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Όπως υποσχεθήκαμε στη χθεσινή μας ανάρτηση, από σήμερα, και ανά τακτά 

διαστήματα, το λόγο θα έχουν οι ίδιες οι γυναίκες για να σας περιγράψουν, 

με τη δική τους φωνή, την κατάσταση που αντιμετώπισαν στη δική μας 

χώρα, και στη δική μας εποχή, όταν αναζήτησαν στήριξη, προστασία ή 

βοήθεια για να σταματήσουν την κακοποίησή τους. 

 

Η φωνή τους θα είναι αυτούσια,  χωρίς καμία λογοκρισία.  

Το μόνο είδος παρέμβασης που έχει πραγματοποιηθεί είναι η αφαίρεση 

κάποιων πληροφοριών, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας   

 

 
 

1η Μαρτυρία 

Εμπόδια… 

Πρώτα απ’ όλα, και για 17 χρόνια, την απειλή του πρώην συζύγου ότι δεν πρόκειται να κάνεις 
τίποτα και ειδικά τα τελευταία χρόνια έτσι όπως είσαι.  

Ένιωθα να καταποντίζομαι και να νιώθω ότι έτσι είναι τα πράγματα.  

Σκεφτόμουν πιθανά στηρίγματα αλλά από φόβο ίσως δεν καταλάβαινα κάτι, έστω και μηδαμινό.  

Τυχαία σε μια εκπομπή στην τηλεόραση με ανάλογο θέμα «Για την κακοποίηση γυναικών» μια 
πολύ γνωστή σύμβουλος σχέσεων μετά από πολλά που είπε αυτό που με ταρακούνησε ήταν ότι 
αν μπορεί κάποια ας μαζέψει λίγα χρήματα και όταν ξανασυμβεί να μπορεί να αντισταθεί με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο.  

Το έκανα πράξη.  

Αλλά βρήκα όμως άλλα εμπόδια όταν ξανασυνέβη.  

Άρνηση από τα παιδιά μας για την τελική απόφασή μου ότι πρέπει να φύγω απ’ αυτή τη σχέση. 
Άρνηση να παραστούν στο δικαστήριο να πουν ότι έλεγαν στις […] οικογενειακές 
συγκεντρώσεις.  

Άρνηση από τις φίλες μου για να παραστούν στο δικαστήριο που μετά από αλλεπάλληλες 
συζητήσεις τελικά ήρθαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  

Αδιαφορία από τους αστυνομικούς που ήρθαν μετά από κάλεσμα δικό μου σε ανάλογο 
περιστατικό, όπως να φύγω τώρα (10 μ.μ.)* και γνωρίζοντας τον οικονομικό αποκλεισμό και 
λίγα για τη δύσκολη θέση με την υγεία μου.     

 
 

Επισημάνσεις  

* Σε άλλες χώρες (π.χ. Αυστρία), οι αστυνομικοί έχουν (βάσει νόμου) τη δυνατότητα να βγάλουν τον 
δράστη από το σπίτι, αφαιρώντας του τα κλειδιά και απαγορεύοντάς του να επιστρέψει για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέσα στο οποίο η κακοποιημένη έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο 
δικαστήριο και να ζητήσει τη λήψη μόνιμων περιοριστικών μέτρων ή μέτρων προστασίας).  

 Πόσο πιο προστατευμένη νιώθει μια γυναίκα (αλλά και τα παιδιά, αν υπάρχουν) όταν οι αστυνομικοί 
έχουν τη δυνατότητα (αλλά και τη βούληση) να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της/τους;   

Ημερολόγιο 
Εκστρατείας 16 

Εβδομάδων 
 

2η Εβδομάδα  
10η Ημέρα 
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2η Μαρτυρία 

Κακοποίηση και με τους νόμους εναντίον της γυναίκας από τους αρμόδιους φορείς 

Όταν για πρώτη φορά που μου ασκήθηκε βία από τον σύζυγό μου, πήγα στην αστυνομία που 
βρισκότανε κοντά στο σπίτι τ… [συγγένεια] (σύμφωνα με την αστυνομία δεν ήμουν στο σωστό 
τμήμα, διότι το νούμερο της διεύθυνσης, ήταν σε άλλο αστυνομικό τμήμα).  

Παρουσιάστηκα μπροστά στον αστυνόμο μέσα στα αίματα στο πρόσωπο από τη μύτη και το 
στόμα, ήμουν πολύ χάλια!! Δεν έδωσε καμία συνέχεια και ούτε ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάστασή μου.  

Παρόλα αυτά, μου εξήγησε ότι μόνο επίπληξη 
1 θα του κάνανε και τίποτ’ άλλο, όμως όχι στο 

δικό του τμήμα, έπρεπε να πάω στο άλλο και με το τακούνι του παπουτσιού μου σπασμένο, 
σημειωτέον!! 

