«Παράλληλη Πανδημία»* η Ενδοοικογενειακή Βία

Από ηα κέζα Μαξηίνπ κεγάιν κέξνο ηνπ πιαλήηε βξίζθεηαη ζε πεξηνξηζηηθά κέηξα ή
κε ζθνπό αιινύ ηελ αλάζρεζε, αιινύ ηελ πξνζηαζία από ηελ δηάδνζε ηνπ covid 19 ή
θνξσλντνύ.
To isotita.eu επηρεηξεί κία πεξίιεςε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ
αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ηεο Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ σο ζπλέπεηα απηήο ηεο λέαο θαηάζηαζεο
ζηελ θνηλσλία. Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε ζε απηό ην θείκελν δελ έρνπλ πξνθύςεη
από δηθή καο πξσηνγελή έξεπλα αιιά από ζπιινγή θαη παξαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ
από δηάθνξεο πεγέο, είηε απηέο πνπ είλαη γλσζηέο από ηελ κόληκε ζπλεηζθνξά ηνπο
ζηνλ ρώξν ηεο ηζόηεηαο, είηε από άιιεο πνπ εηζέθεξαλ εθηάθησο ζηνηρεία γηα ηνλ
ηνκέα καο κε αηηία ηελ ππόζεζε ηνπ θνξσλντνύ.
Αθόκε θαη ν ηίηινο ηνπ πξώηνπ απηό αθηεξώκαηνο καο είλαη δαλεηθόο, θαη ηνλ
επηιέμακε δηόηη ηνλ ζεσξνύκε εμαηξεηηθά εύζηνρν. Ζ θξάζε, «παξάιιειε παλδεκία»
αλήθεη ζηελ θ. Κίηηπ Ληαλνύ* πνπ είλαη ςπρνιόγνο, επόπηξηα ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ
θέληξσλ ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Θεκάησλ Ηζόηεηαο (ΚΔΘΗ).
Καηαγξαθέο
Δίλαη πιένλ γεγνλόο όηη ζε όινλ ηνλ θόζκν θξαηηθέο ππεξεζίεο, θνηλσθειείο
νξγαληζκνί, θηλήκαηα θαη δεκνζηνγξαθηθνί θνξείο πηζηνπνηνύλ έλα εληεηλόκελν
θαηλόκελν λα αλαπηύζζεηαη παξάιιεια κε ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ, απηό ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.

Α. ηελ Διιάδα ε Γεληθή Γξακκαηέαο Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο θαη
Ηζόηεηαο Φύισλ, θ. Μ. πξεγγέια ζε εκθαλίζεηο ηεο ζηα ΜΜΔ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ παξαδέρηεθε όηη ππάξρεη αύμεζε ζηηο

αλαθνξέο γηα πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαηά ηνλ κήλα Μάξηην, ζε ζρέζε
κε ηνλ κήλα Φεβξνπάξην. Μάιηζηα, έδσζε θαη ζρεηηθνύο αξηζκνύο, νη νπνίνη
εκθαλίδνληαη ζηελ ζρεηηθή θαξηέια:

Ζ θ. Μ. πξεγγέια μεθαζάξηζε όηη νη δνκέο θηινμελίαο ζπκάησλ έκθπιεο βίαο,
θαζώο θαη ηα πκβνπιεπηηθά Κέληξα ηεο ΓΓΟΠΗΦ θαη ησλ ΟΣΑ θαη απηήλ ηελ
πεξίνδν ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά, όπσο βέβαηα ε 24σξε εμεηδηθεπκέλε – εληειώο
δσξεάλ – ηειεθσληθή γξακκή 15900 «SOS» θαη ην email: sos15900@isotita.gr
θπξίσο γηα εθείλεο ηηο γπλαίθεο πνπ δελ κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ
ηειεθσληθή γξακκή από ην ζπίηη ηνπο επεηδή δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ δπλαηά γηα ην
πξόβιεκά ηνπο θαη αζθαιώο ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηέο από ηνλ
βαζαληζηή ηνπο.
Να ηνλίζνπκε όηη ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα όιεο ηεο ρώξαο είλαη ππνρξεσκέλα λα
ππνδέρνληαη πξόζσπα πνπ έρνπλ ππνζηεί βία (ζσκαηηθή ή ιεθηηθή) θαη λα
πξνβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο κεηά ηελ θαηαγγειία, δειαδή λα παξεκβαίλνπλ
θαη λα ζπιιακβάλνπλ θαζώο θαη λα παξαπέκπνπλ ζηνλ Δηζαγγειέα ζύηεο, ελώ
νθείινπλ λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηα ζύκαηα θαη νδεγίεο γηα λα παίξλνπλ βνήζεηα
από ηα πκβνπιεπηηθά Κέληξα θαη ηηο Γνκέο Φηινμελίαο.

