
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 «Βία κατά των γυναικών. Ας σπάσουμε τη σιωπή!» 

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 πμ  

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής» 

 

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος - Παράρτημα Ιωαννίνων και η Κοσμητεία της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου - Διεθνή 

ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Βία 

κατά των γυναικών. Ας σπάσουμε τη σιωπή!». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 πμ στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» 

(Παλαιά Σφαγεία), με ελεύθερη είσοδο. 

Η βία κατά των γυναικών, αποτελεί επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. 

Αναδείχτηκε ως πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση μόλις πριν δύο δεκαετίες. Τον Δεκέμβρη του 

1999 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με απόφαση της ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή 

Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 

 

 



 

Το να ζεις χωρίς το φόβο να υποστείς βία, αποτελεί κορυφαίο ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι 

θεμελιώδες στοιχείο και έκφραση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και συστήματος 

αρχών και αξιών. 

Η έμφυλη βία είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσα στην κοινωνία όπως ο βιασμός, η σεξουαλική 

παρενόχληση και κακοποίηση, το trafficking/σωματεμπορία είναι βασικοί ανασταλτικοί 

παράγοντες για την ισότητα των φύλων και αποτελούν σοβαρότατο πρόβλημα για ολόκληρη την 

κοινωνία.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν το θέμα της βίας κατά 

των γυναικών, απαντώντας σε διαχρονικούς προβληματισμούς και στέλνοντας παράλληλα το 

μήνυμα «Ας σπάσουμε τη σιωπή!». Τη σιωπή κατά της βίας των γυναικών! 

Μόνον έτσι θα καταπολεμηθεί και θα εξαλειφθεί το φαινόμενο. Μόνο όταν ξεπεραστούν ο φόβος 

και η ντροπή, οι γυναίκες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μιλώντας για αυτό και 

κάνοντας μια πρώτη αρχή για να το λύσουν. Το όφελος θα είναι ανεκτίμητο: γι’ αυτές, για την 

οικογένεια τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας. 

 

Έκθεση της Σχολής Καλών Τεχνών 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί έκθεση έργων τέχνης φοιτητών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα "Η βία κατά των γυναικών". 

Η έκθεση που φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής» θα 

διαρκέσει από 24 έως 27 Νοεμβρίου 2019. 

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 18:00 – 21:00 

Υπεύθυνος Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

11:30 - 12:00  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  

Εισαγωγική παρουσίαση: Θεοδώρα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος ΕΓΕ - 
Παράρτημα Ιωαννίνων 

  Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ  

12:00 – 12:40  Η βία κατά των γυναικών στον 21ο αιώνα 

  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρασκευή Στεφάνου, Αντιπρόεδρος ΕΓΕ - Παράρτημα Ιωαννίνων, 
  Σοφία Μαρκούλα, Νευρολόγος, PhD, Μέλος ΕΓΕ 

12:00-12:20  Θεωρείται η βία κατά των γυναικών ‘φυσιολογική’ ακόμη και σήμερα; 
 Έλενα Αγαπητού, Κοινωνιολόγος, M.Sc, Διευθύντρια Καταστήματος Κράτησης 
 Ιωαννίνων, Μέλος ΕΓΕ 

12:20-12:40  Ιατροδικαστική θεώρηση στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας 
 Θεόδωρος Βουγιουκλάκης, Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου 
 Ιωαννίνων 



 

 

  Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ  

12:40 – 13:30  Προεκτάσεις της βίας και υποστήριξη των θυμάτων βίας 

  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χρύσα Σιόκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής  
  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Αννέτα Διαμαντή, Γραμματέας ΕΓΕ-Παράρτημα Ιωαννίνων 

12:40-13:00 Σκεπτόμενοι τις σιωπηρές και καθημερινές προεκτάσεις της βίας κατά των  
 γυναικών 

Ευστάθιος Παπασταθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

13:00-13:20  Παρουσίαση των υπηρεσιών του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών.  Η ψυχολογική κατάσταση των φιλοξενούμενων γυναικών - θυμάτων βίας 

Ελένη Τσάκωνα, Παιδοψυχολόγος, Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών 

13:20-13:30 Λήξη εκδήλωσης 

13:30 Εγκαίνια Έκθεσης Έργων Τέχνης Φοιτητών Σχολής Καλών Τεχνών 
 Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Η βία κατά των γυναικών» 

 

*Στο πλαίσιο της εκδήλωσης την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα δοθεί 

συνέντευξη Τύπου στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας  

 

 

 


