
Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 
 

1 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

Σημαντικά μηνύματα στην ημερίδα του Δήμου Ιλίου για την ενδοοικογενειακή βία 

και την εγκληματικότητα  

Με βαθιά μηνύματα για δυο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής, την ενδοοικογενειακή βία 

και την εγκληματικότητα και εξαιρετικούς ομιλητές πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η 

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος χαρακτήρισε και τα δυο κοινωνικά 

θέματα ως σκοτεινές πτυχές μιας κοινωνίας που δεν προχώρησε, ως όφειλε, στη διεύρυνση 

πολιτικών προστασίας απέναντι σε αδύναμους ή ουσιαστικής αντιμετώπισης του οργανωμένου 

εγκλήματος, ενώ ζήτησε ενεργοποίηση πολιτών και Θεσμών προκειμένου να ανοίξουν οι κλειστές 

πόρτες και έγκαιρες παρεμβάσεις στους πυρήνες όπου γεννάται η βία. Επιπλέον, τόνισε ότι η 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με ένα απλό τηλεφώνημα, βρίσκεται δίπλα σε όποιον ανάγκη να 

μιλήσει ή χρειάζεται βοήθεια.  

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και αντιδήμαρχος 

Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου. 

Ο Ταξίαρχος ε.α., διαχειριστής κρίσεων και εκπαιδευτής ενηλίκων Αθανάσιος Κατερινόπουλος 

επεσήμανε την αναγκαιότητα συντονισμού και ισχυροποίησης των θεσμών ενώ χαρακτήρισε ως 

μεγάλο στοίχημα για την πολιτεία την εφαρμογή αξιόπιστης και αποτελεσματικής αντιεγκληματικής 

πολιτικής που θα ρίχνει το βάρος στην πρόληψη.  

Ο Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Βασίλειος Μαστρογιάννης μίλησε για την μικροεγκληματικότητα 

που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη και χαρακτήρισε τη Δημοτική αστυνομία και 

την ανεξάρτητη τοπική αστυνόμευση ως τη βάση για την αντιμετώπιση της.   

Τέλος, η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Δρ. Μυρσίνη Κωστοπούλου αναφέρθηκε στην 

ενδοοικογενειακή βία και τη δυσκολία των θυμάτων να μιλήσουν, ενώ επιβεβαίωσε με τη σειρά της 

ότι η ενδοοικογενειακή βία δε γνωρίζει κοινωνική διαστρωμάτωση και ηλικία. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών 

Αυγουστάκης, ο Καθηγητής Εγκληματολογίας και πρώην Υπουργός Γιάννης Πανούσης, η 

Βουλευτής Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαρά Καφαντάρη, ο αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Πετρούπολης Χρήστος Κυριάκος, αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Ιλίου, εκπρόσωποι 

φορέων κ.ά. 

Ίλιον, 17.06.2022 
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