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Βαρύς ο απολογισμός της έμφυλης βίας το 2021, που στιγματίστηκε από 17 γυναικοκτονίες 
στη χώρα μας. Το τραγικό ημερολόγιο του καταγράφει σχεδόν μία γυναικοκτονία κάθε μήνα 
με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία να βρίσκεται σε έξαρση μέσα στην πανδημία. Η 
τραγική αλυσίδα των εκφάνσεών της: λεκτικός σεξισμός, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμοί, 
κακοποιήσεις, κάθε είδους διακρίσεις, ανισότητες εξαιτίας του φύλου στο σχολείο, την 
εργασία, τον συνδικαλισμό, υποτίμηση της γυναικείας εργασίας και προσφοράς να 
διαιωνίζονται μέσα σε μια κοινωνία που αρνείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα θεσμικά και 
ολιστικά. Μια κοινωνία που, παρά τις δεκάδες γυναίκες που θυσιάζονται στον βωμό της 
πατριαρχίας, παρέχει δημόσια βήμα και περιθάλπει με ανοχή τους κακοποιητές και τις 
συμπεριφορές τους και που δεν έχει ακόμα αποδεχθεί ότι το φλερτ χωρίς συναίνεση είναι 
παρενόχληση ή ότι το σεξιστικό «χιούμορ» είναι το ίδιο κακοποιητικό και μειωτικό. Από τη 
μία η κλισέ αναπαραγωγή των «τα ήθελαν», «τους άρεσε», «ας πρόσεχαν» και από την 
άλλη τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και του σεβασμού στις θηλυκότητες.  

Τι εννοούμε με τον όρο γυναικοκτονία; «Βασικό κίνητρο μιας γυναικοκτονίας είναι το φύλο 
του θύματος, αλλά συχνά και η άρνηση συμμόρφωσής του στα πατριαρχικά προτάγματα, 
άρνηση που επιτάσσει την τιμωρία του με τον πιο ακραίο τρόπο» είχε δηλώσει στην ΑΥΓΗ 
η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα. Παράλληλα, όπως 
εξήγησε, αφορά όλες τις μορφές και τα είδη σεξιστικής δολοφονίας, ανεξάρτητα από το εάν 
προκαλούνται από μισογυνισμό, από σεξουαλική ευχαρίστηση ή από την αίσθηση της 
κυριαρχίας επί των γυναικών και άλλων θηλυκοτήτων. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα 
σεξιστικό, τιμωρητικό έγκλημα. Τα στοιχεία του ΟΗΕ συγκλονίζουν καθώς έρευνες 
καταγράφουν 50.000 γυναικοκτονίες κάθε έτος, δηλαδή 137 γυναίκες δολοφονούνται κάθε 
ημέρα, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του φαινομένου εξαιτίας των 
συνεπειών της πανδημίας. Ενδεικτικό είναι ότι, την πρώτη περίοδο της διασποράς του 
κορωνοϊού, η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως 
η «σκιώδης πανδημία», ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατά περίπου 
60% αυξήθηκαν οι κλήσεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής / ενδοσυντροφικής βίας τον 
Απρίλιο του 2020 σε σχέση με το 2019, σε κάποια από τα κράτη - μέλη του. Ωστόσο δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία ακόμα για την περίοδο 2020-2021. Με βάση τα στοιχεία του 
Ευρωκοινοβουλίου, το ένα τρίτο των γυναικών στην Ε.Ε. έχουν υποστεί σωματική ή και 
σεξουαλική βία, ενώ 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας κάθε 
εβδομάδα και ένα 75% των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε 
επαγγελματικό περιβάλλον. 

 


