
 

 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία 

                                                                                                               19 Ιανουαρίου 2022 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), στο πλαίσιο του θεσμικού της 

ρόλου ως ο Εθνικός Θεσμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα, αποδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων κάθε μορφής έμφυλης βίας και 

ειδικότερα των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Η ΕΕΔΑ παρακολουθεί  στενά τα θέματα 

αυτά ως προς την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα που επιβάλλονται στην 

αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες Αρχές από το εθνικό και διεθνές πλαίσιο προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και παρεμβαίνει με δημόσιες δηλώσεις και συστάσεις της 

προς την Πολιτεία.  

Με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στη 

Θεσσαλονίκη που ήρθαν στη δημοσιότητα, η ΕΕΔΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγωνία 

της για την έκταση που αποκαλύπτεται ότι έχει το φαινόμενο της έμφυλης βίας στη χώρα, 

έκταση που ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη ότι πιθανότατα πολλά 

περιστατικά δεν καταγγέλλονται στις Αρχές. H ΕΕΔΑ εκφράζει τη συμπαράστασή της στα 

θύματα, που ολοένα και συχνότερα πλέον βρίσκουν τη δύναμη να καταγγείλουν στις Αρχές 

τους δράστες των εγκληματικών αυτών ενεργειών.   

Ένα χρόνο μετά την ειλικρινή και εκ βαθέων συζήτηση που είχαμε, σε συνεδρίαση της 

Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, με την Σοφία Μπεκατώρου, μια σπουδαία γυναίκα και αθλήτρια που με 

τη στάση της ενθάρρυνε πολλά θύματα κακοποίησης να σπάσουν τη σιωπή τους, η ΕΕΔΑ 

συγχαίρει τις γενναίες γυναίκες που υψώνουν την φωνή τους διεκδικώντας στην πράξη τα 

αυτονόητα δικαιώματά τους. Μας γεμίζει δύναμη, για τις εθνικές και διεθνείς παρεμβάσεις 

της ΕΕΔΑ για διαρκή λογοδοσία ως προς την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των 

θυμάτων έμφυλης βίας, η διαρκώς διευρυνόμενη δημόσια συζήτηση για θέματα που στο 

παρελθόν κρύβονταν πίσω από κλειστές πόρτες και ερμητικά σφραγισμένα στόματα.   

Η ΕΕΔΑ εκφράζει ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη, χαιρετίζοντας την άμεση 

παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την πλήρη και σε βάθος έρευνα της 

υπόθεσης της Θεσσαλονίκης. Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Δικαιοσύνης και 

των αστυνομικών αρχών σε περιστατικά έμφυλης βίας, είναι κρίσιμη για την προστασία των 

θυμάτων και την εμπέδωση ενός ισχυρού μηνύματος μηδενικής ανοχής στην ελληνική 
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κοινωνία. Αυτό το μήνυμα πρέπει να συνεχίσει να δίνεται για την ενίσχυση του θάρρους των 

θυμάτων να σπάσουν τη σιωπή και να εμπιστευτούν τη Δικαιοσύνη. 

Η ΕΕΔΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας των 

δικαιωμάτων τόσο των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, όσο και κάθε άλλης μορφής 

έμφυλης βίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία που επίσης αποκαλύπτεται στην πραγματική της 

διάσταση αυτή την περίοδο. Θα επισημαίνει επίσης θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί, 

όπως η κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας1, κύρωση 

που αποτελούσε πάγια σύσταση της ΕΕΔΑ προς την Πολιτεία μαζί όμως με τη λήψη των 

κατάλληλων εφαρμοστικών μέτρων. Όπως έχει υπογραμμίσει η ΕΕΔΑ σε δημόσια δήλωσή 

της2 αλλά και στις παρατηρήσεις που υπέβαλε προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-20253, «…η 

πρόσβαση των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη δικαιοσύνη, η διεξαγωγή αποτελεσματικής 

διερεύνησης των παραβιάσεων που αφορούν πράξεις που στρέφονται κατά της γενετήσιας 

ζωής κι ελευθερίας και η χρηστή απονομή της δικαιοσύνης, συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 

βασικότερες πτυχές της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων». 
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