
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Ακινα, 3 Αυγοφςτου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ υποςτθρίηει γυναίκεσ κφματα ζμφυλθσ βίασ, μζςω 

τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ  (10205) 

Mε αφορμι τθν αυξανόμενθ ζμφυλθ βία, εγκαινιάςτθκε το Μάρτιο 2020 θ τηλεφωνική 

γραμμή ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ(10205),θ οποία 

αποτελεί ςυνζχεια τθσ Υπθρεςίασ Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ του Τομζα Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ. Η εν λόγω τθλεφωνικι γραμμι τυγχάνει μεγάλθσ ανταπόκριςθσ από τουσ 

πολίτεσ, αποδεικνφοντασ, για ακόμθ μία φορά, τθν τεράςτια αποδοχι και αναγνϊριςθ του 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, ωσ φορζα προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ 

ιςότθτασ και τθσ μθ διάκριςθσ. 

H ςυμβολι τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ Ε.Ε.Σ. (10205) 

αναδεικνφεται ιδιαίτερα ςθμαντικι και κακοριςτικι για τθν προςταςία και τθν υποςτιριξθ 

των γυναικϊν, ειδικότερα ςτισ θμζρεσ μασ, όπου θ υγειονομικι κρίςθ Covid- 19 

ςυνετζλεςε ςτθν ανθςυχθτικι καταγραφι αυξανόμενων φαινομζνων υφιςτάμενων 

διακρίςεων και ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν. 

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι οποίοι διακζτουν μακροχρόνια εμπειρία και 

τεχνογνωςία, υποςτθρίηουν τθ λειτουργία τθσ γραμμισ, παρζχοντασ εξατομικευμζνθ 

ςυμβουλευτικι, ενθμζρωςθ, κατευκφνςεισ και ψυχολογικι υποςτιριξθ ςε γυναίκεσ που 

βρίςκονται ςε ευαλωτότθτα, κφματα ζμφυλθσ βίασ και γυναίκεσ που βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ κρίςθσ.  

Η γραμμι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτισ γυναίκεσ που καλοφνται να διαχειριςτοφν ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ βίαιεσ ι κακοποιθτικζσ ςυμπεριφορζσ, να εκφράςουν τα 

ςυναιςκιματά τουσ, να μιλιςουν, να λάβουν υποςτιριξθ, ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ 

για τισ κατάλλθλεσ πθγζσ παροχισ υποςτιριξθσ, κερδίηοντασ πολφτιμο χρόνο και 

αποφεφγοντασ τθν εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσ ςε χρόνια βία με τραγικζσ πολλζσ φορζσ 

ςυνζπειεσ.  

Η λειτουργία τθσ γραμμισ υποςτθρίηεται, επίςθσ, από τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ και 

προγράμματα του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΕΕΣ, με ςκοπό τθν ολιςτικι προςζγγιςθ και 

ενδυνάμωςθ των γυναικϊν που αποτελοφν κφματα ζμφυλθσ βίασ. 



Στθν γραμμι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ Ε.Ε.Σ. μποροφν, επίςθσ, να απευκφνονται: 

 Ενιλικοι και υπεριλικοι που ηθτοφν άμεςθ ψυχολογικι υποςτιριξθ, 

ςυμβουλευτικι και κοινωνικι βοικεια. 

 Άτομα που χρειάηονται ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ/πλθροφόρθςθ για κζματα 

ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και διαςφνδεςθ με φορείσ και υπθρεςίεσ τθσ 

κοινότθτασ. 

 Γονείσ που χρειάηονται ςυμβουλευτικι και κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ 

παιδικϊν ςυμπεριφορϊν. 

 Άτομα που βρίςκονται ςε κρίςθ ι κίνδυνο. 

Η γραμμι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ Ε.Ε.Σ. (10205) λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ 

Παραςκευι, 08.00’ – 15.00’, με χρζωςθ αςτικισ κλιςθσ. 

Επιπλζον, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ παρζχει ζνα ςφνολο εξειδικευμζνων 

παρεμβάςεων με ςκοπό τθν παροχι ψυχοκοινωνικισ φροντίδασ ςε γυναίκεσ αςχζτωσ 

θλικίασ και εκνικότθτασ, οι οποίεσ βιϊνουν ενδοοικογενειακι βία, μζςω των κάτωκι 

Υπθρεςιϊν και προγραμμάτων: 

 Υπθρεςία Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ Ατόμων και Οικογενειϊν (Γ’ Σεπτεμβρίου 

21, τθλ.: 2103613574). 

 Πολυδφναμα Κζντρα Προςφφγων ΕΕΣ, ςτθν Ακινα (Καποδιςτρίου 2, τθλζφωνο 

2105126300) και τθ Θεςςαλονίκθ (Ίωνοσ Δραγοφμθ και Βαμβακά 1, 

τθλ.2310270496). 

 Τθλεφωνικι γραμμι Τθλεδιερμθνείασ για μεταναςτευτικοφσ πλθκυςμοφσ 

(Καποδιςτρίου 2, τθλ. 2105140440),με ωράριο λειτουργίασ από Δευτζρα ζωσ 

Παραςκευι, 08.00’ – 20.00’. 

 Κοινοτικά προγράμματα για τθν προςταςία των θλικιωμζνων (Υπθρεςία Βοικεια 

ςτο Σπίτι(Γ’ Σεπτεμβρίου 21, τθλζφωνο 2105120534). 

Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ ΕΕΣ ςτθν Περιφζρεια (Πειραιά, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα, Ηράκλειο, 

Κζρκυρα, Αγρίνιο, Άρτα, Καρδίτςα, Τρίκαλα, Λαμία, Λάριςα). 
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