
Έχουμε έναν και δύο και χίλιους δυο λόγους που 
διαδηλώνουμε ενάντια στους βιασμούς. Ο βα-
σικότερος όλων: οι περισσότερες, τουλάχιστον 
μία φορά στη ζωή μας, έχουμε υποστεί βιασμό ή 

απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης και όλες νιώθουμε διαρκώς 
υποψήφιες να υποστούμε βία είτε γιατί είμαστε γυναίκες, 
είτε λόγω σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου. Οι βιασμοί 
στη σύγχρονη πραγματικότητα δεν είναι κατάλοιπο ενός 
σκοτεινού παρελθόντος, δεν είναι καν «μεμονωμένα περι-
στατικά». Τους αντιμετωπίζουμε παντού όπου βρισκόμαστε 
σε σχέσεις ανισοτιμίας, υποτίμησης και εκμετάλλευσης: σε 
οικογένειες, χώρους εργασίας, στα σχολεία, τα πανεπιστή-
μια, τα νοσοκομεία, τους τόπους διασκέδασης ή στις φιλικές 
και τις ερωτικές σχέσεις.

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός λόγος που διαδηλώνουμε 
είναι ότι οι βιαστές δεν είναι ειδική κατηγορία αντρών. Δεν 
είναι ούτε «δράκοι», ούτε «ανώμαλοι», ούτε τύποι «σεξουα-
λικά πεινασμένοι». Είναι κυρίως πρόσωπα γνωστά μας και 
κατά κανόνα «υπεράνω υποψίας». Είναι κατά πλειοψηφία 
άντρες με εξουσία, αφεντικά, προϊστάμενοι, επαγγελματίες 
με «κύρος» συγγενείς, σύζυγοι και γκόμενοι που ψάχνουν να 
μας επιβληθούν είτε γιατί μας θεωρούν κτήμα τους είτε για 
να μας πειθαρχήσουν. 

Ένας τρίτος λόγος που διαδηλώνουμε: μεγάλες μερίδες 
της κοινωνίας αποσιωπούν, αποδέχονται ή ακόμα και επι-
κροτούν τη βία που ασκείται εναντίον μας. Ας πάρουμε για 
παράδειγμα τα μέσα ενημέρωσης, τους θεσμούς της δικαι-
οσύνης και της αστυνομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά 
που οι βιαστές ταιριάζουν στο προφίλ του ψυχοπαθούς ή 
του αλλοεθνούς, τότε όλοι σπεύδουν να τους καταδικάσουν. 
Κι όποτε οι βιαστές είναι «ευυπόληπτοι» πολίτες, τότε ο φα-

κός της δημοσιότητας πέφτει σ’ εμάς που «προκαλέσαμε» ή 
«συναινέσαμε». 

Οι βιασμοί συμβαίνουν συστηματικά στην Ελλάδα αλλά 
και σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί θρέφονται και ανα-
παράγονται από σχέσεις επιβολής και εκμετάλλευσης. Στη σε-
ξουαλικότητα, στην εργασία που παρέχουμε στο σπίτι και την 
οικογένεια, στους χώρους δουλειάς, στην παρουσία μας στο 
δημόσιο χώρο, τα κοινωνικά επιβεβλημένα χαρακτηριστικά 
του φύλου μας γίνονται αντικείμενο συστηματικής εκμετάλ-
λευσης. Μέσα σ’ αυτή τη συνθήκη, οι βιασμοί λειτουργούν 
ως μέσο επιβολής και πειθάρχησης. Γι΄αυτό και ο μύθος ότι 
ο βιασμός σχετίζεται με ασυγκράτητες σεξουαλικές ορμές ή 
ψυχοπαθολογικά αίτια έχει κύριο στόχο να σπρώχνεται το κοι-
νωνικό αυτό ζήτημα κάτω απ’ το χαλάκι. 

