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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                     Συκιές, 3 Μαρτίου 2022 

Διαδικτυακή εκδήλωση για «Τα πολλαπλά 

πρόσωπα της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή» 
♦ Ελεύθερη η συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργανώνει ο δήμος Νεάπολης-

Συκεών και το Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ♦ 

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σύνθημα «Μη φοβάσαι, μη 

σωπαίνεις, ζήτα βοήθεια» ♦ Σίμος Δανιηλίδης: Δεν αρκούν τα ευχολόγια για την 

αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά επιμένουμε και δρούμε…  

 

Τα πολλαπλά πρόσωπα της γυναίκας στη 

σύγχρονη εποχή, με έμφαση στην υποστήριξη 

των συνθηκών διασφάλισης και προστασίας της 

ψυχικής υγείας και της αποτροπής της ψυχικής 

επιβάρυνσης, αναμένεται να αναδειχθούν κατά 

την ειδική εκδήλωση που διοργανώνει 

διαδικτυακά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών σε 

συνεργασία με τον Κέντρο Πρόληψης 

«ΠΥΞΙΔΑ». 

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας (8 Μαρτίου), θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, 

στις 5 μ.μ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

ZOOM, με εισηγήτρια την κλινική ψυχολόγο, και 

επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης 

«ΠΥΞΙΔΑ», Χρυσάνθη Κολύβα. Το θέμα που θα 

αναπτύξει είναι «Τα πολλαπλά πρόσωπα της 

γυναίκας στη σύγχρονη εποχή: Ψυχική υγεία ή 

Ψυχική επιβάρυνση;», με τη συμμετοχή στην 

εκδήλωση να είναι ελεύθερη αφού προηγηθεί 

δήλωση συμμετοχής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

( https://pyxida.org.gr/index.php/events). 
Η διοργάνωση της εκδήλωσης αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αυτή πραγματοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο 

καταγράφεται διόγκωση των κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών, που πολλά από αυτά 

καταλήγουν σε έγκλημα. 

Το γεγονός αυτό ενεργοποίησε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου Νεάπολης-Συκεών, 

οι οποίες, μετά από εντολή του δημάρχου, ανέλαβαν την πρωτοβουλία ειδικής εκστρατείας 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο να ενθαρρυνθούν τόσο η γυναίκα-θύμα όσο και 

ο άνδρας-θύμα και να σπάσουν τη σιωπή τους όταν υφίστανται απειλές κατά της σωματικής 

και ψυχικής υγείας και ασφάλειάς τους. 
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Για τον σκοπό τυπώθηκε ειδικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο θα διανεμηθεί σε όλο τον 

δήμο από μικτά κλιμάκια αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών. Στόχος της εκστρατείας αυτής 

είναι να μεταφερθούν παντού το μήνυμα ότι «η σεξουαλική παρενόχληση και η βία είναι 

ανεπίτρεπτες και πρέπει να καταγγέλλονται και να τιμωρούνται!», μεταφέροντας ταυτόχρονα 

την αποφασιστικότητα της δημοτικής Αρχής για την υποστήριξη των θυμάτων μέσω των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Συμβουλευτικών Σταθμών και του Κέντρου Πρόληψης 

«ΠΥΞΙΔΑ», που στελεχώνονται από ψυχολόγους και ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας. 

 

«Στο πλευρό του καθενός…» 
«Μη φοβάσαι, μη σωπαίνεις, ζήτα βοήθεια», είναι το μήνυμα του δημάρχου Νεάπλης-

Συκεών Σίμου Δανιηλίδη, τονίζοντας ότι οι Υπηρεσίες του δήμου και της «ΠΥΞΙΔΑΣ» 

μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα που υφίστανται σεξουαλική ή 

ψυχολογική βία. 

«Οι κοινωνικές Υπηρεσίες του δήµου µας, οι Συµβουλευτικοί µας Σταθµοί, οι ψυχολόγοι 

και οι κοινωνικοί µας λειτουργοί, καθώς και το Κέντρο Πρόληψης ‘‘ΠΥΞΙ∆Α’’, βρίσκονται 

στο πλευρό κάθε γυναίκας και κάθε παιδιού που βιώνει τη βία εκεί που ζει, εκεί που 

εργάζεται, εκεί που σπουδάζει, εκεί που αθλείται, εκεί που περνά τον ελεύθερο χρόνο της», 

τονίζει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, το οποίο αναλυτικά αναφέρει τα εξής: 

«Καθώς τα νούµερα στις στατιστικές γίνονται ολοένα και πιο τροµακτικά, είναι κάτι 

παραπάνω από αναγκαίο να αντικρίσουµε κατάµατα ένα διαχρονικό πρόβληµα της 

πατριαρχικής µας κοινωνίας. Το κίνηµα #MeToo αποκάλυψε την αφανέρωτη και ανεπούλωτη 

κοινωνική πληγή πολλαπλών µορφών ‘‘αυταρχισµού’’ που συντηρεί η κοινωνία µας και 

καταλήγουν στη χρόνια υποτίµηση, εκµετάλλευση και βία εναντίον των γυναικών και των 

παιδιών.  

