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Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατά την Α ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου της Βουλής συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 12652/9082 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου.
Αντικείµενο της Επιτροπής της Βουλής, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
είναι:
αα) Η µελέτη, η έρευνα και η διατύπωση προτάσεων µε σκοπό την προώθηση στην
εκπαίδευση, στην οικογένεια και στους άλλους κοινωνικούς θεσµούς της αρχής της ισότητας
των φύλων, ιδίως σε θέµατα απασχόλησης, σεβασµού και προστασίας των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και κάθε άλλη ενέργεια που συµβάλλει στην κατοχύρωση και εφαρµογή της
αρχής αυτής από την Διοίκηση και τους, εν γένει, δηµόσιους φορείς, κατά τους ορισµούς της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Συντάγµατος.
ββ) Η παρακολούθηση των αναγκών και των προβληµάτων της νεολαίας, η υποβολή
συναφών προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς κάθε αρµόδιο φορέα, η
διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας µε τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και διεθνείς
οργανισµούς σε θέµατα που απασχολούν τους νέους, η

ανάληψη πρωτοβουλιών και

δραστηριοτήτων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, καθώς και η
αξιολόγηση των απόψεων που διατυπώνονται στις συνόδους της Βουλής των Ελλήνων και η
προώθησή τους στους αρµόδιους Υπουργούς.
Στην µόνιµη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου συνίσταται
υποεπιτροπή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, στην οποία µετέχει ένας Βουλευτής
από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα της αντιπολίτευσης, λαµβανοµένης υπόψη, ως προς τη
συµµετοχή της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Ο µάδας, της παραγράφου 5 του
άρθρου 31.
Αντικείµενο της υποεπιτροπής αυτής είναι η καταγραφή και η µελέτη των προβληµάτων, που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία, η κατοχύρωση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σ τα
αγαθά της κοινωνίας, της οικονοµίας, του πολιτισµού και της ζωής και η υποβολή
προτάσεων για τη συµπλήρωση και βελτίωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. Οι
προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον
Πρόεδρο της Βουλής στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων και τους αρµόδιους
Υπουργούς.
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ΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Διεθνής Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών»

Στην Αθήνα στις 25 Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30΄, στην Αίθουσα «Προέδρου
Δηµητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, υπό την προεδρία του Προέδρου
αυτής, κ. Βασίλειου Οικονόµου, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση σε αναφορά µε τη Διεθνή
Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών». Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Γενική
Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Στρατηγάκη, οι Πρόεδροι α) της Ένωσης Γυναικών
Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.), κυρία Τιτίνα Πανταζή, β) της Οµοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), κυρία
Καλλιόπη Μπουντούρογλου, γ) της Αδέσµευτης Κίνησης Γυναικών, κυρία Σταµατίνα Καλουδάκη, δ)
του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, κυρία Σούλα Παναρέτου, ε) της Παναθηναϊκής
Οργάνωσης Γυναικών, κυρία Αγγέλα Φραντζεσκάκη, στ) του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναικών, κυρία
Έφη Μπέκου, η Εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Στήριξης τ ης Οικογένειας «Φροντίδα», κυρία
Ειρήνη Δορκοφίκη, τα µέλη της Αδέσµευτης Κίνησης Γυναικών, κυρία Ειρήνη Καστάνη και κυρία
Ολυµπία Μπάτα, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βασίλης Οικονόµου, αφού ευχαρίστησε την Γενική Γ ραµµατέα Ισότητας
των δύο φύλων και τις εκπροσώπους των γυναικείων οργανώσεων για την προθυµία µε την οποία
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής της
Βουλής για θέµατα Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τόνισε ότι πρόκειται για µια
πολύ σηµαντική συνεδρίαση καθώς αυτή εντάσσεται στην απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου να
συζητήσει σε αναφορά µε τη «Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών», που είναι η
η
25 Νοεµβρίου. Υποστήριξε ότι οι κυρίες που κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για το
πολύ σηµαντικό αυτό θέµα είναι οι πλέον κατάλληλες καθώς ασχολούνται χρόνια µε αυτά τα ζητήµατα
τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και διεθνώς, γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις ελλείψεις γύρω από
την αντιµετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών και η εµπειρία τους θα είναι πολύτιµη στην
προσπάθεια αντιµετώπισης του κοινωνικού αυτού φαινοµένου. Τόνισε ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι
αυστηρά εισηγητικός προς την Βουλή, την Κυβέρνηση και τους δηµόσιους φορείς. Τα πορίσµατα των
εργασιών της Επιτροπής θα κοινοποιηθούν και θα κατατεθούν στα αρµόδια Υπουργεία και στους
αρµόδιους φορείς και προκειµένου αυτά να είναι το δυνατόν πληρέστερα και να εµπεριέχουν τις
ορθότερες των προτάσεων ζήτησε από τις παριστάµενες γυναικείες οργανώσεις να καταθέσουν τις
προτάσεις και τις απόψεις τους στην Επιτροπή προκειµένου αυτή να τις λάβει υπόψη της προτού
η
καταλήξει στην Εισήγησή της. Τόνισε ότι η 25 Νοεµβρίου είναι ιδιαίτερη και σηµαντική ηµέρα καθώς
τα ζητήµατα που ανακύπτουν µέσα από την βία που ασκείται εναντίον των γυναικών είναι πολλά και
σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο σχέσεων αλλά και σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Η
συζήτηση που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της Επιτροπής Ισότητας της Βουλής αλλά και η
συζήτηση που θα ακολουθήσει στην ολοµέλεια της Βουλής εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων
του Ελληνικού Κοινοβουλίου να σταλεί έντονο και ισχυρό µήνυµα για την πάταξη της βίας κατά των
γυναικών και εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι τα πορίσµατα που θα κατατεθούν από την Επιτροπή θα
ενισχύσουν την προσπάθεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου να διατρανώσει την θέληση του να
αντιµετωπιστεί η βία κατά των γυναικών αλλά και να οδηγήσει στην υιοθέτηση νοµοθετικών
πρωτοβουλιών που θα θεραπεύουν την πραγµατικότητα αυτή, την κοινωνική αυτή παθογένεια. Το
ζητούµενο λοιπόν είναι η ανεύρεση των µεθόδων, του τρόπου και των πολιτικών που πρέπει να
αναπτυχθούν ώστε να δοθεί ένα τέλος στην βία που βιώνουν καθηµερινά οι γυναίκες στην Ελλάδα
αλλά και στον κόσµο ολόκληρο.
Η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη, εξέφρασε την συγκίνησή της διότι η
συζήτηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη της επίσηµη συµµετοχή σε δηµόσια διαβούλευση ως
Γραµµατέας Ισότητας και µάλιστα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου και ενώπιον της κατεξοχήν
αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής για τα θέµατα της Ισότητας. Τόνισε ότι γνωρίζει προσωπικά όλες τις
εκπροσώπους των γυναικείων οργανώσεων καθώς έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν σε
διάφορους τοµείς που αφορούν στα θέµατα της Ισότητας και τόνισε ότι η συνεργασία µε το Ελληνικό
Κοινοβούλιο αλλά και µε τις γυναικείες οργανώσεις είναι πολύ σηµαντική για την προώθηση των
πολιτικών της Ισότητας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία για την βία που ασκείται εναντίον
των γυναικών και τα οποία προέρχονται από τον ΟΗΕ, την Ε.Ε, αλλά και την Ελλάδα. Όσον αφορά
7

