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  Μόνο στην Ευρώπη περισσότερο από το 1/3 των γυναικών έχουν πέσει θύματα βίας 
- κυρίως σωματικής και σεξουαλικής - σε κάποια περίοδο της ζωής τους, ενώ 
σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (WHO, 2017), 
τα περιστατικά άσκησης βίας κατά των γυναικών ξεπερνούν σε παγκόσμιο επίπεδο 
ακόμη και το 35%.
 Το γεγονός αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και συναθροίζοντας τόσο τις αθέατες πλευρές 
του φαινομένου, όσο και τον υψηλό αριθμό των μη καταγεγραμμένων περιπτώσεων, 
συνιστά ένα από τα κύρια προβλήματα που ελλοχεύουν μια σειρά από κινδύνους για 
τις γυναίκες καθώς και για την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή των σύγχρονων 
κοινωνιών. 
Όπως προκύπτει από την κατατεθειμένη στο πλαίσιο της έρευνας εμπειρία των 
γυναικών οι μορφές βίας εναντίον τους και τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν 
ποικίλουν. Πρόκειται συνήθως για σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική βία, 
οικονομική ή για συνδυασμό διαφόρων μορφών βίας, ενώ ο χώρος εκδήλωσης δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά εντός της οικογένειας, αλλά εκτείνεται και σε άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως και σε χώρους εργασίας. 
Από τις διάφορες μορφές βίας, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί την πιο συνηθισμένη 
εκδήλωση βίας που διατηρεί τα χαρακτηριστικά της σωματικής, ψυχολογικής, 
σεξουαλικής, αλλά και οικονομικής, όπως διαπιστώνεται ιδιαίτερα σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης και ανέχειας. 
Παράγοντες με επιδραστικές προεκτάσεις στην εμφάνιση φαινομένων βίας κατά των 
γυναικών είναι οι ψυχικές ασθένειες και μορφές εξαρτήσεων από τη μεριά των 
δραστών αλλά και το καθεστώς ανεργίας σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά μοντέλα 
που επιβάλλονται και επικρατούν στη σχέση και αμφισβητούν την έμφυλη 
ισότητα. 
Διατρέχοντας γενικότερα τα δομικά χαρακτηριστικά του φαινομένου ως προς την 
άσκηση διαφόρων μορφών βίας φαίνεται να ισχύει ότι οι εκδηλώσεις αυτές δεν 
συνδέονται αποκλειστικά με συγκεκριμένα πολιτισμικά ή θρησκευτικά πρότυπα, 
εθνικότητα, υπηκοότητα ή κοινωνική τάξη, ούτε με το μορφωτικό επίπεδο της 
γυναίκας θύτη, αλλά αποτελεί σύμπτωμα βαθιά ριζωμένο σε πατριαρχικές δομές που 
εξακολουθούν και απαξιώνουν την ισότιμη θέση της γυναίκας στους διάφορους 
τομείς της κοινωνικής ζωής, αναπαράγοντας εκείνα τα στοιχεία στις σχέσεις ανάμεσα 
στα φύλα που εμπεριέχουν εξαρτήσεις συνδεόμενες με τη δύναμη, την κυριαρχία και 
την επιβολή. 



Η βία κατά των γυναικών, ως κοινωνική πραγματικότητα, εξακολουθεί να 
εκδηλώνεται μεταξύ σιωπής, ανοχής και συγκάλυψης, παρά το γεγονός ότι οι 
επιμέρους συμπεριφορές που τη συνθέτουν, αντιστοιχούν σε υπαρκτές πλέον 
αξιόποινες πράξεις και προσβάλλουν τα δικαιώματα των γυναικών και συγκεκριμένα 
έννομα αγαθά..
Ωστόσο, λόγω της δυσκολίας καταγραφής της, η έμφυλη βία σε όλες τις εκφάνσεις 
της και ειδικότερα η ενδοοικογενειακή - χαρακτηρίζεται από υψηλό «σκοτεινό» 
αριθμό εγκληματικότητας, διότι οι περισσότερες μορφές βίας λαμβάνουν χώρα σε ένα 
πλαίσιο ιδιωτικότητας. Μάλιστα αυτή η «κουλτούρα ανοχής» της βίας επηρεάζει τη 
συμπεριφορά των θυμάτων, καθώς διαφαίνεται και στην παρούσα έρευνα η δυσκολία 
αναφοράς και καταγγελίας τέτοιων περιστατικών.
 Επιπλέον, αντανακλάται και στη συμπεριφορά του δράστη, καθώς για λόγους 
κοινωνικής εκμάθησης και πολιτισμικής αποδοχής της βίας, αναπαράγει βίαιες και 
καταχρηστικές συμπεριφορές. 
Η εξάλειψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών είναι ζήτημα υπεράσπισης 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ζήτημα δικαίου, ισότητας των φύλων και ζήτημα 
πολιτισμού.
 Επιπλέον, δημιουργεί κατάρρευση της ψυχικής και σωματικής υγείας καθώς και 
μεγάλη ρήξη στον ιστό της κοινωνίας, διότι εκτός από τις γυναίκες, σημαδεύει και τα 
παιδιά, τους «σιωπηρούς μάρτυρες» υπονομεύοντας τη μετέπειτα ανάπτυξή τους και 
την ψυχική τους υγεία.
 Για τους λόγους αυτούς, οφείλει η πολιτεία να εμπλακεί ουσιαστικά στο πρόβλημα 
αυτό μέσω της εφαρμογής παρεμβατικών στρατηγικών και δράσεων.