Με άλλα λόγια, οι βιασμοί αποτελούν ένα διαχρονικό 
έγκλημα των κοινωνιών που οργανώνονται με βάση τους δι-
αχωρισμούς με όρους φύλου, φυλής και τάξης. Όπως ο ρα-
τσισμός οργανώνει την πειθάρχηση και εκμετάλλευση αυτών 
που έχουν άλλο χρώμα ή φυλή, θρέφοντας τη βία και τα ρα-
τσιστικά πογκρόμ εναντίον μεταναστών και μεταναστριών, 
έτσι ακριβώς και ο σεξισμός οργανώνει την πειθάρχηση των 
γυναικών, θρέφοντας τους ξυλοδαρμούς και τους βιασμούς. 

Διαδηλώνουμε με σύνθημα «οι βιαστές δεν είναι ράτσα 
ειδική, είναι οι άντρες οι καθημερινοί». Ένα σύνθημα που 
φωνάχτηκε σε αυτούς τους δρόμους από το φεμινιστικό 
κίνημα πριν από σαράντα χρόνια και παραμένει επίκαιρο. 
Ένα σύνθημα που το διαλέξαμε για να δηλώσουμε ότι αφού 
μιλάμε για άντρες καθημερινούς και άρα για σχέσεις καθη-
μερινές, τότε μπορούμε να μιλήσουμε και ν’ αντιμετωπίσου-
με τους βιασμούς όχι μοιρολατρικά, αλλά μαχητικά σε κάθε 
πτυχή της καθημερινότητάς μας. 



Τους δύο τελευταίους μήνες ήρθαν στον αφρό της επι-
καιρότητας συγκεκριμένα περιστατικά βιασμών και η δολο-
φονία μιας γυναίκας από τον εραστή της. Για εμάς, πίσω από 
κάθε βιασμό που δημοσιοποιείται, συντελούνται καθημερινά 
εκατοντάδες άλλα παρόμοια εγκλήματα που τα τρώει το σκο-
τάδι. Το ζήτημα των βιασμών είναι υπαρκτό, είναι βαθύτατα 
κοινωνικό και η έντασή του κάθε άλλο παρά μειώνεται.  

Για κάποιους ο βιασμός δεν θεωρείται ζήτημα· δεν πειρά-
ζει, θα το κάνουμε εμείς ζήτημα. Τα καλά νέα είναι ότι σε τού-
τη την προσπάθεια δεν είμαστε οι μόνες. Τα ακόμα καλύτερα 
νέα είναι ότι γινόμαστε όλο και περισσότερες αυτές που δεν 
περιμένουμε τα μίντια να φωτίσουν την πραγματικότητα στην 
οποία ζούμε, ούτε και αναμένουμε κανέναν σωτήρα να μας 
γλιτώσει από τη βία που δεχόμαστε. Θα φροντίσουμε οι ίδιες.  
 

Ο βιασμός δεν είναι «κακοτυχία» ούτε «ατυχές φαι-
νόμενο». Μπορεί να συμβεί σε όλες, ανεξάρτητα 
από την ηλικία και την εμφάνιση:

Στις «καλύτερες οικογένειες»

Η οικογένεια είναι συνήθης τόπος όπου οι βιασμοί συμβαί-
νουν συστηματικά και παραμένουν κατεξοχήν συσκοτισμέ-
νοι. Οι επίσημες εκτιμήσεις για την Ελλάδα λένε ότι σε μία 
στις τρεις οικογένειες, η γυναίκα έχει υποστεί ξυλοδαρμό και 
βιασμό από τον σύζυγό της. Αλίμονο όμως! Ποιος τολμάει να 
ισχυριστεί ότι ο «πυλώνας» της κοινωνίας μας, το βασικό αυτό 
«κύτταρο» κρύβει στον πυρήνα του βία, καταναγκασμό και  
υποκρισία; Θα πέσει φωτιά να τον κάψει. Εμείς πάλι, καθότι 
«μαύρα πρόβατα της οικογενείας», δεν έχουμε κανέναν ενδοι-
ασμό να το φωνάζουμε: βιασμοί γίνονται, και μάλιστα στις «κα-
λύτερες οικογένειες». Κι εδώ η πλειοψηφία των βιαστών είναι 
άντρες συνήθως «υπεράνω υποψίας», κυρίως ευκατάστατοι, 
σχετικά έως αρκετά μορφωμένοι, επαγγελματικά «καταξιωμέ-
νοι».1 Σηκώνουν το χέρι τους και βιάζουν για πολλούς λόγους: 
γιατί ζηλεύουν και θεωρούν τη γυναίκα ιδιοκτησία τους. Γιατί 
η σύζυγος δεν στέκεται σούζα ή τόλμησε να έχει εραστή. Γιατί 
η σύζυγος δουλεύει και δεν είναι πλήρως εξαρτημένη απ’ τον 
αντρικό μισθό· γιατί της μπαίνουν ιδέες για διαζύγιο όταν τε-
λικά ο γάμος δεν αποδεικνύεται συμφέρουσα συμφωνία, από 
τη στιγμή που οι δουλειές του σπιτιού και το μεγάλωμα των 
παιδιών πέφτουν κυρίως στις πλάτες της. 

