
 
 

10 Νοεμβρίου 2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην Έκθεση με τίτλο 

Κακοποίηση Γυναικών  
Η Πορεία από το Αδιέξοδο προς την Έξοδο… 

 
 

Η Έκθεση θα φιλοξενεί:  

 έργα ζωγραφικής της εικαστικού Χριστίνας 

Μακροπούλου  

 έργα αυτοβιογραφικής γραφής                

γυναικών1 με εμπειρίες κακοποίησης 
 
 

Διάρκεια 

17 - 26 Νοεμβρίου 2015 
 Τρίτη έως Σάββατο: 11:00 – 20:00    

 Κυριακή: 11:00 – 14:00    

 Δευτέρα: κλειστά 
 
 

Χώρος 

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» 
Ηρακλειδών 66, Θησείο 

(Μετρό: Στάση Κεραμεικός) 
 

Είσοδος Ελεύθερη 

 

 

Στόχος της Έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της κακοποίησης γυναικών καθώς και 

η στήριξη και ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών που έχουν, είχαν ή –δυστυχώς– θα αποκτήσουν στο 

μέλλον, εμπειρίες κακοποίησης από τον σύντροφό τους. Γιατί η κακοποίηση γυναικών μας αφορά 

όλους και όλες μας. 

 

 

 

                                                 
1 τα έργα αυτοβιογραφικής γραφής προέκυψαν από γυναίκες στο πλαίσιο της συμβουλευτικής τους με συμβούλους Συμβουλευτικών 

Κέντρων Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ., ειδικά εκπαιδευμένων στη χρήση της μεθόδου της αυτοβιογραφικής γραφής, κατά τη διάρκεια του 
DAPHNE III Προγράμματος «Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης 
Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας».  



 

 

Μας αφορά όλες και όλους μας, γιατί σήμερα ξέρουμε (FRA, 20142) πως τουλάχιστον 1:4 γυναίκες 

(25%) που ζουν στην Ελλάδα έχει υποστεί κάποιας μορφής σωματική και/ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή 

στη ζωή της (από την ηλικία των 15 ετών και μετά): από αυτές, τα ¾ (δηλαδή, το 19% των γυναικών) 

κακοποιήθηκαν από τον σύντροφό τους (νυν ή πρώην). Ως προς τη μορφή βίας, σχεδόν 1:5 γυναίκες 

(18%) αναφέρει σωματική και 1:20 (5%) σεξουαλική κακοποίηση από τον σύζυγο ή το σύντροφό τους (νυν 

και/ή πρώην). Επιπρόσθετα, μία στις 3 γυναίκες (33%) αναφέρει ψυχολογική κακοποίηση, δηλαδή 

συμπεριφορές ελέγχου (24%), εκφοβιστικές και/ή εξευτελιστικές συμπεριφορές (25%), οικονομική βία 

(9%), καθώς και εκβιαστικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές που εμπλέκουν τα παιδιά (4%).  

Μία από αυτές τις γυναίκες είναι η αδελφή, η μητέρα, η φίλη, η συνάδελφος, η γειτόνισσά μας, και 

ίσως να μην ξέρουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να σταθούμε δίπλα της και όχι απέναντί της...  

Μία από αυτές τις γυναίκες μπορεί να είμαστε εμείς η ίδια, και σίγουρα μας χρειάζεται ένα άτομο που 

θα μπορεί να σταθεί δίπλα μας...   

 
 

Παράλληλες Εκδηλώσεις 
Εγκαίνια  

Μουσική βραδιά με τον Γιώργο Σπανό και την Μυρτώ Αρεταίου  

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου: 18:00  
 

Εκδήλωση με αφορμή  

την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου: 18:00  
 

Γωνιά Συζήτησης: θα σας περιμένουμε... μαζί με το θέμα που θέλετε να συζητήσουμε! 

19  20  21  24  26 Νοεμβρίου: 18:00 – 20:00 

 

 

 

Διοργάνωση 
 
 

 

 

                                                 
2  FRA – European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Main results Report. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-
results_en.pdf  

Τ 210-5210645 
E equality@cityofathens.gr 
W www.cityofathens.gr 
FB Δήμος Αθηναίων Κοινωνική Αλληλεγγύη και Υγεία 

Δήμος Αθηναίων  
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας  
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας  
Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων   

Τ 210 92.25.491  
E info@antiviolence-net.eu  
W www.antiviolence-net.eu  

FB EuropeanAntiViolenceNetwork  
 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας  
(Ε.Δ.κ.Β.) 
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