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Ό
ποια κρατάει αυτό εδώ το τεύχος, προφανώς δεν μπο-
ρεί να μην έχει καταλάβει ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε 
κάναμε μια φεμινιστική διαδήλωση ενάντια στους βια-
σμούς! Εκεί προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την φιγού-

ρα των βιαστών ως αυτό που είναι : οι άντρες οι καθημερινοί.1 Όμως, 
ξέρουμε ότι το ζήτημα των βιασμών δεν μπορεί να εξαντληθεί σε ένα, 
δυο ή και εκατό κείμενα. Στο παρόν, λοιπόν, άρθρο θα μιλήσουμε για 
μια άλλη πτυχή του βιασμού. Τον βιασμό από τον Τύπο.2   

Ποια δεν άκουσε για τον βιασμό στην Δάφνη; Για μερικές εβδομά-
δες βούιξε ο τόπος από όλων των ειδών τα μίντια. Τι λέτε να πάθανε; 
άρχισαν ξαφνικά να νοιάζονται για τις γυναίκες; για τις οικιακές ερ-
γάτριες; για το θέμα του βιασμού γενικότερα; νομίζουμε πως τίπο-
τα από τα παραπάνω δεν συνέβη. Γνωρίζουμε πως τα ΜΜΕ είναι βα-
θιά μισογύνικα και ρατσιστικά και έτσι θα παραμείνουν. Γι' αυτό, κάθε 
φορά που ασχολούνται με κάποια περίπτωση βιασμού, μας βρίσκουν 
πολύ καχύποπτες ως προς τις προθέσεις τους. 

Την καχυποψία μας αυτή επιβεβαιώνουν, τόσο το ποιες περιπτώ-
σεις καταλήγουν να εμφανίζονται δημόσια όσο και το τι λέγεται γύρω 
από αυτές. Από την διαχείριση, λοιπόν, που κάνουν τα ΜΜΕ στις υ-
ποθέσεις βιασμών, που βλέπουν τα φώτα τις δημοσιότητας, έχουμε 
καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Το γενικό, βέβαια, συμπέρασμα 
συμφωνεί για άλλη μια φόρα με ένα σύνθημα που έχουμε κληρονο-
μήσει από παλιά. Το σύνθημα αυτό, με τη μεταφορική χρήση του βια-
σμού από τον Τύπο, μας υπενθυμίζει πως ακόμα και μετά από το ίδιο 
το γεγονός του βιασμού, τα μέσα3 όχι απλά δεν είναι με το μέρος μας, 
αλλά μας εκθέτουν ξανά και ξανά, προσβάλλοντας και υποτιμώντας 
μας. Λες και δεν μας φτάνουν όσα έχουμε ήδη τραβήξει.

Το βασικό πρόβλημα με τα μέσα, είτε παραδοσιακά είτε new age, 
είναι ότι παρουσιάζουν τις ειδήσεις σαν ένα αυτοτελές γεγονός. Δεν 
υπάρχει καμία σύνδεση με το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο 
τα “γεγονότα” συμβαίνουν. Είναι απλώς γεγονότα. Και όσο πιο σοκα-
ριστικά  είναι, τόσο το καλύτερο. Έτσι, δημιουργείται συνεχώς ένα πε-
ριβάλλον εξαίρεσης. Και στην περίπτωσή μας, με τον τρόπο αυτό, 
κρύβεται η πραγματική φύση του βιασμού ως πράξη επιβολής, η συ-
χνότητα με την οποία διαπράττεται, καθώς και η πραγματική και συ-
χνή ταυτότητα των δραστών.     

Το προφίλ του βιαστή
Έχουμε συνηθίσει οι δημοσιοποιήσεις βιασμών στα ΜΜΕ να σκια-
γραφούν τους βιαστές ως “ανώμαλους”, “ψυχικά διαταραγμένους”, 
“ασυγκράτητους σεξουαλικά”, “αμόρφωτους”, “ξένους” κλπ. Αυτό εί-
ναι ένα κατασκευασμένο για τους βιαστές προφίλ, το οποίο τα μέσα 
συντηρούν. Και μόνο εφόσον οι βιαστές πληρούν τα κριτήρια, ο συ-
γκεκριμένος βιασμός δημοσιοποιείται και μάλιστα με μεγάλη επιμο-
νή. Η επιλογή, δηλαδή, των βιασμών που αξίζει να παιχτούν από τα 
μέσα, ακολουθεί την κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη για το “ποιοι βιά-