Αλλά όλα κι όλα! Είμαστε μοντέρνο κράτος εδώ στην Ελ-
λάδα. Το ελληνικό κράτος φρόντισε το 2006 να αναγνωρίσει 
και να ποινικοποιήσει με νόμο το βιασμό εντός γάμου. Για να 
καταλάβουμε το μέγεθος της «σωτηρίας» μας, αρκεί να λά-
βουμε υπόψη ότι το βασικό πνεύμα του νόμου και η εφαρ-
μογή του στα δικαστήρια συνίστανται στην εξής εξωφρενική 
λογική: άλλο να σε βιάζει ένας αλήτης στο πάρκο, κι άλλο να 
σε βιάζει ο δικός σου άνθρωπος! Στη δεύτερη περίπτωση, ο 
νόμος προβλέπει ότι στο βιασμό εντός γάμου, θα πρέπει να 
δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στο βιαστή-κακοποιητή σύζυ-
γο να γίνει άνθρωπος. Η δεύτερη ευκαιρία στον βιαστή σύ-
ζυγο λέγεται επισήμως «ποινική διαμεσολάβηση», σύμφωνα 
με την οποία ο θύτης και το θύμα καλούνται με προτροπή 
του εισαγγελέα να τα βρουν. Αν η γυναίκα αποδεχτεί τη με-
σολάβηση, τότε ο σύζυγος μπαίνει σε καθεστώς επιτήρησης 
για ένα χρονικό διάστημα κι αν αποδειχτεί «κύριος» σ’ αυτό 
το διάστημα, τότε το αδίκημά του παραγράφεται και η ζωή 
συνεχίζεται... 

Συμπέρασμα; Στο όνομα της προστασίας του θεσμού της 
οικογένειας, πιέζουμε τη σύζυγο ν’ αποδεχτεί το συμβιβασμό, 
τραβάμε το αυτάκι του βιαστή συζύγου, κοινώς... «βρείτε τα, 
κι ας σε βαράει ή σε βιάζει»! Κοινώς, καλύτερα μια οικογένεια 
με σύζυγο βιαστή παρά καθόλου οικογένεια. Εισαγγελείς και 
δικαστές, αυτοί οι κολοφώνες της απονομής δικαιοσύνης ει-
δικά σε υποθέσεις βιασμών, χαίρονται διπλά: δουλειά τους 
άλλωστε δεν είναι να διαλύουν οικογένειες, αν είναι δυνατό 
να το διανοείται κανείς αυτό! Δουλειά τους είναι να διαλύουν 

Βιασμός εντός γάμου: «πάνω απ’ όλα η οικογένεια»
Ο νόμος που ποινικοποιεί τον βιασμό εντός γάμου στην ουσία προτάσσει τη 
λογική: καλύτερα μια οικογένεια με σύζυγο βιαστή, παρά καθόλου οικογένεια. 
Στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, όταν κατατέθηκε ο νόμος (10/2006) ακού-
στηκαν... ανήκουστα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Σ. Κοσμίδης, βουλευτής του 
πασοκ την εποχή εκείνη, τοποθετήθηκε σε σχέση με τον νόμο ως εξής: «Επιση-
μαίνω ότι ο βιασμός εντός γάμου δεν πρέπει να εξομοιώνεται με το βιασμό εκτός 
γάμου, όσον αφορά την ποινική μεταχείριση. (...) θεωρώ ότι άλλο βάρος έχει ο 
βιασμός πίσω από τις κουρτίνες της οικογενειακής στέγης και άλλο ο βιασμός που 
διαπράττει ένας ανισόρροπος αλήτης σ΄ ένα ανύποπτο κοριτσάκι που παίζει σ’ 
ένα πάρκο». 
Το πιάσατε το νόημα: άλλο να σε βιάζει ένας αλήτης κι άλλο ο δικός σου άν-
θρωπος. 

