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 Το κέντρο αυτό ανήκει σε ένα πανελλήνιο δίκτυο δομών που

υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει μόνο στα Τρίκαλα.
Υπάρχουν άλλα 40 κέντρα συμβουλευτικά σε όλη την Ελλάδα και 21
ξενώνες φιλοξενίας. Είναι ένα πανελλήνιο δίκτυο υπό την αιγίδα
της γραμματείας ισότητας των φίλων και τώρα πια έχει γίνει

δημοσιογραφικής και οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των
φύλων. Υπάρχει ένας κανονισμός που προβλέπει το πώς

λειτουργούν αυτά τα κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Τόσο η τοποθεσία
που βρίσκεται το κέντρο μέσα στην πόλη έχει ως στόχο να είναι

προσβάσιμο αλλά και να παρέχει μία διακριτικότητα στις γυναίκες
και ειδικά εδώ που είναι η είσοδος υπάρχει ένα κτήριο που

στεγάζει και άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει και εδώ μια πόρτα που
κλείνει οπότε κάθε γυναίκα που μπαίνει δεν έχει καμία επαφή με τις

υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουμε.
 Η πρώτη και φανερή δράση σας είναι να βοηθήσετε μία

κακοποιημένη γυναίκα. Στη συνέχεια?
Ένα μέρος των δράσεων μας είναι η συμβουλευτική όπου παρέχουμε τις
υπηρεσίες που ανέφερα πριν, νομική, ψυχολογική και ένα άλλο είναι οι
δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Η δράση ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης είναι να πηγαίνουμε στα σχολεία επικοινωνώντας το
πρόβλημα της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας μέσα απο διάφορες
δράσεις. Τελευταία γινόταν και πολλές δράσεις μέσω εικαστικών
δραστηριοτήτων όπως το θέατρο. Επίσης προσπαθούμε με τις δράσεις
δικτύωσης να αντιμετωπίσουμε κάθε περιστατικό που έρχεται σε μας.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου
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Η αστυνομία μπορεί να παραπέμψει σε εσάς ένα περιστατικό που δεν έχει
νομική διάσταση?

Μια γυναίκα μπορεί να πάει στην αστυνομία να κάνει μήνυση και να την
παραπέμψουν εδώ για ψυχολογική στήριξη. Στην αστυνομία τα τελευταία χρόνια
υπάρχει γραφείο που ασχολείται κατεξοχήν με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας
και έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς. Αυτoί είτε μας
στέλνουν περιστατικά είτε σε ιδιαίτερα περιστατικά να έχουμε εμείς την
επικοινωνία. Ή αντίστοιχα με το νοσοκομείο, ή με το δικηγορικό σύλλογο.
Ξεκινήσαμε ως κέντρο συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, αλλά στην πορεία
ανοίξαμε και δεν δεχόμαστε μόνο γυναίκες θύματα βίας, δεχόμαστε και γυναίκες
που με οποιοδήποτε τρόπο πλήττονται τα δικαιώματά τους ή ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, άνεργες, μονογονείς, πρόσφυγες, μετανάστριες. Οποιαδήποτε
ευάλωτη γυναίκα μπορεί να έρθει για να ζητήσει βοήθεια. Πυρήνας ήταν και είναι η
βία κατά των γυναικών αλλά επειδή είδαμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στον
γυναικείο πληθυσμό γενικά το δίκτυο όλων των δομών δέχεται πλέον και γυναίκες
θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Άρα ανοίξαμε την ομπρέλα των παρεχόμενων
βοηθειών. 

Πόσες γυναίκες έχουνε βοηθηθεί;

Μέχρι τώρα είναι 564 γυναίκες που έχουν περάσει την πόρτα. Μέσα σ ’αυτές
βρίσκονται όμως και τρίτα πρόσωπα. Κάποια φίλη ή φίλος μπορεί να πάρει
τηλέφωνο για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα που υφίσταται κάποια
μορφή βίας. 

Χρειάζεται να είναι η ίδια η γυναίκα που θα απευθυνθεί σε εσάς;

Για να προχωρήσουμε στη στήριξη πρέπει η ίδια να έρθει εδώ και να ζητήσει
βοήθεια. Αλλά οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει και να πεί «Έχω μια φίλη και έχει αυτό
το πρόβλημα. Πώς θα μπορούσα να την βοηθήσω;» Και άνδρας και γυναίκα.

