
Την 25η Νοέμβρη αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, όπως και 
κάθε μέρα του χρόνου. Οι γυναικείες οργανώσεις έχουν φέρει στη δημόσια σφαίρα τον 
θεσμικό χαρακτήρα της βίας αυτής. Αυτή η βία εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη και να 
επηρεάζει τις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, 
εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και χώρας καταγωγής ή διαμονής, αποτελεί δε ένα από τα 
σοβαρότερα εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και εμείς αγωνιζόμαστε να 
μην συνεχίσει στο παρόν και το μέλλον, γιατί υπονομεύει τις ζωές των γυναικών και των 
κοριτσιών και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Σήμερα οργανωνόμαστε και διεκδικούμε. 
 
Μέσα στο ζοφερό κοινωνικό τοπίο για τις γυναίκες τη σημερινή μέρα ενημερώνουμε: 
 
Η καθημερινή βία εντάθηκε τον καιρό της πανδημίας και του εγκλεισμού, όπως έχουν 
καταγράψει όλες οι έρευνες, στο πλαίσιο της οικογένειας και των διαπροσωπικών σχέσεων.  
 
Όλο και περισσότερες γυναίκες μιλούν, για αυτό και παρατηρείται αύξηση των καταγγελιών 
ενδοοικογενειακής βίας και βιασμού. Δυστυχώς όμως συχνά οι δράστες ενδοοικογενειακής 
βίας και οι βιαστές γλυτώνουν την αυτόφωρη διαδικασία.  
 
Η αποκορύφωση της βίας καταγράφεται τραγικά με τις γυναικοκτονίες : από το 2007 έως 
σήμερα μετράμε, κατά μέσο όρο, μία γυναικοκτονία το μήνα με δράστη σύζυγο ή σύντροφο, 
γιο, πατέρα ή άλλον άνδρα που θεωρούσε κτήμα του τη δολοφονημένη γυναίκα. Ο αριθμός 
των ανεξιχνίαστων γυναικοκτονιών είναι, προς το παρόν, άγνωστος…  
 
Ζητούμε να εισαχθεί στο νόμο ο όρος γυναικοκτονία, δηλαδή ο φόνος λόγω φύλου, ώστε να 
γίνει ορατή στην κοινωνία συγκεκριμένα αυτή η εγκληματική πράξη και να τιμωρείται ως 
επιβαρυντική περίσταση σε σχέση με την ανθρωποκτονία, όπως αντιμετωπίζεται σήμερα. 
 
Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή ΟΛΩΝ των μέτρων προστασίας και στήριξης των επιζωσών 
βίας και των παιδιών τους, θυμάτων ή μαρτύρων, που περιλαμβάνει η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης ΚΑΙ την ενσωμάτωση ΟΛΩΝ των προβλέψεων της στον Ποινικό και 
Αστικό Κώδικα και στους Κώδικες Δικονομίας.  
 
Απαιτούμε την ενίσχυση, τον πολλαπλασιασμό των δομών στήριξης γυναικών, τη διεύρυνση 
του ωραρίου λειτουργίας και την πλαισίωση και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, για να 
μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική ψυχοκοινωνική στήριξη, φιλοξενία και νομική 
εκπροσώπηση. Να δημιουργηθεί η υποδομή που απαιτείται για επείγουσα, ΑΜΕΣΗ, 
φιλοξενία χωρίς καμία γραφειοκρατία, για εναλλακτική φιλοξενία των γυναικών & παιδιών 
που αποκλείονται από τους ξενώνες και όσων χρειάζονται μακροπρόθεσμη φιλοξενία, η 
οποία να διαρκεί έως ότου επιλυθούν τα βασικά προβλήματα των επιζωσών βίας και των 
παιδιών τους. 
 
Απαιτούμε την αυτοματοποίηση της διαδικασίας που απαιτείται για την παροχή νομικής 
βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, 
τουλάχιστον για τις επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας που έχουν παιδιά.  
 
Απαιτούμε να ενισχυθεί η ιατροδικαστική υπηρεσία και να είναι διαθέσιμη για τις/τους 
πολίτες, αλλά και για θύματα βίας, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. 
 
Ζητούμε από τα σωματεία των δημοσιογράφων να ανακόψουν την ορμή του σεξισμού από 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να απαιτήσουν από τα μέλη τους να εφαρμόζουν τους 
σχετικούς κώδικες δεοντολογίας, αποφεύγοντας την επαναλαμβανόμενη προβολή κακών 
προτύπων. 
 



 

Για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, κυρώθηκε η 
Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί οι 
προϋποθέσεις για άμεση και εύκολη καταγγελία των θυμάτων αυτής της βίας και για να μην 
υπάρχει δευτερογενής θυματοποίηση.  
 
Ζητούμε να γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να εφαρμοστεί άμεσα σε 
όλο τον δημόσιο τομέα. Απαιτούμε να εφαρμόζεται η Σύμβαση 190 και στις Ένοπλες 
Δυνάμεις, καθώς επίσης να δημιουργηθεί μηχανισμός καταγγελιών για περιστατικά 
σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων παρενοχλητικών συμπεριφορών.  
 
Ζητούμε να υπάρχει συστηματική εκπαίδευση για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 
στα έμφυλα ζητήματα. 
 
Ζητούμε την επιμόρφωση του υγειονομικού στρατιωτικού προσωπικού για την 
αντιμετώπιση περιστατικών  ενδοοικογενειακής βίας στα στρατιωτικά νοσοκομεία, 
σύμφωνα με τον οδηγό για επαγγελματίες υγείας του ΚΕΘΙ.  
 
Τα θύματα να προσεγγίζονται με σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και να ενθαρρύνονται να 
καταγγείλουν τη βίαιη σε βάρος τους συμπεριφορά. Η ανοχή μας πρέπει να είναι μηδενική 
σε αυτά τα φαινόμενα μόνο έτσι θα σπάσει το απόστημα της βίας κατά των γυναικών. 
 
Ζητούμε τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης, όπως δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές 
ψυχολογικής υποστήριξης για θύματα βίας ,παρενόχλησης -σεξουαλικής παρενόχλησης, 
αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις ήδη υπάρχουσες γραμμές κατά κλάδο των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ώστε τα θύματα να μπορούν να υποβάλλουν ανεπίσημα παράπονα 
εμπιστευτικά και ανώνυμα και να λαμβάνουν αμερόληπτες συμβουλές για την κατάστασή 
τους. 
 
Ζητούμε να ξεκινήσουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης κατά της βίας και της παρενόχλησης 
στην εργασία.  
 
Ζητούμε να δημιουργηθεί κόμβος ενημέρωσης για θέματα Ισότητας στην διαδικτυακή 
σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , με όλο το διεθνές και εγχώριο θεσμικό πλαίσιο. 
 
Αγωνιζόμαστε για μια  δυνατή θεσμική εκπροσώπηση, για να αποτρέπουμε τις 
έμφυλες ανισότητες, για να αλλάξουμε τις νοοτροπίες στην κοινωνία, για να 
δυναμώσουμε την αλληλεγγύη.  
 
Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει καμία απολύτως θέση στην κοινωνία μας, πολύ 
λιγότερο στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. 
 
Είμαστε αισιόδοξες/οι ότι θα το καταφέρουμε. 
 
 
Γραμματεία Ισότητας Φύλων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
Email: isotita@pomens.gr 


