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Η Εκκλησία ενάντια στη Βία – Δράσεις και δομές
/ Επικαιρότητα

Στόματα που ήταν κλειστά, ακόμη και για χρόνια, βρίσκουν το
θάρρος

να

μιλήσουν

και

να

αποκαλύψουν

κακοποιητικές

συμπεριφορές. Η αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται μεταξύ άλλων στη 2η
ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών της Γενικής
Γραμματείας

Δημογραφικής,

Οικογενειακής

Πολιτικής

και

Ισότητας των Φύλων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ., isotita.gr», σήμερα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Της Ευγενίας Δίτσα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2020, 4.264 γυναίκες κατήγγειλαν
ενδοοικογενειακή βία. Το 64,1% των θυμάτων ήταν γυναίκες (3.046 γυναίκες)
που βρίσκονταν σε συντροφική σχέση με τους δράστες είτε κατά τη διάρκεια

τέλεσης του αδικήματος είτε κατά το παρελθόν. Ειδικότερα, 1.859 θύματα ήταν
γυναίκες, σύζυγοι των δραστών, 481 γυναίκες τέως σύζυγοι, 459 γυναίκες
μόνιμοι σύντροφοι, 238 γυναίκες τέως σύντροφοι και 9 γυναίκες είχαν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης με τον δράστη.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 2020 καταγράφηκαν 2.350 περιστατικά
γυναικών-θυμάτων

σωματικής

ενδοοικογενειακής

βίας,

καθώς

και

2.494

περιστατικά γυναικών-θυμάτων ψυχολογικής ενδοοικογενειακής βίας.
Επίσης, την ίδια χρονιά, 1.638 γυναίκες άνω των 18 ετών κατήγγειλαν την
άσκηση σε βάρος τους οικονομικής βίας από κάποιον άνδρα στο οικογενειακό
περιβάλλον τους. Συγκεκριμένα, το 69% των ανδρών που καταγγέλθηκαν για
οικονομική βία αποτέλεσαν οι τέως σύζυγοι (1.131) και το 22,7% οι σύζυγοι των
γυναικών θυμάτων (372). Τέλος, το 2020, ο αριθμός των γυναικών που
κατήγγειλαν βιασμό ανήλθε σε 202.

Τι κάνει η Εκκλησία γι’ αυτό
Στις 3 Νοεμβρίου φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος, μέσω της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, έδωσε μια υπόσχεση: ότι θα ενεργήσει μέσω της ποιμαντικής
Της ευθύνης, στοχεύοντας ταυτόχρονα προς την πρόληψη και εξάλειψη
κάθε είδους εμφάνισης της βίας. Και αυτή την υπόσχεση την κράτησε.
Εξάλλου, η κατεύθυνση αυτή -της ειρήνης και της εξάλειψης της βίας, είναι αυτή
προς την οποία εργάζεται πάντοτε η Εκκλησία, όπως ακριβώς θέλει και το μήνυμα
του Ευαγγελίου.
Μάλιστα, στην αρχή της εβδομάδας (Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου) πραγματοποιήθηκε
η εναρκτήρια συνάντηση του συγχρηματοδοτούμενου επιμορφωτικού
προγράμματος του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής

Αθηνών

«Θέματα

πρόληψης

και

αντιμετώπισης

της

ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως σε
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό την επιμόρφωση των
εξειδικευμένων στελεχών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και των ανά νομών
Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, όπως και των στελεχών
της Άμεσης Δράσης.
Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Αν. Διευθυντής του Ι.Π.Ε. Αρχιμανδρίτης π.
Θεολόγος Αλεξανδράκης αναφέρθηκε στο γεγονός πως «στην εποχή μας, που
παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, η Εκκλησία
έρχεται μέσα από τον πάντα επίκαιρο Ευαγγελικό της λόγο και την μακραίωνη