● Καηαγγειία: Σν ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ έιαβε ρώξα πεξηζηαηηθό ζε
αζηπλνκηθό ηκήκα ηεο ρώξαο καο (δελ έγηλε γλσζηό γηα πνην πξόθεηηαη), όπνπ ν
αμησκαηηθόο ππεξεζίαο δελ δέρηεθε λα παξαιάβεη κήλπζε γπλαίθαο πνπ ιίγε ώξα
πξηλ είρε ππνζηεί βία από ηνλ ζύδπγν ηεο, κε ην πξόζρεκα ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο από
ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηνλ θνξσλντό (!). Μάιηζηα, νη αζηπλνκηθνί πξόβαιιαλ
αληηθαλνληθά, παξάλνκα θαη απαξάδεθηα ςεπδν-επηρεηξήκαηα ζηελ γπλαίθα ζύκα
βίαο, (όηη νη κελύζεηο απηνύ ηνπ είδνπο πξνθαινύλ αληίζεηεο κελύζεηο, όηη ηα
δηθαζηήξηα αξγνύλ, όηη δελ γίλεηαη λα ζπιιεθζεί ν ζύηεο εληόο ηνπ απηνθώξνπ θαη
όηη αθόκε θαη αλ ζπιιεθζεί ζα θαηακελύζεη θαη ζα πξνθύςεη ηαιαηπσξία θαη γηα ην
ζύκα θιπ) κε πξνθαλή ζθνπό λα ηελ απνζαξξύλνπλ από ην λα πξνρσξήζεη ζε
θαηαγγειία.

Σελ ππόζεζε έδσζε ζηελ δεκνζηόηεηα ην Κέληξν «Γηνηίκα» πνπ ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο εμεηδηθεύεηαη ζηελ ππνζηήξημε ζπκάησλ έκθπιεο βίαο θαη ππνζηεξίδεη ηελ
Ηζόηεηα ησλ Φύισλ.
Γηα ιεπηνκέξεηεο κπνξεί ν αλαγλώζηεο λα δεη ην θείκελν ηνπ ελεκεξσηηθνύ
ηζηνηόπνπ «The Press Project» κε «θιηθ» εδώ: Καηαγγειία Γηνηίκα
https://thepressproject.gr/astynomiki-arnithikan-na-paralavoun-minysi-thymatosikogeniakis-vias-me-dikeologia-ton-koronoio/
● Δλεκέξσζε: ηνλ αληίπνδα, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ζηειερώλ ηεο αζηπλνκίαο πνπ
επηδεηθλύνπλ ηελ δένπζα επαηζζεηνπνίεζε απηήλ ηελ πεξίνδν γηα ην ζέκα ηεο
έκθπιεο βίαο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ νη αζηπλνκηθνί γεηηνληάο ηνπ
λνκνύ Κηιθίο νη νπνίνη εμέδσζαλ αλαθνίλσζε πνπ κηιά γηα «έθξεμε» ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο νηθνγελεηαθήο βίαο από ηελ εκέξα πνπ ιήθζεθαλ απνθάζεηο
πεξηνξηζκνύ ησλ θηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνύ. Δπηπιένλ, ζηελ αλαθνίλσζή ηνπο
μεθαζαξίδνπλ κε ελάξγεηα ην ζαθέζηαην λνκηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη γηα ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπλάδειθνύο ηνπο ηεο θαηαγγειίαο ηνπ Κέληξνπ
Γηνηίκα πνπ παξεκπόδηζαλ ζύκα λα ππνβάιεη κήλπζε κε ςεύδε.
Πεξηζζόηεξα γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ αζηπλνκηθώλ ηνπ Κηιθίο (νιόθιεξν ην
θείκελν) κπνξείηε λα δηαβάζεηε κε «θιηθ» εδώ: Αλαθνίλσζε θαηά ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ησλ αζηπλνκηθώλ Κηιθίο
http://www.kilkis24.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE%B9
%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%
CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%C
F%82/
● ηα λνζνθνκεία: Σα πξώηα ζηνηρεία γηα ηελ έμαξζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κε
αθνξκή ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα είραλ δηαξξεύζεη – από κε αξκόδηεο πεγέο – από ηηο
πξώηεο θηόιαο εκέξεο κεηά ηελ επηβνιή ηνπο. Τπελζπκίδεηαη όηη ηα κέηξα ζηελ
Διιάδα αλαθνηλώζεθαλ ζηηο 14/3 θαη μεθίλεζαλ πξαθηηθά ζηηο 16/3. Μόιηο ζηηο 20/3,
κόλν ζηελ εθεκεξία ηνπ Γεληθνύ Κξαηηθνύ Νίθαηαο παξνπζηάζηεθαλ πέληε
πεξηζηαηηθά μπινδαξκνύ γπλαηθώλ.
Σν θείκελν καξηπξίαο πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο 21/3 ζε ηζηόηνπν θνηλσληθήο
δηθηύσζεο έθηνηε έρεη ιάβεη 1.700 θαη πιένλ αληηδξάζεηο θαη πάλσ από 940
θνηλνπνηήζεηο, ρσξίο λα δηαςεπζζεί από ηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ Ο/Ζ
ζπληάθηεο ηνπ είλαη πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελ ιόγσ κνλάδα θαη ηνπ νπνίνπ
έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ην όλνκα. Παξαηίζεηαη εδώ:
«αξάληα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά, ζηα Δπείγνληα Οξζνπεδηθά ηνπ
Γεληθνύ Κξαηηθνύ Νίθαηαο πνπ εθεκέξεπε ρζεο. Σα πέληε από απηά ήηαλ πεξηζηαηηθά
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (ε αλαινγία πξηλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, ήηαλ δύν ζηα
ηξηαθόζηα πεξίπνπ πεξηζηαηηθά κίαο ζπλεζηζκέλεο εθεκεξίαο).
Μόλν κία από απηέο ηηο πέληε γπλαίθεο δήηεζε λα εμεηαζηεί ΚΑΗ από ηαηξνδηθαζηή.
Οη ππόινηπεο γύξηζαλ πίζσ … ζηελ θαξαληίλα …θαη ζηνπο ηπξάλλνπο ηνπο …».