 
Παρακολουθείτε ακόμα τα 564 περιστατικά για να δείτε πώς έχουν εξελιχθεί;

Αφού ολοκληρώσει μια γυναίκα τον αριθμό των συνεδριών που έχουμε συμφωνήσει
ότι χρειάζεται, είτε είναι ψυχολογική είτε νομική, ακολουθεί μια διαδικασία follow
up, όπως το λέμε, που την παρακολουθούμε κάθε έναν, τρεις και έξι μήνες και έτσι
παρακολουθούμε πως είναι μετά το κλείσιμο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Έχουν
υπάρξει γυναίκες που τις παρακολουθούσαμε από το 2013 όταν ανοίξαμε μέχρι και
πριν ένα με δύο χρόνια. Μπορεί στην αρχή να είχαν ζητήσει νομικές συμβουλές ενώ
αργότερα να ζήτησαν κάτι άλλο, όπως το κτίσιμο του εργασιακού προφίλ και την
ανεξαρτητοποίησή της, να σταθεί στα πόδια της επαγγελματικά. Δεν είναι όλα τα
περιστατικά ενεργά και το καθένα είναι διαφορετικό. Η πόρτα είναι ανοιχτή για κάθε
γυναίκα που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και στήριξη, εφόσον η ίδια το
επιθυμεί. Τελειώνοντας τις συνεδρίες την ρωτάμε αν θέλει να επικοινωνήσουμε σε
ένα μήνα και εφόσον δεχτεί και σηκώσει το τηλέφωνο είμαστε εκεί να την
βοηθήσουμε. Αλλιώς δεν την ψάχνουμε καθώς η συναίνεσή της είναι απαραίτητη.



Πιστεύετε ότι μια γυναίκα που έχει ξεφύγει σωματικά από έναν κακοποιητή
μπορεί να το ξεπεράσει τελείως και να το αφήσει πίσω της;

Η κακοποίηση είναι ένα τραύμα. Όλα τα τραύματα δεν θέλουν τον ίδιο χρόνο για να
επουλωθούν και μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης με την οπτική του φίλου αυτό που
προσπαθούμε να γίνει είναι η γυναίκα να ξαναβρεί τον εαυτό και την αυτοεκτίμησή της.
Είναι σαν να ανασυγκροτείται και μέσω αυτής της ανασυγκρότησης στοχεύουμε στην
ενθάρρυνση, η ενδυνάμωση και η αυτενέργεια, να μπορεί δηλαδή να παίρνει η ίδια
αποφάσεις για τον εαυτό της. Οι γυναίκες που κακοποιούνται έχουν πάντα έναν ελεγκτή.
Η άσκηση της βίας έχει να κάνει με την εξουσία και τον έλεγχο. Άρα, όταν η γυναίκα
νιώσει ότι ανακτά τον έλεγχο της ζωής της τότε έρχεται η στιγμή που ίσως αρχίσει να
αφήνει πράγματα πίσω. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, υπάρχουν γυναίκες που
πραγματικά ήρθανε πιστεύοντας ότι δεν θα τα καταφέρουν ποτέ. Υπάρχουν γυναίκες που
δεν ήταν από την Ελλάδα, που δεν είχαν χρήματα, που δεν είχαν καμία υποστήριξη από
το οικογενειακό περιβάλλον κι όμως ήρθαν. Ακολούθησαν όλα τα βήματα που αυτές
κάνουν πρώτες, εμείς ερχόμαστε δίπλα τους, και κατάφεραν να φύγουν από τον
κακοποιητικό σύζυγο μαζί με τα παιδιά τους, βρήκαν μια δουλειά και πραγματικά
στάθηκαν στα πόδια τους και πρακτικά, οικονομικά και ψυχολογικά. Όταν φεύγεις από
την βία τότε καταλαβαίνεις πώς είναι πραγματικά να ζεις χωρίς τον φόβο, γιατί ο φόβος
είναι αυτός που σε παραλύει. Υπάρχουν και γυναίκες που χρειάστηκαν περισσότερο
χρόνο για να πούνε φεύγω οριστικά.

Αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα της κάθε γυναίκας ή με τον βαθμό της
κακοποίησης;