Lifestyle και σεξισμός στην Ελλάδα: 
μια σχέση που βαστάει από τα 90’s 

Τι δουλειά έχει το παλαιό περιοδικό ΚΛΙΚ σε μια προ-
κήρυξη διαδήλωσης ενάντια στους βιασμούς; Όσες το 
θυμούνται, καταλαβαίνουν. Για τις νεότερες σε ηλικία, 
το περιοδικό ΚΛΙΚ θεωρούνταν στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 πρωτοπόρο περιοδικό lifestyle που ανανέωσε 
τον σεξισμό στην Ελλάδα. Στις σελίδες του αποθεωνόταν 
το τρίπτυχο αξιών της ελληνικής αρσενικής μεσαίας 
τάξης: «μούρη, κώλοι και καριέρα». Οι οπαδοί του πε-
ριοδικού ήταν τυπικοί εκπρόσωποι της κουλτούρας του 
βιασμού. Φυσικά το είδος τους κάθε άλλο παρά έχει 
εξαφανιστεί αλλά έχει εκθρέψει και την επόμενη γενιά 
αντρών.



τις ζωές των «πληβείων» και όχι οικογενειάρχες βιαστές που 
αξίζουν προφανώς διακριτική ποινική μεταχείριση, αφού 
είναι άνθρωποι σαν του λόγου τους. Γι΄αυτό και οι δικαστές 
φροντίζουν να βασανίζουν τις γυναίκες που καταγγέλουν τον 
βιασμό τους και στα δικαστήρια. Άλλωστε, ο νόμος, σύμφω-
να με τα λεγόμενα των εμπνευστών του, «δεν θίγει ήθη, αξίες 
και αρχές, όπως αυτές διαμορφώνονται στην ελληνική κοινω-
νία»2. Τώρα αν αυτά τα ήθη, οι αξίες και αρχές περιλαμβάνουν 
ξυλοδαρμούς, βιασμούς γυναικών ή τέκνων, ας πάει και το 
παλιάμπελο. Πάνω απ’ όλα, είπαμε, «η αγία οικογένεια».

Στους χώρους εργασίας

Ένας άλλος τόπος όπου οι βιασμοί συμβαίνουν συστηματικά 
και οι βιαστές παραμένουν ατιμώρητοι λόγω της ανώτερης 
ταξικής τους θέσης, της ασυλίας που απολαμβάνουν απ’ τον 
κοινωνικό τους περίγυρο και του φόβου που εξαπολύουν 
εναντίον μας, είναι οι χώροι εργασίας.

Οι σεξουαλικές επιθέσεις στους χώρους εργασίας είναι 
πρόβλημα τόσο παλιό όση είναι και η ηλικία της μισθωτής 
εργασίας. Αλλά δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στο βαθύ πα-
ρελθόν. Οι σεξουαλικές επιθέσεις που δεχόμαστε καθημερι-
νά από αφεντικά, προϊσταμένους ή επιστάτες όσες ψάχνουμε 
για δουλειά και όσες ήδη εργαζόμαστε σε κάποιο γραφείο, 
τηλεφωνικό κέντρο, μπαρ, καφετέρια, εταιρεία καθαριότητας 
είναι αναρίθμητες. Τα πεσίματα στις συνεντεύξεις, τα χουφτώ-
ματα, τα σεξουαλικά υπονοούμενα, οι σεξουαλικοί εκβιασμοί 
από αφεντικά και πελάτες είναι κομμάτι της καθημερινότητας 
μας. 

