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Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζήκεξα ηα εγθαίληα ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο SOS 15900, γηα γπλαίθεο
ζύκαηα βίαο ιόγσ θύινπ, ηης Γενικής Γραμμαηείας Ιζόηηηας ηων Φύλων, από ηελ
Τθππνπξγό Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο κα Θεοδώρα
Τζάκρη θαη ηε Γεληθή Γξακκαηέα Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ, κα Μαρία Σηραηηγάκη.
Η γξακκή SOS απεπζύλεηαη ζε γπλαίθεο ζύκαηα βίαο. Είλαη πανελλαδικής εκβέιεηαο,
24ωρης ιεηηνπξγίαο 365 μέρες ην ρξόλν, κε αζηηθή ρξέσζε.
Σε γξακκή ζηειερώλνπλ ςπρνιόγνη θαη θνηλσληθνί/έο επηζηήκνλεο πνπ παξέρνπλ άκεζε
βνήζεηα ζε έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά βίαο. Η ιεηηνπξγία ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο
SOS πξνζθέξεη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ηειεθσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζύκαηα όισλ
ησλ κνξθώλ βίαο ιόγσ θύινπ.
Η κα Θεοδώρα Τζάκρη δήισζε « Η βία θαηά ησλ γπλαηθώλ είλαη ε πην εηδερζήο, ζπζηεκαηηθή
θαη δηαδεδνκέλε παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηνλ θόζκν. Απνηειεί απεηιή γηα όιεο
ηηο γπλαίθεο θαη εκπόδην ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε, εηξήλε θαη ηζόηεηα ησλ θύισλ ζε
όιεο ηηο θνηλσλίεο. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο SOS 15900 ζέηνπκε κηα αξρή
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε απηό ην λνζεξό θαηλόκελν. Με ηηο δνκέο πνπ δεκηνπξγνύκε
θαη επεθηείλνπκε δειαδή ηα 12 λέα ζπκβνπιεπηηθά Κέληξα θαη ηνπο 14 μελώλεο θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο καο, όπσο ε παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο ζηα ζύκαηα,
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ από θνξείο όπσο ν ΟΑΕΔ, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξόλνηαο, επαηζζεηνπνίεζε
ηεο θνηλήο γλώκεο κε θακπάληεο ελεκέξσζεο, νη θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο θαη νη έξεπλεο
αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο

λνκνζεζίαο ζα θαιύςνπκε σο Πνιηηεία ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξάμε. Όζν
παξακέλνπκε ζησπεξνί, όζν αδξαλνύκε γηλόκαζηε κε ηελ αλνρή καο ζπλππεύζπλνη ζε έλα
έγθιεκα.
Η κα Μαρία Σηραηηγάκη ηόληζε: «Γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ αιιά θαη γηα
κέλα πξνζσπηθά, ε εκέξα ζήκεξα είλαη πνιιή ζεκαληηθή. Με ηε γξακκή εγθαηληάδνπκε ηηο
δξάζεηο καο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ, δξάζεηο νη νπνίεο
ηθαλνπνηνύλ έλα αίηεκα ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο εδώ θαη ηξηάληα ρξόληα!. Καιώ όιεο ηηο
γπλαίθεο πνπ πθίζηαληαη βία θάζε κνξθήο λα ζπάζοσν ηη ζιωπή θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα.
Απηό ζα είλαη ην πξώην βήκα γηα λα απαιιαγνύλ από ηε ελδννηθνγελεηαθή βία, ηε ζεμνπαιηθή
παξελόριεζε, ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην πξόβιεκά
ηνπο δελ απνηειεί ηδησηηθή ππόζεζε, δε ζπκβαίλεη απνθιεηζηηθά ζηηο ίδηεο, δελ είλαη κόλεο θαη
όηη ππάξρνπλ ιύζεηο»

