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Σήμερα, 9η Ημέρα της Εκστρατείας, 

θέλουμε να σας καλέσουμε να πάρετε μέρος σε ένα «πείραμα» 
 

Ας σκεφτούμε, καθεμιά και καθένας μας ξεχωριστά, την παρακάτω 

υποθετική ιστορία, σαν να συνέβαινε τώρα, σε εκείνην/-ον. 
 

 
 

Κάποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, σε απειλεί, σε χτυπά και σε τρομοκρατεί.  

Κανένας και καμιά δεν φωνάζει την αστυνομία, ούτε προσπαθεί να παρέμβει με κανέναν 
άλλον τρόπο, παρότι είναι βέβαιο ότι κάτι θα έχουν ακούσει, κάτι θα έχουν καταλάβει.  

Α.  Εσύ, κάποια στιγμή, καταφέρνεις να καλέσεις την αστυνομία που, όταν έρχεται, σου λέει 
ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σηκωθείς και να φύγεις από το σπίτι σου, 
ΤΩΡΑ.   

Β.  Εσύ, κάποια στιγμή, καταφέρνεις να του ξεφύγεις και τρέχεις τραυματισμένος/-η στο 
πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εκεί σε ενημερώνουν ότι δεν είσαι στο σωστό τμήμα 
(γιατί η διεύθυνση του σπιτιού σου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους) και πως, αν 
θέλεις να τον καταγγείλεις, πρέπει να πας στο «σωστό» αστυνομικό τμήμα. 
Ταυτόχρονα, όμως, σε ενημερώνουν ότι το «σωστό» αστυνομικό τμήμα θα του κάνει 
μόνο επίπληξη και τίποτα άλλο. Κανένας δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τα τραύματά 
σου, για το αν κινδυνεύεις ή για να τον συλλάβει… 

 Μήπως αισθάνεσαι απολύτως απροστάτευτη/-ος;   

 Μήπως δεν ξέρεις τι να κάνεις;  

 Μήπως δεν είσαι και τόσο σίγουρη/-ος ότι θα άφηνες το σπίτι σου χωρίς να ξέρεις 
που να πας;  

 Μήπως σκέφτεσαι αν αξίζει τον κόπο να πας στο «σωστό» αστυνομικό τμήμα για να 
διεκδικήσεις να του κάνουν την επίπληξη;  

 Μήπως έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι: για να μην αντιδρά κανείς και καμία –ούτε καν η 
αστυνομία- μήπως κάτι δεν πάει καλά μ’ εμένα;  

Τελικά, αποφασίζεις ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, μιλάς σε  φίλες, 
φίλους και συγγενείς και ζητάς τη βοήθειά τους.  

Κάποιες/-οι σε ρωτούν ή σου λένε ευθέως: «κάπως θα τον προκάλεσες, αλλιώς γιατί να 
διαλέξει εσένα;», «τι του ’κανες και σε χτύπησε;», «κάνε λίγη υπομονή: τι θα πει ο κόσμος 
αν φύγεις από το σπίτι σου; Σκέψου, τουλάχιστον τα παιδιά σου, τι θα απογίνουν χωρίς 
σπίτι, χωρίς…, χωρίς…», «αν πας με τα νερά του και δεν τον εκνευρίζεις, μπορεί να μη σε 
χτυπάει, μπορεί ακόμα και να αποφασίσει να φύγει από το σπίτι», και άλλα πολλά, 
παρόμοια… 

Κάποιες/-οι σου λένε: «καλά δεν έχεις ίχνος αξιοπρέπειας, ίχνος αυτοεκτίμησης; Πώς του 
επιτρέπεις να σου φέρεται έτσι;»  «Αν μου συνέβαινε εμένα κάτι τέτοιο, θα είχα φύγει την 
ίδια στιγμή, θα… θα…», «τα παιδιά σου, δεν τα σκέφτεσαι, τι παράδειγμα παίρνουν όταν σε 
βλέπουν έτσι;» και άλλα πολλά, παρόμοια… 

Ευτυχώς, υπάρχουν και μερικές/-οί που δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη δύσκολη θέση 
στην οποία βρίσκεσαι, καθώς σου λένε: «καταλαβαίνω ότι βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη 
θέση», «πως μπορώ εγώ να βοηθήσω;», «τι σου χρειάζεται;», «πώς αισθάνεσαι;», «κανείς 
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δεν έχει δικαίωμα να φέρεται έτσι σε κανέναν άλλο άνθρωπο και για κανένα λόγο»… Κι έτσι, 
αρχίζεις να ενδυναμώνεσαι, καθώς αισθάνεσαι πως –επιτέλους- έχεις δίπλα σου κάποια 
άτομα που σου συμπαραστέκονται και θα σε βοηθήσουν να «αποδράσεις».  

