
      «  
                        Modigliani: γυναίκα με κόκκινο κολιέ                           Με αφορμή την Π. Ημέρα κατά της Βίας Εναντίον των Γυναικών 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 
 

«Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει 
διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο 
συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε 
ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την 
ειρήνη» 
Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορισμό 
που υιοθετήθηκε το 1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη 
Γυναικών και αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο (*). 
Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη 
βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή 
είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, 
σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον 
εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε 
αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή (παρ. 
113). 

«Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά 
διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των 
γυναικών και στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, με 
αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της ανάπτυξής τους» (παρ.118). 
 
Επομένως ο όρος βία περιλαμβάνει: 
 

 Τη βία μέσα στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία). 

 Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία (βιασμός, σεξουαλική 
κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, 
trafficking/σωματεμπορία). 

H βία κατά των γυναικών είναι μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία και σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 
16-44 ετών. Σε αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμάται ότι 
η βία κατά των γυναικών ήταν τόσο σοβαρή αιτία θανάτου και 
ανικανότητας μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας όσο 
ο καρκίνος. Πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις 
κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, το 
πολιτισμό ή τη θρησκεία. 
 

Γνωρίζατε ότι 

* Η πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται από τον ερωτικό 
σύντροφο. 
* Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα 
ξυλοκοπηθεί, θα βιασθεί ή με κάποιο άλλο τρόπο θα κακοποιηθεί 
από το σύντροφό της. 
* Οι μισές από τις γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας έχουν 
δολοφονηθεί από (νυν ή πρώην) σύζυγο ή σύντροφο. 
* Μία στις πέντε γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα πέσει 
θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. 
* Οι γυναίκες 15-44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό 
ή ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο, τροχαία ατυχήματα, 
πόλεμο ή ελονοσία. 
* 130 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί 
ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων. 
* 2 εκατομμύρια κορίτσια ανά έτος κινδυνεύουν να υποβληθούν 
σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων. 
* Το 40-50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 
εργασίας. 
* Το 55%-95% των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
δεν καταγγέλλουν το πρόβλημα. 
 
 

(*)Πηγή: http:ww.un.org/ /Επιλογή κειμένων: Κυριάκος Περβανάς, 11/16 

 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 
 

Eνδοοικογενειακή Bία 

Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική ή 

ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από τον πρώην ή νυν 

σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από μέλη της οικογένειάς του.  

Κύριες εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί η βία μεταξύ 

συζύγων ή συντρόφων, οι επιθέσεις εφήβων προς τους γονείς, η 

κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων ή ηλικιωμένων μελών της 

οικογένειας. 

Η βία μέσα στην οικογένεια μπορεί να εμφανίζεται με μορφές όπως είναι η 

ψυχολογική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η σωματική και η 

σεξουαλική κακοποίηση.  

Από τις πιο συνηθισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή που 

εκδηλώνεται από τον (πρώην ή νυν) σύζυγο ή σύντροφο προς τη σύζυγο ή 

σύντροφο αντίστοιχα. 
 

Βιασμός 

Βιασμός είναι ο εξαναγκασμός ατόμου, με σωματική βία ή με απειλή 

σπουδαίου και άμεσου κινδύνου, σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή 

σε ανοχή της (άρθρο 336 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα).    

Ο βιασμός είναι το πιο αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα εξουσίας 

και επιβολής που προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα και την 

αξιοπρέπεια του θύματος.   
 

Σεξουαλική Παρενόχληση 

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η εκάστοτε συμπεριφορά σεξουαλικού 

περιεχομένου ή άλλη έμφυλη συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει την 

αξιοπρέπεια γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς των προϊσταμένων και των 

συναδέλφων. 

Είναι μια ανυπόφορη παραβίαση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων ή των 

εκπαιδευομένων και είναι απαράδεκτη στις περιπτώσεις που: 

Μια τέτοια συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη, αθέμιτη και προσβλητική. 

Εργοδότες ή συνάδελφοι χρησιμοποιούν την απόρριψη ή την αποδοχή μιας 

τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους ενός προσώπου ως βάση για μια απόφαση 

που επηρεάζει την πρόσβαση του εργαζομένου στην επαγγελματική 

κατάρτιση, στην εργασία, στη συνέχιση της απασχόλησης, στην προαγωγή, 

στο μισθό ή και σε άλλες συνθήκες εργασίας. 

Τέτοιου είδους συμπεριφορά δημιουργεί ένα κλίμα εργασίας εκφοβιστικό, 

εχθρικό ή ταπεινωτικό για το εν λόγω άτομο. 

Η σεξουαλική παρενόχληση συνδέεται με ένα ανασφαλές, αβέβαιο και 

επικίνδυνο ψυχοκοινωνικά εργασιακό περιβάλλον. 
 

Trafficking:     Μια σύγχρονη μορφή δουλείας 

Ο επίσημος ορισμός του trafficking αντλείται διεθνώς από το «Πρωτόκολλο 

των Ηνωμένων Εθνών για την Αποτροπή Καταστολή και τη Τιμωρία της 

Παράνομης διακίνησης Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική 

Εκμετάλλευση ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών» και αφορά τη 

στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, εγκατάσταση, ή παραλαβή 

προσώπων, μέσω απειλής, ή χρήσης βίας, ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, 

της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναμης, 

της κατάχρησης μιας τρωτής ή ευάλωτης θέσης, της προσφοράς ή της 

αποδοχής οικονομικού ή άλλου οφέλους για την επίτευξη της σύμφωνης 

γνώμης ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου 

προσώπου για το σκοπό της εκμετάλλευσης. 

Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει την εκμετάλλευση της πορνείας ή άλλες 

μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την εξαναγκαστική εργασία, ή 

παροχή υπηρεσιών, τη διαμόρφωση συνθηκών σκλαβιάς, ή τη λήψη 

σωματικών οργάνων. Ο ορισμός αυτός είναι γνωστός ως «Πρωτόκολλο του 

Palermo» (2000) ή «Πρωτόκολλο του Trafficking». 
 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πολύκεντρο   Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 Εξάρχεια 
Αθήνα   Τηλ.: 210 38 98 085 / Fax: 210 38 98 079 / Ε-mail: polykentro@isotita.gr      Συμβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών Αθήνας   Νίκης 11, 105 57 Σύνταγμα Αθήνα   Τηλ.: 210 33 17 305-6 / Fax: 210 33 15 
787 / Ε-mail: isotita4@otenet.gr      Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πειραιά   Λεωφόρος Εθνάρχου 
Μακαρίου, Νέο Φάληρο, ΤΚ 185 47 (εντός Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας-ΣΕΦ, ισόγειο-είσοδος 
δημοσιογράφων, αίθουσα Δ)   Τηλ.: 210 4828970 / Fax: 210 4822425 / Ε-mail: peiraias@isotita.gr   
 

Πηγή: http://womensos.gr                                                      

 
   

 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  

T. 20   20- 5- 2013 

 

      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11

ΟΥ   

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Όχι στη Βία   
Κατά των Γυναικών 

Πώς βοηθούμε το παιδί να προσαρμοστεί στο νέο σχολικό περιβάλλον;* 
  

T. 118   25 - 11 - 2016 

http://www.un.org/en/women/endviolence/pdf/VAW.pdf
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