτηση εργασίας
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Στόχοι της ενότητας:

• Η παροχή βασικών πληροφοριών για τα εργασιακά δικαιώµατα στην Ελλάδα

και για την διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όπως τις διόδους αναζήτησης εργασίας,

την συγγραφή βιογραφικού σηµειώµατος και επιστολής ενδιαφέροντος, την προετοιµασία

για συνέντευξη, καθώς και συµβουλές για την εργασιακή ηθική, την επαγγελµατική

συµπεριφορά και την παραµονή σε µια θέση εργασίας.

Πως να χρησιµοποιήσετε αυτή την ενότητα:

• Στα σεµινάρια παροχής πληροφοριών σε σχέση µε τα εργασιακά δικαιώµατα,

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιακών δικαιωµάτων των εγκύων γυναικών.

• Στα σεµινάρια οικοδόµησης δεξιοτήτων αλλά και στις ατοµικές συνεδρίες σε σχέση

µε την αναζήτηση εργασίας και την διατήρησή της. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου

από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους που επιζητούν να ενδυναµώσουν

τις δεξιότητές τους πέραν των σεµιναρίων και των ατοµικών συνεδριών.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο παρακάτω οδηγός απασχόλησης µεταφράστηκε από τα ισπανικά και προσαρµόστηκε στα ελ-
ληνικά δεδοµένα µε την χρήση συµπληρωµατικών πληροφοριών και στοιχείων, των οποίων η
πηγή επισηµαίνεται. Ο πρωτότυπος τίτλος είναι Guía de Empleo “Avanzando juntas” και έχει
συνταχθεί από τον οργανισµό Federación de Mujeres Progresistas. Πρόσβαση στο πρωτότυπο
υλικό υπάρχει στον σύνδεσµο https://fmujeresprogresistas.org/

• Τι είναι ο Οδηγός Απασχόλησης και γιατί είναι χρήσιµος
Η ατζέντα αναζήτησης εργασίας είναι ένα εργαλείο που µας βοηθά:

1. Να σχεδιάσουµε και να οργανώσουµε την αναζήτηση εργασίας γιατί έτσι:
• θα γλυτώσουµε χρόνο και χρήµα:
Αν σχεδιάσουµε σωστά την αναζήτησή µας µπορούµε να φτάσουµε σε επιχειρήσεις που βρί-
σκονται σε κοντινή απόσταση οπότε στο διάστηµα µιας µέρας θα δώσουµε πολλά βιογραφικά σε
όσο το δυνατόν περισσότερα µέρη χωρίς να ξοδέψουµε χρήµατα και χρόνο σε µεταφορικά µέσα.
• θα βελτιώσουµε την ενέργειά µας:
Δεν θα αισθανόµαστε τόσο κουρασµένες γιατί οι αποστάσεις που θα διατρέξουµε θα είναι µι-
κρότερες και έτσι στο τέλος της ηµέρας, παρά την προσπάθεια, θα ξέρουµε ότι επισκεφτήκαµε
πολλούς χώρους πιθανής εργασίας.
• θα κάνουµε καλύτερη εντύπωση στις επιχειρήσεις:
Η επιχείρηση αξιολογεί καλύτερα τον υποψήφιο που έχει την ατζέντα του, σηµειώνει ότι χρει-
άζεται, θυµάται µε ποιόν πρέπει να µιλήσει, ξέρει που πρέπει να πάει
• θα µπορούµε να αξιολογήσουµε µόνες την αναζήτηση που έχουµε κάνει ως τώρα και να

δούµε αν µπορούµε να βελτιωθούµε:
Κάθε βδοµάδα µπορούµε να ελέγξουµε οι ίδιες την πρόοδό µας, να δούµε τι αναζητήσεις έχουµε
κάνει, τι έχουµε ανακαλύψει και τι αποτέλεσµα είχαµε ως τότε.

2. Να γνωρίζουµε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µας
Είναι βασικό να γνωρίζεις σε γενικές γραµµές τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σου ώστε να
τα ασκείς µε υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Με καθαρή και απλή γλώσσα θα βρούµε απάντηση στις συνηθέστερες αµφιβολίες που µπορεί
να προκύψουν κατά την άσκηση της εργασιακής δραστηριότητας. Για αυτό χρησιµοποιώντας
την εµπειρία µας, οµαδοποιήσαµε τα συνηθέστερα ερωτήµατα που προκύπτουν κατά την ανα-
ζήτηση εργασίας στην Ελλάδα.
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3. Να εξοικειωθούµε τα βασικά εργαλεία της Ενεργής Αναζήτησης Εργασίας
• την σύνταξη επιστολής παρουσίασης
• τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα βιογραφικά ώστε να βοηθήσουν στην επίτευξη

του στόχου
• τους τρόπους αντιµετώπισης µιας συνέντευξης εργασίας και τα είδη συνεντεύξεων
• τις βασικές ικανότητες για την αντιµετώπιση της αναζήτησης εργασίας

Ενεργή αναζήτηση εργασίας
Θυµήσου ότι είναι πολύ σηµαντικό να ορίζεις κάθε φορά τους επαγγελµατικούς στόχους της
στιγµής αλλά και αυτούς που έχεις για το απώτερο µέλλον. Είναι σηµαντικό να αναζητήσεις πλη-
ροφορίες και να ζητήσεις βοήθεια προκειµένου να γνωρίσεις τις επαγγελµατικές δυνατότητες
ενός συγκεκριµένου τοµέα, ενός συγκεκριµένου επαγγέλµατος, ποια είναι τα δυνατά σου προ-
σόντα και ποια επιδέχονται βελτίωσης και πως µπορείς να τα βελτιώσεις.

Τεχνικές Ενεργούς Αναζήτησης Εργασίας και Επιµόρφωσης

• Επαφές
Το δίκτυο επαφών είναι απαραίτητο για την γρηγορότερη και επιτυχέστερη αναζήτηση εργασίας
αφού µας βοηθά να φτάσουµε στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό προσώπων και επιχειρήσεων. Εάν
γνωστοποιήσουµε στο περιβάλλον µας ότι ψάχνουµε δουλειά, ίσως συγγενείς, φίλοι, γείτονες, πα-
λαιοί συνάδελφοι θα έχουν το νου τους µήπως παρουσιαστεί κάποια κατάλληλη θέση εργασίας
και για σένα. Οπότε, η βοήθειά τους θα µας εξασφαλίσει περισσότερες ευκαιρίες εργασίας.

Συνεπώς, µίλησε στους ανθρώπους τους περιβάλλοντός σου για το τι είδους δουλειά ψά-
χνεις και δώσε βιογραφικά σε όλους όσους µπορούν να σου βρουν δουλειά ή που µπορεί να
είναι µια χρήσιµη επαφή τώρα ή στο µέλλον. Στόχος είναι να µην έχεις µόνο εσύ το νου σου
αλλά και ο γνωστοί και φίλοι σου.

• Γραφεία Εύρεσης Εργασίας
Τα Γραφεία εύρεσης εργασίας λαµβάνουν πολλές προσφορές εργασίας. Επιπλέον, µπορείς να τα
χρησιµοποιήσεις για να αποκτήσεις πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση. Το γραφείο στο
οποίο ανήκεις και πρέπει να εγγραφείς είναι αυτό που βρίσκεται στην περιοχή της κατοικίας σου.

• Εργασία στο Δηµόσιο
Εκτός από την εργασία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, µπορείς να αναζητήσεις εργασία και στον δη-
µόσιο τοµέα (δήµους, περιφέρειες, οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κλπ.). Η εργα-
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σία στο Δηµόσιο εγγυάται σταθερότητα και ποιότητα, αλλά θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι η
διαδικασίες πρόσληψης συνήθως είναι πιο µακροχρόνιες και πολύπλοκες.

Αν σε ενδιαφέρει ο δηµόσιος τοµέας, θα πρέπει να ενηµερώνεσαι διαρκώς για τις προκηρύξεις,
να κοιτάς προσεκτικά τις ηµεροµηνίες υποβολής δικαιολογητικών, τα απαιτούµενα προσόντα
και προϋποθέσεις και τον τρόπο εισαγωγής.

Οι βασικές διαδικασίες εισαγωγής είνα :
• Διαγωνισµός: Ο διορισµός είναι ανάλογος µε την βαθµολογία που πέτυχε ο υποψήφιος στον

διαγωνισµό.

• Διαγωνισµός - επιλογή: Ο διορισµός είναι αποτέλεσµα της επίδοσής στις γραπτές εξετάσεις
σε συνδυασµό µε τα προσόντα του υποψήφιου, το επίπεδο σπουδών και την προϋπηρεσία.

• Επιλογή: Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως αυτούς που ήδη εργάζονται στο δηµόσιο και θέ-
λουν να εξελιχτούν στη Δηµόσια Διοίκηση.

Είναι σηµαντικό να ενηµερώνεσαι καλά για τη διαδικασία των εξετάσεων, αν υπάρχει λίστα υπο-
ψηφίων, και έτσι θα µπορείς να οργανώσεις την προετοιµασία σου µε τον καλύτερο τρόπο ανά-
λογα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητές σου.

Γενικά πάντως το σηµαντικότερο είναι ο προγραµµατισµός της µελέτης, η επιµονή και η επι-
µονή.

• Μέσα επικοινωνίας: Τύπος και Διαδίκτυο
Βρισκόµαστε στην εποχή της επικοινωνίας και των νέων µέσων. Ειδικότερα, το διαδίκτυο έχει
επιφέρει µια µεγάλη αλλαγή στις διαδικασίες αναζήτησης απασχόλησης και πρόσληψης. Ο γρα-
πτός τύπος έπαψε να αποτελεί το βασικό µέσο αναζήτησης και ενηµέρωσης. Ακόµη όµως και
έτσι, οι διάφορες έντυπες εκδόσεις εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ενηµέρωσης για την απα-
σχόληση και ως εκ τούτου οι συµβατικές εφηµερίδες αλλά και τα ειδικευµένα περιοδικά συγκε-
κριµένων τοµέων µπορούν να µας δώσουν πληροφορίες σχετικά µε προσφορές, επιχειρήσεις,
την κατάσταση ενός συγκεκριµένου τοµέα, κλπ.

Το διαδίκτυο µε τις διάφορες µηχανές αναζήτησης αποτελεί το ταχύτερο και αποτελεσµατικότερο
µέσο επικοινωνίας µεταξύ εργοδοτών/τριών και εργαζόµενων.
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Επιπλέον, τόσο για τους εργοδότες όσο και για όσους αναζητούν εργασία, το διαδίκτυο αποτε-
λεί τον πιο γρήγορο και οικονοµικό τρόπος. Οι µηχανές αναζήτησης δεν είναι, ωστόσο, το όνο
µέσο που µπορείς να χρησιµοποιήσεις. Στις ιστοσελίδες των διαφόρων επιχειρήσεων µπορείς να
βρεις υπό-µενού όπως: “θέλεις να συνεργαστείς µαζί µας;”, “έλα στην οµάδα µας ”, “θέσεις ερ-
γασίας”, κλπ. που θα διευκολύνουν την πρόσβασή σου σε µια θέση εργασίας. Εκτός αυτού, οι µη-
χανές αναζήτησης εργασίας µας επιτρέπουν να µάθουµε τους όρους εργασίας και τα
προαπαιτούµενα για µια συγκεκριµένη θέση ή τοµέα που µας ενδιαφέρει. Για αυτό η «πλοή-
γηση» σε αυτές τις σελίδες µας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες που διευκολύνουν την διαδι-
κασία αναζήτησης, µας βοηθούν να ξεκαθαρίσουµε τις προσδοκίες µας και µας δίνει καινούργιες
ιδέες ή επαγγελµατικές φιλοδοξίες.

Πολλές οργανώσεις που εστιάζουν στην ενσωµάτωση µεταναστών και προσφύγων προσφέρουν
δωρεάν µαθήµατα πληροφορικής για αρχάριους αλλά και προχωρηµένους.

Έχε υπόψη σου ότι η χρήση του διαδικτύου είναι ένα πολύτιµο εργαλείο όχι µόνο για την
αναζήτηση εργασίας αλλά και για κάθε µελλοντική εξέλιξη σε αυτήν.

• Αυτοπρόταση
Η πρωτοβουλία είναι ένα βασικό προσόν στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας και γι’ αυτό το
λόγο, ακόµη και αν σε µία επιχείρηση στην δεδοµένη εκείνη στιγµή δεν υπάρχει κάποια κατάλ-
ληλη θέση για µας, µπορούµε να απευθυνθούµε σε αυτήν και να δηλώσουµε (µέσω της ιστοσε-
λίδας, προσωπικά, κλπ.) το ενδιαφέρον µας, ώστε να µας έχουν υπόψη τους για ενδεχόµενες
µελλοντικές προσλήψεις. Η επίδειξη ενδιαφέροντος προκαταβολικά µπορεί να αποτελέσει ένα
καλό προηγούµενο για πιθανή πρόσληψη, ενώ είναι ταυτόχρονα και ένας καλός τρόπος να «που-
λήσουµε» το επαγγελµατικό µας προφίλ και να «προλάβουµε» πιθανούς ανταγωνιστές, ή ακόµη
και να βοηθήσουµε την εταιρεία να «ανακαλύψει» κάποια ανάγκη της για προσωπικό.

