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Η γυναίκα που παίρνει σήμερα το λόγο για να σας περιγράψει με τη δική 

της φωνή, χωρίς καμία λογοκρισία, την κατάσταση που αντιμετώπισε στη 

δική μας χώρα, και στη δική μας εποχή, όταν αναζήτησε στήριξη, προστασία 

ή βοήθεια για να σταματήσει την κακοποίησή της: όπως θα δείτε, το οδοιπορικό 

της κρατάει αρκετές δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων, έχει προσπαθήσει 

να ζητήσει βοήθεια από παντού... 

  

 

 
 

6η Μαρτυρία 

Ο γάμος έγινε το [...δεκαετία του ‘80] 

Κακοποιούμαι από την Άνοιξη του [...δύο χρόνια μετά το γάμο της], έγκυος στο παιδί 
μου (φράξη της αναπνοής, ξύλο στο κεφάλι, κ.λ.π.) και από τότε δεν έχει τέλος η βία. 

Έχω υποστεί όλες τις μορφές βίας και δεν έχει τέλος (εγκατάλειψη στο νοσοκομείο 
που πήγα να γεννήσω, βρίζοντάς με χυδαία γιατί δεν ήξερα [...]. 

Πριν από πολλά χρόνια μου ζήτησε να χωρίσουμε, συμφώνησα αλλά δεν με άφησε να 
φύγω (δεκαετία του 2000). 

- Πήγα σε δικηγόρους – συνολικά 6. Απάντηση για τη βία δεν πήρα. Το 2008 μόνο 
ένας μου μίλησε για τη βία χωρίς να αναφέρει το νόμο. 

- Αναγκάστηκα και πήγα σε ψυχιάτρους. Κουβέντα για την ψυχολογική βία, μόνο 
φάρμακα. Απάντηση: φύγε ή προσπάθησε να τον βοηθήσεις να αποφύγει το ποτό 
(πίνει). 

- Μετά από μεγάλη προσπάθεια ένας Δικηγόρος μου μίλησε για την εισαγγελία.  

Χρειάζονται λεφτά πολλά για μένα και η διαδικασία χρονοβόρα.  

Δηλαδή, από την βία αισθάνεσαι ασθενής και πρέπει ν’ ανέβεις ένα γολγοθά 
δικαστικό.  

- Ένα λάθος του νόμου νομίζω είναι ότι πρέπει να έχω επίσημα χαρτιά ότι δεν 
είμαι τρελή.  

- Δεν συμπεριλαμβάνεται η ψυχολογική βία. Πρέπει να έχω μάρτυρες. Πού να 
τους βρω μέσα στη νύχτα;  

- Πήγα στον Δήμο, σε κοινωνική λειτουργό, μου έδωσε στοιχεία να φύγω αλλά 
μου είπε ότι αν δεν έχω λεφτά θα με ταΐζει η εκκλησία. Να γίνω και ζητιάνα.  

- Σε ψυχολόγο: από το στόμα της άκουσα: είσαι αναξιοπρεπής – απαθής. [...] 
Έφυγα. 
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 Πήγα στην Αστυνομία μετά από κρίση βίας στις [αναφέρει συγκεκριμένη 

ημερομηνία, πρόσφατη]. [Περιγράφει μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο] 
γύρισα σπίτι 11 μ.μ. και με κλείδωσε έξω από το σπίτι, μου πέταξε όλα μου τα 
πράγματα [...] και δεν μου άνοιγε την πόρτα 

Ο Αστυνόμος (24 χρονών) σε ένα μικρό χαρτί, σχισμένο έγραψε αυτά που του 
έλεγα (όχι όλα).  

Τον ρώτησα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο; 

Μου απάντησε, σε δυο μέρες έλα να πάρεις αντίγραφο. Δεν έκανε τίποτα.  

Συνάντησα μια Αστυνομικό, συμπλήρωσα μια αίτηση και πήρα το αντίγραφο της 
καταγγελίας μετά από 2 μέρες.  

