
Διακιρυξθ εναντια ςτθν Ενδοοικογενειακι βία  

Εμείσ, ο Σεβαςμιϊτατοσ πρόεδροσ τθσ Συνοδικισ Επιτροπισ επί Ειδικϊν Ποιμαντικϊν 

Θεμάτων και Καταςτάςεων Μθτροπολίτθσ Ιλίου, Αχαρνϊν, Πετρουπόλεωσ κ. Ακθναγόρασ οι 

Μθτροπολίτεσ Θράκθσ 1) Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδοσ και Σουφλίου κ. Δαμαςκθνόσ, 2) 

Ξάνκθσ και Περικεωρίου κ. Παντελειμων, 3) Αλεξανδρουπόλεωσ, Τραϊανουπόλεωσ και 

Σαμοκράκθσ κ. Άνκιμοσ, 4) Μαρωνείασ και Κομοτθνισ κ. Παντελειμων και οι Μουφτιδεσ 

τθσ Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ Θράκθσ 1) Διδυμοτείχου κ. Οςμάν Χαμηά, 2) Κομοτθνισ 

Χαλίλ Τηιχάη και 3) Ξάνκθσ κ. Μπιλάλ Καραχαλιλ που ςυμμετζχουμε ςτθν κοινι 

προςπάκεια τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ 

τθσ Θράκθσ ενάντια ςτθν Ενδοοικογενειακι βία ςυναντθκικαμε ςτθ Θράκθ για να 

εκφράςουμε τθ βακιά μασ ανθςυχία για τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου ςτθν πατρίδα μασ  

Η ενδοοικογενειακι βία, όπωσ είναι γνωςτό, είναι φαινόμενο πολυςφνκετο. Γεγονόσ που το 

κακιςτά δυςεπίλυτο, ενϊ ςυνιςτά μία από τισ μορφζσ τθσ ακζατθσ εγκλθματικότθτασ θ 

οποία ςυντελείται μζςα ςτον οίκο.  

Το φαινόμενο αυτό εκδθλϊνεται κυρίωσ ςε βάροσ των γυναικϊν και αποτελεί ςαφι 

παραβίαςθ του ελλθνικοφ Συντάγματοσ, των νόμων και του πολιτιςμοφ τθσ πατρίδασ μασ, 

αλλά και των αρχϊν του Χριςτιανιςμοφ και του Ιςλάμ.  

Η ενδοοικογενειακι βία ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ςθμαίνει «όλεσ 

οι πράξεισ ςωματικισ, ςεξουαλικισ, ψυχολογικισ ι οικονομικισ βίασ οι οποίεσ ςυμβαίνουν 

εντόσ τθσ οικογζνειασ ι οικογενειακισ μονάδασ ι μεταξφ πρϊθν ι νυν ςυηφγων, είτε ο 

δράςτθσ διαμζνει ι διζμενε ςτθν ίδια κατοικία με το κφμα ι όχι».  

Περιλαμβάνει και τθν κακοποίθςθ/βία του παιδιοφ όταν οι γονείσ ι άλλοι ενιλικεσ μζςα 

ςτθν οικογζνεια το τραυματίηουν ι ενϊ γνωρίηουν ότι το παιδί υφίςταται βία/κακοποίθςθ 

δεν τθν εμποδίηουν. Μερικζσ φορζσ μεγαλφτερα παιδιά (αδζλφια) αςκοφν βία/κακοποίθςθ 

ςε παιδιά νεαρότερθσ θλικίασ.  

Επιςθμαίνουμε ιδιαίτερα τα αποτελζςματα των ερευνϊν των ειδικϊν τα οποία αναφζρουν 

ότι το φαινόμενο δεν εξαρτάται από τθν εκνικότθτα, τθ φυλι, τθν θλικία, τθν κοινωνικι 

τάξθ, τθ κρθςκεία, οφτε από το μορφωτικό επίπεδο των δραςτϊν ι των κυμάτων.  

Μασ απαςχολεί βακφτατα ότι θ φπαρξθ και θ ζξαρςθ του φαινομζνου ζχει άμεςθ ςχζςθ με 

τθν ανοχι τθσ βίασ και τθσ κακοποίθςθσ και τισ βακιά ριηωμζνεσ νοοτροπίεσ και 

ςτερεότυπα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ ι τισ ενοχζσ που αιςκάνονται τα κφματα με αποτζλεςμα 

να μθν ηθτοφν βοικεια.  