την Ελλάδα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ότι α) τους τελευταίους 17 µήνες έγιναν 35 δολοφονίες
γυναικών από τους συντρόφους τους, β) για το 2009 έως τον Σεπτέµβριο τα δύο συµβουλευτικά
κέντρα της Γραµµατείας Ισότητας δέχτηκαν 1660 τηλεφωνήµατα και γ) µέχρι το Σεπτέµβριο και πάλι
µόνο για το 2009 πραγµατοποιήθηκαν 657 ραντεβού µε γυναίκες που ζήτησαν και έλαβαν
ψυχοκοινωνική στήριξη και νοµική συµβουλευτική για θέµατα κακοποίησης. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν
ότι το πρόβληµα υπάρχει στην Ελλάδα παρά τους νόµους που έχουµε, την εφαρµογή των νόµων για
την σωµατεµπορία και για την ενδοοικογενειακή βία.
Παρά τους νόµους αυτούς, το φαινόµενο αυξάνεται πάρα πολύ σηµαντικά. Ένα ενδεικτικό στοιχείο
όσον αφορά στην Αγγλία είναι ότι κάθε ένα λεπτό καταγγέλλεται στην αστυνοµία µια περίπτωση
ενδοοικογενειακής βίας και κατά µέσον όρο την εβδοµάδα, σκοτώνονται δύο γυναίκες από άντρα
σύντροφο ή πρώην σύντροφο. Το φαινόµενο της βίας έχει πολλές διαστάσεις νοµικές,
ψυχοκοινωνικές, οικονοµικής ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ισότητας των φύλων και
αποτελεί για τις γυναίκες το βασικότερο εµπόδιο για κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, ειρήνης, ισότητας
και ισότιµης συµµετοχής στην κοινωνία. Υποστήριξε ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή µια ευκαιρία να
αναπτυχθούν κάποιες δράσεις για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ευκαιρία που
δηµιουργήθηκε και από τον προηγούµενο σχεδιασµό της προηγούµενης κυβέρνησης όπου η κυρία
Τσουµάνη δέσµευσε κονδύλια και από το ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της βίας. Πρόκειται για ένα
κεκτηµένο στο οποίο βασίστηκε η νέα κυβέρνηση προσπαθώντας να το διευρύνει και να δώσει ένα
νέο προσανατολισµό µε µια ανακατάταξη των προτεραιοτήτων.
Η ανακατάταξη των προτεραιοτήτων στοχεύει στην ικανοποίηση δύο βασικών προτεραιοτήτων της
Κυβέρνησης, δηλαδή στον προσανατολισµό στις περισσότερο πληττόµενες οµάδες του πληθυσµού
και στην παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Οι δύο αυτές αρχές της κυβέρνησης έρχονται να
εξυπηρετήσουν µε ένα ιδανικό τρόπο το ζήτηµα της καταπολέµησης της βίας κατά γυναικών, γιατί
αφενός είναι πληττόµενες οµάδες οι κακοποιηµένες γυναίκες και αφετέρου, έχουν ανάγκη από
υπηρεσίες περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες των γυναικών. Υποστήριξε ότι παρά την
δυσαρέσκεια των γυναικείων οργανώσεων για την µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από το
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ειδικά για το ζήτηµα της καταπολέµησης της βίας
εναντίον των γυναικών η µεταφορά αυτή προσφέρει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα γιατί τα ανθρώπινα
δικαιώµατα αποτελούν βασικό στοιχείο για να καταπολεµηθεί αυτού του είδους η βία και το Υπουργείο
Δικαιοσύνης µεταξύ άλλων έχει την αρµοδιότητα και την αποστολή να βελτιώσει και να αναπτύξει την
νοµοθεσία προστασίας και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πέρα από τις προσπάθειες που θα αναπτυχθούν στην χώρα µας υπάρχει ταυτόχρονα και µια διεθνής
προσπάθεια στα πλαίσια του ΟΗΕ όπου µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα ξεκίνησε για την
καταπολέµηση της βίας µια διεθνής καµπάνια το 2008 που θα ολοκληρωθεί το 2015. Το Συµβούλιο
της Ευρώπης επίσης επεξεργάζεται σύµβαση για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας περιλαµβάνοντας όλες τις µορφές της βίας, σωµατική, ψυχική, βιασµό,
σεξουαλική παρενόχληση, αναγκαστικούς γάµους, κλειτοριδεκτοµή κ.τ.λ Ε ίναι λοιπόν µια πολύ καλή
στιγµή και πολιτικά και κοινωνικά να αναπτύξουµε την πολιτική καταπολέµησης της βίας εναντίον των
γυναικών. Η κυρία Στρατηγάκη ανακοίνωσε ότι σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και ο κυβερνητικός
σχεδιασµός µε την ανάπτυξη εθνικού προγράµµατος για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας
κατά των γυναικών για τα έτη 2009 έως 2013 το οποίο θα ανακοινωθεί τις αµέσως επόµενες ώρες από
τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υφυπουργό σε µια προσπάθεια να δοθεί έµφαση στην
αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει στοιχεία δράσεων και του
παρελθόντος, όµως είναι η πρώτη φορά που καταρτίστηκε και είναι έτοιµο να εφαρµοστεί
ολοκληρωµένο πρόγραµµα το οποίο θα αναπτύξει δράσεις σε οκτώ επίπεδα.
Τα επίπεδα αυτά είναι α) η νοµοθεσία, β) οι δοµές, γ) οι υπηρεσίες, δ) η πρόληψη και η
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, ε) η κατάρτιση, στ) η τεκµηρίωση και η έρευνα, ζ) η κοινωνία των
πολιτών και η συνεργασία µε τις ΜΚΟ και η) το θεσµικό πλαίσιο συνεργασιών. Η χρηµατοδότηση
στηρίζεται στο ΕΣΠΑ και στις δεσµεύσεις της προηγούµενης κυβέρνησης µε νέο όµως
προσανατολισµό και µε την πρόθεση να επανεξεταστεί και η ισχύουσα νοµοθεσία όπως για
παράδειγµα ο νόµος 3500 του 2006 για την ενδοοικογενειακή βία, στον οποίο έχουν ασκήσει κριτική οι
γυναικείες οργανώσεις ειδικά για τον θεσµό της ποινικής διαµεσολάβησης αλλά και για άλλα στοιχεία
του, τα οποία και θα επανεξεταστούν. Επίσης ο νόµος για τον βιασµό που είναι από το 1986, αρκετά
παλιός δηλαδή, θα βελτιωθεί και οι ρυθµίσεις του θα επεκταθούν. Παράλληλα τόνισε ότι ιδιαίτερα για
την εµπορία των ανθρώπων και την διακίνηση των γυναικών θα επικυρωθεί η σύµβαση του
Συµβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της διακίνησης και εµπορίας των ανθρώπων του 2005.
Σηµαντικό στοιχείο που διαπνέει την πρόθεση για τη βελτίωση και την ενίσχυση της νοµοθεσίας είναι η
ένταξη της διάστασης του Φύλου µέσα στην φιλοσοφία των νόµων που έχουν ως αποδέκτες τις
πληττόµενες οµάδες πληθυσµού και η αποµάκρυνση από οπτικές πιο συντηρητικές, όπως για
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παράδειγµα η προτεραιότητα στην στήριξη της οικογένειας έναντι της υπεράσπισης και στήριξης της
γυναίκας. Για παράδειγµα ο θεσµός της διαµεσολάβησης επί της ουσίας ωθούσε τις γυναίκες να
συµβιβαστούν ακόµα και στις περιπτώσεις που ήταν θύµατα ενδοοικογενειακής βίας και να
επιστρέψουν στην οικογενειακή εστία.
Σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, ο νόµος για την αντιµετώπιση τη έµφυλης βίας που έχει
αναγνωριστεί διεθνώς έχει πολύ πιο υποστηρικτική στάση απέναντι στις γυναίκες που θέλουν να
φύγουν από τον κύκλο της συζυγικής κακοποίησης. Στην προγραµµατική ανακοίνωση του Εθνικού
Προγράµµατος περιλαµβάνεται πρόβλεψη για 14 Συµβουλευτικά Κέντρα σε όλη την ελληνική
επικράτεια, ένα σε κάθε Περιφέρεια ενταγµένα στον οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων, τα οποία περιλαµβάνουν και συµβουλευτική για την κακοποίηση, αλλά και συµβουλευτική για
άλλα πράγµατα όπως είναι η απασχόληση. Αυτά τα Κέντρα είναι προτεραιότητα να αναπτυχθούν µε
χρηµατοδότηση του Ε.Σ.Π.Α., έτσι ώστε να µπορούν, πολύ γρήγορα, να λειτουργήσουν στις
πρωτεύουσες των Περιφερειών. Παράλληλα, σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α., προβλέπεται η
δηµιουργία ξενώνων όπου θα υπάρχει Συµβουλευτικό Κέντρο που θα ανήκει στο Δήµο, ώστε να
µπορεί να λειτουργήσει η σχέση µεταξύ της Γραµµατείας Ισότητας και του Δήµου. Σύµφωνα µε το
Συµβούλιο της Ευρώπης θα έπρεπε να υπάρχει µια θέση φιλοξενίας σε ξενώνα για κάθε 10.000
γυναίκες και στόχος είναι να αναπτυχθούν. Επίσης προβλέπεται η δηµιουργία τηλεφωνικής γραµµής
SOS εθνικής εµβέλειας, υπό την καθοδήγηση και την οργάνωση της Γραµµατείας Ισότητας µε στόχο
την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής, νοµικής, νοµικής βοήθειας και συνεργασίας µε τους
δικηγορικούς συλλόγους.
Προβλέπεται ακόµα καµπάνια που θα απευθύνεται προς τους άντρες, στα πρότυπα της διεθνούς
εµπειρίας της «Καµπάνιας της λευκής κορδέλας» όπου άνδρες καλούνται να δηλώσουν ότι δεν είναι
βίαιοι και η οποία ήταν πολύ επιτυχηµένη. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για καµπάνιες και φυσικά,
καµπάνια προς τις γυναίκες µε ένα σύνθηµα του τύπου «σπάστε τη σιωπή», ώστε να ενθαρρυνθούν
να ζητήσουν βοήθεια. Πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι και η κατάρτιση του στελεχιακού δυναµικού της
Δηµόσιας Διοίκησης, αφενός των Δηµόσιων Λειτουργών που έρχονται σε επαφή µε τις κακοποιηµένες
γυναίκες, όπως αστυνοµικοί, επαγγελµατίες υγείας και πρόνοιας και αφετέρου µε τα στελέχη των
συµβουλευτικών Κέντρων και των ξενώνων. Είναι µια από τις προτεραιότητες, ώστε να µπορέσει να
λειτουργήσει σωστά το κράτος στην αντιµετώπιση και διαχείριση τέτοιων φαινοµένων. Η εξειδικευµένη
προσέγγιση προς τις γυναίκες αυτές απαιτεί επιστηµονικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους, νοµικούς για να υπάρχει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση.
Στο Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνονται και ζητήµατα τεκµηρίωσης και έρευνας διότι στην Ελλάδα
πέραν του 2003 δεν υπάρχει ολοκληρωµένη, βασισµένη σ το πληθυσµό, µε δειγµατοληψία, µεγάλη
έρευνα για το εύρος της κακοποίησης. Τα στοιχεία συνήθως είναι από άλλες χώρες και σε όλες τις
Εκθέσεις αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν έχει στοιχεία. Χρειάζεται να γίνει µια τέτοιου είδους µεγάλη
έρευνα, όπως χρειάζεται και παρακολούθηση και τεκµηρίωση όλης της πορείας αυτής της έρευνας. Η
συµµετοχή των Γυναικείων Οργανώσεων στις δράσεις για την καταπολέµηση της βίας είναι πάρα
πολύ σηµαντική, η κυρία Τσουµάνη είχε ανακοινώσει στις Γυναικείες Οργανώσεις ότι έχει προβλεφθεί
από το Ε.Σ.Π.Α. ενίσχυση των δράσεων των Γυναικείων Οργανώσεων, δράση που αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα και για την νέα κυβέρνηση ενώ ταυτόχρονα, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις δράσεις
που αφορούν την βία κατά των γυναικών ώστε να δοθούν συγκεκριµένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Ως
προς το ζήτηµα του θεσµικού πλαισίου συνεργασιών, τόνισε ότι υπάρχει διυπουργική συνεργασία που
θα ενταθεί, µε στόχο να ενταχθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις για τη βία και των άλλων
υπουργείων, της Προστασίας του Πολίτη, της Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας που έχουν επίσης
αρµοδιότητες για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Προστίθεται και η δραστηριοποίηση
του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, που ιδρύθηκε από
τη Γραµµατεία Ισότητας το 2003, κατά την ελληνική προεδρία και το οποίο είναι στο πρότυπο του
ευρωπαϊκού, γεγονός πολύ σηµαντικό, γιατί επιτυγχάνει τη συστηµατική συνεργασία, αφενός, των
δηµόσιων φορέων και αφετέρου των γυναικείων οργανώσεων.
Η απουσία στοιχείων για την Ε λλάδα που οφείλεται στην απουσία ερευνών δεν καλύπτεται από την
ύπαρξη του Παρατηρητηρίου που βοηθά στην συνεργασία µεταξύ των γυναικείων οργανώσεων και
του κράτους. Οι έρευνες πρέπει να υλοποιηθούν από ερευνητικούς φορείς, πχ ΕΚΕ που κάνει
πανελλαδικές έρευνες και µπορεί να έχει στοιχεία για το σύνολο του πληθυσµού. Τέλος τόνισε ότι για
να υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι απαραίτητο η όλη προσπάθεια να έχει την ενεργή
υποστήριξη του Κοινοβουλίου και των γυναικείων οργανώσεων και υποστήριξε ότι ως φεµινίστρια,
προερχόµενη από χώρους γυναικείων οργανώσεων και έχοντας δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στις
γυναικείες οργανώσεις και στις σπουδές φύλου στο πανεπιστήµιο, θεωρεί εξαιρετική συγκυρία το
γεγονός ότι αρχίζει τη δουλειά ως Γενική Γραµµατέας Ισότητας από ένα θέµα το οποίο είναι στην
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πρώτη γραµµή του προβλήµατος της ισότητας των φύλων και πρέπει να αναδειχτεί ως αυτοτελές και
όχι σαν υποκεφάλαιο ενός µεγαλύτερου προγράµµατος ισότητας των φύλων.
Η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, Τιτίνα Πανταζή, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση της κυρίας
Στρατηγάκη απάντησε σχεδόν σε όλα τα ερωτηµατικά και τις ενστάσεις της Ένωσης Γυναικών
Ελλάδος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο θέµα της βίας. Ευχήθηκε τα όσα προαναγγέλθηκαν να
ευοδωθούν προκειµένου να ακολουθηθεί η ορθή πορεία για την εξάλειψη αυτού του φαινοµένου της
βίας κατά των γυναικών που ταλαιπωρεί τις κοινωνίες της Ευρώπης. Τόνισε ότι στη δέσµη των
µέτρων που παρουσιάστηκαν από την κυρία Στρατηγάκη λείπει το θέµα των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, τα οποία, κυρίως τα ηλεκτρονικά, παίζουν πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση
νοοτροπίας µορφωτικού επιπέδου, πολιτισµικού επιπέδου κ.λπ.. Τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα
τελευταία χρόνια. εισάγουν και σπέρνουν καθηµερινά τη βία στο σπίτι.
Για παράδειγµα τους τρεις τελευταίους µήνες υπάρχει µια διαφήµιση που προβάλλεται από όλα τα
τηλεοπτικά κανάλια και τα κρατικά όπου εµφανίζεται ένας κύριος να λέει σε µια κοπέλα, που κάθεται
σαν «αγγούρι», χωρίς καµία έκφραση στο πρόσωπο, σαν να είναι πράγµα και όχι άνθρωπος «γιατί
δεν µου είπες ότι έχεις παράσταση στο θέατρο και το έµαθα από το 11880;» και της τραβάει ένα
χαστούκι. Αυτό µπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγµα προς µίµηση και στα µικρά παιδιά και ενισχύει
την τάση της βίας που έχει ο κάθε άντρας απέναντι στη γυναίκα. Είναι απαράδεκτο, και επί τρεις µήνες
η Ένωση Γυναικών Ελλάδος παίρνει συνεχώς τηλέφωνα να το σταµατήσουν, δεν έχει παρέµβει η
Γενική Γραµµατεία Ισότητας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο.
Περιµένουµε από την Επιτροπή ή από την κυρία Στρατηγάκη, να γίνει µια παρέµβαση να σταµατήσει
αυτή η διαφήµιση. Τόνισε πως δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το φαινόµενο της βίας κατά των γυναικών
είναι έκφραση της θέσης εξουσίας που έχουν τα δύο φύλα ανάµεσά τους και αυτή η σχέση εξουσίας
είναι αυτό που προσπαθούµε χρόνια να αλλάξουµε. Το φαινόµενο της βίας κατά των γυναικών
αποτελεί έκφραση και µέτρο του πολιτισµικού και µορφωτικού επιπέδου µιας χώρας. Υποστήριξε
όµως η κυρία Πανταζή ότι α υτό δεν είναι αλήθεια, διότι παντού υπάρχει η βία σε όλες τις κοινωνίες,
όποιο και αν είναι το µορφωτικό και βιοτικό τους επίπεδο, όσο εξελιγµένη και αν είναι µια κοινωνία.
Όλες οι κοινωνικές τάξεις περιλαµβάνονται στους θύτες και στα θύµατα. Αυτό πρέπει να γίνει
κατανοητό καθώς η παλαιότερη λογική ότι η βία παρουσιάζεται στα αδύνατα και κατώτερα οικονοµικά
στρώµατα αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει καθώς περισσότερη βία ασκείται στα ανώτερα στρώµατα και
µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο.
Επικαλέστηκε µάλιστα το παράδειγµα σκληρής σωµατικής κακοποίησης γυναίκας από τον γιατρό
σύζυγό της το διάστηµα που η κυρία Πανταζή ήταν η Γενική Γραµµατέας Ισότητας και συµφώνησε µε
την Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κυρία Μερεντίτη η οποία δήλωσε ότι όσο ανεβαίνουµε κοινωνικά τόσο
αυξάνεται η σιωπή και η απουσία καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, λέγοντας ότι σε αυτές τις
περιπτώσεις δυστυχώς η σιωπή εξαγοράζεται οικονοµικά, γεγονός για το οποίο ευθύνονται και οι ίδιες
οι γυναίκες που ανέχονται από την πρώτη στιγµή την κακοποίηση ακόµα και όταν γνωρίζουν ότι θα
έχει συνέχεια. Υποστήριξε ότι µε το νόµο του 2006 για τ ην ενδοοικογενειακή βία έγινε ένα βήµα
µπροστά, αλλά ήταν λίγο δειλό το νοµοσχέδιο, γιατί αντιµετώπιζε το θέµα ως οικογένεια και στην
προσπάθεια να προστατευτεί η οικογένεια άφησε υποψίες ιδιαίτερα για τη διαµεσολάβηση δικαστή, ο
οποίος δεν είναι εξειδικευµένος για τα οικογενειακά θέµατα, όπως γίνεται στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.,
γεγονός που ελλοχεύει κίνδυνο ο θύτης να διαφύγει των συνεπειών της πράξης του.
Για το λόγο αυτό ζήτησε την ενεργοποίηση του ν. 2447/1996, που θεσµοθέτησε τη λειτουργία των
οικογενειακών δικαστηρίων καθώς η Ένωση Γυναικών Ελλάδος πιστεύει ότι αν πρέπει να πάει σε
δικαστήριο η υπόθεση, πρέπει να πάει στα οικογενειακά δικαστήρια, αλλά τα οικογενειακά δικαστήρια
δεν είναι στελεχωµένα µε το εξειδικευµένο δικαστικό προσωπικό, που έχει άποψη και συγκεκριµένο
τρόπο προσέγγισης των θεµάτων της οικογένειας. Υποστήριξε ακόµα ότι η στελέχωση των ξενώνων
και των συµβουλευτικών κέντρων πρέπει να γίνει µε τους κατάλληλους ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς και πρέπει να υπάρχει χώρος για τα παιδιά που παίρνουν οι γυναίκες µαζί τους
φεύγοντας νύχτα από το σπίτι, να υπάρχει παιδικός σταθµός και παιδαγωγός. Όλα αυτά στοιχίζουν
πάρα πολύ και είναι δύσκολα, αλλά από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Τόνισε επίσης ότι είναι πολύ
σηµαντική η συνεργασία µε τις ΜΚΟ και υποστήριξε ότι χρειάζεται µια µεγάλη καµπάνια και µια µεγάλη
προσπάθεια για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης ενάντια στη γυναίκα µέσα στην κοινωνία καθώς
πέρασαν πολλά χρόνια από την πρώτη Οδηγία της ΕΟΚ, το 1976, που µίλησε για ίση αµοιβή, ίση
εργασία ανάµεσα στον άντρα και τη γυναίκα και ακόµη στην Ευρώπη, η γυναίκα αµείβεται κατά 25%
λιγότερο από τον άντρα για ίσης αξίας εργασία. Εάν δεν απαλειφθούν όλες αυτές οι διακρίσεις, που
υπάρχουν σε βάρος των γυναικών µέσα στην κοινωνία, ώστε και η ίδια η γυναίκα να αισθάνεται
δυνατή και να πατάει γερά στα πόδια της, να έχει αυτοπεποίθηση, να σέβεται τον εαυτό της, θα
εξακολουθεί να υπάρχει και η βία.
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Η Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, Καλλιόπη Μπουντούρογλου, τόνισε ότι η ΟΓΕ θα
θέσει το ζήτηµα της βίας κατά των γυναικών από µία άλλη οπτική γωνία. Υποστήριξε ότι το ζήτηµα της
βίας κατά των γυναικών είναι ταξικό, ζήτηµα σύµφυτο µε την εκµεταλλευτική κοινωνία, στην οποία
επικρατούν εκείνες οι κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, οι οποίες κυριαρχούν
στο καπιταλιστικό σύστηµα. Η εργοδοτική και κρατική βία περνάει και το κατώφλι του σπιτιού µε τη
φυλετική της µορφή στις γυναίκες και την ηλικιακή της µορφή στα παιδιά. Η κάθε είδους βία κατά των
γυναικών και η απειλή της, που µπορεί να είναι σωµατική, λεκτική, ψυχολογική πίεση και κακοποίηση,
είναι κοινωνικό φαινόµενο µε συγκεκριµένες οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Έτσι µόνο
εξηγείται και η αύξηση της βίας κατά των γυναικών, όσο διευρύνονται οι ταξικές διαφορές στις
εκµεταλλευτικές κοινωνίες γεγονός που εξηγεί και την αύξηση που παρατηρείται παρά τα µέτρα που
λαµβάνονται κατά καιρούς.
Υποστήριξε ότι µορφή βίας είναι και η ανεργία και η απειλή της, η απόλυση λόγω εγκυµοσύνης ή για
συνδικαλιστικούς λόγους ή η υπογραφή συµφωνητικού µε την εργοδοσία ότι δεν θα τεκνοποιήσει µια
γυναίκα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να προσληφθεί. Βία είναι επίσης η παράνοµη
και µαύρη εργασία, η ενοικίαση της εργαζόµενης στο δουλέµπορο, οι µαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό
αλλά και στο δηµόσιο τοµέα όπως συνέβη µε τα stage, η παραµονή στην εργασία 5 – 17 χρόνια
επιπλέον των γυναικών που εργάζονται στο δηµόσιο, η τροµοκρατία που επικρατεί στους χώρους
δουλειάς. Πρόσθεσε ακόµα ότι παρόλο που η πορνεία εντάσσεται στη βία κατά των γυναικών και των
παιδιών, το 1999 θεσπίστηκε νόµος, που καθιερώνει την πορνεία ως επάγγελµα ενώ αναφέρθηκε και
στις ακραίες µορφές βίας, που υφίστανται οι γυναίκες του τρίτου κόσµου, όπως και οι γυναίκες σε
εµπόλεµες περιοχές. Υποστήριξε ότι αν δεν µπει στον προβληµατισµό µας ολόκληρη η διάσταση του
κοινωνικού φαινοµένου της βίας, αν παραβλέψουµε το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών είναι µια
µορφή φυλετικής καταπίεσης, που είναι άρρηκτα δεµένη µε την ταξική κοινωνία, τότε αποκρύπτουµε
εσκεµµένα την ουσία του προβλήµατος.
Τόνισε ότι προσπερνάµε το γεγονός ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, µέσα σε µια ταξική
κοινωνία, καθιστούν τη γυναίκα δεύτερης κατηγορίας πολίτη, φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναµικό,
δέσµια σε προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες είναι παθογόνες για την ίδια και για τα
παιδιά της και ενώ δεν εξασφαλίζονται οι όροι της κοινωνικής και της οικονοµικής ανεξαρτησίας,
επικεντρώνουµε στη φυλετική του διάσταση, λέγοντας τη µισή αλήθεια µε στόχο την απόκρυψη της
ευθύνης του συστήµατος. Η κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης καλλιεργεί τη λογική της ανοχής για το
κοινωνικό αυτό πρόβληµα µέσα από όλους τους ιδεολογικούς της µηχανισµούς, µέσα από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, µέσα από τους θεσµούς, την εκκλησία κ.λπ. Για αυτό
οι προτάσεις της ΟΓΕ εστιάζονται στην αντιµετώπιση των άµεσων κοινωνικών προβληµάτων, όπως το
δικαίωµα της πλήρους και σταθερής δουλειάς, της δηµόσιας και δωρεάν υγείας, πρόνοιας και παιδείας
χωρίς διακρίσεις, ώστε η οικογένεια να αντιµετωπίζει τις στοιχειώδεις ανάγκες της και η γυναίκα να
είναι οικονοµικά ανεξάρτητη, που είναι η πρώτη προϋπόθεση για να διεκδικήσει και να επιβάλει τον
σεβασµό στην προσωπικότητά της.
Επίσης η ΟΓΕ προτείνει την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για µέτρα προστασίας από το κράτος µε
φραγµό στην ασυδοσία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που προβάλουν τη βία, την εκπόρνευση
των νέων γυναικών σε σχεδόν όλες τις ζώνες των προγραµµάτων τους. Να υπάρχουν προγράµµατα
και υποδοµές υποστήριξης των κακοποιηµένων γυναικών από κρατικούς φορείς. Να λειτουργούν
κρατικά, συµβουλευτικά κέντρα, στα οποία να καταφεύγουν µε ασφάλεια οι γυναίκες, που πλήττονται
από τη βία, στελεχωµένα µε ειδικευµένο, επιστηµονικό προσωπικό και όχι µη κυβερνητικές
οργανώσεις, που συχνά υπάρχουν για να «ροκανίζουν» µόνο κονδύλια. Επίσης ζήτησε να καταργηθεί
ο νόµος, που κατοχυρώνει την πορνεία ως επάγγελµα, να ιδρυθούν κέντρα φροντίδας προστασίας
των γυναικών, που έχουν εµπλακεί στην πορνεία, να γίνουν εκστρατείες σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης για την καταπολέµηση της άγνοιας σε ό,τι αφορά την ανισοτιµία των γυναικών και των
προκαταλήψεων, που βασανιστικά µεταλαµπαδεύονται από γενιά σε γενιά, διαιωνίζοντας την
αποδοχή της βίας κατά των γυναικών.
Τέλος υποστήριξε ότι για την ΟΓΕ µόνη αποτελεσµατική λύση είναι οι γυναίκες να στηριχθούν στη
δύναµή τους, να οργανωθούν και να παλέψουν µέσα από το λαϊκό κίνηµα για να διεκδικήσουν τα
δικαιώµατά τους. Έτσι, µόνο, θα συνειδητοποιήσουν ότι οι φυλετικές διακρίσεις σε βάρος τους θα
οξύνονται, όσο οι ταξικές διαφορές διευρύνονται. Όσο θα υπάρχει ο καπιταλισµός, θα βρίσκει έδαφος
η εργασιακή και σεξουαλική εκµετάλλευσή τους και η κάθε είδους βία εναντίον τους. Αυτή η
πολυποίκιλη καταπίεση και εκµετάλλευσή τους είναι διαχρονικά χρήσιµη για την εκµετάλλευση και την
καταπίεση όλων.
Η Εκπρόσωπος της Αδέσµευτης Κίνησης Γυναικών, Σταµατίνα Καλουδάκη, ξεκίνησε την παρέµβασή
της µε αναφορά στις δοµινικανές αδελφές Mirabal, Marie Argentina Minerva, Patricia Mercedes,
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Antonia Maria Teresa, που βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και στραγγαλίστηκαν, επειδή αντιστάθηκαν
στη δικτατορία του Rafael Leónidas Trujillo, στον Άγιο Δοµήνικο, στις 25 Νοεµβρίου του 1960,
ηµεροµηνία που καθιερώθηκε ως ηµέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Τόνισε ότι
έκανα αυτή την αναφορά για να τιµήσει τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν από πέρσι τον Αύγουστο
µέχρι σήµερα. Στην Ελλάδα έχουµε 35 δολοφονίες. Τόνισε ότι ο θλιβερός κατάλογος, πριν και µετά τις
αδελφές Mirabal, είναι µεγάλος. Προσβολές, υποτιµήσεις, σωµατικές κακώσεις, βιασµοί, δολοφονίες
γυναικών και κοριτσιών, οικονοµικοί αποκλεισµοί παντού, στον δρόµο, στη δουλειά, στο χωράφι, στα
στρατόπεδα προσφύγων, στο σπίτι. Εγκλήµατα τιµής και βιαιότητες ακόµα και κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης.
Υποστήριξε ότι µια καινούργια µορφή εκβιασµού είναι η αλλαγή του επωνύµου των γυναικών και
ζήτησε από την κυρία Στρατηγάκη και την Επιτροπή να το λάβουν υπόψη τους. Από πέρσι τον
Νοέµβριο, που άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, οι γυναίκες επιλέγουν. Γιατί επιλογή σηµαίνει ισότητα
και αν δεν είσαι ίσος, δεν έχεις επιλογές. Για αυτό τον λόγο πρότεινε την επιστροφή στον νόµο του
1983. Υποστήριξε επίσης ότι Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν κοιτά ούτε ηλικία, ούτε
τάξη, ούτε γεωγραφικό διαµέρισµα. Η βία είναι διαταξική οι επιπτώσεις της, όµως, έχουν ταξικό
χαρακτήρα. Ο βιασµός είναι όπλο στον πόλεµο, τιµωρία στην ειρήνη, κατοχή στον γάµο. Το αίµα και ο
πόνος ανήκουν σε κάθε κακοποιηµένη γυναίκα, αλλά οι πληγές ανήκουν σε όλες τις γυναίκες του
κόσµου. Η βία και η κακοποίηση κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι το αποτέλεσµα
συγκεκριµένων ιστορικών, οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων. Αυξάνεται µέρα µε τη µέρα και όσο
βαθαίνει η ανισότητα, αύριο η βία θα έχει µορφή πανδηµίας. Μην ξεχνάτε τις σηµερινές κοινωνικές
συνθήκες, την εκµεταλλευτική κοινωνία, τις συνθήκες των γυναικών, την ανεργία και όλα όσα
αναφέρθηκαν. Τόνισε ότι για πολλά χρόνια ασκείται µία στρογγυλοποιηµένη και διαχειριστική πολιτική
για την αντιµετώπιση της βίας. Τις τελευταίες δεκαετίες η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως στα
θέµατα προστασίας των θυµάτων, έχει την εµπλοκή των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Η θεσµική αναγνώριση και ανακήρυξη των ΜΚΟ σε βασικούς φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής
µαζί µε το Κράτος θέτει κάποια ερωτηµατικά για το που οδήγησε. Υποστήριξε ότι τα µερικά
πλεονεκτήµατα είναι προσωρινά και, πάντως, καθόλου δεδοµένα, γιατί η άσκηση κοινωνικής πολιτικής
σταµατά µε το κλείσιµο του αντίστοιχου προγράµµατος και καθόλου δεδοµένα, γιατί είναι
περιορισµένου χρονικού ορίζοντα. Τόνισε ότι ένας δηµόσιος µηχανισµός, κοινωνικά ελεγχόµενος, θα
µπορούσε να εγγυηθεί την κοινωνική προστασία ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και εν δυνάµει να
περιορίσει εκδηλώσεις ατοµικού ωφελιµισµού και πλουτισµού. Απαιτείται σύσταση ενός ενιαίου φορέα
για την ενδοοικογενειακή βία και, γενικώς, τη βία, στον οποίο πρέπει να συµµετέχουν τα Υπουργεία
Υγείας, Παιδείας, Απασχόλησης, Δικαιοσύνης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα πανεπιστήµια. Να
συνταχθεί εθνικό σχέδιο δράσης σε όλη τη χώρα για να χρησιµοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, που
υπάρχουν, όπως κτίρια, δοµές, ανθρώπινο δυναµικό. Το φαινόµενο της βίας πρέπει να θεωρηθεί
πρώτης προτεραιότητας. Οι πόροι υπάρχουν.
Ως αρχή πρότεινε το 1% επί του ΑΕΠ καθώς θεωρεί ότι είναι µία καλή «µαγιά» για τη στήριξη του
εγχειρήµατος. Εκατοµµύρια ευρώ είναι η αφανής, η απλήρωτη, αλλά κοινωνικά αναγκαία, εργασία των
γυναικών, δηλαδή η οικιακή οικονοµία, η οικόσιτη οικονοµία, το µεγάλωµα των παιδιών, το κράτηµα
της τρίτης ηλικίας, που έχει καρπωθεί το Κράτος και έχει ασκήσει κοινωνική πολιτική. Ζήτησε να
καταµετρηθεί η αφανής εργασία των γυναικών αίτηµα για το οποίο η Αδέσµευτη Κίνηση Γυναικών έχει
κάνει πάρα πολλές καµπάνιες από το 1986 και υπήρχε δέσµευση να καταµετρηθεί η αφανής εργασία
των γυναικών, να εµφανιστεί στους εθνικούς λογαριασµούς και ο παραγόµενος πλούτος από την
αφανή εργασία να επιστραφεί στις γυναίκες και στην κοινωνία.
Το ζήτηµα είναι να γίνει σήµερα η αρχή ανεξάρτητα του χρόνου που χρειάζεται για την τελική
υλοποίηση. Τέλος υποστήριξε ότι στην σηµερινή εικόνα για τις σχέσεις των δύο φύλων, από τα Μ.Μ.Ε.
έπρεπε να έχουµε εφεύρει τουλάχιστον είκοσι χρόνια πίσω. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο,
θεωρητικά, εποπτεύονται, διέπονται από δεοντολογικούς κανόνες, αρχές και νόµους. Πρακτικά, όµως,
είναι οι µόνιµα ύπουλοι καθοδηγητές, µέσα στα σπίτια, στα καφενεία, στις πλατείες και δηλητηριάζουν
τις ανθρώπινες σχέσεις. Η Ε.Ρ.Τ. εισπράττει υποχρεωτικές εισφορές µέσω Δ.Ε.Η., από 7 εκατ.
πελάτες, που έχει η Δ.Ε.Η., εισπράττει κάθε χρόνο περίπου 300 εκατοµµύρια ευρώ. Τα τελευταία τρία
χρόνια, έχει εισπράξει 1 δισ. €. Σε αυτή τη δηµόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία, έπρεπε ήδη, εδώ και
πολύ καιρό, να προβάλλονται ωριαίες καθηµερινές εκποµπές, για την ενηµέρωση θυµάτων βίας και
την ευαισθητοποίηση της κ οινωνίας. Εάν θα µπορούσαµε να ακούσουµε µια γυναίκα κακοποιηµένη,
θα µας έλεγε «φτάνει πια, δεν πάει άλλο». Μπορούµε εάν το θέλουµε. Είναι θέµα πολιτικής βούλησης.
Ο θλιβερός κατάλογος των δολοφονηµένων γυναικών πρέπει να κλείσει. Η απόγνωση και αποµόνωση
πρέπει να σπάσουν.
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Η Πρόεδρος του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, Σούλα Πανάρετου, τόνισε ότι το
φαινόµενο της βίας εναντίον των γυναικών δεν αφορά µια προβληµατική µερίδα των ανδρών αλλά ότι
είναι µια εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας ανάµεσα στα δύο φύλα. Είναι «µοχλός»
κοινωνικού ελέγχου των γυναικών, ελέγχεται το σώµα τους, η ψυχή τους, οι φιλοδοξίες τους, η
κινητικότητά τους µέσα στην κοινωνία. Άρα, το φύλο του δράστη είναι αντρικό και το φύλο του
θύµατος, κατά κανόνα, είναι οι γυναίκες και συνακόλουθα και τα παιδιά και συνιστά βαριά παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι στον αντίποδα της ισότητας. Η ισότητα είναι θεµελιώδες
ανθρώπινο δικαίωµα και άρα πρέπει να υπάρξει µηδενική ανοχή. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί
σήµερα δεν είναι ότι µειώθηκαν τα νούµερα αλλά ότι οι κοινωνίες διεθνώς, αναγνωρίζουν τη βία κατά
των γυναικών ως κοινωνικό κακό, ως έκφραση κοινωνικής παθολογίας, ως κοινωνική πληγή. Αυτή
είναι η πρόοδος, η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία 25 - 30 χρόνια αφού ο όρος «ενδοοικογενειακή
βία» πρωτοακούστηκε το 1985. Οπότε, ο ιστορικός χρόνος δεν είναι πάρα πολύς χρόνος
επαλήθευσης.
Είναι ένα φαινόµενο, που υπάρχει παντού, µέσα στο σπίτι, στην εργασία και στην κοινωνία είναι
ποικίλες οι µορφές, µε τις οποίες εµφανίζεται σωµατική βία, σεξουαλική, συναισθηµατική, ψυχολογική
και βέβαια, αφορά όλες τις γυναίκες, διότι διατρέχει όλους τους πολιτισµούς και όλες τις εισοδηµατικές
τάξεις. Στην Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω επιπέδου πολιτισµού, ασχοληθήκαµε τα
τελευταία χρόνια, κυρίως, µε την ενδοοικογενειακή βία όπου υπάρχει και σχετικός νόµος, παρά την
όποια κριτική µπορεί να ασκήσει κανείς σε αυτόν. Και για το trafficking, µε την παράνοµη διακίνηση
των γυναικών έχουµε τον νόµο και το προεδρικό διάταγµα και ακούσαµε ότι προτίθεται η Κυβέρνηση
να φέρει το θέµα στη Βουλή, για επικύρωση της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την
δράση κατά της εµπορίας ανθρώπων. Αυτό θα συµπληρώσει και θα ενισχύσει την υπάρχουσα
νοµοθεσία. Και η σεξουαλική παρενόχληση αντιµετωπίζεται νοµικά στον νόµο 3488 του 2006 όπου
ενσωµατώθηκε η κοινοτική οδηγία και ποινικοποιήθηκε η σεξουαλική παρενόχληση και θεωρείται
διάκριση φύλου και συνεπώς απαγορεύεται. Κατά συνέπεια υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο κατά κάποιο
τρόπο ικανοποιητικό. Υποστήριξε ό µως ότι αυτού του είδους οι νόµοι, εάν δεν υπάρχει συνεχής
πολιτική προσοχή και αν δεν υπάρχουν και οι υποδοµές, είναι σαν µια ρόδα που γυρίζει στον αέρα.
Όλοι αυτοί έχουνε µια δοµή. Λένε «πρόληψη, αυστηροποίηση των ποινών και εν συνεχεία, προστασία
των θυµάτων». Όµως, για να κάνουµε προστασία των θυµάτων, πρέπει να έχουµε κέντρα. Πρέπει να
έχουµε άσυλα φιλοξενίας, να έχουµε κέντρα συµβουλευτικής. Άρα, είναι ένας τοµέας, στον οποίο και η
τοπική αυτοδιοίκηση θα µπορούσε να παίξει έναν πολύ δηµιουργικό ρόλο. Όµως, κάθε φορά που ο
Σύνδεσµος έθεσε τα θέµατα αυτά, ενώπιον των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή
µεµονωµένων τοπικών αρχών, έλαβε ως απάντηση ότι υπάρχει η γνωστή µάστιγα της οικονοµικής
δυσπραγίας των Ο.Τ.Α..
Για το θέµα της ενδοοικογενειακής βίας υποστήριξε ότι το νοµοθέτηµα είναι ένα σηµαντικό βήµα όµως
χρειάζεται διπλή νοµοθετική αντιµετώπιση, καταρχήν µε συµπλήρωση των διατάξεων που εισήγαγε ο
νόµος 3500 και µε ένταξή τους στον κώδικα ποινικής δικονοµίας ώστε να εναρµονιστούν µε τις λοιπές
διατάξεις και να γίνουν γνωστές και κατανοητές από δικηγόρους και δικαστήρια. Οι νέες διατάξεις, που
αναφέρονται σε αδικήµατα, ήδη προβλεπόµενα από τον ποινικό κώδικα, να διατυπωθούν ως
επιβαρυντικές περιπτώσεις των αδικηµάτων αυτών καθώς αυτή είναι µια νοµοτεχνικά ορθή µέθοδος, η
οποία θα συντελέσει στην ορθή εφαρµογή των νέων διατάξεων για την καλύτερη προστασία των
θυµάτων. Δυστυχώς, τόνισε, οι διατάξεις που εισήγαγε ο νόµος 3500 είναι εκτός κωδίκων. Παράλληλα
χρειάζονται υποστηρικτικά µέτρα. Υποστήριξε ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί η ενδοοικογενειακή βία ως
µείζον κοινωνικό πρόβληµα, η λύση του οποίου θα καταστήσει τις ποινικές διατάξεις αποτελεσµατικές,
ενώ θα παραµείνουν αναποτελεσµατικές, εφόσον δεν αντιµετωπιστεί σωστά και αυτό.
Για τον σκοπό αυτό, πρότεινε να ενισχυθούν και να αυξηθούν οι υπηρεσίες στήριξης των θυµάτων και
γενικότερα, της οικογένειας, ώστε να επιτευχθεί και η καταστολή, αλλά και η πρόληψη. Εξέφρασε
σοβαρές επιφυλάξεις, για το σύστηµα ποινικής διαµεσολάβησης, που προβλέπει ο νόµος
επισηµαίνοντας ότι ο εισαγγελέας δεν διαθέτει, κατά κανόνα, την κατάλληλη κατάρτιση, ούτε και τον
χρόνο να ασχοληθεί µε τέτοια ζητήµατα, λόγω του εξαιρετικού φόρτου εργασίας. Τόνισε ότι είναι
αναγκαιότητα η ίδρυση και ενίσχυση των υποστηρικτικών δοµών και η σύσταση ενός ειδικού σώµατος,
κατάλληλα εκπαιδευµένων οικογενειακών λειτουργών, που να µπορούν να τον συνδράµουν ή στους
οποίους θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν, απευθείας, τα θύµατα ελλείψει των οικογενειακών
δικαστηρίων. Υποστήριξε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στις µεγάλες πόλεις, η ποινική
διαµεσολάβηση δεν διενεργείται ή διενεργείται τυπικά µόνο λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας αυτών των
δοµών. Η έκδοση εγχειριδίου της ΕΛ.ΑΣ. µε θέµα την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας είναι
θετική όµως πρέπει να καθιερωθεί συστηµατική ειδική εκπαίδευση και τακτική µετεκπαίδευση των
αστυνοµικών στον τρόπο χειρισµού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και, βεβαίως, όλων όσων
εµπλέκονται. Δεν είναι µόνο οι αστυνοµικοί, είναι οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι δικηγόροι κ.λπ.. Γι’
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αυτό, χρειάζονται οι υποδοµές για να εκπαιδεύεται και να επανεκπαιδεύεται και να ειδικεύεται το
προσωπικό.
Τέλος υποστήριξε ότι πρέπει να τηρούνται συστηµατικά και να δηµοσιοποιούνται τα στατιστικά
στοιχεία που λείπουν στην Ελλάδα σχετικά µε τον αριθµό των περιπτώσεων ποινικής
διαµεσολάβησης και των αποτελεσµάτων της, καθώς και των προσφυγών στη δικαιοσύνη. Βέβαια,
είναι ακόµα λίγος ο χρόνος, πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος περισσότερο, για να δούµε τα
αποτελέσµατα. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στη λειτουργία των νόµων, στο follow –
up. Δεν είναι µόνο ψηφίζονται οι νόµοι και αφήνονται στην τύχη τους, αλλά τι γίνεται µετά. Δηλαδή, τι
κονδύλια τους συνοδεύουν, τι γίνεται µε την πραγµατοποίηση και την ενεργοποίηση των νόµων.
Η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών, Αγγέλα Φρατζεσκάκη, τόνισε ότι για 45 χρόνια
ακούγονται περίπου τα ίδια πράγµατα. Υποστήριξε ότι τα γυναικεία θέµατα είναι µια παλιά ιστορία και
για πολλά χρόνια γίνεται σκληρή δουλειά και µεγάλη προσπάθεια για να διορθωθούν τα κακώς
κείµενα αλλά δεν κατόρθωσαν ούτε να πείσουν τον αρµόδιο Υπουργό ότι δεν πρέπει να θεωρείται
επάγγελµα η πορνεία. Τόνισε ότι ουσιαστικά δεν έχουν πειστεί ούτε οι ίδιες οι γυναίκες για αυτά που
λένε οι γυναικείες οργανώσεις και κύρια αιτία γι αυτό είναι ότι δεν µπόρεσαν να ελέγξουν το εργαλείο
που λέγεται ΜΜΕ και που κάνουν πλύση εγκεφάλου µε εκατό άλλα πράγµατα, δεν µπόρεσαν να
πείσουν καµία κυβέρνηση προκειµένου να έχουν τηλεοπτικό χρόνο να παρουσιάζουν τα γυναικεία
θέµατα.
Τόνισε λοιπόν ότι η λύση του προβλήµατος µπορεί να προέλθει από την δηµόσια τηλεόραση. Από την
πρώτη Εθνική Επιτροπή Ισότητας είχε διατυπωθεί ότι τα γυναικεία θέµατα πρέπει να περάσουν µέσα
από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση προκειµένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώµη αλλά αυτό δεν
έχει γίνει ακόµα εφικτό καθώς για τα ΜΜΕ δεν είναι θέµατα που µπορούν να πουλήσουν. Το αίτηµα
επίσης για ειδικά δικαστήρια γυναικείων θεµάτων µε ειδικευµένο προσωπικό είναι πολύ παλιό, αλλά
ούτε αυτό επιτεύχθηκε. Υποστήριξε ακόµα ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν καταλάβει τίποτα
από τον αγώνα των γυναικείων οργανώσεων. Τόνισε ακόµα ότι εµφανίζονται και γυναίκες που
καταστρέφουν το έργο των γυναικείων οργανώσεων και επέµεινε ότι δεν µπορεί να υπάρξει
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας εναντίον των γυναικών χωρίς την συµβολή
των ΜΜΕ.
Η Πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναικών, Έφη Μπέκου, απευθυνόµενη προς τον πρόεδρο της
Επιτροπής, Βασίλη Οικονόµου, τόνισε ότι η πρωτοβουλία να συζητηθεί αυτό το θέµα στο ανώτατο
επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο του Κοινοβουλίου είναι πολύ σηµαντική, δεν είναι αυτονόητη, και
εξέφρασε την βεβαιότητά της ότι η Επιτροπή της Βουλής θα συµβάλει πραγµατικά στην αντιµετώπιση
του φαινοµένου της βίας εναντίον των γυναικών. Τόνισε ότι η βία εναντίον των γυναικών είναι ζήτηµα
διαταξικό, έχει να κάνει και µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και αποτελεί ζήτηµα και διακύβευµα που έχει
να κάνει µε την ισότητα των φύλων και για την αντιµετώπισή του είναι πρώτα και κύρια η ύπαρξη της
πολιτικής βούλησης, κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει σε αυτή την συγκυρία. Πέρα από την πολιτική
βούληση πολύ σηµαντική είναι η αναγνώριση του προβλήµατος µε τον πιο έγκυρο τρόπο από την
Πολιτεία κάτι που επίσης έχει γίνει και φανερώνει ως γεγονός την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα
τελευταία χρόνια. Ο δρόµος είναι ακόµα µακρύς αλλά όταν υπάρχει πολιτική βούληση και υπάρχει
αναγνώριση του προβλήµατος από την Πολιτεία µπορούν από εκεί και πέρα να ληφθούν µέτρα που
θα αντιµετωπίζουν αυτό το φαινόµενο.
Τόνισε ότι το 1999 και το 2000 έγινε µια πολύ µεγάλη καµπάνια µε την χρηµατοδότηση της Ε.Ε. µε
τίτλο «σπάστε τη σιωπή» η οποία οδήγησε στον πολλαπλασιασµό των περιστατικών που έφταναν
στις πολύ λίγες δοµές που διέθετε η Γενική Γραµµατεία Ισότητας και οι Δήµοι. Αυτό συνέβη όχι γιατί
αυξήθηκαν τα περιστατικά αλλά γιατί φάνηκε µε επίσηµο τρόπο ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση, το
κράτος, αναγνωρίζει το πρόβληµα και θεωρείται ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβληµα που συµβαίνει σε
κάποιες περιθωριοποιηµένες περιοχές, αλλά συµβαίνει και στις καλύτερες ο ικογένειες, σε όλα τα
στρώµατα, δεν γνωρίζει µορφωτικό επίπεδο, δεν γνωρίζει τάξη, δεν γνωρίζει καµία άλλη
διαφοροποίηση εκτός από αυτήν της κυριαρχίας του ενός φύλου πάνω στο άλλο. Τόνισε ότι όταν
γίνονται πάρα πολύ µεγάλες καµπάνιες, πρέπει να υπάρχουν έτοιµες δοµές, γιατί σπάνε τη σιωπή οι
γυναίκες αλλά δεν υπάρχει το επόµενο βήµα που είναι να χτιστεί ένα πλαίσιο δοµών, πολύ ισχυρό και
σε συνεργασία και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τον πρώτο ρόλο σε αυτή
την ιστορία και βεβαίως χρειάζονται πόροι και αλλαγή του προσανατολισµού και των προτεραιοτήτων.
Διότι καλοί είναι και οι δρόµοι, αλλά και οι δοµές στήριξης για τις κακοποιηµένες γυναίκες και για την
προώθηση στην απασχόληση είναι επίσης πολύ σηµαντικά πράγµατα.
Σε ότι αφορά στους κοινοτικούς πόρους, τόνισε ότι έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση στο τρίτο κοινοτικό
πλαίσιο στήριξης, γιατί δεν ήταν επιλέξιµες τότε οι δαπάνες για τις δοµές για κοινωνική πολιτική.
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Εξέφρασε την ελπίδα ότι µε το ΕΣΠΑ και όσα έκανε και η κυρία Τσουµάνη και στη συνέχεια θα
προσπαθήσει η κυρία Στρατηγάκη αυτές πια να είναι επιλέξιµες δαπάνες γιατί από το τρίτο κοινοτικό
πλαίσιο στήριξης δεν ήταν και υπήρχε πολύ µεγάλο πρόβληµα στην εξεύρεση εθνικών πόρων.
Υποστήριξε επίσης ότι η διυπουργική συνεργασία είναι εξόχως σηµαντική και µε τις διυπουργικές
επιτροπές που έχουν συσταθεί και µε τα όργανα που υπάρχουν, αλλά και µε άλλα που µπορούν να
εξελιχθούν στην πορεία διότι η ισότητα είναι ένα οριζόντιο θέµα, αλλά η βία θέλει ακόµα µεγαλύτερο
συντονισµό, είναι πολυσύνθετο, εµπλέκονται πάρα πολλοί φορείς και θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Τόνισε ότι είχε πραγµατοποιηθεί ένα µεγάλο τριετές πρόγραµµα µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας
Διοίκησης, για όλες τις περιφέρειες, για κρατικούς λειτουργούς, για τους γιατρούς στα νοσοκοµεία, για
τους αστυνόµους κ.λπ. προκειµένου να υπάρξει επιµόρφωση γιατί υπάρχουν πχ αστυνοµικοί οι οποίοι
συµβούλευαν τα θύµατα να επιστρέψουν στο σπίτι όπου είχαν κακοποιηθεί αφού και ο νόµος
προτάσσει την προστασία της οικογένειας και όχι την ισότητα των φύλων, γεγονός που καθιστά
αναγκαία την αναθεώρηση του ν.3500 που τίθεται από τη νέα Γενική Γραµµατέα Ισότητας. Εξέφρασε
επίσης την ρητή της διαφωνία µε τον νόµο που αναγνωρίζει την πορνεία ως επάγγελµα καθώς οι
εκδιδόµενες γυναίκες πρέπει να αντιµετωπιστούν ως µία ο µάδα ακραίας εκµετάλλευσης και µε αυτή
την λογική πρέπει να δουλευτούν οι δοµές και να υπάρξει υποστήριξη προς αυτές τις γυναίκες στα
πρότυπα της Σουηδίας που ποινικοποιεί τον χρήστη και όχι την γυναίκα.
Η Εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Στήριξης της Οικογένειας «Φροντίδα», Ειρήνη Δορκοφίκη,
τόνισε ότι η ίδια έχει πολυετή εµπειρία από γυναίκες θύµατα της βίας καθώς για πολλά χρόνια ζει στο
πλευρό τους. Υποστήριξε ότι οι κακοποιηµένες γυναίκες δεν έχουν αλλάξει νοοτροπία ενώ υπάρχουν
ακόµα και γυναίκες δικηγόροι που δεν γνωρίζουν τους νόµους για την κακοποίηση των γυναικών.
Αναφέρθηκε επίσης σε παραδείγµατα αστυνοµικών που χειρίζονται λάθος αυτά τα θέµατα, σε
µορφωµένες και επαγγελµατικά αποκατεστηµένες γυναίκες που ανέχονται την κακοποίηση, σε
γυναίκες που δεν καταγγέλλουν ούτε την κακοποίηση των παιδιών τους, ενώ υπάρχουν και
περιπτώσεις γυναικών που κακοποιούνται και από τα ανήλικα παιδιά τους διότι αυτά έβλεπαν την
κακοποίηση, την θεωρούσαν φυσιολογική και µιµούνταν αυτή την συµπεριφορά.
Τόνισε ότι τα µεγαλύτερα θύµατα της βίας εναντίον των γυναικών είναι τα παιδιά και σε αυτόν τον
τοµέα χρειάζεται πολύ δουλειά. Υποστήριξε ότι στην οικογένεια υπάρχουν τρία θύµατα Το πρώτο είναι
ο άντρας, ο θύτης, ο οποίος αν δεν είναι εγκληµατίας, οπότε δεν υπολογίζεται, αυτός είναι άλλη
κατάσταση, αν δεν είναι ναρκοµανής, αν δεν είναι µεθυσµένος κλπ, είναι το κακοποιηµένο παιδί που
κακοποιεί τη γυναίκα. Αν λοιπόν η γυναίκα στο πρώτο χαστούκι, στον πρώτο κακό λόγο, στην πρώτη
σεξουαλική κακοποίηση τον εγκαταλείψει, τότε µπορεί να σώσει τον γάµο, γιατί θα τον υποχρεώσει να
δεχθεί ψυχιατρική και ψυχολογική στήριξη. Τόνισε ότι στο νόµο τον οποίο είχε υποβάλει παρουσία της
κυρίας Γενικής Γραµµατέως τότε στην κυρία Ευθυµίου και στην κυρία Παπακώστα και πήγε στη
Βουλή, είχε προτείνει να µην υπάρχει εισαγγελέας γιατί ο εισαγγελέας δεν µπορεί να κάνει αυτή τη
δουλειά, αλλά είχε ζητήσει να υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε ότι δεν εφαρµόζεται η
διαµεσολαβητική, διότι δεν υπάρχει υποδοµή, δεν έχει γίνει τίποτα και έτσι έχουν κολλήσει. Η
διαµεσολαβητική είναι µία ενέργεια που αντί να πάει ποινικά ο άντρας στο δικαστήριο και να
ακολουθήσουν όλα αυτά, µπορεί να συµβιβαστούν αφού ο άντρας υποστεί όλη αυτή την ψυχιατρική
εξέταση και έχει αποδείξεις. Στην Αµερική 80% µαύροι που χτυπούσαν τις γυναίκες τους, µετά από
αυτή τη θεραπεία δεν το ξαναέκαναν. Το πρώτο λοιπόν θύµα είναι ο άντρας ο ίδιος, ο φονιάς. Όσο πιο
ανώτερο είναι το πνευµατικό τους επίπεδο, τόσο πιο επικίνδυνοι είναι οι µέθοδοί τους. Το δεύτερο
µεγάλο θύµα είναι η γυναίκα, που δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το πώς δέχεται τόση
ταπείνωση, αν ευθύνεται η µητέρα της µε τις συµβουλές της αν ευθύνεται ο άντρας της και η
κακοποίηση που της ασκεί. Το µεγαλύτερο, όµως, θύµα είναι το παιδί. Όταν έρχονται, η µια κατηγορία
χτυπάει τη µητέρα του και ξεσπάει, εάν, δηλαδή, χτυπήσει κάποιον άλλο και το µαλώνει ο
παιδοψυχίατρος, το άλλο παιδί βάζει τα κλάµατα, αλλά το τρίτο παιδί, που περνάει και δεν σε κοιτάζει
και φεύγει από τη Στέγη χωρίς να σε κοιτάζει, είναι ο αυριανός εγκληµατίας.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αθανασία Μερεντίτη, τόνισε ότι οι δοµές που υπάρχουν για τις γυναίκες
θύµατα της βίας δεν επαρκούν και πολλές φορές τα θύµατα αλλά και όσοι προστρέχουν σε βοήθειά
τους δεν γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν. Υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην
πρόληψη του φαινοµένου καθώς πρόκειται για ένα ζήτηµα κοινωνικό του οποίου η αντιµετώπιση
συνδέεται άµεσα µε την πρόληψη. Συµφώνησε ότι το παιδί που ζει σε ένα σπίτι και βλέπει να
κακοποιείται η µητέρα του είναι σίγουρο ότι η ψυχή του επηρεάζεται και έχει πολλές πιθανότητες να
είναι µελλοντικά ή θύµα ή θύτης. Υποστήριξε ότι πρέπει να εντοπιστεί η προέλευση, το πώς γεννιέται
και να αντιµετωπιστεί είτε µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης είτε µε το σχολείο, όπου το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων θα µπορούσε να συνδράµει στην
προσπάθεια αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού. Υποστήριξε ότι η καµπάνια «σπάστε τη σιωπή»
οδήγησε σε µια µικρή µεν αλλά σηµαντική αλλαγή στην στάση των γυναικών. Επέµεινε ότι πρέπει να
εξεταστούν µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αλλά είναι πιο σηµαντική η πρόληψη και η
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ανάλυση του φαινοµένου από την γέννηση ως την καταπολέµηση µε στόχο την µείωση αφού η
εξάλειψη µάλλον αποκλείεται να επιτευχθεί τουλάχιστον µε τα σηµερινά δεδοµένα. Τόνισε ότι
οφείλουµε να εργαστούµε προς αυτή την κατεύθυνση προκειµένου να φτιάξουµε µια καλύτερη
κοινωνία για τα παιδιά µας και για τα εγγόνια µας, γιατί δεν είναι θέµα νοοτροπίας της γυναίκας, είναι
θέµα νοοτροπίας της κοινωνίας.
Η Βουλευτής του ΚΚΕ, Βαρβάρα Νικολαΐδου, τόνισε ότι παρά την διαφορετικότητα υπάρχει συµφωνία
ότι για αυτό το φαινόµενο ευθύνεται η κοινωνία. Υποστήριξε ότι το πρόβληµα είναι ταξικό διότι όσο
οξύνονται τα προβλήµατα στην κοινωνία τόσο η βία εντείνεται. Οι γυναίκες που προτιµούν την σιωπή
το κάνουν γιατί σκέπτονται ότι δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της δουλειάς, της
φτώχειας, της ανεργίας
και όλων αυτών των κοινωνικών προβληµάτων και προτιµούν την
οικογενειακή βία, παρά να βγουν και να τα αντιµετωπίσουν και αυτό είναι ένα πρόβληµα. Επίσης
η
υποστήριξε ότι αν και ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 25 Νοεµβρίου σαν Ηµέρα κατά της Βίας, τιµώντας τα
θύµατα, γυναίκες Δοµινικανές αλλά και σήµερα ακόµη αυτή η ακραία βία σε εµπόλεµες περιοχές είναι
σε πολλά σηµεία του πλανήτη. Τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης για διατήρηση, ενίσχυση της
νοµοθεσίας είναι ανησυχητική διότι µε τη νοµοθεσία των τελευταίων χρόνων, µε την υπάρχουσα
νοµοθεσία και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θεωρείται η πορνεία επάγγελµα, έχει
χαρακτηριστεί επάγγελµα, όσο, υπάρχει αυτό, τη γυναίκα δεν µπορούν να την υπολογίσουν παρά σαν
αντικείµενο, σαν γλάστρα και η βία να µεγαλώνει. Το 2006 στο παγκόσµιο πρωτάθληµα στη Γερµανία,
έγινε µέχρι και άρση της Συνθήκης Σέγκεν, για 15 µέρες, για να µπορεί να υπάρξει µαζική εισαγωγή
νέων δίµετρων κοριτσιών από τις πρώην ανατολικές χώρες, να εξυπηρετούν τις ορέξεις των
επισκεπτών, γεγονός που δείχνει που έχει φτάσει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ρώτησε την κυρία
Στρατηγάκη, αν θα καταργήσει η σηµερινή κυβέρνηση την συγκεκριµένη νοµοθεσία κατεύθυνση στην
οποία θα βοηθήσουν όλες και όλοι γιατί δεν είναι γυναικείο θέµα αλλά κοινωνικό θέµα και εάν δεν
καταργηθεί δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης.
Τόνισε ότι πέρα από το θέµα στα Μ.Μ.Ε. και της διαφήµισης ιδιαίτερα ενοχλητική είναι η εικόνα 20
αντρών της αντιτροµοκρατικής να συνοδεύουν µια κοπέλα εικοσάχρονη που δεν ξέρουµε κατά πόσο
και σε ποιο βαθµό ήταν ένοχη, και υποστήριξε ότι η συγκεκριµένη εικόνα όχι µόνο ενοχλεί, αλλά,
ευαισθητοποιεί και τον πιο άσχετο µε τα γυναικεία προβλήµατα. Είναι διασυρµός και τέτοιοι διασυρµοί
υπάρχουν συνέχεια µέσα από την τηλεόραση. Υποστήριξε ακόµα ότι υπάρχει και η ρατσιστική βία,
που φθάνει να γίνεται και φυλετική. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 300
Γιαπωνέζες και οι µικτοί γάµοι των Γιαπωνέζων µε Έλληνες ή Αµερικανούς που ζουν στην Ελλάδα,
δεν γίνονται δεκτές οι γυναίκες αυτές στις αντίστοιχες πρεσβείες. Εδώ πλέον ο ρατσισµός, εξελίσσεται
και σε φυλετική βία. Οι γυναίκες αυτές ζουν σε ένα γκέτο. Είναι πάρα πολλές οι µορφές βίας.
Αναφορικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση τόνισε ότι στην θητεία της στην τοπική αυτοδιοίκηση είχε
δηµιουργηθεί πολύκεντρο γυναικών που θα µπορούσε να προσφέρει πολλά, όµως λόγω των πολύ
πενιχρών µέχρι ανύπαρκτων πόρων, κατέληξε να λειτουργεί µόνο ως παιδικός σταθµός µε χιλιάδες
προβλήµατα, διότι οι δαπάνες ήταν µη επιλέξιµες από την Ε.Ε. Υποστήριξε ότι επενδύονται πολλά στο
ΕΣΠΑ όµως δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα ακολουθήσει του ΕΣΠΑ και εάν δεν εξασφαλιστεί, η
επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, ούτε µε τον εθελοντισµό πρόκειται να γίνει τίποτε, ούτε
µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Επικαλούµενη σχετικό δηµοσίευµα της ελευθεροτυπίας τόνισε ότι
οι εθελοντές θα βοηθήσουν, αλλά, αυτές οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, που δεν υπάρχει ούτε ο
κατάλογος πόσες είναι, δεν υπάρχει κατάλογος χρηµατοδότησης, που πάνε τα χρήµατα, δεν υπάρχει
κανένας έλεγχος δεν µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του θέµατος.
Τόνισε ότι για το ΚΚΕ, όλες αυτές οι δοµές, τα συµβουλευτικά κέντρα, εάν δεν στελεχωθούν µε
ειδικούς επιστήµονες, αυτούς που χρειάζονται, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα από
οποιαδήποτε µη κυβερνητική οργάνωση. Με τον εθελοντισµό αυτά τα προβλήµατα δεν λύνονται. Θέλει
µια µόνιµη κρατική στήριξη, από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε έλεγχο, µε πρόγραµµα, τότε θα
έχουµε ένα αποτέλεσµα. Γιατί πραγµατικά, θα φτάσουµε στο σηµείο, να λένε οι γυναίκες που έχουν
δώσει όλη τους τη ζωή στο να προχωρήσουν κάποια θέµατα ιδιαίτερα των γυναικών, µαζί µε τους
άντρες οι οποίοι καταλαβαίνουν και αγωνίζονται µαζί, να φθάσουν στο σηµείο ν α απογοητεύονται.
Τόνισε ότι πρέπει να παρθούν κάποια µέτρα όπως είναι να καταργηθεί ο νόµος για την πορνεία και να
υπάρξει κρατική επιχορήγηση για δοµές, αν θέλουµε να δούµε και κάποια θετικά αποτελέσµατα.
Η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ροδούλα Ζήση, θέλησε να εκφράσει δηµόσια
από το βήµα της Βουλής τις ευχαριστίες προς τις εκπροσώπους των γυναικείων οργανώσεων για την
µεγάλη τους προσφορά στα θέµατα των αξιών, γιατί κατά τη γνώµη της η γυναικεία αντίληψη είναι η
αξία της ανθρώπινης ζωής. Αναφέρθηκε σε καµπάνια στο Συµβούλιο της Ευρώπης από το 2006 2007, όπου υπήρχε µια αφίσα, ένα σύνθηµα για την κακοποιηµένη γυναίκα, όπου ήταν καταπληκτική
η µορφή της γυναίκας που είχε κακοποιηθεί και η οποία στο πρόσωπό της είχε όλο αυτό τον τρόµο,
όλο αυτό το θυµό από την κακοποίηση και έλεγε το σύνθηµα, όλα αρχίζουν µε µια κραυγή και δεν
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τελειώνουν µέσα σε µια σιωπή. Δηλαδή, ενώ υπάρχει βία, ενώ υπάρχει κραυγή της αγωνίας, στο
τέλος µε όλες τις προσπάθειες που µπορεί να γίνουν, όλοι σωπαίνουµε. Τίθεται εποµένως ένα µεγάλο
θέµα για όλους, το θέµα του χρέους µας ως γυναίκες, ως ευρωπαίοι πολίτες και ως πολιτισµένοι
άνθρωποι. Αν δεν ληφθούν µέτρα η βία θα πάρει µορφή πανδηµίας, λόγω και της οικονοµικής κρίσης,
λόγω και της κρίσης των θεσµών, των αξιών, που περνάει το παγκόσµιο σύστηµα και η ελληνική και
ευρωπαϊκή κοινωνία. Η διαβούλευση που γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής πρέπει να µετουσιωθεί
σε θεσµικό πλαίσιο, που θα ενεργοποιηθεί βελτιώνοντας, διορθώνοντας, ακυρώνοντας διατάξεις που
δεν τιµούν τελικά ούτε τον πολιτισµό µας, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ισότητα των δύο φύλων,
όλα αυτά αποτελούν βαρόµετρο πολιτισµού, ποιότητα ζωής, ανάπτυξης στο σύγχρονο κόσµο. Άρα,
οφείλουµε αυτά να τα υπερασπιστούµε.
η

