
ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Άννα θέλει να σταματήσει η 
κακοποίηση, αλλά φοβάται να  
πει κάτι
Η Άννα είναι 71 ετών. Είναι πολύ λυπημένη λόγω του 

τρόπου που την μεταχειρίζεται η οικογένειά της. Δεν τη 

σέβονται. Δεν την ακούνε. Της ελέγχουν τα χρήματα και 

το σπίτι της. Μερικές φορές της φωνάζουν, τη βρίζουν, 

σπρώχνουν ή τη χτυπάνε. Δεν αισθάνεται ασφαλής 

όταν συμβαίνει αυτό. Η οικογένεια κάνει σχόλια γεμάτα 

κακία γι’ αυτήν. Συχνά νοιάζεται για τα εγγόνια και 

νιώθει εξαντλημένη. Η Άννα δε θέλει η οικογένειά της 

να μπει σε μπλεξίματα. Απλώς θέλει να σταματήσουν να 

την κακομεταχειρίζονται.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
Η Άννα έχει το δικαίωμα να ζήσει μια ζωή απαλλαγμένη 

από αυτό το είδος κακομεταχείρισης. Αυτή η συμπεριφορά 

ονομάζεται «κακοποίηση» [‘abuse’]. Η πίεση της 

οικογένειας και της κοινότητας μπορεί να εμποδίσει την 

Άννα να μιλήσει για την κακοποίηση. 

Μπορεί να αισθάνεται ντροπή και να ανησυχεί ότι δε 

θα την πιστέψουν εάν το αναφέρει αυτό. Μπορεί να 

αισθάνεται φοβισμένη για το τι θα κάνει η αστυνομία εάν 

την καλέσει. Μπορεί να νιώθει ανίσχυρη και να μην ξέρει 

σε ποιον να μιλήσει. Η Άννα μπορεί να έχει προσπαθήσει 

να μιλήσει για την κακοποίηση στην κοινότητα της, αλλά η 

κακομεταχείριση συνεχίστηκε. 

Είναι πλέον καιρός να πει σε κάποιον άλλο και υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθηθεί 

η Άννα. Αποτελεί επιλογή της Άννας ποιο είδος βοήθειας 

θα δεχτεί για να σταματήσει την κακοποίηση. 

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτές οι πληροφορίες είναι από τη Νομική Υπηρεσία και Υποστήριξη Ηλικιωμένων [Seniors Legal and Support 
Service] στο Νομικό Κέντρο Caxton.  Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από την πολιτειακή κυβέρνηση. Προσφέρει δωρεάν, 

εμπιστευτικές νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών σε ηλικιωμένους ώστε να τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν βλάβη ή αμέλεια από έμπιστα μέλη της οικογένειας ή φίλους. 

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Η κακοποίηση μπορεί να είναι οικονομική, λεκτική, συναισθηματική, σωματική ή συνδυασμός 
αυτών. Είναι συχνά δύσκολο να μιλάμε για αυτά τα προβλήματα και είναι συνηθισμένο να 
νιώθουμε ντροπή για το τι συμβαίνει. Εάν ανησυχείτε ή φοβάστε και θέλετε να γνωρίζετε τις 
επιλογές σας για να βελτιώσετε την κατάστασή σας, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική 
γραμμή με πολιτειακή κάλυψη στο 1300 651 192 και να ζητήσετε βοήθεια.
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Telling someone - Greek



ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
Εάν η Άννα έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πει σε κάποιον για 

την κακοποίησή της, μπορεί να μιλήσει με κάποιον στη Νομική 

Υπηρεσία και Υποστήριξη Ηλικιωμένων [Seniors Legal and 

Support Service]  που είναι:

• ένας κοινοτικός οργανισμός και όχι μέρος της αστυνομίας ή 

της κυβέρνησης

• ελεύθερη και εμπιστευτική

• μια υπηρεσία παροχής συμβουλών, οπότε εάν η Άννα θέλει 

απλά να μιλήσει με κάποιον αλλά να μην κάνει τίποτα, μπορεί 

να το κάνει.

Η Νομική Υπηρεσία και Υποστήριξη Ηλικιωμένων μπορεί:

• να παράσχει στην Άννα νομικές συμβουλές

• να παράσχει υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών στην Άννα, 

περιλαμβανομένης της βοήθειας για φροντίδα ηλικιωμένων, 

μετακινήσεις, στέγαση, υγεία και άλλες υπηρεσίες 

υποστήριξης

• να δώσει στην Άννα μια λίστα με τα βήματα που μπορεί 

να επιλέξει για να σταματήσει την κακοποίηση και η  Άννα 

μπορεί να αποφασίσει ποια βήματα θέλει να πάρει.

Η Άννα μπορεί επίσης να αποφασίσει να 
μιλήσει με:
• κάποιον που εμπιστεύεται στην κοινότητα της για να δει αν 

μπορούν να την βοηθήσουν

• έναν έμπιστο γείτονα ή φίλο που θα μπορούσε να 

επικοινωνήσει με τη Νομική Υπηρεσία και Υποστήριξη 

Ηλικιωμένων για την Άννα

• ο γιατρός της, ο οποίος θα κρατήσει τις πληροφορίες 

εμπιστευτικές εκτός εάν η Άννα συμφωνήσει να τη βοηθήσει 

ο γιατρός της μιλώντας σε μια άλλη υπηρεσία σχετικά με την 

κατάστασή της

• ένας λειτουργός φροντίδας ηλικιωμένων που της παρέχει 

υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, που θα μιλήσει με το 

διευθυντή του για το πώς να βοηθήσουν την Άννα

• ένας νοσηλευτής ή κοινωνικός λειτουργός, εάν η Άννα έχει 

εισαχθεί στο νοσοκομείο

• την αστυνομία εάν η Άννα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, 

καλώντας το 000.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΝΑΣ
Η Άννα ανησυχεί για την οικογένειά της και τι μπορεί να συμβεί 