• Επαγγελµατική Κατάρτιση
Η περίοδος ανεργίας δηµιουργεί την ανάγκη αναζήτησης εργασίας, αλλά όχι µόνο αυτό. Πα-
ράλληλα µπορεί να είναι η καλύτερη στιγµή για να βελτιώσουµε την κατάρτισή µας και να αυ-
ξήσουµε τις δυνατότητες µιας επιτυχηµένης παρουσίας σε µελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης.
Η επαγγελµατική κατάρτιση για τους άνεργους/-ες συνήθως προσφέρεται δωρεάν. Αυτό είναι
κάτι που εκτός από τον ΟΑΕΔ της περιοχής σου, το προσφέρουν και ορισµένες επιχειρήσεις που
διοργανώνουν τµήµατα κατάρτισης για ανέργους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το ζητή-
σεις απευθείας από την εταιρεία.
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Διαδικασία επιλογής
• Συνοδευτική επιστολή
Η συνοδευτική επιστολή είναι το έγγραφο που µας επιτρέπει να εξηγήσουµε τον σκοπό απο-
στολής ή παράδοσης του βιογραφικού µας.

Χαρακτηριστικά µιας καλής συνοδευτικής επιστολής
• Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη µία σελίδα A4.
• Οι παράγραφοι θα πρέπει να είναι σύντοµοι και είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε σύντο-

µες φράσεις, άµεση γλώσσα, και το κείµενο να αποπνέει σιγουριά.
• Πρέπει πάντα να να είναι δακτυλογραφηµένη, εκτός και αν ζητάνε το αντίθετο (ορισµένες επι-

χειρήσεις χρησιµοποιούν γραφολογικές δοκιµασίες και για αυτό ζητούν χειρόγραφη επιστολή).
• Η συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό πρέπει να είναι γραµµένα στον ίδιο τύπο χαρτιού

και µε την ίδια γραµµατοσειρά.
• Φρόντισε ιδιαίτερα την εικόνα και την εµφάνιση της επιστολής. Να µην είναι φωτοτυπία και

να µην είναι υπερβολικά διπλωµένη ή τσαλακωµένη.
• Πρέπει να εξηγούµε στην επιχείρηση τον λόγο της επικοινωνίας µας. Μπορεί να είναι λόγω

µιας αγγελίας ή µπορεί να είναι αυτοπαρουσίαση. Επίσης να αναφέρουµε τι γνωρίζουµε για
την συγκεκριµένη εταιρεία και τις θέσεις στις οποίες θα µπορούσαµε να εργαστούµε.

• Αυτή είναι η στιγµή για να περιγράψεις τον εαυτό σου σε επίπεδο µόρφωσης και επαγγελµα-
τικής κατάρτισης. Γι’ αυτό θα πρέπει να γράψεις µια περίληψη υπογραµµίζοντας τα σηµεία που
κάνουν το βιογραφικό σου πληρέστερο και πιο ελκυστικό.

• Πρέπει να βλέπουµε τα πράγµατα πολύ θετικά τονίζοντας τι είµαστε και τι πραγµατικά µπο-
ρούµε να κάνουµε, που πάντα είναι περισσότερα από όσα γράφει το χαρτί.

• Να µην προκαλούµε την λύπη των άλλων. Είναι µια αίτηση για εργασία που δείχνει την ικα-
νότητα και τα ταλέντα σου και όχι την ανάγκη για δουλειά.

• Πρέπει να αποφεύγουµε την χρήση µπερδεµένων και διφορούµενων εννοιών.
• Πρέπει να αποπνέει: βεβαιότητα, σαφήνεια, ακρίβεια, κλπ.
• Δεν επαναλαµβάνουµε τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό, αλλά συµπληρώ-

νουµε, διευρύνουµε και υπογραµµίζουµε τις θετικές πλευρές. Αν κάτι δεν σε ευνοεί, µην το
αναφέρεις στην επιστολή.

• Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το κλείσιµο της επιστολής. Πρέπει να απαντά στην ερώτηση «Τι θέ-
λεις»: µία συνέντευξη; µια θέση εργασίας; πληροφορίες; Ιδανικά, θα πρέπει να ζητάς να σε κα-
λέσουν σε συνέντευξη. Μην ξεχάσεις να ευχαριστήσεις για την επικοινωνία.

• Πριν την στείλεις, ζήτησε από κάποιον να την διαβάσει.
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Χρήσιµη συµβουλή
Ετοίµασε µια συνοδευτική επιστολή ξεχωριστή για κάθε επιχείρηση υπογραµµίζοντας τα στοι-
χεία που κάνει το βιογραφικό ελκυστικό κι εσένα, κατάλληλη για την συγκεκριµένη θέση που
προσφέρει η συγκεκριµένη επιχείρηση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ετοίµασε µια συνοδευτική
επιστολή για κάθε επαγγελµατικό στόχο ή για κάθε είδος θέσης.

Υπόδειγµα συνοδευτικής επιστολής
Όνοµα επιχείρησης
Διεύθυνση επιχείρησης
Προς: Όνοµα Υπευθύνου (αν υπάρχει)
Τόπος, ηµεροµηνία

• Χαιρετισµός
Αξιότιµοι/-ες Κύριοι/-ες :

• Λόγος
α. Απάντηση σε αγγελία
Με αφορµή της αγγελία που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «χψ» ή στην ιστοσελίδα «χψ», στις
[ηµεροµηνία], σχετικά µε την πρόσληψη «υπεύθυνης τµήµατος», απευθύνοµαι σε εσάς για να σας
εκφράσω το ενδιαφέρον και την επιθυµία µου να συµµετάσχω στην διαδικασία επιλογής.

β. Αυτοπαρουσίαση
Απευθύνοµαι σε εσάς για να δηλώσω το ενδιαφέρον και την επιθυµία µου να εργαστώ στο τοµέα
της εστίασης. Θεωρώντας ότι η επιχείρηση σας αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για επαγγελ-
µατική εξέλιξη.

• Παρουσίαση
Όπως µπορείτε να δείτε στο βιογραφικό µου, έχω εµπειρία τόσο ως σερβιτόρα όσο και ως υπεύ-
θυνη ορόφου. Διαθέτω κατάρτιση για τον συγκεκριµένο τοµέα την οποία απέκτησα µετά την
ολοκλήρωση ειδικών µαθηµάτων, τα οποία αναφέρω αναλυτικά στο βιογραφικό µου. Θεωρώ
ότι είµαι ένα άτοµο υπεύθυνο, µε εργασιακή ικανότητα και προσαρµοστικότητα.

• Σκοπός
Για όλα τα ανωτέρω, θα σας παρακαλούσα να µου δώσετε την ευκαιρία µιας προσωπικής συ-
νέντευξης µαζί σας ώστε να εξακριβώσετε από κοντά τις δεξιότητες και τα προσόντα µου και να
εξετάσετε κάθε πληροφορία που θεωρείτε σηµαντική.
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• Κλείσιµο
Σας ευχαριστώ για την προσοχή και αναµένω την απάντησή σας.
Με εκτίµηση,
Όνοµα
• Βιογραφικό
Το βιογραφικό είναι το έγγραφο κλειδί για να ζητήσουµε µιa θέση εργασίας. Σκοπός του είναι
να γνωστοποιήσουµε στην επιχείρηση την κατάρτιση και εργασιακή µας προϋπηρεσία.

Υποπίπτουµε συχνά στο λάθος να χρησιµοποιούµε µόνο ένα και το συνεχώς το ίδιο µοντέλο βιο-
γραφικού. Το καλύτερο όµως είναι να θεωρούµε ότι το Βιογραφικό είναι ένα «ζωντανό» κεί-
µενο που περιέχει πληροφορίες σχετικές µε την συγκεκριµένη θέση και να το τροποποιούµε
όταν χρειάζεται, να υπογραµµίσουµε αυτό που είναι σηµαντικό για την εκάστοτε θέση εργασίας,
να διαγράφουµε ότι είναι περιττό σε σχέση µε την συγκεκριµένη αίτηση, να αναδιοργανώσουµε
το περιεχόµενό του, ανάλογα µε την θέση προς την οποία προσβλέπουµε κάθε φορά και την επι-
χείρηση στην οποία απευθυνόµαστε και να το επικαιροποιούµε σε σχέση µε τις καινούριες εµ-
πειρίες και δεξιότητές µας.
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Χαρακτηριστικά του Βιογραφικού
Μορφή
Δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τις 2 σελίδες. Το ιδανικό είναι να συµπεριλάβουµε όλα τα
στοιχεία µας σε µία σελίδα A4.
Περιεχόµενα: πρέπει να περιέχει τις παρακάτω ενότητες
• Προσωπικά στοιχεία
• Ακαδηµαϊκή κατάρτιση: αν είσαι µετανάστρια ή πρόσφυγας µην ξεχάσεις να αναφέρεις την

εκπαίδευσή που έλαβες στην χώρα προέλευσής σου γιατί και αυτή µετράει
• Λοιπές γνώσεις
• Πληροφορική
• Ξένες γλώσσες
• Προϋπηρεσία
• Λοιπές θέσεις εργασίας
• Άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος που δε µπορείς να εντάξεις σε κάποια από τις ανωτέρω ενότητες

Χρήσιµες συµβουλές
• Μην αναφέρεις ποτέ αρχικά. Όλα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά και µε σαφήνεια.
• Να αναφέρεις τις πληροφορίες οργανωµένα, διακρίνοντας τα δεδοµένα που αφορούν την συγ-

κεκριµένη θέση εργασίας.
• Πρέπει να προσπαθήσεις να ετοιµάσεις ή να προσαρµόσεις ένα βιογραφικό για κάθε επιχεί-

ρηση και για κάθε θέση εργασίας.
• Πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένο, εκτός αν η επιχείρηση ζητά να είναι χειρόγραφο.
• Το στυλ πρέπει να είναι απρόσωπο
• Παραλείπουµε τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα ή που δεν είναι ευνοϊκά για εµάς για την

συγκεκριµένη θέση.
• Δεν αναφέρουµε ψευδή στοιχεία.
• Δεν αναφέρουµε χόµπι, εκτός και αν έχουν µεγάλη σχέση µε την θέση εργασίας ή ζητείται

ρητά. Αν αναφέρονται δεν θα πρέπει να αντιτίθενται στην φιλοσοφία της επιχείρησης προς την
οποία απευθυνόµαστε. Παράδειγµα, για µια εταιρεία που ασχολείται µε την πώληση ρούχων και
γενικά αθλητικών ειδών, είναι σηµαντικό να αναφέρονται τα σπορ που πιθανόν κάνει η υπο-
ψήφια.

• Όταν αναφέρεσαι σε «Λοιπές γνώσεις και εµπειρία», ανάφερε αναλυτικά και τις αντίστοιχες θέ-
σεις.

• Πριν το στείλεις είναι καλό να το διαβάσει και κάποιος άλλος εκτός από σένα.

Τύποι βιογραφικού σηµειώµατος
• Χρονολογικό
Αναφέρει όλα τα στοιχεία αναφορικά µε την εκπαίδευση και την εµπειρία από το παλαιότερο
µέχρι το πιο πρόσφατο.
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• Ανάποδο
Πρόκειται για τον τύπο που είναι γενικά πιο αποδεκτός από τις επιχειρήσεις. Σε αυτόν τον τύπο
αναφέρουµε όλα τα στοιχεία αναφορικά µε τη µόρφωση και την εργασιακή εµπειρία ξεκινών-

τας από τα πιο πρόσφατα και αφήνοντας τελευταία τα παλαιότερα.
• Λειτουργικό
Πρέπει να αναφέρονται όσα έχουν µεγαλύτερη σχέση µε την συγκεκριµένη θέση εργασίας, οπότε
και δίνουµε µεγαλύτερη σηµασία στα ιδιαίτερα αυτά στοιχεία και όχι στις ηµεροµηνίες.
• Ευρωπαϊκό Μοντέλο:
Τον τύπο αυτό πρέπει να το χρησιµοποιήσεις εάν ενδιαφέρεσαι για κάποιο εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα στο εξωτερικό ή αν θέλεις να αναζητήσεις εργασία στο εξωτερικό. Το Europass είναι ένα
σύστηµα που βοηθά την ενδιαφερόµενη να παρουσιάσει τις ικανότητες και τα προσόντα της µε
απλό και κατανοητό τρόπο σε όλη την Ευρώπη διευκολύνοντας έτσι τις µετακινήσεις εργαζοµέ-
νων. Μπορείς να βρεις την φόρµα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.ce-
defop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

• Ανάλυση βιογραφικού σηµειώµατος
Πηγή: https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/11/Guide_online.pdf
(πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα)

A. Στοιχεία επικοινωνίας – τι πρέπει να συµπεριλάβουµε;
• Όνοµα
• Ηλεκτρονική διεύθυνση – Αριθµός τηλεφώνου
• Διεύθυνση κατοικίας
• Άδεια εργασίας/ Πλήρωση προϋποθέσεων για άσκηση εργασία στην Ελλάδα
• Κάρτα ΟΑΕΔ σε ισχύ Valid OΑΕΔ card
• Δίπλωµα οδήγησης (Ευρωπαϊκό/Διεθνές)
• Πιστοποιητικό υγείας (για εστιατόρια, εταιρείες εστίασης, κλπ.)