Τόνισε ότι από την στιγµή που από την 1 Δεκεµβρίου σύµφωνα και µε την Συνθήκη της Λισαβόνας το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνοµοθετεί µε την Κοµισιόν και αναβαθµίζεται ο ρόλος και η συµµετοχή των
Εθνικών Κ οινοβουλίων, οφείλουµε να επεξεργαζόµαστε ζητήµατα που θα απασχολήσουν την
Ευρώπη, να εκφράζουµε την γνώµη µας και να µην αναγκαζόµαστε να ενσωµατώνουµε απλώς
κοινοτικές οδηγίες στην εθνική µας νοµοθεσία αλλά να έχουµε την δυνατότητα να παρέµβουµε και να
κάνουµε διορθώσεις και προτάσεις. Πρέπει βέβαια να προλαβαίνουµε τα θέµατα έχοντας τα
κατάλληλα στοιχεία για την συγκέντρωση των οποίων απαραίτητη είναι και η συµβολή και η
συµµετοχή των γυναικείων οργανώσεων. Τόνισε ότι η βία πρέπει να καταπολεµηθεί παντού και ταξικά
και κοινωνικά και πολιτικά, γιατί ακόµα και οι Βουλευτίνες όλων των κοµµάτων την βιώνουν σε
διάφορες µορφές αυτή τη βία που µπορεί να πάρει τη µορφή πανδηµίας. Είναι η ενδοοικογενειακή και
κοινωνική βία, η πολιτική βία, είναι η βία πολλές φορές των εξωθεσµικών κέντρων εξουσίας.
Αναφορικά µε τα κέντρα ενηµέρωσης τόνισε ότι όπως λένε οι Γάλλοι η εικόνα λέει ψέµατα, αλλά αυτή
η εικόνα διεισδύει σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα µυαλά γρήγορα. Τα στερεότυπα δεν καταφέραµε να
τα διορθώσουµε και να τα αλλάξουµε, ζούµε την τηλεοπτική δηµοκρατία, ζούµε το star system και
πολλές φορές δεν καταδέχονται οι κεντρικές τηλεοράσεις να καλέσουν ανθρώπους που έχουν κάτι
σωστό να πουν αλλά κοιτάζουν την εµφάνιση, το στήσιµο και αναζητούν πρόσωπα που «πουλάν»
ακόµα και όταν δεν έχουν να πουν τίποτα. Υποστήριξε ότι υπάρχει θεσµικό πλαίσιο και διατάξεις αλλά
είναι αµφίβολο το αν λειτουργούν και το αν ελέγχονται ως προς την λειτουργία τους. Δήλωσε ότι όλες
οι γυναίκες κατά καιρούς υφίστανται κ άποιας µορφής βία και πρέπει να υ πάρχει απάντηση σε αυτή
την βία και µε θεσµούς και µε ασφαλιστικές δικλίδες και µε διαφορετικότητα αλλά πάντα µέσα στη
συλλογικότητα. Αναφορικά µε την αφανή εργασία τόνισε ότι αυτή πρέπει να καταµετρηθεί και
ολοκλήρωσε λέγοντας ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για να αντιµετωπιστεί η βία κατά των γυναικών
και από την Γενική Γραµµατέα Ισότητας και από την Κ υβέρνηση και θα υπάρξουν θετικά
αποτελέσµατα αλλά χρειάζεται υποµονή και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και
προσώπων για την ανατροπή της κατάστασης που µας πονάει, µας πληγώνει, µας κουράζει και
κυρίως µας θλίβει γιατί αισθανόµαστε µέρος της ενοχής του όλου συστήµατος.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτα Ζούνη, τόνισε ότι ο Οργανισµός Στήριξης Οικονοµικής
Συνεργασίας Ευρωπαϊκών Χωρών Ευξείνου Πόντου, στον οποίο η ίδια συµµετέχει ως µέλος του
κοινοβουλίου στην Ειδική Επιτροπή Δικαιωµάτων, Κοινωνικών Θεµάτων και Πολιτισµού πρόκειται να
συζητήσει πολιτικές για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών, γεγονός που δίνει την ευκαιρία
κατόπιν συνεργασίας και µε τις γυναικείες οργανώσεις να αποτελέσει και αυτό το όργανο µοχλό
πίεσης για την συνολική αντιµετώπιση του φαινοµένου. Συµφώνησε µε την κυρία Μερεντίτη ότι το
ουσιαστικό ζήτηµα είναι η πρόληψη. Υποστήριξε ότι σύµφωνα µε τους παιδοψυχολόγους το παιδί στο
πέµπτο έτος της ηλικίας του, πριν πάει στο σχολείο, έχει διαµορφώσει µεγάλο µέρος της
προσωπικότητάς του, γεγονός που φανερώνει ότι η γυναίκα µε την συµπεριφορά της ή µε την ανοχή
της διαµορφώνει το επόµενο θύµα. Τόνισε ότι είµαστε πάρα πολύ πίσω στα σεµινάρια της
διαµόρφωσης της µητέρας, του πυρήνα της οικογένειας, της πηγής στήριξης. Με αυτό έ χει άµεση
σχέση η Παιδεία και ο Πολιτισµός, όχι τα Φεστιβάλ, αλλά το «ευ του γένους», την ευγένεια, το καλό
γένος ψυχής, που σηµαίνει ότι ανεξάρτητα από τη συλλογή πληροφοριών και γνώσης, ανεξάρτητα
από το βαθµό εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τα πτυχία, είναι αλλού ο Πολιτισµός, και η επαφή µε τον
Πολιτισµό από την Παιδεία θα διαµόρφωνε µητέρες που θα έκαναν λιγότερους θύτες.
Δηλαδή, αυτή η αλυσίδα έχει ως καταλύτη τον Πολιτισµό στην Παιδεία και δυστυχώς ο πολιτισµός είναι
παραµεληµένος. Υποστήριξε ότι είναι πολλά τα παραδείγµατα των µητέρων που διαµορφώνουν τον
αυριανό «πασά» και για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία χρειάζεται παιδεία. Τέλος και αναφορικά µε το
διαφηµιστικό σποτ που αναφέρθηκε τόνισε ότι κάθε µήνυµα είτε τέχνης είτε διαφήµισης από ένα
ποµπό σε κάθε δέκτη, κάθε µετάδοση πληροφορίας δεν προσλαµβάνεται το ίδιο από τον κάθε δέκτη.
Το µήνυµα αναλύεται ανάλογα µε τις προσλαµβάνουσες, το µορφωτικό του επίπεδο, την ψυχική του
κατάσταση, την ψυχική του ισορροπία και ένα σωρό άλλες παραµέτρους. Αυτό σηµαίνει ότι µια
διαφήµιση που έχει χιούµορ δεν σηµαίνει ότι περνάει ένα διδακτικό µήνυµα, ότι δηλαδή είναι καλό να
ασκείς βία. Το µήνυµα δεν είναι στην ευθεία, είναι και στην υπονόµευσή του, είναι και στο αντίθετό του.
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Δηλαδή δεν σηµαίνει πως ότι δείχνουµε είναι το «καλό», αλλά µπορεί να είναι και η σάτιρα του κακού.
Κάποια παιδιά γελάνε, κάποια άλλα όχι, εξαρτάται λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον το πώς
«χωνεύεις» ή ερµηνεύεις αυτή τη διαφήµιση. Δεν είναι δηλαδή ευθεία η λειτουργία ενός µηνύµατος, ότι
αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά τις περισσότερες φορές η σάτιρα σηµαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται
και διευκρίνισε ότι αναφέρεται στη λειτουργία του µηνύµατος της διαφήµισης γενικότερα, και ότι δεν
υπεραµύνεται της συγκεκριµένης διαφήµισης. Κλείνοντας τόνισε ό τι οι καµπάνιες βοηθούν αλλά
επέµεινε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην πρόληψη.
Η Βουλευτής του ΛΑΟΣ, Ουρανία Παπαδάκη Παπανδρέου, τόνισε ότι η βία έχει χίλιες µορφές αλλά για
οικονοµία χρόνου θα αναφερθεί µόνο στην ενδοοικογενειακή βία διότι όσοι εργάζονται σε νοσοκοµεία
παίδων όπως η ίδια, την βιώνουν καθηµερινά. Κάθε µέρα υπάρχουν τέτοια περιστατικά, πολλές φορές
τα παιδιά κρατούνται στα νοσοκοµεία για κοινωνικούς λόγους αφού λείπουν οι υποδοµές. Τόνισε ότι
όσες φορές έχουν απευθυνθεί σε φορείς δεν έχουν πάρει καµία απάντηση και αναγκάζονται να βρουν
λύσεις εκ των ενόντων. Υποστήριξε ότι πέρα από την σωµατική υπάρχει και η ψυχολογική βία η οποία
είναι χειρότερη διότι υποτιµά την γυναίκα και την κάνει να χάσει την δύναµη της ψυχής. Τόνισε ότι
αυτά τα θέµατα δεν έχουν χρώµατα ούτε παρατάξεις γιατί έχουν ένα και µοναδικό θέµα τη γυναίκα που
βιάζεται και κακοποιείται, τη γυναίκα που έχει την οικογένεια.
Τέλος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν σηµεία αναφοράς ή τουλάχιστον τα οργανωµένα µεγάλα
παιδιατρικά νοσοκοµεία σαν το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σόφια» δεν βρίσκουν σηµεία αναφοράς.
Δεν βρίσκουν τον ψυχολόγο που να µπορέσει να κουβεντιάσει µε τη γυναίκα δεν βρίσκουν τον
δικαστικό. Η γυναίκα είναι υποχρεωµένη, γιατί δεν έχει που να πάει να ξαναγυρίσει στο σπίτι της.
Τόνισε ότι αυτή είναι η πολύ µεγάλη υποχρέωση, να υπάρξουν δοµές δίπλα της, για να µπορέσει να
ξεπεράσει, ακριβώς, αυτό το πολύ µεγάλο της πρόβληµα, δηλαδή να τα πει όλα, αλλά να υπάρχει
µετά η κατάλληλη υποστήριξη για να βοηθηθεί η οικογένειά της. Δίνοντας στα µικρά παιδιά, όταν
έβλεπαν επικίνδυνες καταστάσεις να ζωγραφίσουν, ήταν φανερό ότι σε όλα αυτά τα µικρά παιδιά που
ζωγραφίζουν το σπίτι τους, χαρακτηριστικό ήταν ο πατέρας-αφέντης ή ο παππούς-αφέντης ή ο φίλοςαφέντης, υπήρχε η ανδρική φιγούρα του αφέντη µέσα στην οικογένεια, η µάνα µε ένα µαύρο ρούχο και
το παιδί στη γωνία, βιώµατα που δεν µπορούν να µην δηµιουργήσουν τους θύτες στο µέλλον. Είναι,
δηλαδή, ευρύτερο το θέµα και αν θέλουµε να µιλήσουµε για πρόληψη, πρέπει να δούµε τι γίνεται
σήµερα στην ελληνική οικογένεια, που έχει πάρα πολλά προβλήµατα. Οι φορείς µε τους οποίους
έρχονται οι γυναίκες σε πρώτη επαφή, πρέπει να έχουν δυνατότητες παραποµπής αυτών των
γυναικών σε κρατικές δοµές, οι οποίες πρέπει να έχουν πάντοτε την κρατική στήριξη. Διότι όλες οι
οργανώσεις έχουν πάντοτε τις καλύτερες των προθέσεων αλλά, όταν τελειώσει η επιχορήγηση,
σταµατάνε όλα αµέσως. Συµφώνησε τέλος ότι το συγκεκριµένο διαφηµιστικό σποτ περνάει λάθος
µηνύµατα και υποστήριξε ότι το θέµα δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται επετειακά µία φορά τον χρόνο
αλλά να απασχολήσει περισσότερο το κοινοβούλιο προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα.
Η Βουλευτής της ΝΔ, Ευγενία Τσουµάνη Σπέντζα, ξεκίνησε µε το πολύ σηµαντικό θέµα της εικόνας
της θέσης της γυναίκας στη σηµερινή εποχή και τα ερωτήµατα που υπάρχουν σε σχέση µε αυτή τη
θέση και αυτή την εικόνα. Τόνισε ότι το ζήτηµα έχει να κάνει µε τις αντιλήψεις της κοινωνίας µας για τη
θέση και το ρόλο κάθε φύλου, εποµένως την θέση και το ρόλο και της γυναίκας. Έχει να κάνει µε τα
στερεότυπα, πράγµα, που είναι και το δυσκολότερο πράγµα στη ζωή για να παρέµβει κανείς και να το
µετακινήσει. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτή η απέραντη δυσκολία δεν µπορεί να αποτελεί εµπόδιο στη όποια
δράση χρειάζεται να κάνουµε ή πρωτοβουλία να πάρουµε, για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος.
Υποστήριξε ότι το πρόγραµµα που υποστηρίχθηκε στο Γ΄ Κ.Π.Σ., των παρεµβατικών προγραµµάτων
στα σχολεία, δεν ήταν ένα καλό ξεκίνηµα, είχε ξεκινήσει από την περίοδο του 2002-2003 και η
κυβέρνηση της ΝΔ το εµπλούτισε και µε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη βία κατά των γυναικών.
Δηλαδή, προστέθηκε και η πτυχή αυτή, όπως και άλλα θέµατα των θεµελιωδών αξιών και των
ολυµπιακών ιδεωδών στο πρόγραµµα αυτό.
Ευχήθηκε η δράση αυτή να συνεχιστεί ακόµα πιο εµπλουτισµένα και, µάλιστα, στο επίπεδο της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως και της προσχολικής ηλικίας, όπως έχει σχεδιαστεί στο νέο
επιχειρησιακό πρόγραµµα, το αντίστοιχο του Ε.Σ.Π.Α., προκειµένου οι παρεµβάσεις και τα όποια
προγράµµατα να έχουν τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, διότι στις πολύ νεαρές και πολύ µικρές
ηλικίες είναι που διαµορφώνεται η προσωπικότητα του ατόµου και θα ήταν λάθος αυτό να
παραλειφθεί. Αναφορικά µε τα ΜΜΕ τόνισε ότι είναι πολύ σηµαντικό αλλά υποστήριξε ότι λόγω της
µεγάλης δύναµης που έχουν τα µέσα, η όποια παρέµβαση δύσκολα θα έχει τα αποτελέσµατα που
όλοι επιθυµούµε. Υποστήριξε όµως ότι ακόµα και έτσι πρέπει να δίνουµε το παρόν. Ζήτησε να
αποσταλούν από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας τα συµπεράσµατα ηµερίδας που
πραγµατοποιήθηκες µε θέµα «Γυναίκα και ΜΜΕ» όπου υπάρχουν χρήσιµα πορίσµατα και ζήτησε
επίσης να κοινοποιηθεί και το κυβερνητικό έργο της περιόδου 2004 – 2009 για τα θέµατα αυτά. Τόνισε
ότι τα ζητήµατα αυτά είναι πέρα και πάνω από κοµµατικές και παραταξιακές διαφορές, χωρίς αυτό να
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σηµαίνει ότι δεν θα ασκείται εποικοδοµητική κριτική που µπορεί να βοηθήσει στην µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα.
Για τα θέµατα που τέθηκαν σε σχέση µε τον νόµο 3500 του 2006 τόνισε ότι είναι κοινή παραδοχή ότι η
ψήφισή του αποτέλεσε ένα πολύ µεγάλο πολιτικό και κοινωνικό βήµα και τόνισε ότι οι νόµοι
δοκιµάζονται στην πράξη προκειµένου να εντοπιστούν τα σηµεία που απαιτούν βελτιώσεις.
Υποστήριξε ότι πράγµατι χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις αλλά επεσήµανε αναφορικά µε το πνεύµα
του νόµου που αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση υπάρχει ρητή αναφορά στο θέµα του φύλου και
κατά συνέπεια, ο νόµος αυτός δεν αφορά µόνο την οικογένεια, αλλά δίνει µια βάση και στο θέµα της
γυναίκας. Εάν χρειάζεται να δοθεί περισσότερη, να δοθεί και συµφώνησε να εξεταστούν και άλλες
πλευρές του νόµου, που µπορεί να χρειάζονται βελτίωση.
Αναφορικά µε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, υποστήριξε ότι χαίρεται ιδιαίτερα γι’ αυτό, διότι και τα 8
σηµεία, που ανέφερε η κυρία Στρατηγάκη έχουν να κάνουν µε το σχεδιασµό που είχε κάνει και µε την
πολιτική επιλογή που είχε πάρει η προηγούµενη κυβέρνηση, προκειµένου να δοθεί στο θέµα της βίας
η υποστήριξη που χρειάζεται. Γιατί ένας νόµος δεν αρκεί, αν δεν υπάρχει και στην πράξη µια
υποστήριξη, άρα, χρηµατοδότηση για δράσεις στην κατεύθυνση, κυρίως, της διάχυσης σε όλη την
περιφέρεια. Εποµένως, όλα αυτά τα θέµατα, που είναι απολύτως απαραίτητα (η καµπάνια και η
κατάρτιση και τα θέµατα της τεκµηρίωσης, που µε άλλο έργο, για την ίδρυση Παρατηρητηρίου, έχει
προβλεφθεί και το θέµα της κοινωνίας των πολιτών) είναι µέσα σε αυτά που είχαν προετοιµαστεί.
Τόνισε ότι η κυρία Στρατηγάκη τώρα έχει τη µεγάλη πρόκληση της υλοποίησης, τώρα γιατί όπως είναι
γνωστό η υλοποίηση έχει πολλές δυσκολίες στην πράξη. Υποστήριξε ότι το ζήτηµα των πολιτικών
ισότητας συρρικνώνεται και περιθωριοποιείται µέσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά η πράξη θα
αποδείξει αν έχει δίκιο ή όχι, καθώς η ίδια πιστεύει πως η υλοποίηση αυτών των έργων µέσα από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συναντήσει µεγαλύτερες δυσκολίες, πράγµα το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο
τους πόρους και θα χρειαστεί, ίσως πολύ περισσότερος κόπος για να επιτευχθούν κάποια πράγµατα.
Τόνισε ότι συµφωνεί να δοθεί µια προτεραιότητα στα συµβουλευτικά κέντρα του Υπουργείου αλλά
ζήτησε διευκρινήσεις για το εάν θα δηµιουργηθούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ή εάν θα γίνει µέσω Περιφερειών καθώς και οι δύο αυτές λύσεις απαιτούν προηγούµενες
θεσµικές παρεµβάσεις, οι οποίες θα έχουν τη γνωστή καθυστέρηση ενώ τίθεται και το θέµα της
στελέχωσης, που, µε τις αλλαγές που προωθούνται για τις προσλήψεις, Α.Σ.Ε.Π., υπάρχει κίνδυνος
να µην τηρηθούν οι προθεσµίες που προβλέπονται για την χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ τονίζοντας
ότι αναφέρεται σε αυτά προκειµένου να βοηθήσει στην γρηγορότερη δυνατή αντιµετώπιση των
προβληµάτων που µπορεί να παρουσιαστούν ώστε να υλοποιηθούν τα µέτρα και οι παρεµβάσεις που
είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος τόνισε ότι η πολιτική ισότητας των φύλων δεν εξαντλείται στο θέµα της βίας που είναι πολύ
σηµαντικό ζήτηµα και είναι ευκαιρία να «πιεστεί» η κυβέρνηση να θέσει κάποιους στόχους που
καταρχήν όπως ακούστηκε στην συνεδρίαση θέτει η Κυβέρνηση και ζήτησε από την κυρία Στρατηγάκη
εν καιρώ να παρουσιάσει στην Επιτροπή τον συνολικό προγραµµατισµό της Κυβέρνησης για τα
θέµατα της ισότητας των φύλων. Σε σχέση µε το θέµα του ονόµατος τόνισε ότι συµφωνεί µε τα όσα
ακούστηκαν και είχε µάλιστα διατυπώσει δηµόσια την διαφωνία της. Υποστήριξε τέλος ότι όλα όσα
ακούστηκαν στην Επιτροπή πρέπει να κεφαλοποιηθούν και να µην µείνουν απλώς σε µια Έκθεση που
ούτως ή άλλως διατυπώνεται κάθε φορά από την Επιτροπή αλλά πρέπει να αποτελέσουν πεδίο
προβληµατισµού και να αξιοποιηθούν.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βασίλης Οικονόµου, τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι να περιοριστεί η
Επιτροπή σε µια απλή Έκθεση αλλά όσα ακούστηκαν από τους φορείς να συµπεριληφθούν σε ένα
υπόµνηµα το οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή και στα αρµόδια Υπουργεία και θα διεκδικηθεί η
υλοποίηση των δράσεων που θα προτείνονται.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Τσιαούση, τόνισε ότι ως κοινωνική λειτουργός που εργάστηκε για
είκοσι χρόνια διαπίστωσε ότι ελάχιστα π εριστατικά κακοποίησης έφθαναν σε αυτή παρόλο που
εργαζόταν σε φορείς πρόνοιας στο δήµο και τη νοµαρχία ενώ αντίθετα στον σύζυγό της που εργάζεται
στην Αστυνοµία έφθαναν πάµπολλα περιστατικά όπου η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνοµικών
δεν ήταν ευαισθητοποιηµένοι και πήγαιναν στα περιστατικά αφού είχε συντελεστεί η κακοποίηση.
Τόνισε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις γύρω από σηµαντικά κοινωνικά θέµατα αλλά το σηµαντικό είναι
να αποφασιστούν τα µέτρα που θα ληφθούν για την αντιµετώπιση φαινοµένων όπως η βία εναντίον
των γυναικών. Τόνισε ότι η Πολιτεία δεν δίνει τα µέσα στους κοινωνικούς λειτουργούς να βοηθήσουν
τους ανθρώπους, οι Νοµαρχίες δεν έχουν αρµοδιότητες και η λύση πρέπει να δοθεί από το
Κοινοβούλιο και να δοθεί έµφαση στην Περιφέρεια όπου δεν υπάρχει καµία δοµή πρόνοιας ούτε για τις
γυναίκες ούτε για κανένα άλλο άτοµο µε ξεχωριστά προβλήµατα. Συµφώνησε ότι η αρχή πρέπει να
γίνει µε συγκεκριµένα προγράµµατα στα σχολεία, µε βιωµατικά εργαστήρια, µε εκπαίδευση των
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εκπαιδευτικών, µε εκπαίδευση των παιδιών στο νηπιαγωγείο όπου διαµορφώνεται ο χαρακτήρας των
παιδιών, µε την λειτουργία σχολών γονέων ώστε να διδάσκεται η ισότητα.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη, υποστήριξε ότι στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο, στην δουλειά
αντιµετώπισε όλες τις διακρίσεις και τόνισε ότι δεν είναι µόνο το θέµα της βίας ενός βίαιου συζύγου, ο
οποίος είναι στο σπίτι και χτυπά τη γυναίκα του είτε λεκτικά, είτε ψυχολογικά αλλά υπάρχει και η βία
των απολύσεων στις µεγάλες ηλικίες πριν τη σύνταξη, επειδή δεν είναι παραγωγικές, υπάρχει βία στο
γεγονός ότι δεν προσλαµβάνονται σε δουλειά γυναίκες, επειδή µένουν έγκυες και η εγκυµοσύνη
αντιµετωπίζεται ως ασθένεια, υπάρχει η βία που ασκήθηκε εναντίον της Κωνσταντίνας Κούνεβα, η
οποία ήταν συνδικαλίστρια, γυναίκα και µετανάστρια, υπάρχει βία στο γεγονός ότι οι µετανάστριες δεν
µπορούν να χωρίσουν από τον σύζυγό τους, γιατί αλλιώς θα απελαθούν. Τόνισε ότι η αστυνοµία
πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµένη προκειµένου να παρεµβαίνει ουσιαστικά σε περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας και ότι πρέπει να µιλήσουµε για την βία όχι µόνο µέσα στο οικογενειακό
περιβάλλον αλλά και για τη βία που εµφανίζεται σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινότητας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βασίλης Οικονόµου, τόνισε ότι η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής, δεσµεύεται ότι θα παίρνει αποφάσεις εισηγητικού
χαρακτήρα και σε επόµενη συνεδρίαση θα συζητηθεί η πρόταση που θα κάνει η Επιτροπή στα
Υπουργεία λαµβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των γυναικείων οργανώσεων και ζήτησε και από
αυτές να ενισχύσουν και µε τις δικές τους δυνάµεις την προσπάθεια που θα γίνει για την αντιµετώπιση
της βίας εναντίον των γυναικών. Η πρόταση προς την Βουλή και την Κυβέρνηση θα είναι
συγκεκριµένη και ζήτησε για την διευκόλυνση της Επιτροπής να καταθέσουν οι γυναικείες οργανώσεις
και γραπτά υποµνήµατα µε τα θέµατα που επιθυµούν να προταχθούν σε σχέση µε τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της βίας που ασκείται εναντίον των γυναικών.
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ΙΙI. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Κωνσταντίνα Κούνεβα: το σκληρό πρόσωπο
της ελληνικής πραγµατικότητας»

Στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.35΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη
Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας,
Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Βασίλειου
Οικονόµου, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κωνσταντίνα Κούνεβα: Το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής
πραγµατικότητας».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιος Κουτρουµάνης, καθώς και οι κ.κ., Γιάννης
Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Σταύρος
Θεοδωράκης, Δηµοσιογράφος, η Αντιπρόεδρος της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού
Προσωπικού (Π.Ε.Κ.Ο.Π.) Βασιλική Τσούνη, και οι Μαρία Λιάπη, Άννα Βουγιούκα και Lauretta
Macauley, Εκπρόσωποι του Δικτύου Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών (ΔΕΣ Με).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βασίλης Οικονόµου, αφού ευχαρίστησε τους Υπουργούς για την
προθυµία τους να ενηµερώσουν την Επιτροπή αλλά και τους υπόλοιπους καλεσµένους για την
συµβολή τους στην συζήτηση γύρω από το θέµα της κυρίας Κούνεβα, τόνισε ότι η βίαιη επίθεση που
πραγµατοποιήθηκε εναντίον της Κωνσταντίνας Κούνεβα αποκαλύπτει ένα σκληρό πρόσωπο της
ελληνικής πραγµατικότητας. Πρόκειται για την βάναυση κακοποίηση ενός προσώπου όπου
συναντώνται δύο πολύ κρίσιµα χαρακτηριστικά, αυτό της εργαζόµενης γυναίκας και αυτό της
µετανάστριας. Στο πρόσωπο της κυρίας Κούνεβα σ υναντάµε µια ενδεικτική περίπτωση για το τι
µπορεί να συµβεί στη χώρα µας σε µια γυναίκα εργαζόµενη µετανάστρια ιδιαίτερα όταν αυτή
διεκδικήσει για τους συναδέλφους της, Έλληνες και µετανάστες, την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας
και τον σεβασµό των δικαιωµάτων τους. Ενηµέρωσε τέλος τους Υπουργούς αλλά και τα µέλη της
Επιτροπής για το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της συµµετοχής του στην Διακοινοβουλευτική
Διάσκεψη για την Μετανάστευση και την βία κατά των γυναικών στο Παρίσι η ελληνική πρεσβεία στο
Παρίσι κατακλύστηκε από µηνύµατα και διαµαρτυρίες γυναικείων και µη οργανώσεων για το θέµα της
κυρίας Κούνεβα, για το ότι η ελληνική πολιτεία δεν αντιµετώπισε το θέµα αυτό ενώ έγινε και εκτενής
αναφορά από άλλους εκπροσώπους στο περιθώριο της Διάσκεψης. Πρόκειται για ένα θέµα που
προκαλεί εκτός των άλλων και την διεθνή κατακραυγή εναντίον της χώρας µας.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην τοποθέτηση του τόνισε ότι η
περίπτωση της κυρίας Κούνεβα αποτελεί σηµείο αναφοράς για την κοινωνία µας, είναι ένα κοµβικό
σηµείο που καλεί την κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι κάποια πράγµατα πρέπει να αλλάξουν.
Οφείλουµε ως κοινωνία να αλλάξουµε µια σειρά από αντιλήψεις, από θεσµούς, την έλλειψη σεβασµού
απέναντι στο πρόσωπο του µετανάστη που πολλές φορές είναι ο απόκληρος της κοινωνικής
διαδικασίας, είναι θύµα κακοµεταχείρισης, δεν έχει πρόσβαση στη διοίκηση, στην υγεία, στην πρόνοια,
στην εκπαίδευση, στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, ενώ πολλές φορές και το κράτος είναι
απέναντί του βίαιο, δύσκαµπτο και απρόσωπο. Πρέπει να αλλάξει η πραγµατικότητα της εργασιακής
εκµετάλλευσης και του εργασιακού µεσαίωνα, της αµοιβής των 400€, η πραγµατικότητα της ασυλίας
που απολαµβάνουν ορισµένα οργανωµένα οικονοµικά συµφέροντα, οργανωµένες µειοψηφίες που
κατορθώνουν να αποκτούν προνοµιακές σχέσεις µε το κράτος και να λυµαίνονται το εσωτερικό του
αποµυζώντας πόρους, ανθρώπινο κόπο και διαβρώνοντας θεσµούς και τις σχέσεις των κοινωνικών
οµάδων µεταξύ τους. Η επίθεση εναντίον της Κούνεβα είναι η πραγµατικότητα της βίας που θέλει να
κυριαρχεί πάνω στο διάλογο, στην διεκδίκηση και στην ελευθερία της έκφρασης, που επιτίθεται σε
εργαζόµενους των 400€ και που βλέπει εχθρούς εκεί που έπρεπε να βλέπει αδύναµους και µη
προνοµιούχους συνανθρώπους µας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επαρκούν οι αστυνοµικού τύπου
λύσεις, απαιτούνται πολιτικές που θα πάνε µπροστά τη κοινωνική, οικονοµική και θεσµική
πραγµατικότητα προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη Δηµοκρατία µας, το Σύνταγµά µας και την
κοινωνία µας. Στην προσπάθεια να ξεπεραστούν µια σειρά από υπαρκτά προβλήµατα τοποθετούνται
άµεσα σε µια σειρά από αστυνοµικά τµήµατα ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και διαπολιτισµικοί
διαµεσολαβητές προκειµένου να βοηθούν τους µετανάστες να έχουν πρόσβαση στα αστυνοµικά
τµήµατα και στη Διοίκηση, ούτως ώστε να είναι εύκολη η εξυπηρέτησή τους. Δόθηκε επίσης ήδη στους
µετανάστες δεύτερης γενιάς η δυνατότητα να µην έχουν κανένα πρόβληµα σε σχέση µε την
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τακτοποίηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και των εγγράφων παραµονής στην χώρα διότι υπήρχε
το οξύµωρο µόλις ενηλικιωνόταν ο µετανάστης δεύτερης γενιάς να θεωρείται παράνοµος και να
κινδυνεύουν πολλά παιδιά να φύγουν από εδώ την στιγµή που εργαζόταν, που πήγαιναν σχολείο ή
στο πανεπιστήµιο.
Για την επίθεση εναντίον της κυρίας Κούνεβα διενεργήθηκε ανάκριση η ο ποία περατώθηκε µε την
σύλληψη και αποστολή στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών ενός Αλβανού υπηκόου, ο οποίος
στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ελλείψει στοιχείων. Στη συνέχεια µετά από δύο µήνες ανέλαβε την
έρευνα το Τ µήµα Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής υπό µορφή
προκαταρκτικής εξέτασης για τις συνθήκες εργασίας σε όλες τις εταιρείες καθαρισµού κατόπιν
παραγγελίας του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Από τον Φεβρουάριο του ’09 έως σήµερα
εξετάσθηκε κατ’ επανάληψη η παθούσα σε διάφορα χρονικά διαστήµατα προκειµένου να θυµηθεί
λεπτοµέρειες και να περιγράψει τους δράστες, λήφθηκαν καταθέσεις από εργαζόµενους και
εργαζόµενες στην ΟΙΚΟΜΕΤ, τη µητέρα της παθούσας, τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου
Αθηνών για εύρεση πιθανών υπόπτων ο ι οποίοι την απειλούσαν πριν από την επίθεση, εξετάστηκε
επανειληµµένα ο χώρος όπου έγινε η επίθεση, επανεξετάστηκαν οι µάρτυρες που βοήθησαν την κυρία
Κούνεβα µετά την επίθεση, εξετάστηκαν όλοι οι περίοικοι για πιθανό εντοπισµό αυτόπτη µάρτυρα
χωρίς όµως κάποιο αποτέλεσµα. Υπήρξαν µια σειρά από ενέργειες που δείχνουν ότι η υπηρεσία από
έναν σηµείο και µετά κινήθηκε δραστήρια για να εντοπίσει τον δράστη ή τους δράστες όµως είναι
προφανές ότι υπήρξαν στην αρχή ολιγωρίες, το γεγονός υποτιµήθηκε και χάθηκε πολύτιµος χρόνος
και ενδεχοµένως πολύτιµα στοιχεία. Πριν από ένα µήνα επικηρύχθηκαν οι δράστες µε 1 εκατ € και
γίνεται συστηµατική προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες και υπάρχουν µια σειρά από πράγµατα
που εξετάζονται από την Υπηρεσία. Αυτό που είναι σίγουρο σήµερα είναι ότι πρόκειται για µια
υπόθεση του οργανωµένου εγκλήµατος το οποίο επιτέθηκε στη κυρία Κούνεβα για µια σειρά από
ζητήµατα για τα οποία ενοχλούσε η κυρία Κούνεβα.
Η Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ., Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη, υποστήριξε ότι τα όσα συνέβησαν στο
Παρίσι αποτελεί µια προσπάθεια δυσφήµισης της χώρας µας, διότι η χώρα έκανε ότι περισσότερο
µπορούσε καταδικάζοντας αυτό το γεγονός. Απευθυνόµενη προς τον κύριο Χρυσοχοΐδη τόνισε ότι
περίµενε νεώτερα στοιχεία προκειµένου να µάθουµε ποιοι έκαναν αυτό το έγκληµα. Εξέφρασε µάλιστα
την απορία για το πώς κανείς δεν είδε τίποτα από την στιγµή που η επίθεση πραγµατοποιήθηκε σε
δηµόσιο χώρο και για το πώς η ίδια η παθούσα δεν θυµάται ή δεν υποψιάζεται κάποιον. Τόνισε ότι
θεωρεί ότι γίνεται συστηµατική προσπάθεια δυσφήµισης της χώρας παρόλο που η Ελλάδα έχει κάνει
περισσότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για µια µετανάστρια στην οποία όλοι συµφωνούµε ότι
πρέπει να δίνονται τα ίδια δικαιώµατα δουλειάς, αξιοπρέπειας, ισότητας κτλ. Αυτά είναι ανθρώπινα
δικαιώµατα και δεν είναι θέµα προς συζήτηση. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά
περισσότερα για την κυρία Κούνεβα από ότι κάνει για τους ίδιους τους πολίτες που επίσης έχουν
κακοποιηθεί στη δουλειά τους. Αναφερόµενη επίσης στην επαγγελµατική ιατρική της εµπειρία τόνισε
ότι τα περισσότερα περιστατικά βίας εναντίον µεταναστών είναι περιστατικά µεταξύ των
αντιπαραθέσεων γεγονός που της δηµιουργεί την εντύπωση ότι δίνεται µεγαλύτερη έκταση από ότι θα
έπρεπε στο συγκεκριµένο θέµα. Σε σχέση µε την Γερµανία όπου έζησε και εργάστηκε έχει να
σηµειώσει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο ρατσισµός που συνάντησε εκεί αλλά µόνο ξενοφοβία διότι οι
πολίτες δεν νιώθουν προστατευµένοι έναντι της βίας που προέρχεται από µερίδα µεταναστών.
Εξέφρασε την επιθυµία της να βρεθεί ο δ ράστης του εγκλήµατος καθώς πιστεύει ότι από πίσω
κρύβεται κάτι που δεν θέλουµε ή δεν µας αφήνουν να δούµε µε απώτερο στόχο την επιπλέον
δυσφήµιση της χώρας. Υποστήριξε επίσης ότι κανείς Έλληνας δεν είναι ρατσιστής, ότι αγαπάµε τους
ξένους τους βλέπουµε σαν ανθρώπους της διπλανής πόρτας και ότι η ίδια τους έχει υπηρετήσει ως
γιατρός για 33 χρόνια εξετάζοντας όλες τις φυλές χωρίς να νιώσει κάποιο πρόβληµα απέναντι στους
ανθρώπους. Έθιξε τέλος το ζήτηµα του τρόπου που η Αστυνοµία προσεγγίζει τα περιστατικά της βίας
αλλά αναφερόµενη σε συγκεκριµένο περιστατικό που έγινε στον χώρο της εργασίας της τονίζοντας ότι
όταν κλήθηκε η αστυνοµία προκειµένου να συνετίσει αλλοδαπό που απειλούσε την ίδια και το
προσωπικό του νοσοκοµείου της ζήτησαν να ανταλλάξει στοιχεία µαζί του γεγονός που της
δηµιούργησε φόβο. Τέλος τόνισε ότι το θέµα της κυρίας Κούνεβα έχει φτάσει στην υπερβολή και ότι
οφείλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να διασφαλίσει και την ηρεµία των Ελλήνων πολιτών
καθώς έχουν και αυτοί ίσα δικαιώµατα σε αυτή την χώρα και το κόµµα της τα διεκδικεί.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αθανασία Μερεντίτη, τόνισε ότι η Πολιτεία έκανε και οφείλει να κάνει τα
πάντα για να απαλύνει τον πόνο της κυρίας Κούνεβα αλλά και για να αποδοθούν ευθύνες εκεί που
πρέπει. Είναι αδιανόητο σε µια οργανωµένη πολιτεία και σε µια χώρα σαν τη δική µας ένα τέτοιο
απεχθές έγκληµα να µην τιµωρηθεί. Η κυρία Μερεντίτη ζήτησε τέλος από τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη ενηµέρωση για το τι µέτρα σκοπεύει να πάρει σε σχέση πάντα µε τις αρµοδιότητές του
προκειµένου να µην υπάρξει επανάληψη τέτοιων επιθέσεων καθώς είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς
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και που οφείλουµε ως κράτος να µην επιτρέψουµε να επαναληφθεί. Αντίθετα θα πρέπει να κάνουµε
ότι µπορούµε για να εξαφανιστεί το φαινόµενο αυτό που µας προσβάλει ως ανθρώπους.
Η Βουλευτής της ΝΔ, Ευγενία Τσουµάνη – Σπέντζα, υποστήριξε ότι το θέµα της βίας κατά των
γυναικών είναι ένα σύγχρονο αρνητικό και παθογενές κοινωνικό φαινόµενο µε διάφορες µορφές. Η βία
κατά των γυναικών εκφράζεται και στην ιδιωτική και στην δηµόσια σφαίρα µε πάρα πολλές µορφές και
ορισµένες οµάδες πληθυσµού όπως οι µετανάστριες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Το
συγκεκριµένο περιστατικό είναι εξαιρετικά αρνητικό, όχι όµως το µοναδικό. Το ότι πήρε αυτή την
έκταση είναι θετικό καθώς µας κινητοποιεί ως κοινωνία και δίνει το έναυσµα για να ασχοληθούµε πολύ
περισσότερο. Υποστήριξε ότι η Πολιτεία έκανε αρκετά πράγµατα και την προηγούµενη περίοδο και
τώρα και στο κοµµάτι της κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας του συγκεκριµένου ατόµου. Η κυρία
Τσουµάνη ζήτησε από τον Υπουργό ενηµέρωση για το αν πέραν της επικήρυξης έχει προβεί σε
κάποια άλλη ενέργεια αυτή την περίοδο των τεσσάρων µηνών για το συγκεκριµένο θέµα. Τέλος ζήτησε
ενηµέρωση για το task force όπου αναφέρθηκε ο Υπουργός για τα θέµατα της βίας κατά των
γυναικών.
Ο Βουλευτής του ΚΚΕ, Γεώργιος Μαυρίκος, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα το
οποίο όµως διατρέχει τον κίνδυνο να περιοριστεί στο συναισθηµατικό του κοµµάτι ή σε έναν πρόχειρο
επιφανειακό συµβολισµό χωρίς να εξεταστεί η ο υσία του ζητήµατος. Η ουσία του ζητήµατος, τόνισε,
είναι κοινωνική και πολιτική. Αν δεν εξεταστεί το ζήτηµα σε αυτή την διάσταση θα περιοριστεί στο
γεγονός ότι δόθηκε από την κα Πετραλιά στην κυρία Κούνεβα το σπίτι και ικανοποιήθηκε το ζήτηµα και
η συνείδησή µας. Ακόµα και µετά τα 600 µηνύµατα στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι το γεγονός
είναι ότι το θέµα δεν αντιµετωπίστηκε, δεν συνελήφθη κανένας δράστης, δεν αντιµετωπίστηκαν οι
αιτίες που δηµιουργούν το πρόβληµα, δεν έχει διαµορφωθεί θεσµικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κράτος
και τις ελληνικές κυβερνήσεις και υπάρχει ο κίνδυνος περιορισµού της συζήτησης στην
συναισθηµατική και επιφανειακή πλευρά επιτρέποντας την διατύπωση παραληρηµάτων του ΛΑΟΣ
χωρίς να βλέπουµε τις κοινωνικές και πολιτικές αιτίες. Υποστήριξε ότι το ΛΑΟΣ φτάνει περίπου να
κατηγορεί την Κούνεβα και τους µετανάστες γεγονός που ρίχνει λάδι στην φωτιά στην εργοδοσία και
στο µεγάλο κεφάλαιο. Για το ΚΚΕ το ζήτηµα είναι πολύ πιο ουσιαστικό καθώς υπάρχει µεγάλη και
σοβαρή εργοδοτική αυθαιρεσία που ε κφράστηκε στο συγκεκριµένο ζήτηµα εναντίον της κυρίας
Κούνεβα. Αντίστοιχα παραδείγµατα εργοδοτικών αυθαιρεσιών όπου µε διάφορους τρόπους ασκείται
πολύπλευρη βία σε βάρος των εργαζοµένων υπάρχουν στα JUMBO, στην Λαχαναγορά, στην WIND,
στην ELITE και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος ωθεί, ποιος οπλίζει, ποιος γεννά και αναπαράγει αυτή τη βία,
ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός. Για το ΚΚΕ ευθύνονται οι πολιτικές καθώς αυτές είναι που οπλίζουν
το χέρι της ασύδοτης δράσης των εργοδοτών όταν τα φαινόµενα, όπως το part time, η µερική
απασχόληση και το µίσος ενάντια στους µετανάστες υπάρχουν, οπλίζουν τα χέρια της εργοδοσίας. Για
το ΚΚΕ πρέπει να καταργηθεί η ασύδοτη δράση και η δράση των δουλεµπορικών γραφείων, να
σταµατήσει η µερική απασχόληση εργαλοβοποίησης όλης της δουλειάς και να πάµε σε µια πλήρη και
σταθερή απασχόληση και να νοµιµοποιηθούν οι οικονοµικοί µετανάστες. Αντιµετωπίζοντας πλευρές
από τις ρίζες και τις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν το πρόβληµα τότε µπορεί να αντιµετωπιστεί
το θέµα. Διαφορετικά οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων είναι µεγάλες και υπαρκτές γιατί είναι η
ρίζα που γεννά το πρόβληµα.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, τόνισε ότι στην τραγική περίπτωση της
κυρίας Κούνεβα είδαµε µε τι ρυθµούς αντέδρασε τότε η αστυνοµία και έχουµε δει παρόµοιες
αντιδράσεις και παρόµοιους ρυθµούς και σε άλλα περιστατικά µε µετανάστες και συµφώνησε µε τον
Υπουργό ότι σηµασία έχουν οι πολιτικές που ακολουθούµε και οι οποίες πρέπει να δείχνουν ότι
αγκαλιάζουν όλους τους κατοίκους της χώρας. Θέλησε να ενηµερωθεί για τις θεσµικές λύσεις που
σκοπεύει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προωθήσει καθώς παρατηρείται τους λίγους µήνες
που το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση µια τελείως διαφορετική αντιµετώπιση όλων αυτών των
ζητηµάτων. Υποστήριξε ότι χρειάζονται συγκεκριµένα θεσµικά µέτρα τα οποία θα αφορούν τις σχολές
της αστυνοµίας και τους αξιωµατικούς που ήδη υπηρετούν προκειµένου να αλλάξει η νοοτροπία µέσα
στην αστυνοµία γιατί είναι ζήτηµα πολλών χρόνων.
Η Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΟΠ, Μαρία Τσούνη, τόνισε ότι από την πρώτη στιγµή το Σωµατείο ήταν
δίπλα στην κυρία Κούνεβα και η αστυνοµία τότε δεν είχε κάνει σωστά την έρευνα καθώς µετά από µια
εβδοµάδα και κάτω από την πίεση του Σωµατείου έφτασαν στο σηµείο οι δικηγόροι, η Πρόεδρος και η
Αντιπρόεδρος του Σωµατείου οι ίδιες να κάνουν έρευνες, βρήκαν σε κάποιο σπίτι ανθρώπους που
είδαν τους δολοφόνους της Κωνσταντίνας αλλά δεν µπορούν να µιλήσουν γιατί δεν έχουν κάποια
κάλυψη, φοβούνται γιατί έχουν παιδιά. Πέρα από αυτό δήλωσε ότι ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας
«ΒΗΜΑ», κ Λαµπρόπουλος, έγραψε ότι η υπόθεση της κυρίας Κούνεβα προέρχεται από εργολάβο και
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το γνωρίζει η αστυνοµία και ψάχνουν αν προέρχεται και από το χώρο της µαφίας. Οι ίδιες, τόνισε,
γνωρίζουν ότι προέρχεται από αυτό το χώρο ο δολοφόνος και υποστήριξε ότι σε λίγο καιρό θα
υπάρξουν και άλλα περιστατικά καθώς τρεις φορές έγινε επίθεση εναντίον της Προέδρου του
Σωµατείου, κάθε µέρα τις παρακολουθούν όταν φεύγουν από την δουλειά και κινδυνεύουν. Οι
εργολάβοι τις απειλούν λέγοντας ότι η Κων/να Κούνεβα λούστηκε µε βιτριόλι ενώ οι υπόλοιπες θα το
πιουν. Ζήτησε την συµπαράσταση του Υπουργού σε αυτό το θέµα.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι πριν από ένα χρόνο ένας
εργοδότης στην Βόρεια Ελλάδα απασχολούσε παράνοµα εργαζόµενους και η Επιθεώρηση Εργασίας
τον συνέλαβε τον εργοδότη που έκρυβε τους παράνοµα εργαζόµενους σε ψυγεία. Ο έµπορος αυτός
τροφοδοτούσε µε φρούτα κάποιες επιχειρήσεις άλλης ευρωπαϊκής χώρας οι οποίες επιχειρήσεις
σταµάτησαν την συνεργασία τους µε αυτόν τον έµπορο διότι εκεί έχει αναπτυχθεί η αντίληψη, η
κουλτούρα και η νοοτροπία σεβασµού στα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι ίδιοι οι εργοδότες εκεί
παίρνουν µέτρα για να διαφυλάξουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Αντίθετα στην χώρα µας
θεωρείται καθηµερινή υπόθεση η παράνοµη εργασία γιατί δεν αναπτύξαµε µηχανισµούς που να
κολάζουν αυτή την δραστηριότητα και δεν καλλιεργήσαµε, ως κοινωνία µια κοινή αντίληψη γύρω από
αυτό το θέµα. Επανέλαβε ότι πρέπει να κατανοήσουµε ότι τα ζητήµατα αυτά δεν είναι πρωτίστως
αστυνοµικά αλλά πρωτίστως κοινωνικά και πολιτικά. Τόνισε ότι πρέπει να καταπολεµήσουµε τον
φανατισµό και µε κάθε µέσο το καθεστώς της παράνοµης εργασίας που είναι διαδεδοµένο σε όλη την
χώρα, να καταπολεµήσουµε την αντίληψη για τους µετανάστες και χρειάζεται ένα status για τους
µετανάστες που ζουν νόµιµα στην χώρα. Όσο πιο νόµιµοι είναι οι µετανάστες και ασφαλείς τόσο πιο
σηµαντική και ισχυρή θα είναι η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική ειρήνη και η αλληλεγγύη στη χώρα.
Η µεταναστευτική πολιτική πρέπει να ενσωµατώνει τους µετανάστες στο κοινωνικό σύνολο και να
υπάρχει ισονοµία και ισοπολιτεία. Τόνισε ότι πρέπει να καταπολεµήσουµε το έγκληµα, το καθεστώς
της ανοµίας, τις απειλές και το κλίµα της ανοµίας που οδηγεί στο έγκληµα. Τόνισε ότι στην περίπτωση
της κυρίας Κούνεβα και στο ερώτηµα ποιοι και γιατί το έκαναν πρέπει να δοθεί µια απάντηση η οποία
δεν έχει δοθεί διότι τις πρώτες µέρες συνέβησαν κάποιες κρίσιµες παραλείψεις καθώς δεν δόθηκε από
τις αρχές η αναγκαία προσοχή την ώρα που έπρεπε. Παρακάλεσε την κα Τσούνη τα όσα ανέφερε
στην Επιτροπή να τα καταθέσει άµεσα στους αρµόδιους αξιωµατικούς είτε τυπικά είτε ατύπως είτε αν
θέλει να επισκεφτεί τον ίδιο στο γραφείο του προκειµένου να βοηθήσει στην προσπάθεια που
καταβάλλεται. Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα διαφορετικό τοπίο και στο χώρο της εργασίας και στο
χώρο της ενσωµάτωσης των µεταναστών γίνεται µια προσπάθεια µε την ελπίδα ότι θα υλοποιηθεί
µέσα στο πρώτο εξάµηνο να υιοθετηθεί µια νέα πολιτική ασύλου για τους πρόσφυγες, µια νέα
υπηρεσία που θα κληθεί να διαχειριστεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην χώρα
ζητώντας πολιτική ή ανθρωπιστική προστασία. Η χώρα που κινδυνεύει µε πολλές καταδίκες αυτή τη
στιγµή από το Συµβούλιο της Ευρώπης για µεταχείριση των προσφύγων, θα αποκτήσει µια από τις
πιο προοδευτικές νοµοθεσίες και θα εφαρµόζει την νοµοθεσία της Ευρώπης. Καταβάλλεται επίσης
µεγάλη προσπάθεια για να καταπολεµηθεί η αστυνοµική βία αλλά και η αστυνοµική αδράνεια.
Απαιτούνται εξειδικευµένοι αστυνοµικοί που να ερευνούν τα φοβερά εγκλήµατα του οργανωµένου
εγκλήµατος, του οικονοµικού εγκλήµατος που φοβίζουν τους ανθρώπους, δηµιουργούν αίσθηµα
ανασφάλειας, δηµιουργούν πρόβληµα στη δηµοκρατία και στην κοινωνική συνοχή της ελληνικής
κοινωνίας. Χρειάζονται αστυνοµικοί µε εξειδίκευση, µε µόρφωση, µε εκπαίδευση ώστε σε τέτοιου
είδους εγκλήµατα να υπάρχουν γρήγορες απαντήσεις για να υπάρχει αξιοπιστία και σεβασµός
απέναντι στην πολιτεία. Διαφορετικά υπάρχει το αίσθηµα της ανοµίας που δηµιουργεί το αίσθηµα της
ατιµωρησίας, το θράσος, τις απειλές και ότι άλλο µπορεί να βρει κανείς σε µια χώρα που δεν
µπορούµε να πούµε ότι οι νόµοι εφαρµόζονται αυτή τη στιγµή σε όλο το µέγεθος και την έκταση που
θα έπρεπε. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες που δείχνουν ότι πρόκειται για µια υπόθεση του
οργανωµένου εγκλήµατος, δεν είναι µια µεµονωµένη επίθεση αλλά υπόθεση του οργανωµένου
εγκλήµατος που προέρχεται από συγκεκριµένο χώρο και συγκεκριµένους κακοποιούς που πρέπει και
οφείλουµε να συλλάβουµε.
Τέλος για την task force ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι πρόκειται για µια προσπάθεια που
επαναφέρει, διότι είχε ασχοληθεί προσωπικά και στο παρελθόν, για το θέµα της ενδοοικογενειακής
βίας και γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια και για την βία εναντίον των γυναικών και για την βία εναντίον
των ανηλίκων και µπορεί σε άλλη συνεδρίαση να µεταφέρει τις εµπειρίες και κάποιες προτάσεις για το
πώς πρέπει να διαχειριστεί η Βουλή των Ελλήνων αυτά τα προβλήµατα.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιος Κουτρουµάνης, τόνισε ότι το
δραµατικό περιστατικό εναντίον τ ης κυρίας Κούνεβα δείχνει µε τραγικό τρόπο τις αδυναµίες και της
πολιτείας και της κοινωνίας να υπερασπιστούν ανθρώπινα δικαιώµατα, εργασιακά δικαιώµατα,
δικαιώµατα που έχουν να κάνουν µε την καθηµερινότητα του πολίτη. Αναδεικνύουν επίσης ένα σκληρό
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πρόσωπο, σκληρές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην καθηµερινότητα του πολίτη είτε έχει να
κάνει µε το χώρο της εργασίας είτε συνολικά µε τις δραστηριότητές του. Με την ανάληψη των
καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου υπήρχε σε εκκρεµότητα η παραχώρηση του
σπιτιού στην κυρία Κούνεβα και για αυτό το λόγο κατέθεσαν σχετική τροπολογία προκειµένου να
χαρακτηριστεί η συγκεκριµένη περίπτωση εργατικό ατύχηµα και να είναι δυνατή η παραχώρηση του
σπιτιού. Τόνισε ότι το Υπουργείο Εργασίας αντιµετωπίζει όλες τις περιπτώσεις χωρίς διακρίσεις
ανεξάρτητα αν είναι οικονοµικός µετανάστης ή Έλληνας καθώς τα δικαιώµατα των εργαζοµένων είναι
ίδια και αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό που αναδεικνύεται και
από την περίπτωση της κυρίας Κούνεβα και συνολικά µε πράξεις βίας, σωµατικές ή συνθηκών
εργασίας που αντιµετωπίζει ο κάθε εργαζόµενος στον εργασιακό χώρο, είναι ο νέος ρόλος που πρέπει
να αναζητηθεί για το κράτος.
Πολλοί ακόµη υποστηρίζουν ότι πρέπει να αφήσουµε την αγορά να δηµιουργήσει µόνη της τους
κανόνες ή να λειτουργήσει ελεύθερα και να περιοριστεί η κρατική παρέµβαση. Συµφώνησε ο κύριος
Υφυπουργός ότι το κράτος πρέπει να περιορίσει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ειδικά σε
επιχειρήσεις που δεν είναι εθνικής σηµασίας, ωστόσο αυτή τη στιγµή αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι
το κράτος οφείλει να διαµορφώσει κανόνες γιατί ούτε η αγορά ούτε η κοινωνία µπορούν να
διαµορφώσουν εκείνους τους κανόνες και το θεσµικό πλαίσιο που θα προστατεύει τους πολίτες.
Χρειαζόµαστε ένα κράτος που θα προστατεύει τον πολίτη, θα του παρέχει ασφάλεια, θα είναι
οργανωµένο και θα είναι και ένα κοινωνικό κράτος που θα έχει την επάρκεια να διασφαλίσει τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων, θα είναι ενισχυµένο, θα µπορεί να παρεµβαίνει, να ρυθµίζει τις
εργασιακές σχέσεις. Θέλουµε ένα κράτος οργανωµένο που µπορεί να ελέγχει τη νοµιµότητα, να
ελέγχει τους εργασιακούς χώρους, να εφαρµόζει καθεστώς προστασίας για τον κάθε εργαζόµενο.
Θέλουµε κράτος κοινωνικό που να µπορεί να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες τα βασικά κοινωνικά
αγαθά, όπως είναι της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης, της πρόνοιας γιατί αλλιώς κάθε χρόνο θα
υπάρχει περισσότερη απορύθµιση τόσο για τους οικονοµικούς µετανάστες όσο και για όλους όσους
κατοικούν σε µια χώρα που δεν έχει λύσει αυτά τα προβλήµατα.
Ως Υπουργείο, τόνισε, πρώτο µέληµα έχουµε την βελτίωση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων
και γι αυτό το λόγο ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της συζήτησης όπου µετείχαν
εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων και τις επόµενες µέρες κατατίθεται νοµοσχέδιο µε διάφορες
ρυθµίσεις. Στις ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνεται για παράδειγµα αλλαγή στη µορφή των συµβάσεων
έργων ώστε ο εργαζόµενος που απασχολείται σε έναν εργοδότη να έχει σύµβαση εργασίας και όχι το
µπλοκάκι το οποίο αµείβεται λιγότερο και έχει λιγότερα δικαιώµατα. Βασικότερο όµως είναι να
εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις και οι νόµοι δυστυχώς όµως το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας δεν µπορεί
να ανταποκριθεί στο ρόλο του και χρειάζεται ανασύσταση. Γι αυτό από τις αρχές Φεβρουαρίου
αξιοποιούµε τους µηχανισµούς, την επιθεώρηση εργασίας και τους µηχανισµούς των ταµείων έτσι
ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικός ο έλεγχος, µέσω µεικτών κλιµακίων.
Τέλος τόνισε ότι ξεκινά το αµέσως επόµενο διάστηµα µια καµπάνια όχι πολυδάπανη µε ένα πολύ
ισχυρό µήνυµα «κανένας εργαζόµενος ανασφάλιστος» γιατί ο ανασφάλιστος εργαζόµενος είναι χωρίς
δικαιώµατα, χωρίς περίθαλψη, χωρίς σύνταξη και η επιχείρηση που απασχολεί εργαζόµενους µε
µαύρη εργασία είναι εκτεθειµένη στην καταγγελία, στα πρόστιµα, δεν είναι σε θέση να έχει
ασφαλιστική ενηµερότητα για να λειτουργήσει. Χρειάζονται ακόµα πολλά για να είναι αποτελεσµατικό
το κράτος και να είναι ένα κράτος δικαίου που θα µπορεί να παρακολουθεί την εφαρµογή των νόµων.
Δεν θέλουµε µια κοινωνία που να αντιδρά εκ των υστέρων σε τέτοια φαινόµενα αλλά µια κοινωνία που
είναι κάθε µέρα ευαίσθητη σε τέτοιες καταστρατηγήσεις της νοµοθεσίας και ενεργή στην προσπάθεια
να περάσουµε από το καθεστώς της διευρυµένης εκτεταµένης ανοµίας στο καθεστώς όπου το κράτος
θα σέβεται τον πολίτη και ο πολίτης το κράτος.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Ιωάννης Παναγόπουλος, τόνισε ότι το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής
πραγµατικότητας είναι για τους εργαζόµενους και κυρίως γι αυτούς που είναι σε επισφαλείς και
ανασφαλείς εργασίες, στην ευέλικτη και µαύρη εργασία. Υπάρχει όµως µια τάση ιδιαίτερα έντονη στην
Ελλάδα κατά την διεξαγωγή της δηµόσιας συζήτησης κάτω από την φόρτιση ενός γεγονότος να
τονίζεται το συναισθηµατικό αντί του πολιτικού ζητήµατος. Για παράδειγµα για την µετανάστευση το
ζήτηµα µετατρέπεται από κοινωνικό και πολιτικό σε ζήτηµα δηµόσιας τάξης παρόλο που ο πυρήνας
του προβλήµατος είναι κοινωνικής ένταξης και η εργασία είναι το καλύτερο εργαλείο κοινωνικής
ένταξης. Η κυρία Κούνεβα είχε τρία χαρακτηριστικά, ήταν γυναίκα, ήταν εργαζόµενη σε επισφαλή
εργασία κ αι ήταν µετανάστρια. Οι έξι νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την νοµιµοποίηση των
µεταναστών είχαν πενιχρά αποτελέσµατα στον τοµέα που µας ενδιαφέρει ως δηµοκρατική κοινωνία
αφού παρά την παιδεία µας και τις παραδόσεις µας δεν έχουµε καταφέρει ακόµα την κοινωνική
ένταξη. Η κυρία Κούνεβα µας έκανε ένα µάθηµα αξιοπρέπειας καθώς δεν επέτρεψε σε κάποιους να
την χρησιµοποιήσουν ως σύµβολο για ιδεολογικούς ακροβατισµούς.
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Τα ζητήµατα που αφορούν τους ανασφαλείς εργαζόµενους είναι πολύ σοβαρά. Μπορεί το έγκληµα να
ξάφνιασε κάποιους όµως υπήρχαν από πριν διεργασίες που έδειχναν ότι υπάρχουν συγκρούσεις
στους χώρους των επισφαλών και ανασφαλών εργαζόµενων. Πέρα από τις εργολαβίες στην
καθαριότητα υπάρχουν και εργολαβίες στη φύλαξη όπου εµφιλοχωρεί και εγκληµατική δραστηριότητα.
Η ΓΣΣΕ έχει αναπτύξει κίνηµα αλληλεγγύης για να αναδείξει το πρόβληµα, το Ινστιτούτο Εργασίας
έκανε εµπεριστατωµένη µελέτη για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των εργολαβιών, υπήρξε
παρέµβαση της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σε κεντρικό επίπεδο και κινητοποίηση