ζουν”. Εμείς όμως ξέρουμε πως αυτό το προφίλ είναι μια κατασκευή. 
Είναι ένας τρόπος να συγκαλύπτονται οι πραγματικοί βιαστές: άντρες 
με εξουσία πάνω στην γυναίκα που βιάστηκε4. Εξάλλου, αυτή ακριβώς 
η θέση εξουσίας των βιαστών είναι που τους εξασφαλίζει και την α-
συλία τους, αφού σπάνια καταγγέλλονται5 ή, ακόμη και αν καταγγελ-
θούν, απολαμβάνουν την διακριτικότητα των ΜΜΕ και συχνά την πλή-
ρη ατιμωρησία. 
Σαν παράδειγμα, στην περίπτωση της Δάφνης ο δράστης πληροί τα 
παραπάνω κριτήρια. Σύμφωνα με τα μίντια είναι τυφλός, ψυχολογικά 
διαταραγμένος, χοντρός, μεσήλικας και η λίστα μεγάλη.  Ένας άντρας 
δηλαδή πολύ(;) παράξενος, που καμία γυναίκα δεν θα του καθόταν. 
Ένα τέρας. Για αυτό άλλωστε έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση γύρω 
από το ποιόν του. Αντίθετα, για τον βιασμό φοιτήτριας στην Ξάνθη και 
την αθώωση των βιαστών δεν ακούστηκαν παρά ελάχιστα6. Και ακό-
μα λιγότερα, έως τίποτα, αναφορικά με τους βιαστές τους ίδιους, οι ο-
ποίοι τυγχάνει να είναι ευυπόληπτοι πολίτες και σημαντικά πρόσωπα 
για την τοπική κοινωνία. Εν ολίγοις, το γεγονός θάφτηκε, παρότι είχε 
καταγγελθεί από την κοπέλα, και οι δράστες θεωρήθηκαν αθώοι και 
άξιοι να προστατευθεί η υπόληψή τους ακριβώς λόγω της θέσης τους.    

Το προφίλ της βιασμένης ή του θύματος
Παρέα με το μύθο του τέρατος που αναφέραμε παραπάνω, πηγαί-
νει και η σκιαγράφηση του θύματος. Το θύμα, προφανώς, δεν γλιτώ-
νει από το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, και μπαίνει και αυτό στο επίκε-
ντρο της προσοχής. Αυτό, κάνει τα πράγματα χειρότερα και είναι σί-
γουρα σε βάρος μας. Ακόμα και στην περίπτωση που ο βιαστής είναι 
το τέρας που λέγαμε πριν, όλη η αφήγηση περιστρέφεται γύρω από 
το πόσο καλό είναι αυτό το κορίτσι, τι μεγάλο κακό που την βρήκε και 
πως το τέρας της κατέστρεψε τη ζωή, την οποία προσπαθούν να περι-
γράψουν όσο πιο ενδελεχώς γίνεται. Ξέρουμε ή μπορούμε να φαντα-
στούμε πόσο επώδυνο είναι για κάποια να βιάζεται. Αλλά σίγουρα, γί-
νεται ακόμη πιο επώδυνο όταν μετά από αυτό, οι δημοσιογράφοι και 
όλη η Ελλάδα μιλάει για την πάρτη της με όρους που η ίδια δεν έχει ε-
πιλέξει και το περιστατικό αναπαράγεται ξανά και ξανά, χωρίς εκείνη 
να έχει κανέναν έλεγχο. Αντίστοιχα, για ένα βιασμό με θύτες που δεν 
πληρούν έστω κάποια από τα κριτήρια του προβληματικού, κοινωνι-
κά κατώτερου ή αλλοεθνούς πάντα υπάρχει η υπόνοια ότι αυτή λέει 
ψέματα, είναι χαλαρών ηθών, ήταν προκλητική, «τα ‘θελε» κ.λπ. 

Αναπαράσταση, βίντεο και social media 
Είναι γνωστό πως τα ΜΜΕ σε κάθε περίπτωση βιασμού προσπα-
θούν να αναπαράγουν όσο πιο γλαφυρά γίνεται τα γεγονότα. Αυτό, 
ενώ μπορεί να είναι ντυμένο με μια αίσθηση αστυνομικού ρεπορτάζ, 
στην πραγματικότητα έχει μια καθαρά ηδονοβλεπτική ματιά και διά-
θεση. Οι τηλεθεατές ή οι αναγνώστες πρέπει να νιώθουν σαν να ήταν 
εκεί (ωραίο μέρος για να ‘σαι!), σαν να κοίταζαν από την κλειδαρό-
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τρυπα, που λένε. Τι της έκανε, πού και πώς έγινε, τι έκανε αυτή και όλες οι λε-
πτομέρειες είναι διαθέσιμες στο κοινό για να φαντάζεται. Εδώ, ίσως είναι περιτ-
τό να πούμε πως αυτό είναι τουλάχιστον προσβλητικό για οποιαδήποτε γυναί-
κα έχει υποστεί σεξουαλική βία, πόσο μάλλον για το ίδιο το θύμα του συγκε-
κριμένου βιασμού.

