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ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ;
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS 
(Γραμμή βοήθειας για την κακοποίηση 
ηλικιωμένων) 
1 888 489-2287

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE 
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE 
(Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα  
και τα δικαιώματα των νέων) 
1 800 361-6477

CURATEUR PUBLIC  
(Δημόσιος Επίτροπος) 
1 800 363-9020

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                    
911

ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ : 
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité 
dans la santé et les services sociaux 
(Ένωση Πολιτισμικών Κοινοτήτων για την 
ισότητα στις Υπηρεσίες Υγείας και στις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες) 
514 287-1106

Αν δεν μιλάτε ούτε γαλλικά ούτε αγγλικά, τότε έχετε δύο 
επιλογές :

• Εάν κατοικείτε στην περιοχή του Μοντρεάλ, 
επικοινωνήστε με τις Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες 
του Κεμπέκ στον αριθμό:  
514 -738-2421, εσωτερικό 121

• Εάν κατοικείτε εκτός περιοχής Μοντρεάλ, 
τηλεφωνήστε στο 1- 888-489-2287 (γραμμή 
βοήθειας για την κακοποίηση ηλικιωμένων) και θα 
σας συνδέσουν με κάποιον Οργανισμό που θα σας 
παράσχει βοήθεια στη γλώσσα σας.

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ! 



ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ;
• Κάποιος από το περιβάλλον σας,  σας αδικεί ή 

σας προσβάλλει; Αυτό έγινε μία ή περισσότερες 
φορές;     

• Δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τις διάφορες ανάγκες 
σας, όπως την ασφάλειά σας, την ελευθερία σας, 
την άνεσή σας, την κατάσταση της υγείας σας, την 
διατροφή σας, ακόμη και την αξιοπρέπειά σας;  

• Σας ζητούν να κάνετε πράγματα που σας φέρνουν 
σε δύσκολη θέση; 

• Έχουν έλλειψη σεβασμού όταν σας μιλούν; 
 

ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Σας αναγκάζουν να μαγειρεύετε, να συγυρίζετε 

και να κρατάτε τα εγγόνια σας. Σας απειλούν 
κιόλας πως δεν πρόκειται να τα ξαναδείτε, αν 
πείτε «όχι». 

• Σας χτυπούν ή σας σπρώχνουν επειδή δεν 
περπατάτε αρκετά γρήγορα.

• Σας παίρνουν τα λεφτά σας ή την τραπεζική κάρτα 
σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

• Σας υποχρεώνουν να υπογράψετε καινούρια 
διαθήκη, παρά τη θέλησή σας.

• Σας απαγορεύουν να συμμετάσχετε στην 
θρησκευτική σας  πίστη ή σας επιβάλλουν 
θρησκευτικές πράξεις.

• Σας πιέζουν να τρώτε με το ζόρι, ακόμη και αν δεν 
πεινάτε.

• Σας αγγίζουν στα γεννητικά σας όργανα χωρίς τη 
συγκατάθεσή σας.

• Παραμελούν να σας πάνε στον γιατρό όταν το 
θέλετε.

Αν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 
παραδείγματα ισχύουν στη δική σας περίπτωση 
και αν αυτές οι καταστάσεις σας προξενούν οδύνη, 
δυσφορία ή οποιαδήποτε άλλη βλαβερή συνέπεια, 
τότε ίσως να είστε κάποιο ηλικιωμένο άτομο που το 
κακομεταχειρίζονται και το κακοποιούν.

Στην πίσω σελίδα, θα βρείτε κάποιους αριθμούς 
τηλεφώνου. Τηλεφωνώντας στον τελευταίο αριθμό, 
μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στη μητρική σας 
γλώσσα. 

 

Παραδείγματα που υποβλήθηκαν από την  Επαρχιακή Επιτροπή 
Ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων, μελών 
πολιτισμικών κοινοτήτων  – Αύγουστος  2017


