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Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Δημοτική Επιτροπή της Ισότητας
των φύλων, θα προβούν απόψε σε φωταγώγηση με πορτοκαλί χρώμα –
που είναι το επίσημο χρώμα της διεθνούς ευαισθητοποίησης για
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών – του κτηρίου του
Φλοίσβου.
Η παραπάνω συμβολική κίνηση στοχεύει στην πρόληψη και
καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, στην άρση των
στερεοτύπων, καθώς και στη μετάδοση μηνυμάτων για την ισότητα
των φύλων.
Όπως είναι γνωστό η 25 η Νοεμβρίου, ως Διεθνής Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, καθιερώθηκε για πρώτη
φορά τον Δεκέμβριο του 1999 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
και αφιερώνεται κάθε χρόνο στις γυναίκες, που έχουν υποστεί ή
συνεχίζουν να υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική,
ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική, κλπ), σε όλο τον κόσμο.
Όπως σημειώνει
Φωστηρόπουλος :
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Γιάννης

¨Στην περίοδο του εγκλεισμού που διανύουμε και όπου η πίεση
στις ανθρώπινες σχέσεις και τα κρούσματα βίας κατά των
γυναικών αυξάνονται, καθίσταται
όλο και πιο αναγκαίο και
επίκαιρο το έργο της Δημοτικής μας Επιτροπής της Ισότητας των
Φύλων και της Προέδρου της, Δημοτικής Συμβούλου, Μαρίας Ζάγκα.
Για την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, την αντιμετώπιση του
φαινομένου της βίας, αλλά και την άμεση αποκατάσταση των
έμφυλων διακρίσεων γενικότερα.
Συνεχίζουμε και εμπλουτίζουμε τις σχετικές μας δράσεις ώστε

καμιά γυναίκα να μην είναι ευάλωτη, ανασφαλής και αδύναμη
απέναντι στο φαινόμενο¨.

Ακολουθεί το άρθρο της Μαρίας Ζάγκα για την σημερινή ημέρα με
επιστημονικά δεδομένα και χρήσιμες πληροφορίες
Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
!!!
H Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
τιμάται στις 25 Νοεμβρίου. Η άσκηση βίας και κακοποίησης κατά
των γυναικών είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αφορά γυναίκες κάθε
μορφωτικού, οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου, ανεξάρτητα
από την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία και αποτελεί
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην χώρα μας αναγνωρίζεται ως έγκλημα και τιμωρείται ( ν.
3500 / 2006 ).
Βία θεωρείται κάθε πράξη, που αποσκοπεί στην πρόκληση
σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βλάβης και πόνου κατά των
γυναικών και δείχνει την έμφυλη διάκριση , την ανισότητα και
την στερεότυπη αντίληψη μεταξύ των ανθρώπων. Τουλάχιστον μια
στις τρεις γυναίκες αντιμετωπίζει κάποια στιγμή στη ζωή της
σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από κάποιο σύντροφο.
Μια στις πέντε γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα πέσει
θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Το 55% – 95 % των γυναικών,
που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το
πρόβλημα. Το κύριο συστατικό της βίας είναι ο φόβος. Βασίζεται
στην επιβολή δύναμης και στην άσκηση ελέγχου από τον σύντροφο
ή τον σύζυγο. Η βία στη σχέση ή στην οικογένεια συνήθως
κλιμακώνεται με το πέρασμα του χρόνου, τόσο σε συχνότητα όσο
και σε σοβαρότητα. Δεν εκδηλώνεται ως μεμονωμένο περιστατικό ή
συμβαίνει μόνο μια φορά, αλλά επαναλαμβάνεται και έχει τρεις
φάσεις : στην α) φάση δημιουργείται η ένταση, στην β) φάση η
έκρηξη και στην γ) φάση η περίοδος της συμφιλίωσης. Οι βίαιοι
άντρες
μπορεί να είναι κάθε μορφωτικού, οικονομικού και

κοινωνικού επιπέδου ανεξάρτητα από την εθνικότητα , τη φυλή
και τη θρησκεία. Η ύπαρξη της καραντίνας λόγω του κορωνοϊού
έχει συντελέσει στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας , αφού
το “εγώ” και το “εσύ” δύσκολα μπορούν να συνυπάρχουν μέσα στον
ίδιο χώρο και λόγω των αδιεξόδων τους μπορεί να παραμελούν την
φροντίδα των παιδιών τους, που είναι μια μορφή κακοποίησης. Τα
μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά, τα οποία πιθανόν στο μέλλον
να είναι μελλοντικά θύματα ή θύτες με αποτέλεσμα να συνεχίζει
ο φαύλος κύκλος της κακοποίησης. Τα ανήλικα μέλη μιας
οικογένειας αναγνωρίζονται ως θύματα ακόμα και όταν η βία δεν
στρέφεται άμεσα εναντίον τους, αλλά ασκείται παρουσία τους. Οι
γυναίκες θύματα δικαιολογούν τον σύντροφό τους για τη βίαιη
συμπεριφορά του. Πιστεύουν λανθασμένα , ότι είναι δική τους η
ευθύνη , όμως ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος. Οι
γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας μπορούν να
αντιδράσουν και να αντισταθούν. Μην φοβούνται να μιλήσουν.
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ. Κάλεσε στη τηλεφωνική γραμμή : SOS15900 και
στο δίκτυο δομών : www.isotita.gr και www.womensos.gr
της
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. , που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης ,
συμβουλευτικής υποστήριξης και αντιμετώπισης βίαιων
περιστατικών σε 24 ωρη βάση , 365 μέρες το χρόνο με αστική
χρέωση .
” Μίλησε – Ζήτα βοήθεια ” !!! Σπάσε το φαύλο κύκλο της
κακοποίησης !!!

