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πρώην Γενικὴ Γραμματέας 

Ἰσότητας τῶν Φύλων

Οἱ κοινωνίες μας σήμερα βιώνουν τὶς συνέπειες τῆς παγκόσμι-
 ας ὕφεσης. Κάποιες μάλιστα, ὅπως ἡ ἑλληνική, μὲ ἰδιαίτερη 

ἔνταση. 
Στὴν δική μας γειτονιά, τῆς ἑνωμένης Εὐρώ-

πης, ἡ γυναίκα καλεῖται σήμερα νὰ πάρει μέρος 
ὡς ἰσότιμος ἑταῖρος, μαζί μὲ τὸν ἄνδρα, στὴν χά-
ραξη ἑνὸς βιώσιμου μέλλοντος. Αὐτὴ εἶναι μία 

πραγματικότητα. Ἐκείνη τοῦ πολιτικοῦ ὁράμα-
τος. Καὶ τῆς μακροοικονομικῆς ἀναγκαιότητας. 

Ὅμως, πίσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες, ὑπάρχει μία ἄλλη ἀλή-
θεια. Ἡ βία κατὰ τῶν γυναικῶν εἶναι ἀκόμη ἐδῶ. 

Γυναῖκες πληγώνονται ψυχικὰ καὶ σωματικά, ἐγκλωβισμένες 
μέσα σὲ βασανιστικὲς προσωπικὲς σχέσεις. Σχέσεις, ποὺ ἀκο-
λουθοῦν τὸν φαῦλο κύκλο βίας καὶ μεταμέλειας ἀπὸ τὸν θύτη, 
ἀπόγνωσης καὶ ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸ θῦμα. Καὶ δὲν εἶναι οὔτε σπά-
νιο οὔτε δύσκολο νὰ διολισθήσει κανεὶς σὲ μια τέτοια σκοτεινὴ 
συναισθηματικὴ παγίδα. Εἶναι μία παγίδα γιὰ ὅλους μας, χωρὶς 
κοινωνικούς, οἰκονομικοὺς ἢ πολιτισμικοὺς περιορισμούς. 

Δυστυχῶς, τὰ νούμερα δείχνουν, ὅτι σχέσεις μὲ κακοποίηση 
γυναικῶν ἀποτελοῦν ἕναν ἀποδεκτὸ τρόπο ζωῆς, γιὰ πολλοὺς συν-
ανθρώπους μας.

Ἔρευνα FRA
● Μία στὶς τρεῖς γυναῖκες τῆς Εὐρώπης ἔχει πέσει θῦμα σω-

ματικῆς ἢ καὶ σεξουαλικῆς βίας, ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 15 καὶ ἄνω. 
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Ἀριθμητικὰ πρόκειται γιὰ 62 ἑκατομμύρια γυναῖκες στὴν ΕΕ.
● Τὸ 22% τῶν γυναικῶν ἔχουν πέσει θύματα σωματικῆς ἢ/καὶ 

σεξουαλικῆς βίας ἀπὸ τὸν σύντροφό τους.
● Τὸ 5% τοῦ συνόλου τῶν γυναικῶν ἔχει πέσει θῦμα βιασμοῦ. 

Μία στὶς 10 γυναῖκες θύματα σεξουαλικῆς βίας ἀπὸ μὴ συντρό-
φους ἀνέφεραν, ὅτι στὸ πιὸ σοβαρὸ περιστατικὸ ἐμπλέκονταν πε-
ρισσότεροι αὐτουργοί.

● Τὸ 43% ἔχουν βιώσει κάποια μορφὴ ψυχολογικῆς βίας ἀπὸ 
ἕναν τέως ἢ νῦν σύντροφο, ὅπως π.χ. δημόσιο ἐξευτελισμό, ἀπα-
γόρευση ἐξόδου ἀπὸ τὸ σπίτι ἢ κλείδωμα στὸ σπίτι, ἐξαναγκασμὸ 
νὰ δοῦν πορνογραφικὸ ὑλικὸ καὶ ἀπειλὲς χρήσης βίας. 

