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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 

  

 

 
 

 

 

Τι να γράψω για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας.  

Όλα είναι ένα μπάχαλο, αυτοί που κυβερνούν το κράτος μας είναι ένα συνονθύλευμα 
ατόμων που τους ενδιαφέρει μόνο να πιάσουν ένα έδρανο στη βουλή, μόνο για τα καλά 
και συμφέροντα (πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις).  

Νόμοι γραμμένοι στα μέτρα τους.  

Νόμοι, επίσης γραμμένοι, δεν εφαρμόζονται.  

Ειδικά οι γυναίκες είναι εντελώς απροστάτευτες. Έχω προσωπικά ζητήσει προστασία 
από Εισαγγελέα και Αστυνομία – το αποτέλεσμα στο πουθενά, πλήρης ανυπαρξία όλων 
αυτών. 

 

 

Σε μια τόσο πλούσια περιγραφή με τόσο λίγα λόγια, τα δικά μας σχόλια αισθανόμαστε 
ότι περιττεύουν...  

Οι σκέψεις δικές σας... 

  

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. 

Ημερολόγιο 
Εκστρατείας 16 

Εβδομάδων 
 

3η Εβδομάδα  
19η Ημέρα 

mailto:info@antiviolence-net.eu
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Αντί Επιλόγου… 
 

Η 31η Δεκεμβρίου είναι γιορτή ...σχεδόν για όλες μας!!! 
 

Την 31η Δεκεμβρίου ξεκινάει η 4η από τις 16 Εβδομάδες Εκστρατείας  

με στόχο να μην κλείσουν οι δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών 
 

Την 31η Δεκεμβρίου ο αριθμός των γυναικών που θα έχουν κακοποιηθεί στη χώρα 

μας, κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων 3 εβδομάδων, θα είναι 16.002* ενώ ο 

αριθμός των υπογραφών που θα έχουν συγκεντρωθεί μόλις και μετά βίας θα 

υπερβαίνει τις 4.000 
 

 Εκτός κι αν αποφασίσουμε...  

μερικά λεπτά από τη δική μας γιορτή να τα αφιερώσουμε  

σ’ εκείνες που δεν θα γιορτάζουν την 31η Δεκεμβρίου...   
 

 
 

 
 

 

 

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.    

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/