ΜΗΝ συµπεριλαµβάνεις: ηλικία και εθνικότητα επειδή ορισµένοι εργοδότες µπορεί να προβούν
σε διακρίσεις εναντίον σου µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά

Πρέπει να συµπεριλάβω φωτογραφία µου στο βιογραφικό;
ΜΟΝΟ εάν η αγγελία εργασίας αναφέρει ότι η φωτογραφία είναι απαραίτητη ή µόνο στις περι-
πτώσεις που πρόκειται για επάγγελµα στο οποίο η εµφάνιση αποτελεί προϋπόθεση, όπως στις πε-
ριπτώσεις ηθοποιών, µοντέλων, υπευθύνων υποδοχής κλπ.
ΚΑΙ
ΜΟΝΟ αν το επιθυµείς
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Γενικά, καλό θα ήταν να αποφεύγεται ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα διακρίσεων αλλά και
χάριν της προστασίας των προσωπικών σου δεδοµένων.

B. Εργασιακή εµπειρία
Καλό θα ήταν αν συµπεριλάβεις τις πιο σηµαντικές επαγγελµατικές εµπειρίες σε σχέση µε την
θέση για την οποία αιτείσαι και σε σχέση µε την διάρκεια της εµπειρίας (6 µήνες τουλάχιστον).
Καλό θα ήταν να µην συµπεριλάβεις πολλές επαγγελµατικές εµπειρίες µικρής διάρκειας.

Γ. Εκπαίδευση
Εάν αναφερθείς στο πανεπιστήµιο/τεχνικό κολλέγιο από το οποίο αποφοίτησες, πρέπει να συµ-
περιλάβεις τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το αντικείµενο σπουδών
β) Τις επιτυχίες σου
γ) Οποιουδήποτε τύπου εξειδίκευση ήταν απαραίτητη για την απόκτηση του πτυχίου σου ή τον
βαθµό πτυχίου, εάν ήταν καλός

Δ. Γλώσσες
Μητρική γλώσσα: Η γλώσσα που έµαθες στο σπίτι σου, στην κοινότητά σου ή στο σχολείο που
πήγες ως παιδί.
Ανάφερε άλλες γλώσσες που µιλάς, διαβάζεις ή γράφεις και χρησιµοποίησε τα επίπεδα που βλέ-
πεις παρακάτω για να περιγράψεις το δικό σου: Βασική χρήση της γλώσσας/Ανεξάρτητη χρήση
της γλώσσας/Εξειδικευµένη χρήση της γλώσσας
Οι γλωσσικές δεξιότητες σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:

Βασική χρήση της γλώσσας:
• Κατανόηση προτάσεων και εκφράσεων που χρησιµοποιούνται συχνά
• Ικανότητα επικοινωνίας σε απλές και καθηµερινές καταστάσεις
• Ικανότητα να περιγράψεις µε απλούς όρους το ιστορικό και το περιβάλλον µιας κατάστασης και

να αναφερθείς σε ζητήµατα άµεσης ανάγκης

Ανεξάρτητη γνώση της γλώσσας:
• Κατανόηση των βασικών ιδεών ενός σύνθετου κειµένου, συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών συ-

ζητήσεων στον τοµέα εξειδίκευσης
• Ικανότητα διαντίδρασης µε άνεση και αυθορµητισµό µε τους φυσικούς οµιλητές της γλώσσας

χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία για κανέναν από τους δύο
• Παραγωγή ξεκάθαρων και λεπτοµερών κειµένων ευρέως πλαισίου σε διαφορετικά θέµατα
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Εξειδικευµένος χρήστης της γλώσσας
• Ικανότητα κατανόησης µε άνεση οποιασδήποτε προφορικής ή γραπτής πληροφορίας
• Ικανότητα να συνοψίζεις πληροφορίες
• Ικανότητα έκφρασης µε αυθορµητισµό, άνεση και ακρίβεια

E. Τεχνολογικές δεξιότητες
Πρόκειται για την ικανότητα να χρησιµοποιεί κανείς συσκευές όπως ο υπολογιστής, το τάµπλετ,
το κινητού έξυπνου τηλεφώνου κλπ. καθώς και προγραµµάτων όπως το Microsoft Office. Στον
σηµερινό σύγχρονο κόσµο αυτές οι δεξιότητες είναι όσο σηµαντικές όσο και η ικανότητα οµι-
λίας µιας ξένης γλώσσας. Είναι χρήσιµες στους εξής τοµείς:
• Διαχείριση πληροφορίας
• Επικοινωνία
• Δηµιουργία
• Επίλυση

ΣΤ. Οι προσωπικές δεξιότητες (“soft skills”) είναι προσωπικά χαρακτηριστικά που εκτιµώνται
ιδιαιτέρως από τους εργοδότες.
Εάν διαβάσεις προσεκτικά τις αγγελίες εργασίας, θα διαπιστώσεις ότι τα χαρακτηριστικά που
αναζητούνται είναι κατά το ήµισυ προσωπικές δεξιότητες επειδή είναι σηµαντικές για την δια-
τήρηση ισορροπηµένων σχέσεων στον χώρο εργασίας και στην επιτυχηµένη ολοκλήρωση των
επαγγελµατικών καθηκόντων, όπως και για την συνεργασία µε τους συναδέλφους, τους προ-
ϊσταµένους ή τους υφιστάµενους. Εποµένως, θα πρέπει να δώσεις χώρο στο βιογραφικό σου για
τέτοιες πληροφορίες. Ορισµένα παραδείγµατα τέτοιων δεξιοτήτων είναι τα παρακάτω: επικοι-
νωνία, ικανότητα εργασίας σε οµάδα, προσαρµοστικότητα, ικανότητα επίλυσης προβληµάτων,
εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση οµάδας, ηγετικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, προσοχή
στην λεπτοµέρεια, και πολλά άλλα παρόµοια χαρακτηριστικά. Θυµήσου να αναφέρεις πως και
πότε απέκτησες αυτές τις δεξιότητες (σε ποια θέση εργασίας και σε ποια συγκεκριµένη κατά-
σταση).

Ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα (αυτή η κατηγορία δεν είναι απαραίτητο να συµπεριληφθεί)
• Πράγµατα που απολαµβάνεις να κάνεις
• Χόµπυ
• Σπορ
• Πράγµατα τα οποία σε ενθουσιάζουν
• Πράγµατα που κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου
• Πράγµατα που σε κινητοποιούν
• Δραστηριότητες και συµµετοχή σε συλλόγους και οµάδες
• Οτιδήποτε σε κάνει να φαίνεσαι ενδιαφέρουσα/µοναδική/πολύτιµη
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H. Συστάσεις
Οι συστάσεις (γραπτές ή προφορικές) είναι δηλώσεις ανθρώπων που µπορούν να διαβεβαιώσουν
τις επαγγελµατικές σου δεξιότητες, τις επιτυχίες σου και την επαγγελµατική σου συµπεριφορά
εν γένει. Εάν έχεις κάποιες συστατικές επιστολές, ή κάποιον που είναι διατεθειµένος να σου
δώσει µία, ανάφερε στο τέλος του βιογραφικού σου ότι θα τις καταθέσεις όποτε σου ζητηθούν.

• Συνέντευξη εργασίας
H συνέντευξη για µια θέση εργασίας είναι µια σηµαντική στιγµή και η επιτυχηµένη έκβαση της
διαδικασίας αναζήτησης αφού, παρότι ο βασικός µας στόχος είναι ο διορισµός στην συγκεκρι-
µένη θέση, πρέπει να θεωρούµε ότι έχουµε ξεπεράσει µε επιτυχία τα πρώτα στάδια της ενεργη-
τικής αναζήτησης εργασίας.

Το ότι µας κάλεσαν για συνέντευξη, σηµαίνει ότι η επιχείρηση βρήκε ενδιαφέρον το βιογραφικό
µας, αλλιώς δεν θα µας καλούσαν, και άρα µε τη συνέντευξη θέλουν να:
• διαπιστώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού.
• πάρουν περισσότερες πληροφορίες για να διαπιστώσουν αν τελικά είµαστε κατάλληλες για την

συγκεκριµένη θέση.
• µας ενηµερώσουν σχετικά µε την επιχείρηση και την συγκεκριµένη θέση.
• έχουν µια πιο προσωπική επαφή.

Αλλά και εµείς θα πρέπει να πάµε στη συνέντευξη µε στόχο:
• να ζητήσουµε πληροφορίες σχετικά µε την Επιχείρηση, τη θέση εργασίας και, γενικότερα τον

τοµέα.
• να αποδείξουµε ότι είµαστε το ιδανικό άτοµο για την συγκεκριµένη θέση και την συγκεκρι-

µένη επιχείρηση.

Χαρακτηριστικά µιας Συνέντευξης Εργασίας
Περιεχόµενα
Η συνέντευξη για επιλογή προσωπικού βασίζεται σε ορισµένα θέµατα για τα οποία θα πρέπει να
προετοιµαστούµε καλά:
• Εκπαίδευση
• Λοιπές γνώσεις
• Προϋπηρεσία
• Προσωπικότητα
ανάλογα µε την επιχείρηση, τον/την υπεύθυνο/-η επιλογής προσωπικού, τη θέση και τον τρόπο
της συνέντευξης, αν δίνει σηµασία σε ένα σηµείο περισσότερο από τα άλλα, και αντιστοίχως
µπορεί να αναλύονται περισσότερο η εκπαίδευση και η προϋπηρεσία.
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Είδη συνέντευξης
Θα πρέπει να γνωρίζουµε τον τύπο της συνέντευξης την οποία θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε,
ώστε ο παράγοντας έκπληξη να µην είναι αρνητικά καθοριστικός στην παρουσία µας. Ανάλογα
µε διάφορους παράγοντες υπάρχουν οι εξής τύποι συνέντευξης:
• Δοµηµένη µορφή
Η συνέντευξη έχει τη µορφή ενός προφορικού ερωτηµατολόγιου όπου ο εκπρόσωπος της εται-
ρείας ρωτά και ο/η υποψήφιος/-α απαντά.
• Μη δοµηµένη µορφή
Η συνέντευξη γίνεται σαν µια ανεπίσηµη συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο εκπρόσωπος της
εταιρείας προσπαθεί να εκµαιεύσει όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες κυρίως σε ότι αφορά
αντιδράσεις, συµπεριφορές, κλπ.
• Ήµι-δοµηµένη µορφή:
Το άτοµο που παίρνει τη συνέντευξη ελέγχει το περιεχόµενο που επιθυµεί να ελέγξει. Δίνει ελευ-
θερία στον υποψήφιο/-α αλλά επιµένει και στα θέµατα που θέλει να θίξει µε περισσότερη λε-
πτοµέρεια. Αυτός ο τύπος συνέντευξης είναι ο πιο διαδεδοµένος.

Χρόνος διεξαγωγής
Ανάλογα µε την διαδικασία επιλογής και τον συγκεκριµένο σκοπό:
• Αρχική ή προκαταρκτική
Χρησιµοποιείται ως φίλτρο βιογραφικού. Είναι αρκετά σύντοµη. Συνήθως δεν δίνουν πολλές
πληροφορίες σχετικά µε ζητήµατα όπως µισθός, ωράρια, κλπ.
• Κεντρική ή τυπική επιλογής
Προχωρά περισσότερο, δηλαδή αναλύει όλα τα θέµατα σε µεγαλύτερο βάθος. Αναλύεται λεπτο-
µερώς το βιογραφικό αλλά και θέµατα που αφορούν στην προσωπικότητα, µε σκοπό την επι-
λογή του καταλληλότερου υποψήφιου για την συγκεκριµένη θέση.
• Τελική
Είναι η στιγµή κατά την οποία θα γίνει διαπραγµάτευση των συγκεκριµένων ζητηµάτων που
αφορούν στην πρόσληψή µας: αποδοχές, ωράριο, συγκεκριµένες αρµοδιότητες κλπ.
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Άτοµα που συµµετέχουν
• Ατοµική
Ένας/µία υπεύθυνος συνέντευξης και ένας/µία συνεντευξιαζόµενος/η.
• Οµαδική
Ένας/µία υπεύθυνος συνέντευξης (ή περισσότεροι/-ες) και µια οµάδα συνεντευξιαζοµένων. Γί-
νεται διάλογος γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και για ένα συγκεκριµένο θέµα. Σκοπός είναι
η παρατήρηση και αξιολόγηση της προσωπικότητας, της συµπεριφοράς, των ενδιαφερόντων,
της ικανότητας οµαδικής εργασίας, κλπ.