● Τὸ 55% τῶν γυναικῶν ἔχουν βιώσει κάποια μορφὴ σεξουα-
λικῆς παρενόχλησης. Τὸ 32% τῶν θυμάτων ἀνέφεραν ὅτι αὐτουρ-
γὸς ἦταν προϊστάμενος, συνάδελφος ἢ πελάτης.

● Τὸ 12% τῶν γυναικῶν εἶχαν ἐμπειρίες σεξουαλικῆς βίας 
κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία, οἱ μισὲς ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονταν 
ἀπὸ ἄνδρες ποὺ δὲν γνώριζαν.

● Τὸ 18% τῶν γυναικῶν ἔχουν πέσει θύματα ἐπίμονης παρακο-
λούθησης (stalking) ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν καὶ ἄνω καὶ 5% 
κατὰ τοὺς 12 μῆνες ποὺ προηγήθηκαν τῆς συνέντευξης. Αὐτὸ τὸ 
ποσοστὸ ἀντιστοιχεῖ σὲ 9 ἑκατομμύρια γυναῖκες στὴν ΕΕ.

● Τὸ 21% τῶν γυναικῶν ποὺ ἔχουν πέσει θύματα ἐπίμονης πα-
ρακολούθησης ἀνέφεραν, ὅτι διήρκεσε πάνω ἀπὸ 2 χρόνια.

● Τὸ 20% τῶν νεαρῶν γυναικῶν (18-29 ἐτῶν) ἔχουν πέσει θύ-
ματα ἠλεκτρονικῆς παρενόχλησης.

● Τὸ 11% τῶν γυναικῶν ἔχουν δεχθεῖ ἀνάρμοστες προτάσεις σὲ 
ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης ἢ ἀνεπιθύμητα ἠλεκτρονικὰ 
μηνύματα ἢ μηνύματα κινητοῦ (SMS) σεξουαλικοῦ περιεχομένου.

● Τὸ 67% τῶν γυναικῶν δὲν κατήγγειλε τὸ πιὸ σοβαρὸ περι-
στατικὸ βίας ἀπὸ σύντροφο στὴν ἀστυνομία ἢ ἄλλη ὀργάνωση.

Αὐτὸ τί σημαίνει; Ὅτι, πρακτικά, ἡ βία κατὰ τῶν γυναικῶν 
εἶναι παντοῦ, εἶναι γύρω μας. Στὸ διαμέρισμα τοῦ πάνω ὀρόφου, 
στὸ σοῦπερ μάρκετ τοῦ «νταὴ» ἐπιχειρηματία, στὸ προαύλιο τοῦ 
σχολείου, στὸν ἀθλητικὸ σύλλογο τῆς γειτονιᾶς, στὸ ψεύτικο 
προφὶλ τοῦ virtual «κολλητοῦ». Καὶ δυστυχῶς, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ 
«ἐντὸς τῶν τειχῶν». Στὸ ἄβατο τῆς δικῆς μας ζωῆς.

Βεβαίως, τὸ πρόβλημα τῆς βίας κατὰ τῶν γυναικῶν δὲν ἀφορᾶ 
μόνον τὴν χώρα μας ἢ τὴν Εὐρώπη. 
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Τὸ μέσο ποσοστὸ κακοποίησης γυναικῶν σὲ κάποιες χῶρες 
μπορεῖ νὰ φθάσει τὸ 70%, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ  
Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Καὶ ὁ κατάλογος τῶν µορφῶν βίας ἐναντίον 
γυναικῶν εἶναι μακρύς. Συμπεριλαμβάνει τὸ φυσικὸ ξυλοδαρμὸ 
καὶ ἄλλες «ὁρατὲς» μορφὲς βίας, φόνους «τιµῆς», ἐξαναγκαστικὸ 
ὑποσιτισµό, ἐξαναγκασµὸ σὲ πορνεία, καταναγκαστικὴ ἐργασία. 
Περιλαμβάνει τὶς ἀμβλώσεις λόγῳ προτίμησης φύλου, τὴν ἔλλει-
ψη πρόσβασης σὲ ἰατρικὴ περίθαλψη καὶ στὴν μόρφωση. Ἑκα-
τοµµύρια ἀνήλικα κορίτσια ὁδηγοῦνται κάθε χρόνο σὲ ἀναγκαστι-
κοὺς γάµους. Ὑπολογίζεται, ὅτι περισσότερα ἀπὸ 30 ἑκατομμύρια 
κορίτσια κινδυνεύουν νὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐπώδυνη, ἐπιβλαβῆ 
καὶ ταπεινωτικὴ πρακτικὴ τοῦ ἀκρωτηριασµοῦ τῶν γεννητικῶν 
ὀργάνων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐρχόμενης δεκαετίας.