Β. ηελ Κύπξν: Ο ύλδεζκνο γηα ηελ Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο Βίαο ζηελ
Οηθνγέλεηα (ΠΑΒΟ) θνηλνπνίεζε ζηελ Δπίηξνπν Ηζόηεηαο Φύισλ, θ. Ησζεθίλα
Αλησλίνπ, ηελ εθηίκεζή ηνπ όηη από ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ θπθινθνξίαο ήδε από ηηο
αξρέο Μαξηίνπ, ζεκεηώλεηαη αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηελ
ρώξα κέρξη θαη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ 30%.
«Από ηηο 9 Μαξηίνπ κέρξη ηηο 17 Μαξηίνπ:
– θαηαγξάθεθαλ 750 θιήζεηο γηα ελδννηθνγελεηαθή βία (ζ.ζ.: ηειεθσληθέο
επηθνηλσλίεο ζηελ αληίζηνηρε γξακκή sos ηεο Κύπξνπ 1440).
– πέληε λέα αηηήκαηα γηα εηζδνρή ζε ρώξνπο θηινμελίαο
– ηέζζεξα λέα αηηήκαηα γηα αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή.
Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε», αλαθέξεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε.

Γ. Γηεζλέο πεξηβάιινλ: Γπζηπρώο, ζε όιν ηνλ θόζκν, όπνπ απηήλ ηελ επνρή έρνπλ
επηβιεζεί πεξηνξηζηηθά κέηξα, έρεη αλαδεηρζεί ην πξόβιεκα ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο
ησλ θξνπζκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, θ. An. Guterres, ζε εηδηθή αλαθνίλσζή ηνπ ζηηο 6
Απξηιίνπ αλαθέξεη: «Ζ εηξήλε δελ είλαη απιώο ε απνπζία ηνπ πνιέκνπ. Πνιιέο
γπλαίθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζκώλ γηα ηνλ covid 19 αληηκεησπίδνπλ βία
εθεί όπνπ ζα έπξεπε λα είλαη αζθαιείο, κέζα ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη. ήκεξα,
παξαθαιώ γηα ηελ εηξήλε ζηα ζπίηηα ζε όιν ηνλ θόζκν. Εεηώ από όιεο ηηο
θπβεξλήζεηο λα ζέζνπλ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ γπλαηθώλ σο πξώηε
πξνηεξαηόηεηα θαζώο δηαξζξώλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
παλδεκίαο».
[ https://twitter.com/antonioguterres/status/1246973397759819776?s=03 ]

António Guterres
✔
@antonioguterres
Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19
face violence where they should be safest: in their own homes.
Today I appeal for peace in homes around the world.
I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic.