 

Για το τέλος αφήνω τη συνάντηση στο Κέντρο [αναφέρει Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών]. Συμπλήρωσα μια αίτηση, ήμουνα στο κόκκινο θα μπορούσε να ήμουνα νεκρή. 
Φοβήθηκα. 

Ήρθα στο Κέντρο και [...] είναι μια ζεστή αγκαλιά.  

 

Δίνω τα συγχαρητήριά μου σ’ όλους όσους δούλεψαν για το νόμο και για να περάσει από 
τη βουλή.  

Ο οδηγός απόδρασης για μένα είναι ότι πιο σωστό διάβασα μέχρι τώρα.  

 

Το μόνο που αισθάνομαι ότι λείπει από όλα είναι:  

Η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορα γιατί η κακοποίηση σε διαλύει σαν άνθρωπο, σα 
μάνα, και αρρωσταίνεις σοβαρά. Νιώθεις κυνηγημένος.  

Στο νόμο δεν αναφέρεται η ψυχολογική βία  

Νομίζω ότι πρέπει να μπει στα σχολεία το θέμα της βίας.  

Στην αστυνομία να υπάρχει αστυνομικίνα – ψυχολόγος.  

Επίσης θα πρέπει μια γυναίκα μόνη να μπορεί ν’ αποδείξει μόνη της τη βία 
(φωτογραφίες – βίντεο – κ.λ.π., τώρα απαγορεύονται).  

 

[τα παρακάτω τα προσθέτει εκ των υστέρων]  

Χωρίς καμιά υποστήριξη από πουθενά. Χωρίς γονείς, μόνο [αναφέρεται σε άτομα, 

συγγενείς της], όταν ζήτησα βοήθεια δεν μου την έδωσαν, αντίθετα [...]  

Το 15900 δεν βοηθάει.  
 

 

* όλες οι υπογραμμίσεις είναι δικές της 

 όλες οι επισημάνσεις με έντονους χαρακτήρες (bold) είναι δικές μας 

 κάποιες πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί για λόγους προστασίας της ανωνυμίας 
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 Μερικές σκέψεις...  

Από τη συνοπτική περιγραφή που δίνει για την επαφή της με ψυχιάτρους και ψυχολόγο, 
αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό έλλειμμα εκπαίδευσης των ειδικών ψυχικής υγείας να 
διαχειριστούν περιστατικά κακοποιημένων γυναικών. Σχεδόν ευθέως η ευθύνη για την 
κακοποίηση επιρρίπτεται είτε στην ίδια είτε «στο ποτό», ενώ ευθέως η ευθύνη της επίλυσης του 
προβλήματος αποδίδεται στην ίδια. Παρότι η ίδια φαίνεται να περιγράφει με σαφήνεια τις 
επιπτώσεις της κακοποίησης αναφέροντας πως από την βία αισθάνεσαι ασθενής και ότι η 
κακοποίηση σε διαλύει σαν άνθρωπο, σα μάνα, και αρρωσταίνεις σοβαρά. Νιώθεις 
κυνηγημένος, οι ειδικοί δεν φαίνεται να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους.  

Η ίδια θεωρεί πως ο αστυνομικός «δεν έκανε τίποτα» και, εμμέσως φαίνεται να το αποδίδει αυτό 
στο φύλο και τη νεαρή ηλικία του. Στην πραγματικότητα, σε επίπεδο αποδοχής της καταγγελίας 
ενός αυτεπάγγελτα διωκόμενου αδικήματος, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, αυτή τη φορά ο 
αστυνομικός φαίνεται να ακολουθεί το γράμμα του νόμου (καταγράφει την καταγγελία και την 
ενημερώνει για το πως και πότε μπορεί να παραλάβει αντίγραφό της).  

Από την άλλη, αυτό που εκείνη προσλαμβάνει ως αδιαφορία και απραξία, είναι το γεγονός πως 
εκείνος απλώς διεκπεραιώνει το καθήκον του με «προχειρότητα», ενώ δεν φαίνεται να 
ενδιαφέρεται για την ψυχική της κατάσταση, για το αν κινδυνεύει, αν έχει που να μείνει τη νύχτα. 
Τέλος, φαίνεται  να αγνοεί εντελώς πως ο Ν.3500/2006 (άρθρο 21, παρ. 2) του έχει αναθέσει όχι 
μόνο να την ενημερώσει σε ποιον φορέα μπορεί να βρει τη στήριξη που έχει ανάγκη αλλά και να 
τη φέρει σε επαφή μαζί του, εάν της χρειάζεται.  

Ο αστυνομικός ενδέχεται:  

 Να μην γνωρίζει το συγκεκριμένο 
άρθρο  

 Να το γνωρίζει αλλά να μην ξέρει 
σε ποιους φορείς πρέπει να την 
παραπέμψει  

 Να τα γνωρίζει όλα αλλά να 
θεωρεί πως αυτό δεν είναι δική 
του δουλειά και, ως εκ τούτου, να 
την αποφεύγει καλυπτόμενος 
πίσω από τη διατύπωση «εφόσον 
το ζητήσει το θύμα»  

 

Εκείνη, από την άλλη, δεν φαίνεται να υποψιάζεται καν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι 
δουλειά της αστυνομίας, ώστε να το ζητήσει. 

Ο Νόμος 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας τον 
Ιανουάριο του 2007. Το ότι κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του δεν τον γνώριζαν όλοι/-ες 
οι δικηγόροι αλλά και το ότι αρκετοί/-ές δεν τον γνωρίζουν σε βάθος ακόμα και σήμερα, 
αποδίδεται από νομικούς κύκλους στο γεγονός ότι πρόκειται για Ειδικό Νόμο, κάτι που καθόλου 
δεν ενδιαφέρει τα άτομα που χρειάζονται να καταφύγουν στον συγκεκριμένο νόμο για να 
ζητήσουν την προστασία του.  

 

Δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε το γεγονός πως, μετά από τόσες αποτυχημένες 
προσπάθειες, εξακολουθεί να προσπαθεί. Πως, μετά από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες, 
τις οποίες περιγράφει με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, δεν παραλείπει όχι μόνο να αναφέρει και ό,τι 
θετικό συνάντησε αλλά και να δώσει τα συγχαρητήριά της σε όποιον/-α δούλεψε για το νόμο και 
για να περάσει από τη βουλή. Για το αυτονόητο δηλαδή!!!  

Δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε την αισιοδοξία και το σθένος της που, μετά από τόσες 
αποτυχημένες προσπάθειες, έχει ακόμα τη δύναμη αλλά και τη διάθεση να μπει στον κόπο να 
διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης του συστήματος προστασίας και του νόμου αλλά και μια 
πρόταση για πρωτογενή πρόληψη της κακοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου! 

Μήπως, πράγματι, η ελπίδα (όλων μας) πεθαίνει πάντα τελευταία;;;;; 
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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… 
 

Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, συμπληρώνονται 6 εβδομάδες Εκστρατείας. 
 

Μέχρι τότε, ο αριθμός των γυναικών που κακοποιήθηκαν σωματικά και/ή σεξουαλικά 

στη χώρα μας θα έχει ξεπεράσει τις 32.000* ενώ ο αριθμός όσων υπογράψαμε το 

ψήφισμα που ζητά να μην κλείσουν οι δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών μετά 

βίας θα έχει φτάσει τις 4.500. 

 

Μήπως, τελικά, η ανοχή μας στη βία είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο θέλουμε να 

πιστεύουμε; 

Μήπως, τελικά, η ανοχή μας έχει γίνει τόσο μεγάλη που επιτρέπει:  

 στον δράστη να αισθάνεται ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει  

ΚΑΙ 

 στην Πολιτεία να αισθάνεται ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά της να μην κάνει τίποτα    
 

Εμείς, αρνούμαστε να το πιστέψουμε αυτό!!!! 

Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορούμε να μην αναρωτιόμαστε,  

μήπως αρνούμαστε να το πιστέψουμε, μόνο και μόνο επειδή  

και η δική μας ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία 
 

 

 
 

 

 

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/  

 

 
 

*  32.004 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.   
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