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τ
ο τελευταίο διάστημα, στις συζητήσεις της ομάδας αλλά και 
σε κουβέντες με φίλες και γνωστές μας, καταλήγουμε πολύ 
συχνά να μιλάμε για περιστατικά σεξουαλικής βίας που έχου-
με δεχτεί από αφεντικά και προϊστάμενους στη δουλειά. Τα 

περιστατικά αυτά είναι αναρίθμητα, είτε όταν ψάχνουμε δουλειά είτε 
όταν αδράττουμε την «ευκαιρία» να εργαστούμε στους δημοφιλείς 
μέσα στην κρίση τομείς υπηρεσιών, όπως το σέρβις, η καθαριότητα, οι 
πωλήσεις και οι διάφορες δουλειές σε γραφεία. Οι εμπειρίες μας από 
το νταβατζιλίκι αφεντικών και προϊσταμένων (πεσίματα, χουφτώματα, 
σεξουαλικά υπονοούμενα και σεξουαλικοί εκβιασμοί) κραυγάζουν από 
μόνες τους ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα σοβαρό που εντεί-
νεται τα τελευταία χρόνια και είναι αποσιωπημένο. Φυσικά, δεν ισχυρι-
ζόμαστε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Η σεξουαλική βία στη δουλειά 
είναι πρόβλημα τόσο παλιό όση είναι και η ηλικία της μισθωτής γυναι-
κείας εργασίας.  

Είμαστε σίγουρες ότι τις σεξουαλικές επιθέσεις θα τις συναντήσου-
με συστηματικά μέσα στα εργοστάσια, τα γραφεία, τα σπίτια με τις υ-
πηρέτριες και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα από τα τέλη του 19ου 
αιώνα μέχρι σήμερα, με τους ίδιους δράστες: διευθυντές, προϊστάμε-
νους, αφεντικά, πελάτες. Μια τέτοια ιστορική έρευνα θα ήταν εξαιρε-
τικά χρήσιμη για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σεξισμός και η βία εί-
ναι δομικά στοιχεία της εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας, οπό-
τε όταν μιλάμε γι’ αυτά τα ζητήματα στην ουσία μιλάμε για όψεις της τα-
ξικής καταπίεσης1. Χρόνο όμως για μια τέτοια ιστορική έρευνα δεν έ-
χουμε. Κρίνουμε ωστόσο σημαντικό να ανοίξουμε το ζήτημα μέσα από 
τούτες τις γραμμές. Γιατί παρά την παλαιότητα του ζητήματος, σήμερα 
κυριαρχούν διάφοροι μύθοι γύρω από τις σεξουαλικές επιθέσεις μέσα 
στους χώρους εργασίας. Και οι μύθοι αυτοί συμβάλλουν στην αδυναμία 
αντιμετώπισης του προβλήματος από πλευράς μας, αφού μας κάνουν 
να νιώθουμε ντροπή, μοναξιά και αμηχανία απέναντι στους σεξουαλι-
κούς εξαναγκασμούς, τη στιγμή που χρειαζόμαστε επιτακτικά τρόπους 
ώστε να πάψουμε να ανεχόμαστε τα βίτσια των αφεντικών υπό το φό-
βητρο της ανεργίας. 

Όπως θα προσέξατε, αποφεύγουμε σκόπιμα να μιλήσουμε για «σε-
ξουαλική παρενόχληση». Ο όρος αυτός είναι καθαρά νομικός, προσεγ-
μένα ήπιος και εφευρέθηκε όταν άρχισαν να καταστρώνονται οι πρώτες 
κρατικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας στους 
χώρους εργασίας. Απ’ όσα ευκαιρέσαμε να ψάξουμε, ο όρος αυτός λαν-
σαρίστηκε δημοσίως στις ΗΠΑ μέσα στη δεκαετία του 1970. Μέχρι τότε, 
οι δικαστές αντιμετώπιζαν τις σεξουαλικές επιθέσεις στους εργασια-
κούς χώρους ως ζήτημα προσωπικό μεταξύ αντρών και γυναικών και σε 
κάθε περίπτωση άσχετο με την εργασιακή συνθήκη αφεντικού-εργαζό-
μενης. Ο όρος «σεξουαλική παρενόχληση» (sexual harassment) εμφα-
νίστηκε με τις πρώτες προσπάθειες δικηγόρων να συνδεθεί το θέμα με 
την εργασία, και πιο συγκεκριμένα με τις «διακρίσεις στη δουλειά στη 
βάση του φύλου»2. Αυτή η σύνδεση παρείχε τη νομική βάση πάνω στην 
οποία θα μπορούσαν οι γυναίκες να μηνύουν τα αφεντικά τους για σε-
ξουαλική βία, με το αιτιολογικό ότι η «σεξουαλική παρενόχληση» συνι-
στά διάκριση στη δουλειά λόγω φύλου, η οποία με τη σειρά της είναι α-
ντισυνταγματική και πάει λέγοντας. 

Οι νομοθεσίες και οι ορολογίες τους είναι όμως για τους δικηγόρους. 
Προορισμένες να διαμεσολαβούν και να απαλύνουν κοινωνικές αντιθέ-
σεις. Η ποινικοποίηση της «σεξουαλικής παρενόχλησης» εισήχθη στις 
κρατικές νομοθεσίες εξαιτίας του γυναικείου κίνηματος που είχε θέσει 
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δυναμικά στο προσκήνιο το σοβαρό αυτό κοινωνι-
κό ζήτημα. Όμως, το γυναικείο κίνημα των 70’s, στις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη, είχε το δικό του αιχμηρό λε-
ξιλόγιο και τις δικές του πρακτικές. Μιλούσε για την 
εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των γυναικών 
μέσα στο κοινωνικό εργοστάσιο που απλωνόταν από 
τους χώρους εργασίας μέχρι τις κρεβατοκάμαρες. 
Δεν μιλούσε για «παρενοχλήσεις» αλλά για σεξουα-
λικές επιθέσεις και βιασμούς. Δεν συνέδεε τη σεξου-
αλική βία με τις «διακρίσεις στη δουλειά λόγω φύ-
λου» αλλά με τις ιστορικά δοκιμασμένες μεθόδους 
πειθάρχησης των γυναικών μέσα στον καπιταλιστικό 
καταμερισμό της εργασίας. Το γυναικείο κίνημα δεν 
έψαχνε ορολογίες για να εκφραστεί μέσα στις αίθου-
σες των δικαστηρίων, ούτε προσπαθούσε να πείσει 
γραφειοκράτες υπάλληλους και δικαστές για τα δίκια 
του. Έφτιαχνε ομάδες και οργανώσεις, έκανε καμπά-
νιες στις γειτονιές και διαδηλώσεις στους δρόμους. 

