
 

 

 

                        Για την  Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών 

 Με αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών,  η 
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της βιοπάλης 

 που οργίζεστε με τη βία, την κακοποίηση, τις δολοφονίες παιδιών και γυναικών 

 που αγωνιάτε για τα παιδιά σας και τα παιδιά όλου του κόσμου μπροστά στα φρικιαστικά 
εγκλήματα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας 

 που αισθάνεστε εγκλωβισμένες μέσα στις βίαιες και βάρβαρες συνθήκες ζωής και δουλειάς, που 
σας εξουθενώνουν και σας ξεζουμίζουν καθημερινά. 

 Η σαπίλα και η δυσωδία που φέρνουν στην επιφάνεια οι απανωτές αποκαλύψεις 
περιστατικών βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών δεν αποτελούν «μεμονωμένη και ακραία» 
συμπεριφορά! Αποτελούν την πιο  ακραία και αποκρουστική μορφή βίας. Όμως είναι ένα από τα 
πολλά πρόσωπα της, που βιώνουμε εμείς οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου, καθώς είμαστε 
αντιμέτωπες με: 

- την ανεργία, τη φτώχεια, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την προσφυγιά. 

- τα ωράρια – λάστιχο, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τη δουλειά με ημερομηνία λήξης 
και χωρίς δικαιώματα, την έλλειψη προστασίας της υγείας και της μητρότητας  

- τις ευθύνες και τις ανάγκες των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ που φορτώνονται στις 
δικές μας πλάτες, αφού λογίζονται ως “κόστος” για το κράτος 

- την ανυπαρξία των αναγκαίων δομών και προγραμμάτων πρόληψης και προστασίας παιδιών και 
γυναικών. 

- τους χιλιάδες πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών για να ικανοποιηθούν οι αδηφάγοι τραπεζίτες και  
τα funds. 

 Πάνω σε αυτό το έδαφος γεννιούνται και αναπαράγονται οι αποκρουστικές ιδέες, αξίες και 
συμπεριφορές που υποτιμούν την προσωπικότητα και απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή, που 
αντιμετωπίζουν τη γυναίκα και το παιδί ως “ιδιοκτησία”. Στην αρένα της εκμεταλλευτικής 
κοινωνίας το γυναικείο σώμα και η σεξουαλικότητα μετατρέπεται σε εμπόρευμα προς 
αγοραπωλησία, νομιμοποιώντας την εκπόρνευση των νέων γυναικών με νέες μορφές!  

 Σε αυτό το βούρκο «ξεφυτρώνουν» οι δράστες-τέρατα, θεριεύει η ενδοοικογενειακή βία, τα 
κυκλώματα trafficking και μαστροπείας με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά, «ξεπηδούν» νέες 
μορφές βίας, όπως η λεγόμενη εκδικητική πορνογραφία και η διαδικτυακή σεξουαλική 
παρενόχληση και καταδίωξη.  

 Φωτίζουμε τη ρίζα τους που βρίσκεται στην κοινωνία της εκμετάλλευσης και 
καταπίεσης. Αυτή γεννά και τρέφει την γυναικεία ανισοτιμία και τη βία που 
αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της ζωής μας.  

 Δεν συμβιβαζόμαστε η προστασία των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών να 
βρίσκεται στα χέρια επιχειρηματιών, ΜΚΟ, εκκλησιαστικών δομών και διαφόρων “φιλάνθρωπων”.  

 Δεν ανεχόμαστε να πουλάνε στα τηλε-παράθυρα τον ανθρώπινο πόνο και να κρύβουν τις 
πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές αιτίες πίσω από τα φρικιαστικά εγκλήματα  



 Αντιπαλεύουμε τη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα: 

 της τεράστιας έλλειψης δημόσιων και δωρεάν δομών και υπηρεσιών στήριξης κακοποιημένων γυναικών και 
παραμελημένων παιδιών, της υποστελέχωσής τους με εργαζόμενους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με 
ημερομηνία λήξης. 

 της αστυνομικής αυθαιρεσίας και αδιαφορίας στις σχετικές καταγγελίες των κακοποιημένων γυναικών, των 
μακροχρόνιων και πολυδάπανων νομικών διαδικασιών, των ελλείψεων σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες και σε 
εισαγγελείς για την ενδοοικογενειακή βία 

 των τραγικών ελλείψεων σε μέτρα πρόληψης της βίας, ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες που οι ανάγκες 
καλύπτονται από ελάχιστους, περιπλανώμενους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, η πλειοψηφία τους 
αναπληρωτές 

 των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης των απροστάτευτων παιδιών, που λόγω έλλειψης σε δημόσιες 
δομές παιδικής προστασίας, καταλήγουν για μήνες να φιλοξενούνται σε παιδιατρικά νοσοκομεία  

 της λογικής της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, που για να αποποιηθούν τις 
διαχρονικές ευθύνες τους για τις ελλείψεις σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, προωθούν την αναδοχή 
ως επάγγελμα, καταργώντας κάθε επιστημονικό, κοινωνικό κριτήριο.  

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και 
κοινωνικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα σε μία γυναίκα να 
σπάσει τα δεσμά μιας βίαιης οικογενειακής ή διαπροσωπικής σχέσης.  

 
Ασπίδα προστασίας για εμάς και τα παιδιά μας είναι η συλλογική, οργανωμένη πάλη για τη 
γυναικεία ισοτιμία και τη χειραφέτηση, για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών μας στην 
εργασία, στην προστασία της μητρότητας και των παιδιών, στον δημιουργικό ελεύθερο χρόνο. 
Είναι η πάλη ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, τους μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους  και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν, υλοποιώντας την πολιτική  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ΝΑΤΟ που τσακίζει τη ζωή μας και αναπαράγει τη βία σε κάθε πλευρά της καθημερινότητάς 
μας. 
Στο δρόμο του συλλογικού αγώνα βρίσκουμε το κουράγιο, τη δύναμη, την αντοχή να  
αλλάξουμε τη ζωή μας μαχόμενες.  

Η ΟΓΕ σε καλεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας  και να διεκδικήσουμε: 

 Σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυρωμένους από Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μέτρα προστασίας του γυναικείου 
οργανισμού και της μητρότητας, για να μπορέσουμε οι γυναίκες να σταθούμε με αξιοπρέπεια στα 
πόδια μας και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. 

 Μέτρα στήριξης των εργαζόμενων, των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογονεϊκές 
και πολύτεκνες οικογένειες, επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  

 Εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την 
ολόπλευρη προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία, ιδιαίτερα των απροστάτευτων, 
στελεχωμένων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των  ειδικοτήτων, χωρίς καμία 
επιχειρηματική δράση και εμπλοκή των ΜΚΟ.  

 Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς 
για την πρόληψη. 

Συμμετέχουμε μαζικά και μαχητικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας,  

την Παρασκευή, 25 Νοέμβρη  ατις 5μμ,  στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29)  

22.11.22 
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ 