Είναι διαφορετικός ο βαθμός της βίας, η ένταση, η διάρκεια, είναι πολλοί
παράμετροι.
Η βία δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος μορφωμένος ή με την κοινωνική
θέση. Μπορεί να συμβεί στην καθεμία και θύτης να είναι ο οποιοσδήποτε. Απλά
μπορεί μια γυναίκα να μην έχει την οικονομική άνεση ή το μορφωτικό επίπεδο για
να αντιληφθεί ότι πρέπει να φύγει. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που την
κρατάνε, όπως μια οικογένεια που δεν την στηρίζει, η οικονομική κατάσταση ή το
κοινωνικό στίγμα. Άλλες γυναίκες μπορεί να σκέφτονται: «Ελπίζω ότι θα αλλάξει.»
Δεν αλλάζει ποτέ! Αυτοί οι παράγοντες είναι και η απάντηση σε όσους ρωτάνε:
«Μα γιατί δεν φεύγει;» Δεν είναι εύκολο να φύγει! Και αυτό που τις κρατάει πιο
πολύ είναι η ελπίδα ότι θα αλλάξει. Οι κακοποιητές έχουν συγκεκριμένο μοτίβο
δράσης. Ξεκινάνε με λεκτική βία σιγά σιγά, κάποια στιγμή γίνεται ένα μπαμ,
έρχεται και η σωματική βία ενδεχομένως. Μετά έρχεται ένας θύτης που λέει: «Δεν
θα το ξανακάνω, σ’ αγαπώ» και η γυναίκα ελπίζει και τον πιστεύει. Ξανά ξεκινά η
λεκτική βία, κι άλλο μπαμ σωματικής κ.ο.κ. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος της βίας,
από τον οποίο η γυναίκα είναι δύσκολο να ξεφύγει γιατί πιστεύει πως θα αλλάξει.



Ένας θύτης βίαιος προς την γυναίκα
είναι και βίαιος προς τα παιδιά;

Δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονομερώς.
Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα παιδιά,
σύμφωνα με τον νόμο, όταν είναι μάρτυρες
επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη
και αν τα ίδια δεν υφίστανται σωματική
βία, θεωρούνται θύματα. Όλο αυτό που
βλέπουνε τα θυματοποιεί και τα
τραυματίζει. Αυτό λέγεται σύνδρομο του
αμέτοχου θεατή. Άρα η βία στα παιδιά
ασκείται ακόμα και αν δεν ασκείται. 

Αύξησε η καραντίνα τον αριθμό
γυναικών που ζητούσαν βοήθεια;

Η καραντίνα δεν ήταν η αιτία που έκανε
τους ανθρώπους κακοποιητές. Αυτό που
έκανε ήταν να αυξήσει την βιαιότητα
αυτών που ήδη ασκούσαν βία λόγω του
αναγκαστικού εγκλεισμού και πολύωρης
παρουσίας στο σπίτι. Σε όλη όμως την
Ευρώπη και την Ελλάδα υπήρξε αύξηση
των καταγγελιών ειδικά μετά την δεύτερη
καραντίνα που μειώθηκαν τα περιοριστικά
μέτρα.

Υπάρχουν κάποιοι κώδικες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες για
να ζητήσουν βοήθεια;
Ναι υπάρχουν αλλά δεν είναι αναγνωρίσιμοι στην Ελλάδα.

Προτιμάτε τον όρο γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία;
Το ζήτημα αυτό είναι καθαρά πολιτικό. Ο όρος γυναικοκτονία υπάρχει
κοινωνιολογικά από πολύ παλιά. Νομικά, όμως, αναγνωρίζεται σε ελάχιστες χώρες.
Στην Ελλάδα δεν υφίσταται νομικά. Με τον όρο γυναικοκτονία εισάγεται στην
ανθρωποκτονία μία έμφυλη διάσταση. Δεν μπορούν όμως όλες οι δολοφονίες
γυναικών να λέγονται γυναικοκτονίες. Σε μια [περίπτωση όπου η γυναίκα δεχόταν
συστηματικά βίαιη συμπεριφορά από έναν άνδρα και κατέληγε σε δολοφονία, τότε
θα είχε νόημα ο όρος γυναικοκτονία και θα ‘έπρεπε να αντιμετωπισθεί διαφορετικά
ποινικά από μια δολοφονία.

Το 2021 υπήρξαν συνολικά 18 γυναικοκτονίες. Γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ σε
σχέση με προηγούμενα χρόνια;
Οι γυναικοκτονίες πάντα υπήρχαν. Αυτό που άλλαξε είναι η ορατότητα που απέκτησε
το ζήτημα. Η βία των γυναικών δεν ήταν ένα ανοιχτό ζήτημα ιδιαίτερα στις κλειστές
κοινωνίες. Μέσα από διάφορα κινήματα πολλές κακοποιημένες γυναίκες μπόρεσαν
να μιλήσουν και να βρουν το δίκαιό τους, ενώ πριν από λίγα χρόνια δεν θα τις
πίστευε κανείς.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται πάνω σε αυτό το θέμα;
Ναι. Έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα αλλά αυτό θα το καθορίσουν οι επόμενες
γενιές. Για παράδειγμα, η κακοποίηση των γυναικών δεν θεωρούνταν παραβίαση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως έχει αλλάξει στις περισσότερες χώρες.  


