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Με ιδιαίτερη χαρά ως Παναθηναϊκή, συμμετέχουμε στην 

σημερινή, χρήσιμη και εποικοδομητική,  συζήτηση  που αφορά την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.  

 
Κυρία Βόζεμπεργκ, Αγαπητές φίλες, 
Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ,   από 

την ίδρυση της το 1983 μέχρι και σήμερα ασχολείται με τα 
γυναικεία θέματα. 
 
Στο Λεκανοπέδιο και την Περιφέρεια, λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά 33 Παραρτήματα και ένα Παράρτημα στην Νότιο 
Αφρική. 

Στεκόμαστε, διπλα στα προβλήματα των γυναικών, 
συμμετέχουμε σε fora που διαπραγματεύονται θέματα ισότητας, 
αναβάθμισης του ρόλου της γυναίκας στην εργασία και στην 
κοινωνία. 

Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε για το σοβαρότατο 
αυτό παγκόσμιο πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας, που οι 
κοινωνικές συνθήκες, οικονομικής αστάθειας και παγκοσμιοποίησης 
το επιβαρύνουν περισσότερο. 

Η βία διακρίνεται ως γνωστό εκτός από  ενδοοικογενειακή και 
σε  βία γενικά σε χώρους εργασίας και μέσα στην κοινωνία. Είναι 
γεγονός ότι κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου θυμούμαστε και 
ασχολούμαστε με αυτό το θέμα.  

Πραγματοποιούμε ημερίδες όπως η σημερινή και εκδίδουμε 
ψηφίσματα καταδικάζοντας και εξορκίζοντας την βία κατά των 
γυναικών και μέχρι εκεί. Γνωστοποιούνται στατιστικές με ποσοστά 
κακοποίησης γυναικών που μας ανησυχούν,  μας προβληματίζουν 
και μας δίνουν έναυσμα  για περισσότερη δράση,  για την πρόληψη 
και εξάλειψη αυτού του φαινομένου. 

Πολλές Μ.Κ.Ο. μεταξύ των οποίων και η δική μας Οργάνωση 
παρέχουμε συμβουλές και ηθική στήριξη, ίσως και κάποια 
φιλοξενία  όπου απαιτείται, αλλά όμως το πρόβλημα παραμένει και 
δυστυχώς εξαπλώνεται. 

Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα του πολέμου, της 
μετανάστευσης, του σύγχρονου δουλεμπορίου. Η Βία κατά των 



γυναικών είναι αποτέλεσμα περίπλοκων και αλληλοσυνδεομένων 
οικονομικών, πολιτικών, θεσμικών και πολιτισμικών παραγόντων, οι 
οποίοι αποτελούν εκδηλώσεις των ιστορικά ανισότιμων σχέσεων 
εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

Σήμερα, λόγω της αυξημένης  μετανάστευσης  γυναικών 
είναι πλέον επιβεβλημένο η ενδυνάμωση των δομών 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και η άμεση 
νομοθετική ρύθμιση για την τιμωρία εκείνου που ασκεί βία όποιος 
κι αν είναι. 
Υπάρχει κυρίως η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, της οποίας 
την εφαρμογή έχει υποσχεθεί και η σημερινή Κυβέρνηση ως 
αντιπολίτευση. 

Είναι ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις του 
οποίου προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και ιδιαίτερα τα παιδιά 
που είναι τις περισσότερες φορές μάρτυρες της ενδοοικογενειακής 
βίας και έχουν ανάγκη της ιδιαίτερης προστασίας και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

Από τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα έχουμε αντιμετωπίσει, 
διαπιστώνουμε ότι παράλληλα με την αύξηση του φαινομένου, 
αυξάνεται και η σιωπή των γυναικών θυμάτων. 

Το θύμα της βίας, σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής, δεν 
εμπιστεύεται τις αρχές, είναι απληροφόρητο για τα δικαιώματα 
του, και κατά κανόνα αρνείται και να μπεί στις βασανιστικές και 
χρονοβόρες διαδικασίες  δικαίωσης του. Φοβάται δε ότι τελικώς 
δεν θα δικαιωθεί, θα διασυρθεί και θα θυματοποιηθεί περισσότερο. 
Ιδιαίτερα στην Ελληνική Περιφέρεια όπου το φαινόμενο αυτό της 
σιωπής είναι σύνηθες. 

Κινδυνεύουμε να χάσουμε όσα με κόπους και θυσίες 
αποκτήθηκαν στον τομέα της ίσης μεταχείρισης των φύλλων όπου 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξαν 
και παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Κυρία Βόζεμπεργκ 
Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στο Κοινοβούλιο  

είναι για εμάς εγγύηση. Η βία πέραν των άλλων κοστίζει. 
Κοστίζει σε ζωές, κοστίζει σε ψυχικά τραύματα ανεπούλωτα, 

διαλύει τα θύματα σε όλα τα επίπεδα και επί πλέον αποτιμάται σε 
κόστος οικονομικό. 

 
Η πρόληψή της;;;Θα στοίχιζε το 1/10 και ασφαλώς θα έκανε 

όλες και όλους περισσότερο πεπεισμένους ότι το Ευρωπαϊκό 



οικοδόμημα διαθέτει εργαλεία και αντιστάσεις και κυρίως όραμα και 
πίστη στις βασικές ανθρώπινες αξίες.  

Τελειώνω με την άποψη ότι ενός λεπτού φωνή, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ, 
όμως βοηθά ώστε όλες μαζί ενωμένες θα αντιμετωπίσουμε 
καλύτερα και αποτελεσματικότερα την βία κατά των Γυναικών. 

Η ευθύνη όλων μας μεγαλύτερη, η δική σας όμως κυρία 
Βόζεμπεργκ ουσιαστικότερη.. 

Σας ευχαριστώ. 
 

 
 


