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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 

  

 

 
 

4η Μαρτυρία 

Εμπόδια… 

Μου πήρε πολύ χρόνο* μέχρι να συνειδητοποιήσω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει.  

Από εκείνη τη στιγμή όμως άρχισα να σκέφτομαι με ποιο τρόπο θα ξεφύγω από τη φυλακή μου 
και τον εφιάλτη μου. Παρότι ηλικιακά βρισκόμουν στα πρώτα χρόνια των –ήντα, έπρεπε να 
διεκδικήσω το δίκιο μου και το συμφέρον του παιδιού μου. 

Η πρώτη μου κίνηση ήταν να απευθυνθώ σ’ ένα κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης για μένα αλλά 
και για το παιδί. Εγώ στάθηκα τυχερή. Δυστυχώς, σε ότι αφορά το παιδί, μέχρι σήμερα δεν 
έχω καταφέρει ακόμα να βρω ένα κέντρο στο δημόσιο που να μπορεί να το στηρίξει. Λόγω 
κρίσης πολλά κέντρα έχουν κλείσει και σ’ αυτά που υπάρχουν τα ραντεβού είναι δυσεύρετα.  

Εδώ και δύο μήνες περιμένω να με καλέσουν από συγκεκριμένο κέντρο. Ενοχλώ καθημερινά, 
και προσωπικά αλλά και τηλεφωνικά, όμως ακόμα περιμένω.  

Σε μια στιγμή που το παιδί ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια. 

Ξεκινώντας ένα τέτοιο αγώνα επιβάλλεται να έχεις και ένα καλό δικηγόρο κοντά σου που να 
ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα και να γνωρίζει καλά ότι αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Τι 
λέτε τώρα!! 

Όνειρα θερινής νυκτός.  

Για να βρεις τέτοιο είδος είναι σαν να θέλεις να πετύχεις τον αριθμό του τζόκερ.  

Η πρώτη μου εμπειρία από δικηγόρο ήταν απογοητευτική καθώς περιμένοντας επτά μήνες για 
να γίνει το δικαστήριο των ασφαλιστικών, το σαΐνι μου ξέχασε να ενημερώσει τον πρώην σύζυγο 
για το δικαστήριο. Αυτό το γεγονός μ’ έφερε πολύ πίσω. Έχασα πολύτιμο χρόνο και τη στιγμή 
μάλιστα που στο σπίτι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τραγικές. Εγώ άνεργη, το σπίτι διαλυμένο, 
[λεπτομερής περιγραφή της κακής κατάστασης του σπιτιού], το παιδί να μην έχει καρέκλα στο 
γραφείο του να καθίσει να διαβάσει και επιπλέον ο φιλεύσπλαχνος πατέρας και σύζυγος να μας 
κόβει και το ρεύμα για [αναφέρει μεγάλο χρονικό διάστημα]. 

Ημερολόγιο 
Εκστρατείας 16 

Εβδομάδων 
 

2η Εβδομάδα  
14η Ημέρα 
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Τελικά το δικαστήριο των  ασφαλιστικών μέτρων γίνεται με άλλο δικηγόρο. Η δικαστής 
αποφασίζει να καλέσει το παιδί. Κλείνονται στο γραφείο της για δύο ολόκληρες ώρες και το 
παιδί μιλάει παρότι είχε δεχθεί έντονες πιέσεις από τον πατέρα.  

Έχουν περάσει από τότε επτά ολόκληροι βασανιστικοί μήνες και η απόφαση του δικαστηρίου 
βγήκε μόλις προχθές.  

Γιατί, γιατί τόση καθυστέρηση, γιατί τόση γραφειοκρατία; Γιατί πρέπει κάποιοι άνθρωποι να 
βασανίζονται; Το θεωρώ απάνθρωπο.  

Με την απόφαση πρέπει να πω ότι δικαιώθηκα. Το δικαστήριο δέχθηκε 100% τα αιτήματά μας. 
Επιμέλεια, μετοίκηση και ένα πολύ καλό ποσό διατροφής.  

Παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν θα πάρω ποτέ αυτά τα χρήματα και με ποιο τρόπο.  

Δεν ξέρω αν θα πρέπει να δίνω αγώνα κάθε μήνα για το φαγητό του παιδιού μου, εκείνο που 
ξέρω είναι ότι νιώθω σαν να είμαι το παιδί ενός κατώτερου θεού. Νιώθω πολίτης τρίτης 
κατηγορίας, σ’ ένα κράτος που με θυμάται όταν θέλει φόρους και ψήφους.  