Όκσο θαη ζηελ Δπξώπε νη αλαθνξέο γηα αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο πιεζαίλνπλ. Σν Δπξσπατθό Ηλζηηηνύην Ηζόηεηαο Φύισλ (EIGE, εηδηθεπκέλνο
επηζηεκνληθόο νξγαληζκόο ηεο Δ.Δ.) κεηά ηα κέζα Μαξηίνπ απεπζύλεη ζρεδόλ
θαζεκεξηλά εθθιήζεηο θαη ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε – κέιε θαη ηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ηνπο θαη εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην θαηλόκελν. Μάιηζηα, ε
Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ Γπλαηθώλ θαη Ηζόηεηαο Φύισλ (FEMM) αλαθνίλσζε όηη ην
Ηλζηηηνύην ζα παξέρεη θαζεκεξηλά εηδηθέο πιεξνθνξίεο κέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
γηα ηα ζέκαηα/πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζόηεηαο θαη ηηο εμειίμεηο θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνύ.
Δπηπιένλ, ηόζν από ηνλ ΟΖΔ, όζν θαη από ηελ Δ.Δ. ππελζπκίδεηαη κία άιιε πιεπξά
πνπ έρεη αλαδείμεη ε θξίζε παλδεκίαο, δειαδή όηη ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ παληνύ ζηνλ θόζκν θαη θπξίσο ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε,
νη γπλαίθεο βξίζθνληαη θαηά πιεηνςεθία παξνύζεο αληηκέησπεο κε ηνλ θίλδπλν, αθνύ
ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη απνιύκαλζεο ππεξεηνύλ
πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο από άλδξεο. Παξά ην γεγνλόο, όηη ζηηο κεηξήζεηο ησλ λεθξώλ,
κέρξη ζηηγκήο νη άλδξεο εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν επάισηνη.
Γηαβάζηε εδώ κε «θιηθ» ηελ ζρεηηθή αλαθνξά: EIGE θνξσλντόο (english)
250320-eige-covid-19Λήςε
https://isotitaeunewsroom.files.wordpress.com/2020/04/250320-eige-covid-19.docx

Σέινο, ζηηο 7/04 ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ Γπλαηθώλ θαη Ηζόηεηαο
Φύισλ ηεο Δ.Δ. (FEMM), θ. Evelyn Regner (νζηαιδεκνθξάηεο/Απζηξία),
δεκνζίεπζε αλαθνίλσζε εθ κέξνπο ηνπ θνξέα πνπ αθνξά ζηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα
ηεο Ηζόηεηαο κε αθνξκή ηελ πεξίνδν ηηο θξίζεο πγείαο. Έρεη ζεκαζία όηη ζην θείκελν
πνπ ππνγξάθεη αλακεηαδίδεη ηελ αύμεζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαηά 30% (θαηά
κέζν όξν) ζηηο ρώξεο κέιε.
Γηαβάζηε εδώ ηελ αλαθνίλσζε: FEMM θνξσλντόο

070420-femm-covid-19Λήςε
https://isotitaeunewsroom.files.wordpress.com/2020/04/070420-femm-covid-19.docx

