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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 

 

Την τρέχουσα περίοδο ως κοινωνία, βρεθήκαμε να θρηνούμε για γυναίκες θύματα βίας,  για νέες 

γυναίκες με όρεξη για ζωή και δημιουργία, για γυναίκες που έφυγαν πριν αφήσουν το προσωπικό 

τους αποτύπωμα. 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη 

της βίας κατά των γυναικών, αναδεικνύοντας έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα με παγκόσμια 

διάσταση.   

 

Με αφορμή την ημέρα αυτή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιούργησε 

σχετική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Μήνυμα της καμπάνιας  : «Λέξεις 

μαχαιριές», γιατί από ένα σημείο και μετά οι λέξεις πονούν, τσακίζουν...γίνονται μαχαιριές και 

σκοτώνουν. Δυστυχώς η περίοδος της πανδημίας ενίσχυσε τέτοιες επαίσχυντες συμπεριφορές 

που καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα αυτά 

των γυναικών.  

 

Σε μία κοινωνία οργανωμένη που έχει ως κέντρο της μέριμνάς της τον πολίτη, ως Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής οφείλουμε να αναλάβουμε δράση 

ευαισθητοποίησης και παρέμβασης καθώς θεωρούμε καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε τον κάθε 

συμπολίτη ως ξεχωριστό άτομο χωρίς διακρίσεις. Ο Δήμος Εορδαίας, αυτή τη στιγμή μέσα από το 
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Κέντρο Κοινότητας έχει αναλάβει τέτοια δράση, καθώς υποδέχεται περιστατικά παρέχοντας 

βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα 

παραπέμπει τις ενδιαφερόμενες σε δομές και κέντρα κακοποιημένων γυναικών. 

 

Ειδικότερα, σε σχέση με τις κακοποιημένες γυναίκες και γυναίκες θύματα βίας το Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Εορδαίας μπορεί να προχωρήσει σε: 

 Διασύνδεση και δράσεις δικτύωσης με φορείς και υπηρεσίες καθώς και παραπομπή σε 

φορείς,  υπηρεσίες και σε ξενώνες φιλοξενίας. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη 

και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, 

δημιουργώντας μία γέφυρα συνεργασίας και παραπομπής στο πρωτοδικείο και στο 

δικηγορικό σύλλογο για γυναίκες που αδυνατούν οικονομικά και χρειάζονται νομική 

εκπροσώπηση. 

  

Τέλος ο Δήμος Εορδαίας, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, προχωρά στη σύσταση 

επιτροπής ισότητας των φύλων που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο με αρμοδιότητα να 

εξειδικεύει εκείνες τις πολιτικές, για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο και να εισηγείται 

προτάσεις τόσο στα αρμόδια όργανα όσο και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 

 

 

Δεν είσαι μόνη. 

Άκου τις πράξεις και όχι τα λόγια.  

Άκου τη φωνή που κρύβεται μέσα σου... 

Ζήτα βοήθεια! 

Μίλησέ μας! 

 


