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 Σύντομη περιγραφή έργου  

 

Η παρούσα έρευνα, υλοποιήθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, στο  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης και  εστιάζει στο κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας κατά 

των γυναικών και συγκεκριμένα σε γυναίκες που διαμένουν με το δράστη σύζυγό 

τους.   Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν , η ανάπτυξη ενός μοντέλου άμεσης 

παρέμβασης και σύντομης διάρκειας, το οποίο να είναι ικανό, να εφαρμοστεί σε 
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κοινωνικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Στόχος του ήταν , να δώσει το έναυσμα και 

φωνή, στις γυναίκες επιζήσασες, ώστε να συνειδητοποιήσουν τι τους συμβαίνει, 

ενισχύοντας έτσι, τις προσπάθειές τους, για αναζήτηση βοήθειας αλλά και γι’ 

απομάκρυνσή τους απ’ την κακοποιητική σχέση. Εφαρμόστηκε, η «Φεμινιστική» 

ενδυναμωτική παρέμβαση στην κρίση με ομάδες γυναικών επιζήσασων 

ενδοοικογενειακής βίας η οποία άντλησε στοιχεία από την  μέθοδο της κοινωνικής 

εργασίας με ομάδες και την παρέμβαση στην κρίση, υπό το πρίσμα της φεμινιστικής 

ενδυναμωτικής ομαδικής κοινωνικής εργασίας, καθώς και τις αρχές, τις αξίες και το 

πνεύμα της φεμινιστικής προσέγγισης. 

 

 Η έρευνα, ενστερνίστηκε τις φεμινιστικές αρχές, οι οποίες συμβάλλουν σε μια 

ερευνητική διαδικασία που ενδυναμώνει τις γυναίκες  επιζήσασες, δίδει λόγο σ’ 

αυτές, χειραφετεί, αντιπροσωπεύει κι επιτυγχάνει την ισότητα για τις 

καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες. To επίκεντρο της έρευνας, μεταφέρεται στη 

συνειδητοποίηση εκ μέρους των γυναικών, της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης και 

της αποδυνάμωσης που υφίστανται. Η θεωρητική προσέγγιση της παρούσας 

έρευνας, βασίστηκε στις αρχές και στο πνεύμα της ενδυναμωτικής φεμινιστικής 

προσέγγισης στην κοινωνική εργασία, η οποία υπογραμμίζει ότι, η 

ενδοοικογενειακή βία, εκφράζει την ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, σε σχέση με 

τη διαφορά δύναμης και εξουσίας. Καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε το γεγονός 

ότι, η εφαρμογή της ενδυναμωτικής φεμινιστικής προσέγγισης δίδει τη δυνατότητα 

της κοινωνικής έκφρασης, σε κατηγορίες του πληθυσμού που παραμένουν 

σιωπηλές, επειδή δε διαθέτουν το λόγο και τη δύναμη, έτσι ώστε, να μπορούν να 

εκφράσουν δημόσια τα προβλήματα και τις εμπειρίες τους. Δόθηκε επομένως, 

έμφαση στην απελευθέρωση των γυναικών από την απομόνωση, στους κοινωνικούς 

και πολιτικούς παράγοντες, καθώς και στην ενδυνάμωσή τους μέσα από την 

ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

 

Η μελέτη, βασίστηκε σε μεθόδους ποιοτικής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη την 

ευαισθησία του θέματος, αλλά και αναζητώντας προσωπικές απόψεις, ιδέες, 

εμπειρίες, συναισθήματα, αντιδράσεις των επιζήσασων γυναικών. Εφαρμόστηκε 

αρχικά, μια ποιοτική μελέτη των βιογραφιών των επιζήσασων γυναικών, μέσα από 



την υλοποίηση εις βάθος συνεντεύξεων και ακολούθως, εφαρμόστηκε η 

φεμινιστική ενδυναμωτική παρέμβαση στην κρίση με ομάδες γυναικών επιζήσασων 

ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από την υλοποίηση ομάδων ενδυνάμωσης. Πρόκειται 

για μια έρευνα – δράση, που συνδυάζει την έρευνα με την ενεργό εμπλοκή των 

επιζήσασων γυναικών και την παρέμβαση που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων 

και στην πρόκληση αλλαγής.  

 

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, καταδεικνύει την ύπαρξη του 

δυναμικού δεσμού με τον κακοποιητικό σύντροφο, την υιοθέτηση στερεοτυπικών -

πατριαρχικών αρχών και την ανεπάρκεια των προσφερόμενων μηχανισμών για 

στήριξη των προσπαθειών απομάκρυνσής τους από την κακοποιητική σχέση, ενώ 

διάχυτη φαίνεται να είναι, η ανάγκη τους για έλεγχο της ζωής, των σκέψεων και 

ενεργειών τους.  

 

Με την ολοκλήρωση των ομάδων ενδυνάμωσης, οι γυναίκες που συμμετείχαν 

ανέφεραν ότι, διαμορφώθηκαν οι αντιλήψεις, οι στάσεις και η συμπεριφορά τους 

απέναντι στην κακοποίηση που υφίστανται, ενώ κατανόησαν τα συναισθήματά τους 

και τις πραγματικές τους ανάγκες, δηλώνοντας ότι, αισθάνονταν έτοιμες να 

προχωρήσουν στη θέσπιση νέων στόχων για τη ζωή τους. Ένα χρόνο μετά τη 

συμμετοχή τους στις ομάδες ενδυνάμωσης, σημαντικός αριθμός γυναικών 

κατάφερε ν’ απομακρυνθεί από τον σύντροφο δράστη , ενισχύοντας το αίσθημα της 

αυτοεκτίμησης και αυτοαξίας τους. 

 

 

 

 