Σξνκνθξαηηθή θαηάζηαζε
Σν πνζνζηό είλαη ηεξάζηην, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ζε πόζα άηνκα (γπλαίθεο, αιιά
θαη παηδηά) αθνξά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ν θαζέλαο/-κηά πνπ ελδηαθέξεηαη γηα
ηελ Ηζόηεηα θαηά λνπ όηη θαλέλα ζύζηεκα αλαθνξάο, θαηαγγειίαο θαη δίσμεο δελ
κπνξεί πνηέ λα θαηαγξάςεη ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό πεξηζηαηηθώλ βίαο.
Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεθκεξηώζεη επηζηεκνληθά όηη έλα κηθξό πνζνζηό
κόλν ζπκάησλ βίαο βξίζθεη ην ζάξξνο λα αλαθέξεη θαη λα θαηαγγείιεη ηα όζα πεξλά.
Σα ζηνηρεία απηά ηα έρνπκε από ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε παλδεκίαο.
πλεπώο, απηήλ ηελ ζηηγκή έρνπκε έμαξζε ζηα θαηαγγειιόκελα πεξηζηαηηθά (+30%),
αιιά ε αλαινγία – ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ γηα ηνλ covid 19 – απμάλεη θαη ζην ζθέινο
ηνπ «ζθνηεηλνύ» αξηζκνύ πεξηζηαηηθώλ, δειαδή απηώλ πνπ δελ
αλαθέξνληαη/θαηαγγέιινληαη θαη γη’ απηό δελ θαηαγξάθνληαη, πνπ είλαη ν
κεγαιύηεξνο.
Ρεπνξηάδ | Κ. Γξαγάηεο

Ση λα θάλνπκε…

…ελάληηα ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία
ελάληηα ζηελ παξάιιειε παλδεκία:
Σν ζύκα βίαο, είηε είλαη γπλαίθα, είηε είλαη παηδί (αλ δύλαηαη) κπνξεί λα απεπζύλεηαη
ζηελ 24σξε δσξεάλ ηειεθσληθή γξακκή: 15900 γηα ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρώξνπ πνπ
βξίζθνληαη γηα ην πξόβιεκά ηνπο ιόγσ ζπλερνύο παξνπζίαο ηνπ ζύηε, κπνξνύλ λα
εηδνπνηνύλ κε email ζην: sos15900@isotita.gr
Ο/ε γείηνλαο/-ηζζα – ζπγγελήο πξέπεη λα απεπζύλνληαη θαη απηνί/-εο ζηα ίδηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα λα θαηαγγέιινπλ πεξηζηαηηθά πνπ ηπρόλ έρνπλ πεξηπέζεη
ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη νθείινπλ λα βνεζήζνπλ ηα ζύκαηα κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν.
Δπηβάιιεηαη λα απεπζύλνληαη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζην
δσξεάλ ηειέθσλν: 100 ηεο Ακέζνπ Γξάζεο.
Αθνινπζεί Καηάινγνο ησλ πκβνπιεπηηθώλ Κέληξσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ αλά ηελ
Διιάδα κε πνιύ έκπεηξα επηζηεκνληθά ζηειέρε, γηα λα βνεζήζνπλ.
Παξαηίζεληαη κε απιή αλαθνξά ησλ πεξηνρώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ Γνκέο Φηινμελίαο
θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ (ρσξίο δ/λζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δηόηη
απαγνξεύεηαη), άιισζηε ε παξαπνκπή γηα δηακνλή δελ γίλεηαη ρσξίο απόθαζε ησλ
αξκόδησλ νξγαληζκώλ θαη αξρώλ):

● πκβνπιεπηηθό Kέληξν Αζήλαο
Γηεύζπλζε: Νίθεο 11, ύληαγκα
Σειέθσλν: 210 33 17 305-6

Φαμ : 210 33 15 787
e-mail : isotita4@otenet.gr
● πκβνπιεπηηθό Kέληξν «Πνιύθεληξν»
Γηεύζπλζε: Κξαηίλνπ 11-13, Οκόλνηα 105 52 (2νο όξνθνο)
Σειέθσλν: 210 52 02 800
Φαμ: 210 52 02 801
e-mail : polykentro@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Πεξηζηεξίνπ
Γηεύζπλζε: Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1 (θηίξην ΚΤΒΔ), ΣΚ 12131, Πεξηζηέξη
Σειέθσλν-Φαμ: 210 5783265
e-mail: skg@peristeri.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ
Web site: womenaidperisteri.blogspot.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Φπιήο
Γηεύζπλζε: Η. Κακπόιε 23, ΣΚ 13341, Άλσ Ληόζηα
Σειέθσλν-Φαμ: 210 2483360
e-mail: ksfylis@fyli.gr
ειίδα ζην facebook: http://www.facebook.com/πκβνπιεπηηθό-ΚέληξνΓπλαηθώλ Γήκνπ Φπιήο
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Υαιαλδξίνπ
Γηεύζπλζε: ηξαηάξρνπ Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 7, ΣΚ 15234, Υαιάλδξη
Σειέθσλν-Φαμ: 210 6899916
e-mail: womenaidhalandri@gmail.com
Web site: http://womenaidhalandri.wordpress.com/
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Πεηξαηά
Γηεύζπλζε: Λεσθ. Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Νέν Φάιεξν, 185 47, (εληόο ηαδίνπ
Δηξήλεο θαη Φηιίαο-ΔΦ, ηζόγεην-είζνδνο δεκνζηνγξάθσλ, αίζνπζα Γ)
Σειέθσλν:210 48 28 970 & 210 48 25 372
Φαμ: 210 48 22 425
e-mail : peiraias@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο
Γηεύζπλζε: 25εο Μαξηίνπ θαη Γνκήληθνπ Θενηνθόπνπινπ, ΣΚ 18648, Γξαπεηζώλα
Σειέθσλν: 210 4614575
Φαμ : 210 4614641
e-mail : skkeratsini@gmail.com
ειίδα ζην facebook: Κέληξν πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζώλαο
Web site: http://www.womenaid.wix.com/keratsini
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Διεπζίλαο
Γηεύζπλζε: Ρήγα Φεξαίνπ 70, Πι. Γεκνθξαηίαο, 19200 Διεπζίλα
Σειέθσλν: 213 160 1437
email: violence@syzefxis.gov.gr