Εθνικών Κυβερνήσεων που έκανε η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνοµοσπονδία. Υποστήριξε επίσης ο
Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ότι το κείµενο διαλόγου που έφερε το Υπουργείο Εργασίας ώστε να υπάρξουν
εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας δεν απαντά στην ολότητα του προβλήµατος. Εισάγει
θετικές βελτιώσεις αλλά εν των µειζόνων θεµάτων που αντιµετωπίζουµε στην αγορά εργασίας και είναι
ακριβώς αυτό που βίωνε η Κούνεβα, που ήταν εξαιρετικά αποφασιστική και έντιµη συνδικαλίστρια,
ήταν το θέµα των εργολαβιών, οι οποίες µπορούν να αντιµετωπιστούν γιατί έχουµε όλοι την
ευαισθησία και οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστές να µιλούµε για τις εργολαβίες που αναπτύσσονται στις
ευρύτερα δηµόσιες ή στις οιονεί παρέχουσες δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς. Δεν υπάρχει
κανένας έλεγχος στα συνεργεία καθαρισµού όπου συναντάται η πλήρης ασυδοσία του εργοδότη που
στην ουσία «κλωνοποιεί» εργαζόµενους και τους χρησιµοποιεί σε πολλά έργα. Οι εργολάβοι στις
δηµοπρασίες για ανάληψη έργων υποβάλουν προτάσεις όπου το κόστος συµβολαίου είναι πολύ
µικρότερο από το κόστος εργασίας.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ρύθµιση από την ελληνική νοµοθεσία, αν και είχε επισηµανθεί ως θέµα
στην προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά µόνο µια εγκύκλιος που αναφέρει ότι δεν µπορούν να γίνονται
δεκτές τέτοιες προτάσεις σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί αν ζητούνται
αναλυτικές καταστάσεις για το ποιοι εργάζονται σε κάθε έργο και για πόση ώρα κάτι που θα
καταστήσει εφικτό τον έλεγχο. Επίσης οι γυναίκες υπογράφουν ότι παίρνουν την εθνική σύµβαση, 740
€, αλλά στο χέρι παίρνουν 400€. Η παρανοµία των εργοδοτών είναι εκτεταµένη κυρίως σε αυτές τις
µορφές εργασίας. Η µισθοδοσία θα πρέπει να περνά από τράπεζες ώστε να µην µπορούν να κάνουν
φοροκλοπή, εισφοροδιαφυγή και κάλυψη µαύρου χρήµατος. Η ΓΣΕΕ έχει υποβάλει τέτοιες προτάσεις
γιατί πιστεύει ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί έµφαση, στην ρύθµιση δηλαδή αυτής της αγοράς εργασίας
διότι υπάρχουν και άλλες µορφές βίας.
Τέλος ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναφέρθηκε και στην Εκκλησία όπου απολύθηκε εργαζόµενη από την
Ιερά Σύνοδο µόλις επέστρεψε από άδεια λοχείας και δεν µπόρεσε να κάνει χρήση ούτε του
δικαιώµατος της εξάµηνης προστασίας από τον ΟΑΕΔ. Στην παρέµβαση της ΓΣΕΕ η Ιερά Σύνοδος
αποκρίθηκε ότι εντάσσεται σε ειδικό εργασιακό καθεστώς και δεν µπορεί να ελεγχθεί α πό την
Επιθεώρηση Εργασίας. Η ΓΣΕΕ κατήγγειλε το γεγονός, έστειλε τα έγγραφα στην Επιθεώρηση
Εργασίας και στον Συνήγορο του Πολίτη και της απάντησαν ότι δεν µπορούν να ελέγξουν την
Εκκλησία. Ο κύριος Παναγόπουλος υποστήριξε ότι αυτό είναι υποκρισία και αναρωτήθηκε για το αν
υπάρχει κάποιο άβατο σε αυτό τον χώρο.
Ο Δηµοσιογράφος, Σταύρος Θεοδωράκης, υποστήριξε ότι το θέµα δεν αφορά µόνο την κυρία
Κούνεβα. Οι απαντήσεις για αυτό το ζήτηµα έχουν δοθεί, η πολιτεία προσπάθησε να επανορθώσει την
αρχική της ολιγωρία. Όπως ο ίδιος διαπίστωσε ερευνώντας αυτή την υπόθεση η πρώτη αντίδραση της
ελληνικής πολιτείας ήταν ότι επρόκειτο περί ερωτικής υπόθεσης µε την οποία δεν υπήρχε λόγος να
ασχολείται. Παρόλο που επεσήµανε τους άξονες της υπόθεσης έχοντας την πληροφόρηση από το
περιβάλλον ότι ήταν πιο πολύπλοκη η υπόθεση, η αρµόδια αστυνοµική διεύθυνση επέµενε στο
σενάριο της ερωτικής υπόθεσης και µόνο αφού πέρασαν κάποιοι µήνες δόθηκε εντολή από τον
προηγούµενο αρχηγό να αναβαθµιστεί λίγο η έρευνα και κατόπιν ήρθε η νέα κ υβέρνηση που την
αναβάθµισε ακόµα περισσότερο. Τόνισε ότι µε αφορµή την υπόθεση Κούνεβα αυτό που πιστεύει ότι
πρέπει να γίνει είναι να υπάρξουν κανόνες και δικαιώµατα στον τεράστιο χώρο της εργασίας που έχει
να κάνει µε το ότι είναι µετανάστες και γυναίκες και µε το ότι πρόκειται για µια εργασία στο περιθώριο,
δηλαδή ότι οι όροι σε αυτές τις εργασίες δεν είναι απολύτως προσδιορισµένοι.
Η ανεύρεση των κανόνων είναι δουλειά της πολιτείας και έχουν γίνει κάποια βήµατα, που είναι όµως
ελάχιστα απέναντι στο υπάρχον πραγµατικό πρόβληµα. Σε αυτούς τους χώρους επικρατεί ένας
«εργασιακός µεσαίωνας» από την αδυναµία του κράτους να επιβάλει τους σωστούς κανόνες, από την
αδυναµία όλων των άλλων και των δηµοσιογράφων να ασχοληθούν µε αυτές τις υποθέσεις. Οι
άνθρωποι σε αυτές τις δουλειές έχουν µειωµένη πρόσβαση στα ΜΜΕ και στην εξουσία και πρέπει να
αποκτήσουν πρόσβαση στην πολιτεία και µε τον τυπικό όρο αλλά και µε φροντίδα που πρέπει να
δοθεί από τους Βουλευτές µε το να επισκεφθούν εργασιακούς χώρους, να µιλήσουν µε αυτούς και
αυτοί να νιώσουν µια σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος που τους κοιτάει και ενδιαφέρεται. Αυτός που
χτύπησε την κυρία Κούνεβα την χτύπησε επειδή ήταν γυναίκα από την Βουλγαρία και την θεώρησε
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αδύναµο κρίκο στην κοινωνία. Πρέπει να παύσουµε να θεωρούµε αυτούς τους ανθρώπους αδύναµους
κρίκους, να τους δώσουµε δικαιώµατα και να τους εντάξουµε στην κοινωνία παρέχοντάς τους
πρόσβαση στις υπηρεσίες και δυσκολεύοντας το έργο αυτών που θέλουν είτε να τους εκµεταλλευτούν
είτε να τους εµποδίσουν να αναπτύξουν µια συνδικαλιστική ή άλλη δραστηριότητα.
Η Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΟΠ, Βασιλική Τσούνη, υποστήριξε ότι η τροµοκρατία και η βία είναι
καθηµερινό φαινόµενο στις εργαζόµενες που δουλεύουν ως καθαρίστριες, ως οικιακό προσωπικό και
στην φύλαξη. Πρόσφατα υπήρξαν και ά λλα δύο περιστατικά στην Θεσσαλονίκη µε µια Ελληνίδα
καθαρίστρια να της καίνε το αυτοκίνητο και έναν φύλακα στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης που
διεκδίκησε τα δικαιώµατά του και βγαίνοντας δικαιωµένος από το δικαστήριο χτυπήθηκε από βαν
περιµένοντας σε φανάρι και έσπασε χέρι και πόδι. Επιθέσεις είχαν γίνει και εναντίον της Προέδρου του
Σωµατείου πριν από την επίθεση στην Κούνεβα. Στις Ελληνίδες τα αρνητικά περιστατικά µπορεί να
είναι 1% στις µετανάστριες όµως είναι 100%. Το Σωµατείο γνωρίζει τις εργαζόµενες που υποφέρουν
και πώς συµπεριφέρονται σε αυτές και είναι σε θέση να φέρει και πιο συγκεκριµένα στοιχεία σε λίγες
µέρες καθώς επίσης µπορεί να φέρει και στοιχεία µε µετανάστριες που δουλεύουν σε σπίτια
Βουλευτών και Υπουργών και τις έχουν ανασφάλιστες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Βασίλης
Οικονόµου, διακόπτοντας την κυρία Τσούνη υποστήριξε ότι πρόκειται για µια πολύ σοβαρή καταγγελία
και ζήτησε από την κυρία Τσούνη και το Σωµατείο της ΠΕΚΟΠ να καταθέσει το συντοµότερο δυνατό
τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι έχει στον ίδιο προσωπικά προκειµένου να τις διερευνήσει για την
ευστάθειά τους. Η κυρία Τσούνη δεσµεύτηκε ότι θα τα φέρει προκειµένου να διαπιστωθεί ότι το
φαινόµενο δεν παρατηρείται µόνο στους εργολάβους αλλά και στους πολιτικούς ενώ απαντώντας στην
Βουλευτή του ΛΑΟΣ, κυρία Παπανδρέου που υποστήριξε ότι έπρεπε ήδη να έχουν έρθει αυτά τα
στοιχεία, υποστήριξε ότι εάν τα είχε φέρει οι Βουλευτές δεν θα µιλούσαν τόσο πολύ. Η Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, κυρία Μερεντίτη, αντιδρώντας σε αυτό το σχόλιο απαίτησε να σεβαστεί η κυρία Τσούνη τους
Βουλευτές όπως ακριβώς και αυτοί την σέβονται και την ακούν µε προσοχή. Υποστήριξε ότι η κυρία
Τσούνη κλήθηκε από την Επιτροπή της Βουλής από αγάπη και ενδιαφέρον µε σεβασµό στην δουλειά
τους για να ακούσουν και η ίδια δεν δέχεται να µιλάν απαξιωτικά για τον ρόλο των Βουλευτών. Η κυρία
Τσούνη υποστήριξε ότι δεν µιλά απαξιωτικά αλλά απαντάει στην θέση που ακούστηκε ότι δεν
βάλλονται οι µετανάστες στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Οικονόµου, ζήτησε από
την κυρία Τσούνη να θίξει τα θέµατα που θέλει µε τρόπο καθαρό και χωρίς να διστάζει διότι οι
παρόντες Βουλευτές θέλουν να ακούσουν την ουσία του θέµατος. Συµφώνησε µε την κυρία Μερεντίτη
ότι πρέπει να υπάρχει σεβασµός προς το Σώµα υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι Βουλευτές και οι
πολιτικοί εάν υποπίπτουν σε ατασθαλίες είναι υπόλογοι και γι αυτό το λόγο ζήτησε και πάλι από την
κυρία Τσούνη να µιλήσει ονοµαστικά και να δώσει τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι έχει.
Η Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΟΠ, Βασιλική Τσούνη, δεσµεύτηκε ότι σε λίγες µέρες θα καταθέσει τα σχετικά
στοιχεία. Στην συνέχεια υποστήριξε ότι ο δικός τους χώρος βάλλεται βάναυσα και η κυρία Κούνεβα επί
τρία χρόνια προσπαθούσε να διεκδικήσει τα δικαιώµατά της. Ο εργολάβος του ΗΣΑΠ για τρία χρόνια
έδινε κανονικά τα χρήµατα για έξι ώρες εργασίας και βαρέα ένσηµα, έδινε στους εργαζόµενους 800€
το 2006 και έπειτα έκανε µείωση στα 400€ και ένσηµα όχι βαρέα αλλά απλά και οι εργαζόµενοι και η
ΠΕΚΟΠ τον πήγαν στον εισαγγελέα και κέρδισαν την υπόθεση, όµως για τρία χρόνια επωφελούνταν ο
εργολάβος και έχανε το κράτος, το ΙΚΑ και οι εργαζόµενοι. Έχουν παραπέµψει ως Σωµατείο άλλες
τρεις υποθέσεις στον εισαγγελέα. Η πρώτη είναι η υπόθεση του Ευαγγελισµού όπου ο Ευαγγελισµός
πληρώνει για κ άθε καθαρίστρια 1800 € το µήνα αλλά οι εργαζόµενοι αµείβονται µε 480€. Το ίδιο
συµβαίνει στο Δαφνί όπου πριν από ένα χρόνο έγινε έλεγχος από Επιθεωρητή και έµαθε ότι οι
εργαζόµενες έπαιρναν 340€ ενώ υπέγραφαν για 780€, ο Επιθεωρητής το έστειλε στον εισαγγελέα,
αλλά κατά τη γνώµη της κυρίας Τσούνη δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσµα.
Το ίδιο υποστήριξε ότι συµβαίνει και στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. Συγκεκριµένα στον
καθαρισµό των κλιµακοστασίων υπάρχει εµπειρία στην Πειραιώς όπου οι εργαζόµενοι κακοποιούνται
βάναυσα για να πάρουν τα χρήµατά τους και ο εργοδότης τους απειλεί ότι θα «βρεθούν σε χαντάκια».
Δεσµεύτηκε να καταθέσει και αυτά τα στοιχεία της επιχείρησης για να πάει το Υπουργείο και να τα
ελέγξει. Όλα αυτά τα στοιχεία είχαν µεταβιβαστεί στην κυρία Πετραλιά αλλά δεν έγινε τίποτα αλλά
νοµίζει ότι η σηµερινή κυβέρνηση θα έχει µεγαλύτερη ευαισθησία. Τόνισε ότι οι εργαζόµενες θέλουν να
βρεθεί λύση και να σταµατήσει αυτό το καθεστώς εργασίας. Πρότεινε για την αντιµετώπιση της µαύρης
και ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής από τους εργολάβους να υιοθετηθεί το σύστηµα
του λιµανιού της Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει εργολάβος που βγάζει την µισθοδοσία αλλά την
καταθέτει στον φορέα και οι εργαζόµενοι πληρώνονται από τον φορέα και ο εργολάβος παίρνει µόνο
αυτά που του αντιστοιχούν. Για τον ιδιωτικό τοµέα πρέπει να βρεθεί µια φόρµουλα ώστε να
προστατεύονται οι εργαζόµενες και να µην απολύονται την εποµένη της διεκδίκησης των δικαιωµάτων
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τους και ειδικά οι µεγαλύτεροι να µην µπορούν να βρουν εργασία ούτε σε άλλες αντίστοιχες εταιρίες
λόγω της συνεννόησης που υπάρχει µεταξύ των εργολάβων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βασίλης Οικονόµου, τόνισε ότι όλα τα ζητήµατα που έθεσε η κυρία
Τσούνη είναι πολύ σοβαρά και επανέλαβε ότι θέλει από την ΠΕΚΟΠ και την κυρία Τσούνη όλα αυτά τα
έγγραφα και τα στοιχεία που επικαλέστηκε προκειµένου να µην µένουν καταγγελίες στον αέρα. Τόνισε
µάλιστα ότι θέλει οπωσδήποτε και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το Δηµόσιο συναλλάσσεται
και συνεργάζεται µε απατεώνες εκφράζοντας µάλιστα την έκπληξή του για το ότι έχει συλληφθεί
κάποιος να παρανοµεί από τον Επιθεωρητή Εργασίας και ακόµα συνεργάζεται µαζί του το Δηµόσιο.
Η Εκπρόσωπος του ΔΕΣ Με, Άννα Βουγιούκα, υποστήριξε ότι και η ΔΕΣ Με διαπιστώνει ότι ένα
χρόνο µετά την δολοφονική επίθεση σε µία συνδικαλίστρια γυναίκα µετανάστρια ούτε οι ηθικοί και
φυσικοί αυτουργοί έχουν βρεθεί, ούτε έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ούτε όµως έχει γίνει και κάποιο
ουσιαστικό βήµα για την εξάλειψη των συνθηκών που δηµιουργούν αυτά τα φαινόµενα εκµετάλλευσης,
αυθαιρεσίας και καταπάτησης της εργασιακής νοµοθεσίας. Είναι πολύ θετικό το ενδιαφέρον που
δείχνει η συνδικαλιστική ηγεσία και η Πολιτεία για την επισφαλή εργασία αλλά κατά τη γνώµη του
Δικτύου οι εργασιακές συνθήκες απασχόλησης των γυναικών είναι κατεξοχήν επισφαλείς ιδιαίτερα σε
ότι αφορά τις απασχολούµενες στον οικιακό τοµέα από την εποχή του µεσοπολέµου έως σήµερα.
Υποστήριξε ότι το ενδιαφέρον για τις συνθήκες επισφάλειας στην εργασία έχει αυξηθεί διότι έχει
επεκταθεί και σε άνδρες και µάλιστα σε νέους άνδρες.
Η οικιακή εργασία και η εργασία καθαρισµού αποτελεί την επιτοµή της επισφαλούς εργασίας καθώς
αφορά έναν άτυπο και αρρύθµιστο τοµέα, αφορά την «µη εργασία» αφού µέχρι πρόσφατα απουσίαζε
από αυτό που ονοµάζεται εργασία, ο καθαρισµός, η φύλαξη των παιδιών, των ηλικιωµένων κτλ,
τοµέας όπου κατεξοχήν εργάζονται µετανάστριες. Οι συνθήκες εργασίας είναι αντίξοες και δύσκολες.
Αν και τα θέµατα δεν είναι άγνωστα και παρά τις πιέσεις και τις παρεµβάσεις φεµινιστριών και ΜΚΟ τα
θέµατα δεν έχουν ρυθµιστεί. Ένας από τους παράγοντες που ελκύουν τις µετανάστριες στην Ελλάδα
είναι το ότι υπάρχει εκτεταµένος τοµέας άτυπης εργασίας. Περίπου 21 εκατ 500 χιλ € δίνονται
µηνιαίως από τα ελληνικά νοικοκυριά σε γυναίκες, κυρίως µετανάστριες, που παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας και οικιακής εξυπηρέτησης, γεγονός που προκαλεί εξοικονόµηση πόρων για το δηµόσιο σε
επίπεδο κοινωνικών δαπανών και κράτους πρόνοιας. Για την ύπαρξη αυτών των εταιρειών ευθύνεται
και το κράτος αφού είναι πάρα πολλοί οι φορείς και οι δηµόσιοι οργανισµοί που συνεργάζονται µε
αυτές τις εταιρείες, γεγονός που ίσως εµποδίζει την ευαισθητοποίηση του κοινού που ίσως δεν
γνωρίζει το τι ακριβώς συµβαίνει εκεί. Σηµασία έχει η ρύθµιση αυτού του τοµέα συνολικά.
Η πρόταση του ΔΕΣ Με είναι η υπογραφή κλαδικής σύµβασης για τις εργαζόµενες στον οικιακό τοµέα
κάτι που έχει γίνει και σε άλλες µεγάλες χώρες της Ευρώπης. Με την πρόταση αυτή µπορεί να
εξαλειφθεί η αδήλωτη εργασία και να διασφαλιστούν πολύ σοβαρά κοινωνικά και εργασιακά
δικαιώµατα. Υπάρχει επίσης το ζήτηµα της επαγγελµατοποίησης των εργαζοµένων που
απασχολούνται σε αυτόν τον τοµέα καθώς το πλαίσιο είναι πολύ γενικό και ασαφές, οι γυναίκες
προσφέρουν διαφόρων τύπων υπηρεσίες που δεν ορίζονται ως εργασία, είναι εκτός της νοµοθετικής
εργασίας και σε συνδυασµό και µε άλλα ζητήµατα, όπως πχ το οικογενειακό άσυλο, δηµιουργούν
προβλήµατα σε ότι αφορά τον έλεγχο των ΣΕΠΕ στην οικία. Πιστεύουµε ότι αυτό σε συνδυασµό µε
συµπληρωµατικά µέτρα όπως την κατοχύρωση της πρόσβασης των γυναικών σε προγράµµατα
κατάρτισης, ελληνοµάθειας, ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, το δικαίωµα στην κάρτα ανεργίας
θα συµβάλλουν ώστε να αµβλυνθούν αρκετά οι εξαιρετικά επώδυνες και επισφαλείς συνθήκες
απασχόλησης. Τέλος τόνισε ότι η βία κατά των γυναικών είναι µακροχρόνια, είναι αρχαία, δεν γνωρίζει
διαφορές σε φύλο, φυλή, ηλικία, κοινωνική τάξη, εθνότητα κτλ. Πρέπει να ληφθούν συστηµατικά µέτρα
στήριξης των γυναικών, ιδίως των συνδικαλιστριών που ξεπερνούν τα «θεµιτά» όρια που επιτρέπει το
σύστηµα. Η επισφάλεια όχι µόνο των γυναικών µεταναστριών αλλά και των ανδρών και τα φαινόµενα
βίας αποτελούν διαρκή συνθήκη ύπαρξης.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτα Ζούνη, τόνισε ότι θέλει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα και να
µην περιοριστεί η συζήτηση απλώς στην διαπίστωση των υφιστάµενων προβληµάτων, παρά το ότι
κάποιες επισηµάνσεις είναι συγκλονιστικές. Προσπαθεί να καταλάβει που ακριβώς χάνεται το παιχνίδι
από την αδικία ή από τον βιασµό µέχρι την δικαιοσύνη. Κάπου υπάρχει µια τροµοκρατία η οποία
πρέπει να εντοπιστεί προκειµένου να υπάρξει βοήθεια και πέρα από τους νόµους και τους κανόνες
που θα µελετήσουν τα αρµόδια Υπουργεία και θα δώσουν τις προτάσεις τους. Επιθυµία της τόνισε ότι
είναι να πιέσει η Επιτροπή ώστε να βρεθεί µια λύση κυρίως µε τον εντοπισµό της αιτίας της
τροµοκρατίας και µε το να εντοπίσει το τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί. Υπάρχει τροµοκρατία γιατί η
εργαζόµενη είναι ανασφάλιστη και πολύ εκτεθειµένη, γιατί η ελεγκτική εξουσία δεν έχει την δύναµη και
τις υπηρεσίες να επιθεωρεί, ευθύνονται τα συνδικαλιστικά όργανα, οι Βουλευτές; Η τροµοκρατία αυτή
πρέπει να σταµατήσει. Το κενό που υπάρχει πρέπει να εντοπιστεί, δεν φτάνει µόνο να καλυτερεύσει η
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νοµοθεσία, να καταγράφει ο δηµοσιογράφος και εµείς να διαµαρτυρόµαστε, αλλά να κάνουµε ένα
βήµα µπροστά.
Η Βουλευτής της ΝΔ, Ευγενία Τσουµάνη Σπεντζα, τόνισε ότι άνοιξε ένα τεράστιο θέµα που πέρα από
τον θεσµικό χαρακτήρα έχει και βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα. Ένα µεγάλο κοµµάτι του προβλήµατος
είναι το φύλο καθώς τέτοιου είδους περιστατικά συµβαίνουν κυρίως σε γυναίκες. Σε µεγαλύτερο
ποσοστό τα θύµατα αδήλωτης εργασίας, βίας κτλ είναι γυναίκες. Το περιστατικό της Κούνεβα είναι
απίθανο να είχε συµβεί σε άνδρα, άρα εκεί πρέπει να εστιάσουµε, αυτή είναι η κοινωνική
πραγµατικότητα και έχει αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Συνεπώς έχει ιδιαίτερη σηµασία το
πώς υποστηρίζουµε τις πολιτικές ίσων ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων. Είναι ευρύτατο και οριζόντιο
θέµα για το οποίο έχουν υποχρέωση να βρεθεί λύση όλοι οι τοµείς της πολιτικής, όλα τα Υπουργεία
και κυρίως το Υπουργείο Εργασίας µε την έννοια ότι έχει τους πόρους µέσα από ένα πολύ µεγάλο
τοµεακό επιχειρησιακό πρόγραµµα και έχει και την ευθύνη της πολιτικής της απασχόλησης. Ζήτησε να
ενηµερωθεί για το τι έχει προετοιµάσει το Υπουργείο Εργασίας ή τις προτεραιότητες που σκέφτεται να
δώσει στο θέµα της υποστήριξης των γυναικών. Επίσης ζήτησε να ενηµερωθεί για το αν το
συγκεκριµένο περιστατικό έδωσε την αφορµή για να προβεί το Υπουργείο σε δράσεις κοινωνικής
υποστήριξης και φροντίδας της συγκεκριµένης γυναίκας ή παρόµοιων περιπτώσεων. Επίσης τόνισε
ότι η ΓΣΕΕ µπορεί να φέρει µεγάλα ζητήµατα στην επιφάνεια ακόµα και αν δεν είναι η κατεξοχήν
αρµόδια αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος σε σοβαρά θέµατα.
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, υποστήριξε ότι η συγκεκριµένη συζήτηση
είναι µία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αποδεικνύεται η αποτυχία του
µοντέλου της ευέλικτης µορφής εργασίας, της ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας και της
καταπάτησης του οκταώρου. Όλα αυτά συµβαίνουν σε µια χώρα όπου έχει γίνει µεγάλος αγώνας για
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπου κατά νόµο είµαστε πολύ οργανωµένοι, όπου υπάρχουν
οργανώσεις και όπου αυτά τα περιστατικά θα έπρεπε να είναι εξαίρεση αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται
ότι είναι κανόνας. Είναι ο κανόνας στις εργολαβίες καθαρισµού και φύλαξης που δίνουν τα νοσοκοµεία
και, όταν αποδόθηκε µέρος αυτής της δηµόσιας λειτουργίας στον ιδιωτικό τοµέα, στόχος ήταν να
µειωθούν οι δαπάνες που δεν µειώθηκαν διότι οι εργολαβίες αυτές έχουν πολλές γκρίζες ζώνες και
ταυτόχρονα χάνουν οι εργαζόµενοι και εισόδηµα και αξιοπρέπεια και η ποιότητα ζωής τους δεν είναι
καλή. Έχουµε λοιπόν νέα δεδοµένα στο χώρο της εργασίας και της κοινωνίας και δεν αντιµετωπίζονται
µε αφορισµούς και γενικές περιγραφές. Υποστήριξε ότι η πολιτεία είναι ο πρώτος πυλώνας µε ευθύνη
για την τήρηση της νοµιµότητας. Αν τα Υπουργεία χρειάζονται περισσότερο εξοπλισµό να τον έχουν.
Υπάρχει ανεπάρκεια σε αυτές τις σχέσεις εργασίας. Ο ίδιος τόνισε δεν είναι φανατικός αυτών των
σχέσεων εργασίας αλλά η οικονοµία της αγοράς, τ ο µη ελέγξιµο αυτό µοντέλο από τους εθνικούς
πόρους, η παγκοσµιοποίηση µε την γειτονιά της Ευρώπης επιβάλουν αυτό το µοντέλο εργασίας.
Πρέπει να µπουν όροι που θα διασφαλίζουν τους εργαζοµένους µε σκληρούς όρους στις συµβάσεις
για τους εργοδότες, όχι να αδικούνται οι εργοδότες αλλά να αντιµετωπίζουν τον κανόνα της αδικίας σε
βάρος των εργαζοµένων. Υπάρχουν περιφερειακές επιτροπές ελέγχου, µε συµµετοχή εκπροσώπου
του εργατικού κέντρου, των εργοδοτών και της διοίκησης οι οποίες θα έπρεπε να αντιµετωπίζουν αυτό
το πανελλαδικό φαινόµενο. Να εξεταστεί το τι έχουν κάνει αυτές οι επιτροπές. Με την επικράτηση του
ατοµικισµού έναντι της συλλογικότητας, φαινόµενο κοινωνικό που έχει επηρεάσει και το
συνδικαλιστικό κίνηµα επικρατούν διοικήσεις χωρίς τεράστια και πλατιά δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Δεν υπάρχει συµµετοχή στο συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτονοµούνται και κάποιοι εκπρόσωποι και
εξυπηρετούν ατοµικά συµφέροντα. Να ξεκινήσει λοιπόν µια απογραφή – καταγραφή των
προβληµάτων που υπάρχουν σε συνεργασία µε τους θεσµικούς, δ ηµοκρατικά εκλεγµένους
εκπροσώπους των εργαζοµένων και να υπάρξει ένα µητρώο των εργολάβων και να υπάρξει µια
διαδικασία πιστοποίησης αυτών των εργολάβων, να υπάρχουν προϋποθέσεις και προδιαγραφές
ειδικά για την ανάληψη δηµοσίων έργων. Τόνισε επίσης ότι η διατύπωση καταγγελιών όπως αυτή για
το πολιτικό προσωπικό πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία να είναι άµεσα διαθέσιµα από την
πλευρά του καταγγέλλοντος και ζήτησε την δηµόσια παρουσίαση των στοιχείων που θα στηρίζουν
αυτές τις καταγγελίες.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη, τόνισε ότι το ζήτηµα δεν είναι να γίνονται διαπιστώσεις που δεν
είναι κοινές για όλους. Η πραγµατικότητα είναι ότι οι καθαρίστριες αυτές πληρώνονται µε 400€ ενώ
υπογράφουν για 800€ και όταν το καταγγέλλουν απολύονται. Υποστήριξε µάλιστα ότι δεν είναι
απόλυτα σίγουρη για το αν οι υπεργολαβίες αυτές είναι νόµιµες καθώς πρόκειται για πάγια και
καθηµερινή συνήθως εργασία και δεν µπορεί να χαρακτηριστεί έργο. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να
υπάρχει µόνιµο προσωπικό στα τρένα, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στον ΗΣΑΠ και σε όσα διαχειρίζεται
το κράτος. Η ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας δεν επαρκεί γιατί παρεµβαίνουν οι εργοδότες και
λένε διάφορα. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική βούληση του Υπουργείου; Στις προγραµµατικές δηλώσεις
ειπώθηκε ότι θα εξεταστούν και θα αναθεωρηθούν. Η κυρία Διώτη υποστήριξε ότι πρέπει να
καταργηθούν. Διερωτήθηκε επίσης για το τι έκανε η ΓΣΕΕ µετά την επίθεση εναντίον της Κούνεβα και
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υποστήριξε ότι η αντίδρασή της θα ήταν τελείως διαφορετική εάν το ίδιο περιστατικό είχε γίνει εναντίον
κάποιου άντρα συνδικαλιστή µέλους της ΓΣΕΕ. Υποστήριξε επίσης ότι τέτοια επίθεση δεν θα γινόταν
εναντίον άντρα συνδικαλιστή της ΓΣΕΕ που δεν θα ήταν και µετανάστης και απέδωσε ευθύνες στην
ηγεσία της ΓΣΕΕ καθώς αυτή πρώτη πρέπει να πάρει µέτρα και να είναι οι πρώτοι που θα βγουν
στους δρόµους γι αυτό το λόγο. Διερωτήθηκε µε ποιο τρόπο η ΓΣΕΕ διασφαλίζει τα δικαιώµατα αυτών
των ανθρώπων και αυτών των γυναικών, σε ποιες καταγγελίες προέβη, τι είδους πιέσεις άσκησε προς
την προηγούµενη κυβέρνηση. Τέλος τόνισε ότι η περίπτωση της κυρίας Κούνεβα είναι χαρακτηριστική
αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις και µεταναστών και νέων ανθρώπων Ελλήνων και ότι
πρόκειται για ένα πρόβληµα που ζητά λύσεις.
Η Βουλευτής του ΛΑΟΣ, Ουρανία Παπαδάκη –Παπανδρέου, υποστήριξε ότι η ίδια είχε διαφωνήσει µε
αυτή την συζήτηση µε την έννοια ότι δεν έπρεπε να είναι η «Κωνσταντίνα Κούνεβα» σαν πρόβληµα
αλλά να αντιµετωπιστεί σαν πρόβληµα εργασίας της γυναίκας στην Ελλάδα και για αυτό το θέµα της
συζήτησης δεν την εκφράζει. Ζήτησε το θέµα συζήτησης να είναι γενικότερα το πρόβληµα της
εργασίας της γυναίκας, της νόµιµης µετανάστριας και να µην επεκταθεί σε όλους τους µετανάστες.
Τόνισε ότι καθηµερινά γίνεται µάρτυρας ανθρώπων που ζητούν στον δρόµο να τους πάρουν για
δουλειά κ αι υποστήριξε ότι πρέπει να καταγραφούν αυτοί οι άνθρωποι και κάποιος να ξέρει πόσους
έχουµε από αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν καλύτερη τύχη στην Ελλάδα. Υποστήριξε ότι
υπάρχει πρόβληµα το οποίο το ΛΑΟΣ θεωρεί ότι θα γίνει οξύτερο. Διαπιστώνουµε τόνισε ότι δεν
υπάρχει κράτος, ότι υπάρχει ένας εκβιασµός και θα πρέπει να κατατεθούν τα ονόµατα αυτών που
αναφέρθηκαν ότι έχουν ανασφάλιστους στα σπίτια τους. Απευθυνόµενη προς τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
δήλωσε ότι τον γνωρίζει ως µπροστάρη από την τηλεόραση αλλά δεν τον έχει ακούσει να αναφέρεται
σε όλα αυτά τα θέµατα που είναι γυναικεία και όχι µόνο για τις µετανάστριες. Η γυναίκα εκείνη, τόνισε,
που έχει δύο παράλυτα παιδιά και είναι ανύπαντρη µάνα και άνεργη και τη διώχνουν από το
µαιευτήριο και ευτυχώς, υπήρχε η στέγη της Εκκλησίας. την πήρε και την περιέθαλψε 3 µέρες. Μετά,
αυτή βρέθηκε στο δρόµο. Δηλαδή, τόνισε και η ελληνίδα γυναίκα και µάνα κακοποιείται όµως η
συζήτηση περιορίστηκε σε µία συµπαθέστατη κυρία. Αναρωτήθηκε αν αυτό είναι µόνο το πρόβληµα
της ελληνικής µας κοινωνίας. Τόνισε ότι η κυρία Κούνεβα χρειαζόταν 500 – 600 ευρώ, την ηµέρα, για
τις κρέµες για το πρόσωπό της και έπρεπε να τα πληρώνει το ΙΚΑ, αλλά αντέτεινε ότι δεν νοείται για
παιδί τυφλό 13 χρόνων, που ο πατέρας του, για µια ζωή, πληρώνει στο ασφαλιστικό του ταµείο, να
µην του πληρώνει το ΙΚΑ τις 2000 ευρώ που χρειάζεται, για να πάρει τα γυαλιά του. Αναρωτήθηκε
επίσης για το αν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη καθώς περιοριζόµαστε µόνο σε µια συµπαθή οµάδα
µεταναστών και ξεχνάµε την Ελλάδα αφού δ εν λύσαµε τα προβλήµατα των Ελλήνων. Υποστήριξε
τέλος ότι πίσω από το όλο πρόβληµα της συµπαθεστάτης κυρίας κρύβεται προσπάθεια δυσφήµισης
της Ελλάδας ως ρατσιστικής χώρας. Υποστήριξε ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές αλλά ζουν σε µια
ξενοφοβία διότι δεν διασφαλίζεται ο Έλληνας πολίτης και γι αυτό αυξήθηκε η εγκληµατικότητα και για
αυτό δεν φταίνε οι συµπαθέστατοι αλλοδαποί. Ζήτησε να νοµιµοποιηθούν όσοι γίνεται µε µια
ποσόστωση και επικαλέστηκε την διαβίωση της στην Γερµανία όπου υποστήριξε ότι υπάρχει ένα
ποσοστό µεταναστών 5-6 % ενώ στην Ελλάδα 25% γεγονός που καθιστά αδύνατο να εργαστούν όλοι
αυτοί µε συνέπεια την αύξηση των κοινωνικών προβληµάτων που δεν µπορούν να επιλύονται µόνο
εις βάρος των Ελλήνων.
Ο Βουλευτής του ΚΚΕ, Γεώργιος Μαυρίκος, τόνισε ότι η συζήτηση είναι χρήσιµη αν και επικεντρώθηκε
σε διαπιστώσεις και περιγραφές. Το ζήτηµα είναι τι µέτρα θα παρθούν. Για να παρθούν µέτρα, το
πρώτο προαπαιτούµενο είναι να δει κανείς ποιος είναι ο λόγος που γεννιούνται αυτά τα φαινόµενα.
Υποστήριξε ότι µόνο µε το συναισθηµατισµό και µόνο βλέποντας στην επιφάνεια, στον αφρό, τα
γεγονότα, δεν µπορεί κανείς να προσεγγίσει τις αιτίες που γεννούν αυτά τα προβλήµατα. Για το ΚΚΕ,
είναι κοινωνικοπολιτικές, άρα, ταξικές οι αιτίες και εκεί είναι ο κρίκος που δηµιουργείται συνολικότερα
το πρόβληµα. Αλλιώς, κανένα νοµικό κενό δεν υπάρχει. Νοµικά, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Η
πολιτική βούληση έχει λείψει. Ούτε ευσταθεί το ερώτηµα αν φταίει η τωρινή ή η προηγούµενη
Κυβέρνηση. Και τώρα και προηγούµενα και πάντα. Προβλήµατα τέτοια, οι γυναίκες τα αντιµετωπίζουν
σε ένταση, οι εργαζόµενες και οι µετανάστριες πρώτα απ’ όλα, αλλά, συνολικότερα, οι εργαζόµενοι,
άνδρες και γυναίκες. Υπενθύµισε µάλιστα στον Υφυπουργό Εργασίας 3 χαρακτηριστικές περιπτώσεις
επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, στη Μηχανιώνα, όπου οι εργοδότες δεν αφήνουν 163 Αιγύπτιους ψαράδες
να πάρουν τα ρούχα και τα πράγµατά τους µέσα από τα καΐκια, αν δεν υπογράψουν την παραίτησή
τους, στην Αµαλιάδα όπου υπάρχει η περίπτωση µε τις φράουλες και η περίπτωση που ανέφερε ο κ.
Χρυσοχοΐδης για τη Νάουσα, µε τα ψυγεία, που καταγγέλλανε -και η Κυβέρνηση και οι πάντες- τον
Θανάση Τσίτση, τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Νάουσας. Αυτές τόνισε είναι οι αιτίες και αν δεν
αντιµετωπιστούν αυτά, δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι οι εργολάβοι. Δεν γίνεται
µε εργολάβους και υπεργολάβους. Με τέτοιες εργασιακές σχέσεις, δεν µπορεί να βελτιωθεί. Για το
ΚΚΕ, η λύση είναι ότι πρέπει να καταργηθούν, πλήρης και σταθερή δουλειά για όλους. Θεσµοί και
νόµοι υπάρχουν. Το ζήτηµα είναι ότι οι κυβερνήσεις είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτών των εγκληµάτων.
30