Τα παραπάνω µοντέλα συνέντευξης χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την θέση, τους στόχους και
την επιχείρηση. Για αυτό θα πρέπει να είµαστε προετοιµασµένες για κάθε είδος συνέντευξης
γιατί µπορεί να αντιµετωπίσουµε µια συνέντευξη µε δοκιµασίες και το άτοµο που παίρνει την συ-
νέντευξη µπορεί να µας ζητήσει συγκεκριµένα παραδείγµατα ή να θελήσει να συζητήσει κατα-
στάσεις για τις οποίες πρέπει να αποδείξουµε ότι έχουµε τις απαιτούµενες ικανότητες. Δηλαδή,
µπορεί να µας ρωτήσουν σε ποιες καταστάσεις έχουµε αναλάβει πρωτοβουλίες, τον τρόπο µε
τον οποίο έχουµε επιδείξει εργασιακή ικανότητα, και ικανότητα συντονισµού ή επίλυσης δια-
φορών κλπ.

Τι πρέπει να κάνουµε πριν από τη Συνέντευξη;
• Να συγκεντρώσουµε πληροφορίες σχετικά µε την Επιχείρηση
Είναι βασικό να γνωρίζουµε ποιες είναι οι δραστηριότητες της επιχείρησης, ποιες είναι οι αξίες
που την διέπουν, το στυλ της και από ποιους αποτελείται, κλπ. Αυτές τις πληροφορίες µπορούµε
να τις αντλήσουµε από την ιστοσελίδα της επιχείρησης, από µηχανές αναζήτησης, µε µια επί-
σκεψη σε κάποια από τα κέντρα της (για παράδειγµα, να επισκεφτούµε ένα εµπορικό κέντρο ή
ένα εστιατόριο της αλυσίδας). Οι πληροφορίες αυτές θα µας είναι πολύ χρήσιµες ώστε να προ-
σαρµόσουµε το λόγο µας και να τονίσουµε τα θέµατα που είναι περισσότερο σχετικά και ση-
µαντικά για την επιχείρηση και/ή την συγκεκριµένη θέση.
• Να προσαρµόσουµε και να ξαναδιαβάσουµε το βιογραφικό µας εάν δεν το έχουµε κάνει

ήδη.
Επίσης, θα ήταν καλό να εκτυπώσουµε ένα για να το έχουµε µαζί µας στη συνέντευξη (ακόµη
και αν δεν µας το έχουν ζητήσει). Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε καλά τι έχουµε γράψει
(ηµεροµηνίες, χρόνια, επιχειρήσεις) και ποιες από τις αρµοδιότητες είχαµε σε κάθε εργασία είναι
πιο σηµαντικές για την συγκεκριµένη θέση.
• Να φροντίσουµε την εµφάνισή µας
Είναι καλό να αποφασίσουµε τι εικόνα θέλουµε να δώσουµε και αν είναι κατάλληλη για την ερ-
γασία που θα µας ανατίθεντο αν µας δίνανε την θέση.
• Να κάνουµε πρόβα
Αν προβάρουµε τις συνηθισµένες ερωτήσεις µπροστά στον καθρέπτη ή αν συµµετάσχουµε σε ένα
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εργαστήρι συνέντευξης, θα αποκτήσουµε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αν µάλιστα προσπαθή-
σουµε να φανταστούµε τι ερωτήσεις θα µπορούσαν να µας κάνουν, δεν θα βρεθούµε προ εκ-
πλήξεως και δεν θα έχουµε άγχος.

Τι µπορεί να µας ρωτήσουν σε µια συνέντευξη;
Ερωτήσεις σχετικά µε την εκπαίδευσή µας
• Γιατί ειδικεύτηκες στο συγκεκριµένο τοµέα;
• Γιατί δεν ολοκλήρωσες τις σπουδές σου;
• Γιατί συµµετείχες σε αυτό το πρόγραµµα κατάρτισης και θέλεις αυτή τη θέση, η οποία δεν έχει

καµία σχέση µε τις σπουδές σου;
• Τι έµαθες στο πρόγραµµα κατάρτισης;
• Έχεις παρακολουθήσεις πολλά προγράµµατα κατάρτισης αλλά δεν έχεις εµπειρία. Έτσι δεν

είναι;
• Δεν έχεις αφιερώσει χρόνο στην κατάρτισή σου. Γιατί;

Ερωτήσεις για την εµπειρία σου
• Από πότε ασχολείσαι µε αυτό τον τοµέα;
• Ποια ήταν η τελευταία σου δουλειά;
• Γιατί έφυγες από την προηγούµενη δουλειά σου;
• Τι έµαθες εκεί;
• Τι εργαλεία χρησιµοποιούσες;
• Ποιες ήταν οι βασικές σου αρµοδιότητες;
• Είχες άλλους ανθρώπους υπό την ευθύνη σου;
• Τι ήταν καλύτερο και τι χειρότερο στην προηγούµενη δουλειά σου;
• Τι σε δυσκόλευε περισσότερο στην προηγούµενη δουλειά σου; Τι ήταν το πιο εύκολο;

Ερωτήσεις που αφορούν την προσωπικότητα (άµεσες ή που αφορούν στοιχεία της προσωπικότη-
τας)
• Ποια είναι τα θετικά προσόντα που έχεις για αυτή τη θέση; Και τα αρνητικά;
• Προτιµάς να εργάζεσαι µόνη σου ή σε οµάδα; Γιατί;
• Προτιµάς να εργάζεσαι σε οριζόντια ή κάθετη δοµή;
• Τι είδους εργασίες σου αρέσουν;
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Άλλες ερωτήσεις
• Ποια είναι η ηλικία σου;
• Τι γνώµη έχεις για.....;
• Έχεις κάποια οικογενειακή υποχρέωση που να µην σου επιτρέπει τα επαγγελµατικά ταξίδια;
• Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση;

Εµείς τι µπορούµε να ρωτήσουµε το άτοµο που παίρνει την συνέντευξη;
Συνήθως στο τέλος της συνέντευξης το άτοµο που παίρνει την συνέντευξη σε ρωτάει αν έχεις
καµία ερώτηση. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να δείξεις το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σου για
την θέση στην συγκεκριµένη επιχείρηση.

• Ερωτήσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες της θέσης: σε ποιο τµήµα υπάγεται, ποιες ευθύνες
θα έχουµε, κλπ.

• Ερωτήσεις σχετικά µε την διαδικασία επιλογής: ηµεροµηνία έναρξης εργασίας, αν θα υπάρ-
χουν και άλλες δοκιµασίες, αν θα επικοινωνήσουν µε όλους τους υποψήφιους/-φιες ανεξάρ-
τητα αν έχουν επιλεγεί ή όχι, αν υπάρχει πίνακας ενδιαφεροµένων για εργασία, κλπ.

• Ερωτήσεις σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες: τύπος σύµβασης, ωράριο, δυνατότητα πε-
ραιτέρω επαγγελµατικής κατάρτισης µέσα στην εταιρεία, αµοιβή, κλπ.

Μην ξεχνάς ότι είναι σηµαντικό να δείξεις ενδιαφέρον για την θέση και την εταιρεία. Για αυτό
είναι προτιµότερο να κάνεις γενικές ερωτήσεις σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης και να αφή-
σεις κατά µέρος την αµοιβή γιο το τέλος.

Χρήσιµη συµβουλή
Καµιά φορά µπορεί να γίνονται διακρίσεις στις διαδικασίες επιλογής. Αν διαπιστώσεις ότι υφί-
στασαι διαφορετική αντιµετώπιση λόγω φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικών προτιµήσεων,
αναπηρίας, κλπ. χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα σου για την συγκεκριµένη θέση της
επιλογής σου, µην ξεχνάς ότι έχεις το δικαίωµα να καταγγείλεις αυτή τη συµπεριφορά. Ένας
τρόπος είναι µέσω της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ή την Επιθεώρηση Εργασίας που έχει την
αρµοδιότητα να παρεµβαίνει σε περιπτώσεις διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία. Το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΕ), όπως επίσης και η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ) προσφέρουν επίσης ενηµέρωση και στήριξη σε περιπτώσεις διακρίσεων στον χώρο της
εργασίας.
Ένα πολύ αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι όταν στην διάρκεια µιας συνέντευξης εργασίας
γίνονται προσωπικές ερωτήσεις για την ιδιωτική σου ζωή και την οικογένειά σου.
Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να ενηµερώνεσαι διαρκώς διότι πάντα υπάρχουν ειδικοί που
µπορεί να σε βοηθήσουν στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
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Βασικές ικανότητες για την επιτυχηµένη αντιµετώπιση µιας διαδικασίας επιλογής

• Θετική αναδιατύπωση
Η θετική αναδιατύπωση είναι µια βασική ικανότητα για επιτυχηµένη συνέντευξη εργασίας. Έγ-
κειται στην ικανότητα να αλλάζεις ότι µπορεί να φαίνεται αρνητικό µετατρέποντας το σε θετικό.
Για παράδειγµα, στο σχόλιο “Είσαι αρκετά µεγάλη για αυτή τη θέση” θα µπορούσαµε να απαν-
τήσουµε ότι τα χρόνια µας έχουν δώσει εµπειρία η οποία θα µας βοηθήσει να ανταποκριθούµε
στις απαιτήσεις της θέσης από την πρώτη κιόλας µέρα στην επιχείρηση, χωρίς να χρειαστούµε
περίοδο προσαρµογής.

• Αυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθηση ορίζεται σαν µια ώριµη επικοινωνιακή συµπεριφορά όπου το άτοµο ούτε επι-
τίθεται, αλλά ούτε και υποτάσσεται στη θέληση των άλλων. Εκφράζει τις δικές του απόψεις και
υπερασπίζεται τα δικαιώµατά του. Είναι µια ώριµη, σαφής, άµεση και ισορροπηµένη στάση µε
την οποία γνωστοποιούµε τις ιδέες και τα συναισθήµατά µας, ή υπερασπιζόµαστε τα νόµιµα δι-
καιώµατά µας, χωρίς την πρόθεση να πληγώσουµε ή να βλάψουµε. Κινητήριος µοχλός είναι η
εσωτερική αυτοπεποίθηση αντί του συναισθηµατισµού που κάποιες φορές ισορροπεί επικίνδυνα
στα όρια του άγχους, της ενοχής και του θυµού.

• Αυτοέλεγχος
Στην διάρκεια µιας συνέντευξης για εργασία είναι σηµαντικό να είµαστε χαλαρές και ήρεµες
γιατί έτσι δείχνουµε εµπιστοσύνης στον εαυτό µας και σιγουριά για την επιτυχηµένη διεκπεραί-
ωση κάθε εργασίας. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση µας δηµιουργεί νευρικότητα (που είναι αρκετά
σύνηθες) θα πρέπει να κάνουµε πρόβες ώστε να µειώσουµε το στρες που δηµιουργεί η διαδικα-
σία της αξιολόγησης, να κάνουµε ασκήσεις αναπνοής, να αποφύγουµε να πιούµε τσάι/καφέ ή
άλλα τονωτικά. Είναι προφανές ότι η αυτοπεποίθηση θα σε βοηθήσει να κάνεις µια πιο σίγουρη
και πειστική θετική αναδιατύπωση.