Το κοινωνικό του πρόσωπο δεν το έχω δει ποτέ αλλά ούτε και την προστασία του.   

Νιώθω ανήμπορη, ανίσχυρη και εκτεθειμένη στην κακία, το φθόνο και τον παραλογισμό του 
πρώην.  

[Περιγράφει μια κατάσταση διαρκούς παρενόχλησης]. Αισθάνομαι σαν να με έχουν βιάσει. 

Μα δεν έχω δικαιώματα εγώ; Δεν είμαι άνθρωπος; Που είναι οι νόμοι; Υπάρχουν; Αλλά και 
να υπάρχουν, προφανώς δεν είναι για όλους.  

Μας παρακολουθεί, μας ενοχλεί [περιγράφει με ποιο τρόπο] δέχομαι απειλές για τη ζωή μου.  

Στην αστυνομία με αντιμετωπίζουν βαριεστημένα και κάπως ενοχλημένοι. Τι θέλει πάλι κι 
αυτή; Προσπαθούν να με αποτρέψουν να κάνω μήνυση κατ’ αγνώστων.  

Για μένα δεν είναι άγνωστοι. Γνωρίζω πολύ καλά ποιοι είναι αλλά πώς να πείσεις τον 
εισαγγελέα να κάνει άρση απορρήτου. 

Όταν θα κοιτάζω τα ραδίκια ανάποδα κε Εισαγγελέα; Μα τότε θα είναι πολύ αργά καλοί μου 
και ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι.   

 

 

 * όλες οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας 

* κάποιες πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί για λόγους προστασίας της ανωνυμίας 
 

Μερικές σκέψεις...  

Απογοητευμένη;  

Οργισμένη;  

Θυμωμένη;  

Εσείς όχι; Ποιος/ποια από εμάς μπορεί να πει ότι, στη θέση της, θα αισθανόταν διαφορετικά; 

Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, εκείνη αισθάνεται ότι «στάθηκε τυχερή»: επειδή βρήκε ένα 

«κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης»… 

Κι εδώ θυμώνουμε εμείς: θυμώνουμε που το αυτονόητο έχει καταντήσει… άξιο ειδικής 

αναφοράς... 
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Θυμώνουμε που εκείνη αισθάνεται ότι «στάθηκε τυχερή» επειδή μία από τις δικές της 

ανάγκες έτυχε να συμπέσει με το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο η χώρα μας είχε 

αποφασίσει να εκπληρώσει κάποιες από τις υποχρεώσεις της απέναντί της...  

Γιατί αποτελεί, πράγματι, υποχρέωση κάθε Πολιτείας να διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι 

κατάλληλες δομές και ότι έχει πρόσβαση σ’ αυτές κάθε κακοποιημένο άτομο που χρειάζεται 

στήριξη και προστασία. 

Θυμώνουμε που εκείνη αναγκάζεται να αναρωτιέται αν θα καταφέρνει κάθε μήνα να 

καλύψει τις ανάγκες του παιδιού της, παρότι το δικαστήριο της έχει επιδικάσει ένα «πολύ 

καλό ποσό διατροφής». Και αναρωτιόμαστε, θα ήταν πραγματικά τόσο δύσκολο, για μια 

Πολιτεία που νοιάζεται, να της καταβάλλει το ποσό της διατροφής και να το εισπράττει 

(προκαταβολικά ή εκ των υστέρων) μέσω εφορίας από τον δράστη; Πόσο δύσκολο θα ήταν 

κάτι τέτοιο για ένα κράτος που ΔΕΝ μας «θυμάται μόνο όταν θέλει φόρους και ψήφους»; 

 
 

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… 
 

Σήμερα κλείνουμε τις 2 από τις 16 Εβδομάδες Εκστρατείας: Σχεδόν 4.000 

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 έχουν ξεπεράσει τις 10.000*  
 

Όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα τόσο μειώνεται ο αριθμός των υπογραφών,           

ενώ ο δικός τους αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό... 

 
 

 

 

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/  

 

 

*  10.668 γυναίκες: 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.    

mailto:info@antiviolence-net.eu
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Esoterikon_k_Argyri_Ntinopoylo_Na_min_kleisoyn_oi_domes_stirixis_kakopoiimenon_gynaikon/
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Esoterikon_k_Argyri_Ntinopoylo_Na_min_kleisoyn_oi_domes_stirixis_kakopoiimenon_gynaikon/