Τα λέμε όλα αυτά γιατί προκειμένου να γράψου-
με τούτο το κείμενο, είπαμε να ρίξουμε μια ματιά σε 
ορισμένες εκθέσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια για το θέμα (μην φανταστείτε βέ-
βαια ότι έχουν γίνει και πολλές). Είναι εκθέσεις-έρευ-
νες από πανεπιστημιακούς και βρήκαμε και ένα εγ-
χειρίδιο συμβουλευτικής προς τις εργαζόμενες που 
εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 
το 2011, με αφορμή τον πρόσφατο νόμο για τη σε-
ξουαλική παρενόχληση που ψηφίστηκε στην Ελλά-
δα το 2006 και τροποποιήθηκε το 20103. Όλες αυτές 
οι επίσημες εκθέσεις καταγράφουν μεν με ρεαλισμό 
το ζήτημα στην Ελλάδα, γεγονός αναμενόμενο αφού 
στηρίζονται σε μαρτυρίες γυναικών που έχουν υπο-
στεί σεξουαλική βία στη δουλειά. Είναι, μάλιστα, εκ-
θέσεις που κάνουν ευθείες αναφορές στο φεμινιστι-
κό κίνημα των 70’ς και σε ένα βαθμό αποδέχονται ότι 
η σεξουαλική βία δεν είναι ζήτημα κακοτυχίας, αλλά 
συνθήκη που σχετίζεται με τις κοινωνικές σχέσεις ε-
ξουσίας. Όταν όμως έρχονται να μιλήσουν για την α-
ντιμετώπιση της «σεξουαλικής παρενόχλησης», εκεί 
φαίνεται ξεκάθαρα ο μεσολαβητικός και εξομαλυντι-
κός χαρακτήρας τους. Προτείνουν σε εμάς τις εργα-
ζόμενες μια ατομική συνταγή αντιμετώπισης, το χρο-
νοβόρο τρέξιμο στα δικαστήρια και την υποβολή μας 
για δεύτερη φορά σε μια βίαιη και ψυχοφθόρα διαδι-
κασία. Προτείνουν να μαζεύουμε αποδεικτικά στοι-
χεία για να πείσουμε αρμόδιους κρατικούς υπάλλη-
λους και δικαστές ότι υποστήκαμε βία στη δουλειά. 
Κι εκεί συνειδητοποιούμε πως ο ήπιος όρος «σεξουα-
λική παρενόχληση» είναι κομμένος και ραμμένος για 
τις αίθουσες των δικαστηρίων, γιατί ήπια προβλέπε-
ται η μεταχείριση και η τιμωρία των δραστών4. Το δι-
καστικό σύστημα καθόλου πρόθυμο δεν είναι να δι-
κάζει «ευυποληπτους πολίτες», κοινώς επιχειρηματί-
ες, διευθυντές και προϊστάμενους, γι΄αυτό και έχει τις 

ορολογίες και τους νόμους για να τους προστατεύει 
Ας βάλουμε όμως σε μια σειρά τα πράγματα. Κι ας 

ξεκινήσουμε με τους κυρίαρχους μύθους γύρω από 
τη σεξουαλική βία στη δουλειά.

Δεν είναι κακοτυχία.  
μπορεί να συμβεί σε όλες.
Η σεξουαλική βία που δεχόμαστε στη δουλειά είναι 
άμεσο προϊόν των σχέσεων εκμετάλλευσης. Οι γυ-
ναίκες που καλούμαστε να πουλήσουμε την εργατι-
κή μας δύναμη στο τάδε ή δείνα αφεντικό, κουβαλά-
με στην πλάτη όλες τις κρατούσες κοινωνικά αντιλή-
ψεις για το γυναικείο φύλο και τους επιβεβλημένους 
ρόλους του: μηχανές αναπαραγωγής, αντικείμενα 
σεξουαλικής ηδονής, νοικοκυρές, «βιτρίνα» του σπι-
τιού, του συντρόφου, του συζύγου. Αυτοί ακριβώς οι 
ρόλοι που έχουν κατασκευαστεί έξω από τους χώ-
ρους εργασίας αντιμετωπίζονται ως βασικό στοιχείο 
της εργατικής μας δύναμης αλλά και της αξίας της. 
Κάθε φορά που πιάνουμε δουλειά, τα αφεντικά δεν 
εκμεταλλεύονται τις ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις 
μας και μόνο, αλλά εκμεταλλεύονται όλους τους κοι-
νωνικούς διαχωρισμούς που έχουν δουλέψει σε βά-
ρος μας μέχρι το σημείο που θα διαβούμε την πόρτα 
τους. Η εκμετάλλευση των μεταναστριών δίχως χαρ-
τιά σ’ αυτή τη χώρα είναι ενδεικτική. Στο πρόσωπό 
τους τ’ αφεντικά εκμεταλλεύονται προς όφελός τους 
όλη την κρατική νομοθεσία που τις καθιστά παράνο-
μες, τον διάχυτο κοινωνικό ρατσισμό που επικρατεί 
για την καταγωγή τους, κι αυτά τα στοιχεία είναι αρ-
κετά καθοριστικά για το μέγεθος της εκμετάλλευσης 
που στήνεται σε βάρος τους. Με δυο λόγια, ο ρατσι-
σμός και ο σεξισμός είναι κεντρικά στοιχεία στη δια-
δικασία της εργασιακής μας εκμετάλλευσης. Οι αυ-
ξανόμενες σεξουαλικές επιθέσεις ενάντια σε γυναί-
κες στους χώρους εργασίας είναι κομμάτι του εντει-
νόμενου ταξικού πολέμου που έχουν εξαπολύσει τ’ 
αφεντικά τις τελευταίες δεκαετίες και καθρεφτίζουν 
την επιδείνωση της θέσης όλης της εργατικής τάξης.

Συνεπώς, η σεξουαλική βία στη δουλειά δεν είναι 
ένα ατυχές φαινόμενο, μια «κακιά στιγμή» που μπο-
ρεί να μας τύχει. Αντιθέτως, είναι μια διαχρονική μέ-
θοδος πειθάρχησης των γυναικών η οποία σε περι-
όδους κρίσης, σαν αυτή που διανύουμε, αυξάνει σε 
ένταση ακριβώς γιατί αυτή την περίοδο η τάξη των 
αφεντικών εδραιώνει και απλώνει λυσσασμένα  την 
ισχύ και την εξουσία της. Γι΄αυτό και οι αυτουργοί 
των σεξουαλικών αυτών επιθέσεων είναι υποκείμε-
να που φέρουν σταθερά μέσα στο χρόνο χαρακτη-
ριστικά, έχουν δηλαδή κοινωνική και οικονομική ε-
ξουσία: ανώτεροι στην εργασιακή ιεραρχία, επιχει-
ρηματίες, διευθυντές, προϊστάμενοι κλπ5. Γι΄αυτό 
και μπορεί να συμβεί ανεξαιρέτως σε όλες μας.

;; ;

;

;

;
;

;

;

;
; !

!! !!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

;

;

;

;

;

;

;

;
;

;

;
;

;

;

;;

;

;

; ;

;

;

;

;
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
;

;

;

;
; ;

;

;

;

; ; !! ;

;

;;; !! ;

;

;;

Δεν είναι φλερτ.  
είναι επιβολή και ωμή βία
Έχοντας σαν βασικό οδηγό τις παραπάνω διαπιστώ-
σεις, η κατάρριψη των μύθων γύρω από τις σεξου-
αλικές επιθέσεις στη δουλειά γίνεται έργο απλό και 
αυτονόητο. Τα αφεντικά δεν μας την πέφτουν από 
σεξουαλική έλξη για εμάς. Δεν ψάχνουν... αγάπη και 
στοργή και ούτε καν τους νοιάζει η συγκατάθεσή 
μας. Επιθυμούν να επικυρώσουν την εξουσία που έ-
χουν πάνω μας, κάνουν επίδειξη δύναμης, θεωρούν 
ότι είμαστε κτήμα τους και ότι οφείλουμε να πειθαρ-
χούμε σε όλες ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις τους. Αδια-
φορούν για την απόρριψη γιατί γι΄αυτούς το άρρητο 
συμβόλαιο της εργασιακής σχέσης ορίζει ότι εφόσον 
αγοράζουν την εργατική μας δύναμη, αγοράζουν 
ταυτόχρονα και την ικανότητά μας να παρέχουμε σε-
ξουαλικές υπηρεσίες (μια ικανότητα στην οποία κα-
λούμαστε να μαθητεύσουμε από μικρές). Γι΄αυτό και 
στη συντριπτική πλειοψηφία, η άρνησή μας να υπο-
κύψουμε συνεπάγεται την απόλυσή μας ή την εξανα-
γκαστική μας αποχώρηση.

