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■ Ἐν ὄψει τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Ἐξάλειψης Βίας Κατὰ τῶν Γυναικῶν 

Διάλεξις
«Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν -

Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα»
16η Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακή, 16.10.2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη 
τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Z´ Οἰκουμενικῆς 

Συνόδου, ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτρο-
πή, εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μία 

Διάλεξις, τὴν ὁποίαν συνδιωργάνωσαν ἡ 
Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, 

ἡ Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς καὶ τὸ Συμβουλευτικὸ Κέντρο 
Γυναικῶν Δήμου Φυλῆς, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς, μὲ θέμα: «Βία κατὰ τῶν 
Γυναικῶν - Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα».

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας εἶχε προσκαλέσει τὴν πρώην Γε-
νικὴ Γραμματέα Ἰσότητας τῶν Φύλων κα Βάσω Κόλλια, 
νὰ ὁμιλήση γιὰ τὸ ὅλο καὶ αὐξανόμενο φαινόμενο τῆς Βίας 
κατὰ τῶν Γυναικῶν καὶ γιὰ τοὺς τρόπους 
ἀντιμετωπίσεως αὐτῆς.

Ἐπίσης ἡ Τοπικὴ Διοίκησις προσ-
εκάλεσε τὴν κα Βασιλικὴ Βεοπού-
λου, Ψυχολόγο τοῦ Συμβουλευτικοῦ 
Κέντρου Γυναικῶν Δήμου Φυλῆς, προ-
κειμένου νὰ περιγράψη τὶς ὑπηρεσίες, 
τὶς ὁποῖες προσφέρει τὸ Κέντρο γιὰ τὴν 
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στήριξι καὶ τὴν προστασία τῶν θυμάτων βίας.
Ἡ κ. Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, Μέλος τοῦ 

Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ 
Ἐλεήμων», ἀνέλαβε νὰ εἰσαγάγη τὸ θέμα 
καὶ τὴν Ὁμιλήτρια τῆς Συνάξεως αὐτῆς 
καὶ νὰ συντονίση τὸν διάλογο.
Ὡς ἔθος, θυσιαστικὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου 

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» καὶ τοῦ Συν-
δέσμου Ἐθελοντῶν τῆς Μητροπόλεώς μας εἶχαν φροντίσει 
γιὰ τὴν ἑτοιμασία τοῦ χώρου, τὴν ὑποδοχὴ καὶ ἐξυπηρέτησι 
τῶν προσερχομένων.

* * *
Στὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ Διάλεξι παρίσταντο μετὰ 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσι-
ος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, ὡς καὶ Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα 
Ἑλένη Λιάκου, ἡ Ἀξιότιμος σύζυγος του Δημάρχου μας κα 
Κωνσταντῖνα Παπαδήμα, καὶ τὰ ἀξιότιμα Μέλη τοῦ Συμ-
βουλευτικοῦ Κέντρου, κ. Φωτεινὴ Γιαννοπούλου, πρώην Δή-
μαρχος Ζεφυρίου καὶ νῦν Ἐντεταλμένη Δημοτικὴ Σύμβου-
λος γιὰ θέματα βίας κατὰ τῶν Γυναικῶν καὶ κ. Πηνελόπη 
Μηλιώνη, Κοινωνικὸς Λειτουργός. 

* * *
Μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς κ. Αἰμιλίας Γκούφα, ἡ ὁποία συν-

ώψισε ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ πλούσιο Βιογραφικὸ τῆς κας Κόλλιας,
ἡ ἔμπειρη καὶ ἐμπνευσμένη Ὁμιλήτρια περιέγραψε μὲ τὴν 
στήριξι στατιστικῶν καὶ μὲ τὴν προβολὴ μιᾶς μικρῆς ταινίας 
μὲ τίτλο «Τώρα μιλάω»*, τὸ δρᾶμα τὸ ὁποῖο βιώνουν ἑκατομ-
μύρια γυναῖκες σὲ ὅλο τὸν κόσμο (62 ἑκατομμύρια μόνο στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι!), ἀλλὰ καὶ στὴν χώρα μας.

«Ἡ βία μπορεῖ νὰ εἶναι λεκτικὴ βία, 
οἰκονομικὸς ἐκβιασμός, σεξουαλικὴ τα-
πείνωση, ξυλοδαρμός, τραυματισμός, 
βιασμός, καὶ ὄχι μόνον…».

