
Στις αρχές του περασμένου Μάρτη μάθαμε ότι το 
«Εργαστήριο Σπουδών Φύλου» του Παντείου δι-

οργάνωσε σεμινάριο με θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία 
και κρίση στις μετανάστριες». Ο τίτλος και μόνο αυτού 
του σεμιναρίου αρκεί για να καταλάβουμε ότι η επιλο-
γή των οικογενειών των μεταναστριών ως αντικείμε-
νο μελέτης καθόλου αθώα δεν είναι. Και πράγματι, το 
ρεζουμέ του σεμιναρίου, απ΄ ό,τι μάθαμε, είχε ως εξής: 
«οι μετανάστες λόγω της κρίσης έχουν μείνει άνεργοι. 
Λόγω της περιθωριοποίησής τους, πίνουν και μεθούν. 
Ξεσπούν στις γυναίκες τους και τις βαράνε. Οι γυναί-
κες τους έχουν αρχίσει να κάνουν καταγγελίες στους 
μπάτσους, κι αυτό είναι ενθαρρυντικό». Η διαπίστωση 
αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί ανακοινω-
θέν της ελληνικής αστυνομίας.

Στ΄αλήθεια, αυτό είναι το πραγματικό προφίλ της 
ενδοοικογενειακής βίας και γενικότερα της έμφυλης 
βίας στη σύγχρονη Ελλάδα; Κι όλοι οι υπόλοιποι, 
νοικοκυραίοι, αφεντικά, προϊστάμενοι και εργαζόμε-
νοι που δεν έχουν πληγεί από την κρίση, είναι αθώες 
περιστερές και φίλοι της γυναίκας; Προφανώς και 
όχι. Όπως εξίσου προφανές είναι ότι οι ακαδημαϊκοί 
που ψάχνουν να βρουν την έμφυλη βία στις κοινότη-
τες των μεταναστών εργατών, έχουν άλλες σκοπιμό-
τητες που δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματά 
μας ως γυναικών. 

Αν θέλουμε να βρούμε εξηγήσεις στο γιατί επιλέ-
γονται θέματα για έρευνα που στοχοποιούν τους με-
τανάστες, την απάντηση θα τη βρούμε στη χρηματο-
δότηση αυτών των ερευνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στην ερώτηση που απευθύνθηκε από το κοινό προς 
τους ιθύνοντες καθηγητές του σεμιναρίου, «γιατί δεν 
κάνατε έρευνα για τις οικογένειες των Ελλήνων», η 
απάντηση που δόθηκε ήταν «γιατί τέτοιες έρευνες 
δεν χρηματοδοτούνται». Πράγματι, στις μέρες μας, 
ένα μεγάλο κομμάτι της κρατικής χρηματοδότησης 
δίδεται σε έρευνες που αφορούν τη δημόσια τάξη 
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και τη διαχείριση των μεταναστών. Ως εκ τούτου, οι 
ακαδημαϊκοί στρέφονται σε αυτά τα πεδία έρευνας 
με αποτέλεσμα να προσφέρουν εργαλεία και τρόπους 
περαιτέρω υποτίμησης και ποινικοποίησης των ερ-
γατών και εργατριών, ειδικά σε καιρούς κρίσης όπου 
η πειθάρχηση των εργατικών στρωμάτων αποτελεί 
βασικό διακύβευμα των μηχανισμών δημόσιας τάξης. 
Συνεπώς, τέτοιες μελέτες, αν έχουν κάπου συμβολή 
είναι στις κρατικές πολιτικές δημόσιας τάξης, στις 
πολιτικές που έχουν κόψει τους μισθούς και τις ζωές 
μας στο μισό, στις νομοθεσίες που φροντίζουν να μη 
δίνουν χαρτιά στους πατεράδες, τις μανάδες και τα 
αδέλφια μας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι, το τελευταίο διάστημα, ξε-
φυτρώνουν παρόμοιες έρευνες από ΜΚΟ και κοινω-
νιολόγους, με τελευταία μόδα «την έμφυλη βία στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών». Ο στόχος 
όλων αυτών των ερευνών είναι να καταδειχτεί ως κα-
τώτερος ο τρόπος αναπαραγωγής (υγεία, εμφάνιση, 
διατροφικές και σεξουαλικές συνήθειες) μεγάλων 
κομματιών της εργατικής τάξης, ώστε να νομιμοποι-
ούνται οι κρατικές πολιτικές πειθάρχησης και διαχω-
ρισμού τους.