Όπως ακριβώς συμβαίνει με τον βιασμό, όλοι αυ-
τοί που ασκούν σεξουαλική βία στη δουλειά είναι ε-
ντελώς συνηθισμένοι τύποι αντρών. Δεν είναι «γυναι-
κάδες», δεν είναι «ψυχοπαθείς», δεν είναι «σεξουαλι-
κά ασυγκράτητοι». Το παραδέχονται και οι επίσημες 
έρευνες: πρόκειται για άντρες επιτυχημένους, πα-
ντρεμένους, με ανώτερη μόρφωση και με εντελώς 
φυσιολογική συμπεριφορά στο σπίτι τους και στη 
δουλειά. Είναι, αυτό που λένε γενικώς, «πολίτες υπε-
ράνω υποψίας»6. 

Δεν φταίει ούτε η εμφάνιση ούτε  
η συμπεριφορά της γυναίκας
Ο μύθος που λέει ότι σεξουαλική βία υφίστανται οι 
γυναίκες «που προκαλούν» (τέλος πάντων, ό,τι κι αν 
σημαίνει αυτό) είναι σκέτος μύθος. Οι γυναίκες δέχο-
νται σεξουαλικές πιέσεις στη δουλειά ανεξαρτήτως 
εμφάνισης. Δεν είναι τόσο τα εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά μιας γυναίκας που τραβούν την προσοχή του 
αφεντικού. Είναι η ταξική της θέση και το πόσο ευά-
λωτη θεωρεί το αφεντικό ότι είναι. Νεαρές γυναίκες, 
άγαμες ή χωρισμένες, γυναίκες μόνες με παιδιά, γυ-
ναίκες που βρίσκονται σε περίοδο δοκιμασίας, μαθη-
τευόμενες ή με προσωρινή σύμβαση εργασίας, γυ-
ναίκες που έρχονται σε επαφή με το κοινό, μετανά-
στριες δίχως χαρτιά7 είναι τα συχνότερα θύματα των 
σεξουαλικών επιθέσεων. Πράγμα που δείχνει ότι τα 
αφεντικά επιλέγουν πρωτίστως με ταξικό κριτήριο 
τις γυναίκες-στόχους τους, γιατί ποντάρουν στην α-
τιμωρησία και την ασυλία που τους παρέχει η ανώ-
τερη θέση τους.

Η αντίληψη, επίσης, που θεωρεί ότι οι γυναίκες μπο-
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ρούν λέγοντας ένα απλό «όχι» να σταματήσουν την πί-
εση του αφεντικού ή οποιου άλλου ανωτέρου είναι ε-
πίσης μύθος. Οι γυναίκες είτε λεκτικά είτε με έμμεσους 
τρόπους, αργά ή γρήγορα, εκδηλώνουμε σαφέστα-
τα την άρνησή μας. Αλλά είπαμε και προηγουμένως: 
τα αφεντικά δεν νοιάζονται για τη συγκατάθεσή μας, 
λυσσάνε για επιβολή, επιμένουν να μας πιέζουν μέχρι 
τελικής πτώσης γιατί έχουν πάρει αέρα και πιστεύουν 
ότι θα τη γλιτώσουν. Το «όχι» αποτελεί γι’ αυτούς ση-
μάδι εργατικής απειθαρχίας, είναι απόρριψη της εξου-
σίας τους και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουν. Είτε με 
δυσμενή μεταχείριση, είτε με απειλές, είτε με απόλυση 
ή εξαναγκασμό σε παραίτηση. 

Δεν φταίει η «ανοχή» της γυναίκας.  
Φταίει η σιωπή των υπόλοιπων.
Η σεξουαλική βία στη δουλειά είπαμε ότι είναι άμε-
σο προϊόν των σχέσεων εκμετάλλευσης στους χώ-
ρους εργασίας. Όπως ακριβώς ανεχόμαστε όλοι και 
όλες που αμειβόμαστε με εξευτελιστικούς μισθούς 
δίχως αυτό να σημαίνει ότι μας αρέσει κιόλας, έτσι 
ακριβώς και οι γυναίκες που ενδέχεται να ανέχονται 
για καιρό τις σεξουαλικές πιέσεις δίχως να μπορούν 
να κάνουν κάτι γι’ αυτό, δεν σημαίνει ότι φταίνε οι ί-
διες. Προφανώς και η κατάστασή μας είναι συνέπεια 
της ανυπαρξίας εργατικής οργάνωσης. Σε αυτή πατά-
νε τα αφεντικά και ξεσαλώνουν. Αλλά σε ένα εργασι-
ακό τοπίο όπου κυριαρχούν συνήθως η καχυποψία, ο 
φόβος της απόλυσης και η μοναξιά, είναι υποκρισία 
να κατηγορείται μια γυναίκα που δεν σηκώνει κεφάλι 
ενάντια στο αφεντικό (παρότι αυτό συμβαίνει πολλές 
φορές), τη στιγμή που πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν 
σηκώνουν κεφάλι και βγάζουν το σκασμό για πολλά 
άλλα πράγματα.

Συνεπώς, αντιλήψεις που κυκλοφορούν και είναι 
του είδους «και γιατί το ανέχεσαι;» ή «εσύ φταις» πη-
γάζουν από τη βολική για πολλούς πεποίθηση ότι η 
σεξουαλική βία στη δουλειά είναι ζήτημα προσωπι-
κό, μεταξύ του αφεντικού και της εργαζόμενης και 
όχι προϊόν του ταξικού πολέμου και της απουσίας 
συλλογικής εργατικής οργάνωσης. Σε κάθε περίπτω-
ση πάντως, οι δυσπιστίες «γιατί το ανέχεσαι» είναι 
ταυτόσημες με τη  μισογυνική στάση που πλανάται 

πάνω από τους βιασμούς και συνοψίζεται στη φρά-
ση «πήγαινες γυρεύοντας». 