• Ενεργητική ακρόαση
Καλό είναι να υιοθετήσουµε την κατάλληλη λεκτική ή µη λεκτική στάση ώστε ο/η υπεύθυνος
συνέντευξης να αισθάνεται ότι τον/την ακούµε προσεκτικά και να µας δώσει την ευκαιρία να
απαντήσουµε σωστά. Πρέπει λοιπόν, να τον κοιτάµε κατά πρόσωπο, να δείχνουµε µε την έκ-
φρασή µας ότι συµφωνούµε, να καθίσουµε σωστά στην καρέκλα (όχι απλωµένες, ούτε µαζεµέ-
νες), να µην στηρίζουµε τους αγκώνες στο τραπέζι, να κάνουµε ερωτήσεις που να φανερώνουν
ενδιαφέρον για το θέµα της συζήτησης, κλπ.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ : οι αξίες, οι συµπεριφορές, η διαγωγή και οι πεποιθήσεις στον
χώρο εργασίας
Source: https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/11/Guide_online.pdf
(πρωτότυπο στα αγγλικά)

Όταν καταφέρεις να βρεις µια δουλειά, θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ορισµένα πράγµατα.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
• Να είσαι στην ώρα σου κάθε µέρα
• Να πηγαίνεις στην δουλειά κάθε µέρα
• Να ειδοποιήσεις 2 ώρες πριν σε περίπτωση που νιώθεις άρρωστη ή που αντιµετωπίζεις κάτι

επείγον

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ:
• Τις αναρρωτικές άδειες
• Το χτύπηµα κάρτας
• Τους κανόνες ένδυσης
• Τις διαδικασίες παραίτησης
• Την επίλυση προβληµάτων
• Ποιόν να ενηµερώσεις εάν δεν µπορείς να πας στην δουλειά

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Ακολούθα τους όρους και τους κανονισµούς της εταιρείας
• Αναζήτησε τρόπους βελτίωσης, πχ. σεµινάρια κατάρτισης κλπ.
• Μείνε στην συγκεκριµένη θέση όσο περισσότερο γίνεται, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 µήνες. Αυτό δεί-

χνει στους εργοδότες ότι είσαι ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ και ΙΚΑΝΟΣ ΝΑΔΕΣΜΕΥΤΕΙΣ στην θέση ερ-
γασίας που αναζητάς.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Μετά από 6 µήνες ίσως µπορείς να ανέβεις σε µια ανώτερη θέση εργασίας σε µια δουλειά ή να

αναζητήσεις νέα εργασία
• Βεβαιώσου ότι έχεις µια δουλειά πριν αφήσεις την θέση εργασίας που ήδη έχεις, ή ότι έχεις κά-

ποιον να σε στηρίξει οικονοµικά
• Ενηµέρωσε/γράψε µια ειδοποίηση παραίτησης στον προϊστάµενό σου 2 εβδοµάδες πριν (έλεγξε

πρώτα την πολιτική της εταιρείας στο συγκεκριµένο θέµα) για να τους ειδοποιήσεις ότι φεύγεις
• Ζήτησε συστατικές επιστολές πριν φύγεις
• Θυµήσου να ενηµερώσεις το βιογραφικό σου µε νέες πληροφορίες σχετικά µε τα καθήκοντα και

την θέση εργασίας
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ΕΧΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:
• Η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται
• Η διευθύντρια/προϊστάµενή σου µπορεί να είναι γυναίκα
• Καλό θα ήταν να αποφεύγεις την συζήτηση γύρω από πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήµατα
• Το διάλειµµα για φαγητό είναι µια συνηθισµένη πρακτική που δίνει µια καλή ευκαιρία επικοι-

νωνίας µε τους συναδέλφους σου
• Μερικές φορές οι συνάδελφοι βγαίνουν µαζί µετά την δουλειά για να ενισχύσουν το πνεύµα της

οµάδας και το δίκτυό τους
• Θα πρέπει να ενηµερωθείς για τους κανόνες ένδυσης
• Θα πρέπει να ενηµερωθείς για την πολιτική της εταιρείας για σε ότι αφορά το κάπνισµα
• Θα πρέπει να απευθύνεσαι στους άλλους µε τον όρο «Κύριος» ή «Κυρία» και το επίθετό τους,

εάν δεν σου έχουν πει κάτι διαφορετικό
• Ότι ο κατάλληλος χαιρετισµός µε εξωτερικούς συνεργάτες είναι η χειραψία

Βελτίωση και εξέλιξη στη εργασία
• Επιµόρφωση και ανακύκλωση: συνεχιζόµενη εκπαίδευση
Όταν βρούµε µια θέση εργασίας δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να σταµατήσει η διαδικασία αναζήτη-
σης και κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Αν βρήκαµε τη θέση που ανταποκρίνεται πλήρως στις προσ-
δοκίες µας πρέπει να συνεχίσουµε τις προσπάθειες προκειµένου να µονιµοποιηθούµε ή να
εξελιχτούµε στην εταιρεία. Εάν πάλι η θέση που βρήκαµε εξασφαλίζει έσοδα και εµπειρία, αλλά
δεν είναι ο τελικός εργασιακός στόχος µας, πρέπει να συνεχίσουµε την διαδικασία αναζήτησης
αποκτώντας την εµπειρία και την κατάρτιση που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε µια καλύτερα
αµειβόµενη και καταλληλότερη για το προφίλ µας θέση εργασίας. Ενώ εργαζόµαστε µπορούµε
παράλληλα να επιµορφωνόµαστε – συχνά δωρεάν - µέσα από την συνεχιζόµενη εκπαίδευση.

• Εσωτερική προαγωγή
Η προαγωγή θα µας είναι χρήσιµη όχι µόνο για να αλλάξουµε θέση εργασίας, εάν το επιθυµούµε,
αλλά θα µας δώσει ευκαιρίες βελτίωσης και εξέλιξη µέσα στην παρούσα εργασία µας. Οι επι-
χειρήσεις εκτιµούν πολύ όσους ζητούν συνεχιζόµενη εκπαίδευση µιας και κάτι τέτοιο δείχνει ότι
η εργαζόµενη αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, έχει όρεξη για µάθηση και βελτίωση, ενδιαφέρον για
ενηµέρωση ώστε να προσαρµόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές της αγοράς.

• Επαγγελµατική συνέχεια και βελτίωση στη διάρκεια του εργασιακού βίου
Η επιµόρφωση, όπως έχουµε πει, µας διευκολύνει να αλλάξουµε δουλειά, να επιδιώκουµε βελ-
τίωση της επαγγελµατικής κατάστασης ή να παραµένουµε στην εργασία µας επιτυγχάνοντας
καλύτερες συνθήκες.
Παρά το ότι ενασχόληση µε την επιµόρφωσή µας για κάποιες ώρες την ηµέρα, επιτρέπει την βελ-
τίωση της τωρινής µας εργασίας ή των συνθηκών της, δεν είναι πάντα εύκολο να τη συνδυά-
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ζουµε µε την δουλειά µας. Βέβαια, χάρη στις νέες τεχνολογίες, σήµερα είναι δυνατή η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση, µε ήµι-παρουσία (ένα µέρος στο σπίτι και ένα µέρος σε σχολή), online
(µέσα από το διαδίκτυο), κλπ.

Αν είσαι µετανάστρια και έχεις κάνει κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης στην χώρα προέλευσής
σου, έχε υπόψη σου ότι είναι πολύ σηµαντικό να αναγνωρίσεις τις σπουδές σου. Ακόµη και αν
σου φαίνεται ότι πρόκειται για µια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, καλό είναι να την ξε-
κινήσεις όσο το δυνατό νωρίτερα µιας και αυτό θα σου επιτρέψει την πρόσβαση σε θέσεις ανά-
λογες των προσόντων και ικανοτήτων σου.
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Ποια είναι τα εργασιακά µας δικαιώµατα; Η εργασία στην Ελλάδα
Source: https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/11/Guide_online.pdf

Υπάρχουν µόνιµες συµβάσεις, ή συµβάσεις αορίστου χρόνου που δεν προσδιορίζουν µια συγ-
κεκριµένη χρονική περίοδο και συµβάσεις ορισµένου χρόνου, των οποίων η διάρκεια έχει συµ-
φωνηθεί εκ των προτέρων.

Υπάρχει επίσης εργασία πλήρους απασχόλησης (8 ώρες την ηµέρα, σε σύνολο 40 ώρες την εβδο-
µάδα) και εργασία µερικής απασχόλησης (εργασία για λιγότερες από 40 ώρες την εβδοµάδα),
καθώς και περιστασιακή εργασία (εργασία για λιγότερες µέρες την εβδοµάδα ή λιγότερες εβδο-
µάδες τον µήνα, ή λιγότερους µήνες στον χρόνο ή ένας συνδυασµός αυτών των περιπτώσεων).

Όταν εργάζεσαι παράνοµα:
• Δεν καλύπτεσαι από σύµβαση εργασίας σε σχέση µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σου.
• Δεν έχεις ιατρική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση (δηλαδή πρόσβαση σε ιατρικές επισκέψεις

ή την δυνατότητα συνταξιοδότησης ή την δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαµονής σου).
• Δεν έχεις κάλυψη σε περίπτωση ατυχήµατος, ασθένειας ή άδειας µητρότητας.
• Δε αναγνωρίζεσαι από τον ΟΑΕΔ (Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού) σε περί-

πτωση απόλυσης και δεν µπορείς να διεκδικήσεις το µηνιαίο επίδοµα ανεργίας ή άλλα σχετικά
επιδόµατα.

• Δεν µπορείς να επωφεληθείς των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας όπως τα επιδόµατα όπως το
επίδοµα άδειας και τα οικογενειακά επιδόµατα.

Η σύµβαση υπογράφεται ανάµεσα σε εσένα και τον εργοδότη σου την πρώτη µέρα της εργασίας
ή µερικές µέρες αργότερα και πρέπει να αναφέρει την ηµέρα έναρξης της εργασίας. Για να υπο-
γράψεις την σύµβαση θα χρειαστείς:

Άδεια εργασίας
• ΑΦΜ (αριθµός φορολογικού µητρώου)
• AMKA (αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης)
• ΑΜΑ (αριθµός µητρώου ασφαλισµένου – θα πάρεις αυτόν τον αριθµό από το ΙΚΑ την πρώτη

φορά που εργάζεσαι στην Ελλάδα)
• Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στο: www.refugee.info/athens/info/workinggreece

Εάν δεν υπογράψεις σύµβαση εργασίας, ο εργοδότης µπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιµο
ενώ θα υποχρεωθεί να σε ασφαλίσει αναδροµικά για ολόκληρη την περίοδο εργασίας σου.
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Ωράρια εργασίας
• 40 ώρες εργασίας πενθήµερης εργασίας (8 ώρες/ηµέρα)
• 40 ώρες εργασίας για εξαήµερη εργασία (6 ώρες και 40 λεπτά/ηµέρα)
• Υπερωρίες: + 5 ώρες πέραν των 40 ωρών την εβδοµάδα πληρώνονται κανονικά µε 20% επί

του ωροµισθίου
• Πληρωµή για κάθε ώρα µε βάση τις νόµιµες υπερωρίες:
• Έως 120 ώρες ανά έτος πληρώνονται µε βάση το ωροµίσθιο συν 40%
• Πάνω από 120 ώρες υπερωριών ανά έτος πληρώνονται µε βάση το ωροµίσθιο συν 60%

Νυχτερινή εργασία: Από 22.00 - 6.00: πληρωµή των νυχτερινών ωρών συν 25%.
Σηµείωση: Η νυχτερινή εργασία απαγορεύεται στους ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Η εργασία την Κυριακή ή για 6η ηµέρα µέσα στην εβδοµάδα: αποδίδεται ο κανονικός µισθός
συν 30% (δεν ισχύει για τους τοµείς της εστίασης και της φιλοξενίας).

Εργασία την Κυριακή: 75% επιπλέον του βασικού µισθού.

Διακοπές: κατά τις επίσηµες διακοπές κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι δεν εργάζονται υπό κανο-
νικές συνθήκες, οι εργαζόµενοι δικαιούνται την πλήρη κάλυψη του ποσού των ηµερών αυτών.

Διάλειµµα: όταν η εργασία ξεπερνάει τις 6 ώρες, θα πρέπει να παρέχεται ένα διάλειµµα τουλά-
χιστον 15 λεπτών.

Ρεπό:
• 1ος χρόνος εργασίας: 1,66 ηµέρες τον µήνα, 20 µέρες άδεια τον χρόνο (για πενθήµερη εργασία)

και 24 ηµέρες άδεια τον χρόνο (για 6 εξαήµερη εργασία) µέχρι τις 31/12.
• 2ος χρόνος εργασίας: 1,66 ηµέρες τον µήνα + 1 ηµέρα άδειας τον µήνα, 21 ηµέρες άδεια τον

χρόνο (για πενθήµερη εργασία) και 25 ηµέρες άδεια (για εξαήµερη εργασία) µέχρι τις 31/12.
• 3ος χρόνος εργασίας: 1,66 ηµέρες τον µήνα + 2 ηµέρες άδεια τον µήνα, 22 ηµέρες άδεια τον

χρόνο (για πενθήµερη εργασία) και 26 ηµέρες άδεια τον χρόνο (για εξαήµερη εργασία) µέχρι
τις 31/12.