ειίδα Facebook: πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο Τπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο
Διεπζίλαο
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κνξίλζνπ
Γηεύζπλζε: Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο 58, ΣΚ 20131, Κόξηλζνο
Σειέθσλν: 27410 74670
e-mail: skgyndk@otenet.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Πάηξαο
Γηεύζπλζε: Καλαθάξε 101β, 262 21 Πάηξα
Σειέθσλν-Φαμ: 2610 620059
e-mail: patra@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Πύξγνπ-Ζιείαο
Γηεύζπλζε: Γπκλαζηάξρνπ Γνύθα θαη Ξάλζνπ, ΣΚ 27131, Πύξγνο
Σειέθσλν: 26210 20532
e-mail: pirgoswomen@outlook.com
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ ΓήκνπΠύξγνπ
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Σξίπνιεο
Γηεύζπλζε: Πιαηεία Νέαο Γεκνηηθήο Αγνξάο, 22131 Σξίπνιε
Σειέθσλν: 2710 241814
Φαμ: 2710239592
e-mail: tripoli@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Καιακάηαο
Γηεύζπλζε: Πεξξσηνύ θαη Μαληίθινπ, ΣΚ 24100, Καιακάηα
Σειέθσλν:27210 99212, 27210 99225
Φαμ : 27210 99225
e-mail: ksg@kalamata.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Καιακάηαο
Web site: http://www.kalamata.gr (ζειίδα Γήκνπ Καιακάηαο)
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Θήβαο
Γηεύζπλζε: Κύπξνπ 3, ΣΚ 32200, Θήβα
Σειέθσλν-Φαμ : 22620 89574, 22620 89576
e-mail : symvouleutiko@thiva.gr
Web site: http://www.sumvouleutikothivas.blogspot.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Υαιθίδαο
Γηεύζπλζε: Αγίνπ Παληειεήκνλνο & Πνιπηερλείνπ Γεκνηηθό Καηάζηεκα Βαζηιηθνύ
(Γεκνηηθή Δλόηεηα Λειαληίσλ), ΣΚ 34002, Βαζηιηθό Υαιθίδαο
Σειέθσλν: 2221 351826-7
e-mail : skg.xalkideon@dchalkideon.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Υαιθηδέσλ
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Λακίαο
Γηεύζπλζε: Λεσλίδνπ 9-11, 35133 Λακία (Γείηε ζηνλ ράξηε)
Σειέθσλν: 22310 20059

