
Μήπως είμαι η επόμενη; 

Γράυουν:  

Χριστίνα Μίχου, Δέσποινα Δεληλίγκα, Εβίτα Ζαυόλια 

 

πλαηθνθηνλία, όξνο πεξηηηόο θαη λνκηθώο αδόθηκνο γηα 

θάπνηνπο, εθόζνλ νη γπλαίθεο είλαη άλζξσπνη θαη 

επνκέλσο ζπγθαηαιέγνληαη ζην θάζκα ηεο 

αλζξσπνθηνλίαο. 

Γηα άιινπο 

ζεσξείηαη 

κεξνιεπηηθόο, 

θαζώο ππάξρεη 

ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε ζηηο 

γπλαίθεο ζύκαηα. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ αληηιακβάλνληαη ην πξόβιεκα.  

Καζεκεξηλά νη γπλαίθεο ηξέκνπλ όηαλ αθνύλε λα νλνκάδεηαη έλα 

αθόκα ζύκα, κηα αθόκα γπλαίθα, κηα αθόκα δσή πνπ ράζεθε. 

Πώο πξέπεη λα ληώζνπλ ηόηε; 

 

Πξόθεηηαη γηα αλζξσπνθηνλία γπλαηθώλ, από πξόζεζε, επεηδή 

είλαη γπλαίθεο. Σπληζηά αθξαία κνξθή έκθπιεο θαη ζεμηζηηθήο 

βίαο. Σηελ νπζία νη γπλαηθνθηνλίεο είλαη εγθιήκαηα πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο βαζηά εκπεδσκέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο  νη γπλαίθεο πξέπεη λα είλαη ππνηειείο 

ζηελ αλδξηθή εμνπζία, ελώ δπλεηηθά κπνξνύλ λα «ηηκσξεζνύλ» 

θαη λα «ζσθξνληζηνύλ» κέζσ ηεο βίαο. Γξάζηεο –ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ  πεξηπηώζεσλ– είλαη ν (πξώελ ή λπλ) ζύδπγνο ή 

ζύληξνθνο. Σπλήζσο ν δξάζηεο είρε καθξνρξόληα θαθνπνηεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε ζύδπγν. Η γπλαηθνθηνλία ζπληζηά 

δηαθξηηό αδίθεκα πνπ παιηόηεξα ζπγθαιύπηνληαλ πίζσ από ηνλ 

Γ 

 

 



όξν «εγθιήκαηα  ηηκήο» θαη αξγόηεξα από ηνλ όξν «εγθιήκαηα 

πάζνπο». 

Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί 

ηελ γπλαηθνθηνλία από 

ηελ αλζξσπνθηνλία είλαη 

ε ύπαξμε ηνπ έκθπινπ 

γλσξίζκαηνο. Η έκθπιε 

βία νδεγεί ζηελ 

γπλαηθνθηνλία. Η 

παλδεκία ηνπ covid-19 

νδήγεζε κελ ζε κεγάιε 

αύμεζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο θαη έκθπιεο βίαο, ηα αίηηα όκσο 

ησλ καδηθώλ αλζξσπνθηνληώλ γπλαηθώλ είλαη ζίγνπξα 

βαζύηεξα. Ίζσο ν εγθιεηζκόο ηεο παλδεκίαο απεηέιεζε έλα 

πξόζθνξν έδαθνο γηα ηνλ θαθνπνηεηή θαη εθθόιαςε ηελ 

θαηάζηαζε απηή, πηζαλόλ θαη λα ηελ επηδείλσζε δελ απεηέιεζε 

όκσο απηή θαζαπηή ηελ αηηία γηα ηελ πιεζώξα ησλ γπλαηθώλ 

πνπ έραζαλ θέηνο ηε 

δσή ηνπο από ηνλ 

θαθνπνηεηή ζύδπγν ή 

ζύληξνθν, πξώελ θαη 

λπλ. 

Πνιινί κηινύλ, νξζά, 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αγνξηώλ ώζηε λα 

επαηζζεηνπνηνύλ απέλαληη ζε ηέηνηα δεηήκαηα θαη λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο θίιεο θαη ηηο ζπδύγνπο ηνπο σο θηήκα ηνπο 

κα σο απηόλνκνπο θαη ηζόηηκνπο αλζξώπνπο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή, σζηόζν, αλ όρη ζεκαληηθόηεξε, είλαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ώζηε λα ζηακαηήζνπλ λα θάλνπλ 

ππνκνλή, λα πάςνπλ λα ππνρσξνύλ ζηα θαπξίηζηα 

θαθνκαζεκέλσλ θαη αλώξηκσλ ζπληξόθσλ, λα κελ δίλνπλ 

«δεύηεξεο επθαηξίεο», κα λα θεύγνπλ κε ην πξώην ρηύπεκα.  



 

Μεηά από καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί 

κε θεξδνζθνπηθνί ζύιινγνη θαηά ηεο γπλαηθείαο θαθνπνίεζεο 

κε ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ θαη ηελ 

άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Τέηνηεο νξγαλώζεηο είλαη:   

 Γεληθή Γξακκαηεία Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ (ΓΓΙΦ) 

 Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ 

 Δπξσπατθό Γίθηπν θαηά ηεο Βίαο 

 Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο (ΚΔΘΙ) 

 Τν Μσβ 

 Φεκηληζηηθή Πξσηνβνπιία γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο 

θαηά ησλ Γπλαηθώλ 

 

https://youtu.be/WMn8fhj3was  

https://youtu.be/WMn8fhj3was