Επιδόµατα κατά την διάρκεια της άδειας
Συνήθεις αποδοχές + επίδοµα διακοπών/επίδοµα Χριστουγέννων/επίδοµα Πάσχα
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Μισθός και ηµεροµίσθιο
• Κατώτατος µηνιαίος µισθός στην Ελλάδα (40 ώρες/εβδοµάδα)
• Για εργαζοµένους άνω των 25 ετών, ο κατώτατος µισθός είναι 586,08 €

(492 € καθαρός + 94 € ασφάλεια υγείας, κοινωνική ασφάλιση και φορολογία)
• Για εργαζοµένους κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος µηνιαίος µισθός είναι 510,95 € (429 € κα-

θαρές αποδοχές + 82 € IKA και φορολογία)

Κατώτατο ηµεροµίσθιο
• Για εργαζοµένους άνω των 25 ετών, το κατώτατο ηµεροµίσθιο είναι 26,18 €
• Για εργαζοµένους κάτω των 25 ετών, το κατώτατο ηµεροµίσθιο είναι 22,83 €

Κατώτατο ωροµίσθιο
• Για εργαζοµένους άνω των 25 ετών: 3,51 € net + 2,95 € εισφορές IKA
• Για εργαζοµένους κάτω των 25 ετών: 3,06 € net + 2,57 € εισφορές IKA

Εργόσηµο
• Ένα είδος πληρωµής (εν είδη στάµπας) ηµεροµισθίου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για

εργαζοµένους σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως:
• Υπηρεσίες οικιακής καθαριότητας
• Κηπουρική
• Φύλαξη και µεταφορά νηπίων
• Υποστήριξη ανθρώπων µε κινητικές δυσκολίες ή ηλικιωµένων µε δυσκολίες µετακίνησης
• Επισκευές (που διαχωρίζονται από την κατασκευή)
• Ιδιαίτερα µαθήµατα
• Υπηρεσίες οµορφιάς
• Υπηρεσίες καθαριότητας και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων
• Διανοµή εµπορικών και ενηµερωτικών φυλλαδίων
• Προώθηση προϊόντων προσώπου και σώµατος
• Προώθηση καταναλωτικών προϊόντων
• Περιλαµβάνει το καθαρό ποσό αποδοχών + τις ασφαλιστικές εισφορές προς το IKA
• Παράδειγµα: 600 € (καθαρό ποσό) Χ 1,333 (συντελεστής) = 800 € (ονοµατική αξία εργοσήµου)

Δικαιώµατα εγκυµοσύνης και µητρότητας
Οι εγκυµονούσες εργαζόµενες δικαιούνται 17 συνεχείς εβδοµάδες άδειας µητρότητας:
• 8 εβδοµάδες από τις οποίες πρέπει να χρησιµοποιηθούν πριν τον τοκετό
• Και 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό
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• Για την πρόσβαση στην άδεια µητρότητας:
η εργαζόµενη πρέπει να ειδοποιήσει τον εργοδότη για την πρόθεσή της να πάρει άδεια και να κα-
ταθέσει ιατρική ή άλλη κατάλληλη βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης που να διαβεβαιώνει την εγ-
κυµοσύνη και να προσδιορίζει την προβλεπόµενη εβδοµάδα τοκετού. Η ειδοποίηση πρέπει να
επιδοθεί τον συντοµότερο δυνατό µετά την επιβεβαίωση της εγκυµοσύνης. Η άδεια µητρότητας
πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο οκτώ εβδοµάδες πριν την προβλεπόµενη εβδοµάδα τοκετού.

• Κατά την διάρκεια της άδειας µητρότητας
η εργαζόµενη δικαιούται να λαµβάνει από τον εργοδότη της το ήµισυ του µισθού της. Το υπό-
λοιπο ποσό της αµοιβής καλύπτεται – που υπόκειται σε ελάχιστο και ανώτατο προσδιορισµένο
ποσό – από το ΙΚΑ.

• Λήξη της άδειας µητρότητας:
Η εργαζόµενη δικαιούται, χωρίς µείωση µισθού, να µειώσει το ωράριό της κατά µία ώρα την
ηµέρα για τους επόµενους 30 µήνες, ή µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, να µειώσει το
ωράριό της για δύο ώρες την ηµέρα για 12 µήνες, ή για τρεις ώρες για τους επόµενους έξι µήνες.

• Οι έγκυες εργαζόµενες απολαµβάνουν ειδικής εργασιακής προστασίας:
Οι εργοδότες απαγορεύεται να απολύσουν µια έγκυο εργαζόµενη, ή µία εργαζόµενη που έχει
γεννήσει προσφάτως, έως και 18 µήνες µετά τον τοκετό.
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4η ενότητα:

Προστασία από ρατσιστικές επιθέσεις
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Στόχοι της ενότητας:

• Η παροχή βασικών πληροφοριών για τις διαδικασίες καταγγελίας ρατσιστικών επιθέσεων

και την παροχή υποστήριξης στα θύµατα των επιθέσεων.

• Η παροχή βήµα προς βήµα συµβουλευτικής για την περίπτωση που κάποιος καταστεί

µάρτυρας µιας ρατσιστικής επίθεσης και επιθυµεί να παρέµβει.

Πως να χρησιµοποιήσετε αυτή την ενότητα:

• Στα σεµινάρια παροχής πληροφοριών και στα σεµινάρια ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης

για την αφύπνιση σχετικά µε τις διαδικασίες καταγγελίας ρατσιστικών επιθέσεων.

• Στα σεµινάρια παροχής πληροφοριών για την βήµα προς βήµα συµβουλευτική

για την περίπτωση που κάποιος γίνει µάρτυρας µιας ρατσιστικής επίθεσης και επιθυµεί

να παρέµβει. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου από τους εκπαιδευτές και από τους

εκπαιδευόµενους ατοµικά.

• Στις ατοµικές συνεδρίες για την συµπλήρωση των σχετικών εγγράφων σε σχέση

µε την διαδικασία καταγγελίας ρατσιστικών επιθέσεων για τα θύµατα που επιθυµούν

να προβούν σε καταγγελία.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Πηγή: http://rvrn.org/wp-content/uploads/2016/03/RVRN_2016-1.pdf

Αν δεχτείς επίθεση λόγω της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής σου, ή λόγω χρώµατος, θρησκείας,
αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού ή ταυτότητας φύλου:
• Κάλεσε έντονα σε βοήθεια τους περαστικούς ή άλλους µάρτυρες.
• Απευθύνσου στην αστυνοµία (στο κοντινότερο αστυνοµικό τµήµα, µε κλήση στο 100 ή στην

ειδική τηλεφωνική γραµµή Αντιµετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ: 11414) και επιδίωξε
όσο το δυνατόν ταχύτερα την καταγραφή της µαρτυρίας σου ή ενδεχοµένως της καταγγελίας
σου.

• Εάν είσαι µετανάστης χωρίς κάποια άδεια διαµονής, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι, στις περιπτώ-
σεις που προβλέπονται από το νόµο (π.χ. επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη), χορηγείται σε
θύµατα και µάρτυρες άδεια διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως, εφόσον διαταχθεί
προκαταρκτική εξέταση ή ασκηθεί ποινική δίωξη.

Μπορείς να απευθυνθείς πρώτα στις παρακάτω οργανώσεις ώστε να ενηµερωθείς για τα δι-
καιώµατά σου και τη διαδικασία προστασίας αλλοδαπών θυµάτων και µαρτύρων χωρίς χαρτιά.
Εξασφάλισε ιατρική βεβαίωση από νοσοκοµείο και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.
Σηµείωσε τα στοιχεία των µαρτύρων για πιθανή µελλοντική χρήση.
Απευθύνσου στις οργανώσεις του Δικτύου για να καταγράψεις το περιστατικό.
Αν θέλεις να καταθέσεις µήνυση, µπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν δικηγόρο για να δείτε
µαζί αν αυτό µπορεί να γίνει µε τα στοιχεία και τους µάρτυρες που έχεις. Δικηγόροι του Δικτύου
παρέχουν δωρεάν νοµική υποστήριξη σε πρόσφυγες και µετανάστες, µε ή χωρίς χαρτιά, και σε
άλλα θύµατα ρατσιστικής βίας.

Μπορείς επίσης, ανεξάρτητα από την κατάθεση µήνυσης, να απευθυνθείς στις παρακάτω οργα-
νώσεις για µια ανώνυµη καταγραφή αυτού που σου συνέβη, καθώς και για να ενηµερωθείς για
τα δικαιώµατά σου και τυχόν υποστηρικτικές υπηρεσίες:

4.1.
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ΑΘΗΝΑ
• Αίτηµα: 210 9241677

• ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 210 8259880, 210 8257661

• Γιατροί του Κόσµου: 210 3213150

• Διεθνής Αµνηστία: 210 3600628 (εσωτ. 42)

• Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών: 210 3813928

• Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα - Πλειάδες: 210 6444497

(σε περίπτωση επείγοντος 6973373937)

• Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου: 213 0264975

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 210 3605631, 22920 22414, 22920 27744

• Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ): 210 3472259

• Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες: 210 3800990

• Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών: 210 8831620

• Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων: 213 0282976

• Θετική Φωνή: 210 8627572

• Ιατρική Παρέµβαση: 210 7778770

• Κέντρο Ζωής: 210 7257617

• Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ: 210 8616280

• Κέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουµενικό Πρόγραµµα

• Προσφύγων: 210 7295926, 210 7295927

• Κόσµος χωρίς Πολέµους και Βία: 6942913972

• ΜΕΤΑδραση -Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη: 210 5147423-4

• Οικογένειες Ουράνιο Τόξο: 6948257008

• Οµάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώµατα Προσφύγων και Μεταναστών: 210 8259449

• Οµοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ): 6997679021

• Σύλλογος Ενωµένων Αφγανών: 211 1830810 & 6947397864

• Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας: 210 8834818 (Τρίτη και Πέµπτη, 18:00-20:00)

• Σωµατείο Υποστήριξης Διεµφυλικών (για την υποστήριξη των τρανς ατόµων): 6938982832

• Act up: 210 3303306

• Asante: 210 3302458

• Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας: 6945583395

• Generation 2.0 RED: 216 7003325 (εσωτερικό 3041)

• PRAKSIS: 210 8213704 (Πολυϊατρείο), 210 8210552 (Κέντρο Αλληλεγγύης),
210 5244574 (Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Αθήνας), 6985866432 (Κέντρο Υποδοχής Αστέγων
Πειραιά)
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
• ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 2310 526150, 2310 501030

• Γιατροί του Κόσµου: 2310 566641

• Οµάδα Νοµικών για την Υποστήριξη των Δικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών:

6984108744

• PRAKSIS: 2310 556145 (Πολυϊατρείο), 2310 501040 (Κέντρο Αλληλεγγύης), 2310 527938

(Κέντρο Υποδοχής Αστέγων)

ΚΡΗΤΗ:
• Γιατροί του Κόσµου: 28210 23110

• Φόρουµ Μεταναστών Κρήτης: 6973525049

ΠΑΤΡΑ:
• Γιατροί του Κόσµου: 2610 310366

• Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών: 6974992559

• PRAKSIS: 2610 321933 (Drop-In Centre)

ΡΟΔΟΣ:
• Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου: 22410 20413, 22410

21427, 22410 74420

ΧΙΟΣ:
• ΛΑΘΡΑ - Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου: 6936768175

Οι παραπάνω οργανώσεις καταγράφουν µε τη βοήθεια του θύµατος τα περιστατικά βίας µε ρα-
τσιστικό κίνητρο σε µια τυποποιηµένη Φόρµα Καταγραφής Ρατσιστικού Περιστατικού. Για την
προστασία του θύµατος, δεν γίνεται αναφορά σε προσωπικά στοιχεία και τηρείται η αρχή της εµ-
πιστευτικότητας. Η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει τις οργανώσεις που είναι µέλη του Δικτύου Κα-
ταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας να πιέσουν την πολιτεία για την καταπολέµηση του
φαινοµένου της ρατσιστικής βίας και να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη.
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Τέλος, αν στο περιστατικό εµπλέκονται µε οποιονδήποτε τρόπο αστυνοµικοί, δηµόσιοι υπάλλη-
λοι ή άλλοι δηµόσιοι λειτουργοί, µπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο
Συνήγορος θα σε βοηθήσει να γράψεις την καταγγελία σου, θα την ερευνήσει και θα αναζητή-
σει πειθαρχικές ευθύνες. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείς να καλέσεις στο 213 1306 600.

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας είναι µια πρωτοβουλία της Εθνικής Επι-
τροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR). Συµµετέχουν µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις και φορείς που παρέχουν νοµικές, ιατρικές, κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες
και έρχονται σε επαφή µε θύµατα ρατσιστικής βίας.

Στόχοι καταγραφής:
Οι οργανώσεις που συµµετέχουν δεν µπορούν να εγγυηθούν την απονοµή δικαιοσύνης. Ωστόσο
η καταγραφή των περιστατικών βίας µε ρατσιστικό κίνητρο είναι σηµαντική για:
• την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας
• την διατύπωση συστάσεων προς την πολιτεία την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά µε το Δίκτυο µπορείς επίσης να επικοινωνήσεις στο
210 7233 216 και racistviolence@nchr.gr
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Πώς µπορείς να παρέµβεις όταν γίνεσαι µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων
Πηγή: http://www.unitedagainstracism.org/

ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Τι µπορείς να κάνεις όταν είσαι µάρτυρας σε µια ρατσιστική επίθεση;
Αυτός ο κατάλογος συνοψίζει τα πιο σηµαντικά βήµατα για µια θαρραλέα παρέµβαση:

1. Να είσαι προετοιµασµένος/προετοιµασµένη.
Σκέψου µια κατάσταση στην οποία ένα άτοµο απειλείται ή υφίσταται επίθεση. Φαντάσου πώς θα
αισθανθείς και τι θα µπορούσες να κάνεις για να βοηθήσεις.

2. Μείνε ήρεµος/ήρεµη.
Συγκεντρώσου σε ό, τι έχεις φανταστεί στο βήµα 1. Μην αφήσεις το φόβο ή το θυµό να σου
αποσπάσει την προσοχή.