Οἱ ἀκραῖες πρακτικὲς τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τῶν γυναικείων γεν-
νητικῶν ὀργάνων ἔχουν ἐφαρμοστεῖ σὲ τουλάχιστον 500.000 κο-
ρίτσια. Ὄχι σὲ κάποια χώρα τοῦ ἀναπτυσσόμενου κόσμου,  ἀλλὰ 
ἐντὸς τῆς Ε.Ε.!

Πρὶν λίγο καιρὸ ἡ εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔδωσε ἐντο-
λή γιὰ τὴν διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικῆς ἐξέτασης 
μὲ ἀφορμὴ τὶς πληροφορίες ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας 
γιὰ τὴν βάρβαρη αὐτὴ τακτικὴ στὴν χώρα μας.

Στὶς δικές μας κοινωνίες τὰ κρούσματα βίας διαφοροποιοῦνται 
στὴν μορφή, ὄχι ὅμως στὴν σφοδρότητα. Ἡ βία μπορεῖ νὰ εἶναι 
λεκτικὴ βία, οἰκονομικὸς ἐκβιασμός, σεξουαλικὴ ταπείνωση, ξυ-
λοδαρμός, τραυματισμός, βιασμός, καὶ ὄχι μόνον... Μία ἀληθινὴ 
«ἔκθεση ὠμοτήτων», γιὰ νὰ δανειστῶ τὸν τίτλο τοῦ διαβόητου 
βιβλίου τοῦ Τζέϊμς Mπάλαρντ. Ἡ γυναικεία κακοποίηση φαίνεται 
νὰ ἔχει ἁπλώσει καὶ δυναμώσει γιὰ τὰ καλὰ τὶς ρίζες της στὴν 
χώρα μας, ἰδίως στὴν δύσκολη οἰκονομικὴ περίοδο ποὺ διανύου-
με. Στὴν εἰδησεογραφία φθάνουν διαρκῶς περιστατικὰ ἐξαιρε-
τικῆς σκληρότητας.

Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν προβληματιστοῦμε γιὰ τὸν «σκοτεινὸ 
ἀριθμὸ» τῶν γυναικῶν ποὺ ὑφίστανται κακοποίηση, ἀκόμη καὶ 
καθημερινά, ἀλλὰ δὲν φθάνουν ποτὲ στὸ σημεῖο νὰ τὴν καταγγεί-
λουν.  Ἴσως γιατὶ ἀποδέχονται τὴν κατάσταση ὡς «φυσική», ἐσω-
τερικεύοντας τὸ πρόβλημα. Ἔτσι, ὅμως, «βοηθοῦν» ἄθελά τους τὸν
θύτη νὰ συνεχίζει νὰ ἀποφεύγει τὶς εὐθῦνες του.
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Δυστυχῶς, στὸν λεγόμενο ἀνεπτυγμένο κόσμο δὲν ὑπάρχουν 
οἱ συνήθεις δικαιολογίες γιὰ παθογένειες τέτοιας μορφῆς καὶ τέ-
τοιας κλίμακας. Παθογένειες ποὺ ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ κοινωνία 
ἀδυνατεῖ, πρὸς τὸ παρόν, νὰ ἐλέγξει ἱκανοποιητικά.

