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Με σύνθημα “σπάσε τη σιωπή, κάνε την αρχή” η επιστημονική ομάδα του
νεοσύστατου κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, που
λειτουργεί από το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο, επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει και να
κινητοποιήσει τις γυναίκες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία ώστε να
“σπάσουν τη σιωπή” τους και να ζητήσουν τη βοήθεια των ειδικών.
Στο Ρέθυμνο οι περιπτώσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί το κέντρο συμβουλευτικής από
τον περασμένο Ιούλιο έως και σήμερα, είναι δεκάδες, χωρίς ωστόσο οι αρμόδιοι να θέλουν
να δώσουν στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία.
Αναλυτικότερα, η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παλιά μάστιγα της κοινωνίας και
κατάφωρη παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυστυχώς, πρόκειται για
ένα φαινόμενο που είναι διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές
τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης ή οτιδήποτε άλλο.
Στο Ρέθυμνο οι αντίστοιχες περιπτώσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί το κέντρο
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, είναι δεκάδες, χωρίς ωστόσο οι
αρμόδιοι να θέλουν να δώσουν στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία. Πάντως τα δύο
τελευταία χρόνια που λειτουργεί η 24ωρη πανελλαδική γραμμή S.O.S. 15900, έχουν
καταγραφεί 10,176 κλήσεις, ενώ τα ηλεκτρονικά μηνύματα “αγγίζουν” τα 74.
Το εν λόγω κέντρο -που χάρη στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου
καλύπτοντας τις ανάγκες της δυτικής Κρήτης- λειτουργεί από τον περασμένο Ιούλιο στο
Ρέθυμνο.
Βασικός στόχος του είναι μεταξύ άλλων η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της βίας των
γυναικών, καθώς και η δωρεάν παροχή πολλαπλών υπηρεσιών συμβουλευτικής
υποστήριξης, που διέπονται από τους κανόνες του απόρρητου.
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Έτσι, με σύνθημα “σπάσε τη σιωπή, κάνε την αρχή”, το έμψυχο δυναμικό του κέντρου που
πλέον στεγάζεται στα γραφεία του πρώην Κ.Ε.Π. στη λεωφόρο Κουντουριώτη 98, καλεί
κάθε γυναίκα που υφίσταται οποιασδήποτε μορφής ενδοοικογενειακή βία, να μην διστάσει
να τηλεφωνήσει στο 28310 – 56.607 προκειμένου εντελώς δωρεάν να τύχει της κατάλληλης
υποστήριξης από τους ειδικούς.
Τα εγκαίνια του κέντρου θα γίνουν στις 2 το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης από τη γενική
γραμματέα ισότητας των φύλων, Βάσω Κόλλια, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι ο δήμαρχος
της πόλης, Γιώργος Μαρινάκης.
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