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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«25η ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Η 25η Νοεμβρίου έχει θεσμοθετηθεί ως Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

Μια Παγκόσμια Ημέρα που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο

δέχονται καθημερινά λεκτική, σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή σεξουαλική βία. Γυναίκες οι

οποίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με οίκτο, αλλά με στοργή και αγάπη από όλη την κοινωνία.

Εφέτος η 25η Νοεμβρίου συμπίπτει με την παραμονή μας στο σπίτι. Ο υποχρεωτικός εγκλεισμός σε

ένα τοξικό περιβάλλον με το δράστη και η κοινωνική αποστασιοποίηση δύνανται να εντείνουν

περισσότερο τα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Το «μένουμε σπίτι» όμως δεν

σημαίνει ότι πρέπει να υπομένουμε τη βία και να μένουμε σιωπηλές. «Μένουμε σπίτι», σημαίνει

«μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες». 

Για όλες τις γυναίκες που υφίστανται βία, υπάρχει διέξοδος μέσα από το δίκτυο δομών της Γενικής

Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, που περιλαμβάνει πανελλαδικά

42 Συμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες Φιλοξενίας και την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Πρέβεζας απευθύνεται στις γυναίκες που υποφέρουν

σιωπηλά και τις προτρέπει να μιλήσουν, ώστε το επιστημονικό του προσωπικό να τους παρέχει

δωρεάν  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  όπως  ψυχοκοινωνική  στήριξη,  εργασιακή  συμβουλευτική,
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νομική συμβουλευτική, υπηρεσίες παραπομπής και πληροφόρησης. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών

είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η επανάκτηση της αυτοεκτίμησης τους, ώστε να αναλάβουν

την ευθύνη της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. 

Με αφορμή την επέτειο της 25ης Νοεμβρίου το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δ. Πρέβεζας θα

υλοποιήσει  ενημερωτική  καμπάνια  σε  συνεργασία  με  την  Δ.Ε.Υ.Α.Π.  Ειδικότερα  τις  επόμενες

ημέρες  θα  διανεμηθεί  με  τους  λογαριασμούς  της  Δ.Ε.Υ.Α.Π.,  ενημερωτικό  έντυπο  για  τις

παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου καθώς και για θέματα έμφυλης βίας.

Η βία κατά των γυναικών συνιστά μείζον κοινωνικό ζήτημα και μας αφορά όλους! Όλοι μαζί με

δική μας προσωπική αλλά και συλλογική ευθύνη μπορούμε να γίνουμε αρωγοί στην προσπάθεια

για ένα μέλλον χωρίς έμφυλες διακρίσεις, απαλλαγμένο από τη βία, υπέρ της ουσιαστικής ισότητας

των φύλων.

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Δ. Πρέβεζας
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