Ἴσως αὐτὸ ποὺ ἐνοχλεῖ περισσότερο εἶναι ἡ ὑποψία, ὅτι δὲν 
πρόκειται γιὰ συγκυριακὸ φαινόμενο·  ὅτι ἡ κοινωνία μας ἐπιτρέ-
πει, ἂν ὄχι ὑποθάλπει, τέτοια φαινόμενα. Γιατὶ στὸ πρόβλημα τῆς 
γυναικείας κακοποίησης, βρίσκει κανεὶς γνωστὰ «συστατικά», 
εὐρέως διαθέσιμα γύρω μας. Ἡ γυναίκα σταθερὰ τοποθετεῖται 
ἀκόμη καὶ σήμερα μερικὰ σκαλοπάτια χαμηλότερα ἀπὸ τὸν ἄνδρα, 
στὴν κοινωνικὴ ἱεραρχία τῶν φύλων.

Ἀκραῖος ἀνταγωνισμὸς καὶ ἀντικοινωνικὲς συμπεριφορές, μὲ στό-
χο κυρίως τὴν γυναῖκα, ἐμποτίζουν τὸν καθημερινό μας πολιτισμό.

Βομβαρδιζόμαστε διαρκῶς ἀπὸ σεξιστικὰ μηνύματα μέσα ἀπὸ 
τὸν λόγο καὶ τὴν εἰκόνα. Τὰ μηνύματα εἶναι τόσα πολλὰ ποὺ τὰ 
θεωροῦμε «φυσικά».

Στοὺς τοίχους τῆς πόλης μας βρίσκει διέξοδο ἡ ἀνώνυμη γλώσ-
σα τοῦ ἔμφυλου «μίσους». Ἡ γηπεδικὴ συμπεριφορὰ ἀμαυρώνεται 
ἀπὸ συνθήματα ἔμφυλης βίας ποὺ ἀκυρώνουν τὴν ἐξίσωση «ἀθλη-
τισμὸς ἴσον πολιτισμός».

Ὅμως, ὅλα αὐτὰ ἔχουμε μάθει νὰ τὰ ἀγνοοῦμε. Εἶναι ἡ γλῶσσα 
ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ κοινωνία μας ὅταν προσπαθεῖ νἀ ἐκφράσει 
τὴν ὀργή της, ὅταν παρεκτρέπεται ἀπὸ τὴν «πολιτικὴ ὀρθότητα». 
Μία γλῶσσα ποὺ ἄθελά μας ἴσως κάποια στιγμὴ ἀναπαράξουμε 
καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιες.

Τὸ ψηφιακὸ σύμπαν προσφέρει νέα μέσα καὶ γλῶσσες γιὰ νὰ 
ἐκφραστεῖ καὶ πάλι ἕνας smart σεξισμός, γιὰ νὰ βροῦν trendy ἔκ-
φραση οἱ βίαιες παραφυάδες του. Τὰ θύματα: μικρὰ καὶ μεγαλύτε-
ρα κορίτσια, νέες καὶ μεγαλύτερες γυναῖκες. Ὁ ψηφιακὸς ἐκφο-
βισμὸς ἀποκαλύπτει ὄχι μόνον τὴν βία τοῦ θύτη, ἀλλὰ καὶ τὴν 
τρωτότητα τοῦ θύματος, ποὺ δημιουργεῖ καὶ ἀναπαράγει ἡ ἴδια ἡ 
κοινωνία μας. Οἱ αὐτοκτονίες νέων κοριτσιῶν ποὺ ἔπεσαν θύμα-
τα ψηφιακοῦ ἐκφοβισμοῦ δὲν ἔχουν τίποτε τὸ trendy.

Ὅμως, τὸ παιχνίδι τῆς «ἀντιπαλότητας» τῶν φύλων παίζεται 
ὅμως καὶ σὲ κάθε σχολικὸ προαύλιο. Ἄραγε, πόσο βαθιὰ ριζωμένα 
στὴν παιδικὴ ψυχὴ εἶναι τὰ λόγια ποὺ ἀνταλλάσσουν μὲ πάθος 
μικρὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια, μὲ ὅλη τὴν παιδική τους ἀθωότητα. 
Καὶ πόσα ἀπὸ αὐτὰ θὰ γίνουν στάσεις ἢ πράξη στὴν ἐνήλικη ζωή.
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Βία στο Σπίτι
«Τὰ παιδιὰ χρειάζονται τὸν πατέρα τους. Κατὰ συνέπεια, ἡ γυ-

ναίκα θὰ πρέπει νὰ κάνει ὑπομονὴ γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν οἰκογέ-
νεια ἑνωμένη». 