3. Δράσε αµέσως.
Αντέδρασε γρήγορα και µην περιµένεις µέχρι να βοηθήσουν άλλοι άνθρωποι. Όσο περισσότερο
διστάζεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να παρέµβεις.

4. Φέρε βοήθεια.
Χρησιµοποίησε το κινητό σου τηλέφωνο για να καλέσεις την αστυνοµία (βεβαιώσου ότι έχεις στη
λίστα των επαφών σου τους απαραίτητους αριθµούς). Μέσα στο λεωφορείο: Ενηµέρωσε τον/την
οδηγό. Στο δρόµο: Φώναξε δυνατά. Εάν δεν είσαι βέβαιος/βέβαιη τι είναι καλύτερο να φωνάξεις,
το “ΦΩΤΙΑ” σίγουρα τραβάει αµέσως την προσοχή.

5. Τράβα την προσοχή.
Απευθύνσου στους/στις επιβάτες και στους/στις θεατές του περιστατικού άµεσα και προσωπικά:
«Κύριε εσείς, µε το µπλε σακάκι, σας παρακαλώ ενηµερώσετε τον οδηγό!». Να µιλάς δυνατά!
Η φωνή σου θα σε κάνει να νιώσεις αυτοπεποίθηση και θα ενθαρρύνει και άλλους να παρέµβουν
επίσης.

6. Υποστήριξε το θύµα.
Κράτα οπτική επαφή µε το θύµα για να νιώσει σίγουρο ότι είσαι εκεί για να το βοηθήσεις.

4.2.
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7. Ενόχλησε το δράστη.
Φώναξε δυνατά. Προσπάθησε τουλάχιστον, ακόµα κι αν δεν µπορείς να βγάλεις ήχους.

8. Ποτέ µη χρησιµοποιείς βία.
Μη χρησιµοποιείς όπλα. Μην αγγίζεις το δράστη. Αυτό µπορεί να αυξήσει την επιθετικότητα
του/της ή να κλιµακώσει την κατάσταση.

9. Μην προκαλείς το δράστη.
Μην του/της απευθύνεσαι άµεσα, καθώς οι παριστάµενοι µπορεί να νοµίσουν ότι γνωριζόσα-
στε. Μην χρησιµοποιήσεις υβριστικούς χαρακτηρισµούς, γιατί αυτό µπορεί να στρέψει τους πα-
ριστάµενους εναντίον σου. Μην καρφώνεις το βλέµµα σου στο δράστη. Αυτό θα µπορούσε να
τον/την κάνει πιο επιθετικό/επιθετική.

10. Κάλεσε την αστυνοµία.
Μην κοιτάς µόνο, αλλά παρατήρησε προσεκτικά τη σκηνή και προσπάθησε να κρατήσεις στη
µνήµη σου το πρόσωπο, τα ρούχα του δράστη και την οδό διαφυγής. Κατάγγειλε το περιστατικό
στην αστυνοµία και βοήθησε ως µάρτυρας. Η κλήση σου στην Άµεση Δράση µπορεί να είναι
ακόµη και ανώνυµη. Σηµείωσε τον αριθµό της θέσης του/της χειριστή/ριας που θα σου δηλώσουν
στην αρχή του τηλεφωνήµατος (πχ: θέση 5). Αν αργήσουν ή δεν εµφανιστούν οι αστυνοµικοί, τη-
λεφώνησε ξανά και ζήτα τον επόπτη βάρδιας. Ανάφερέ του τα γεγονότα και ρώτα γιατί δεν αν-
ταποκρίθηκε εγκαίρως η αστυνοµία στην κλήση σου. Μείνε στο σηµείο του συµβάντος και
εφόσον το επιθυµείς δώσε τα στοιχεία σου στην αστυνοµία για να καταθέσεις και επίσηµα σαν
µάρτυρας.

Στη συνέχεια ενηµέρωσε κάποια από τις οργανώσεις που συµµετέχουν στο δίκτυο καταγραφής
της ρατσιστικής βίας, κάνοντας πλήρη περιγραφή όλων των γεγονότων.

Κάλεσε το ΕΚΑΒ αν το θύµα έχει υποστεί τραύµατα και µείνε µαζί του, µέχρι ασθενοφόρο να
το παραλάβει ή συνόδευσε το στο νοσοκοµείο.

Ενηµέρωσε το θύµα ότι έχει δικαίωµα να καταγγείλει το γεγονός και φέρε το σε επαφή µε τις αν-
τίστοιχες οργανώσεις και την απαραίτητη νοµική βοήθεια.

Τέλος: δείξε θάρρος, γιατί αν όχι εσύ, τότε ποιος;
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5η ενότητα:

Πρόληψη της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης
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Στόχος της ενότητας:

• Η παροχή βασικών πληροφοριών για την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τον τρόπο δράσης

ενός γονέα στην περίπτωση που το παιδί του κινδυνεύει από την υιοθέτηση αντικοινωνικών

απόψεων που µπορεί να οδηγήσουν στην αποξένωση, τον αυτο-αποκλεισµό και ενδεχοµένως

σε βίαιες πράξεις που παρακινούνται από ιδεολογίες µίσους.

Πως να χρησιµοποιήσετε αυτή την ενότητα:

• Στα σεµινάρια παροχής πληροφοριών και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης για την αφύπνιση

γύρω από την φύση και τους κινδύνους της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, τους λόγους που

συµβαίνει, καθώς και την παροχή συµβουλευτικής για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί κανείς

να προσεγγίσει το παιδί του, εάν αυτό διατρέχει τον κίνδυνο του ενστερνισµού µιας ιδεολο-

γίας µίσους.

• Στις ατοµικές συνεδρίες εάν υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες από µέρους των εκπαιδευοµένων,

καθώς κι από εκείνους τους εκπαιδευόµενους που επιθυµούν να ενηµερωθούν προσωπικά

πέραν των σεµιναρίων και των ατοµικών συνεδριών.

Σηµαντική διευκρίνιση: αναγνωρίζουµε, ενστερνιζόµαστε και θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντική
την διάκριση µεταξύ ριζοσπαστισµού και ριζοσπαστικοποίησης. Ο πρώτος όρος αναφέρεται σε
θετική κοινωνική αλλαγή διαµέσου της διεύρυνσης της συµπερίληψης, της ενδυνάµωσης της
δηµοκρατικής συµµετοχής και της καταπολέµησης της περιθωριοποίησης και του αποκλεισµού.
Ο δεύτερος όρος αναφέρεται σε ιδεολογίες µίσους που τείνουν προς τον αποκλεισµό παρά στην
συµπερίληψη και δίνουν µικρή σηµασία στην ανθρώπινη ζωή, κι έτσι, λειτουργούν εναντίον της
κοινωνικής ενσωµάτωσης.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Source: https://educateagainsthate.com/parents/?filter=extremism-and-radicalisation-parents
(το πρωτότυπο κείµενο είναι στην αγγλική γλώσσα)

• Συζητώντας για τον εξτρεµισµό
Εάν ανησυχείς ότι το παιδί σου υπόκειται σε εξτρεµιστικές επιρροές ή ότι έχει ριζοσπαστικο-
ποιηθεί, η προοπτική µιας συζήτησης µαζί του µπορεί να φαίνεται αγχωτική. Παρακάτω µπορείς
να βρεις κάποιους τρόπους για να την κάνεις ευκολότερη.

Δεν είναι ποτέ εύκολο να ξεκινήσει µια σοβαρή συζήτηση µε ένα παιδί. Εάν ξεκινήσεις την συ-
ζήτηση υπερβολικά δυναµικά. Εάν πάλι η προσέγγισή σου είναι υπερβολικά διακριτική µπορεί
να καταλήξετε να συζητάτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρακάτω µπορείς να βρεις ορισµένες
ιδέες να σε καθοδηγήσουν:
• Κάνε το παιδί σου να αισθανθεί άνετα
• Βρες την σωστή ισορροπία
• Άφησε το παιδί σου να µιλήσεις χωρίς να το διακόπτεις
• Ενθάρρυνε τις ερωτήσεις
• Άκου

Είναι σηµαντικό να σκεφτείς που και πότε να θέσεις το ζήτηµα του εξτρεµισµού µε το παιδί σου.
Διάλεξε ένα µέρος στο οποίο το παιδί νιώθει άνετα. Επίλεξε µια ώρα που δεν θα έχεις να αντι-
µετωπίσεις ενοχλήσεις.

Κάνε την συζήτηση να φαίνεται σχετική. Για παράδειγµα, εάν παρακολουθείτε κάτι µαζί στην τη-
λεόραση για τον εξτρεµισµό, θα µπορούσες να ρωτήσεις το παιδί σου τι θα έκανε εάν βρισκό-
ταν σε παρόµοια κατάσταση. Ή για να δείξεις ότι εκτιµάς την γνώµη του, θα µπορούσες να πεις
ότι ένας φίλος σου χρειάζεται συµβουλές για τον εξτρεµισµό. Ρώτα το παιδί σου τι ξέρει για τον
εξτρεµισµό. Προσπάθησε να καταλάβεις τι γνωρίζει για το ζήτηµα.

Όταν συζητάς µε το παιδί σου, φρόντισε να το ακούς:
• Ρώτησέ το µε τρόπο που η απάντηση δεν είναι απλώς ένα «ναι» ή ένα «όχι». Αυτό θα του δώσει

την δυνατότητα να σου πει τις πραγµατικές του σκέψεις.
• Άφησε το παιδί να µιλήσει χωρίς διακοπές και ενθάρρυνέ το να κάνει ερωτήσεις
• Να είσαι ειλικρινής µαζί του σε ότι αφορά τις σκέψεις σου για τον εξτρεµισµό και να µιλήσεις

για τις δικές του απόψεις

Είναι σηµαντικό για το παιδί σου να γνωρίζει ότι µπορεί να σε εµπιστευτεί. Εάν το παιδί δεν αισθά-
νεται άνετα να σου µιλήσει, τότε πρότεινέ του να µιλήσει σε άλλους ανθρώπους που εµπιστεύεται.
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Πως ριζοσπαστικοποιείται κάποιος;
Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης είναι διαφορετική για κάθε παιδί, ωστόσο υπάρχουν ορι-
σµένοι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν τους νέους ανθρώπους προς την ριζοσπαστικο-
ποίηση.

Το υπόβαθρο της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης είναι µια εξτρεµιστική ιδεολογία που
φαίνεται ελκυστική και πειστική, συχνά επειδή φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στο αίσθηµα παρα-
πόνου και αδικίας των νέων ανθρώπων. Η παρουσία προσωπικών ευαλωτότητων ή διάφοροι το-
πικοί παράγοντες µπορεί να καταστήσουν έναν νέο άνθρωπο περισσότερο ευάλωτο σε
εξτρεµιστικά µηνύµατα. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι οι παρακάτω:
• Αίσθηση του µη ανήκειν
• Συµπεριφορικά προβλήµατα
• Προβλήµατα στο σπίτι
• Έλλειψη αυτοεκτίµησης
• Εγκληµατική δραστηριότητα
• Εµπλοκή µε συµµορίες

Τα παιδιά δεν χρειάζεται να συναντήσουν κάποιον δια ζώσης για να υποκύψουν σε εξτρεµιστι-
κές πεποιθήσεις. Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο από εξτρεµιστικές οµά-
δες για την ριζοσπαστικοποίηση των νέων ανθρώπων. Αυτές οι οµάδες προσφέρουν συχνά λύσεις
στην αίσθηση έλλειψης κατανόησης, στην αίσθηση ότι δε εισακούγονται ή στην αίσθηση ότι
αδικούνται.

Η ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο
Μίλησε στο παιδί σου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, εξήγησε τους κινδύνους και βεβαιώσου
ότι οι λογαριασµοί τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ασφαλείς. Εγκατέστησε συστή-
µατα γονεϊκού ελέγχου ώστε να παρακολουθείς σε τι έχουν πρόσβαση.

Παρακάτω θα βρεις ορισµένες χρήσιµες ιδέες που µπορούν να σε βοηθήσουν να κρατήσεις το
παιδί σου ασφαλές:
• Μίλησε µε το παιδί σου για το τι κάνει στο διαδίκτυο
• Ζήτα του να σου δείξει τις αγαπηµένες του ιστοσελίδες
• Δείξε ενδιαφέρον για το ποιοι είναι οι διαδικτυακοί φίλοι του
• Ζήτα του να αποφασίσει µε ποιους θέλει να είναι φίλος/φίλη
• Συµφωνείστε µαζί για την διάρκεια και για το ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται
• Σκέψου να εγκαταστήσεις γονεϊκό έλεγχο στις συσκευές του
• Θέσε το ζήτηµα του ακατάλληλου περιεχοµένου. Το έχουν συναντήσει ποτέ στο διαδίκτυο;
• Βεβαιώσου ότι γνωρίζουν πως να καταγγέλλουν την διαδικτυακή παρενόχληση
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Τα παιδιά δεν σκέφτονται τους ανθρώπους που συναντάνε στο διαδικτυακό περιβάλλον από τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή µέσω διαδικτυακών παιχνιδιών είναι άγνωστοι. Επισήµανε ότι
είναι πολύ πιο εύκολο να πει κάποιος ψέµατα στο διαδίκτυο σε σχέση µε την κανονική ζωή. Ιδα-
νικά, προσπάθησε να γίνεις φίλος µε το παιδί σου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ζήτησε από
έναν φίλο ή ένα µέλος της οικογένειας που εµπιστεύεστε και οι δύο να προσπαθήσει.

