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Ελληνική Εκστρατεία με τίτλο  

16 Εβδομάδες Δράσεων για να μην Κλείσουν  

οι Δομές Στήριξης των Κακοποιημένων Γυναικών 

 

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UN Women)1 έχει καθιερώσει εδώ και μερικά 

χρόνια την Εκστρατεία «16 Ημέρες Ακτιβισμού ενάντια στην έμφυλη Βία»2, η οποία 

ξεκινά κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 10 Δεκεμβρίου: ξεκινά δηλαδή 

την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και 

τελειώνει την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων –έτσι, για να μην 

ξεχνάμε ότι η ζωή χωρίς βία είναι δικαίωμα όχι μόνο για όλους αλλά και για όλες.  

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, στη χώρα μας, αντί για Εκστρατεία 16 Ημερών ενάντια 

στη βία κατά των γυναικών, φαίνεται να δρομολογείται το κλείσιμο ΟΛΩΝ των δομών 

(Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, Ξενώνες και η Γραμμή SOS 15900) που παρέχουν 

στήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, τα οποία –αξίζει να σημειωθεί- 

μόλις την τελευταία διετία άρχισαν να λειτουργούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 

Θεωρώντας υποχρέωση μας να μην μείνουμε απαθείς μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, 

ξεκινάμε Ελληνική Εκστρατεία με τίτλο «16 εβδομάδες Δράσεων για να μην 

κλείσουν οι δομές στήριξης των κακοποιημένων γυναικών». Η Ελληνική 

Εκστρατεία ξεκινά σήμερα, την 10η Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και προσκαλούμε καθεμιά και καθέναν που νοιάζεται, 

να συμμετέχει και/ή να στηρίξει τις δράσεις της στο βαθμό που μπορεί και με όποιο 

τρόπο μπορεί.   

 

                                                 
1
  Στις 2 Ιουλίου 2010, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δημιούργησε τον Οργανισμό "UN 
Women", που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στην ισότητα των φίλων και την ενδυνάμωση των 
γυναικών.  

2
  http://ow.ly/DWDuH  

 www.facebook.com/events/1495711517356969/  
 

http://ow.ly/DWDuH
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Μας αφορά ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ επειδή…  

 ζούμε σε μια χώρα που δεν ενδιαφέρεται ούτε να προλάβει την κακοποίηση των γυναικών 

αλλά ούτε και να προστατεύσει τις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους. Εμείς 

όμως που ενδιαφερόμαστε, απαιτούμε, επομένως, από τη χώρα μας να μην τους 

στερήσει και το τελευταίο δικαίωμά τους, δηλαδή την πρόσβαση στις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες που τις ενδυναμώνουν και τις στηρίζουν για να μπορούν μόνες τους να 

αμυνθούν και να προστατεύσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά τους.  

 καθεμιά από εμάς μπορεί να έχει ήδη κακοποιηθεί, να κακοποιείται τώρα ή να κακοποιηθεί 

κάποια στιγμή στο μέλλον  

 καθένας και καθεμιά από εμάς μας γνωρίζει τουλάχιστον μία γυναίκα που έχει 

κακοποιηθεί, που κακοποιείται ή που –δυστυχώς- θα κακοποιηθεί στο μέλλον. Και όχι 

μόνο τη γνωρίζει, αλλά ενδιαφέρεται και νοιάζεται για αυτήν…  

 

 

Τι δράσεις θα περιλαμβάνει η Εκστρατεία;    

Οι δράσεις της Εκστρατείας θα σχεδιάζονται στην πορεία των 16 εβδομάδων (ελπίζουμε όχι 

μόνο από εμάς αλλά και από όλες και όλους εσάς, μεμονωμένα άτομα, επαγγελματίες και 

φορείς που θα θελήσετε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συν-προσπαθήσουμε) και θα 

ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα (www.antiviolence-net.eu) και το FB 

[facebook.com/EuropeanAntiViolenceNetwork] του Ε.Δ.κ.Β. (και όχι μόνο, ελπίζουμε…), αλλά 

και μέσω στοχευμένων Δελτίων Τύπου ή άλλες ενέργειες που θα αποφασιστούν στην πορεία.   

 

Εναρκτήριες δράσεις της Εκστρατείας  

Η εκστρατεία ξεκινά στις 10 Δεκεμβρίου 2014, με τη δημιουργία Avaaz ψηφίσματος πολιτών, 

που καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών, να μη διακόψει τη χρηματοδότηση των δομών στήριξης 

κακοποιημένων γυναικών.  

Θα ακολουθήσουν δράσεις ενημέρωσης του κοινού για το μέγεθος του προβλήματος στη 

χώρα μας με άρθρα, που θα δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και θα 

περιγράφουν τα ευρήματα του Ελληνικού δείγματος της έρευνας του FRA για την κακοποίηση 

γυναικών καθώς και δεδομένα από άλλες, εθνικές, πηγές. 