Φαμ: 2231020308
e-mail : lamia@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Λάξηζαο
Γηεύζπλζε: Γαιελνύ 4, 41222 Λάξηζα
Σειέθσλν: 2410 535840
Φαμ : 2410 538365
e-mail: larisa@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν δήκνπ Σξηθθαίσλ
Γηεύζπλζε: Θενδνζνπνύινπ θαη Σδνπκαγηάο (απέλαληη από ηε ΓΔΖ), ΣΚ 42100,
Σξίθαια
Σειέθσλν: 24310 27943
Φαμ : 24310 25287
e-mail : skg@trikalacity.gr
ειίδα ζην facebook : https://www.facebook.com/supportwomentrikala.gr/
Web site: http://supportwomen.trikalacity.gr/
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Καξδίηζαο
Γηεύζπλζε: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 22, ΣΚ 43132, Καξδίηζα
Σειέθσλν: 24410 71594, 24410 77122
Φαμ: 24410 75141
e-mail: info@wck.gr, wckarditsa@gmail.com
ειίδα ζην facebook: Κέληξν Γπλαηθώλ Καξδίηζαο
Web site:http://www.wck.gr
● πκβνπιεπηηθό Kέληξν Ησαλλίλσλ
Γηεύζπλζε: Μαξίθαο Κνηνπνύιε 68, 45445 Ησάλληλα
Σειέθσλν-Φαμ: 2651 077449
e–mail: ioannina@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Πξέβεδαο
Γηεύζπλζε: Ησλίαο 6, ΣΚ 48100, Πξεβέδα
Σειέθσλν-Φαμ : 26820 24444, 26820 89667
e-mail: womenaid@1485.syzefxis.gov.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Καθνπνηεκέλσλ Γπλαηθώλ Γήκνπ
Πξέβεδαο
● πκβνπιεπηηθό Kέληξν Άξηαο
Γηεύζπλζε: Σδαβέιια 24,TK 47132, Άξηα
Σειέθσλν-Φαμ: 26810 77400
e-mail : skgarta@gmail.com , womenaid@arta.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Γπλαηθώλ Γήκνπ Αξηαίσλ
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Καηεξίλεο
Γηεύζπλζε: Απγνπζηίλνπ 21, ΣΚ 60100, Καηεξίλε
Σειέθσλν-Φαμ: 23510 36678
e-mail: womenaid@katerini.gr

● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κνδάλεο
Γηεύζπλζε: Μαθξπγηάλλε Η. 22, 50100 Κνδάλε
Σειέθσλν: 24610 49672
Φαμ: 2461049673
e–mail: kozani@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Φιώξηλαο
Γηεύζπλζε: Κνληόπνπινπ 49, Φιώξηλα, Σ.Κ. 53100
Σειέθσλν: 23850 24081
Φαμ : 23850 24083
e-mail: symv.kentro.flo@gmail.com
ειίδα ζην facebook : πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Φιώξηλαο
https://www.facebook.com/symvouleutikokentroflorinas/
Web site: http://womenaidflorina.blogspot.gr/
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Καζηνξηάο
Γηεύζπλζε: Πεξηνρή Υιόε, Νέεο Δξγαηηθέο Καηνηθίεο, ΣΚ 52100, Καζηνξηά
Σειέθσλν-Φαμ: 24670 22122
e-mail : counsellingwomenkastoria@gmail.com
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Καζηνξηάο
Web site : http://supportwomenkastoria.blogspot.gr/
● πκβνπιεπηηθό Kέληξν Θεζζαινλίθεο
Γηεύζπλζε: Αιεμαλδξνππόιεσο 10 (δπηηθή είζνδνο πόιεο), 54627 Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν: 2310 528984-988
Φαμ: 2310 528980
e–mail: thessaloniki@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν εξξώλ
Γηεύζπλζε: Ίσλνο Γξαγνύκε, ΣΚ 62122, έξξεο
Σειέθσλν: 23210 22253
Φαμ: 23210 22268
e-mail: http://www.womenaid@serres.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ εξξώλ
Website: https://womenaidserres.wordpress.com
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Καβάιαο
Γηεύζπλζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 9, πξώελ ΠΗΚΠΑ, ΣΚ 65403, Καβάια
Σειέθσλν: 2513 500190, 2513 500194, 2513 500165, 2513 500442
Φαμ: 2510 451397
e-mail : womensaid@dkavalas.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Καβάιαο
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κνκνηελήο
Γηεύζπλζε: Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ (επί ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο), 69132 Κνκνηελή
Σειέθσλν:25310 33290
Φαμ :– 25310 33370
e-mail : komotini@isotita.gr

