
1 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 097 / 25-11-2022  
 

 

25 Νοεμβρίου 2022 

Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης  

της Βίας κατά των Γυναικών 
 
    

 «Σπάσε τη σιωπή»
 

  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το 

κυρίαρχο μήνυμα που χρειάζεται να διατυπωθεί με κάθε τρόπο είναι «όχι άλλη σιωπή». Σε μια 

εποχή που τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών είναι πιο πολλά από ποτέ, ο σημερινός 

εορτασμός έχει ιδιαίτερη σημασία.  

Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε 

την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να 

αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. 

Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε 

ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών 

από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του Δικτάτορα Τρουχίλο. 

Η Βία κατά των Γυναικών περιλαμβάνει: κάθε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα τη 

ψυχολογική βλάβη, τη σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, τις διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, τη μόρφωση κλπ. Η έμφυλη βία πλήττει 

κυρίως τις γυναίκες και ιδιαίτερα τις γυναίκες οι οποίες ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες, όπως οι μετανάστριες, οι μονογονείς, οι γυναίκες σε οικονομική εξαθλίωση κλπ. Τα 

παιδιά μας πρέπει να εκπαιδεύονται από τη νηπιακή τους ηλικία στην έμφυλη ισότητα.  

Όσο ανεχόμαστε και δεν απομονώνονται, δεν καταδικάζονται απόψεις που στηρίζουν 

και προωθούν το κυρίαρχο δικαίωμα του ενός φύλου, θα διαιωνίζεται αυτό το βάρβαρο 

έγκλημα εναντίον των γυναικών. Αυτή η βιαιότητα ενάντια στις γυναίκες είναι παγκόσμιο 

φαινόμενο, ιδιαίτερα στις πολιτισμένες χώρες δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η έξαρση 

ανταγωνισμού και φανατισμού έχοντας ως αποτέλεσμα την έξαρση της βίας.  

 

Η Βία κατά των Γυναικών αποτελεί την πιο διαδεδομένη  

και συστηματική παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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Η Βία κατά των Γυναικών είναι παγκόσμια πανδημία 

Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε.  Αντόνιο Γκουτέρες, καλεί εκ νέου για τον τερματισμό 

της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. 

«Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια πανδημία.  Είναι μια 

ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, ένα σημάδι ντροπής για όλες μας τις 

κοινωνίες και ένα σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική, ισότιμη και αειφόρο ανάπτυξη.  Στον 

πυρήνα της, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι η εκδήλωση μιας βαθιάς 

έλλειψης σεβασμού, μιας αποτυχίας των ανδρών να αναγνωρίσουν την εγγενή ισότητα και 

αξιοπρέπεια των γυναικών.  Πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η βία μπορεί να λάβει πολλές μορφές, από εγχώριες επιθέσεις έως την εμπορία 

ανθρώπων, από την σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες μέχρι τον γάμο παιδιών, 

ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων και γυναικοκτονία.  Βλάπτει το άτομο και έχει σοβαρές 

συνέπειες για τις οικογένειες και την κοινωνία. Πρόκειται επίσης για ένα πολιτικό ζήτημα. Η βία 

κατά των γυναικών συνδέεται με ευρύτερα θέματα εξουσίας και ελέγχου στις κοινωνίες μας.  

Ζούμε σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από άνδρες. Οι γυναίκες γίνονται ευάλωτες στη βία 

μέσω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους τις κρατάμε άνισες. 

Κατά το παρελθόν έτος, παρατηρήσαμε αυξημένη προσοχή σε μία εκδήλωση αυτής 

της βίας.  Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί βίωμα των περισσότερων γυναικών σε 

κάποιο σημείο της ζωής τους.  Η αυξανόμενη δημοσιοποίηση από γυναίκες από όλες τις 

περιοχές και όλα τα κοινωνικά στρώματα φέρνει στο φως το μέγεθος του προβλήματος και 

καταδεικνύει τη δύναμη των γυναικείων κινημάτων να κινητοποιήσουν για να οδηγήσουν τη 

δράση και την ευαισθητοποίηση που απαιτείται για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της 

βίας παντού. 

Φέτος, η παγκόσμια εκστρατεία UNiTE των Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών υπογραμμίζει την υποστήριξή μας προς τους 

επιζώντες και τους υπερασπιστές με θέμα «Orange the World: #HearMeToo».  Με το 

πορτοκάλι ως ενοποιημένο χρώμα αλληλεγγύης, το hashtag #HearMeToo σχεδιάστηκε για 

να στείλει ένα σαφές μήνυμα: Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να τελειώσει 

τώρα και όλοι πρέπει να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. 

Το ίδιο μήνυμα αντανακλάται και μέσω της πρωτοβουλίας Ε.Ε.-Ο.Η.Ε.  Αυτό το 

πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει τη δυνατότητα στους επιζώντες και τους 

υποστηρικτές τους να γίνουν παράγοντες αλλαγής στα σπίτια, τις κοινότητες και τις χώρες 

τους. Αλλά ενώ αυτή η αρχική επένδυση είναι σημαντική, είναι μικρή δεδομένης της κλίμακας 

της ανάγκης. Πρέπει να θεωρηθεί ως χρηματοδότηση σπόρων προς σπορά για ένα 

παγκόσμιο κίνημα. Μέχρι το μισό του πληθυσμού μας που εκπροσωπείται από γυναίκες και 

κορίτσια να μπορεί να ζει ελεύθερο από φόβο, βία και καθημερινή ανασφάλεια, μπορούμε 

πραγματικά να πούμε ότι ζούμε σε έναν δίκαιο και ισότιμο κόσμο». 

Στατιστικά Στοιχεία για την Ελλάδα 

 Η βία κατά των γυναικών είναι κυρίως υπόθεση ενδοοικογενειακή, καθώς το 68% των 

γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση είναι έγγαμες. 

  Το 16% των γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι αλλοδαπές. 

 Από το σύνολο των αλλοδαπών γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, περίπου 

τέσσερις στις δέκα προέρχονται από τα Βαλκάνια. 
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 Η αντίληψη ότι η κακοποιημένη γυναίκα είναι συνήθως χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

και εισοδήματος, δεν επιβεβαιώνεται. 7 στις 10 γυναίκες-θύματα είναι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή και ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την 

οικονομική κατάσταση, καθώς 6 στις 10 γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση 

βρίσκονται σε μέτρια ή καλή οικονομική κατάσταση. 

 Περισσότεροι από τους μισούς δράστες είναι δευτεροβάθμιας ή ανώτερης και 

ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ένας στους δέκα εκ των δραστών είναι άνεργος. 

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως κατεξοχήν αρμόδιος κυβερνητικός 

φορέας για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, 

δημιούργησε και λειτουργεί σε όλη τη χώρα ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών το οποίο 

προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στις γυναίκες θύματα βίας. Το δίκτυο αποτελείται από την 

24ωρη τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες που 

παρέχουν ψυχολογική και νομική συμβουλευτική αλλά και φιλοξενία. 

Με το μήνυμα «δεν είσαι η μόνη-δεν είσαι μόνη», καλεί ΟΛΕΣ τις γυναίκες που 

υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας να υπερβούν τον φόβο τους, να σπάσουν την σιωπή 

τους και να απευθυνθούν στις δομές της Γραμματείας. 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Γωγώ Βαμβακά                                   Νικολέττα Βασιλάκου 

              Γραμματέας Ισότητας & Γυναικών              Γραμματέας Επικοινωνίας Μελών   

 

                           Σοφία Γεωργούδη                                Άννα Μαθιουδάκη 

                  Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.               Γραμματέας Πολιτισμού & Εκδηλώσεων  

 