Ας τονίσουμε όμως το εξής: η εμφάνιση και η ηλικία μας 
δεν παίζουν ρόλο στο αν θα υποστούμε σεξουαλική βία στη 
δουλειά. Δεν είναι τόσο τα εξωτερικά μας χαρακτηριστικά 
που ωθούν τους ανωτέρους στην εργασιακή πυραμίδα να 
ορμήσουν πάνω μας. Είναι το πόσο ευάλωτες και απροστά-
τευτες πιστεύουν οι εργοδότες ότι είμαστε. Γι΄ αυτό το λόγο 
άλλωστε οι άγαμες, οι  χωρισμένες, οι μόνες με παιδιά, οι 
έχουσες «αποκλίνουσα» σεξουαλικότητα, οι σε πρακτική 
άσκηση ή με προσωρινή σύμβαση εργασίας, οι μετανάστρι-
ες, με ή χωρίς χαρτιά, θεωρούμαστε οι πιο πρόσφοροι στόχοι 
για σεξουαλική επίθεση. Τ΄αφεντικά θεωρούν ότι η ανάγκη 
μας για δουλειά τούς δίνει το δικαίωμα ν’ απλώνουν τα ξερά 
τους πάνω μας. Δεν μας την πέφτουν από σεξουαλική έλξη ή 
πάθος για εμάς, αδιαφορούν παντελώς για την άρνησή μας 
να υποκύψουμε. 

Όλα αυτά τα καθάρματα θέλουν να επικυρώσουν την 
εξουσία που έχουν πάνω μας, κάνουν επίδειξη δύναμης. 
Θεωρούν ότι εφόσον αγοράζουν την εργατική μας δύναμη, 
ταυτόχρονα αγοράζουν και την ικανότητά μας να παρέχουμε 
σεξουαλικές υπηρεσίες, μια ικανότητα στην οποία καλούμα-
στε να μαθητεύσουμε από μικρή ηλικία. Γι΄αυτό και στη συ-
ντριπτική πλειοψηφία, η άρνησή μας να υποκύψουμε οδηγεί 
στην απόλυσή μας ή την εξαναγκαστική αποχώρηση, αντιμε-
τωπίζεται δηλαδή ως σημάδι εργατικής απειθαρχίας.

Όλοι αυτοί που μας ασκούν σεξουαλική βία στους χώρους 
εργασίας δεν είναι γυναικάδες, δεν είναι αυτό που ονομάζουν 
ψυχοπαθείς ή ανώμαλοι. Το παραδέχονται και οι επίσημες 
έρευνες3: πρόκειται για άντρες παντρεμένους, με ανώτερη 
μόρφωση και κύρος. Είναι αυτό που λένε «πολίτες υπεράνω 
υποψίας» και η ανώτερη ταξική τους θέση τούς εξασφαλίζει 
ασυλία και ατιμωρησία. 

Η ασυλία των βιαστών στους χώρους εργασίας παρέχεται 
κι από το νόμο. Ο νόμος του 2010 «για την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας» επιφυλάσ-
σει ένα σκέτο μαρτύριο για τις εργαζόμενες. Αν είναι μία φορά 
δύσκολο να διεκδικήσεις τα δεδουλευμένα ή τα ένσημα, είναι 
απείρως δυσκολότερο να μαζέψεις αποδεικτικά στοιχεία και 
να πείσεις γραφειοκράτες υπαλλήλους και δικαστές για τη σε-
ξουαλική βία που δέχτηκες. Κι αυτό γιατί είναι κοινό μυστικό 
ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τ’ αφεντι-

«Ο συνάδελφος έχει πάντα δίκιο»
Η αστυνομία, εκτός από τις εκφοβιστικές ανακοινώσεις «να μένουμε μακριά από 
στενά και σκοτεινά σοκάκια» ή να «προσέχουμε μετά τη δύση του ηλίου», έχει εκ-
δώσει και εγχειρίδιο (βλ. εικόνα πάνω) με οδηγίες προς τους αστυνομικούς για το 
πώς ν’ αντιμετωπίζουν τις γυναίκες που καταφεύγουν στα αστυνομικά τμήματα για 
καταγγελία ξυλοδαρμού ή βιασμού από το σύζυγο.  Προφανώς και οι αστυνομικοί 
είναι οι πλέον αρμόδιοι γι΄αυτά τα ζητήματα, μιας και οι ίδιοι βαράνε τις γυναίκες 
τους. Όμως, για να μην κατηγορηθούμε για αντιμπατσικές προκαταλήψεις (που τις 
έχουμε), ας αφήσουμε να μιλήσει η ίδια η αστυνομία για το θέμα. 

Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνεται ειδική οδηγία για την περίπτωση που οι αστυνομικές 
«αρχές θα κληθούν να χειριστούν υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με δράστη αστυ-
νομικό». Στην περίπτωση αυτή, ο αστυνομικός που εξετάζει την υπόθεση, γράφει το 
εγχειρίδιο, «δεν θα πρέπει να εγκλωβίζεται σε απόψεις, όπως: το θύμα υπερβάλλει 
επειδή ο συνάδελφος  είναι υπεράνω υποψίας». Ιδού μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας 
από τους ένστολους προστάτες μας: ναι σηκώνουμε το χέρι στις γυναίκες μας, ναι κα-
λύπτουμε τους συναδέλφους μας.

Κατά τα άλλα, εγχειρίδιο – ξεγχειρίδιο, ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι ακόμα κι όταν 
ο δράστης δεν είναι αστυνομικός, τότε και πάλι η αντιμετώπισή μας είναι η ίδια: 
αδιαφορία, εχθρότητα, προσπάθεια υποβάθμισης του περιστατικού και προτροπές 
«να δώσουμε τόπο στην οργή». Στο δελτίο συμβάντων των κατά τόπους αστυνο-
μικών τμημάτων, η ενδοοικογενειακή βία καταγράφεται συχνά ως «οικογενειακό 
επεισόδιο»  μεταξύ «δύο ατόμων». (Περισσότερα σχετικά βλ. Ιός, «Βία χωρίς όνομα», 
12/2/2006. Στο διαδίκτυο).

Ο μύθος του μαύρου βιαστή
Πριν από τρία χρόνια, για τον βιασμό μιας 14χρονης στην Πάρο συνελήφθη ως υπαί-
τιος ένας Πακιστανός εργάτης. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή για ένα ρατσιστικό 
παραλήρημα από τα μίντια και ένα πογκρόμ από φασίστες στην Ομόνοια εναντίον 
μεταναστών εργατών που κατέληξε στη δολοφονία ενός μετανάστη. Ο μύθος ότι οι 
βιαστές ταυτίζονται κυρίως με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα είναι ιδιαίτερα προ-
σφιλής στο κράτος, τους φασίστες, τους ρατσιστές νοικοκυραίους και τα μίντια, σαν 
αυτά ειδικά που εικονίζονται παραπάνω. Πρόκειται για ένα ρατσιστικό τέχνασμα που 
χρησιμοποιείται από πολύ παλιά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού, ως όχημα για 
την περαιτέρω υποτίμηση και εγκληματοποίηση των μεταναστών και των φυλετικών 
μειονοτήτων. Και φυσικά, ο εν λόγω μύθος λειτουργεί αποπροσανατολιστικά για 
τους βιαστές που λόγω ανώτερης ταξικής θέσης παραμένουν ανέγγιχτοι, ασύλλη-
πτοι και ατιμώρητοι.



κά την πέφτουν σε εργαζόμενες αφότου μας ξεμοναχιάσουν 
ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες. Αλλά οι μάρτυρες, ακόμα 
κι όταν υπάρχουν, είτε κάνουν την πάπια είτε διστάζουν να 
μας συμπαρασταθούν γιατί φοβούνται τις συνέπειες. Ενδει-
κτικό παράδειγμα είναι ότι πολλές από τις καταγγελίες που 
έχουν φτάσει στο Συνήγορο του Πολίτη έχουν μπει στο αρ-
χείο «λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».4 

 Για εμάς, οι διαρκώς αυξανόμενες σεξουαλικές επιθέσεις 
στους χώρους εργασίας είναι στοιχείο αλληλένδετο με την 
εργασιακή μας εκμετάλλευση και υποτίμηση. Και σχετίζεται 
άμεσα με τον εντεινόμενο ταξικό πόλεμο που έχουν εξαπολύ-
σει τ’ αφεντικά τις τελευταίες δεκαετίες στο σύνολο των εργα-
ζομένων. Φυσικά, η υπόθεση αυτή ουδόλως έχει απασχολή-
σει τα σωματεία. Προφανώς, η σεξουαλική βία και υποτίμηση 
του γυναικείου εργατικού δυναμικού θεωρείται τριτεύον ζή-
τημα για τους εργατικούς αγώνες.