και τι να κάνουμε;
Ας ξεκινήσουμε από το ερώτημα. Μπορούμε να κα-
ταφεύγουμε στον νόμο για τη «σεξουαλική παρενό-
χληση» που έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα; Την απάντη-
ση τη δίνουν επίσημα χείλη: 

«Άλλο ένας νόμος και άλλο η πρακτική εφαρ-
μογή του. (...) Το περιβάλλον, όπως και τα δικα-
στήρια, δυσκολεύονται να καταλάβουν την α-
ποτρεπτική έμμεση τακτικη [εννοεί της εργαζό-
μενης που δείχνει την άρνησή της με διάφορους 
τρόπους π.χ. με το να αποφεύγει να βρεθεί μόνη 
με το αφεντικό]: «γιατί το ανεχόταν τόσο καιρό, 
αν δεν φταίει τελικά η ίδια;», «μπορούμε να την 
πάρουμε στα σοβαρά...;». 
Ο νόμος αυτός καθαυτός ενδυναμώνει τη θέση 
των θυμάτων αλλά δεν προλαβαίνει την παρε-
νόχληση. Το θύμα κάνει καταγγελία αλλά έτσι 
κι αλλιώς χάνει την εργασία του στον ιδιωτικό 
τομέα ή μετατίθεται εάν εργάζεται στο Δημό-
σιο. Το αιτούμενο λοιπόν είναι να μη συμβαί-
νει η παρενόχληση. Ίσως αυτό να μη θεωρεί-
ται ρεαλιστικό στη σημερινή αγορά εργασίας 
στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν πάμπολλα πα-
ραδείγματα παραβατικής συμπεριφοράς των 
εργοδοτών. 
(...) Καλή τύχη στις προσπάθειές σας να προ-
στατέψετε τις εργαζόμενες γυναίκες...».8

Καταλάβατε, λοιπόν: μας εύχονται καλή τύχη, κοι-
νώς πιασ’ το αυγό και κούρευτο. Η καταγγελία της 
σεξουαλικής βίας στη δουλειά δεν είναι διαδικασία 
τόσο απλή όσο η καταγγελία για μη καταβολή ενσή-
μων. Απαιτεί την απεύθυνση σε διάφορους φορείς 
μεσολάβησης (Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος 
του Πολίτη) με αναλυτικές αναφορές και προσκόμι-
ση αποδεικτικών στοιχείων. Απαιτεί τεράστια απο-
θέματα ψυχικής αντοχής, σε περίπτωση που η εργα-
ζόμενη κινηθεί και δικαστικά. Επίσης, η προσκόμιση 
αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι υπόθεση εύκολη, 
αφού στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων τα αφεντικά μάς την πέφτουν αφότου μας ξεμο-

ναχιάσουν για να μην υπάρχουν μάρτυρες. Οι μάρτυ-
ρες με τη σειρά τους, όταν υπάρχουν, φοβούνται να 
συμπαρασταθούν γιατί φοβούνται την απόλυση. Οι 
δε δράστες παραμένουν στη θέση τους, αφού είναι 
ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή πρόσωπα με γερά πό-
στα στην ιεραρχία. Και οι δικαστές «δυσκολεύονται 
να καταλάβουν».

Αρκετά όμως με τη νομική αντιμετώπιση. Είναι 
προφανές ότι πρόκειται για μια επίπονη και αμφίβο-
λης αποτελεσματικότητας τακτική. Πράγμα που μας 
φέρνει στο ερώτημα τι κάνουμε εμείς οι ίδιες. Κι εδώ 
τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δεν είναι όμως και 
βουνό. Δεν έχουμε τη συνταγή γραμμένη στο τσεπά-
κι, μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε από τ’ απλά. Κα-
ταρχήν, πρέπει να μοιραζόμαστε δίχως δεύτερη σκέ-
ψη το πρόβλημά μας με τις φίλες μας και με πρόσω-
πα που μπορούν να μας καταλάβουν. Να μιλήσουμε 
ανοιχτά για το ζόρι που τραβάμε στη δουλειά, δίχως 
ντροπή, ενοχές και αμηχανία, διαφορετικά κινδυνεύ-
ουμε να αφήσουμε την ψυχολογική βία, τη νευρικό-
τητα και το άγχος που μας προκαλούν οι σεξουαλι-
κές επιθέσεις να μας καταβάλλουν. Καλό είναι επίσης 
να αποβάλλουμε τη μοιρολατρική στάση που μας έ-
χουν επιβάλλει, του είδους «ε! συμβαίνουν αυτά σε 
εμάς τις γυναίκες. Δεν τρέχει και τίποτα». Όχι. Τρέ-
χει και παρατρέχει. Κι όσο δεν μιλάμε, όσο δεν το κά-
νουμε θέμα, τόσο περισσότερο θα κερδίζει έδαφος 
η μοιρολατρία. 

Η ευθεία και επιθετική κατάρριψη των μύθων 
γύρω από τη σεξουαλική βία και τον βιασμό απένα-
ντι σε όσους από τον κοντινό μας κύκλο (παρέες, οι-
κογένεια, συνάδελφοι, σύντροφοι σε πολιτικές ομά-
δες ή συνελεύσεις) τους αναπαράγουν είναι ένα δεύ-
τερο βασικό βήμα. Την αδυναμία μας να αντιμετω-
πίσουμε το αφεντικό που μας επιβάλλεται, δεν χρει-
άζεται να την εσωτερικεύσουμε ως άμυνα και στον 
περίγυρό μας. Χρειάζεται να βρούμε την αυτοπεποί-
θηση και τον τσαμπουκά να αντιπαρατεθούμε με τον 
κοντικό μας περίγυρο που υποτιμά ή παραγνωρίζει 
το ζόρι που τραβάμε. Χρειάζεται ν’ αναμετρηθούμε 
επιθετικά με όσους δυσπιστούν και να κόψουμε μα-
χαίρι σεξιστικές υπόνοιες του είδους «προκάλεσες 
και πήγαινες γυρεύοντας». Πρέπει να ξεφορτωθού-
με ενοχές όπως «τι δεν κάνω καλά» και «μήπως φταίει 

θα μας 
πιAσουν και 

τον κωλο

Σε μια 
συνEντευξη 

πHγαμε...
Θ

α το ΄χετε προσέξει: το τελευταίο διάστημα, οι γυ-
ναίκες που ψάχνουμε δουλειά στον βούρκο που λέγεται 
αγορά εργασίας, πέφτουμε συχνότατα θύματα σεξουα-
λικών υπονοούμενων, παρενοχλήσεων ή ακόμα και ωμών 
επιθέσεων από τ’ αφεντικά μας. 

Στις συνεντεύξεις μάς «κόβουν» σαν κρέας. Μας πετάνε ξε-
διάντροπα σχολιάκια για την εμφάνισή μας. Μας ρωτάνε άσχετα 
πράγματα «μένεις μόνη; έχεις σύντροφο; σύζυγο; παιδιά; σκυ-
λιά;». Μας ζητάνε να ντυνόμαστε «ανάλαφρα», απαιτούν «συ-
ντροφιά» ή υπηρεσίες άσχετες απ’ τα καθήκοντα της δουλειάς. 
Με δυο λόγια: έχουν την απαίτηση να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα 
όχι μόνο τους άθλιους μισθούς τους, αλλά να είμαστε διαθέ-
σιμες και σεξουαλικά. 
Έχουν πάρει πολύ αέρα τ’ αφεντικά μας. Νομίζουν πως η ανά-

γκη μας να επιβιώσουμε σε σκατοδουλειές πληρωμένες με ψί-
χουλα, είναι γι΄αυτούς ευκαιρία να το παίξουν νταβατζήδες 
και να μας επιβληθούν σεξουαλικά. Πιστεύουν πως, τώρα, με 
την κρίση και το φόβητρο της ανεργίας, όλα είναι ιδιοκτησία 
τους: τα χέρια, τα μυαλά, τα σώματά μας.
Βέβαια, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να αποδώσουμε τα κί-