Οἱ ἔρευνες ὅμως δείχνουν, ὅτι ἕνα περιβάλλον κακοποίησης 
βλάπτει τὸ παιδί, καθὼς μαθαίνει συμπεριφορὲς τοῦ δράστη ἢ τοῦ 
θύματος. Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους. Μαθαίνουν 
δυστυχῶς καὶ τὴν οἰκογενειακὴ βία. Ξέρουμε ἀπὸ ἔρευνες, ὅτι 
τὰ παιδιὰ ποὺ ζοῦν σὲ σπίτια ποὺ ὑπάρχει ἐνδοοικογενειακή βία 
εἶναι 2 μὲ 4 φορὲς πιὸ πιθανὸ νὰ κακοποιηθοῦν σωματικὰ καὶ ψυ-
χολογικὰ ἀπὸ τὸν βίαιο γονέα. Σὲ ἕνα σπίτι ποὺ κυριαρχεῖ ἡ ἔμφυ-
λη βία, ἡ παιδικὴ κακοποίηση καὶ παραμέληση μπορεῖ νὰ πάρει 
διάφορες μορφές: Τὸ παιδὶ μπορεῖ νὰ ὑφίσταται παραμέληση λόγῳ 
τῆς ἐπίδρασης τῆς βίας στὴν μητέρα. Κάποιοι δρᾶστες σκόπιμα 
κακοποιοῦν τὸ παιδὶ σωματικά, συναισθηματικὰ ἢ σεξουαλικὰ 
προκειμένου νὰ τρομοκρατήσουν καὶ νὰ ἐλέγξουν τὶς συντρόφους
τους. Ὑπάρχουν ἐπίσης περιπτώσεις κεκαλυμμένης παιδικῆς κακο-
μεταχείρισης: Τὸ παιδὶ μπορεῖ νὰ τραυματιστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια 
τῶν ἐπεισοδίων βίας, ἀπὸ ἀντικείμενα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκσφενδο-
νιστοῦν, ἐνῶ πολὺ συχνὰ τὰ παιδιὰ ὑφίστανται τραυματισμοὺς 
καθὼς μπαίνουν στὴν μέση καυγάδων γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν 
μητέρα. Ἐπίσης, πολλὰ παιδιὰ θυματοποιοῦνται ἀπὸ τὸν πατέρα 
προκειμένου νὰ μὴν ἀποκαλύψουν στοὺς ἄλλους τίποτα γιὰ τὴν 
βία, διατηρώντας τὴν ὡς «οἰκογενειακὸ μυστικό». Τὸ νὰ εἶναι τὰ 
παιδιὰ μάρτυρες σκηνῶν βίας, τὰ κάνει εἴτε νὰ ἐκδηλώνουν περισ-
σότερες ἐπιθετικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς ἐξωστρεφεῖς συμπεριφο-
ρές, εἴτε τὰ κάνει πιὸ φοβισμένα καὶ ἀποσυρμένα στὸν ἐσωτερικό 
τους κόσμο. Ἡ ἔκθεση τῶν παιδιῶν στὴν ἐνδοοικογενειακὴ βία 
τοὺς προκαλεῖ ἀνεπανόρθωτα τραύματα καὶ ἐπιδρᾶ καταλυτικὰ 
στὸ συναίσθημα, στὴν συμπεριφορά τους, στὴν γνωστική τους 
πρόοδο, στὸ πῶς θὰ συσχετιστοῦν μὲ τοὺς συνομηλίκους τους.  Τὸ 
καλύτερο μέρος γιὰ τὸ μεγάλωμα τῶν παιδιῶν εἶναι ἕνα ἤρεμο 
περιβάλλον.