«Στις καλύτερες παρέες»

Το κυρίαρχο αφήγημα που αντιμετωπίζουμε όταν μιλάμε για 
βιασμούς και κακοποίηση είναι ότι οι γυναίκες «δεν είμαστε 
όπως παλιά, σαν τις γιαγιάδες και τις μανάδες μας», αφού 
έχουμε την ελευθερία να σπουδάζουμε, να δουλεύουμε 
εκτός σπιτιού, να βγαίνουμε και να κυκλοφορούμε στο δη-
μόσιο χώρο ώρες βραδυνές, να εναλλάσσουμε ερωτικούς 
συντρόφους ή συντρόφισσες, να συμβιώνουμε εκτός γάμου. 
Ε λοιπόν τέτοιου είδους συγκρίσεις είναι εντελώς ανιστορικές 
και στην ουσία δίνουν άλλοθι στους βιασμούς. Πράγματι, στη 
σημερινή εποχή οι γυναίκες μπορεί να κάνουν πολλά από τα 
παραπάνω, και περισσότερα ακόμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι έχουμε απαλλαχτεί από την βία και την εκμετάλλευση σε 
βάρος μας. Πολύ απλά, οι καταναγκασμοί που μας βαραίνουν 
σήμερα είναι διαφορετικού είδους από εκείνους που είχαν να 
αντιμετωπίσουν οι προγόνισσές μας. 

Παρότι το κεφάλαιο αυτό είναι τεράστιο για να το ανοίξου-
με εδώ, θα σταθούμε στο συγκεκριμένο ζήτημα που μας αφο-
ρά. Η παρουσία μας στο δημόσιο χώρο, το ότι κυκλοφοράμε 
μόνες ή με φίλες πρωί- μεσημέρι-βράδυ, το ντύσιμό μας, ακό-
μα και η διάθεσή μας να φλερτάρουμε, αντιμετωπίζονται συ-
χνά από φίλους, γνωστούς ή και αγνώστους με μια μισογύνικη 
και εκδικητική στάση του είδους «πηγαίνουμε γυρεύοντας, 
είμαστε για να παραδινόμαστε άνευ όρων και προϋποθέσε-
ων». Η συνηθέστερη κατηγορία που εξαπολύουν εναντίον μας 
είναι ότι «είμαστε πουτάνες», αν και από πλευράς μας η κα-
τηγορία αυτή πάει εντελώς στο βρόντο· ποτέ δεν νιώσαμε να 
μας προσβάλλει μιας και για τις πουτάνες θρέφουμε μεγάλο 
σεβασμό, σε αντίθεση με τους άντρες-πελάτες τους. Εν πάση 
περιπτώση, το υπονοούμενο είναι σαφές. Για τους απαντα-
χού σεξιστές, η παρουσία μας στο δημόσιο χώρο κρίνεται με 
όρους «γαμησιμότητας» και όρους σεξουαλικής αγοράς. 

Από πού όμως πηγάζει αυτό το θράσος και η έλλειψη σε-
βασμού στην προσωπικότητά μας; Πηγάζει από το γεγονός 
ότι εδώ και χρόνια, πάνω στη σεξουαλικότητά μας, οι φορείς 
του σεξισμού (τα μίντια, τα περιοδικά lifestyle και διάφορα 
αντιφεμινιστικά think tanks) έχουν επενδύσει σε νέα κανο-
νιστικά πρότυπα θηλυκότητας. Ανάλογα με το πού στέκεται 
κάθε γυναίκα σε σχέση με τις κυρίαρχες επιταγές για τη θηλυ-
κότητα, η σεξουαλικότητά της είναι άξια προστασίας ή δαιμο-
νοποίησης. Με άλλα λόγια: όλοι έχουν λόγο για το πώς πρέπει 
να ντυνόμαστε και να συμπεριφερόμαστε. Με αποτέλεσμα 
πότε να θεωρούμαστε «ψυχρές», «ξενέρωτες» κι «αγάμητες» 
και πότε «τσούλες» και «προκλητικές». Αυτή ακριβώς η συν-
θήκη νομιμοποιεί και τη σεξουαλική βία εναντίον μας γιατί 
είναι μια συνθήκη εντατικής επιτήρησης και πειθάρχησης της 
εμφάνισης και της συμπεριφοράς μας. 