νητρά τους στις υποτίθεται αχαλίνωτες αντρικές ορμές. Ο σε-
ξουαλικός εξαναγκασμός είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος ώστε 
να εμπεδώνεται η εξουσία τους πάνω μας. Η σεξουαλική επιβο-
λή αφεντικών, προϊσταμένων και λοιπών ρουφιάνων, στοχεύει 
στην πειθάρχηση και στο να το βουλώνουμε. Και βασικά, δεν 
ξεχνάμε πως σε παρόμοιες συνθήκες κρίσης στο παρελθόν, τα 
αφεντικά πάντοτε εκβίαζαν πάνω στο πόσο θα πουλήσουμε εμείς 
οι γυναίκες το σώμα μας για να επιβιώσουμε. 
Προς το παρόν, μας βρίσκουν μόνες, φοβισμένες, με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση. Όμως το να βρούμε αυτή τη χαμένη αυτοπεποί-
θηση δεν είναι έργο ακατόρθωτο. Αρκεί να δουλέψουμε πάνω 
στη συλλογική μας οργάνωση. Στο μεταξύ, ας δοκιμάσουμε και 
κανά φτύσιμο στα μούτρα του κάθε επίδοξου βιαστή- αφεντικού 
μας. Ας μην φτύνουμε μόνο στον καφέ που του σερβίρουμε.
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Αφίσα που κολλήσαμε στους δρόμους της Αθήνας πριν 
από κάτι μήνες. Αναμέναμε μεγαλύτερη φαντασία από 

τους φανατικούς μας οπαδούς. Πάλι πουτάνες;
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η σεξουαλικότητά μου». Η σεξουαλική βία στη δου-
λειά, το λέμε ξανά, είναι κομμάτι της ταξικής επίθε-
σης που έχουν εξαπολύσει τ’ αφεντικά, είναι ζήτημα 
κοινωνικό και όχι προσωπικό και γιγαντώνεται από 
την απουσία εργατικής οργάνωσης.

Υπάρχουν και επόμενα βήματα. Η διαπόμπευση 
του αφεντικού ή του προϊσταμένου μέσα από αφίσες 
σε τοίχους ή προκηρύξεις έξω από το μαγαζάκι τους 
είναι ανακουφιστική και κοινωνικά χρήσιμη. Ούτως 
ή άλλως απολυμένες ή παραιτηθείσες είμαστε μετά 
από τέτοια περιστατικά, οπότε δεν έχουμε να φοβη-
θούμε άλλες συνέπειες. Ακόμα κι αν οι αφίσες ή οι 
προκηρύξεις φαντάζουν έργο δύσκολο, η επιστρά-
τευση του κοντινού μας περίγυρου (που στο μεταξύ 
πρέπει να είναι πεισμένο) για μια επίσκεψη στο χώρο 
εργασίας με στόχο την καταγγελία του αφεντικού ή 
του προϊσταμένου, παρουσία συναδέλφων και πελα-
τών, έχει επίσης αποτελέσματα. Η καταγγελία είναι ά-
μεση και δημόσια και στο μέλλον μπορούμε να ελ-
πίζουμε ότι οι δράστες θα έχουν μαζεμένα τα ξερά 
τους. 

Τέλος, χρειάζεται να αναζητήσουμε συμμαχίες 
μέσα στο χώρο εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
μπορεί την παρούσα περίοδο μέσα στους χώρους 
εργασίας να κυριαρχεί η εξουσία και η ισχύς του α-
φεντικού, χρειάζεται ωστόσο να θυμόμαστε ότι και 
άλλες συναδέλφισσες και συνάδελφοι νιώθουν οργή 
και δυσαρέσκεια για την εκμετάλλευσή τους, ότι δεν 
είναι όλοι ρουφιάνοι και ότι νιώθουν μίσος για τα κα-
θάρματα που μας ξεπατώνουν. Το να εντοπίζουμε 
αυτές τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους και 
να μιλάμε μαζί τους, μπορεί να μας ανοίξει τη δυνα-
τότητα να μας συμπαρασταθούν με διάφορους τρό-
πους, έστω και αντιγυρίζοντας μια κουβέντα απένα-
ντι στο αφεντικό που μας ασκεί σεξουαλική βία. Οι 
εργασιακοί χώροι είναι χώροι επιβολής πειθαρχίας 
γι΄αυτό και έχουν ευαίσθητες ισορροπίες και συσ-
σωρευμένη δυσαρέσκεια. Δεν πρέπει να διστάζου-
με να τσιγκλάμε αυτές τις ισορροπίες με όποιον τρό-
πο μπορούμε.

Πιστεύουμε ότι δεν είναι ακατόρθωτα αυτά τα 
πράγματα, ούτε απογειωμένα. Όλες στο ίδιο καζάνι 
βράζουμε και την αρχή μπορούμε να την κάνουμε μι-
λώντας φωναχτά για το πρόβλημά μας. Ήδη, πολλές 

Σε μια συνeντευξη πhγαμε,  
θα μας πιaσουν και τον κωλο,.

Παρακάτω παραθέτουμε τρεις ενδεικτικές εμπειρίες, δικές μας, 
φίλων και συντροφισσών. Έχουμε πολύ περισσότερες να κατα-
θέσουμε. Αλλά τότε θα χρειαζόμασταν τεύχος-αφιέρωμα. Θα το 
σκεφτούμε πάντως σοβαρά. 

Ήταν φοιτήτρια η Αγγελική εκείνη την περίοδο. Ξεκινού-
σε πρακτική άσκηση σε δημόσιο οργανισμό. Ο δημόσιος 

οργανισμός είχε ορίσει υπεύθυνο ο οποίος αναλάμβανε τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ο πενήντα και βάλε υπεύθυνος 
ήταν από τους πλέον «κατάλληλους» για να έχει υπό την επο-
πτεία του νεαρές φοιτήτριες. Είχε φήμη ότι έπινε. Ότι ξεσπού-
σε δεξιά κι αριστερά. Κι ότι την έπεφτε. Ήταν, μάλιστα, εσχά-
τως χωρισμένος. Φυσικά, ούτε ο προϊστάμενος ούτε οι συνά-
δελφοί του έκριναν σκόπιμο να τον μαζέψουν, ούτε καν να 
του αλλάξουν πόστο. Έτσι κι αυτός κάλπασε σαν να μην τρέ-
χει. Στην αρχή, ξεκίνησε τις πιέσεις, του στυλ «πάμε σε καμιά 
συναυλία;». Εισέπραξε το πρώτο όχι. Στη συνέχεια, πήγε και 
ψαχούλεψε τον υπολογιστή της στο γραφείο. Έπειτα άρχισε 
τα τηλέφωνα στο κινητό της 6 το πρωί, τάχα για να της αναθέ-
σει δουλειές. Μετά, άρχισε τα μηνύματα για ραντεβού το βρά-
δυ. Η Αγγελική δεν απαντούσε. Το βιολί συνεχίστηκε για κά-
μποσες μέρες, τηλέφωνο το πρωί-μηνύματα το βράδυ, μέχρι 
που μια μέρα την ξεμονάχιασε στο γραφείο και την απείλησε 
με φωνές να μην ξανατολμήσει και δεν σηκώσει τηλέφωνο. Η 
Αγγελική έβαλε τις φωνές, απευθύνθηκε στον προϊστάμενο, 
ο προϊστάμενος είπε «μόνο μην μας εκθέσεις... θα σου αλλά-
ξω γραφείο» και έπειτα έκανε την πάπια. Οι συνάδελφοι ρώ-
τησαν τι έγινε; και μετά έκαναν την πάπια. Ο υπεύθυνος έκανε 
κι αυτός την πάπια. Ανέμενε υπομονετικά την επόμενη φουρ-
νιά φοιτητριών. 