αν μιλήσει σε κάποιον για την κακοποίησή της. Το χειρότερο που 

μπορεί να συμβεί είναι ότι:

• δυστυχώς οι οικογενειακές σχέσεις της κι αυτές με την 

κοινότητά της μπορεί να παραμείνουν τεταμένες ή να 

διαλυθούν και να χρειαστεί χρόνος για να επουλώσουν

• μπορεί να υπάρξει δικαστική ακρόαση στο Ειρηνοδικείο 

προκειμένου να εκδοθούν εντολές ασφαλιστικών μέτρων για 

την Άννα για να σταματήσει η συμπεριφορά της οικογένειάς 

της. Η οικογένεια της Άννας δε θα τιμωρηθεί αν δεν 

παραβιάσει αυτές τις εντολές

• εάν η Άννα έχει μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων, 

μπορεί να γίνει ακρόαση στο Πολιτικό και Διοικητικό 

Δικαστήριο της Κουηνσλάνδης για να εκδώσει εντολές να 

διοριστεί ένα έμπιστο μέλος της οικογένειας ή κυβερνητικός 

φορέας για να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους της Άννας.

Τα θετικά πράγματα που μπορεί να 
συμβούν για την οικογένεια εάν η Άννα 
μιλήσει σε κάποιον είναι ότι:
• η οικογένειά της μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει τη 

συμπεριφορά της

• η Άννα μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής και των 

χρημάτων της

• μπορεί να οργανώσει τις υποθέσεις της έτσι ώστε να μην 

επαναληφθεί η κακοποίηση 

• η Άννα μπορεί να αισθανθεί πάλι ασφαλής

• μπορεί να δει τα αγαπημένα της εγγόνια της χωρίς να 

χρειάζεται να τα φροντίζει πλήρως

• η Άννα μπορεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες φροντίδας 

ηλικιωμένων και δραστηριότητες στην περιοχή της, ώστε 

να διατηρήσει την υγεία και την ανεξαρτησία της όσο το 

δυνατόν περισσότερο

• μπορεί να κανονιστεί υποστήριξη για να ανακουφίσει την 

εξάντληση εάν έχει έναν φροντιστή που είναι καταπονημένος.

Να θυμάστε, η Άννα έχει το δικαίωμα να τη μεταχειρίζονται 

δίκαια. Μπορεί να μας τηλεφωνήσει για δωρεάν και εμπιστευτικές 

συμβουλές και υποστήριξη. Στη συνέχεια η επιλογή να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια είναι δική της - δεν θα την πιέσουμε να 

κάνει κάτι.  
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Caxton Legal Centre Inc.

© Copyright Caxton Legal Centre Inc.

1 Manning Street

South Brisbane Qld 4101

Τηλέφωνο:  (07) 3214 6333

Φαξ:   (07) 3846 7483

Διαδίκτυο: www.caxton.org.au

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν το Φεβρουάριο 2019.

Αποποίηση ευθυνών
Το παρόν φυλλάδιο έχει ως στόχο την παροχή μόνο γενικών συμβουλών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο 
νομικών συμβουλών. Ενώ έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακρίβεια κατά τη σύνταξη του παρόντος, οι 
νόμοι είναι περίπλοκοι και αλλάζουν συνεχώς.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό, οικονομικά ή άλλως, που υπέστη οποιοδήποτε άτομο 
ενεργώντας ή βασιζόμενο στις πληροφορίες που περιέχονται ή απουσιάζουν από την παρούσα δημοσίευση.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ
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ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
στο Νομικό Κέντρο Caxton για νομικές συμβουλές και  
υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και  
υπεράσπιση δικαιωμάτων
Τηλ:  (07) 3214 6333

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Τηλ: 1300 651 192

ADA AUSTRALIA 
για βοήθεια να διατυπώσετε τα δικαιώματά σας λήψης 
αποφάσεων ή λόγους ανησυχίας με υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωμένων
Τηλ: 1800 818 338 ή 3637 6000

DIVERSICARE
για βοήθεια σχετικά με υπηρεσίες φροντίδας στο 
σπίτι για άτομα ποικίλης πολιτισμικής και γλωσσικής 
καταγωγής
Τηλ: 1300 348 377

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
για βοήθεια με κοινά προβλήματα χρεών
Τηλ: 1800 007 007 

POLICE LINK
Τηλ: 13 14 44 ή 000 για έκτακτες ανάγκες

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΥΗΝΣΛΑΝΔΗΣ 
[PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND]
για τη σύνταξη διαθηκών και Διαρκείς  
Πληρεξουσιοδοτήσεις [EPAs] (έναντι αμοιβής)
Τηλ: 1300 360 044 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
Τηλ: 13 14 50

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
[OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN]
για καταγγελίες κακοποίησης ενηλίκων με μειωμένη  
ικανότητα λήψης αποφάσεων
Τηλ: 1300 653 187

QUEENSLAND ADVOCACY INCORPORATED
για νομική συνηγορία δικαιωμάτων για άτομα με  
αναπηρία
Τηλ: 1300 130 582 

QUEENSLAND LAW SOCIETY
για στοιχεία επικοινωνίας ιδιωτικών δικηγόρων
Τηλ: 1300 367 757

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ  
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
εάν δεν είστε σίγουροι που να απευθυνθείτε για ένα 
ερώτημα ή πρόβλημα
Τηλ: 1300 135 500