Ἡ πρόληψη τῆς βίας κατὰ τῶν γυναικῶν εἶναι κρίσιμη. Ἡ βία 
κατὰ τῶν γυναικῶν εἶναι βαθιὰ ριζωμένη σὲ ἀρνητικὰ στερεότυπα 
γιὰ τὰ φῦλα.

Πρῶτος στόχος ὅλων μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ συστηματικὴ ἀπο-
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δόμηση τῶν στερεοτύπων ποὺ «διδάσκουν» τὴν ταπείνωση τῆς 
γυναίκας ὡς «φυσικὸ» καθῆκον τοῦ φύλου της. Καὶ αὐτὸ πρέπει 
νὰ γίνεται ὅσο τὸ δυνατὸν νωρίτερα, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε ἐλπίδες
ἀλλαγῆς. Ὁ σεξισμὸς ἐμφανίζεται πολὺ ἀνθεκτικὸς στὶς νεώτε-
ρες γενιές. Ἴσως γιατὶ εἶναι ριζωμένος καὶ στὸ προαύλιο τοῦ σχο-
λείου ἀκόμη καὶ μὲ τὴν μορφὴ τοῦ ἐκφοβισμοῦ. Τὴν διατήρηση τῆς 
ἀνισότητας στηρίζει ἡ διαφήμιση καὶ οἱ στρατηγικὲς μάρκετινγκ.

Μποροῦμε νὰ διακρίνουμε, ἀκόμη, τοὺς νέους κινδύνους ἀπὸ 
τὴν αὐξανόμενη χρήση τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν μέσων κοινωνικῆς 
δικτύωσης, σὲ ὅλο καὶ μικρότερες ἡλικίες. Κάθε μέρα, νέες περι-
πτώσεις διακρίσεων καὶ «ψηφιακῆς» ἔμφυλης βίας ἔρχονται στὸ 
προσκήνιο, ὅπως καὶ περιστατικὰ προσέγγισης ἀνηλίκων –κυρί-
ως ἐφήβων– μὲ βλέψεις σεξουαλικῆς κακοποίησης.

Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ σημάδια τῆς βίας 
γύρω μας, καὶ νὰ μὴ διστάζουμε νὰ μιλήσουμε γιὰ αὐτά. Ὅπου 
καὶ ἂν τὰ ἀνακαλύψουμε.

Δὲν ἔχουμε περιθώριο νὰ κάνουμε τὰ «στραβὰ μάτια». Πρέπει 
νὰ γίνουμε περισσότερο καταγγελτικοί. 

Ὀφείλουμε νὰ ἀγανακτοῦμε ὅταν βλέπουμε ἄνδρες νὰ ταπει-
νώνουν καὶ νὰ ἐξευτελίζουν τὴν σύντροφο, σύζυγο ἢ συνοδό τους, 
γιὰ νὰ τήν... συνετίσουν, νὰ τήν... ἐπαναφέρουν στὴν τάξη. Μία 
προσπάθεια ποὺ ἴσως κορυφωθεῖ στὶς ἰδιωτικὲς στιγμές.

Ὀφείλουμε νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἂν διαπιστώσουμε, ὅτι μία 
ἱστοσελίδα χυδαιολογεῖ καὶ προσβάλλει τὸ γυναικεῖο φῦλο. 

Ὀφείλουμε νὰ ἀνησυχοῦμε ἂν στὸ περιβάλλον μας, στὴν γειτο-
νιά μας, ὑποπτευόμαστε ὅτι γυναῖκες ἐξαναγκάζονται σὲ σεξουα-
λικὴ ἢ ἄλλης μορφῆς ἐκμετάλλευση.

Ὀφείλουμε ἀκόμη νὰ καταγγείλουμε τὸν μικρὸ –ἢ μεγάλο– κα-
θηγητὴ ποὺ ἐκβιάζει τὴν φοιτήτρια μὲ «ὅπλο» τὴν βαθμολογία. 

Πρέπει νὰ ἐξοργιστοῦμε καὶ ὅταν ἀκοῦμε μεγαλοσχήμονες νὰ 
ἐκφράζουν τὸν σεξισμό τους. Ὅπου κι ἂν βρίσκονται, ἀκόμη καὶ 
στὴν Βουλή.

