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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Στα µέσα ∆εκεµβρίου του 1991, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ α�οφάσισε να 

ανακηρύξει την 25η Νοεµβρίου ως τη ∆ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της 

Βίας κατά των Γυναικών, έχοντας µε τον τρό�ο αυτό, σκο�ό, να αναδείξει ένα 

σηµαντικό �ρόβληµα µε �αγκόσµια διάσταση. 

Το φαινόµενο της Βίας δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ συνόρων, �ολιτισµών ή 

κοινωνικοοικονοµικού στάτους. Η Βία κατά των Γυναικών είναι ίσως η �ιο 

ε�αίσχυντη �αραβίαση των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων. Όσο συνεχίζεται, δεν 

µ�ορούµε να ισχυριζόµαστε ότι κάνουµε ουσιαστική �ρόοδο �ρος την 

ισότητα, την ανά�τυξη και την ειρήνη.  

Η διεθνής αναγνώριση της βίας κατά των γυναικών ως έγκληµα, �αραβίαση 

των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων και διάκριση βάση φύλου, καθιστά αναγκαίο 

το έργο του Κέντρου Συµβουλευτικής Γυναικών Θυµάτων Βίας του ∆ήµου 

Καλαµάτας. Κεντρικός άξονας του έργου µας είναι η �ρόληψη και η άµεση 

α�οκατάσταση των έµφυλων διακρίσεων και της έµφυλης βίας γενικότερα.  

Παράλληλα, η �ρόσφατη κύρωση της «Σύµβασης του Συµβουλίου της 

Ευρώ�ης για την �ρόληψη και κατα�ολέµηση της βίας κατά των γυναικών 

και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση της Κωνσταντινού�ολης)» και η 

ψήφιση του εφαρµοστικού νόµου α�ό το Ελληνικό Κοινοβούλιο, συνιστούν 

µία ακόµη σ�ουδαία στρατηγική αντιµετώ�ισης για την �ρόληψη και την 

κατα�ολέµηση της βίας κατά των γυναικών, �ου ενισχύει σηµαντικά το 
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«ο�λοστάσιο» των εργαλείων στον µακρύ και ε�ί�ονο δρόµο για την οριστική 

εξάλειψη της έµφυλης βίας. 

Οι υ�ηρεσίες �ου �αρέχονται α�ό το Κέντρο Συµβουλευτικής, στοχεύουν 

στην ολοκληρωµένη ψυχοκοινωνική υ�οστήριξη των γυναικών θυµάτων 

βίας, σε δράσεις ευαισθητο�οίησης και ενηµέρωσης της το�ικής κοινωνίας µε 

σκο�ό την �ρόληψη και κατα�ολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των 

γυναικών, αλλά και στην �αροχή άλλων υ�ηρεσιών, ό�ως υ�ηρεσίες 

�αρα�οµ�ής, εργασιακή - νοµική συµβουλευτική, κα. 

Το Κέντρο Συµβουλευτικής Γυναικών Θυµάτων Βίας του ∆ήµου Καλαµάτας, 

σε συνεργασία µε το Κέντρο Νέων Καλαµάτας, θέλοντας να τιµήσουν την 

Παγκόσµια Ηµέρα Κατά της Βίας των Γυναικών (25η Νοεµβρίου), 

διοργανώνουν δράση ενηµέρωσης και ευαισθητο�οίησης, η ο�οία θα 

�ραγµατο�οιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018, στο χώρο του Κέντρου 

Νέων (Πλατεία Όθωνος) και ώρα 08:00 µ.µ. Η εκδήλωση θα �εριλαµβάνει 

�ροβολή ταινίας σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία, ε�ίδειξη µαθηµάτων 

αυτοάµυνας σε γυναίκες, καθώς και ανοιχτή συζήτηση στη θεµατική της 

έµφυλης βίας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

 

Τα  Στελέχη του κέντρου Συµβουλευτικής  

Γυναικών Θυµάτων Βίας 

του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

 