Η σύσταση της Δημοτικής επιτροπής ισότητας του Δήμου Περάματος, η οποία 
συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος 
αποτελεί συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο σε θέματα ισότητας 
των φύλων .
Σκοπός της είναι να διατυπώνει προτάσεις και να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα 
του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής 
ισότητας των φύλων στους τομείς της οικονομικής , πολιτικής και κοινωνικής ζωής . 
Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή ισότητας των φύλων (μέσω του 
προέδρου)  , καθώς και με τις αρμόδιες κατά περίπτωση , υπηρεσιακές μονάδες του 
Δήμου ( Κοινωνική υπηρεσία - Κέντρο Κοινότητας ) και δομές και συλλογικότητες 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης ισότητας και των δικαιωμάτων 
των γυναικών σε τοπικό επίπεδο . 
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα ισότητας των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες , απευθύνεται στις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης , οι οποίες καλούνται να την 
υπογράψουν και να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της 
αρχής ισότητας των φύλων και να υλοποιήσουν , εντός της επικράτειας τους , τις 
δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα . 
Προκειμένου κάθε Δημόσια αρχή να συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των 
δεσμεύσεων , κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο 
Δράσης για ένταξη της ισότητας των Φύλων , στο οποίο θα καθορίζονται οι 
προτεραιότητες , οι ενέργειες και τα μέσα για αυτό τον σκοπό .
Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες καθώς και 
στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία . 



Στην πράξη άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα , πολλές 
ανισότητες παραμένουν , ανισότητες που είναι αποτέλεσμα κοινωνικών δομών που 
δεν έχουν διαμορφωθεί βάσει έμφυλων στερεοτύπων που απαντώνται ακόμη σε 
θεσμούς όπως η οικογένεια , η εκπαίδευση, ο πολιτισμός , τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, ο χώρος της εργασίας , η κοινωνική οργάνωση . Τόσοι πολλοί τομείς 
στους οποίους υπάρχει έδαφος για δράση . 
Οι περιφέρειες και οι Δήμοι , ως φορείς τοπικής διακυβέρνησης , οφείλουν να 
συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία μιας δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας , 
αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της ισότητας των φύλων . 
Στο πλαίσιο αυτό καλούμαστε να καταρτίσουμε και να υιοθετήσουμε το δικό μας 
σχέδιο δράσης και στη συνέχεια να το εφαρμόσουμε , ένα πλαίσιο που θα αφορά 

- στη λήψη μέτρων σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών , 

- την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με 
βάση το φύλλο , 

- την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων αναφορικά με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 
ιδιαίτερα για γυναίκες , 

- την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
απασχόληση ,

- την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών 
και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Το παραπάνω σχέδιο δράσης θα αποτελεί προϊόν διαβουλεύσεων με τους τοπικούς 
κοινωνικούς φορείς , θα αξιολογείται και θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις 
αναγκαιότητες που προκύπτουν και εντοπίζονται . 
Οι δράσεις που καλείται ο κάθε Δήμος να υλοποιήσει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την ισότητα των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες , καλύπτουν τους 
ακόλουθους γενικούς άξονες , 

- την ενίσχυση , βελτίωση και επέκταση παροχών ή και δομών ( βελτίωση παροχών 
και δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενίσχυση των γυναικών (π.χ. 
διεύρυνση ωραρίου των δημοτικών παιδικών σταθμών ) , 

- Στρατηγικές και μέτρα για την αλλαγή (π.χ. εμπλουτισμός των διαδικτυακών τόπων 
των Δήμων με ενότητες σχετικές με θέματα ισότητας  ) , 

- Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης (π.χ. επιμόρφωση 
και ενημέρωση των στελεχών των Δήμων , ενέργειες διάχυσης και ευαισθητοποίησης 
των δημοτών ), 

- Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών 
( γυναικείες οργανώσεις ) , 



- Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (π.χ. 
συμμετοχή των γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο των αθλητικών και πολιτιστικών 
συλλόγων του Δήμου ) ,

- Εκστρατεία ενημέρωσης για τα θέματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης  βίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία , αξιοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα όπως η 
εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής, 

- Ενίσχυση συμμετοχής και εκπροσώπησης γυναικών στη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων .

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου η οποία ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια 
Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών , η Κοινωνική Υπηρεσία και το 
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Περάματος , ανακοίνωσε σε δημόσια διαδικτυακή 
ανάρτηση , ότι θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης σε γυναίκες που 
επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη βία και την υποστήριξη των 
θυμάτων. 

Επιπλέον οι προτάσεις μου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των φύλων 
αφορούν 

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ
ΜΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   με 
ενότητες σχετικές με θέματα ισότητας   , 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου θα 
συμμετέχουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων ( κοινωνικοί λειτουργοί , ψυχολόγοι 
κ.λ.π) με σκοπό την επιμόρφωση, την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών 
.

                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                    ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
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