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε γυναίκα που έχει ή 

είχε εμπειρίες κακοποίησης να μοιραστεί μαζί μας (ανώνυμα ή επώνυμα, όπως εκείνες 

επιθυμούν) τις εμπειρίες τους (αρνητικές αλλά και θετικές) κατά το οδοιπορικό αναζήτησης 

στήριξης από τα διάφορα συστήματα και δομές της χώρας μας (αστυνομία, δικαστικό 

σύστημα, νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες δομές 

πρόνοιας, εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης κακοποιημένων γυναικών –συμβουλευτικά 

κέντρα, ξενώνες και γραμμή SOS 15900).   

Την ίδια ανοιχτή πρόσκληση απευθύνουμε επίσης σε κάθε άτομο που νοιάζεται για μια 

κακοποιημένη γυναίκα.    

http://www.antiviolence-net.eu/
https://www.facebook.com/EuropeanAntiViolenceNetwork
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Τα κείμενά σας θα δημοσιοποιηθούν από εμάς απολύτως ανώνυμα, ώστε να αρχίσει, 

επιτέλους, να ακούγεται και η δική σας φωνή...   

Επιπρόσθετα, σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ομαδοποιημένες τις πληροφορίες που θα 

μας εμπιστευτείτε, προκειμένου να ενημερωθούν τα αρμόδια Υπουργεία για την υφιστάμενη 

κατάσταση και τα προβλήματα καθώς και για τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης. 

 

Πως μπορώ εγώ να στηρίξω την Εκστρατεία ή να συμμετέχω σ’ αυτήν;   

 Υπογράφω το ψήφισμα πολιτών προς τον Υπ. Εσωτερικών για να μην κλείσουν οι 

δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών (Ψηφίστε ΕΔΩ)  

 Ενημερώνομαι [facebook.com/EuropeanAntiViolenceNetwork] για τις νέες δράσεις της 

Εκστρατείας και στηρίζω όσες μπορώ     

 Ενημερώνω και κινητοποιώ όσα άτομα μπορώ από το οικογενειακό, φιλικό και 

επαγγελματικό μου περιβάλλον για να υπογράψουν το ψήφισμα και να στηρίξουν τις 

δράσεις της Εκστρατείας των 16 εβδομάδων 

 Ενημερώνω και κινητοποιώ κάθε φορέα και/ή άτομο (γνωστό μου ή άγνωστο) που θα 

μπορούσε να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, όπως:  

o Δημοσιογράφους και ΜΜΕ (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) 

o Πρόσωπα του καλλιτεχνικού και/ή του πνευματικού χώρου, που μπορούν να 

ασκήσουν κοινωνική πίεση και/ή να κάνουν ευρεία διάχυση του κοινού μας στόχου  

o Συναδέλφους που ενεργοποιούνται στο χώρο και/ή άλλα πρόσωπα συμμετέχουν 

σε Ευρωπαϊκά Όργανα και Επιτροπές 

o Πολιτικά πρόσωπα ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν πολιτική πίεση 

 Προτείνω νέες δράσεις για την Εκστρατεία (info@antiviolence-net.eu)  

 Σχεδιάζω και υλοποιώ μια δράση για την Εκστρατεία    

 Στέλνω την προσωπική μου εμπειρία* (παρέχοντας στο Ε.Δ.κ.Β. την άδεια να την 

χρησιμοποιήσει απολύτως ανώνυμα), για τα εμπόδια που συναντώ/συνάντησα στην 

προσπάθειά μου να αποδράσω από τη βίαιη σχέση μου αλλά και για τους φορείς και τα 

άτομα που βοηθούν/βοήθησαν και στηρίζουν/στήριξαν την προσπάθειά μου  

 Στέλνω την προσωπική μου μαρτυρία* (παρέχοντας στο Ε.Δ.κ.Β. την άδεια να την 

χρησιμοποιήσει απολύτως ανώνυμα), για τα εμπόδια αλλά και για τους φορείς και τα 

άτομα που βοήθησαν, στήριξαν και ενδυνάμωσαν μια γυναίκα για την οποία νοιάζομαι 

 

Σημαντική Υποσημείωση 

*  Μπορείτε να μας στείλετε την προσωπική σας εμπειρία ή μαρτυρία με e-mail (info@antiviolence-net.eu) ή με 
επιστολή (που μπορεί να είναι και ανώνυμη) στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Ζαχαρίτσα 12, 
11742 Αθήνα.  

 Για να μας δώσετε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το κείμενό σας, στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου σας, 
βάλτε την Ημερομηνία και γράψτε 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 αναφέρετε τοποθεσίες, ονόματα ή άλλα προσωπικά στοιχεία, θα τα αφαιρέσουμε εμείς πριν 
από τη δημοσιοποίηση. 

  

http://www.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Esoterikon_k_Argyri_Ntinopoylo_Na_min_kleisoyn_oi_domes_stirixis_kakopoiimenon_gynaikon/?nQxzFib
https://www.facebook.com/EuropeanAntiViolenceNetwork
mailto:info@antiviolence-net.eu
mailto:info@antiviolence-net.eu