Δείξε ενδιαφέρον για τις διαδικτυακές δραστηριότητες του παιδιού σου µε τον ίδιο τρόπο που το
κάνεις για τις δια ζώσης δραστηριότητες. Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγει τους φί-
λους του; Γιατί έχει τόσους πολλούς; Μην φοβάσαι να ρωτήσεις, καθώς είναι σηµαντικό να συ-
ζητήσεις για την διαδικτυακή ασφάλεια µαζί τους.

Θέστε µαζί ορισµένους κανόνες. Συζητείστε τον χρόνο που τους επιτρέπεται να περνάνε στο δια-
δίκτυο, για τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται και για τις δραστηριότητές τους.

Οι παροχή διαδικτυακής σύνδεσης (ISP), παρέχουν γονεϊκό έλεγχο για φορητούς υπολογιστές,
τηλέφωνα, ταµπλέτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο.
Ο γονεϊκός έλεγχος σου επιτρέπει να φιλτράρεις ή να περιορίσεις τι κάνει το παιδί σου στο δια-
δίκτυο.

Έλεγξε τις ρυθµίσεις απορρήτου στους λογαριασµούς κοινωνικής δικτύωσης του παιδιού σου για
να διαφυλάξεις την ιδιωτικότητα των προσωπικών πληροφοριών. Μίλησε στο παιδί σου για το
τι κάνει όταν βλέπει περιεχόµενο που το ανησυχεί ή το αναστατώνει ή εάν κάποιος που έρχεται
σε επαφή µαζί του το κάνει να αισθάνεται άβολα ή του προκαλεί αγωνία.

Πολλές ιστοσελίδες διαθέτουν εργαλεία για την καταγγελία παρενόχλησης, οπότε φρόντισε να
ενηµερωθείς και γι’ αυτές.
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Σηµάδια ριζοσπαστικοποίησης
Δεν υπάρχει ένας µόνο δρόµος προς την ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένα συµ-
περιφορά χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν ότι το παιδί σου έχει εκτεθεί σε ριζοσπαστικοποι-
ητικές επιρροές.

Η ριζοσπαστικοποίηση των παιδιών µπορεί να συµβεί σε µία εκτεταµένη χρονική περίοδο. Σε
ορισµένες περιπτώσεις πυροδοτείται από ένα συγκεκριµένο περιστατικό ή από µια είδηση και
τότε µπορεί να συµβεί πολύ πιο γρήγορα. Ορισµένες φορές υπάρχουν ξεκάθαρα σηµάδια ριζο-
σπαστικοποίησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτές οι αλλαγές είναι λιγότερο προφανείς.

Η εφηβεία είναι µια χρονική περίοδος µεγάλης αλλαγής και οι νέοι άνθρωποι θέλουν συχνά να
είναι µόνοι τους, θυµώνουν εύκολα και δεν εµπιστεύονται τις αρχές και την εξουσία. Αυτό κα-
θιστά πολύ δύσκολη την διάκριση µεταξύ της κανονικής συµπροφοράς εφήβων και µιας συµ-
προφοράς που υποδεικνύει ότι το παιδί σου έχει εκτεθεί σε ριζοσπαστικοποιητικές επιρροές.

Οι παρακάτω συµπεριφορές σηµειώνονται ως οδηγός που µπορεί να σε βοηθήσει να ταυτοποι-
ήσεις τις πιθανότητες ριζοσπαστικοποίησης:

Εξωτερικές εµφάνιση
• Αυξανόµενη εριστικότητα
• Άρνηση να ακούσει άλλες απόψεις
• Απροθυµία να συναναστραφεί µε παιδιά που είναι διαφορετικά
• Ασπασµός θεωριών συνοµωσίας
• Αίσθηση δίωξης
• Αλλαγή φίλων και εµφάνισης
• Αποστασιοποίηση από παλιότερους φίλους
• Εγκατάλειψη πραγµάτων που πριν απολάµβανε να κάνει
• Μυστικότητα και απροθυµία να συζητήσει που βρίσκεται
• Συµπάθεια για εξτρεµιστικές ιδεολογίες και οµάδες

Διαδικτυακή συµπεριφορά
• Αλλαγή διαδικτυακής ταυτότητας
• Κατοχή περισσοτέρων από µία ταυτοτήτων
• Περνάει πολύ χρόνο στο διαδίκτυο ή στο τηλέφωνο
• Πρόσβαση σε εξτρεµιστικό διαδικτυακό υλικό
• Προσχώρηση ή προσπάθεια προσχώρησης σε εξτρεµιστική οργάνωση
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Ξέρεις το παιδί σου καλύτερα από τον καθένα, εποµένως εµπιστεύσου το ένστικτό σου εάν αι-
σθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Είσαι στην καλύτερη θέση να διαπιστώσεις εάν το παιδί σου
παρουσιάζει ασυνήθιστες συµπεριφορές µε βάση τον χαρακτήρα του.

Παράγοντες ευαλωτότητας
Παιδιά από οποιοδήποτε περιβάλλον µπορεί να ριζοσπαστικοποιηθούν. Παρακάτω παρατίθενται
ορισµένοι συνηθισµένοι παράγοντες που µπορεί να κάνουν ορισµένα παιδιά περισσότερο ευά-
λωτα.

Ως γονιός µπορεί να αναγνωρίσεις οποιονδήποτε από αυτούς τους παράγοντες ή τις αλλαγές πριν
από οποιονδήποτε άλλο και µπορείς να χρησιµοποιήσεις την κρίση σου για να αξιολογήσεις εάν
το παιδί σου είναι ευάλωτο. Οι παρακάτω συµπεριφορές είναι ένας οδηγός αξιολόγησης και είναι
σηµαντικό να θυµάσαι ότι οποιοσδήποτε µπορεί να επηρεαστεί από τον εξτρεµισµό:
• Δυσκολίες µε την αίσθηση της ταυτότητας
• Απόσταση από το πολιτισµικό ή θρησκευτικό περιβάλλον
• Δυσκολία ένταξης στην κοινωνία υποδοχής
• Δυσκολίες µε την κατανόηση της θέσης του στην κοινωνία
• Οικογενειακά προβλήµατα
• Εµπειρία τραυµατικού γεγονότος
• Δυσκολίες στην κοινωνική διαδραστικότητα, έλλειψη ενσυναίσθησης ή προβληµατική κατα-

νόηση των συνεπειών των πράξεών του
• Χαµηλή αυτο-εκτίµηση

Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες µπορεί να κάνει εάν παιδί περισσότερο ευάλωτο
στην πεποίθηση ότι οι ισχυρισµοί των εξτρεµιστών είναι η απάντηση στα προβλήµατά του.

Οι εξωτερικοί παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο, όπως για παράδειγµα: ενδοκοινοτική ένταση, γε-
γονότα που επηρεάζουν την χώρα ή την περιοχή καταγωγής των γονιών, ή η παρουσία φίλων ή
µελών της οικογένειας που έχουν προσχωρήσει σε εξτρεµιστικές οµάδες. Η έκθεση σε µονολι-
θικές απόψεις επίσης συνάδει στην διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης.

Τα παιδιά που έχουν εµπλακεί σε εγκληµατικές οµάδες, ή που δυσκολεύτηκαν να επανενταχ-
θούν µετά από φυλάκιση ή από παραµονή σε σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων µπορεί επί-
σης να βρίσκονται σε κίνδυνο.
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Τι µπορώ να κάνω για να προστατεύσω το παιδί µου από τις εξτρεµιστικές επιρροές;
Η ειλικρίνεια και η συζήτηση µε το παιδί σου σε τακτική βάση είναι ο καλύτερος τρόπος για να
το κρατήσεις ασφαλές. Θυµήσου ότι η ασφάλεια του παιδιού σου εκτείνεται και στην διαδι-
κτυακή ασφάλεια.

Η συζήτηση για το σεξ και τα ναρκωτικά είναι άβολη αλλά απαραίτητη. Είναι σηµαντικό να µι-
λήσεις στο παιδί σου για τον εξτρεµισµό και την ριζοσπαστικοποίηση επίσης. Δίνοντας στο παιδί
σου στοιχεία το βοηθάς να αµφισβητήσει τις εξτρεµιστικά επιχειρήµατα.

Η χρήση του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις εξτρεµιστικές οµάδες
έχει καταστεί το πιο πρόσφορο µέσο για την διάδοση των ιδεολογιών τους. Εποµένως, για να εξα-
σφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού σας:
• Μίλησε στο παιδί σου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
• Έλεγξε ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται
• Χρησιµοποίησε τον γονεϊκό έλεγχο στα προγράµµατα περιήγησης (browsers) στα παιχνίδια και

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φιλτράρεις ή να παρακολουθείς τι βλέπει το παιδί σου
• Θυµήσου ότι ακόµη και µικρά παιδιά µπορεί να εκτεθούν στον διαδικτυακό εξτρεµισµό.
• Το να προσπαθείς να σταµατήσεις το παιδί σου από την χρήση του διαδικτύου και των κινη-

τών συσκευών δεν θα το κρατήσει ασφαλές. Αντ’ αυτού, δίδαξε στο παιδί σου να καταλαβαί-
νει ότι επειδή κάτι εµφανίζεται σε µια ιστοσελίδα δεν το καθιστά αληθινό ή ορθό.

Πως ο εξτρεµισµός σχετίζεται µε εµένα σαν γονιό;
Η ριζοσπαστικοποίηση και η στρατολόγηση των νέων ανθρώπων σε εξτρεµιστικές στόχους απο-
τελεί µια αυξανόµενη ανησυχία. Οποιοδήποτε παιδί µπορεί να είναι ευάλωτο σε εξτρεµιστικά
αφηγήµατα, αν και ορισµένοι παράγοντες µπορεί να καταστήσουν ορισµένα παιδιά περισσότερο
ευάλωτα από άλλα.

Ως γονιός, µπορεί να γνωρίζεις ότι τα άτοµα και οι οµάδες µε εξτρεµιστικές απόψεις χρησιµο-
ποιούν το διαδίκτυο για να διαδώσουν την ιδεολογία τους. Τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο στο δια-
δίκτυο και αυτό τα κάνει περισσότερο ευάλωτα στον εξτρεµισµό, είτε πρόκειται για τον
Ισλαµισµό είτε για την άκρα δεξιά.

Οι εξτρεµιστικές οµάδες εκµεταλλεύονται τις ανασφάλειες των ανθρώπων. Ισχυρίζονται συχνά
ότι προσφέρουν απαντήσεις και υπόσχονται µια αίσθηση ταυτότητας που συχνά αποζητούν οι
νέοι άνθρωποι. Αυτή η αίσθηση ανασφάλειας µπορεί να ενταθεί όταν ένα παιδί αισθάνεται:
• Περιθωριοποιηµένο από την κοινωνία
• Εγκλωβισµένο ανάµεσα σε δύο κουλτούρες
• Αποκλεισµένο από την κυρίαρχη κουλτούρα
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Είναι µέρος της στρατηγικής των στρατολογητών να υπονοµεύουν την αυθεντία των γονιών.
Αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στα ευάλωτα παιδιά που δεν έχουν γονεϊκή καθοδή-
γηση ή προέρχονται από ασταθείς οικογένειες.

Οι εξτρεµιστικές οµάδες χρησιµοποιούν ιδιαιτέρως εκλεπτυσµένες µεθόδους για να πυροδοτή-
σουν τα συναισθήµατα θυµού, αδικίας, και ντροπής που µπορεί να νιώθει ένα παιδί απέναντι
στους γονείς του.

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να θυµάσαι ότι οποιοδήποτε παιδί µπορεί να επηρεαστεί από τον εξ-
τρεµισµό. Μπορείς να παίξεις έναν καίριο ρόλο παρέχοντας συναισθηµατική στήριξη που να
δράσει ως εναλλακτική στα εξτρεµιστικά αφηγήµατα που το παιδί σου µπορεί να βρίσκει βολικό
να πιστεύει.

Δεν είναι εύκολο να µιλήσεις στο παιδί σου για τους κινδύνους της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά,
όπως και µε την περίπτωση του σεξ και των ναρκωτικών, είναι απαραίτητο. Δηµιούργησε στο
παιδί σου την αίσθηση ασφάλειας ώστε να µπορεί να συζητήσει δύσκολα ζητήµατα. Όσο περισ-
σότερο µιλάς, τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση θα έχει το παιδί σου να αµφισβητήσει τα εξ-
τρεµιστικά αφηγήµατα.
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