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Το λόγο εξακολουθούν να έχουν οι ίδιες οι γυναίκες για να σας 

περιγράψουν με τη δική τους φωνή, χωρίς καμία λογοκρισία, 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 

  

 

 
 

3η Μαρτυρία 

Εμπόδια… 

Τα εμπόδια να αποδείξω την κακοποίηση μέσα στο σπίτι μου ήταν ανυπέρβλητα*.  

1) Ήταν η ίδια η οικογένειά μου. Πάντα έριχναν το βάρος της οικογενειακής ηρεμίας σε 
μένα, αυτός κατά τα δικά τους δεδομένα ήταν άντρας και δεν πείραζε που φερόταν 
κακοποιητικά, εγώ να μην μίλαγα. 

2) Ο κοινωνικός περίγυρος. Δεν είχε βρεθεί σε δύσκολες στιγμές μου σε εξωτερικούς 
χώρους που έχουν συμβεί γεγονότα, κάποιος να πάρει θέση, να μου δώσει λίγο θάρρος να 
παλέψω αυτή την κακοποιητική κατάσταση.  

3) Η αστυνομία. Κρατούσε μια αδιάφορη στάση, έκανε μια σύσταση και έφευγε. 

4) Οι δικηγόροι. Με είχαν δει κακοποιημένη με αίματα πάνω μου, μώλωπες, και δεν μου 
έδειξαν κάποιο δρόμο να αντιμετωπίσω την κατάσταση, που νομίζω ότι θα έπρεπε να 
ξέρουν και αυτοί, εκτός από το να κάνω μήνυση που εγώ δεν είχα χρήματα να διαθέσω.   

 

 

* όλες οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας 
 

Μερικές σκέψεις...  

Με πόσο λιτό τρόπο μας μεταφέρει αυτή η γυναίκα από πόσα πλαίσια προσπάθησε εκείνη να 
ζητήσει στήριξη για να καταφέρει “να παλέψει αυτή την κακοποιητική κατάσταση”, αλλά και την 
ανοχή, την αδιαφορία ή την ακατάλληλη αντίδραση των ατόμων στα οποία απευθύνθηκε...  

Εκείνη δεν κατηγορεί. Απλώς περιγράφει...  

Εμείς όμως, σας καλούμε να συνειδητοποιήσετε, αλλά και να το θυμάστε: 

 πως, για μια άλλη γυναίκα, αυτά τα πλαίσια είμαστε εμείς και   

 πως αυτή η συμπεριφορά που περιγράφει είναι η συμπεριφορά όλων αυτών των ατόμων που 
ανερυθρίαστα διερωτούνται (πίσω ή μπροστά της): “Μα γιατί λοιπόν, δεν φεύγει;”  

Ας αναρωτηθούμε μήπως από άγνοια, από φόβο ή από τα δικά μας στερεότυπα, έχουμε φερθεί 
κι εμείς με τον ίδιο τρόπο σε μια άλλη, “δική μας”, γυναίκα όταν εκείνη ζήτησε τη βοήθειά μας; Κι 
αν ναι, ας της το πούμε: θα ήθελε να το ξέρει πως είμαστε δίπλα της, ακόμα και τώρα, που μπορεί 
να μην το χρειάζεται πλέον...      

Ημερολόγιο 
Εκστρατείας 16 

Εβδομάδων 
 

2η Εβδομάδα  
12η Ημέρα 
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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 12 Ημέρες Εκστρατείας, 3.657 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 9.144*  

 

Κάθε μέρα που περνά η διαφορά αυξάνεται, αντί να μειώνεται... 

Εμείς όμως αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι αυτά τα πλαίσια που περιγράφει 

η σημερινή μας γυναίκα έχουν περισσότερα άτομα από εμάς, που στεκόμαστε 

δίπλα στη «δική μας» ή στην ξένη γυναίκα...  

 
 
 
 
 

 

 

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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