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Η 25η  Νοεμβρίου που έχει οριστεί τα τελευταία 20 χρόνια από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Ψήφισμα 

54/134) ως παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών δυστυχώς αναδεικνύει μια θλιβερή 

και επώδυνη πραγματικότητα σε παγκόσμια διάσταση. Οι σύγχρονες κοινωνίες, παραμένουν κατά βάση 

πατριαρχικές, με εγγενή χαρακτηριστικά τους την εξουσία και την ανισότητα. Παρά τις θεσμικές 

κατοχυρώσεις υπέρ της ισότητας και της προόδου που έχουν σημειωθεί, οι έμφυλες ανισότητες συνεχίζουν 

να υφίστανται ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες του πλανήτη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν 

λιγότερα, να συναντούν εμπόδια στην αγορά εργασίας, συνεχίζουν να υπόκεινται οποιασδήποτε μορφή 

βίας (σωματική, ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική κ.λ.π) σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι ανισότητες είναι 

αποτέλεσμα κοινωνικών δομών και σχέσεων, οι οποίες διαποτίζονται από έμφυλα στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που απαντώνται σε βασικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης, όπως η οικογένεια, η 

εκπαίδευση, τα ΜΜΕ κ.λπ. 

Στο πλαίσιο αυτό η Βία κατά των Γυναικών και των κοριτσιών αναπαράγεται μέσω της κοινωνικοποίησης 

των φύλων, της δημιουργίας έμφυλων προκαταλήψεων και της συνεχούς απειλής βίας, παράγοντες που όχι 

μόνο θέτουν τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια σε κατώτερη θέση και επηρεάζουν τις ενέργειές τους σε όλα 

τα επίπεδα, αλλά πρωτίστως  συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν ακραία 

μορφή διάκρισης. Η  βία αυτή που χαρακτηρίστηκε από τον ΟΗΕ ως «Σκιώδης Πανδημία», επιδεινώθηκε 

από τις συνθήκες που δημιούργησε η διεθνής υγειονομική κρίση COVID-19, κυρίως σε επίπεδο 

ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο. Γυναίκες και κορίτσια πέφτουν θύματα βιασμού, σεξουαλικής 

κακοποίησης και traffick ing με ακραία μορφή έμφυλης βίας τη γυναικοκτονία. Το βασικό κίνητρο μιας 

γυναικοκτονίας αποτελεί το φύλο του θύματος,  αλλά συχνά και η άρνηση συμμόρφωσής του στα 



πατριαρχικά προτάγματα (συμμόρφωση/υποταγή), άρνηση που επιτάσσει την τιμωρία του με τον πιο 

ακραίο τρόπο. 

Σήμερα η αδιάλειπτη προσπάθεια εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, η ανάδειξη και καταγγελία των 

λόγων και των πρακτικών που την ενισχύουν, η ενδυνάμωση της γυναικείας αλληλεγγύης, η δημιουργία 

ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου καταπολέμησης της έμφυλης βίας, αλλά κυρίως η αυστηρή, και 

χωρίς επιφυλάξεις εφαρμογή του, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που οφείλουμε να 

αντιμετωπίσουμε σε συνθήκες διαρκώς εντεινόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες συνδέονται, πολύ 

συχνά, με τις έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις. Κάθε κοινωνία και κάθε πολίτης του σύγχρονου κόσμου 

θα πρέπει κατηγορηματικά και απερίφραστα να καταδικάζει κάθε κακοποιητική συμπεριφορά και κάθε 

πράξη βίας που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σε γυναίκες και κορίτσια σωματική, σεξουαλική, 

ψυχολογική, οικονομική βλάβη ή οδύνη, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε 

αυτές οι βίαιες πράξεις ασκούνται στο πλαίσιο της δημόσιας, είτε της ιδιωτικής σφαίρας της ζωής.  

Τιμώντας την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και αποτίοντας  φόρο τιμής στις 

γυναίκες θύματα της έμφυλης βίας, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει τη Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2022, ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά, από τις 17:00 -18:30 και θα προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://youtu.be/n1kYcvuPqtI 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής: 

Πρόγραμμα Ημερίδας 

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2022, 17:00-18:30 

Χαιρετισμοί: 

17:00-17:15 Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου 

17:00-17:30 Κώστας Γιαννακόπουλος Προέδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων, Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ομιλίες 

17:30-17:45 Δήμητρα Βασιλειάδου, «Το μαχαίρι και το παλλόμενο θηκάρι»: Τα ρευστά όρια της συναίνεσης 

στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. 

17:45-18:00 Ζωή Μαυρουδή, #Metoo και η συναίνεση στον φυλακιστικό φεμινισμό. 

18:00-18:15 Αναστασία Ζήση,  “Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ακαδημαϊκό χώρο” 

Συντονίζει:  

Μαρία Κλαδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος της επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ακολουθεί Συζήτηση. 

 

Πληροφορίες: 2251036197,  isotitafylon@aegean.gr 
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