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αθανασία Μερεντίτη τόνισε ότι ήταν πολύ θετική η συνάντηση και η
συζήτηση και χαρακτήρισε πολύ θετικό το γεγονός της παρουσίας του κυρίου Κουτρουµάνη του
οποίου η τοποθέτηση ήταν πολύ προσεκτική και ευχήθηκε σε επόµενη συνάντηση να είναι σε θέση να
πει κάποια πράγµατα. Αναγνώρισε τα τεράστια προβλήµατα, που έχει ο κλάδος των εργαζοµένων
στην καθαριότητα και τόνισε ότι πρώτα πρέπει να σκεφτούµε το σκληρό πρόσωπο που δείχνει η
κοινωνία στους ανέργους και µετά να επεκταθούµε σε άλλους κλάδους. Το µεγάλο πρόβληµα είναι
αυτό και αν λυθεί αυτό θα λυθούν και τα άλλα προβλήµατα. Τόνισε ότι η µεγάλη ανεργία δίνει µεγάλα
περιθώρια – εάν δίνει – σ’ αυτούς που αναφέρουµε εδώ, ώστε να κάνουν παιχνίδια και εδώ είµαστε
για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα. Όµως, για το περιστατικό στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, και ζήτησε από την κυρία Τσούνη να αναφέρεται σε πιο εµπεριστατωµένα περιστατικά
διότι το γνωρίζει το θέµα και ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγµατα, και δεν είναι καλό για τα δίκαια
αιτήµατα του Σωµατείου να αναφέρονται περιστατικά, τα οποία δεν δικαιώνουν τον αγώνα που δίνει.
Υποστήριξε ότι ξέρει ένα άλλο περιστατικό, στα Γιάννενα, µιας Ελληνίδας, που δούλευε εκεί και πρέπει
να γνωρίζουµε ότι όταν κάποιος αναδεικνύει προβλήµατα ή αιτήµατα, τα οποία αµαυρώνουν κάποιον
κλάδο, δεν καταφέρνουµε τίποτα, διότι υπάρχουν και στον κλάδο των εργαζοµένων στην καθαριότητα
κάποιοι που δεν τιµούν µε την παρουσία τους και τη συµπεριφορά τους ή εκµεταλλεύονται το πόστο
τους και «παίζουν» µε το υλικό που υπάρχει στο χώρο δουλειάς τους ή αρνούνται την οποιαδήποτε
µετακίνηση και δηµιουργούν προβλήµατα. Πρότεινε λοιπόν να εξεταστούν οι προτάσεις και αν αυτά
που ισχύουν στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι σωστά να εφαρµοστούν γενικότερα. Συµφώνησε µε
την πρόταση για το µητρώο γιατί θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για όσους αναλαµβάνουν
τέτοιες δουλειές, διότι τόνισε ότι όλοι θέλουν να υπάρχει πλήρης απασχόληση, µε κανονικές αµοιβές
αλλά τα δεδοµένα είναι δύσκολα, και πέρασαν οι εποχές που παλεύαµε και µπορούσαµε να
υποσχεθούµε εργασιακούς παραδείσους. Αυτό, που χρειάζεται, είναι να πατάξουµε τον εργασιακό
µεσαίωνα και γι αυτό πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Παναγόπουλος, διότι δήλωσε ότι υπήρχαν
διεργασίες προ πολλού και ότι υποβόσκει µια τέτοια κατάσταση στο χώρο εργασίας της κυρίας
Κούνεβα αλλά διερωτήθηκε τι έκανε και τι µπορεί να κάνει ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ για όλους τους
εργαζόµενους. Τέλος υποστήριξε ότι η νέα Κυβέρνηση είναι παρούσα µε νέα δ ιάθεση στην
προσπάθεια να λύσει τα προβλήµατα αφού δεν έχει νόηµα η ανάδειξη των προβληµάτων αλλά η λύση
τους.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Τσιαούση, τόνισε ότι διαβάζοντας το θέµα της ηµερησίας διάταξης
είχε την εντύπωση ότι η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από στρατηγικές για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και το πώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις, όπως και αυτές του
φύλου. Η συζήτηση όµως εξελίχθηκε διαφορετικά και όλοι έκαναν κάποιες διαπιστώσεις. Μία από
αυτές είναι ότι η γυναίκα µετανάστρια βιώνει πολλαπλή ανισότητα. Η µεγαλύτερη διαπίστωση όµως
είναι ότι υπήρχε απουσία του Κράτους από όλο αυτό το µεγάλο ζήτηµα. Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί δεν
λειτουργούν και ίσως θα έπρεπε να µιλήσουµε για την πρόληψη και για την έλλειψη πολιτικής
βούλησης που υπήρχε όλα τα προηγούµενα χρόνια. Το γεγονός τόνισε ότι είναι εδώ ο Πρόεδρος της
Γ.Σ.Ε.Ε. και ο Υφυπουργός Εργασίας είναι το πιο αισιόδοξο µήνυµα, διότι σηµαίνει ότι υπάρχει
πολιτική βούληση, υπάρχει συνεργασία ανάµεσα στους εκφραστές όλων των εργαζοµένων και στο
Υπουργείο. Εκείνο πρέπει όµως να σκεφτούµε είναι ότι καθαρίστριες δεν υπάρχουν µόνο στους
εργολάβους, καθαρίστριες υπάρχουν στα σχολεία και δουλεύουν για 400 ευρώ, καθαρίστριες
υπάρχουν στις εφορίες µε 400 ευρώ, καθαρίστριες υπάρχουν σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες µε την
ίδια αµοιβή. Αναρωτήθηκε αν εκεί θα γίνει κάτι ή θα οδηγηθούν και αυτές οι καθαρίστριες, κάποια
στιγµή, σε κάποιον εργολάβο και ζήτησε από τον Υφυπουργό στο σχεδιασµό να λάβει και αυτό υπόψη
του.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Ιωάννης Παναγόπουλος τόνισε ότι και χρήσιµη ήταν η συζήτηση και προτάσεις
έγιναν αλλά τον εξέπληξε το πώς αντιµετώπισαν το θέµα οι βουλευτές και όχι το αν η ΓΣΕΕ ήξερε,
αλλά το ότι οι Βουλευτές λένε ότι δεν ήξεραν τι γίνεται. Αναρωτήθηκε αν οι Βουλευτές δεν ήξεραν ότι
όχι µόνο οι επισφαλώς απασχολούµενοι σε εργολαβίες µε µερική απασχόληση ή µε δελτία παροχής,
αλλά και οι εργαζόµενοι µε σταθερή και µόνιµη εργασία, φοβούνται να κάνουν καταγγελίες διότι, ακόµα
και αν δεν απολυθούν, αντιµετωπίζουν µε άλλους τρόπους την µήνη του εργοδότη στο εργασιακό
περιβάλλον και αναρωτήθηκε αν δεν υπάρχει κάποιος απλός τρόπος ή διοικητικός δια ενός
νοµοθετήµατος να πάψουν να φοβούνται. Υποστήριξε ότι το περιστατικό µε την κυρία Κούνεβα δεν
ανήκει σε ένα φαινόµενο εκτεταµένο, τουλάχιστον, στην ελληνική πραγµατικότητα, ανεδείχθη µε την
κυρία Κούνεβα, και κυρίως µέσα στο χώρο εκµετάλλευσης των µεταναστών. Τόνισε ότι πολλές φορές
έρχονται καταγγελίες, όπως είναι αυτές για την Ιερά Σύνοδο και για τις εργασιακές σχέσεις και πώς
τηρούνται, αλλά η µόνη που ανέδειξε είναι η απόλυση, η οποία είναι υπαρκτό γεγονός και υπάρχουν
και τα χαρτιά και η επιχειρηµατολογία γι' αυτό. Δεν το ανέδειξε ο ίδιος, αλλά βοηθάει να κοινοποιείται
και στις εφηµερίδες και στη Βουλή. Η επισφάλεια στην εργασία, που κυρίως πλήττει γυναίκες και
µετανάστριες είναι ένα φαινόµενο, το οποίο, εάν δεν το ρυθµίσουµε οι διεργασίες που υπάρχουν, θα
φέρουν και άλλες συγκρούσεις, εκ των πραγµάτων. Επειδή είναι µεγάλη η διασπορά, µε µικρή έως
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ελάχιστη συνδικαλιστική πυκνότητα, έναντι ε κατοντάδων, ίσως χιλιάδων ανθρώπων, που
απασχολούνται σε αυτές τις µορφές εργασίας – µερικές εκατοντάδες συνδικαλίζονται – διότι δεν το
επιτρέπει η δοµή του χώρου, η πολυδιάσπαση, δηλαδή οι µικρές εκµεταλλεύσεις, όπως είναι οι
πολυκατοικίες, τα γραφεία, µια µικρή επιχείρηση.
Τόνισε ότι η ΓΣΕΕ δεν είναι ο φίλος των εργαζοµένων, δεν φτιάχνει κάποιες ενώσεις, όπως η
φιλοζωική αλλά είναι εθελοντικές ενώσεις όπου έρχεται όποιος θέλει και συµφωνούν, λειτουργούν και
αποφασίζουν µε δηµοκρατικό τρόπο. Δεν είναι εύκολο να δηµιουργηθούν δοµές διαπραγµάτευσης και
αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όταν ο
εργασιακός ιστός είναι κατακερµατισµένος, δεν είναι καθόλου εύκολο να δηµιουργήσεις δοµές
διαπραγµάτευσης. Γι' αυτό η ΓΣΕΕ επέλεξε να κάνει κεντρικές προτάσεις και αυτός ήταν ο ρόλος της
Γ.Σ.Ε.Ε. Όταν πήγαιναν και κατήγγειλαν τι γίνεται σε έναν εργοδότη, έβρισκαν µπροστά τους τη
νοµοθεσία για το εξάωρο, τη νοµοθεσία για τα διαλείµµατα και όταν τα διαλείµµατα υπερέβαιναν τ η
µισή ώρα, να µετατρέπουν τα βαρέα ένσηµα σε απλά. Το πλαίσιο τόνισε που έχει παρουσιάσει η
Γ.Σ.Ε.Ε., που είναι απόφαση της διοίκησής της και το στηρίζουν πολλοί και το στηρίζουν σχεδόν όλοι
τώρα, δεν περιλαµβάνει αυτό που είπε η κυρία Διώτη και εύστοχα η κυρία Τσούνη που είχε µια
διαφορετική άποψη και η Ένωση Καθαριστριών, το άλλαξε. Αν αποδεχθούµε τη δική τους λογική, θα
πρέπει όλες οι µετανάστριες να φύγουν. Το ζήτηµα είναι να ρυθµιστεί κατά τέτοιον τρόπο, που θα δίνει
σταθερότητα και ασφάλεια στην εργασία, σε όλους τους εργαζοµένους. Από κει και πέρα, θα
εκπίπτουν στις γενικές διατάξεις που πρέπει να αντιµετωπίζουµε όλους τους εργαζόµενους στη χώρα.
Απευθυνόµενος προς την κυρία Διώτη τόνισε ότι θα πρέπει να µάθει ότι η Γ.Σ.Ε.Ε., είναι το επιτελικό
όργανο του συνόλου των συνδικάτων και δεν µπορεί να της φορτώνονται όλες οι ευθύνες.
Υπερασπίστηκε µάλιστα το γεγονός ότι η πρόταση της ΓΣΕΕ, για την οποία η ηγεσία της
κατηγορήθηκε από πολλούς, για την συλλογική σύµβαση εργασίας όπου προβλεπόταν αύξηση 5.5%
την προηγούµενη χρονιά ήταν η µεγαλύτερη αύξηση σε όλη την Ε.Ε. Υποστήριξε ότι η ΓΣΕΕ µαζί µε
τα συνδικάτα έκανε ότι µπορούσε, κανείς δεν πρότεινε γενική απεργία, ούτε η παράταξη που βρίσκεται
στην ΓΣΕΕ και υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ΓΣΕΕ τόνισε ότι ανέδειξε κεντρικά το ζήτηµα, έθεσε
ζητήµατα νοµοθετικών πρωτοβουλιών, έστειλε πολλά εργατικά κέντρα και τους πίεσε να πάνε να
κάνουν ελέγχους, και υποστήριξε ότι υπάρχουν χώροι που κανείς δεν πάει να ελέγξει.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεώργιος Κουτρουµάνης, τόνισε ότι η διαδικασία
ήταν πολύ χρήσιµη και αισθάνεται πολύ τυχερός που αντικατέστησε τελευταία στιγµή τον κύριο
Λοβέρδο και άκουσε σηµαντικά πράγµατα από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και από τους
βουλευτές. Τόνισε ότι τα συνεργεία που αναλαµβάνουν διάφορες δουλείες ακόµα και µέσα σε
Υπουργεία πρέπει να ελέγχονται για τους υπαλλήλους που χρησιµοποιούν για το αν είναι
ασφαλισµένοι, Η χώρα τόνισε ότι βρίσκεται σε µια περίοδο µεγάλης κρίσης και σε µια κατάσταση
εκτεταµένης ανοµίας στο χώρο της αγοράς εργασίας. Άκουσε τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. και τον κ.
Μαυρίκο, που είπε για ποια πράγµατα που µπορούν ή πρέπει να γίνουν, όπως είναι ο έλεγχος το
εργολαβιών, όπως οι αναλυτικές καταστάσεις και υποστήριξε ότι σύντοµα θα είναι σε θέση να
εφαρµόσουν την πρόταση για τη µισθοδοσία µέσα από τις τράπεζες, γιατί εκεί µπορεί να υπάρξει
διαφάνεια και µπορεί να περιορισθούν αυτά τα φαινόµενα διότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν
πληρώνει µέσα από τις τράπεζες. Το βασικό πρόβληµα, δεν είναι µόνο το νοµοθετικό πλαίσιο που
µπορεί να ενισχυθεί, είναι το πρόβληµα λειτουργίας του κράτους σε διάφορες µορφές και δοµές. Ο
µετανάστης, η γυναίκα που ζει µόνη της, το παιδί που δουλεύει και είναι ανήλικο, δεν έχει δυνατότητες
πρόσβασης σε αυτό το κράτος. Είναι ένα κράτος, που λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό πελατειακά, που
έχει πρόσβαση ο ισχυρός, ο επώνυµος, δεν έχει πρόσβαση ο απλός πολίτης. Συµβαίνει πολλές φορές
να καταγγέλλει κάτι και να έχει ενηµερωθεί η επιχείρηση πριν από τους ελεγκτές. Γι' αυτό πρέπει να
βγουν οι ε λεγκτές και να µη γνωρίζουν τις επιχειρήσεις που θα ελέγξουν το πρωί και τα κλιµάκια, να
αλλάζουν κάθε εβδοµάδα, για να µην υπάρχει αυτό το πρόβληµα. Ήδη έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι και
το τρίµηνο από τον Οκτώβριο µέχρι το Δεκέµβριο, είχαµε 40% περισσότερους ελέγχους από την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Επίσης θα πρέπει να µην ενισχύεται η υποκρισία που παρατηρείται
πολλές φορές. Υπάρχει και κοινωνική ευθύνη, υπάρχει και εταιρική ευθύνη και η ευθύνη της
επιχείρησης. Σήµερα στα µισά τουλάχιστον νοικοκυριά εργάζονται γυναίκες οι οποίες είναι
ανασφάλιστες. Μπορεί να εργάζονται σκληρά και δεν έχουν δικαιώµατα και λέµε ότι θέλουµε και
προτείνουµε ένα νέο σύστηµα - µία διαδικασία, για την ασφάλιση του υπόλοιπου προσωπικού έτσι
ώστε να απαλλάξουµε «τον εργοδότη», µε την επιταγή ή µε το κουπόνι που είπε κάποιος, πολύ απλό
το σύστηµα κυρίως για αυτούς που θέλουν να είναι νόµιµοι εργοδότες και τους εµποδίζει η
γραφειοκρατία. Σήµερα σε αυτό το χώρο, στο σπίτι αλλά και στην αγροτική εργασία, υπάρχουν
εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι. Δίνεται λοιπόν αυτό το εργαλείο για να ξεπεραστεί το πρόβληµα
σε σχέση µε την γραφειοκρατία και από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να στηρίξουν µια προσπάθεια για να
µην υπάρχουν ανασφάλιστοι. Για να µην υπάρχουν εργαζόµενοι χωρίς δικαιώµατα. Το Υ πουργείο
είναι ανοικτό στον διάλογο για τέτοιου είδους ζητήµατα και δεν διαχωρίζει τους Έλληνες από τους
µετανάστες διότι όλοι οι εργαζόµενοι που είναι νόµιµα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι µετανάστες ή
Έλληνες πρέπει να έχουν το ίδιο νοµοθετικό πλαίσιο, τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
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IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Α. Εισαγωγή
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των δύο
φύλων. Παρ όλα αυτά, εξακολουθούν να εκκρεµούν σηµαντικά ζητήµατα που οφείλουµε να
αντιµετωπίσουµε ως πολιτεία και ως κοινωνία.
Ένα από αυτά είναι η βία κατά των γυναικών, φαινόµενο άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ύπαρξη και την
διαιώνιση των ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων. Αν ανατρέξουµε στον δοµικό χαρακτήρα του
φαινοµένου, η βία εις βάρος των γυναικών συνιστά µια µορφή έκφρασης της σχέσης ισχύος µεταξύ
των δύο φύλων. Η εν λόγω ανισότητα συνέβαλε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών,
οδηγώντας στην παρεµπόδιση της χειραφέτησής τους και δηµιουργώντας ταυτόχρονα φαινόµενα
κοινωνικού αποκλεισµού.
Πρόκειται για ένα φαινόµενο διαδεδοµένο σε όλες τις κοινωνίες, το οποίο αφορά όλες τις γυναίκες διότι
απλούστατα διατρέχει όλους τους πολιτισµούς και όλες τις κοινωνικές τάξεις, διαπερνά τόσο τους
θύτες όσο και τα θύµατα. Παράλληλα, συνιστά απειλή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της φυσικής
ακεραιότητας, αφού σε ορισµένες περιπτώσεις γινόµαστε µάρτυρες ακόµα και περιστατικών θανάτων
και αναπηρίας. Η βία κατά των γυναικών λαµβάνει ποικίλες µορφές: σωµατική, ψυχολογική,
σεξουαλική, οικονοµική και πολιτισµική – κοινωνική. Κάθε έκφανση της βίας επιβάλλεται να εξεταστεί
διεξοδικά και να αντιµετωπιστεί κατά περίπτωση ενώ τα πιο έντονα περιστατικά εντοπίζονται στο
οικογενειακό και στο εργασιακό περιβάλλον.
Η ενδοοικογενειακή βία ενάντια στις γυναίκες και τα παιδιά είναι ένα ιδιαίτερο φαινόµενο και αποτελεί
αναµφισβήτητα µια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι µια από τις χειρότερες
µορφές βίας την οποία η Επιτροπή Ισότητας της Βουλής θα εξετάσει ιδιαίτερα ως ένα θεµατικό κύκλο
εργασιών της. Συγχρόνως και στο εργασιακό περιβάλλον οι γυναίκες πέφτουν θύµατα άγριας
εκµετάλλευσης αφού ακόµα και σήµερα στην πράξη δεν έχουν δηµιουργηθεί συνθήκες πραγµατικής
ισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Επιπρόσθετα στην χώρα µας δεν καταγράφεται το σηµαντικό
έργο που προσφέρουν οι γυναίκες στην εξυπηρέτηση των οικιακών αναγκών. Πρόκειται για εργασία η
οποία δεν καταγράφεται σε κανέναν δείκτη παραγωγικότητας, δεν αµείβεται και δεν προσφέρεται στις
γυναίκες κανένα ανταποδοτικό όφελος για την κοινωνική πολλές φορές προσφορά τους, για την
κάλυψη των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που πολλές φορές προσφέρουν ελλείψει άλλων
κρατικών δοµών όπως για παράδειγµα η φροντίδα υπερηλίκων.
Όσον αφορά τις γυναίκες µετανάστριες η κακοποίησή τους είναι διττή καθώς υφίστανται
κακοµεταχείριση λόγω φύλου αλλά και λόγω εθνικής προέλευσης. Η αναλογία των γυναικών στην
µετανάστευση αυξάνεται ολοένα και πιο πολύ και εξηγείται από την τάση των γυναικών να
µεταναστεύουν αυτόνοµα προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Οι γυναίκες
µετανάστριες είναι ευπρόσβλητες στο human trafficking, στην συζυγική αλλά ακόµα πιο πολύ στην
εργασιακή βία. Αυτό οφείλεται σε πολλές και διάφορες αιτίες κυρίως όµως στην δυσκολία
προσαρµογής και ένταξης σε µια νέα χώρα, στην απώλεια της οικογενειακής στήριξης, στην κοινωνική
αποξένωση, στην έλλειψη γνώσης της γλώσσας, του νόµου, των υπηρεσιών και γενικότερα στην
έλλειψη ενηµέρωσης για τα δικαιώµατά τους. Όλα τα παραπάνω συντελούν στον κοινωνικό
αποκλεισµό της γυναίκας µετανάστριας και στην ασύδοτη εκµετάλλευση της στον εργασιακό βίο. Οι
θέσεις εργασίας τους θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν οι πιο επισφαλείς ενώ ως ειδική
πληθυσµιακή οµάδα θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η πιο ευάλωτη σε εκδηλώσεις βίας.
Η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής, συνεδρίασε την 25η
Νοεµβρίου 2009 µε θέµα την «Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών», και την 27η
Ιανουαρίου 2010 µε θέµα «Κωνσταντίνα Κούνεβα: το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής
πραγµατικότητας» αναδεικνύοντας το πρόβληµα στο κορυφαίο επίπεδο της πολιτειακής διάρθρωσης
που είναι η Βουλή. Στις 4 Φεβρουαρίου 2010 σε τρίτη συνεδρίαση συνοψίστηκαν τα συµπεράσµατα
των εργασιών της Επιτροπής σε Έκθεση που θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και στα αρµόδια
κυβερνητικά και µη κυβερνητικά όργανα για την άσκηση των αναλόγων πολιτικών.
Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν η Γενική Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη και
οι Πρόεδροι της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε), Τιτίνα Π ανταζή, της Οµοσπονδίας Γυναικών
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Ελλάδας (Ο.Γ.Ε), Καλλιόπη Μπουντούρογλου, της Αδέσµευτης Κίνησης Γυναικών, Μάτα Καλουδάκη,
του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, Σούλα Παναρέτου, της Παναθηναϊκής Οργάνωσης
Γυναικών, Αγγέλα Φραντζεσκάκη, του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναικών, Έφη Μπέκου και εκπρόσωπος
της Διεθνούς Εταιρίας Στήριξης της Οικογένειας και Υπεύθυνη του Ξενώνα « Φροντίδα », Δορκοφίκη
Ειρήνη.
Στην δεύτερη συνεδρίαση κλήθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουµάνης, ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας(Γ.Σ.Ε.Ε.), Γιάννης Παναγόπουλος, ο Δηµοσιογράφος, Σταύρος
Θεοδωράκης, η Πρόεδρος της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού
(Π.Ε.Κ.Ο.Π) και οι Εκπρόσωποι του Δικτύου Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών (ΔΕΣ Με), Μαρία
Λιάπη και Άννα Βουγιούκα.
Τα όσα κατατέθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής, η δηµόσια διαβούλευση καθώς και οι γραπτές τους
προτάσεις έχουν συµπεριληφθεί στην Εισήγηση, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία και την βάση για
να προωθήσουµε τις πολιτικές ισότητας επί του συγκεκριµένου θέµατος και να υλοποιήσουµε δράσεις
σε κυβερνητικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο για µια πιο δηµοκρατική και δίκαιη κοινωνική
πραγµατικότητα.