Διδασκαλία της για το ανθρώπινο πρόσωπο, την αγάπη και τον σεβασμό προς
αυτό, να συμβάλει στην πρόληψη του φαινομένου».
Ακολούθως, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου,
αφού ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο για τη συνεργασία Ι.Π.Ε. και
ΕΛ.ΑΣ., έπειτα και από την υπογραφή του σχετικού συμφώνου, αναφέρθηκε στην
επιμόρφωση των 300 και πλέον στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που έχει πραγματοποιηθεί
έως τώρα από τα προγράμματα του Ι.Π.Ε., επισημαίνοντας τη σημασία της δια
βίου

εκπαίδευσης

με

τη

συμμετοχή

της

Εκκλησίας

και

της

ακαδημαϊκής

κοινότητας.
Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Μιχαήλ Καραμαλάκης, έδωσε τους
βασικούς άξονες των υπηρεσιών, που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση τους
μείζονος ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας και εξήρε τη βοήθεια της
Εκκλησίας σε αυτή την κοινή προσπάθεια.
Στο πρόγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί εισήγηση με θέμα: «Εισαγωγή και
ανάλυση της έννοιας της βίας με βάση την Αγία Γραφή και την
εκκλησιαστική γραμματεία» από τον κ. Χρυσόστομο Σταμούλη, Κοσμήτορα
της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., και τον Αιδεσ. Πρωτοπρ. Βασίλειο Καλλιακμάνη,
Καθηγητή της Σχολής.

Από πού ξεκινά το πρόβλημα της βίας
Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αναφέρεται ότι το
πρόβλημα της βίας ξεκινά από την πτώση. Είναι σύμπτωμα της μεταπτωτικής
ανθρώπινης κατάστασης, το οποίο παρουσιάζεται όταν ο Αδάμ και η Εύα
αλληλοκατηγορούνται, όταν καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη των
πράξεών τους. Για την θεολογία, η βία σχετίζεται με την άρνηση ανάληψης
ευθύνης. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η ανθρωπότητα πάσχει από επιμέρους
φαινόμενα γυναικοκτονίας και ανδροκτονίας – εν τέλει, ανθρωποκτονίας.
Από την ορθόδοξη πλευρά, όμως, η Ενανθρώπηση του Κυρίου, ο Σταυρικός του
θάνατος είναι η κάθετη άρνηση της λύσης της βίας διά της βίας. Όλη η
ποιμαντική της Εκκλησίας στηρίζεται στα λόγια του Αποστόλου Παύλου «ουκ ένι
άρσεν και θήλυ» (Γαλ 3:23). Αλλά επειδή η μεταμόρφωση του κόσμου είναι ένα
εσχατολογικό γεγονός, πρέπει όλοι μας να συμβάλουμε στον περιορισμό και, ει
δυνατόν, στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, λειτουργώντας κυρίως προληπτικά.
Και εδώ είναι πρώτιστα ευθύνη του Κράτους να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει
γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει όσους υφίστανται την κάθε είδους βία να
ενημερώνουν την Πολιτεία και το Κράτος να νομοθετήσει ένα πιο
συγκεκριμένο πλαίσιο για την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων οργάνων
του, προτού φθάσει το απευκταίο.
Όσο για τις δικές της δομές, η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ξενώνες για
κακοποιημένες

γυναίκες,

ιδρύματα

για

άγαμες

μητέρες

και

δωρεάν

ιατρική βοήθεια.

Δείτε αναλυτικά τις διευθύνσεις όπου μπορούν να λάβουν
βοήθεια κάθε μορφής κακοποιημένες γυναίκες:
Μάθετε