Ἀπὸ τὴν ἔρευνα, τὴν ὁποία ἐπραγματο-
ποίησε ὁ Ὀργανισμὸς Θεμελιωδῶν Δικαιω-
μάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (FRA), διαπι
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στοῦται μεταξὺ ἄλλων, ὅτι
● Μία στὶς τρεῖς γυναῖκες τῆς Εὐ-

ρώπης ἔχει πέσει θῦμα σωματικῆς ἢ
καὶ σεξουαλικῆς βίας, ἀπὸ τὴν ἡλικία

τῶν 15 καὶ ἄνω. Ἀριθμητικὰ πρόκει-
ται γιὰ 62 ἑκατομμύρια γυναῖκες στὴν ΕΕ.

● Τὸ 22% τῶν γυναικῶν ἔχουν πέσει θύματα σωμα-
τικῆς ἢ/καὶ σεξουαλικῆς βίας ἀπὸ τὸν σύντροφό τους.

● Τὸ 5% τοῦ συνόλου τῶν γυναικῶν ἔχει πέσει 
θῦμα βιασμοῦ. Μία στὶς 10 γυναῖκες θύματα σεξου-
αλικῆς βίας ἀπὸ μὴ συντρόφους ἀνέφεραν, ὅτι στὸ 
πιὸ σοβαρὸ περιστατικὸ ἐμπλέκονταν περισσότεροι 
αὐτουργοί.

● Τὸ 43% ἔχουν βιώσει κάποια μορφὴ ψυχολο-
γικῆς βίας ἀπὸ ἕναν τέως ἢ νῦν σύντροφο, ὅπως 
π.χ. δημόσιο ἐξευτελισμό, ἀπαγόρευση ἐξόδου ἀπὸ 
τὸ σπίτι ἢ κλείδωμα στὸ σπίτι, ἐξαναγκασμὸ νὰ 
δοῦν πορνογραφικὸ ὑλικὸ καὶ ἀπειλὲς χρήσης βίας.

● Τὸ 55% τῶν γυναικῶν ἔχουν βιώσει κάποια 
μορφὴ σεξουαλικῆς παρενόχλησης. Τὸ 32% τῶν θυ-
μάτων ἀνέφεραν ὅτι αὐτουργὸς ἦταν προϊστάμε-
νος, συνάδελφος ἢ πελάτης.

● Τὸ 12% τῶν γυναικῶν εἶχαν ἐμπειρίες σεξουα-
λικῆς βίας κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία, οἱ μισὲς ἐκ τῶν 
ὁποίων προέρχονταν ἀπὸ ἄνδρες ποὺ δὲν γνώριζαν.

● Τὸ 20% τῶν νεαρῶν γυναικῶν (18-29 ἐτῶν) 
ἔχουν πέσει θύματα ἠλεκτρονικῆς παρενόχλησης.

● Τὸ 11% τῶν γυναικῶν ἔχουν δεχθεῖ ἀνάρμοστες 
προτάσεις σὲ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης ἢ 
ἀνεπιθύμητα ἠλεκτρονικὰ μηνύματα ἢ μηνύματα 
κινητοῦ (SMS) σεξουαλικοῦ περιεχομένου.

Ὅπως παρατήρησε ἡ κ. Κόλλια, οἱ τόσο ἀνησυχητικοὶ αὐ-
τοὶ ἀριθμοὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν καὶ ὅλη τὴν 
ἀλήθεια...

«Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν προβληματιστοῦ-
με γιὰ τὸν “σκοτεινὸ αριθμὸ” τῶν γυναικῶν
ποὺ ὑφίστανται κακοποίηση, ἀκόμη καὶ κα-
θημερινά, ἀλλὰ δὲν φθάνουν ποτὲ στὸ ση-
μεῖο νὰ τὴν καταγγείλουν».
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Μὲ τὴν βοήθεια μιᾶς Ἐκθέσεως ὑπὸ μορφὴν 
Μελέτης καὶ Ἐρωτηματολογίου, ἡ Ὁμιλή-

τρια ἔκανε εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν Ἐνδοοικο-
γενειακὴ Βία, πῶς ὁρίζεται, πῶς ἀνιχνεύε-
ται καὶ πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται.

Ἡ κύρια θέσις τῆς Διαλέξεως τῆς κ. Κόλ-
λιας (ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς προσπάθειας καὶ 

δράσεώς της στοὺς διαφόρους Ὀργανισμοὺς 
ὅπου ἐργάσθηκε) εἶναι, ὅτι πρέπει οἱ γυναῖκες-θύματα νὰ 
ὁμιλοῦν καὶ νὰ καταφεύγουν σὲ Πνευματικοὺς (Ἱερεῖς) ἢ/καὶ 
Κοινωνικοὺς Συμβούλους, προκειμένου νὰ προστατεύουν τὴν 
σωματικὴ καὶ πνευματική τους ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπι-
διώκουν τὴν θεραπεία τῶν «θυτῶν», οἱ ὁποῖοι ἔχουν συχνὰ ἕνα 
δικό τους ἱστορικό...

Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ ἡ κα Κόλλια προέτρεψε τὸ ἀκροα-
τήριό της νὰ παρακολουθήση ἕναν δεκάλεπτο θεατρικὸ Μο-
νόλογο: «Τώρα μιλάω»*, τὸ ὁποῖο εἶχε παραχθῆ μὲ ἀφορμὴ 
τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Ἐξάλειψης τῆς Βίας κατὰ τῶν Γυ-
ναικῶν καὶ παρουσιάσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Δευτέρα 25η 
Νοεμβρίου 2013 σὲ Ἐκδήλωσι, μὲ τὴν ὑποστήριξι τοῦ Διεθνοῦς 
Φεστιβὰλ Κινηματογράφου τῆς Ἀθήνας. Στὸ ἔργο αὐτό, ἀνα-
φέρονται ἀληθινὲς ἱστορίες καὶ ἀγωνίες ποκίλως κακοποιη-
μένων γυναικῶν...

Στὶς ἐπιλογικές της σκέψεις, ἡ πρώην Γενικὴ Γραμματεὺς 
γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν Φύλων ἀπηύθυνε μία ἔκκλησι:

«... Πρέπει νὰ στείλουμε ἕνα μήνυμα σὲ ὅλες 
τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄνδρες.

Ἡ βία κατὰ τῶν γυναικῶν ἀναγνωρίζεται καὶ 
τιμωρεῖται ὡς ἔγκλημα σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο 
3500/ 2006.

Ὅμως, δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ «ἔγκλημα». Ἀποτελεῖ 
ἕνα σοβαρώτατο κοινωνικὸ πρόβλημα. Εἴτε συμ-
βαίνει πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες, εἴτε σὰν δημόσια 
μορφὴ ἐκφοβισμοῦ, ἡ βία κατὰ τῶν γυναικῶν ἔχει 
συνέπειες γιὰ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία –γιὰ τοὺς 
ἄνδρες καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες...

Χρειάζεται ἡ εἰλικρινὴς δέσμευση ὅλων μας. Καὶ 
κυρίως ἡ συμπαράσταση ἀπὸ τοὺς συνοδοιπόρους 
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μας, τοὺς ἄνδρες. Γιὰ νὰ μπορέσει ἡ μη-
τέρα μας, ἡ ἀδελφή μας, ἡ κόρη μας, 
ἐμεῖς οἱ ἴδιες, νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ 
αὐτονόητο δικαίωμα στὴν ὑγεία, τὴν 
ἀσφάλεια, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ζωή».

* * *
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ κα Βασιλικὴ Βεοπούλου, 

Ψυχολόγος τοῦ Συμβουλευτικοῦ Κέντρου Γυ-
ναικῶν Δήμου Φυλῆς, ὥρισε τὸ Κέντρο ὡς «Μία Δομὴ Δι-
ερεύνησης καὶ Ἐξισορρόπησης τῶν Γυναικείων Ἀναγκῶν» 
καὶ περιέγραψε τὴν διαδικασία ὑποδοχῆς τῶν ἐπισκεπτριῶν 
τοῦ Κέντρου καὶ τῆς μεθόδου στηρίξεως αὐτῶν, ἐτόνισε δὲ 
μὲ ἔμφασι, ὅτι ὁ ρόλος τῶν Μελῶν τοῦ Κέντρου δὲν εἶναι 
νὰ ρίξουν εὐθῦνες, οὔτε νὰ ὑποδεικνύουν στὶς ἐπισκέπτριες 
ποιὲς ἀποφάσεις πρέπει νὰ πάρουν.

Ἡ «διακονία» τους εἶναι νὰ τοὺς παρέχουν προστασία-
καταφύγιο (ὅταν κάποια γυναίκα ὑφίσταται σωματικὴ κακο-
ποίησι καὶ κινδυνεύει) ἢ νὰ τοὺς βοηθοῦν νὰ ἐκφράσουν τὸ 
πρόβλημά τους καὶ νὰ πάρουν μία ὑπεύθυνη καὶ δημιουρ-
γικὴ θέσι ἀπέναντί του.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Διαλέξεως ἔγιναν ἐρωτήσεις καὶ πα-
ρεμβάσεις, ἐπικρατοῦσε δὲ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον.

Μεταξὺ ἄλλων τέθηκε ἡ ἐρώτησις, τὶ πρέπει νὰ κάνουμε 
γιὰ νὰ βοηθήσουμε μία γυναίκα-θῦμα, ἡ ὁποία κρύβει τὸ 
δρᾶμα της.

● Νὰ ἐκμαιεύσουμε ἀπὸ ἐκείνην, μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ λε-
πτότητα, τὸ πρόβλημα, χωρὶς ποτὲ νὰ κατηγορήσουμε, οὔτε 
τὸν «θύτη» οὔτε τὴν ἴδια, καὶ νὰ δείξουμε τὴν ἑτοιμότητά μας 
νὰ τῆς συμπαρασταθοῦμε, χωρὶς καμμία πίεσι. Καλὸ θὰ ἦταν 
νὰ ἐνημερώσουμε καὶ νὰ συμβουλευθοῦμε πρόσωπα ἱκανὰ νὰ 
βοηθήσουν.

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὴν 

κ. Κόλλια καὶ τὴν κ. Βεοπούλου, ἀναφέρθηκε στὴν ποιμαντική 
του ἐμπειρεία, ἐνίοτε ὀδυνηρή, καὶ ἐτόνισε τὸ χρέος τῶν Πνευ-
ματικῶν νὰ ἐνθαρρύνουν τὰ πρόσωπα-θύματα νὰ ἀντιμετω-
πίσουν μὲ ὑπευθυνότητα τὴν οἰκογενειακὴ κατάστασι:

Στὸ εὐαγγελικὸ ἦθος δὲν ἁρμόζει ἡ σκληρότης καὶ τὸ μῖσος, 
ἀλλὰ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συγχωρητικότης. Ὅταν ὅμως τὸ πρόσ-
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ωπο «θύτης» δὲν ἀλλάζη ἢ εἶναι ἐπικίν-
δυνος τότε, προκειμένου νὰ προλάβου-
με τραγικὲς ἐπιπτώσεις, στρεφόμεθα 
πρὸς μία λύσι ἤπια –προσωρινὸ χωρι-
σμό– ἢ τελικοῦ χαρακτῆρος, πάντοτε 

μὲ τὴν ἔγνοια νὰ προστατεύσουμε καὶ 
τὸ σκληρὸ μέρος ἀπὸ τὶς συνέπειες τῶν βι-

αιοτήτων του.
Ὅπωσδήποτε στὶς ἀκραῖες αὐτὲς καταστάσεις δύνανται νὰ 

συλλειτουργοῦν ὁ Πνευματικὸς καὶ ὁ Κοινωνικὸς Σύμβουλος 
γιὰ τὴν ἀνεύρεσι πρακτικῶν λύσεων.

Ἔθεσε δύο ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἔμειναν μᾶλλον ἀναπάν-
τητα, ἀλλὰ ἔσπειραν ἕναν καλὸ προβληματισμὸ στοὺς παρόν-
τες πρὸς περαιτέρω ἐμβάθυνσι:

● Ὑπάρχει καὶ βία κατὰ τῶν ἀνδρῶν; Ποιές μορφὲς δύνα-
ται νὰ λάβη;

● Γιατὶ τὰ περισσότερα ζευγάρια δὲν βιώνουν μὲ ὡριμότητα 
καὶ ὑπευθυνότητα τὴν σχέσι μεταξύ τους, καὶ τὴν σχέσι μὲ 
τὰ παιδιά τους, ἀκόμη καὶ στὶς πλέον δύσκολες, ἐπικίνδυνες 
καταστάσεις;...

* * *
Πιστεύουμε, ὅτι δὲν διεψεύσθησαν οἱ προσδοκίες μας καὶ 

ἡ Ἐκδήλωσις αὐτὴ ἀπετέλεσε μία οὐσιαστικὴ προσφορὰ στὴν 
τοπικὴ κοινωνία μας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀπάνθρωπου 
καὶ βάρβαρου φαινομένου τῆς Βίας κατὰ τῶν Γυναικῶν.

Τὸ περιεχόμενο τῆς Συνάξεως θὰ ἀναρτηθῆ συντόμως στὴν 
Ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας.

† Γ.῾Ι.Μ.

(*) https://www.youtube.com/watch?v=AaATWp5mtSo

https://www.youtube.com/watch?v=AaATWp5mtSo