34

Β. Τα σηµερινά προβλήµατα
Το φαινόµενο της βίας δεν είναι πρωτόγνωρο αλλά πρόκειται για µια «κληρονοµική» συµπεριφορά της
οποίας οι ρίζες των αιτιών µπορεί να έκαναν την εµφάνισή τους στο µακρινό παρελθόν αλλά µόνο τις
τελευταίες δεκαετίες άρχισε να αναγνωρίζεται ως µια έκφραση κοινωνικής παθογένειας.
Η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στην αντιµετώπιση του φαινόµενου µπορεί να µην οδήγησε στην
µείωση των κρουσµάτων, τα οποία αντιθέτως έχουν αυξηθεί, οδήγησε όµως στην συνειδητοποίηση
του γεγονότος εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας ότι πρόκειται για κοινωνικό πρόβληµα, το οποίο αν
δεν αντιµετωπιστεί άµεσα και επιτυχώς, ενδέχεται στο µέλλον να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο
νόµος 3500/2006 για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, και ο νόµος 3064/2002 που
αφορά το human trafficking είναι σίγουρα ένα µεγάλο βήµα για την χώρα µας αλλά σε κάθε περίπτωση
θα ήταν σκόπιµο να διορθωθούν ή να βελτιωθούν ατέλειες που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων. Ενδεχοµένως µάλιστα να είναι απαραίτητη η προσθήκη και άλλων διατάξεων εάν
αποδειχτεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται νοµικά. Τα ελλείµµατα όµως δεν
εστιάζονται στα νοµοθετικά κενά και στην Δικαιοσύνη. Η έλλειψη ενηµέρωσης των γυναικών, η
απουσία πολιτικών πρόληψης και η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που προωθούν
έµµεσα και άµεσα την βία σε όλες τις εκδοχές της (µέσα από τα διαφηµιστικά spot ή τις εκποµπές) και
την σπέρνουν µέσα στην καθηµερινότητα, η ουσιαστική έλλειψη ειδικών στους οποίους µπορούν να
απευθύνονται ή να καταφεύγουν οι γυναίκες ως θύµατα βίας. η ανεπάρκεια υποστηρικτικών και
προστατευτικών δοµών, η ελλιπής εκπαίδευση και κατάρτιση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και
φορέων, η µικρή συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η εκµετάλλευσή τους στο
εργασιακό περιβάλλον, οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, η διευρυνόµενη ανεργία που πλήττει
ιδιαίτερα το γυναικείο φύλο, η ανισότητα ευκαιριών, οι µειωµένες δυνατότητες για επαγγελµατική
εξέλιξη, η πολλαπλότητα του ρόλου των γυναικών, η αδυναµία εναρµόνισης οικογενειακής κ αι
επαγγελµατικής ζωής, η ανεπαρκής συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε
δράσεις αναβάθµισης των προσόντων τους, η µη αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου της γονεϊκότητας
και της ανάγκης ισότιµης συµµετοχής των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών και στις
υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται, καθώς και η µη ολοκληρωµένη έρευνα και συγκέντρωση
στοιχείων για την τεκµηρίωση και καλύτερη αποτύπωση της σηµερινής πραγµατικότητας, υποθάλπουν
και επιδεινώνουν το εν λόγω φαινόµενο.
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Γ. Παρεµβάσεις που µπορεί να γίνουν για την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών


Έρευνα: Στην χώρα µας δεν διενεργείται ολοκληρωµένη έρευνα, η οποία υιοθετώντας µια
πολύπλευρη διαθεµατική προσέγγιση του φαινοµένου θα αποκάλυπτε το εύρος της κακοποίησης,
θα µπορούσε να εστιάσει στις κοινωνιολογικές πτυχές του φαινοµένου, όπως είναι τα εγκλήµατα
τιµής, οι δολοφονίες γυναικών – συντρόφων και οι βιασµοί και θα τίθεται ως απώτερος σκοπός η
διερεύνηση των συνθηκών υπό των οποίων καλλιεργούνται επιθετικές συµπεριφορές. Το
Πανεπιστήµιο και το ΚΕΘΙ εκ µέρους της Γ.Γ Ισότητας θα µπορούσαν να αναπτύξουν τέτοια
ερευνητικά προγράµµατα.



Ενηµέρωση της κοινωνίας: Είναι χρέος της πολιτείας να ενισχύσει την ενηµέρωση του συνόλου
της κοινωνίας για τις µορφές της βίας που ασκούνται εις βάρος των γυναικών, να συµβάλλει στην
συνειδητοποίηση όλων των παραγόντων για το πώς και που ακριβώς αλλά και µε ποιο τρόπο
ασκείται η βία. Το πρώτο βήµα για την επίλυση ενός προβλήµατος είναι η αναγνώριση της
ύπαρξης του σε όλες τις διαστάσεις του. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους:
– Μέσα από τα ΜΜΕ, µε κατάλληλες εκποµπές που θα παρουσιάζουν όλες τις µορφές της βίας
και θα έχουν ως στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Σε συνεργασία
µε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Σ υµβούλιο, θα µπορούσε να περιοριστεί κατά το δυνατό η
προβολή εικόνων, οι οποίες συµβάλουν στην διαιώνιση της βίας κατά των γυναικών και
εξοικειώνουν το κοινό µε την βία (µέσα από διαφηµίσεις, εκποµπές) ενώ κρίνεται αναγκαία η
αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται από αυτό και βέβαια η πληρωµή των
προστίµων που συχνά επιβάλλονται αλλά δεν πληρώνονται.
– Μέσα από µεγάλες εκστρατείες ενηµέρωσης, οι οποίες όχι µόνο θα απευθύνονται στις
γυναίκες αλλά θα διαθέτουν και προληπτικό χαρακτήρα, ενηµερώνοντας και
ευαισθητοποιώντας το σύνολο της κοινωνίας.
– Μέσα από την κοινωνική εκπαίδευση, η οποία πρέπει να παρέχεται τόσο στους χώρους της
εκπαίδευσης, όσο και στους υπόλοιπους χώρους της καθηµερινότητας όπου συντελούνται
κοινωνικές συναναστροφές.
– Διαδίκτυο. Να δηµιουργηθεί επίσηµο site από την Πολιτεία για γυναίκες που θέλουν να
καταγγείλουν το φαινόµενο καθώς και forum συζητήσεων που θα τους επιτρέπει να
ανταλλάσσουν απόψεις αλλά και γενικότερα να ενηµερώνονται για όλα τα θέµατα που τους
απασχολούν .



Δικαιοσύνη: Oι αλλαγές στο δικονοµικό σύστηµα κρίνονται απαραίτητες προκειµένου οι γυναίκεςθύµατα να µπορούν να απευθυνθούν στην δικαιοσύνη και να αισθάνονται ότι το κράτος τους
παρέχει ασφάλεια. Πιο συγκεκριµένα:
– Θέσπιση Οικογενειακού Δικαστηρίου µε εξειδικευµένους δικαστές.
– Ταχεία έρευνα και εκδίκαση των Υποθέσεων.
– Άµεση εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων.
– Ηθική και Υλική Αποζηµίωση.
– Αναθεώρηση διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας ( Νόµος 3500/2006).
– Επιβολή ποινής στην υπαίτια µη καταβολή διατροφής.
– Συνεργασία δικαστικών µε κατάλληλο και ειδικά εκπαιδευµένο επιστηµονικό προσωπικό (πχ
ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ) προκειµένου να εξασφαλίζεται η
υποστήριξη, η θεραπεία και η επανένταξη στην κοινωνία τόσο των θυµάτων όσο και των
θυτών.
– Επαναφορά του νόµου του 1983 για το επώνυµο των γυναικών. Στην ανισότητα δεν υπάρχει
επιλογή.
– Ειδικά προγράµµατα για τις γυναίκες κρατούµενες και βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας προκειµένου οι γυναίκες αυτές να επανενταχτούν στην κοινωνία.
– Δηµιουργία υποδοµών για την στήριξη των παιδιών των γυναικών κρατουµένων ώστε η
παραµονή τους εκεί να είναι κατά το δυνατόν πιο ανθρώπινη και να µην στερούνται τα παιδιά
δικαιώµατα για πράξεις των γονέων τους.



