
 

 

   

 

Αθήνα, 09/12/2021 
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

MeNowMeToo: Πρωτοβουλία κατά της σεξουαλικής βίας στην Ελλάδα   
 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και η Σοφία Μπεκατώρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανακοινώνουν την έναρξη της πρωτοβουλίας #MeNow_MeToo. 

Γιατί;                              Γιατί τώρα;  
Επειδή, λίγο πριν την έλευση του 2022, ένα χρόνο μετά την έναρξη του Ελληνικού #MeToo, η κοινωνία μας 
ακόμα αποφεύγει να παραδεχτεί πως οι περισσότερες από εμάς, από την παιδική μας ηλικία, έχουμε εμπειρίες, 
όπου μας φέρθηκαν σεξιστικά, μας παρενόχλησαν σεξουαλικά και/ή μας κακοποίησαν σεξουαλικά. Η Ελληνική 
κοινωνία οφείλει να αποδεχθεί την πραγματικότητα, ώστε να αλλάξουμε την πατριαρχική κουλτούρα μας. 
 

Συνέβαινε ΠΑΝΤΑ…                        Συμβαίνει ΑΚΟΜΑ…                        Συνέβαινε και Συμβαίνει ΠΑΝΤΟΥ...  

σε χώρους και πλαίσια που θα έπρεπε να νιώθουμε και να είμαστε ασφαλείς! 

Έχει έρθει η στιγμή που οφείλουμε να καλλιεργήσουμε στην καθημερινότητά μας τη μηδενική ανοχή στη βία και 
αντίστοιχα η Πολιτεία να νομοθετήσει και να θεσμοθετήσει περισσότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα 
πρόληψης και προστασίας.  

Εμείς, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για κάθε επιζών άτομο που επιλέγει να μιλήσει, είναι να σταθούμε 
δίπλα του, άρα και απέναντι σε κάθε σεξιστή ή βιαστή που θα επιχειρήσει να επιρρίψει σε εκείνο την ευθύνη, να 
το διαψεύσει, να το αμφισβητήσει ή να το καταδιώξει.    

Δείτε εδώ το spot του #MeNow_MeToo 

Τι είναι το #MeNow_MeToo;  
Είναι ένα εγχείρημα που, για να πετύχει, χρειάζεται τη μαζική συμμετοχή μας. Χρειάζεται:  

 να περιγράψουμε τα τραυματικά βιώματά μας  

 να ονομάσουμε όσους επέλεξαν ή επιλέγουν να μας κακοποιούν, να μας παρενοχλούν και να μας φέρονται 
σεξιστικά αλλά και τα πλαίσια που επιλέγουν να το ανέχονται, να το παραβλέπουν ή και να το 
ενθαρρύνουν, σιωπώντας, αδιαφορώντας, ακόμα και συγκαλύπτοντας…  

 να επιλέξουμε να στηρίξουμε έμπρακτα όσες είναι ήδη έτοιμες να καταγγείλουν, αλλά και εκείνες που 
ακόμα προσπαθούν να απαλλαχθούν από την ντροπή, την ενοχή και το φόβο που εμείς, η κοινωνία, έχουμε 
φροντίσει να καλλιεργήσουμε σε εκείνες και όχι στους δράστες… 

Τι θα κάνουμε τις μαρτυρίες που θα μας εμπιστευθείτε; 
− θα δημοσιοποιούμε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα α) τις εμπειρίες σας ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΩΝΥΜΑ και β) 

λίστες με τα πλαίσια όπου συνέβησαν, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ 
− θα διευκολύνουμε τη «διασύνδεση» όσων κακοποιήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο και/ή από τον ίδιο δράστη, 

που τώρα δεν έχουν τρόπο να το κάνουν  
− θα καταγράφουμε τις ελλείψεις, τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες και θα διατυπώνουμε προτάσεις, 

διεκδικώντας: α) ανάπτυξη μηδενικής ανοχής σε όλα τα οργανωμένα πλαίσια, β) θεσμοθετημένη πρόληψη 
και προστασία, στήριξη και ενδυνάμωση θυμάτων και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και γ) 
έγκαιρο εντοπισμό των δραστών, ο οποίος αποσκοπεί ΚΑΙ στην αποτροπή μελλοντικών εγκλημάτων τους  

 

Αν θέλετε να δημοσιοποιήσετε κάποια εμπειρία σας και/ή να στηρίξετε το #MeNow_MeToo, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.menowmetoo.gr 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β) 

E: info@antiviolence-net.eu Ι Τηλ.: 210.92.25.491 
Website Ι menowmetoo.gr I Facebook I Linkedin I Instagram I twitter I YouTube 
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