Η βία κυρίωσ ςε βάροσ των γυναικϊν ειδικά όταν είναι παρατεταμζνθ και δεν 

καταγγζλλεται ζχει ολζκριεσ ςυνζπειεσ για τθ ςωματικι ακεραιότθτα και τθν ψυχικι υγεία 

των κυμάτων οι οποίεσ εξαπλϊνονται επενεργϊντασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ και του 

περιβάλλοντόσ τουσ.  

Ωσ Ποιμζνεσ των Μθτροπόλεων μασ που ανικουν ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθσ Ελλάδασ 

αφενόσ, και ωσ Πνευματικοί Ηγζτεσ τθσ Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ αφετζρου 

καταδικάηουμε όλεσ τισ μορφζσ ενδοοικογενειακισ βίασ όπωσ και τθν εκμετάλλευςθ 



ανκρϊπου από άνκρωπο. Θεωροφμε ότι θ βία αποτελεί προςβολι για τθν αξιοπρζπεια 

κάκε ανκρϊπου τθν οποία υπεραςπίηεται και ο Χριςτιανιςμόσ και το Ιςλάμ.  

Κοινι μασ πεποίκθςθ είναι ότι ο άνκρωποσ, άνδρεσ και γυναίκεσ, ενιλικεσ και παιδιά, 

ζχουν τθν ίδια αξία μπροςτά ςτο Θεό. Είναι (ο άνκρωποσ) θ κορωνίδα και ο οικονόμοσ τθσ 

δθμιουργίασ και κατά ςυνζπεια ο ςεβαςμόσ και θ ελευκερία του ανκρϊπινου προςϊπου 

άνδρα και γυναίκασ, ενιλικα και παιδιοφ είναι απόλυτοσ.  

Καταδικάηουμε επίςθσ τθν παραπλανθτικι επίκλθςθ των αρχϊν του Χριςτιανιςμοφ ι του 

Ιςλάμ ωσ δικαιολογία για άςκθςθ βίασ ςε βάροσ των γυναικϊν. Κάκε χριςθ βίασ ενάντια 

ςτθ γυναίκα και ςτο παιδί είναι ενάντια ςτο κζλθμα του Θεοφ.  

Εκφράηουμε τθν από κοινοφ επικυμία μασ να εργαςτοφμε εντατικά όλοι μασ Χριςτιανοί και 

Μουςουλμάνοι, μαηί όλοι αλλά και ο κακζνασ με τουσ πιςτοφσ του για να αντιμετωπίςουμε 

τθν ενδοοικογενειακι βία ςε οποιαδιποτε μορφι.  

Δεςμευόμαςτε να οργανϊςουμε ςτισ Μθτροπόλεισ και τισ Μουφτείεσ μασ δράςεισ 

πρόλθψεισ όλων των μορφϊν ενδοοικογενειακισ βίασ, να αναπτφξουμε μζτρα ςτιριξθσ των 

ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ, επαρκείσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ κα εργαςτοφν 

προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ και να οργανϊςουμε ζνα δίκτυο ςυντονιςμοφ των επιμζρουσ 

αλλά και των κοινϊν δράςεων και προγραμμάτων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ 

ενδοοικογενειακισ βίασ.  

Δεςμευόμαςτε ακόμα να εργαςτοφμε και να ςυνεργαςτοφμε ςτον τομζα τθσ κρθςκευτικισ 

αγωγισ και τθσ παιδείασ προκειμζνου να καλλιεργθκοφν ςτουσ πιςτοφσ Χριςτιανοφσ και 

Μουςουλμάνουσ ο ςεβαςμόσ του προςϊπου κάκε ανκρϊπου, θ προςωπικότθτα του και θ 

ελεφκερθ βοφλθςθ του.  Γι’ αυτό κα ςχεδιάςουμε με τθ ςυνεργαςία ειδικϊν επιςτθμόνων 

εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προωκοφν το ςεβαςμό και τθν αλλθλεγγφθ των 

ανκρϊπων, τθν υπζρβαςθ των ςτερεοτφπων και τθν αγωγι των δφο φφλων.  

Απευκφνουμε κοινι ζκκλθςθ ςε κάκε χριςτιανό και μουςουλμάνο να μελετιςει και να 

εμβακφνει ςτισ αρχζσ τθσ πίςτθσ του και να εργαςτεί με τθ βοικεια των κρθςκευτικϊν του 

λειτουργϊν για τθν υπζρβαςθ των ςτερεοτφπων και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ενδοοικογενειακισ βίασ.  

Επικυμοφμε τθν αρωγι και τθ ςυνεργαςία τθσ Πολιτείασ ςτθν προςπάκεια μασ αυτι.  

Αλεξανδροφπολθ 28/11/2019 


