
Δράζεης ηοσ θέληροσ 

Με επηηστία ε εθδήιωζε ζηο παράρηεκα ΚΑΠΗ ηες Αλέδας   

 
  

  

Με κεγάιε ζπκκεηνρή πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο Τξίηε  15 

Οθησβξίνπ, ζην παξάξηεκα ΚΑΠΗ ηεο Αλέδαο, ε 

εθδήισζε κε ζέκα: "Μηιώληαο γηα ηε βία κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα". Δηζεγεηέο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ νη εμεηδηθεπκέλνη 

επηζηήκνλεο ηνπ Σπκβνπιεπηηθνύ Κέληξνπ Καηά ηεο Βίαο 

ησλ  Γπλαηθώλ πνπ άλνημε θαη ιεηηνπξγεί ζην Γήκν 

Αξηαίσλ. Η θνηλσληνιόγνο Γεσξγία Τντηζηνπ, ε θνηλσληθόο 

ιεηηνπξγόο Γηώηα Καξαβαζίιε θαη ε ςπρνιόγνο Φαξά Γνπξλαξε αλέιπζαλ 

δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο βίαο κέζα θαη έμσ από ην ζπίηη, ηνλ θνηλσληθό αληίθηππν, 

θαζώο θαη ηελ ςπρνινγία ησλ γπλαηθώλ πνπ ππόθεηληαη ζηε βία.Σηελ εθδήισζε 

παξέζηεζαλ ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Ακβξαθηθνύ  θ. Αλαζηάζηνο Τζακπάο θαη ε 

αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο θ. Βηθησξία Βαζηιάθε  ε 

νπνία ζπληόληζε ηελ εθδήισζε θαη ζηνλ ζύληνκν ραηξεηηζκό ηεο αλέθεξε ηα 

εμήο:«Λεθηηθή βία, μπινδαξκόο, ηξαπκαηηζκόο θαη βία ζπληζηνύλ ηελ πην 

απνθξνπζηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη δηαδεδνκέλε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Απνηεινύλ απεηιή γηα ηηο γπλαίθεο, πξνζβάινπλ ηελ θνηλσλία καο, ην 

αμηαθό καο ζύζηεκα, απνηεινύλ  κειαλό ζεκείν γηα ηελ παηδεία καο, πξνζβνιή γηα 

ηελ ηαπηόηεηά καο θαη ηνλ πνιηηηζκό καο. Σαλ Γήκνο Αξηαίσλ είκαζηε δίπια ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζην επίπεδν πνπ κπνξνύκε, ζ΄απηήλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θξίζε, κε ηελ θνηλσληθή δνκή ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηώλ. Δίκαζηε όκσο δίπια θαη 

ζηηο γπλαίθεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ βία, ώζηε νη γπλαίθεο απηέο λα κελ είλαη κόλεο, λα 

κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ην θαηλόκελν ηεο βίαο.  

Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζεθε ην Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν Καηά  ηεο Βίαο ησλ 

Γπλαηθώλ  ώζηε λα βνεζήζεη γπλαίθεο θαη παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ πνπ ππόθεηληαη 

βία. 

Τέινο εύρνκαη νη γπλαίθεο πνπ ζα πξνζέιζνπλ ζην Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν λα είλαη 

ειάρηζηεο έσο θαη θακία, όρη γηαηί ζα θνβεζνύλ ή ζα ληξαπνύλ, αιιά γηαηί 

πξαγκαηηθά δε ζα ην ρξεηαζηνύλ, δπζηπρώο όκσο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηξηκήλνπ θαηαδεηθλύνπλ αθξηβώο ην αληίζεην». 
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Εθδήιωζε εσαηζζεηοποίεζες γηα ηελ βία θαηά ηωλ γσλαηθώλ ζηο 

Στοιείο Δεύηερες Εσθαηρίας Άρηας καδί κε ηοσς Σσκβούιοσς  

Σηαδηοδροκίας θαη Ψστοιόγος ηοσ ζτοιείοσ θαζώς θαη ηε ζσκκεηοτή 

εθπαηδεσηώλ θαη εθπαηδεσοκέλωλ 

 
 

 
 

 

Εθδήιωζε κε ζέκα: "Μηιώληας γηα ηε βία κέζα ζηελ οηθογέλεηα" 

Τν Κέληξν Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο Γπλαηθώλ Θπκάησλ 

Βίαο ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Τξίηε  15 Οθησβξίνπ 2013 θαη 

ώξα 7:30 κ.κ. ζην παξάξηεκα ΚΑΠΗ Αλέδαο, εθδήισζε κε ζέκα: "Μηιώληαο γηα ηε 

βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα...". 

Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε. 
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Εγθαίληα ηοσ θέληροσ 

 
 

 

 
 


