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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤH ΡΟΔΟ
Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και την
υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης ή γυναικών που απειλούνται από το φαινόμενο, η
Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ.Βάσω Κόλλια, εγκαινίασε εχθές Ξενώνα
Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, στην πόλη της Ρόδου.
Το μέγεθος και τη σημασία του προβλήματος τόνισε στο χαιρετισμό της η Γενική
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, η οποία υπογράμμισε ότι «η βία και η κακοποίηση
γυναικών αποτελούν την κρυμμένη «αλήθεια» της κοινωνίας μας, που αγγίζει κάθε
κοινωνική ομάδα, κάθε οικονομικό στρώμα, κάθε σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας.
Είτε συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες, είτε ως δημόσια μορφή εκφοβισμού ή ακόμη
ως εκδήλωση σεξισμού, πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
γυναικών. Και αυτό έχει συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία. Καλούμε, λοιπόν, εκείνες
που υποφέρουν σιωπηλά να μιλήσουν. Η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται και
τιμωρείται ως έγκλημα από το Νόμο. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική
υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά όλους».
Το πρόγραμμα δημιουργίας εξειδικευμένων υποδομών σε όλη τη χώρα που υλοποιεί η
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας
κατά των γυναικών, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Τη δημιουργία 15 Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών από τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Τη δημιουργία επιπλέον 25 Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, υπό την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε όλη τη χώρα.
Τη δημιουργία 19 Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας, υπό την εποπτεία
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Την υποστήριξη 2 ακόμη Ξενώνων, οι οποίοι λειτουργούν υπό την ευθύνη του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τη λειτουργία της 24ωρης Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, η οποία προσφέρει
άμεση υποστήριξη και συμβουλές σε γυναίκες-θύματα βίας.
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