»Μέσα στο 2021 ξετυλίχτηκε μπροστά µας όλο το φάσµα της έµφυλης βίας˙ 

ενδοοικογενειακή βία, εργοδοτική βία, βιασµοί, γυναικοκτονίες, διαδικτυακός διασυρµός από 

“ερωτικούς” συντρόφους, σεξισµός, µισογυνικός λόγος, λεκτικός και σωµατικός εκφοβισµός, 

κατάχρηση εξουσίας και ο κατάλογος ολοένα και µακραίνει.  

»Πρόκειται για ένα ζήτηµα θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ένα σηµάδι ντροπής 

για όλες τις κοινωνίες. Γιατί το τραύµα κάθε γυναίκας είναι το τραύµα κάθε κοινωνίας. Γιατί 

όσο απειλείται και όσο κακοποιείται η γυναίκα, η κόρη, η µάνα, η αδερφή, η σύζυγος, η φίλη, 

τόσο απειλείται και κακοποιείται η ίδια η ∆ηµοκρατία και ο Πολιτισµός µας.  

»Είναι πλέον εµφανές ότι δεν αρκούν τα ευχολόγια. Επιµένουµε. Ενθαρρύνουµε. ∆ρούµε.  

»Οι κοινωνικές Υπηρεσίες του δήµου µας, οι Συµβουλευτικοί µας Σταθµοί, οι ψυχολόγοι 

και οι κοινωνικοί µας λειτουργοί, καθώς και το Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙ∆Α», βρίσκονται στο 

πλευρό κάθε γυναίκας και κάθε παιδιού που βιώνει τη βία εκεί που ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί 

που σπουδάζει, εκεί που αθλείται, εκεί που περνά τον ελεύθερο χρόνο της.  

»Ευαισθητοποιούµε, ενηµερώνουµε, αγκαλιάζουµε, υποστηρίζουµε, ενδυναµώνουµε και 

παροτρύνουµε τις γυναίκες, αλλά και κάθε αδύναµο ενήλικο ή ανήλικο θύµα που υφίσταται 

οποιαδήποτε µορφή κακοποίησης να ανακτήσει τη φωνή του και να υψώσει τη δύναµή του.  

»Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, οι έµφυλες διακρίσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

ανθεκτικά και µένουν πολλά ακόµα να κατακτηθούν ώσπου να τα καταπολεµήσουµε στην 

πράξη». 

 

 

                     



Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

Μη φοβάσαι!
Μη σωπαίνεις!
Ζήτα βοήθεια!

Δεν είσαι
μόνη!!!

Δεν είσαι 
μόνος!!!



Αγαπηµένες µας φίλες, 
αγαπηµένοι µας φίλοι

Καθώς τα νούµερα στις στατιστικές γίνονται ολοένα και πιο 
τροµακτικά, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να αντικρί-
σουµε κατάµατα ένα διαχρονικό πρόβληµα της πατριαρχικής 
µας κοινωνίας.
Το κίνηµα #MeToo αποκάλυψε την αφανέρωτη και ανεπού-
λωτη κοινωνική πληγή πολλαπλών µορφών ‘αυταρχισµού’ 
που συντηρεί η κοινωνία µας και καταλήγουν στη χρόνια 
υποτίµηση, εκµετάλλευση και βία εναντίον των γυναικώνκαι 
των παιδιών.
Μέσα στο 2021 ξετυλίχτηκε µπροστά µας όλο το φάσµα της 
έµφυλης βίας˙ ενδοοικογενειακή βία, εργοδοτική βία, βιασµοί, 
γυναικοκτονίες, διαδικτυακός διασυρµός από “ερωτικούς” 
συντρόφους, σεξισµός, µισογυνικός λόγος, λεκτικός και 
σωµατικός εκφοβισµός, κατάχρηση εξουσίας και ο κατάλογος 
ολοένα και µακραίνει.
Πρόκειται για ένα ζήτηµα θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων. Ένα σηµάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες. Γιατί το 
τραύµα κάθε γυναίκας είναι το τραύµα κάθε κοινωνίας.
Γιατί όσο απειλείται και όσο κακοποιείται η γυναίκα, η κόρη, η 
µάνα, η αδερφή, η σύζυγος, η φίλη, τόσο απειλείται και 
κακοποιείται η ίδια η ∆ηµοκρατία και ο Πολιτισµός µας.
Είναι πλέον εµφανές ότι δεν αρκούν τα ευχολόγια.