Δεύτερος γύρος: Η Αγγελική έπιασε δουλειά σε καφέ, ώρες 
πρωϊνές, σερβίρισμα σε γραφεία. Δέχτηκε πρόταση από πε-
λάτη-δικηγόρο: «μην χαραμίζεσαι στο καφενείο, έλα εδώ να 
δουλέψεις, καλά λεφτά θα παίρνεις». Τα «καλά λεφτά» ήταν 
για δουλειά δύο ημέρες την εβδομάδα, ένσημα ούτε για πλά-
κα, και τα καθήκοντα της Αγγελικής ήταν να συντάσσει φα-
κέλους και να τρέχει σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο πενήντα πέ-
ντε και βάλε δικηγόρος «έστρωσε το κλίμα» από την αρχή. 
«Σε βλέπω σαν κόρη μου. Έχω κόρη στην ηλικία σου. Μα να 
σε βλέπω να ταλαιπωρείσαι, έτσι όμορφη που είσαι, σ’ εκεί-
νο το καφενείο;». Με τον αέρα του «ευεργέτη» (το δούλευε 
αυτό μελετημένα), πέρασε στις απαιτήσεις. «Να φοράς φου-
στίτσες. Να με συνοδεύσεις σε ταξίδι για δουλειά στην επαρ-
χία. Πού θα πας το βράδυ;». Μετά άρχισε τα μηνύματα και πα-
ράλληλα τα κηρύγματα «πρέπει να βρεις άντρα με λεφτά. Έχει 
ο φίλος σου λεφτά;». Τέλος, την ξεμονάχιασε στο γραφείο, την 
άρπαξε απ΄ το χέρι, πήγε να τη φιλήσει. Αυτή του ξέφυγε, έ-
βαλε τις φωνές, δεν ξαναπάτησε στο γραφείο. Πήγε μετά από 
ένα διάστημα να ζητήσει τους μισθούς της και τα ένσημα. Είδε 
μια άλλη κοπέλα στο γραφείο, κατάλαβε ότι πάλι τα ίδια. Το 
γραφείο είχε άλλους δύο δικηγόρους συνεργάτες που έκαναν 
βεβαίως την πάπια. Άλλοι δικηγόροι από διπλανά στο κτίριο 
γραφεία, την πέτυχαν και τη ρώτησαν «γιατί έφυγες;» μάλλον 
για να ψαρέψουν αν η ίδια θα κάνει την πάπια. Στην απάντηση 
«σιγά που δεν ξέρετε» εκείνοι σχολίασαν γελώντας: «α τον μα-
λάκα. Καρφώθηκε». Αυτοί, προφανώς, «προσέχουν». 

Η αγγελία ζητούσε γραμματέα μερικής απασχόλησης σε τε-
χνική εταιρεία. Το γραφείο ήταν μια γκαρσονιέρα σε ισό-

γειο πολυκατοικίας που ανήκε στο αφεντικό. Μπήκα μέσα, 
ένα γραφείο αριστερά, ένας υπολογιστής, κάτι ράφια με κλα-
σέρ, ένας καναπές στα δεξιά κι αυτό ήταν όλο. Το αφεντικό, 
ένας ξερακιανός τύπος 38 χρονών, ευθύς άρχισε τις ερωτή-
σεις: «μένεις μόνη;», «έχεις φίλο;», «το ωράριο δεν είναι στα-
θερό, το ορίζω εγώ, π.χ. μπορεί να σου ζητήσω να έρθεις 
οκτώ το βράδυ, θα μπορείς;». Σε λίγα λεπτά είχε καθίσει δί-
πλα μου, μου είπε ότι θα κρατάω λογαριασμούς για συντηρή-

1 Έχουμε πει κάποια πράγματα στο τεύχος 9, «Ε ναι! Το 
γυναικείο ζήτημα είναι ταξικό ζήτημα». Επίσης, μια α-
νάγνωση του βιβλίου που εκδώσαμε «Γυναίκες, Φυλή 
και Τάξη» της Άντζελα Ντέιβις, είναι πάντα χρήσιμη.
2 Πιο γνωστή γι’ αυτές τις προσπάθειες έμεινε η  Αμε-
ρικανίδα δικηγόρος Catharine A. MacKinnon. Το 1979 
εξέδωσε το βιβλίο «Sexual Harassment of Working 
Women: a case of sex discrimination» [Σεξουαλική Πα-
ρενόχληση Εργαζόμενων Γυναικών: μια υπόθεση σε-
ξουαλικής διάκρισης], Yale University Press, 1979. Το 
βιβλίο θεωρήθηκε νομικός οδηγός για την εκδίκαση 
τέτοιων υποθέσεων. Τον όρο «σεξουαλική παρενό-
χληση» τον προώθησε η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός 
Lin Farley λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1975.
3  Πιο συγκεκριμένα, διαβάσαμε: α) την έρευνα του 
Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) το 
2004 με τίτλο «Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώ-
ρους εργασίας», όπου προτείνεται η ποινικοποίηση 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους ερ-
γασίας, β) το εγχειρίδιο «συμβουλευτικής προς εργα-
ζόμενες, εργοδοσία & κοινωνικούς φορείς» με τίτλο 
«Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στους 
χώρους εργασίας» από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας 
(ΓΓΙΣ) το 2011 και γ) τα πρακτικά της συζήτησης στη 
Βουλή τον Αύγουστο του 2006 πάνω στο νομοσχέδιο 
ποινικοποίησης της σεξουαλικής παρενόχλησης, το 
οποίο κατέθεσε η τότε κυβέρνηση της ΝΔ.
4 Ο νόμος προβλέπει χρηματικό πρόστιμο τουλάχι-
στον 1.000 ευρώ, φυλάκιση από έξι μήνες έως τρία 
έτη και προσωρινή διακοπή της επιχείρησης έως 
τρεις ημέρες, εάν ο θύτης είναι ο εργοδότης. Όλα 
αυτά, στην περίπτωση που οι δικαστές πειστούν...
5  Δες Κ.Ε.Θ.Ι 2004, όπως προηγουμένως, σελ. 65. 
Για τον βιασμό ως δομικό στοιχείο της καπιταλιστι-
κής τάξης πραγμάτων, δες Angela Davis και ειδικότε-
ρα το κείμενο «Βιασμός, ρατσισμός και ο μύθος του 
μαύρου βιαστή».
6  Αυτές τις φιγούρες περιγράφει η έρευνα του ΚΕΘΙ 
2004, σελ.35 και το εγχειρίδιο της ΓΓΙΣ, σελ.19
7 Δες Γενική Γραμματεία Ισότητας, ό.π, σελ.33.
8  Από το εγχειρίδιο της ΓΓΙΣ, σελ. 11,43,59,78.

γυναίκες αντιστέκονται και κάνουν ό,τι περνά-
ει απ’ το χέρι τους για να κόψουν τη φόρα των 
αφεντικών. Αν αυτές οι αντιστάσεις βρουν και 
πιο συλλογικές μορφές, αν πάψουμε να τους πε-
ριμένουμε και αρχίσουμε να τους γυρεύουμε, 
τότε όχι μόνο θα μαζευτούν αλλά θα μας πλη-
ρώνουν και παραπάνω. 