 Ας πούμε, όμως, τι έχουμε καταλάβαμε γενικότε-
ρα εμείς, που πολλές από εμάς είμαστε σερβιτόρες, 
καθαρίστριες, φοιτήτριες με μπαμπά άνεργο Αλβανό 
και πολλά άλλα κακά πράγματα που μας έχει επιβάλ-
λει η «κρίση»: μέχρι πρότινος, το προφίλ του μέσου 
βιαστή, όπως προέκυπτε μέσα από τις τηλεφωνικές 
γραμμές καταγγελίας, σκιαγραφούσε έναν άντρα με 
μορφωτικό επίπεδο μέσης ή και ανώτατης εκπαίδευ-
σης και σχετική οικονομική επιφάνεια. Ενός άντρα 
δηλαδή που δύσκολα μπορεί να καταγγελθεί λόγω 
της κοινωνικής του θέσης, η οποία τον προστατεύει 
από τις διώξεις. Περιέργως, αυτό το θέμα έχει δια-
φύγει της προσοχής από τους ασχολούμενους με τις 
«Σπουδές Φύλου».

Δίπλα στο Πάντειο, ανθίζει μια ολόκληρη πορνική 
βιομηχανία με στριπτιτζάδικα. Τα ελληνικά αφεντικά 
της έχουν πλουτίσει από τη δεκαετία του 1990 μέσα 
από την εκμετάλλευση και τη βία σε βάρος χιλιάδων 
γυναικών δίχως χαρτιά. Ένας από αυτά τα μεγαλοα-
φεντικά, μάλιστα, (ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χω-
ριάτικο»), συνελήφθη με την κατηγορία της σωματε-
μπορίας και αφέθηκε με ποινές χάδι «λόγω πρότερου 
έντιμου βίου». Προφανώς, το ζήτημα αυτό δεν αξίζει 
μελέτης και έρευνας από τα Gender Studies της Πα-
ντείου. 

Δίπλα σε αυτά τα αφεντικά, υπάρχουν εκείνα από 
τον κλάδο καθαρισμού. Ο κλάδος του καθαρισμού 
κερδοφορεί κι αυτός εδώ και χρόνια μέσα από την εκ-
μετάλλευση, τη βία και τους τραμπουκισμούς σε βά-
ρος των γυναικών καθαριστριών, με ή χωρίς χαρτιά. 
Πριν από κάποια χρόνια, τα αφεντικά του είχαν φτά-
σει στο σημείο να ρίξουν βιτριόλι σε συνδικαλισμένη 
μετανάστρια. Κανείς τους δεν διώχθηκε. Σήμερα, η 

σεξουαλική παρενόχληση, οι απειλές ξυλοδαρμού και 
η τρομοκράτηση των καθαριστριών έχουν γίνει καθε-
στώς. Προφανώς, ούτε και αυτή η περίπτωση έμφυ-
λης βίας αξίζει μελέτης για τα Gender Studies.

Ακόμα παραδίπλα, υπάρχουν οι ιδιοκτήτες καφε-
τεριών. Εκεί όπου υπάρχουν αμέτρητα περιστατικά 
με αφεντικά που την πέφτουν στις σερβιτόρες στο 
πλαίσιο «εδώ είμαστε όλοι μια οικογένεια». Να υπο-
θέσουμε ότι ούτε κι αυτό είναι πρόσφορο αντικείμε-
νο για μελέτη από ένα εργαστήρι που επιδίδεται στις 
«Σπουδές Φύλου». 

Σε πιο κοντινά του Παντείου περιβάλλοντα, υπάρ-
χουν καθηγητές Πανεπιστημίων που συχνά-πυκνά το 
τελευταίο διάστημα εκδηλώνουν μια ιδιαίτερη «συ-
μπάθεια» για τις φοιτήτριές τους. Κι εκεί υπάρχουν 
περιστατικά κακοποίησης , τα οποία μια στοιχειώδης 
έρευνα με συνεντεύξεις θα αρκούσε για να τα φέ-
ρει στην επιφάνεια. Αλλά, εντάξει, καταλαβαίνουμε 
ότι με αυτό το πεδίο οι ακαδημαϊκοί από τα Gender 
Studies δεν μπορούν να ασχοληθούν, γιατί θα έπρεπε 
να τσακωθούν με τους συναδέλφους τους.  

Αντιθέτως, το ζήτημα του «φύλου» και της έμφυ-
λης βίας, τείνει να χρησιμοποιείται στις μέρες μας ως 
εργαλείο για ρατσιστικές πολιτικές διαχωρισμού. Κι 
αυτό είναι άκρως εξοργιστικό!

Ελπίζουμε, τουλάχιστον, στις γυναίκες-φοιτήτριες 
να είναι σαφές ότι τέτοιες μελέτες δεν έχουν καμία 
σχέση με το ζήτημα της έμφυλης βίας. Το αντίθετο 
μάλιστα, είναι απολύτως εχθρικές και αποπροσανα-
τολιστικές. Ελπίζουμε, γι΄αυτό, τέτοιες έρευνες να 
τύχουν πλήρους απαξίωσης. 
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