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Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020



25 Νοεμβρίου 2020: Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα



ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/eqKxZRhokGE
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• Πρόσφατα στοιχεία ΟΗΕ, 
23/11/2020: “ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΩΝ”

• Στοιχεία Femicide Watch
Initiative 2015-2020 & UN 
Office on Drugs and Crime
(UNODC): “Πάνω από το 
80% των θυμάτων όλων 
των δολοφονιών από 
πρόθεση από οικείους 
συντρόφους είναι 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ”.

• Γυναίκες δολοφονούνται 
από τον σύντροφό τους ή 
την οικογένειά τους σε 
όλον τον κόσμο:

• 50.000 κάθε χρόνο
• 137 κάθε μέρα
• 6 κάθε ώρα

• Η βία κατά των γυναικών 
“κατασκεύασμα εξουσίας 
και μέσο διατήρησης του 
status-quo”.



ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/kFhXBPSkD5Y
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11 γυναικοκτονίες τους τελευταίους 12 μήνες (11/2019-11/2020)

ΓΙΑΤΙ;;;
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1ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

1/5/2020: Η γυναίκα πηγαίνει στο ΑΤ Πατησίων (στο οποίο υπάγεται λόγω

κατοικίας) για να καταγγείλει τον εν διαστάσει σύζυγό της για

ενδοοικογενειακή βία. Το ΑΤ την αποτρέπει να υποβάλει μήνυση λέγοντάς της

ότι θα δικαστεί μετά από 2 χρόνια και δεν δέχεται ούτε να κάνει συστάσεις

στον εν διαστάσει σύζυγο, ούτε να καταγράψει την καταγγελία στο βιβλίο

συμβάντων. Της αντιπροτείνει την επόμενη φορά να καλέσει το 100. Η

γυναίκα πηγαίνει στο ΑΤ Κυψέλης, το οποίο δέχεται να καταγράψει το

περιστατικό και να κάνει συστάσεις. Στη συνέχεια η γυναίκα πηγαίνει στα

δικαστήρια της οδού Ευελπίδων και ζητάει να μιλήσει στον/στην Εισαγγελέα

υπηρεσίας. Στην πύλη της Ευελπίδων της λένε να φύγει.

2/5: Η γυναίκα ζητά βοήθεια από το Μωβ.

4/5: Το Μωβ παρεμβαίνει τηλεφωνικά στο ΑΤ Πατησίων και μιλά με τον

Αξιωματικό Υπηρεσίας στον οποίον διαμαρτύρεται για την μη εξυπηρέτηση

της γυναίκας την 1/5 και ζητά να εξυπηρετηθεί τώρα. Ο Αξιωματικός

Υπηρεσίας διαβεβαιώνει το Μωβ ότι θα εξυπηρετηθεί. Η γυναίκα πηγαίνει

στο ΑΤ Πατησίων όπου όντως αυτή τη φορά υποβάλει μήνυση.
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“Δεν παραλαμβάνουμε οποιοδήποτε έγγραφο. Φύγετε από το 
Αστυνομικό Τμήμα. Έχουμε έκτακτες συνθήκες λόγω κορωναϊού.

Δεν παραλαμβάνουμε μηνύσεις μέχρι νεωτέρας. Εξάλλου η μήνυση 
για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει νόημα γιατί οδηγεί σε νέες 

μηνύσεις. Ο δράστης δεν πρόκειται να συλληφθεί με τη διαδικασία του 
αυτοφώρου. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι τελικά συλληφθεί εντός των 
ορίων του αυτοφώρου, θα υποβάλει και αυτός μήνυση με αποτέλεσμα 

να συλληφθεί και η γυναίκα. Τα δικαστήρια αργούν να εκδικάσουν
αυτές τις υποθέσεις. Και σε κάθε περίπτωση αυτά δεν είναι θέματα 

που λύνει η αστυνομία και η ποινική δικαιοσύνη αλλά ένα διαζύγιο.”



Η συγκεκριμένη γυναίκα μετανάστρια κατάφερε τελικά να καταθέσει 
μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Η δημοσιοποίηση της μαρτυρίας της 
από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» προκάλεσε 
κατακραυγή και αλληλεγγύη από γυναικείες οργανώσεις και όχι μόνο.

Κινητοποιήθηκε το Γραφείο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και το Γραφείο 
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Τελικά η γυναίκα υπέβαλε 

μήνυση στο επίμαχο Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο είχε καταφύγει μαζί 
με τα ανήλικα παιδιά της και τους μάρτυρες.
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2ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

8/3/2020: Η γυναίκα και μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών γνωρίζει το Μωβ σε

εκδήλωση του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά και ζητά βοήθεια για

στέγαση ώστε να μπορέσουν να φύγουν από το σπίτι λόγω μακροχρόνιας

ενδοοικογενειακής βίας. Η κατάσταση στο σπίτι επιδεινώνεται ακραία μέσα

στην καραντίνα.

Ήδη από το 2016 η γυναίκα ζητά συνεχώς βοήθεια από το Συμβουλευτικό

Κέντρο Πειραιά για στέγαση και νομική εκπροσώπηση. Το Κέντρο της

παρέχει μόνο νομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και δεν

αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα που είναι η στέγαση, ώστε η γυναίκα και

τα κορίτσια να μπορέσουν να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον.

Μέσα σε ένα μήνα το Μωβ βρίσκει αλληλέγγυο σπίτι και η γυναίκα με τα

παιδιά φεύγουν τελικά από τον σύζυγο, αφού πρώτα ενημερώνεται το τοπικό

ΑΤ, το οποίο ανταποκρίνεται θετικά. Μετά από ένα μήνα φιλοξενίας η γυναίκα

νοικιάζει δικό της σπίτι το οποίο επιπλώνεται και εξοπλίζεται πλήρως κατόπιν

καλέσματος αλληλεγγύης του Μωβ.
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3ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΑΡΚΩΣ

• Κάποιες φορές λόγω περιορισμένων πόρων, π.χ.

ανθρώπινου δυναμικού, είτε οικονομικών πόρων.

• Κάποιες φορές λόγω γραφειοκρατίας και

αναποτελεσματικότητας.

• Κάποιες φορές λόγω ψυχρής επαγγελματοποίησης, ειδικά

αν δεν εντάσσεται η υπόθεση σε κάποιο

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.





“Πήγαμε σε μια οργάνωση για την προστασία των γυναικών, ώστε κάποιος 
δικηγόρος να αναλάβει την υπόθεσή μας. Είπαν πως θα μας τηλεφωνούσαν, 

αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Μου παρείχαν μια θέση σε ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης ψυχικών τραυμάτων. Πήγα εκεί για να ανακτήσω τη δύναμη 

που είχα χάσει λόγω αυτής της εμπειρίας. Δεν ένιωσα καμία ασφάλεια σ’αυτές
τις συνεδρίες, αντίθετα ένιωσα ότι ήταν μάλλον κάτι σαν επιχείρηση.”



Ακόμα πιο ευάλωτες οι γυναίκες πρόσφυγες και 

μετανάστριες, και ακόμα περισσότερο οι κρατούμενες.

Κακοποιούνται στην Ελλάδα. 



Φτάνουν έως και σε απεργίες πείνας

και απόπειρες αυτοκτονίας.

Βρίσκονται σε απόγνωση.



Και η τραγική 

ειρωνεία είναι ότι 

αναγκάστηκαν 

να φύγουν από 

τη χώρα τους 

λόγω της 

κακοποίησής 

τους εκεί.
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