Δὲν ὑπάρχουν πρόσωπα ταμποῦ στὸ θέμα τῆς βίας. Γιατὶ ἡ βία 
κατὰ τῶν γυναικῶν δὲν γνωρίζει κοινωνικούς, μορφωτικούς, γεω-
γραφικοὺς ἢ ἄλλους περιορισμούς.

Πρέπει νὰ στείλουμε ἕνα μήνυμα σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἄνδρες. Ἡ βία κατὰ τῶν γυναικῶν ἀναγνωρίζεται καὶ 
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τιμωρεῖται ὡς ἔγκλημα σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο 3.500/2006. Ὅμως, 
δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ «ἔγκλημα». Ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρώτατο κοινω-
νικὸ πρόβλημα. Εἴτε συμβαίνει πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες, εἴτε 
σὰν δημόσια μορφὴ ἐκφοβισμοῦ, ἡ βία κατὰ τῶν γυναικῶν ἔχει 
συνέπειες γιὰ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία –γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ γιὰ 
τὶς γυναῖκες.

Ὅταν ἀνεχόμαστε τὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των τῶν γυναικῶν, ἀποδεχόμαστε μία κοινωνία μὲ ἔλλειμμα δη-
μοκρατίας. Καὶ αὐτὸ μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!

Γιατὶ προσβάλλει τὸ ἀξιακό μας σύστημα καὶ τὸν πολιτισμό 
μας. Γιατὶ ἀποτελεῖ πραγματικὴ τροχοπέδη στὴν ἀνάπτυξη, τόσο 
τὴν οἰκονομική, ὅσο καὶ τὴν κοινωνική, πολιτικὴ καὶ πολιτισμι-
κή. Ἀποτελεῖ μελανὸ σημεῖο γιὰ τὴν παιδεία μας. Ἀποτελεῖ προσ-
βολὴ στὴν ἱστορία μας καὶ τὸν πολιτισμό μας.

Γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς βίας κατὰ τῶν γυναικῶν δὲν ἀρκεῖ ἡ προσ-
πάθεια γιὰ μία ἡμέρα ἢ γιὰ λίγους μῆνες. Εἶναι μία ἀργὴ καὶ ἐπί-
πονη διαδικασία ἐξέλιξης καὶ ἐκπαίδευσης. Εἶναι ἕνα πρόβλημα 
ποὺ ὅλοι μαζί, Κράτος, Ἐκκλησία,  Κοινωνία τῶν Πολιτῶν, δια-
μορφωτὲς κοινῆς γνώμης, κοινωνικοὶ ἡγέτες, μέσα μαζικῆς ἐνη-
μέρωσης, λειτουργοὶ τῆς ἐκπαίδευσης, μποροῦμε συντονισμένα 
νὰ ἀντιμετωπίσουμε.

Χρειάζεται ἡ εἰλικρινὴς δέσμευση ὅλων μας. Καὶ κυρίως ἡ συμ-
παράσταση ἀπὸ τοὺς συνοδοιπόρους μας, τοὺς ἄνδρες. Γιὰ νὰ μπο-
ρέσει ἡ μητέρα μας, ἡ ἀδελφή μας, ἡ κόρη μας, ἐμεῖς οἱ ἴδιες, νὰ 
ἀπολαμβάνουμε τὸ αὐτονόητο δικαίωμα στὴν ὑγεία, τὴν ἀσφά-
λεια, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ζωή.

Ἀνοχὴ στὴν Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν, σημαίνει Συνενοχή. 
Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ σταματήσει μόνο μὲ τὴν βοήθεια ὅλων μας, 

ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.
Ἡ κοινωνία μας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑγιής, ἀνθρώπινη καὶ κοντὰ

στὸ Θεὸ ἂν καὶ τὰ δύο μέλη αὐτῆς δὲν εἶναι ὑγιῆ. Ὁ ἄνδρας καὶ 
ἡ γυναίκα. 