Επιµένουµε. Ενθαρρύνουµε. ∆ρούµε. 
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου µας, οι Συµβουλευτικοί 
µας Σταθµοί, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί µας λειτουργοί 
καθώς και το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙ∆Α, βρίσκονται στο 
πλευρό κάθε γυναίκας και κάθε παιδιού που βιώνει τη βία εκεί 
που ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που σπουδάζει, εκεί που 
αθλείται, εκεί που περνά τον ελεύθερο χρόνο της.
Ευαισθητοποιούµε, ενηµερώνουµε, αγκαλιάζουµε, υποστηρί-
ζουµε, ενδυναµώνουµε και παροτρύνουµε τις γυναίκες, αλλά 
και κάθε αδύναµο ενήλικο ή ανήλικο θύµα που υφίσταται 
οποιαδήποτε µορφή κακοποίησης  να ανακτήσει τη φωνή του 
και να υψώσει τη δύναµή του.
Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, οι έµφυλες διακρίσεις 
αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικά και µένουν πολλά ακόµα 
να κατακτηθούν ώσπου να τα καταπολεµήσουµε στην πράξη. 

Ο Σίµος Θ. ∆ανιηλίδης
∆ήµαρχος Νεάπολης-Συκεών

Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής 
Πολιτικής της ΚΕ∆Ε   



Η σεξουαλική παρενόχληση 

και η βία είναι 

ανεπίτρεπτες και πρέπει 

να καταγγέλλονται 

και να τιμωρούνται!

Εμείς μπορούμε 

να σε βοηθήσουμε 

και να σε υποστηρίξουμε!

Μπορούμε να μιλήσουμε 

και με τους γονείς σου 

εφόσον το επιθυμείς.



Μη φοβάσαι να ζητήσεις βοήθεια

∆εν είσαι µόνη/µόνος, δεν είσαι 
αυτή/αυτός  που φταίει, δε χρειάζεται να 
ντρέπεσαι γιατί εσύ είσαι το θύµα..

Μη φοβάσαι να καταγγείλεις το δράστη ή τους 
δράστες, ακόµα και όταν πρόκειται για 
γνωστούς, συγγενείς ή «φίλους». 

Οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν 
οφείλουν να σε σέβονται πρωτίστως και 
να µην ασκούν την όποια εξουσία έχουν 
πάνω σου καταχρηστικά.

Μη σωπαίνεις, ονοµάτισε τηνπράξη 
και το δράστη ή τους δράστες

Είναι σηµαντικό να υπερασπιστείς τον 
εαυτό σου και να καταγγείλεις τους 

δράστες. Αυτό θα σε βοηθήσει και εσένα 
να πας τη ζωή σου παρακάτω παρά την 

τραυµατική εµπειρία.

Μην ανέχεσαι να καταπατούν
τη θέλησή σου και την αξιοπρέπειά σου.

Εσύ ορίζεις πότε και πόσο θέλεις να 
εµπλακείς σε µια ερωτική πράξη και 

έχεις το δικαίωµα να υπαναχωρήσεις 
οποιαδήποτε στιγµή δεν νιώθεις 

σίγουρη ή σίγουρος.

Αν αντιμετωπίσεις 
παρενόχληση, 

βία ή διαδικτυακό 
διασυρμό



Αν θέλεις να παραµείνεις ανώνυµη ή ανώνυµος  

και να πάρεις µια πρώτη καθοδήγηση µπορείς να πάρεις 
τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραµµή SOS 15900 της Γενικής 
Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 
που παρέχει άµεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 
βίας σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το χρόνο.

Αν απειλείσαι και χρειάζεσαι άµεση προστασία  

παίρνεις αµέσως τηλέφωνο στην αστυνοµία στο 100. 
Αν δεν  µπορείς να µιλήσεις, στείλε µήνυµα ( sms ) γράφοντας 
το όνοµα, το επώνυµο, τη διεύθυνση και το είδος της επείγουσας 
ανάγκης (π.χ. «κινδυνεύει η ζωή µου»).

Αν θέλεις να καταγγείλεις την ηλεκτρονική σου 
παρενόχληση ή διαπόµπευση 

κάλεσε τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στο 11188

Αν χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη 

Αν χρειάζεσαι καθοδήγηση στο 
πώς να χειριστείς ένα περιστατικό

Mπορείς να απευθυνθείς µαζί µε τους γονείς σου στους 
Συµβουλευτικούς Σταθµούς του δήµου Νεάπολης-Συκεών που είναι 
στελεχωµένοι µε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς: 
Τηλ. 2313313151 / 2313329525 / 2313502226

Μπορείς να απευθυνθείς στο Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙ∆Α που 
υποστηρίζει ψυχολογικά µαθητές, µαθήτριες και την οικογένειά τους. 
Τηλ. 2310202015

Πώς μπορείς να 
ζητήσεις βοήθεια;



∆ήµος Νεάπολης-Συκεών
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας

τηλ. 233313151
e-mail: vassara.maro@n3.syzefxis.gov.gr


