Ενδοοικογενειακή Βία: Πρωτοβουλίες και νέες υπηρεσίες από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων
7 Απριλίου 2020
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, σε συνεργασία με την Γενική
Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων πραγματοποίησαν την Πέμπτη 2 Απριλίου
2020 διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου με κεντρικό θεματικό άξονα την Ενδοοικογενειακή Βία, ενώ
παρουσίασαν τη συνεργασία που έχουν συνάψει με στόχο την ολιστική, όπως τόνισαν, υποστήριξη των
γυναικών και παιδιών θυμάτων.
Η συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της
Βίας, είχε δρομολογηθεί πριν την έξαρση του κορωνοϊού, ωστόσο τώρα η ανάγκη είναι ακόμα μεγαλύτερη,
ενώ είναι σημαντικό ότι αυτή η νέα σύμπραξη υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, η οποία παρέχει τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά όλα τα μέσα που
διαθέτει ώστε να δημιουργηθεί ένα στέρεο και χωρίς κενά δίκτυ προστασίας των γυναικών και παιδιών που
υφίστανται ενδοοικογενειακή βία.
Και οι τρεις ομιλήτριες/-ές τόνισαν την ανάγκη για συνεργασία, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι έκτακτες
συνθήκες ευνοούν την αύξηση των περιστατικών, ανέδειξαν την έλλειψη κλήσεων στις Γραμμές υποστήριξης
του «Χαμόγελου» SOS 1056 και της Γενικής ΓραμματείαςSOS 15900 και ζήτησαν, κυρίως από τους/τις
πολίτες και δευτερευόντως από τα θύματα, να μιλήσουν, ενώ τέλος διαβεβαίωσαν ότι γίνονται προσπάθειες
να βρεθούν τρόποι να λάβουν βοήθεια, άμεσα, ολιστικά και πάντα με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων.
Σημειώθηκε, δε, ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, θα πρέπει όμως να εφαρμοστεί. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στην ανάγκη επιβολής από Εισαγγελείς ή δικαστήρια που εκδικάζουν υποθέσεις ενδοοικογενειακής
βίας με την αυτόφωρη διαδικασία αυστηρών περιοριστικών όρων (Ν. 3500/2006, Άρθρο 18, παρ. 1) και
ιδίως η διαταγή μετοίκησης του δράστη από την οικογενειακή στέγη και η απαγόρευση προσέγγισης των
κακοποιημένων ατόμων.
Την υποστήριξή της προς αυτή την κατεύθυνση έχει δηλώσει η αρμόδια Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
με σχετική εγκύκλιο που θα σταλεί άμεσα. Ενώ σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, θα συνταχθεί κατάλληλο
έγγραφο για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, που θα προωθηθεί πανελλαδικά.
Η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα. M. Συρεγγέλα, τόνισε ότι: «τα
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ενδέχεται να αυξηθούν και οι συνθήκες πίεσης ευνοούν την όξυνση του
φαινομένου. Για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε κλίμα ενότητας και σύμπνοιας και μέσα από
ομαδική, συντονισμένη δουλειά να στηρίξουμε ολιστικά τις γυναίκες και τα παιδιά θύματα βίας. Η Γενική
Γραμματεία λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας.