Μην έχοντας άλλες δυνάμεις, βγήκα έξω και πήρα ένα ταξί για να πάω σπίτι… 

Όταν έφτασα πλέον, πήρα τηλέφωνο στο 15900 
2… δεν μου έδωσαν καμία σιγουριά για το πώς 

θα προχωρήσω νομικά… Αισθάνθηκα μόνη, χωρίς πλάτες!!! 

Εκείνος γύρισε μετά από πολύ ώρα στο σπίτι!!! Ήταν καλοκαίρι [ημερομηνία] και περίοδος 
«U.E.F.A.», γιατί το επισημαίνω; Διότι είχε πολλά νεύρα για το τίποτα σχετικά με αυτό… και 
εγώ, δεν έφταιγα. Ότι και αν του έλεγα δεν ήθελε να ακούσει ΚΙΧΧ!!!! 

Μαύρο καλοκαίρι!!!! 

Έτσι, άδοξα πήρε η ιστορία μου ΤΕΛΟΣ…… 

 
 

Επισημάνσεις  

Οι παρακάτω διευκρινίσεις καθίστανται αναγκαίες επειδή έχουμε αφαιρέσει τις ημερομηνίες για 
λόγους προστασίας της ανωνυμίας:  

1 Το περιστατικό που περιγράφει είναι μεταγενέστερο του Ιανουαρίου 2007, χρονολογία που 
τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τον οποίο αυτό 
που καταγγέλλει η γυναίκα είναι αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα. Κατά συνέπεια, η 
ενημέρωση από τον αστυνομικό ότι «μόνο επίπληξη θα του κάνανε» αποτελεί, στην καλύτερη 
περίπτωση, άγνοια του νόμου ή παράβαση καθήκοντος (στην πιθανότερη περίπτωση…).  

Περιττό νομίζω να αναφέρουμε ότι άγνοια του νόμου δεν δικαιολογείται ούτε καν για εμάς 
τους/τις πολίτες…  

2 Η γραμμή SOS στην οποία τηλεφώνησε δεν είναι το 15900, καθώς δεν είχε αρχίσει ακόμα να 
λειτουργεί την χρονολογία στην οποία αναφέρεται. Το γεγονός ότι την αναφέρει, όμως, δείχνει 
ότι γνωρίζει που μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα για να ζητήσει βοήθεια σήμερα.   

 



 

 
 

3 

 
 
 

 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση 

Αν θέλετε κι εσείς να μας εμπιστευτείτε τη δική σας μαρτυρία για τα εμπόδια που 
συναντήσατε αλλά και για τους φορείς και τα άτομα που στήριξαν εσάς ή την προσπάθειά σας να 
σταματήσετε την κακοποίηση, μπορείτε να μας τη στείλετε με:  

 e-mail (info@antiviolence-net.eu)  

 επιστολή (που μπορεί να είναι και ανώνυμη) στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της 
Βίας, Ζαχαρίτσα 12, 11742 Αθήνα  

Εάν επιθυμείτε να δημοσιοποιήσουμε τη μαρτυρία σας (φυσικά, απολύτως ανώνυμα),  
παρακαλώ δώστε μας την άδεια, βάζοντας την Ημερομηνία και γράφοντας τη φράση «Δίνω στο 
Ε.Δ.κ.Β. την άδειά μου να χρησιμοποιήσει αυτή την επιστολή, αρκεί να μην εμφανίζονται πουθενά 
το όνομά μου ή άλλα στοιχεία που μπορεί να με ταυτοποιήσουν».  

Σε περίπτωση που, για λόγους τεκμηρίωσης, επιθυμείτε να αναφέρετε τοποθεσίες, ονόματα ή 

άλλα προσωπικά στοιχεία, θα τα αφαιρέσουμε εμείς όλα πριν από τη δημοσιοποίηση. 

 

 

 

Αντί Επιλόγου… 

 

Μέχρι και σήμερα, μετά από 10 Ημέρες Εκστρατείας, 3.380 άτομα έχουμε 

υπογράψει το ψήφισμα που ζητά να μην κλείσουν οι δομές στήριξης 

κακοποιημένων γυναικών 
 

Στον ίδιο χρόνο, οι γυναίκες που κακοποιήθηκαν σωματικά και/ή 

σεξουαλικά στη χώρα μας ήταν 7.620*  

 

Ας ελπίσουμε, κι ας προσπαθήσουμε, το επόμενο δεκαήμερο  

ο δικός μας αριθμός να είναι μεγαλύτερος!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Παρακαλούμε ενημερώστε και προωθήστε το ψήφισμα 

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Esoterikon_k_Argyri_Ntinopoylo_Na_min_kleisoyn_oi_d

omes_stirixis_kakopoiimenon_gynaikon/  

 

 

 
*  Αναγωγή των αποτελεσμάτων του ελληνικού δείγματος της έρευνας του FRA (Violence against women: an 

EU-wide survey, 2012) στο γενικό πληθυσμό των γυναικών 18-74 ετών της Ελλάδας.   
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