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Δελτίο Τύπου

8  η   Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η  επικαιρότητα  των  τελευταίων  ημερών  έχει  φέρει  στο  φως  πολλά  περιστατικά  έμφυλης

κακοποίησης  και  μάλιστα  σε  όλες  σχεδόν  τις  μορφές  της,  καθώς  οι  καταγγελίες  μιλούν  για

σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό, ψυχολογική, σωματική και λεκτική βία στον εργασιακό και μη

χώρο.

Το κύμα αποκαλύψεων που ακολούθησε, μετά την δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου

έβγαλε στην επιφάνεια ένα στοιχείο, που όλοι όσοι ασχολούμαστε με την έμφυλη βία γνωρίζουμε

καλά: Η έμφυλη βία υπήρχε και υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της ζωής και της κοινωνίας μας,

και όσο περισσότερο αναδεικνύεται τόσο καλύτερα αποτυπώνεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι

από το 2011 που δημιουργήθηκε το Πανελλήνιο Δίκτυο Δομών για την καταπολέμηση της βίας

κατά των γυναικών έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από  36.000 γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών

διακρίσεων, ενώ η γραμμή SOS 15900 έχει δεχθεί πάνω από 55.000 κλήσεις.

Η εξάλειψη της έμφυλης βίας, είναι πλέον στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και οφείλουμε

όλοι ατομικά ή συλλογικά να αφουγκραστούμε αυτές τις ιστορίες, να ευαισθητοποιηθούμε , να

εναντιωθούμε απέναντι σε τέτοια ειδεχθή φαινόμενα, να μιλήσουμε, να τα καταγγείλουμε και να

στοχεύσουμε στην επίτευξη της ισότητας των φύλων. 

https://gr-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=womenaid@1485.syzefxis.gov.gr


Καθώς το  κέρδος  από την επίτευξη  της  ισότητας  των φύλων,  θα  είναι  πολλαπλό για  όλη την

κοινωνία, διότι έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική πρόοδο και κοινωνική ευημερία (στην

οικογενειακή, προσωπική, πολιτική, επαγγελματική, κλπ ζωή των ανθρώπων).

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, μια μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη και

την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στην τοπική

κοινωνία, ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Πρέβεζας είναι εδώ για να υποστηρίξει

πλήρως και  σε πολλά επίπεδα ενήλικες  γυναίκες  που υφίστανται  ή έχουν υποστεί  οποιαδήποτε

μορφής βίας ή είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων.

Κάντε με αποφασιστικότητα το βήμα μπροστά. Μην υποτάσσεστε σιωπηλά, μην συγκαλύπτετε τη

βία.  Καλέστε  στην  τηλεφωνική  γραμμή  SOS 15900 ή  απευθυνθείτε  στο  Σ.Κ.  Πρέβεζας  στα

τηλέφωνα  26820-24444  /  26820-89667,στο  womenaid@1485.syzefxis.gov.gr και  στη διεύθυνση

Ιωνίας 6. 
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