Είναι πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας και 365 μέρες το χρόνο, με αστική χρέωση και παρέχει
άμεση στήριξη, με υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε θύματα έμφυλης βίας. Οι ξενώνες
φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους λειτουργούν, και λαμβάνοντας υπόψη τις

πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω Covid-19, αναζητούμε και εναλλακτικές μορφές έκτακτης φιλοξενίας σε
ξενοδοχεία σε διάφορα σημεία της χώρας. Τέλος, με γνώμονα ότι η οικονομική ανεξαρτησία είναι
καθοριστικός παράγοντας για κάθε γυναίκα που υφίσταται βία, είμαστε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο και υπαγόμαστε, ώστε να υλοποιήσουμε ειδικά προγράμματα για την
κατάρτιση και εξειδίκευση των γυναικών.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας κα. Κ. Πετρουλάκη πολύ εύστοχα
αντιπαρέβαλε τις συνθήκες που ζούμε όλοι/-ες σήμερα, στην εποχή του κορωνοϊού, με αυτό που
καθημερινά βιώνει μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας … Φόβος, άγχος, απώλεια ελέγχου είναι αυτά
που νιώθει καθημερινά. Όπως χαρακτηριστικά είπε «αν και οι ίδιες συχνά το αμφισβητούν στην αρχή, οι
γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, είναι πολύ δυνατές. Καταφέρνουν και επιβιώνουν σε
συνθήκες που ελάχιστες από εμάς θα μπορούσαν». Η κα. Πετρουλάκη ανέδειξε κρίσιμες πτυχές του
φαινομένου, προκρίνοντας την πρώιμη καλλιέργεια στερεοτυπικών αντιλήψεων για το φύλο ως μια από τις
βασικές αιτίες του φαινομένου, στον βαθμό εκείνο που ο δράστης να δικαιολογείται και να γίνεται κοινωνικά
αποδεκτός. «Οι δράστες θεωρούν ότι δικαιούνται να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, εις βάρος των γυναικών.
Η κακοποίηση είναι ζήτημα ισχύος και ελέγχου. Είμαστε ευτυχείς για τη νέα συνεργασία και η λέξη κλειδί
για την παροχή ολιστικής στήριξης είναι η ευελιξία. Οι επαγγελματίες οφείλουν να μην εγκλωβίζονται στην
ειδικότητά τους για να εντοπίσουν τις πολύπλευρες ανάγκες των κακοποιημένων γυναικών, οι οποίες
χρήζουν μιας ολιστικής υποστήριξης ώστε να καταστούν αυτάρκεις και οικονομικά αυτοδύναμες.
Απαραίτητη η κάλυψη των βασικών αναγκών, η ασφάλεια, η οικονομική ανεξαρτησία και η νομική
υποστήριξη και συμβουλευτική». Τέλος, τόνισε την ευθύνη όλων, του ευρύτερου οικογενειακού και
κοινωνικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση του φαινομένου και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν,
ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε, αναφέροντας εκείνοι/-ες τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που
αντιλαμβάνονται στον περίγυρό τους. .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε τη μεγάλη
ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία τονίζοντας: «Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας
αποτελεί δυστυχώς ένα διαχρονικό φαινόμενο και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πάντα υποστήριζε γυναίκες
θύματα βίας με τα παιδιά τους, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, διαμονή με την ευγενική χορηγία διαφόρων
ξενοδοχείων. Στις τωρινές συνθήκες πιστεύουμε ότι τα περιστατικά αυξάνονται, αν και αυτό δεν
αποτυπώνεται στις κλήσεις που λαμβάνουμε στη Γραμμή SOS 1056.Στο πλαίσιο του Συμφώνου
Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας παραχωρήσαμε 3 διαμερίσματα για γυναίκες και τα
παιδιά τους, παρέχοντας τους φυσικά και όλα τα απαραίτητα (ιατρική παρακολούθηση, κάλυψη υλικών
αναγκών, εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών κ.λ.π.) και φυσικά τη Γραμμή SOS1056. Είμαστε ευτυχείς
για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, χωρίς τη
θεσμική υποστήριξή της, νιώθουμε ότι ακροβατούμε. Παράλληλα, δίπλα μας είναι και η Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου και η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι θα λάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των
περιστατικών. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε να παρέχουμε ολιστική υποστήριξη στις
γυναίκες και τα παιδιά τους και όχι αποσπασματικές υπηρεσίες, πάντα διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια
και την ασφάλειά τους».
Πλάνα και δηλώσεις από τη Σ.Τ. μπορείτε να παρακολουθήσετε/κατεβάσετε στο link:
https://drive.google.com/drive/folders/1WrxUh03fQi15rwt23TBezCx2Kc6i--Ng
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