σε

ποιους

ξενώνες

η

Εκκλησία

δέχεται

απόρους,

αστέγους και κακοποιημένες γυναίκες
Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών
1. Ξενών για τις κακοποιημένες γυναίκες, ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ, τηλ. 210-86. 95. 039, 800
11 37 777 (χωρίς χρέωση), Fax 210-86. 20. 066. www.solidarity.gr.
2. Ξενών απόρων Ι. Ν. Αγίων Ασωμάτων, Γρανικού 24, Τ. Κ. 104 35, Θησείο, τηλ.
210 52 24 310.
3. Ξενών αστέγων, Ι. Ν. Αγ. Ασωμάτων, Λενίδου και Κυναιγείρου, Τ. Κ. 104 35,
Θησείο, τηλ. 210 32 15 551.
Ι. Μ. Πατρών
4. Στέγη αστέγων σε συνεργασία με τον δήμο Πατρών, Γεωργίου Ρούφου 81, τηλ.
(Ι. Μ.)2610-320. 602.
Ι. Μ. Ύδρας
5. Ξενών «Άγιος Ευστάθιος», Ύδρα, Τ. Κ. 180 40, τηλ. (Ι. Μ.) 22980- 52207.

Μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε την άγαμη μητέρα
Ι. Μ. Θεσ/νίκης
Ίδρυμα για άγαμες Μητέρες «Άγ. Μάρκος», Τ. Κ. 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ.
2310-46.11.45.

Ι. Μ. Φθιώτιδος
Επιχορηγήσεις δις τού έτους (Χριστούγεννα – Πάσχα)

Μάθετε

που

παρέχουμε

δωρεάν

ιατρική

βοήθεια

για

την

οικογένεια
Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών
1. Ιατρική Ανοικτών Θυρών, Κέντρο Στήριξης Οικογενείας Ακαδημίας 95, 4ος
όροφος, Αθήνα τηλ. 210-38.11.274, 210-38.41.536.
Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως
2. Ενοριακή Εστία Αγίου Νεκταρίου, οδός Άβαντος, Τ. Κ. 681 00 Αλεξ/πολη, τηλ.
25510-21.200. Στην Εστία στεγάζεται τμήμα της ορθοπεδικής κλινικής για
ανάπηρα παιδιά.
Ι. Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης
3. Κέντρο Φυσιοθεραπείας- Ηλεκτροθεραπείας και Υδροθεραπείας, Τ. Κ. 231
00Σπάρτη, τηλ. 27310-82.491.
Ι. Μ. Ύδρας
4. Νοσοκομειακό και Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Παναγία Φανερωμένη», Τ. Κ. 180 40
Ύδρα, τηλ. 22980-53.150-1.
5. Νοσοκομείο Αιγίνης «Ο Αγ. Διονύσιος», Τ. Κ. 180 10 Αίγινα, τηλ. 22970-24.489,
22.251, 22.209.
Ι. Μ. Δημητριάδος
6. Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης, Συνεδριακό Κέντρο Μελισσατίκων Τ. Κ. 385 00
Βόλος, τηλ. 24210-61.700.
Ι. Μ. Θεσσαλονίκης
7. Ιατρείο στο οικοτροφείο του Αγ. Αντωνίου, Δημ. Μαργαρίτη 4, 546 21,
Θεσσαλονίκη. Για την αντιμετώπιση περιστατικών προβληματικών νέων ειδικής
ψυχολογίας λειτουργεί επιτροπή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
Ι. Μ. Κίτρους και Κατερίνης
8.

Σταθμός

Α’

Βοηθειών

και

Κοινωνικής

Συμπαραστάσεως

Κατερίνης

συνεργασία με το Ε. Ε. Σ. Τ. Κ. 601 00, Κατερίνη, τηλ. (Ι. Μ.) 23510- 45083.

σε

Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου
9. Ιατρείο στο οίκημα του Μητροπολιτικού ναού Τιμ. Προδρόμου, Τ. Κ. 671 00
Ξάνθη, τηλ. 25410-23.943.
Ι. Μ. Χίου
10. «Διακονία ἀσθενῶν» Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά 22 ἐθελοντῶν
Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου ὡς καὶ τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Συλλόγου Χίου
παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους άνασφαλίστους άσθενεῖς. Επίσης, συνήψε
σύμβαση έργου επ’ αμοιβή με ιατρό για την κάλυψη των κενών εφημερίων των
ιατρείων περιοχής Αμανής. Τηλ. Υπευθ.: 6948115316.

