
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στηρίζουμε τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας με τη στήριξη, τη συνέχιση και την
αναβάθμιση των υπαρχουσών Δομών

Την  Παρασκεύη  23  Οκτωβρίου,  η  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας  των  Φύλων,  Φωτεινή
Κούβελα,  παρευρέθηκε  στην  ημερίδα  που  πραγματοποιείται   από  την  ΚΓΜΕ-ΔΙΟΤΙΜΑ,  με  θέμα:
“Γεφυρώνοντας  το  κενό-Συμβουλευτική  υποστήριξη  πρώην  θυμάτων  έμφυλης  βίας:  παρουσίαση
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων”.

Βασικό σημείο της παρέμβασης της Γενικής Γραμματέα ήταν ότι παρότι τα μέτρα λιτότητας
των  προηγούμενων  χρόνων  έχουν  οδηγήσει  τα  θέματα  Ισότητας  και  ‘Έμφυλης  Βίας  κατά  των
γυναικών  σε  σημαντική  οπισθοδρόμηση,  ενώ  τα  ποσοστά  έμφυλης  Βίας  αυξάνονται,   γίνονται
μεγάλες προσπάθειες από τη ΓΓΙΦ  για την προώθηση της Ισότητας των φύλων και την διατήρηση και
αναβάθμιση των Δομών υποστήριξης των γυναικών-θυμάτων βίας.

Με κατευθυντήρια αρχή ότι η Βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα και ότι η ασφάλεια και η
ακεραιότητά  τους  είναι  προτεραιότητα,  η  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας  των  Φύλων υλοποίησε  το
πρώτο  συνεκτικό,  ολοκληρωμένο  και  συγκροτημένο  Εθνικό  Πρόγραμμα  για  την  Πρόληψη  και
Καταπολέμηση όλων των μορφών Βίας κατά των Γυναικών.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 62
δομών  σε όλη τη χώρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των
γυναικών.  Το  Δίκτυο  αυτό  περιλαμβάνει  την  24ωρη  Τηλεφωνική  Γραμμή  SOS 15900,  40
Συμβουλευτικά Κέντρα (από την Γενική Γραμματεία και τους Δήμους) και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας (από
τους Δήμους και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης
των γυναικών θυμάτων.

 To Δίκτυο  αυτών  των  Δομών,  σήμερα  στηρίζεται  από  την  πολιτεία,  θα  συνεχίσει  να
λειτουργεί  και  την  επόμενη  περίοδο  και  θα  αναβαθμιστεί  με  την  εισαγωγή  της  Συμβουλευτικής
Εργασίας στα Συμβουλευτικά Κέντρα, ολοκληρώνοντας έτσι την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει
προς τα θύματα έμφυλης βίας. 

Στόχος της  Γενικής  Γραμματείας Ισότητας  είναι  να γίνουν περισσότερο γνωστές αυτές  οι
Δομές, να βελτιωθεί  η λειτουργία τους και η δικτύωση με άλλες Δομές που υπάρχουν για τη στήριξη
και  προστασία  των  γυναικών  αλλά  και  να  καταπολεμηθούν  τα  στερεότυπα  που  ανέχονται  κι
αναπαράγουν τη βία κατά των γυναικών.

Τέλος, η Φωτεινή Κούβελα ανέφερε πως «Απευθυνόμαστε στην κοινωνία και την καλούμε
να μην ανέχεται τη βία κατά των γυναικών,  διότι αποτελεί έγκλημα και τιμωρείται σύμφωνα με το
Νόμο.  Απευθυνόμαστε  σε  εκείνες  τις  γυναίκες  που  υποφέρουν  σιωπηλά  γιατί  δεν  τολμούν  να



μιλήσουν. Τις καλούμε να πάψουν να σιωπούν. Απευθυνόμαστε και σε εκείνες τις γυναίκες που δεν
τολμούν να αποδεχθούν ότι είναι θύματα. Τις καλούμε να πάψουν να «βοηθούν» άθελά τους τον
θύτη να συνεχίζει να ξεφεύγει από τις ευθύνες του».

Η έμφυλη βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μας 
αφορά όλες και όλους και θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά.
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