Εξαιτίας αυτής της συνθήκης, τα τελευταία χρόνια οι βι-
ασμοί  γυναικών που κάποιο βράδυ μέθυσαν ή βρέθηκαν 
μόνες με παρέα αντρών στα μπαρ της μητρόπολης ή στα ελ-
ληνικά νησιά κοντεύουν να γίνουν αναπόσπαστο στοιχείο της 
νυχτερινής ζωής. Για όλους αυτούς τους βιασμούς, υπεύθυνες 
θεωρούνται πάντα οι γυναίκες που υποτίθεται  «προκαλούν» 
και «θολώνουν τα νερά» μεταξύ συναινετικού και μη συναι-
νετικού σεξ. Ε λοιπόν στο βιασμό δεν υπάρχουν γκρίζες ζώ-
νες. Ανεξάρτητα από το τι φοράμε και πόσο έχουμε πιει, στο 
ζήτημα του βιασμού δεν είμαστε καθόλου μπερδεμένες και 
ξέρουμε πολύ καλά πότε έχουμε παραβιαστεί. Το όχι σημαίνει 
όχι και αυτό είναι από μόνο του αρκετό.  

Θα πάψει να συμβαίνει όταν το κάνουμε ζήτημα

Μέσα από αυτή την προκήρυξη, προσπαθήσαμε εν συντο-
μία να αναδείξουμε τους βιασμούς στη σημερινή κοινωνική 
πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι δεν πρό-
κειται για «μεμονωμένα περιστατικά» ούτε για «ατυχή φαινό-
μενα» σαν τα κακά καιρικά φαινόμενα. Οι βιασμοί είναι δομι-
κό στοιχείο των σχέσεων επιβολής και εκμετάλλευσης, είναι 
συστηματικοί και αυξανόμενοι και οι βιαστές είναι άντρες 
καθημερινοί.
Μ΄αυτά και μ΄αυτά, ξαναλέμε: αν σε τούτο τον τόπο ο βι-
ασμός δεν θεωρείται ζήτημα, τότε θα το κάνουμε εμείς 
ζήτημα.

Δεν περιμένουμε σωτηρία από το κράτος, τους είδαμε 
τους νόμους του.

Δεν αναμένουμε δικαιοσύνη από τους δικαστές, τους 
είδαμε πώς μας δικάζουν.

Δεν ελπίζουμε στους δημοσιογράφους, τους είδαμε 
πώς μας διαπομπεύουν.

Ελπίζουμε σε εμάς, σε όλες εκείνες που δίνουν μάχες 
καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στους δρόμους, τις 
συνελεύσεις, σε εκείνες που προς το παρόν σιωπούν 
αλλά σιγοβράζουν. 

Eίπαμε: Θα φροντίσουμε οι ίδιες. Και θα τα ξαναπούμε.

migada71.wordpress.com

1 Τα στοιχεία αυτά από το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών το 2005 «για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». 
Δες: www.isotita.gr/index.php./docs/c60/
2 Η ρήση αυτή ανήκει στους εισηγητές του νόμου. Βλ. πρακτικά συζήτη-
σης στη Βουλή (προσβάσιμα στο διαδίκτυο) όταν ψηφιζόταν ο νόμος 
(4/10/2006).
3 Τα πορίσματα τέτοιων ερευνών μπορεί να τα βρει καμιά στο εγχειρίδιο 
«Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας» που 
εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
4 Ορισμένα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία για σεξουαλικές επιθέσεις 
και βιασμούς στους χώρους εργασίας που τέθηκαν στο αρχείο λόγω «ελλει-
ψης στοιχείων» μπορεί να βρει καμιά στο ίδιο εγχειρίδιο του Υπ. Εσωτερι-
κών που αναφέραμε αμέσως παραπάνω.