Το εγχειρίδιο ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον 
σχετικό νόμο. Πολλές καταγγελίες γυναικών «μπήκαν 
στο αρχείο, ελλείψη αποδεικτικών στοιχείων».  
Ενδεικτικά: εργαζόμενη δέχτηκε σεξουαλική 
βία από τ’ αφεντικό της με συνέπεια να φορέσει 
κολάρο. Ακολούθησε λογομαχία και απολύθηκε. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη έβαλε την υπόθεση στο 
αρχείο γιατί δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία. 
Άλλο: Εργαζόμενη σε φούρνο υπέστη σεξουαλική 
επίθεση από τον φούρναρη. Ύστερα από επέμβαση 
του συζύγου της στον φούρνο, η εργαζόμενη έφυγε 
από τη δουλειά. Και αυτή η υπόθεση μπήκε στο 
αρχείο «ελλείψη αποδείξεων». Τρίτο: Οικιακή βοηθός 
υπέστη σεξουαλική βία από το αφεντικό της, που στο 
μεταξύ της χρωστούσε και μισθούς. Παραιτήθηκε, 
τα χρωστούμενα τα πήρε με καταγγελία στην 
Επιθεώρηση Εργασίας, για τη σεξουαλική επίθεση τα 
γνωστά... «έλλειψη αποδείξεων». Και πάει λέγοντας.
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σεις ανελκυστήρων κι όταν δεν έχει δουλειά «θα κάνουμε πα-
ρέα». Μου υποσχέθηκε ότι μπορεί να μου νοικιάσει και διαμέρι-
σμα δικό του για να μένω. Έπειτα μου έριξε μια αγκαλιά, ένιω-
σε μια «παρόρμηση», είπε. Τον έσπρωξα, άνοιξα την πόρτα κι έ-
φυγα τρέχοντας. 

Η Μαρία είναι 21 χρονών. Έψαχνε δουλειά καιρό. Κάποια στιγ-
μή πέτυχε μια αγγελία που ζητούσε άμεσα μπαρίστριες-σερ-

βιτόρες. Το τηλέφωνο ήταν ενός γραφείου το οποίο είχε αναλά-
βει να βρει κοπέλα για ένα μπαρ σε ένα χωριό έξω από τη Θεσ-
σαλονίκη. Το μεροκάματο της είπαν είναι 25 ευρώ. Άφησαν να 
αιωρείται ότι πρόκειται για 8ωρο. Η Μαρία συμφώνησε, παρόλο 
που δεν είχε ιδέα ούτε καν πού έπεφτε αυτό το μέρος. Με τα λίγα 
που της είχαν πει υπέγραψε συμβόλαιο για ένα μήνα.

Την επομένη πήγε στο χωριό. Σπίτι της έδωσαν εκεί μαζί με μια 
άλλη κοπέλα. Δουλειά ξεκίνησε το ίδιο απόγευμα. Το μπαρ απο-
δείχθηκε όχι ακριβώς όπως της το ’χαν  περιγράψει. Τη δεύτε-
ρη μέρα, της ζήτησε το αφεντικό, 60 χρονών και βάλε, να μιλή-
σουν: «Δεν ξέρω τι σου είπανε απ’ το γραφείο αλλά η δουλειά 
εδώ  δεν είναι να φτιάνουμε ποτά και καφέδες και να καθόμα-
στε. Είναι να μιλάς με τον πελάτη. Να περνάει καλά. Να παίρνει 
και λίγο μάτι [κλείνει το μάτι] γι’ αυτό θα πρέπει να είσαι πιο α-
ποκαλυπτική στο ντύσιμο. Να φοράς κανά ψηλό παπούτσι. Έ-
χεις και το κατάλληλο σώμα… Βέβαια δεν σου λέω να δέχεσαι 
και το οτιδήποτε, εσύ βάζεις τα όρια. Να τους χειρίζεσαι όμως έ-
ξυπνα και όχι επιθετικά. Για μένα δεν έχει τόσο σημασία πόσο 
τζίρο θα κάνεις [αλήθεια;], πόσες παραγγελιές θα έχεις αλλά το 
να περνάει ο πελάτης καλά. Να συνεχίζει να παραγγέλνει, να πί-
νει, να κερνάει και κανένα ποτάκι. Όσο πιο αργά φύγει τόσο το 
καλύτερο». Η Μαρία απάντησε πως στο γραφείο δεν της τα εί-
χαν πει έτσι και ότι δεν έχει τα ρούχα που ζητάει. Αυτός αδιαφό-
ρησε και συνέχισε: «Θα σου δώσω εγώ λεφτά να πας να πάρεις 
2-3 συνολάκια. Θα πας και θα τα βγάλεις φωτογραφία να μου τα 
στείλεις να τα δω και γω. Θα το δούμε με το μισθό, σαν θα ανέβει 
πάνω από τα 25 θα τα κρατήσω από κει».

Οκτάωρο άρα δεν υπήρχε. Η δουλειά ξεκινούσε στις 7 το από-
γευμα και τελείωνε όταν έφευγε και ο τελευταίος πελάτης. Τις 
«καλές» μέρες, η Μαρία γυρνούσε σπίτι κατά τις 6 το πρωί. Τα 
πουρμπουάρ πήγαιναν ανάλογα με το πόσο καλή ήσουν στη 
δουλειά. Αλλά εδώ ο πελάτης –το άλλο αφεντικό- είχε ακόμα 
περισσότερες απαιτήσεις.

Κι όσο για το αφεντικό, ο τρόπος που μιλούσε, οι χειρονομί-
ες και τα σχόλια ήταν πρόστυχα και χυδαία. Μετά από 6 μέρες 
δουλειάς η Μαρία του είπε πως θέλει να φύγει. Στην αρχή αυ-
τός ξαφνιάστηκε και προσπάθησε να τη μεταπείσει, αλλά γρή-
γορα παραιτήθηκε και με ένα «στοργικό» ύφος της απάντησε 
πως «φυσικά να κάνεις όπως νιώθεις». Συμφώνησαν να πάρει 
δύο μέρες άδεια και μετά να δουλέψει ακόμα άλλες δύο. Αυτό 
το πρότεινε η Μαρία γιατί χρειαζόταν να μαζέψει έστω κάποια 
χρήματα. Αφού την πλήρωσε για τις μέρες που είχε ήδη δουλέ-
ψει και χαιρετήθηκαν αυτός έκανε κίνηση να τη φιλήσει (ναι στο 
στόμα, όχι δεν ήταν παρεξήγηση). Αυτή απομακρύνθηκε.

Στη διήμερη άδειά της, η Μαρία πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου το 
αφεντικό της έστειλε το εξής μήνυμα: «Έφτασες; Θα έχω ένα ε-
παγγελματικό ραντεβού στην πόλη. Θες να πάμε μετά για κανέ-
να ποτάκι ή για κανά ψαράκι;» Του απάντησε πως έχει κανονίσει. 

Όπως έμαθε αργότερα, το ίδιο ακριβώς μήνυμα είχε στείλει πα-
λιότερα το αφεντικό και σε άλλη κοπέλα.

Κάποια στιγμή, η Μαρία μίλησε και με το γραφείο στη Θεσσαλο-
νίκη. Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει την είχε αγχώσει και μες 
την αφέλειά της νόμιζε ότι την δέσμευε αρκετά. Φαίνεται όμως 
πως αυτοί του γραφείου είχαν μιλήσει ήδη με το αφεντικό του 
μπαρ και γνώριζαν ότι ήθελε να φύγει. Της είπαν πως δεν ήταν 
ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους και θα ήθελαν να δια-
κόψουν. Της δήλωσαν ωστόσο πως θα την ενημερώσουν αυτοί 
πότε θα βρεθεί αντικαταστάτρια, χωρίς να αφήσουν περιθώρια 
στην επιθυμία της να φύγει. Η Μαρία αδιαφόρησε και αποφάσι-
σε ότι θα σταματούσε την επόμενη μέρα. 

