
«Η κάθε γυναίκα πρέπει να σπάσει τη σιωπή της… η βία δεν
είναι ένα φαινόμενο που αφορά μόνο την ίδια»
Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών η σημερινή. Μια μέρα με τεράστια
σημασία για την κάθε γυναικά αλλά και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
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Κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Μια ημέρα με
ιδιαίτερη σημασία για την κάθε γυναίκα αλλά και τον κάθε
άνθρωπο αφού η βία δεν  έχει κοινωνική τάξη, χρώμα,
μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση ή ηλικία. Η βία
κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους
μας.

 
Με αφορμή τη σημερινή μέρα λοιπόν, η Κεντρική Οργανωτική
Γραμματέας του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ, Σκεύη Πασιά
μίλησε στο ant1.com.cy και έστειλε το δικό της μήνυμα για την
Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών τονίζοντας
ότι αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει γιατί παραβιάζει όχι

μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών αλλά γενικότερα υποβιβάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον



άνθρωπο ως τέτοιο.

«Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σίγουρα δεν τιμά καμία κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Πασιά
προσθέτοντας παράλληλα ότι μετά λύπης της παρατηρεί πως ακόμα και αν βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, οι
γυναίκες αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ως εύκολα θύματα, πάνω στα οποία διαιωνίζονται
οι εξουσίες του πατριαρχικού συστήματος. 

Στη συνέχεια η κα Πασιά ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και των αυστηρών περιοριστικών μέτρων
που είχε λάβει η Κυβέρνηση σε μία προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, είχαν παρατηρηθεί
αυξημένα περιστατικά βίας κατά των γυναικών καθώς επίσης αυξημένος ήταν και ο αριθμός των κλήσεων που
λάμβανε τόσο ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας  στην Οικογένεια όσο και η Αστυνομία. 

Συγκεκριμένα είχε σημειωθεί μία αύξηση της τάξης του 30%, κάτι το οποίο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά
την περίοδο του εγκλεισμού, οι γυναίκες ήταν ουσιαστικά φυλακισμένες στο σπίτι με τον θήτη, κάτι το οποίο έκανε
τις συνθήκες για αυτές ακόμη πιο δύσκολες. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Αστυνομία, το 2018
έτυχαν χειρισμού, 947 καταγγελίες για βία στην οικογένεια, το 2019, 1183 τέτοιες καταγγελίες, ενώ για το τρέχον
έτος οι αναφορές για βία στην οικογένεια, ανέρχονται γύρω στις 1400.

Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται, ότι στις περιπτώσεις αυτές υποθέσεις τα θύματα είναι στη μεγάλη τους
πλειοψηφία, γυναίκες.

Προστίθεται ότι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού οι χώροι φιλοξενίας γυναικών που είχαν υποστεί βία, είχαν
γεμίσει σε σημείο, που όπως ανέφερε η κα Πασιά, γίνονταν συνεχής εκκλήσεις για να επιταχθούν και άλλα κτήρια
με σκοπό τη φιλοξενία τέτοιων γυναικών.

 
Η επέκταση αυτών των χώρων φιλοξενίας αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα της ΠΟΓΟ προς την Κυβέρνηση αφού
όπως εξήγησε η κα Πασιά ξενώνες υπάρχουν σε Λευκωσία, Πάφο, πρόσφατα δημιουργήθηκαν και στη Λεμεσό ενώ
σε Λάρνακα και Αμμόχωστο, όπου παρατηρούνται και τα περισσότερα κρούσματα, δεν υπάρχουν τέτοιες
εγκαταστάσεις. 

 



Έπειτα η κα Πασιά παρέθεσε ορισμένες συμβουλές προς κάθε σύγχρονη γυναίκα που είναι θύμα βίας.
«Το πρώτο που χρειάζεται να κάνει  η κάθε γυναίκα είναι να σπάσει τη σιωπή της, να μπορέσει να αντιληφθεί ότι η
βία δεν είναι ένα φαινόμενα που αφορά μόνο την ίδια. Είναι ένα γενικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει με το πρώτο
κρούσμα που εμφανιστεί να καταγγέλλεται και να αντιμετωπίζεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα παρακίνησε τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με περιστατικά βίας να καλούν στην τηλεφωνική
γραμμή βοήθειας για θύματα οικογενειακής βίας 1440.

«Με το να σιωπά μια γυναίκα δεν είναι η λύση στο όλο πρόβλημα. Πρέπει να μιλήσει πριν βρεθούμε μπροστά σε
ακραία φαινόμενα αφού κατά καιρούς ακούσαμε και για περιστατικά γυναικοκτονίας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Καταλήγοντας η κα Πασιά τόνισε ότι «η βία δεν είναι φαινόμενο που σταματά αντιθέτως από την ώρα που
εμφανίζεται ξεκινά να διαιωνίζεται γι’ αυτό οι γυναίκες πρέπει να δράσουν τώρα ξεκινώντας με το να ζητήσουν
βοήθεια».
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Νέος επικεφαλής της επιδημιολογικής ομάδας ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης [ΒΙΝΤΕΟ]
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