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Πες ΌΧΙ στην Κακοποίηση!  



Κακοποίηση είναι όταν κάποιος σου φέρεται με τρόπο 

που προκαλεί βλάβη.  

Ποιες είναι οι μορφές κακοποίησης;  

Κακοποίηση  Κακοποίηση  

Η σωματική κακοποίηση είναι όταν κάποιος 

χρησιμοποιεί το σώμα του ή κάποιο 

αντικείμενο για να σου προκαλέσει βλάβη. 

 

 Να σου δίνει γροθιές ή κλωτσιές 

 Να σε περιορίζει 

 Να σε σπρώχνει ή να σε στριμώχνει  

 
 

Η οικονομική κακοποίηση είναι όταν κάποιος 
χρησιμοποιεί ή ελέγχει τα χρήματά σου ή την 
περιουσία σου άδικα, χωρίς τη συγκατάθεσή 
σου ή με το ζόρι. Για παράδειγμα, όταν 
κάποιος: 

 Κρύβει τα χρήματά σου από σένα 

 Ξοδεύει τα χρήματά σου για το δικό του 
κέρδος 

 Σε εμποδίζει να βρεις δουλειά ή να πας 
στη δουλειά  



Κακοποίηση  

Η συναισθηματική (ψυχολογική) κακοποίηση 
είναι η βλάβη που σου προκαλεί κάποιος όταν: 

 Σου φωνάζει δυνατά  

 Σε βρίζει 

 Σε απορρίπτει ή σε απειλεί 

 Σε προσβάλλει ή σε αγνοεί 

 

Σεξουαλική κακοποίηση είναι όταν κάποιος σου 
προκαλεί βλάβη μέσα από ανεπιθύμητη 
σεξουαλική συμπεριφορά. 

 Σε αγγίζει στα ιδιαίτερα σημεία του 
σώματός σου 

 Κάνει σεξ χωρίς τη συγκατάθεσή σου  
 

 

Η παραμέληση είναι όταν δεν σου παρέχουν 

σωματική, συναισθηματική, εκπαιδευτική, 

ιατρική ή υποστήριξη που σε κάνει να 

αισθάνεσαι ασφαλής. 

 Δε σε πηγαίνει στο γιατρό 

 Σε αφήνει μόνο σου για πολύ καιρό χωρίς 

φροντίδα 

 Δε σου δίνει αρκετό φαγητό  



 Σωματικοί τραυματισμοί (μώλωπες, κοψίματα, 

κατάγματα) 

 Δεν σε επιτρέπει να ελέγχεις τα χρήματά σου  

 Σε αφήνει συχνά πεινασμένο ή άπλυτο 

 Να έχεις χάσει τις κοινωνικές ή επικοινωνιακές σου 

δεξιότητες 

 Να διστάζεις να μιλήσεις ανοιχτά 

 Να έχεις ανεξήγητες μεταβολές της διάθεσης  

 Αλλαγές στη συμπεριφορά ή στην εμφάνιση 

 Να αυτοτραυματίζεσαι 

 Να συλλάβεις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις 

 Να ταλαιπωρείσαι όταν πας τουαλέτα  

Σημάδια κακοποίησης  



 Όταν ζεις με χρόνια ασθένεια  

ή αναπηρία 

 Όταν εξαρτάσαι από τους φροντιστές 

 Όταν δεν έχεις οικογένεια ή δίκτυα 

υποστήριξης 

 Όταν δε γνωρίζεις τη βοήθεια που 

υπάρχει  

 Όταν ζεις σε υποστηριζόμενα καταλύματα 

 Όταν επισκέπτεσαι ημερήσιες 

υπηρεσίες 

 Όταν έχεις εμπόδια λόγω γλώσσας 

 Όταν έχεις δυσκολίες επικοινωνίας  

Ποιοι είναι κάποιοι από τους 
παράγοντες κινδύνου;  



Η κακοποίηση μπορεί να συμβεί  

Στους περισσότερους χώρους όπου οι άνθρωποι είναι 

ασφαλείς εν τούτοις μπορεί να συμβεί κακοποίηση. 

Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε  

Μέλος της οικογένειας, φίλοι ή κάποιος 

γνωστός σας 

Κάποιος άγνωστος 

Το προσωπικό ή οι εργαζόμενοι 

Οι Εθελοντές 

Συγκάτοικοι - άτομα που μένουν μαζί 

σας σε ομαδικά σπίτια ή σε 

καταλύματα αναπηρίας  



Η κακοποίηση μπορεί να συμβεί  Τα δικαιώματά σου  

Καμία μορφή κακοποίησης δεν είναι οκ.  

Όλοι έχουν το δικαίωμα: 

 Να αισθάνονται ασφαλείς 

 Να τους σέβονται  

 Να κάνουν τις δικές τους επιλογές  

 Να καταλαβαίνουν και να 

καταγγείλουν την κακοποίηση 

 Να τους φέρονται όπως φέρονται 

στους άλλους  

Δεν φταις εσύ εάν σε κακοποιούν.  

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που επιθυμούν να σε 
βοηθήσουν να αισθανθείς ασφαλής.  

Πρέπει οπωσδήποτε να καταγγείλουμε την κακοποίηση.  

Υπάρχει βοήθεια. 



Υπάρχει βοήθεια!  Υπάρχει βοήθεια!  

Για να καταγγείλετε την κακοποίηση ή να κάνετε 
παράπονα παρακαλώ επικοινωνήστε με την:  

 

Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS)  

 

Για διερμηνέα, επιλέξατε τη γλώσσα 

και μετά καλέστε τον οργανισμό με 

τον οποίο θέλετε να μιλήσετε. 

Τηλέφωνο: 13 14 50  

 

 

Αστυνομία Βικτώριας  
 

Εάν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο καλέστε το 000.  

 

 

Επίτροπος Υπηρεσιών για Ανάπηρους (DSC)  
 

Για παράπονα εναντίων παρόχου υπηρεσιών.  
Τηλέφωνο: 1800 677 342 



Υπάρχει βοήθεια!  Υπάρχει βοήθεια!  

Βικτωριανή Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (VEOHRC) 

 

Για παράπονα εναντίων ατόμου ή 

παρόχου υπηρεσιών. 

Τηλέφωνο: 1300 292 153 

Τηλέφωνο: 1300 152 494 (Γραμμή Διερμηνείας)  

 

1800 Respect  
 

Για συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση ή 
την ενδοοικογενειακή βία.  

Τηλέφωνο: 1800 737 732 

 
ADEC Συνήγοροι  

 

Για βοήθεια με πρόσβαση στη σωστή υπηρεσία για την 

δική σου περίπτωση και για υποστήριξη όλης της 

διαδικασίας.  

Τηλέφωνο: (03) 9480 7000 



Να θυμάσαι  

Η κακοποίηση μπορεί να επηρεάσει όλους. Η 

κακοποίηση δεν είναι ΟΚ!  

Δε θα βρεις το μπελά σου εάν πεις σε κάποιον τι 

συνέβη.  

Εάν συμβαίνει σε κάποιον άλλο, το ADEC μπορεί να σε 
βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο άτομο να τον 

βοηθήσει.  

 
Οι υπηρεσίες βρίσκονται εδώ για να σε βοηθήσουν.  

Ζήτησε βοήθεια εάν τη χρειάζεσαι.  



Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε από  Action on Disability 

within Ethnic Communities (ADEC) Inc. 

Τηλέφωνο: (03) 9480 7000 

Email: info@adec.org.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σεμινάρια και οι πόροι χρηματοδοτήθηκαν από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών  

 



175 Plenty Road 

Preston Victoria 3072 

 

Τηλέφωνο: (03) 9480 7000 

Φαξ: (03) 9480 3444 

Δωρεάν τηλέφωνο: 1800 626 078 

Email: info@adec.org.au 

 

Ιστοσελίδα: www.adec.org.au 

Twitter @ADECnfp 

www.facebook.com/ADECinc 

 

Το ADEC έχει επίσης γραφεία στο Dandenong και στο 

Wyndham, παρακαλώ καλέστε για περισσότερες 

πληροφορίες.  

 