Την τελευταία μέρα της δουλειάς το αφεντικό της έστειλε το 
εξής μήνυμα: «Μωράκι απόψε θέλω να είσαι πολύ σέξι. Καν’ το 
αυτό για μένα. Είσαι δηλαδή, στο έχω δείξει εξάλλου, το ντύσι-
μο εννοώ». Εκείνο το τελευταίο βράδυ είχε πολλή δουλειά. Το 
μαγαζί ήταν γεμάτο και τα κορίτσια πελαγωμένα έτρεχαν πάνω 
κάτω. Υπήρχε και μια κοπέλα που χόρευε πάνω στο μπαρ. Εκεί 
που η Μαρία κουβαλούσε ένα δίσκο, τη σταμάτησε το αφεντι-
κό και την πρόσταξε ν’ ανέβει να χορέψει κι αυτή. Του απάντησε 
πως υπήρχε χορεύτρια. Τότε την  άρπαξε, την πλησίασε και της 
είπε: «ναι αλλά σαν τη κωλάρα που έχεις εσύ, δεν έχει καμιά».

Οι εκπρoσωποι των αφεντiκων 
μας προβληματιζονται..  μπορει 
να φταινε κι οι γυναικες,.

Όλα κι όλα: κανείς δεν πιάνει στον ύπνο τους αξιότιμους βου-
λευτές. Στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη σεξουαλική 

παρενόχληση στη Βουλή, τον Αύγουστο του 2006, τοποθετήθη-
καν βουλευτές από διάφορα κόμματα. Το επίδικο ζήτημα ήταν 
το άρθρο που προέβλεπε ότι ο δράστης της παρενόχλησης είναι 
αυτός που θα έπρεπε να αποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν έπρα-
ξε το αδίκημα της παρενόχλησης. 

Επ΄αυτού, ο βουλευτής της ΝΔ, Ι. Χωματάς, αφού πρώτα τόνισε 
πόσο σημαντικό είναι που η κυβέρνησή του «έρχεται να δώσει 
λύση σ’ ένα φλέγον ζήτημα για τις εργαζόμενες γυναίκες», αφού 
τόνισε την «παραδειγματική» αυστηρότητα των ποινών καθώς 
«οι δράστες της παρενόχλησης εκμεταλλεύονται την ανώτερη 
θέση τους στον χώρο της εργασίας και από την άλλη τα θύμα-
τα της παρενόχλησης είναι συνήθως χαμηλόβαθμες γυναίκες, οι 
οποίες έχουν ανάγκη να εργαστούν», φρόντισε κατόπιν να εκ-
φράσει τις επιφυλάξεις του και για τις χαμηλόβαθμες γυναίκες 
λέγοντας ότι: «υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε φαινόμενα 

καταχρηστικής άσκησης αγωγών εις βάρος εργοδοτών άνευ λόγου». 
Στη φανταστική περίπτωση που υπάρχουν αυτά τα φανταστικά και ύ-
πουλα θηλυκά που θα εκμεταλλευτούν το νόμο για να σύρουν άδικα 
στα δικαστήρια τους εργοδότες τους, εμείς ανεπιφύλακτα θα τους ευ-
χόμασταν καλή τύχη στις προσπάθειές τους.  

Από τη συζήτηση, δεν παρέλειψε να ρίξει τοποθέτηση ο πολέμιος της α-
νομίας και στρατηλάτης της μηδενικής ανοχής, Ν. Δένδιας. Για το επίμα-
χο άρθρο (την αντιστροφή, δηλαδή, του βάρους της απόδειξης), αφού 
τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει εξαιρετικό νομικό πολιτισμό που ανατρέχει 
πίσω στη μακραίωνη ιστορία μας» κατέληξε ότι η συγκεκριμένη ξενό-
φερτη, όπως υπονόησε, ρύθμιση «είναι χάος και αποτελεί πλήρη άρνη-
ση των νομικών που διδαχτήκαμε στο πανεπιστήμιο. Πώς θα βρει άκρη 
αυτή η χώρα με αυτές τις διατάξεις; Πώς θα βρουν άκρη τα δικαστήρια;». 
Όμως ο άτιμος, δεν παρατησε το βουλευτιλίκι για να γίνει δικαστής, μπας 
και ξεδιαλύνει το χάος υπέρ των εργοδοτών. Είπε να γίνει υπουργός δη-
μόσιας τάξης και ν’ αφήσει τους δικαστές ν’ αναπολούν την Πολιτεία του 
Πλάτωνα.

 
 
 
 
 
 
 
 
Τους καθησύχασε όμως όλους η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου από το 
ΠΑΣΟΚ. Βάση των διεθνών εμπειριών που παρέχει η υψηλόβαθμη κοι-
νωνική της θέση, προέβλεψε ότι τα χαμηλόβαθμα θηλυκά που πιθανόν 
να κάνουν κατάχρηση του νόμου, στην αρχή θα ενθουσιαστούν, αλλά 
μετά θα βαρεθούν: «υπάρχει κίνδυνος [οι γυναίκες] να μεγεθύνουν τα 
προβλήματα, να κατηγορήσουν τον εργοδότη τους, ο οποίος σύμφω-
να με το σχέδιο νόμου, έχει την υποχρέωση να αποδείξει το αντίστρο-
φο. Υπάρχουν παραδείγματα χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής και οι χώρες της Σκανδιναβίας, όπου αποδείχτηκε ότι 
μετά την ψήφιση του νόμου υπάρχει για ένα διάστημα έξι ή οκτώ μη-
νών μια υπερβολή του φαινομένου και μετά παίρνει τις πραγματικές 
του διαστάσεις». Δίχως να διαθέτουμε την κοσμοπολίτικη εμπειρία της 
Διαμαντοπούλου αλλά μόνο την ταπεινή εργατική μας εμπειρία, θα λέ-
γαμε ότι δεν ήταν τα φανταστικά θηλυκά που έπεσαν με τα μούτρα σε 
ανυπόστατες καταγγελίες τους πρώτους έξι μήνες μετά την ψήφιση τέ-
τοιων νομοθεσιών. Ήταν οι υπαρκτές εκείνες εργαζόμενες που εύλογα  
μπορεί να υποθέσει καμιά ότι εφόσον είχε ανοίξει μια νομική δυνατό-
τητα αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας, επιχείρησαν άμεσα ν’ αξιο-
ποιήσουν το νόμο, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουν ότι άλλο 
πράγμα ο νόμος και άλλο πράγμα η εφαρμογή του (αυτό που λέγαμε 
και προηγουμένως «πιασ’ το αυγό και κούρευτο»).

Για να μην κουράσουμε άλλο με τον διακαή πόθο των βουλευτών να 
προφυλάξουν τους εργοδότες μας από τις καταχρήσεις των εργατρι-
ών, το πνεύμα της όλης συζήτησης στη Βουλή, το συνόψισε με ειλικρί-
νεια και λακωνικότητα ο νεοδημοκράτης βουλευτής Ξενοφών Βεργί-
νης: «Μπορεί να φταίνε και οι γυναίκες». 

(Τα αποσπάσματα είναι από τα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 
22/08/2006. Τα βρίσκετε  εύκολα στο site της Βουλής.)
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