Ενδοοικογενειακή Bία

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
H τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας.

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ
ΜΑΘΕ τους φορείς στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς

ΓIA ΠPOΣTAΣIA:
Στην Eλληνική Aστυνομία: καταφεύγοντας στο πλησιέστερο αστυνομικό
τμήμα, ή καταγγέλοντας τηλεφωνικά την άσκηση βίας. Οι αστυνομικοί θα σου
παρέχουν άμεση προστασία από την παράνομη συμπεριφορά, θα σε ενημερώσουν για τα δικαιώματά σου και θα σου υποδείξουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για
την παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης.

ΓΙΑ ΨYXOΛOΓIKH ΣTHPIΞH,
ΣYMBOYΛEYTIKEΣ & NOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ:
Στο Eθνικό Kέντρο Kοινωνικής Aλληλεγγύης (E.K.K.A.). Mπορείς να απευθυνθείς στην τηλεφωνική γραμμή 197, που λειτουργεί όλο το 24ωρο και στα
δύο Kέντρα Kοινωνικής Στήριξης που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
KKΣ Φοίνικα Eθνικής Αντιστάσεως & Θησέως, 2310 471101
KKΣ Πύλης Aξιού, Kαπάτου 4 Ξηροκρήνη, 2313 313820
Στο Τμήμα Προγραμμάτων - Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης - Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής (Καραολή & Δημητρίου
16, 1ος όροφος, τηλ.: 2310 555053) όπου παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών με τα ανήλικα παιδιά τους.

Στην Kοινωνική Yπηρεσία της Xριστιανικής Ένωσης Νεανίδων (X.E.N.)
Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στην οδό Mητροπόλεως 18, τηλ.: 2310
279792.
Στην Εταιρία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία (EKAΨY)
μέσω της Γραμμής Υποστήριξης για τη Bία κατά των Γυναικών. Καμβουνίων 8,
τηλ.: 2310 276782.
Στην τηλεφωνική Γραμμή «SOS δίπλα σου» 8001188881 του Δικτύου
Γυναικών Eυρώπης. Η γραμμή λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα από 9 π.μ.
μέχρι 5 μ.μ. χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο. Από κινητό μπορείς να
καλέσεις στο 210 7786800.
Ξενώνας «Στοργή»: Ξενώνας για Κακοποιημένες Γυναίκες και παιδιά, ο οποίος
δημιουργήθηκε από τη Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος «Αλληλεγγύη».
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5203031-5, (γραμμή χωρίς χρέωση) 8001137777

Προβολή του μηνύματος μέσω αφίσας στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης.

Μέλη και εθελοντές της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ», πραγματοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
για την Ενδοοικογενειακή Βία

Η 25η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών. Η κοινωνική οργάνωση «ΑΓΑΠΗ», για 7η συνεχή χρονιά, πραγματοποιεί
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό να ενημερώσει
αφενός μεν για το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία και προστατεύει
τα θύματα και αφετέρου δε για τις δομές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν.
Χρέος όλων είναι να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε αυτήν την εικόνα ντροπής
που συντηρείται από τη βία και τη σιωπή. Εμείς, στην Κοινωνική Οργάνωση «ΑΓΑΠΗ» θα
συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Με ομιλίες στα σχολεία, με την ανάρτηση γιγαντοαφισών, με
τη διανομή φυλλαδίων. Με σύμμαχό μας την κοινωνία, με ελπίδα και πίστη πως μπορούμε
να αλλάξουμε πολλά, φιλοδοξώντας να συμβάλλουμε στην εξάλειψη του φαινομένου.
Έλενα Ράπτη
Ιδρυτικό Μέλος της Κοινωνικής Οργάνωσης
Εγνατίας 121 τ.κ. 546 35 Θεσσαλονίκη
Το έντυπο εκδόθηκε από την Κοινωνική Οργάνωση
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