● πκβνπιεπηηθό Kέληξν Αιεμαλδξνύπνιεο
Γηεύζπλζε: Νέν Γεκνηηθό Κιεηζηό Κνιπκβεηήξην Αιεμαλδξνύπνιεο, ΣΚ 68100,
Αιεμαλδξνύπνιε
Σειέθσλν-Φαμ: 25510 25629
e-mail: isotita@alexpolis.gr
Web site: isotitalexpolis.blogspot.com
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Μπηηιήλεο
Γηεύζπλζε: Παπαδηακάληε 2, 81132 Μπηηιήλε
Σειέθσλν: 22510 34470
Φαμ: 22510 34471
e-mail: mytilini@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Υίνπ
Γηεύζπλζε: Γεξίηε 27, Κακκέλνο Πύξγνο, ΣΚ 82100, Υίνο
Σειέθσλν: 22713 50040, 22713 51933
Φαμ : 22713 50010
e-mail : womanaid@outlook.com
ειίδα ζην facebook: Κέληξν πκβνπιεπηηθήο Γήκνπ Υίνπ
Web site: http://www.chioscity.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κσ
Γηεύζπλζε: 25εοΜαξηίνπ θαη Δ. Κηαπόθα (γσλία), Εεπάξη, ΣΚ 85300, Κσο
Σειέθσλν: 22420 67420
Φαμ : 22420 67429
e-mail: women@kos.gr
ειίδα ζην facebook: Κέληξν πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Γήκνπ Κσ
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Ρόδνπ
Γηεύζπλζε: Πιαηεία Αγίσλ Απνζηόισλ (παξαπιεύξσο ΚΔΠ), ΣΚ 85133, Ρόδνο
Σειέθσλν: 22410 67155, 22410 67120, 22410 67128
Φαμ: 22410 67123
e-mail: ksymbouleytikorodou@gmail.com
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ
Web site: http://www.rhodes.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν ύξνπ
Γηεύζπλζε: Φνιεγάλδξνπ 2, 84100 Δξκνύπνιε
Σειέθσλν: 22810 76496
Φαμ: 22810 76497
e-mail : ermoupoli@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Kέληξν Ζξαθιείνπ
Γηεύζπλζε: ηελεκάρνπ 3, 71305 Ζξάθιεην Κξήηεο
Σειέθσλν-Φαμ: 2810 341387
e–mail: irakleio@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Ρεζύκλνπ
Γηεύζπλζε: Λ. Κνπληνπξηώηνπ 98, ΣΚ 74100, Ρέζπκλν
Σειέθσλν: 28310 56607

Φαμ: 28310 21270
e-mail: isotitavia.reth@gmail.com
ειίδα ζην facebook: Κέληξν πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Θπκάησλ βίαο
Γήκνπ Ρεζύκλεο
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κέξθπξαο
Γηεύζπλζε: Δ.Ο. Παιαηνθαζηξίηζαο 7, 49100, Κέξθπξα
Σειέθσλν-Φαμ : 26610 47396
Φαμ: 26610 80344
e–mail: kerkyra@isotita.gr
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Εαθύλζνπ
Γηεύζπλζε: Γατηάλη (Κνηλνηηθό Γξαθείν), ΣΚ 29100, Εάθπλζνο
Σειέθσλν-Φαμ: 26950 25997
e-mail: symvouleftikozakynthos@gmail.com
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Εαθύλζνπ
● πκβνπιεπηηθό Κέληξν Κεθαινληάο
Γηεύζπλζε: Π. Υαξνθόπνπ 46, ΣΚ 28100, Αξγνζηόιη (Γείηε ζηνλ ράξηε)
Σειέθσλν: 26710 20022
Φαμ: 26710 20025
e-mail: kesy@kefallonia.gon.gr
ειίδα ζην facebook: πκβνπιεπηηθό Κέληξν Γπλαηθώλ Γήκνπ Κεθαινληάο
Web site: kesykefallonia.blogspot.gr
Ξελώλεο Φηινμελίαο
● Οη δέθα νθηώ (18) Ξελώλεο Φηινμελίαο ησλ Γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ
παηδηώλ ιεηηνπξγνύλ ζηνπο Γήκνπο: Αγξηλίνπ, Αζελαίσλ, Βόινπ, Ζξαθιείνπ
(Κξήηεο), Θεζζαινλίθεο, Ησαλληηώλ, Κέξθπξαο, Κνδάλεο, Κνκνηελήο, ΚνξδειηνύΔπόζκνπ, Λακηέσλ, Λαξηζαίσλ, Λέζβνπ, Παηξέσλ, Πεηξαηώο, Ρόδνπ, Σξίπνιεο θαη
Υαλίσλ.
Οη δύν (2) Ξελώλεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΔΚΚΑ)
ιεηηνπξγνύλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε

