
                                                                                                                                                      
 

 

 

 

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράση του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων για την 25η 

Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της 

Βίας κατά των Γυναικών 

 

Ο Ξενώνας Γυναικών Θυμάτων Βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων του Δήμου 

Λαρισαίων εντάσσεται στις υποστηρικτικές δομές του Δικτύου για την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων (ΓΓΙΦ). 

 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έμφυλη βία εξακολουθεί να υφίσταται και να 

πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Η βία 

κατά των γυναικών, που εμφανίζεται με 

διάφορες μορφές (π.χ. λεκτική, ψυχολογική, 

σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, 

κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.), προσδιορίζεται 

ως παραβίαση βασικών ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και εντάσσεται στον πυρήνα 

των έμφυλων, ιστορικά εδραιωμένων, 

κοινωνικών ανισοτήτων. Για τον λόγο αυτό, 

δυστυχώς, συνεχίζει να αποτελεί ένα 

πρόβλημα επίκαιρο, το οποίο διαπερνά 

όλους τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες. Η παγκόσμια διάσταση αυτού του 

φαινομένου αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ΟΗΕ έχει συμβολικά ανακηρύξει 

την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών. 

 

Με αφορμή  την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας ο Ξενώνας 

Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων και το ΚΓΜΕ Διοτίμα 

συνδιοργανώνουν εκδήλωσή με  τίτλο «Μην προσπερνάς την έμφυλη βία».  Η 

εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Δήμου Λαρισαίων (28ης Οκτωβρίου και Ηρ. Πολυτεχνείου). 

 

Η εκδήλωση απευθύνεται στις γυναίκες του 

προσφυγικού πληθυσμόυ, που είναι ενταγμένος 

στον αστικό ιστό της Λάρισας. Συγκεκριμένα 

απευθύνεται στις εξυπηρετούμενες του 

προγράμματος στέγασης, που υλοποιεί ο Δήμος 

Λάρισας με τη χρηματοδότηση της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.Στην 

εκδήλωση θα προβληθούν υποτιτλισμένα σε 

αραβικά, φαρσί και γαλλικά τα spot της 

καμπάνιας Don’t Skip – Μην προσπερνάς την 



                                                                                                                                                      
 

 

 

 

έμφυλη βία, που υλοποίησε το Κέντρο Διοτίμα, με την ευγενική υποστήριξη της 

εταιρείας Παπαστράτος. Παράλληλα θα προβληθούν και οι βραβευθείσες ταινίες των 

νέων δημιουργών, που πήραν μέρος στο Διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους, που 

υλοποίησε το Κέντρο στο πλαίσιο της καμπάνιας. 

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τις προσφύγισσες αλλά και βιωματικές 

δραστηριότητες, που έχουν σχεδιάσει οι ψυχολόγοι του Κέντρου  Διοτίμα αλλά και 

του Ξενώνα Φιλοξενία Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων. 

 


