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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Τομέας Ισότητας της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών, τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης
Σγουρός, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την
εφαρμογή της ισότητας των φύλων και τη σχετική δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΝ.Π.Ε.
και οι Περιφέρειες:

«[…] Χρειάζεται να διαχυθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας η αντίληψη της ισότητας
και της μη διάκρισης λόγω φύλου. Νομικοί κανόνες υπάρχουν. Πρέπει να τους κάνουμε
κτήμα μας, και καθημερινή πρακτική.

Η ΕΝΠΕ έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές
Κοινωνίες» που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της
Ευρώπης, σε συνεργασία με πολλούς εταίρους, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Κινείται προς την κατεύθυνση που μόλις ανέφερα. Δηλαδή την διάχυση στις
τοπικές κοινωνίες, μέσω της αυτοδιοίκησης, της αντίληψης αυτής. Γιατί η αυτοδιοίκηση
είναι από τη φύση της ο θεσμός εκείνος που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και στην
καθημερινότητά του.

Εμείς με την υπογραφή μας, δεσμευθήκαμε, πως θα εκπληρώσουμε όλες τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από τη Χάρτα Ισότητας, θα προωθήσουμε τις αρχές και τις αξίες της, και θα
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καταπολεμήσουμε στερεότυπα, παγιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες ετών.

Δεσμευθήκαμε και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, να υιοθετήσουμε πολιτικές και δράσεις με
σκοπό την προαγωγή και την ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη, της ισότητας των δύο
φύλων […]».

Χαιρετισμός Σγουρός

Χαιρετισμό απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος,
στον οποίο αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του ζητήματος της βίας κατά των γυναικών
αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του θέματος. Χαρακτηριστικά, επισήμανε ότι:

«[…] Η βία έχει πολλά πρόσωπα. Υπάρχει η σωματική, με όλες τις παραλλαγές της, αλλά
με κοινή πηγή προέλευσης τη διάθεση επιβολής και την ανάγκη επικράτησης με
εξουσιαστικούς όρους. Όμως, είτε η άσκηση σωματικής βίας αφήσει σημάδια πάνω στο
σώμα ή στο πρόσωπο, είτε όχι, απ’ τη στιγμή που ασκείται ή εκφράζεται απειλή άσκησής
της, σημαίνει πως το πρόσωπο της βίας θεωρεί πως έχει δικαίωμα “πάνω” στο σώμα ενός
άλλου προσώπου, ότι δηλαδή του “ανήκει”. Αυτή η αυθαίρετη ιδιοκτησιακή “πρωτοβουλία”
είναι μια διαχρονική τάση, η οποία βεβαίως προηγήθηκε της εμφάνισης του υπάρχοντος
κοινωνικού συστήματος.

Είναι, λοιπόν, καθήκον της κοινωνίας να αναδείξει ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί
ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Είναι σημαντικό να γίνει
κατανοητό πως η άσκηση βίας δεν είναι μία κατάσταση ιδιωτική· αντιθέτως συνιστά ένα
μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που μαστίζει όλες τις κοινωνίες. Δεν έχει ούτε γεωγραφικά
ούτε πολιτισμικά ούτε κοινωνικά ή άλλα όρια. Πρόκειται για μία πληγή που υπάρχει παντού
και όπως έχει δηλώσει ο Κόφι Ανάν, Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. “ Όσο η βία κατά των
γυναικών συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο
προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη”».
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Χαιρετισμός Γρηγοράκος

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κυρία Βάσω Κόλλια απηύθυνε επίσης χαιρετισμό
στην εκδήλωση, τονίζοντας τη σημασία της ημέρας αυτής και στηρίζοντας κάθε
πρωτοβουλία σχετική με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ενώ παράλληλα
αναφέρθηκε στη γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας των Φύλων, που λειτουργεί εδώ και
δυόμισι χρόνια και έχει ήδη αντίκτυπο σε αρκετά μεγάλο αριθμό γυναικών.
Η Τηλεφωνική Γραμμή
SOS
15900 αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής και εντάσσεται στο δίκτυο των 61 δομών που
αναπτύσσει η ΓΓΙΦ σε όλη τη χώρα με σκοπό την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης
και προστασίας σε γυναίκες θύματα βίας.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστας Ασκούνης στον χαιρετισμό
του αναφέρθηκε στη σημερινή πραγματικότητα και τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών,
τονίζοντας ότι όλοι οι φορείς πρέπει να συμβάλουν –καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων
του– στην εξάλειψή τους.

Στην καθολικότητα και τον σύνθετο χαρακτήρα του προβλήματος της έμφυλης βίας
αναφέρθηκε και η Αντιδήμαρχος Καλλιθέας και Πρόεδρος της Ένωσης για την Οικογένεια
και τη Νεότητα κα Βάσω Μαργαρίτη, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη δραστηριοποίησης
της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων και των γυναικείων κινημάτων
αλλά και κάθε γυναίκας η οποία ως άτομο «οφείλει πρωτίστως να συνειδητοποιήσει την
αξία της και να αντιστέκεται στην άσκηση κάθε είδους βίας πάνω της».

Χαιρετισμός Μαργαρίτη

Ολοκληρώνοντας τους χαιρετισμούς η Υπεύθυνη Τομέα Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. και
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, κα Αικατερίνη Αναγνώστου, υπενθύμισε ότι οι σύγχρονες
γυναίκες διεκδικούν αλλά και απαιτούν τη θέσπιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, την εφαρμογή
κατάλληλων προγραμμάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και την ενίσχυση των ήδη
υφιστάμενων χώρων υποδοχής και στήριξης κακοποιημένων γυναικών και κάλεσε τους
ενεργούς πολίτες, γυναίκες και άνδρες, να «συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια
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επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη διαιώνιση της βίας και στον εξευτελισμό των θυμάτων»,
διότι δεν είναι θέμα ατομικό, είναι κοινωνικό, πολιτικό και αντανακλά το επίπεδο
πολιτισμού και προόδου της κοινωνίας μας, των θεσμών και του κράτους.

Χαιρετισμός Αναγνώστου

Την εκδήλωση τίμησαν με τις εισηγήσεις τους, κατά σειρά ομιλίας, οι κυρίες Μαρία
Στρατηγάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου
Πανεπιστημίου, Κική Πετρουλάκη, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της
Βίας», και Φωτεινή Μηλιώνη, Ειδική Επιστήμων της Νομικής Σχολής Αθηνών. Τα θέματα τα
οποία πραγματεύτηκαν ήταν «Έμφυλη βία: Ένα έγκλημα με παγκόσμιες διαστάσεις»,
«Κακοποίηση στη συντροφική σχέση: Για να μην φεύγει…» και
«Το νομικό μας πλαίσιο για την προστασία των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας»,
αντίστοιχα.

Έμφυλη Βια Ένα Έγκλημα με Παγκόσμιες Διαστάσεις

Κακοποίηση στη συντροφική σχέση Για να μην φεύγει...
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