Όμως όταν, με κάποιο τρόπο, καταφέρνεις να ξεκινήσεις τη νομική διαδικασία που ελπίζεις 
ότι θα σου επιτρέψει να «αποδράσεις» από αυτή την κατάσταση με όσο το δυνατόν 
λιγότερες απώλειες για σένα και για τα παιδιά σου, ανακαλύπτεις όχι μόνο πως δεν έχεις 
χαρτιά για να αποδείξεις αυτά που ισχυρίζεσαι, αλλά και πως τα περισσότερα από αυτά, τα 
ίδια άτομα που αισθανόσουν ότι σε στήριζαν, δεν είναι διατεθειμένα να καταθέσουν όσα 
γνωρίζουν στο δικαστήριο και ότι, για να πείσεις κάποιες/-ους από αυτούς/-ές, χρειάζεται να 
κάνεις μεγάλη προσπάθεια…  

 Μήπως αισθάνεσαι πολύ μόνη/-ος;  

 Μήπως αισθάνεσαι πως όση δύναμη είχες καταφέρει να μαζέψεις, εξανεμίστηκε;    

 Μήπως πάλι δεν μπορείς να αποφασίσεις τι να κάνεις;  

 

Ξαναγυρίστε στην αρχή του κειμένου, αντικαταστήστε την πρώτη φράση («Κάποιος 
μπαίνει») με τη φράση «Ο άντρας σου» ή «Ο σύντροφός σου», και ξαναδιαβάστε το 
κείμενο.  

 

Από αύριο θα αρχίσουμε να σας περιγράφουμε την κατάσταση στη δική μας χώρα, 
και στη δική μας εποχή, όπως τη βίωσαν γυναίκες που βρέθηκαν ακριβώς σε αυτή τη 
θέση, μεταφέροντάς σας χωρίς καμία λογοκρισία, τις εμπειρίες τους, όπως τις 
περιγράφουν εκείνες, με τη δική τους φωνή…  

Μέχρι τότε, προσπαθήστε για ένα 24ωρο να μπείτε στη θέση του ανθρώπου της 
υποθετικής ιστορίας μας:  

 προσπαθήστε νοερά, για ένα ολόκληρο 24ωρο, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να 
ζήσετε, να φροντίσετε τα παιδιά σας, να επικοινωνήσετε με αγαπημένα σας άτομα ή να 
εργαστείτε…  

 προσπαθήστε νοερά, για ένα μόνο 24ωρο, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να 
καταγράψετε τι σκέφτεστε, πως αισθάνεστε, πως δράτε και πως αλληλεπιδράτε… 

 

Προσπαθήστε…  

και τα λέμε πάλι, αύριο… 

 Σας φαίνεται μήπως σενάριο επιστημονικής φαντασίας;  

 Σκέφτεστε μήπως ότι τέτοια πράγματα αποκλείεται να συμβαίνουν στη δική μας χώρα 
και στη δική μας εποχή;  

 

 Εξακολουθεί να σας φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας;  

 Εξακολουθείτε να σκέφτεστε ότι, τέτοια πράγματα αποκλείεται να συμβαίνουν στη 
δική μας χώρα και στη δική μας εποχή; 
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Πρόσκληση 

Μπορείτε, αν θέλετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας ή να μοιραστείτε μαζί μας το 
αποτέλεσμα της νοερής σας προσπάθειας, κάνοντας ένα σχόλιο στη συγκεκριμένη 
ανάρτηση του Facebook. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε το σχόλιο που θέλετε να αναρτήσουμε ηλεκτρονικά 
(info@antiviolence-net.eu) ή ταχυδρομικά (Ζαχαρίτσα 12, 117 42, Αθήνα), χωρίς να 
ξεχάσετε να μας πείτε αν θέλετε να αναρτήσουμε το σχόλιό σας επώνυμα ή ανώνυμα, 
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