Εκπαίδευση: Tόσο για τα ζητήµατα της βίας κατά των γυναικών όσο και γενικότερα για την
αντιµετώπιση της βίας όπως αυτή εµφανίζεται σε όλες τις µορφές της µέσα στην κοινωνία και στην
καθηµερινότητα οφείλουµε να ενισχύσουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τους παρακάτω τρόπους:
– Ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα µαθηµάτων κοινωνικής εκπαίδευσης καθώς και
ενηµερωτικών και επιστηµονικών προγραµµάτων διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και της ισότητας των φύλων. Διδάσκοντας µε τον κατάλληλο παιδαγωγικό τρόπο στους
µαθητές τον σεβασµό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου µπορούµε να καταπολεµήσουµε την
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διαιώνιση συµπεριφορών όπως είναι η βία κατά των γυναικών και να βοηθήσουµε τους
αυριανούς πολίτες να έχουν µια πιο υπεύθυνη συµπεριφορά έναντι των συνανθρώπων τους
αλλά και µέσα στην οικογένειά τους.
Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών η οποία θα µπορούσε να γίνει και από Ειδικευµένους
Επιστηµονικούς Συµβούλους (πχ ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ) που
θα τους κατευθύνουν στην αντιµετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Δηµιουργία θέσης Σχολικού Ψυχολόγου εντός των σχολείων.
Ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση της ψυχολογικής βίας που µπορεί να
ασκείται και η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε όλες τις διαστάσεις της τόσο στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και στους εργασιακούς χώρους



Εργασία – Εργασιακές Σχέσεις: O σεβασµός των δικαιωµάτων του εργαζοµένου αποτελεί ένα
µεγάλο κεφάλαιο και θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή άµεσα µέτρα αντιµετώπισης της βίας κατά
των γυναικών.
– Ισότιµη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.
– Μισθολογική εξίσωση ανδρών και γυναικών.
– Μέτρα για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής (πχ
βρεφονηπιακοί σταθµοί).
– Διατήρηση και επέκταση των µέτρων για την προστασία της εργαζόµενης µητέρας, επιπλέον
στήριξη στις ανύπαντρες και διαζευγµένες µητέρες, παροχή διευκολύνσεων και στις
εργαζόµενες µητέρες µετανάστριες.
– Καταπολέµηση της «µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας µε ιδιαίτερη έµφαση στις γυναίκες και
στις µετανάστριες.
– Αλλαγή του µοντέλου οικογενειακής επιχείρησης. Όσα µέλη της οικογενείας εργάζονται στην
επιχείρηση να είναι ασφαλισµένα και να έχουν διασφαλισµένα τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
– Αυστηρότεροι έλεγχοι και ποινές για αυθαίρετες απολύσεις εγκύων – νέων µητέρων, ένταξη
και της Εκκλησίας στην υπάρχουσα εργατική νοµοθεσία. Η Εκκλησία ως εργοδοτικός φορέας
δεν χρειάζεται να έχει ειδικό καθεστώς.
– Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και στήριξη των γυναικείων συνεταιρισµών ώστε
να µπορούν να αναπτύξουν καινοτόµες επιχειρήσεις.
– Ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα για τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η οικονοµική
αυτονοµία των γυναικών τόσο στις ίδιες όσο και στις οικογένειές τους.
– Ειδικά προγράµµατα στην τηλεόραση που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας
συµµετοχής στην εργασία.
– Ειδικά Προγράµµατα Ευρέσεως Εργασίας για τ ις γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής ή
εργασιακής βίας.
– Ενηµερωτικά-εκπαιδευτικά σεµινάρια πρόληψης ενδοοικογενειακής βίας στο εργασιακό
περιβάλλον.
– Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους.
– Σωστή εκπαίδευση των εργοδοτών. Οι εργοδότες πρέπει να καταλάβουν ότι ο σεβασµός των
δικαιωµάτων του εργαζοµένου δηµιουργεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο
συµβάλλει στην καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων.
– Κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου (πχ Επιθεώρηση Εργασίας) οι οποίοι θα κάνουν σοβαρούς
και αιφνιδιαστικούς ελέγχους όταν τα δικαιώµατα των εργαζόµενων καταπατούνται. Θα πρέπει
να εφαρµοστούν αυστηρές ποινές ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινοµένων.
– Αντιµετώπιση του φαινοµένου της απροθυµίας των εργοδοτών να προσλάβουν γυναίκες που
βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία από τον φόβο µήπως και εγκυµονήσουν.
– Καταµέτρηση της αφανούς εργασίας των γυναικών και διερεύνηση των δυνατοτήτων που
υπάρχουν ώστε αυτή να έχει ανταποδοτικά οφέλη για την γυναίκα που πολλές φορές
υποκαθιστά τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
– Λήψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο θέµα της σεξουαλικής
παρενόχλησης που συναντάται στους χώρους εργασίας και αναζήτηση µέτρων που θα
προστατεύουν την γυναίκα και θα της εξασφαλίζουν ασφάλεια στην εργασία προβλέποντας
και αυστηρότερες ποινές σε όσους παρενοχλούν σεξουαλικά εργαζόµενους.



Κρατικοί Φορείς: Οι παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν αναφορικά µε τους τοµείς του κράτους
που εµπλέκονται σε αυτά τα ζητήµατα είναι πολλές και αφορούν τόσο υφιστάµενες δοµές όσο και
δοµές που λείπουν σήµερα και πρέπει να δηµιουργηθούν.
α) Αστυνοµία
– Επιµορφωτικά σεµινάρια Αστυνοµικών και σωστή εκπαίδευση στην αντιµετώπιση
θυµάτων µε σεβασµό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους για την αποφυγή
περαιτέρω θυµατοποίησης τους.
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Δηµιουργία ενιαίου Μητρώου Καταγγελιών και συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς για την καταγραφή των
καταγγελιών.

β) Υποστηρικτικές Δοµές
– Συµβουλευτικά Κέντρα. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σε κάθε Π εριφέρεια. Η
αρµοδιότητα του δεν θα περιορίζεται µόνο σε θέµατα κακοποίησης αλλά και σε θέµατα
απασχόλησης και θα πρέπει να είναι στελεχωµένα µε το κατάλληλο επιστηµονικό
προσωπικό.
– Δηµόσιοι Ξενώνες. Όπου υπάρχει Συµβουλευτικό Κέντρο πρέπει να υπάρχει και ένας
Ξενώνας που θα ανήκει σε Δήµο µέσω του οποίου θα λειτουργήσει η σχέση µεταξύ της
Γραµµατείας Ισότητας και του Δήµου. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση υποδοµών
στους υπάρχοντες ξενώνες καθώς και παροχή νοµικής βοήθειας, προσφορά
συµβουλευτικών προγραµµάτων και επαγγελµατικού προσανατολισµού εντός του
Ξενώνα.
– Δηµιουργία ιατρείων εντός Ξενώνα.
– Οικονοµική στήριξη των γυναικών που πέφτουν θύµατα βίας µέσω ειδικού λογαριασµού.
– Τηλεφωνική Γραµµή SOS που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 ηµέρες το χρόνο για την
άµεση συµβουλευτική υποστήριξη αλλά και την παροχή νοµικής βοήθειας σε συνεργασία
µε τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
– Δοµές υποστήριξης της πολύτεκνης µητέρας αλλά και της µητέρας παιδιού ΑµεΑ ώστε
αυτές οι γυναίκες να διευκολύνονται στο έργο τους και να µπορούν να έχουν
επαγγελµατική και προσωπική ζωή.
– Καθώς η χρηµατοδότηση για την δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών προέρχεται κυρίως
από Ευρωπαϊκά Κονδύλια και υπάρχουν ήδη δεσµευµένα κονδύλια στο ΕΣΠΑ, πρέπει εκ
των προτέρων να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των δοµών από κρατική χρηµατοδότηση
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δοµές που θα δηµιουργηθούν δεν θα εγκαταλειφθούν µε το
πέρας των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. Κατά συνέπεια απαιτείται από τώρα η
αναζήτηση των κατάλληλων πόρων που θα επιτρέπουν αύριο στο κράτος ν α διατηρήσει
αυτές τις δοµές.
γ) Υγεία
– Επιµορφωτικά σεµινάρια για την ευαισθητοποίηση των επαγγελµατιών του τοµέα υγείας.
– Προγράµµατα εκπαίδευσης επιστηµονικού προσωπικού για την εκπαίδευση του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού.
δ) Οργάνωση και Συνεργασία µεταξύ των φορέων κρατικών και µη
– Δηµιουργία διυπουργικής συνεργασίας των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε στόχο τον συντονισµό των ενεργειών για την καλύτερη
αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας.
– Συνεργασία και συντονισµό όλων των φορέων, µονάδων και µη κυβερνητικών
οργανώσεων ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης φαινοµένων βίας να ενηµερώνονται
αµέσως οι αρµόδιες υπηρεσίες και να έρχονται αµέσως σ ε επαφή µε τα θύµατα
κατάλληλα καταρτισµένοι εισαγγελείς, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι προκειµένου
να συµβουλεύσουν σωστά τα θύµατα αλλά και να αποδεσµεύονται οι γιατροί και οι
αστυνοµικοί από όλες τις διαδικασίες.(Πολλές φορές τα περιστατικά αποσιωπούνται διότι
συνεπάγονται µεγάλη εµπλοκή στις όλες διαδικασίες των αστυνοµικών ή των γιατρών που
έρχονται σε πρώτη επαφή µε τα θύµατα). Σύσταση ενιαίου φορέα αντιµετώπισης της βίας
των γυναικών µε συµµετέχοντες: τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης,
Προστασίας του Πολίτη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Πανεπιστήµια.
– Δραστηριοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την καταπολέµηση της βίας κατά των
γυναικών που ιδρύθηκε το 2003 καθώς και συνεργασία µε τα Εθνικά Παρατηρητήρια των
άλλων Χωρών αλλά και µε τις γυναικείες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται προς αυτή
την κατεύθυνση.
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Δ. Γυναίκα και Μετανάστευση
Το ζήτηµα της γυναίκας µετανάστριας είναι πολύ ιδιαίτερο καθώς οι γυναίκες αυτές µπορούν να
βιώνουν την βία σε πολλές εκφάνσεις και δεν είναι λίγα τα παραδείγµατα που γίνονται θύµατα όλων
των µορφών βίας και καταπίεσης. Πολλές φορές µάλιστα οι χώρες προέλευσής τους και οι
πολιτισµικές και κοινωνικές προσλαµβάνουσες αυτών των γυναικών είναι πολύ πιο βίαιες από αυτές
που συναντώνται στην Ευρώπη γεγονός που από µόνο του καθιστά πολύ πιο δύσκολη την καταγγελία
της άσκησης βίας σε βάρος τους. Το δεδοµένο αυτό σε συνδυασµό µε την µη επαρκή γνώση της
γλώσσας, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο αλλά και την άγνοια των δικαιωµάτων που έχουν, καθιστούν
πολύ δύσκολη την κοινωνική ένταξη και την εφαρµογή των νόµων. Πολλές φορές µάλιστα ασκείται
εναντίον τους και η «κρατική βία» καθώς στην χώρα µας έχουµε «µείνει πίσω» στην εµπέδωση της
πολυπολιτισµικής κοινωνίας που υφίσταται εκ των πραγµάτων. Οι φορείς του κράτους δεν έχουν τα
κατάλληλα εργαλεία και την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση τουλάχιστον σε κρατικό
επίπεδο να υπερασπιστούν σε απόλυτο βαθµό τα ανθρώπινα δικαιώµατα αυτών των γυναικών.
Η γυναίκα µετανάστρια µπορεί να είναι το θύµα ως γυναίκα, ως µητέρα, ως εργαζόµενη, ως
µετανάστρια. Μπορεί να είναι θύµα ενδοοικογενειακής βίας, εργοδοτικής βίας, κοινωνικής βίας,
πολιτισµικής βίας ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ διαπιστώνουµε την ύπαρξη συνδυαστικών
χαρακτηριστικών της βίας, ο τρόπος που αντιδρά η πολιτεία καθιστά την γυναίκα και θύµα τρόπον τινα
της «κρατικής βίας» µε την συµµετοχή η την παράλειψη ενέργειας από την πλευρά του κράτους.
Επιπλέον στο πρόσωπο της µετανάστριας βλέπουµε ότι ασκείται σε µεγάλο βαθµό και µε ιδιαίτερα
έντονα χαρακτηριστικά η βία του οργανωµένου εγκλήµατος. Ασφαλώς µιλάµε για το φαινόµενο του
human trafficking, της σύγχρονης αυτής µορφής εµπορίας ανθρώπων που είναι ίσως και από τις πιο
δύσκολες και βαριές µορφές βίας για την οποία πρέπει να υπάρξει παρέµβαση της οργανωµένης
πολιτείας. Το συγκεκριµένο θέµα θα αναλυθεί εκτενώς στην εξέλιξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Ισότητας της Βουλής και γι’ αυτό το λόγο δεν θα εµβαθύνουµε ιδιαίτερα στην αναζήτηση των µέτρων
για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου στη συγκεκριµένη Έ κθεση περί της Βίας Κατά των
Γυναικών.
Τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πάταξη της βίας εναντίον της γυναίκας µετανάστριας
είναι:
– Ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύουν την κατανόηση από την πλευρά της ελληνικής
κοινωνίας της πολιτισµικής διαφορετικότητας ώστε η κοινωνία µας να είναι πιο ανοικτή και
ανεκτική στην διαφορετική κουλτούρα.
– Εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους µετανάστες (άντρες και γυναίκες) ώστε να κατανοήσουν
τον πολιτισµό µας, να κατανοήσουν την κοινωνική οργάνωση και λειτουργία µας και να είναι
πιο εύκολη η πραγµατική κοινωνική τους ένταξη.
– Ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (σε άντρες κα γυναίκες
µετανάστες) ώστε να µπορούν να κατανοήσουν περί τίνος πρόκειται. Ιδιαίτερη έµφαση στους
µετανάστες των οποίων η χώρα προέλευσης και το πολιτισµικό τους υπόβαθρο δεν τους
επιτρέπει να έχουν καµία απολύτως γνώση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως λειτουργούν
στην χώρα µας.
– Ειδικά προγράµµατα εκµάθησης της γλώσσας αλλά και των σύγχρονων εργαλείων ζωής (πχ
υπολογιστές) ώστε να µπορούν να επικοινωνούν, να ενηµερώνονται και να συµµετέχουν στην
κοινωνική ζωή, σε όλες της τις εκφάνσεις.
– Ειδικές καµπάνιες για την καταπολέµηση της µαύρης εργασίας των µεταναστριών,
αναγνώριση και ρύθµιση της εργασίας στον οικιακό τοµέα, στον τοµέα του καθαρισµού και της
οικιακής φροντίδας ιδιαίτερα.
– Αντίστροφες καµπάνιες προς τους εργοδότες για την αντιµετώπιση της µαύρης εργασίας µε
θέσπιση κινήτρων και µέτρων προκειµένου να εξαλειφθεί η αδήλωτη εργασία αλλά και η
θέσπιση αυστηρών ποινών για όσους επιµείνουν στην παράνοµη απασχόληση.
– Βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ασύλου στις γυναίκες που έχουν
πέσει θύµατα βίας.
– Πρόβλεψη για την πλήρη πρόσβαση των γυναικών µεταναστριών στις υπηρεσίες υγείας µε
ειδικά επιπλέον µέτρα για τα παιδιά των µεταναστών που πολλές φορές δεν τυγχάνουν καµίας
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
– Αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µε καλύτερο έλεγχο των µέσων και των τρόπων
εισαγωγής στην χώρα µας των µεταναστών και εντατικοποίηση των προσπαθειών για
ελαχιστοποίηση και κατά το δυνατόν εξάλειψη του παράνοµου και ηµιπαράνοµου status quo
των µεταναστών µε χορήγηση νόµιµων εγγράφων και διευκόλυνση του επαναπατρισµού
όσων δεν µπορούν αντικειµενικά να «δικαιολογήσουν» την παρουσία τους και την διαµονή
τους στην χώρα µας.
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Χορήγηση κινήτρων για την διεκδίκηση της νόµιµης εργασίας από τις µετανάστριες.
Ειδικές προβλέψεις για τις µονογονεϊκές οικογένειες µεταναστών.
Ειδικές διευκολύνσεις στην πρόσβαση των παιδιών των µεταναστών στην παιδεία.
Ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για µετανάστριες.
Στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών και της αστυνοµίας µε κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα
ώστε να είναι δυνατή η διαπολιτισµική προσέγγιση των προβληµάτων, η ενηµέρωση των
µεταναστριών για τα δικαιώµατά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους ως µέλη της κοινωνίας.
Καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες µεταναστών και χορήγησης ασύλου.
Αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν από το φαινόµενο της ενοικίασης
εργαζοµένων και των εργολαβιών, µε δηµιουργία ειδικού µητρώου αυτών των επιχειρήσεων,
καθιέρωση αυστηρών όρων για την λειτουργία και αυστηρών προϋποθέσεων για την
συµµετοχή τους σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Αυστηρός έλεγχος για την τήρηση της εργατικής
νοµοθεσίας και αυστηρές ποινές σε όσους επιδίδονται σε καταπάτηση των εργασιακών και
ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Να εξεταστεί το ενδεχόµενο δήµευσης όλων των περιουσιακών στοιχείων όσων
συλλαµβάνονται να µετέχουν σε εγκληµατικές δραστηριότητες εµπορίας ανθρώπων
προκειµένου να αντιµετωπιστεί καλύτερα το human trafficking.
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Ε. Συµπεράσµατα
Η βία κατά των γυναικών συνιστά ένα καθηµερινό φαινόµενο το οποίο ακόµα και σήµερα παραµένει
ένα καλά κρυµµένο µυστικό και φυσικά αποτελεί αναµφισβήτητα ένα από τα πιο µελανά σηµεία του
σύγχρονου πολιτισµού µας. Αναµφίβολα, η πολύµορφη κακοποίηση που ασκείται στις γυναίκες
αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα ποιότητας του πολιτισµού µας που
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και αυτή ακριβώς την πραγµατικότητα έχουµε χρέος να αλλάξουµε.
Η εξάλειψη του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών είναι ζήτηµα υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, ζήτηµα δικαίου και ζήτηµα πολιτισµού και είναι ευθύνη όλων µας αλλά και υποχρέωση
µας να πολεµήσουµε για την εξάλειψή του µε οποιοδήποτε τρόπο και κόστος.
Έχουν ήδη γίνει βήµατα εκ µέρους της Πολιτείας στην κατεύθυνση αυτή ωστόσο θα πρέπει να
προβληµατιστούµε για την αναγκαιότητα αλλά και την σπουδαιότητα της συνειδητοποίησης του
προβλήµατος της βίας σε όλες τις διαστάσεις του, εξετάζοντας το θέµα από την σκοπιά της
πραγµατικής και ουσιαστικής εµπλοκής της πολιτείας, τόσο µέσω της εφαρµογής παρεµβατικών
στρατηγικών και δράσεων όσο και µέσω της αξιοποίησης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού,
ώστε να διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση του φαινοµένου.
Οφείλουµε να στηρίξουµε τις γυναίκες που τολµούν να καταγγείλουν την βία και να προτρέψουµε όλες
αυτές που δεν τολµούν. Να ανατρέψουµε τα στερεότυπα και να αλλάξουµε την νοοτροπία που
κυριαρχεί στην οικογένεια στην εκπαίδευση και να περιορίσουµε την ασυδοσία των ΜΜΕ.
Να δηµιουργήσουµε κατάλληλους και επαρκείς χώρους υποδοχής και υποστήριξης των
κακοποιηµένων γυναικών, καθώς και να στελεχώσουµε µε καταρτισµένο προσωπικό όλους τους
αρµόδιους φορείς.
Είναι χρέος µας να παλέψουµε για την κατάργηση των σχέσεων εξουσίας που δηµιουργούν ανισότητα
και βία, για µια κοινωνία χωρίς φόβο και βία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς µε σεβασµό στην
πολυµορφία. Οφείλουµε να σπάσουµε την σιωπή και την κάθε είδους ανοχή, να κάνουµε ορατά τα
«αθέατα» και να εξαλείψουµε κάθε µορφή αυτού του φαινοµένου. Πρέπει να σταµατήσουµε να
συµµετέχουµε στο «παιχνίδι της σιωπής» και να αναλάβουµε δράσεις ουσιαστικές αλλά και
πρωτοποριακές. Χρειάζεται συντονισµένη δράση καθώς είναι ένα φαινόµενο πολυσύνθετο αφού
εµπλέκονται πολλοί φορείς και απαιτείται τεράστια και σκληρή προσπάθεια. Πρέπει να αναλάβουµε
συλλογικά τις ευθύνες µας αλλά και ο καθένας από την µεριά του οφείλει να λάβει όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες για να µπορέσουµε όλοι µαζί να αντιµετωπίσουµε αυτό το θλιβερό φαινόµενο, προτού
λάβει µεγαλύτερη έκταση.
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής ξεκίνησε
την δηµόσια διαβούλευση για αυτό το ζήτηµα, θέλοντας ν α αναδείξει το πρόβληµα, ν α εισηγηθεί
προτάσεις προς την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς φορείς ώστε να προβούν στην θέσπιση νέων
αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισης του ζητήµατος.
Η Βουλή µέσα από την αρµόδια Επιτροπή της, καταθέτει την Έκθεση της για το ζήτηµα προκειµένου
να υπάρξει άµεση κινητοποίηση και ανατροπή των κοινωνικών και κρατικών στεγανών που κρατούν
σε οµηρία και απόγνωση χιλιάδες γυναίκες που υφίστανται την βία σε οποιαδήποτε µορφή. Θέλουµε
να πιστεύουµε ότι µε την παρούσα Έκθεση θα συµβάλουµε και εµείς στην αντιµετώπιση του
φαινοµένου της Βίας Κατά των Γυναικών.
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IV. ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το ζήτηµα της βίας είναι φαινόµενο σύµφυτο µε την εκµεταλλευτική κοινωνία και προεκτείνεται στις
κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, στις αξίες και στις αρχές που επικρατούν στο
καπιταλιστικό σύστηµα.
Έχει συνεπώς συγκεκριµένες πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές αιτίες.
Εκφράζεται µε πολλούς τρόπους. Η κυρίαρχη τάξη, η αστική τάξη ασκεί βία σε βάρος της
εκµεταλλευόµενης τάξης, της εργατικής τάξης.
Ο εργοδότης ασκεί βία σε βάρος του εργαζόµενου µε την απειλή της απόλυσης, της περικοπής του
µισθού ή δικαιωµάτων.
Η γυναίκα στις εκµεταλλευτικές κοινωνίες είναι ανισότιµη στην εργασία (ακόµη πιο εκµεταλλεύσιµη και
φτηνή εργατική δύναµη) και στην κοινωνία.
Η εκτίµηση που διατυπώνεται και στην έκθεση ότι η βία πλήττει γυναίκες οποιασδήποτε κοινωνικής
θέσης και ότι είναι ένα φαινόµενο που δεν γνωρίζει γεωγραφικά, φυλετικά ή ταξικά όρια αποκρύπτει τις
πραγµατικές αιτίες του προβλήµατος, δηλαδή τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που καθιστούν
τη γυναίκα θύµα της βίας.
Η γυναίκα που είναι το µεγάλο θύµα της ανεργίας, της µερικής απασχόλησης και των ελαστικών
µορφών εργασίας, που υποκαθιστά µε την προσωπική της ενασχόληση τις ευθύνες του κράτους για
κοινωνική φροντίδα και προστασία, δεν µπορεί να αποκρούσει ατοµικά βίαιες συµπεριφορές στις
κοινωνικές σχέσεις που διαµορφώνονται από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Η πολιτική, η ιδεολογία αλλά και η «κουλτούρα» της κυρίαρχης τάξης που συντηρεί την ανισοτιµία των
γυναικών καλλιεργεί και την «λογική της ανοχής», για το κοινωνικό αυτό πρόβληµα µέσα από τα ΜΜΕ,
έντυπα και ηλεκτρονικά, τους θεσµούς, την εκκλησία, κλπ ότι πρέπει να υποµένει την εργοδοτική βία
για να έχει δουλειά, την ανδρική βιαιότητα για να κρατά ενωµένη την οικογένεια κλπ. Το κράτος που
στηρίζει και υπηρετεί το κεφάλαιο προστατεύει και κάθε θεσµό ή σχέση που διαιωνίζει την κυριαρχία
του κεφαλαίου.
Ο φόβος της φτώχειας, της ανεργίας συχνά δένεται µε το φόβο της βίας του εργοδότη ή του
συντρόφου. Εµφανίζεται ως ανοχή, ενώ στην πραγµατικότητα είναι η έλλειψη κρατικής κοινωνικής
προστασίας σε όλους τους τοµείς της ζωής των γυναικών.
Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις του «τι θα πει ο κόσµος» είναι ένας δεύτερος λόγος της ανοχής αυτού
του προβλήµατος.
Όσο οι ταξικές διαφορές και ανισότητες θα διευρύνονται, τόσο θα αυξάνεται η βία µε όλες τις µορφές
της κατά των γυναικών.
Σήµερα πράγµατι υπάρχει ένταση της βίας όχι µόνο κατά των γυναικών αλλά και των παιδιών. Είναι
αποτέλεσµα της έξαρσης της κοινωνικής βίας, της αύξησης του βαθµού εκµετάλλευσης των
εργαζοµένων. Εδώ και ορισµένες δεκαετίες και οι νέοι άντρες και τα παιδιά υπόκεινται και από
εργοδότες – εργολάβους σε βία σεξουαλική και παρενόχληση. Δεν είναι µόνο το γυναικείο σώµα, αλλά
και το αντρικό, αντικείµενο εργασιακής και σεξουαλικής βίας.
Όλα τα µέτρα που προτείνονται στη σχετική έκθεση είναι µέτρα διαχείρισης του προβλήµατος και
όχι λύσης. Για παράδειγµα, όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο για την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις,
για την ισότιµη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.
Είναι κοινό µυστικό ότι στις «ελαστικές» εργασιακές σχέσεις απασχολούνται κύρια γυναίκες και
νεολαία.
Η καπιταλιστική οικονοµική κρίση χτυπάει τα εργασιακά δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων γυναικών
και ανδρών, αλλά οι γυναίκες βιώνουν µε δραµατικό τρόπο τις συνέπειές της λόγω των µεγάλων
ποσοστών ανεργίας τους.
43

Η πρόταση που σηµειώνεται στην έκθεση για «σωστή εκπαίδευση των εργοδοτών για να καταλάβουν
ότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων του εργαζοµένου δηµιουργεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον,
που συµβάλει στην καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων» συµπυκνώνει τη φιλοσοφία της κυβέρνησης
που τα εργασιακά δικαιώµατα τα συσχετίζει µόνο µε το πόσο κερδοφόρος γίνεται ο εργαζόµενος.
Δηλαδή, όλα για τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Όσο για τις υποστηρικτικές δοµές που αναφέρονται ξεκάθαρα ενθαρρύνονται και χρηµατοδοτούνται οι
ΜΚΟ για να διαχειρίζονται προσωρινά κάποιες οξυµένες καταστάσεις που ενισχύονται από την
αντιλαϊκή πολιτική και την έλλειψη κρατικής στήριξης στην οικογένεια.
Το ΚΚΕ δεν µπορεί να στηρίξει αυτά τα µέτρα.
Εµείς διατυπώνουµε τις εξής θέσεις και προτάσεις:
– H οικονοµική ανεξαρτησία κάθε γυναίκας που σηµαίνει µόνιµη και σταθερή δουλειά µε
αξιοπρεπή µισθό ή µεροκάµατο αλλά και κρατική προστασία της µητρότητας µε άδειες,
επιδόµατα υποδοµές και υπηρεσίες είναι ουσιαστικοί παράγοντες για να έχει την δυνατότητα
να αντισταθεί και να αποκρούσει τη βία που υφίσταται, για να µπορέσει να καταγγείλει και να
απεµπλακεί ακόµα και από την ενδοοικογενειακή βία.
– Να µπει φραγµός στην ασυδοσία των ΜΜΕ που προβάλλουν τη βία, την εκπόρνευση των
γυναικών σ’ όλες τις ζώνες των προγραµµάτων τους.
– Να υπάρχουν προγράµµατα και υποδοµές από κρατικούς φορείς υποστήριξης των
κακοποιηµένων γυναικών. Λειτουργία κρατικών συµβουλευτικών κέντρων, στελεχωµένων µε
ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και όχι µέσω ΜΚΟ.
– Κατάργηση του νόµου που κατοχυρώνει την πορνεία ως επάγγελµα.
– Κέντρα φροντίδας – προστασίας των γυναικών που έχουν εµπλακεί στην πορνεία.
– Εκστρατεία σ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης για την καταπολέµηση της άγνοιας, των
προκαταλήψεων και της φυλετικής ανισότητας.
– Βέβαια οι ίδιες οι γυναίκες χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση και τις αιτίες
δηµιουργίας της. Να οργανωθούν και να παλέψουν µέσα από το λαϊκό κίνηµα για την
ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών τους.
– Να µην έχουν αυταπάτες ότι το πρόβληµα θα λυθεί µε µέτρα διαχειριστικού τύπου.
– Τα όποια θετικά νοµοθετικά µέτρα που µπορεί να αποσπάσουν οι γυναίκες κάτω από την
πίεση της λαϊκής πάλης, θα είναι αναποτελεσµατικά να αντιµετωπίσουν επί της ουσίας το
πρόβληµα αν δε συνδεθεί µε την πάλη για την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο.
– Είναι ανάγκη συνολικά ό λαός να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις µέσα από την πλατεία λαϊκή
συµµαχία να πάρει στα χέρια του την εξουσία, δηλαδή να µπορεί να διαχειρίζεται ο ίδιος τον
πλούτο που παράγει ώστε να µπορεί να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του και να επιβάλει
την κοινωνική ισότητα, το δικό του δίκαιο και τη δική του ηθική.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η Επιτροπή έκανε δεκτή µε ευρύτατη πλειοψηφία, την Εισήγηση του Προέδρου της,
κ. Βασίλειου Οικονόµου, στην οποία ενσωµατώνονται παρατηρήσεις και προτάσεις
των µελών.
Η Έκθεση υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Κυβέρνηση.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010
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