
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τον 

ΟΗΕ Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 

κατά των Γυναικών, με σκοπό να γίνει ορατό ένα 

καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο, που παρά 

την τεράστια έκτασή του, παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό αόρατο και κρυμμένο από τις επίσημες 

καταγραφές είτε γιατί δεν αναγνωρίζεται είτε 

γιατί συγκαλύπτεται ως πατριαρχική 

κανονικότητα, είτε λόγω ντροπής αλλά και λόγω 

της αδικαιολόγητης υπαρκτής όμως αίσθησης 

ατιμωρησίας που υπάρχει. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά μέσο όρο 1 στις 3 

γυναίκες, στην Ε.Ε.,  έχει υποστεί σωματική ή 

σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και  

1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι γυναίκες και τα 

κορίτσια αποτελούν πάνω από το 90 % των 

θυμάτων βιασμού και πάνω από το 80 % των 

θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων. 

Οι αριθμοί αυτοί δεν μας ξαφνιάζουν, αφού 

χρόνια τώρα ξέρουμε πως οι διακρίσεις και ο 

σεξισμός αποτελούν καθημερινότητα για τις 

γυναίκες. Στην Ελλάδα για το 2021 

καταγράφηκαν 30 γυναικοκτονίες και για το 

2022 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 20 

γυναικοκτονίες.  

Η κοινωνία στέκεται σοκαρισμένη μπροστά σε 

φρικιαστικές ειδήσεις σεξουαλικής 

κακοποίησης ακόμη και παιδιών, όπως στις 

περιπτώσεις του Κολωνού ή των  Πετραλώνων,  

όμως συνεχίζει να μεγαλώνει «αγόρια νταήδες 

και κορίτσια θύματα». Τα ΜΜΕ με τη συνεχή, 

σεξιστική προβολή του εγκλήματος και τη 

δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, διαιωνίζουν έναν  ατελείωτο 

κανιβαλισμό που τρέφεται από τα θύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25η Νοέμβρη 2022  

Παγκόσμια Ημέρα για την  

Εξάλειψη της βίας  

κατά των γυναικών 

Την 25η Νοέμβρη, όπως και κάθε μέρα του χρόνου,  

αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 



 

 

 

 

• την εισαγωγή του όρου «γυναικοκτονία» στον ποινικό κώδικα της χώρας,  

• την άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας και στήριξης των επιζωσών βίας  

• την κατάργηση του νόμου Τσιάρα για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια,  

• τη διασφάλιση και ενίσχυση του δικτύου των δομών στήριξης γυναικών (24ωρης Γραμμής 

15900, Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας) 

• την αυτοματοποίηση της διαδικασίας που είναι απαραίτητη για την παροχή νομικής βοήθειας  

• τη διάθεση ενός ικανού οικονομικού κονδυλίου για την αντιμετώπιση θεμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας  

• την άμεση και ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης 190 για την Εξάλειψη της Βίας 

• την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και την επιστροφή της στο 

Υπουργείο Εσωτερικών,  

 Τα σωματεία καλούμαστε να αναγνωρίσουμε 

την ωμή πραγματικότητα και να κάνουμε δική 

μας υπόθεση την αντιμετώπιση των 

σεξιστικών διακρίσεων και της έμφυλης βίας, 

στους εργασιακούς χώρους. Η ασφάλεια των 

γυναικών δεν είναι «πολυτέλεια», είναι 

αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμερα καλούμε τον καθένα και την 

κάθε μια να μην κλείνει τα μάτια  

στη βία κατά των γυναικών
 

Σήμερα οργανωνόμαστε, διαδηλώνουμε και διεκδικούμε 

ένα κόσμο χωρίς βία για γυναίκες, παιδιά και άντρες.  
 

 

Η έμφυλη βία δεν είναι ούτε 

οικογενειακή ούτε ιδιωτική υπόθεση 

είναι τοξική και δηλητηριάζει τη 

δημοκρατία και τις ζωές όλων μας ! 


