ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράση της ΧΕΝ Λάρισας για την 25η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών
Ο Ξενώνας Γυναικών Θυμάτων Βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων του Δήμου
Λαρισαίων εντάσσεται στις υποστηρικτικές δομές του Δικτύου για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων (ΓΓΙΦ).
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έμφυλη βία εξακολουθεί να υφίσταται και να
πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Η βία κατά των γυναικών, που εμφανίζεται με
διάφορες μορφές (π.χ. λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση,
κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.), προσδιορίζεται ως παραβίαση βασικών ανθρώπινων
δικαιωμάτων και εντάσσεται στον πυρήνα των έμφυλων, ιστορικά εδραιωμένων,
κοινωνικών ανισοτήτων. Για τον λόγο αυτό, δυστυχώς, συνεχίζει να αποτελεί ένα
πρόβλημα επίκαιρο, το οποίο διαπερνά όλους τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες. Η
παγκόσμια διάσταση αυτού του φαινομένου αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο
ΟΗΕ έχει συμβολικά ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας για την Εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών και των κοριτσιών που ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου, η ΧΕΝ Λάρισας
απευθύνει πρόσκληση σε ομιλία με θέμα «Η Βία κατά των γυναικών και των
κοριτσιών», που θα διεξαχθεί στο κέντρο της ΧΕΝ, Κούμα 46, 1 ος όροφος, τη
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 17.30. Ομιλήτρια θα είναι η Ψυχολόγος του Ξενώνα
Γυναικών Θυμάτων Βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων του Δήμου Λαρισαίων κα
Έφη Πατσίκα.

Άρθρο της εφημερίδας «Ελευθερία»

Η ανομολόγητη βία…
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Διαστάσεις επιδημίας έχει πάρει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών
παγκοσμίως, με αυξανόμενη τάση, υποστήριξε η ψυχολόγος του Ξενώνα
Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων κ. Εφη Πατσίκα, χθες κατά την
ομιλία της, στο κέντρο της ΧΕΝ Λάρισας.
Δήλωσε μάλιστα, ότι «τα στοιχεία των περιστατικών που καταγράφονται είναι
ενδεικτικά, καθώς μεγάλος αριθμός γυναικών δεν καταγγέλλει τη βία που υφίσταται
και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται -σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ- στον φόβο
του στιγματισμού που πολλές φορές εμποδίζει τις γυναίκες να καταγγείλουν το
γεγονός ότι έπεσαν θύματα βίας».

Όλα μαρτυρούν πως αν και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη
μεγάλων επιτευγμάτων της ανθρωπότητας, δεν σημαίνει απαραίτητα και ανάπτυξη
της παιδείας του ανθρώπου.
Η κ. Πατσίκα αναπτύσσοντας το θέμα «Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών»,
παρουσίασε τις μορφές της βίας κατά των γυναικών, την ελληνική νομοθεσία σε
θέματα βίας, παγκόσμια στοιχεία για το φαινόμενο, ενώ έκανε αναφορά στη
λειτουργία του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων του
Δήμου Λαρισαίων και στους σκοπούς του.
Αναλυτικότερα, για τις μορφές βίας η κ. Πατσίκα ανέφερε: «Η βία κατά των
γυναικών έχει πολλά πρόσωπα. Το φαινόμενο της βίας, όπως αυτό εκφράζεται στη
συμπεριφορά του θύτη στην ελληνική κοινωνία, περιλαμβάνει τέσσερις βασικές
μορφές: Τη σεξουαλική βία, η οποία περιλαμβάνει τον εξαναγκασμό σε σεξουαλικές
πράξεις στις οποίες το θύμα δεν συναινεί, όπως βιασμός μέσα και έξω από μία σχέση,
τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων, τη σεξουαλική παρενόχληση και τις
απειλές στον χώρο εργασίας και στον δημόσιο χώρο, και την καταναγκαστική
πορνεία (trafficking).
Στη συνέχεια, μία βασική μορφή βίαιης συμπεριφοράς είναι η σωματική βία, η οποία
περιλαμβάνει και τη διάπραξη φόνου, που σύμφωνα με την καθηγήτρια του Παντείου
Πανεπιστημίου κ. Πετράκη, οι σύγχρονες φεμινίστριες αλλά και οι ειδικοί στο θέμα
της συζυγικής βίας χρησιμοποιούν τον όρο «γυναικοκτονία». Όρος που επιτρέπει να
φανεί ότι αυτοί οι φόνοι εγγράφονται στη σχέση κυριαρχίας των ανδρών πάνω στις
γυναίκες, σχέση που αποκρύπτεται από τον όρο ανθρωποκτονία.
Εν συνεχεία, στις βασικές μορφές βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνονται η
ψυχολογική ή συναισθηματική βία και η οικονομική βία, που αξίζει να σημειωθεί ότι
αυτή η τελευταία μπορεί να λαμβάνει χώρα στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και
στο εργασιακό με τη μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης ή με τη μορφή απειλών για
απόλυση».
Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όσον αφορά στον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων
του Δήμου Λαρισαίων, η κ. Πατσίκα τόνισε ότι: «Εντάσσεται στις υποστηρικτικές
δομές του Δικτύου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των
γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).
Ο ξενώνας παρέχει ασφάλεια, φιλοξενία, που περιλαμβάνει στέγη και διατροφή,
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στις γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν
υποστεί ή υφίστανται βία σε όλες τις μορφές της ή/ και πολλαπλές διακρίσεις,
εργασιακή συμβουλευτική, όπου αυτό απαιτείται και διευκόλυνση της πρόσβασής
τους σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα συμβουλευτικά κέντρα, ώστε

οι εξυπηρετούμενες να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από
την εκάστοτε συνθήκη, όσο και από τις τραυματικές τους εμπειρίες».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και στη διάρκειά της η
εκπρόσωπος της ΧΕΝ κ. Αθηνά Μπόνια έκανε αναφορά στις δράσεις της ΧΕΝ, που
στηρίζουν τη γυναίκα σήμερα.
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