Θα ήταν λάθος, όμως, να πούμε πως για την κατάσταση αυτή ευθύνονται 
μόνο τα κακά μέσα που κάνουν τα πάντα για την τηλεθέαση ή την αναγνωσιμό-
τητα. Η αλήθεια είναι πως τα μέσα μιλούν κατά αυτό τον τρόπο γιατί ξέρουν σε 
ποιους απευθύνονται. Απευθύνονται σε μια κοινωνία χτισμένη με  “αντρικές” α-
ξίες. Δομημένη από το ‘90 και μετά, πάνω στην υποτίμηση και την εκμετάλλευση 
των γυναικών μεταναστριών. Και η υποτίμηση αυτή έχει πραγματωθεί μέσα από 
πολλή βία. Βία που οι καθημερινοί άντρες έχουν ενσωματώσει τόσο πολύ στην 
κουλτούρα τους, που βρίσκουν την αφήγηση-αναπαράσταση βιασμών σαν κάτι 
σεξουαλικό, ερεθιστικό ή στην καλύτερη αδιάφορο. Και από την άλλη απευθύ-
νονται στις γυναίκες. Εδώ δεν μένει να πούμε πολλά, το μήνυμα είναι σαφές: να 
φοβάστε. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πλέον με την πρόοδο της επιστήμης, υπάρ-
χουν και νέα μέσα στη διάθεσή μας. Σίγουρα, θα έχετε παρατηρήσει πως η βι-
ντεοσκόπηση των βιασμών από τους ίδιους τους θύτες ή τους φίλους τους είναι 
όλο και συχνότερη. Αυτό αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Δάφνης. Αλλά 
πόσες και πόσες ιστορίες δεν έχουμε, δικές μας ή και κοντινών μας γυναικών 
που προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο τους χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώ-
ην τους για εκδίκηση, ταπείνωση ή «για πλάκα»;  

Η χρήση της κάμερας μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τους βιαστές. Χρη-
σιμεύει για την πειθάρχησή μας. Για εκβιασμό, ώστε να μην μιλήσουμε σε κανέ-
ναν για αυτό και να διασφαλίσουν έτσι την ατιμωρησία τους. Για τον περαιτέ-
ρω εξευτελισμό μας ακόμα και μετά τον βιασμό. Για την προσωπική μελλοντική 
χρήση του υλικού, κοινώς για να την βρίσκουν με την εικόνα της επιβολής τους 
πάνω μας. Και προφανώς τα μυαλά τους μπορούν να σκεφτούν ακόμα περισσό-
τερους λόγους και τρόπους για να μας υποτιμούν.

Μην παρεξηγηθούμε εδώ. Το πρόβλημα μας δεν είναι η κάμερα σαν ηλεκτρο-
νικό αξεσουάρ. Εξάλλου διάφορες μπορεί να περνάμε καλά με αυτό! Το πρό-
βλημα είναι το γεγονός ότι είναι κοινωνικά αποδεκτή η καταγραφή, προβολή 
και κατανάλωση real time ή μαγνητοσκοπημένων αληθινών βιασμών στο διαδί-
κτυο και τα social media. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του ηδονοβλεπτισμού με 
τον οποίο κοιτούν και μιλούν για το βιασμό τόσο οι άντρες όσο και τα μέσα. Και 
όταν λέμε ηδονοβλεπτισμό αναφερόμαστε στο πως αρέσει στους μισογύνηδες 
να νιώθουν, να βλέπουν, να ξέρουν και να φαντάζονται πως με αυτό τον τρό-
πο μπορούν να μας επιβληθούν, να μας ταπεινώσουν και να μας πειθαρχήσουν.     

Φτάνει πια με τους βιασμούς!
Αυτοί είναι κάποιοι από τους τρόπους που ο λόγος των ΜΜΕ, με αφορμή τους 
βιασμούς που βγάζουν στη δημοσιότητα, λειτουργεί σε βάρος μας. Φυσικά ξέ-
ρουμε πως δεν λειτουργούν μόνο τα μίντια σε βάρος μας. Όταν κάποια βιαστεί 
και αποφασίσει, ή καταφέρει να καταγγείλει τον βιασμό της, δεν είναι μια εύκο-
λη διαδικασία αφού όλα είναι εναντίον μας, φτιαγμένα να μας αποθαρρύνουν. 
Οι μπάτσοι, τα δικαστήρια, όπως και τα ΜΜΕ προκαλούν την αναβίωση του βι-
ασμού μας ξανά και ξανά προσπαθώντας να μας κάνουν να το βουλώσουμε, να 
μας δείξουν ποια είναι η θέση μας. 

Εμείς, όμως, δεν θέλουμε να σιωπήσουμε. Θέλουμε να καταδεικνύουμε με 
κάθε ευκαιρία τις σχέσεις εκμετάλλευσης που ευνοούν το βιασμό. Θέλουμε να 
τελειώνουμε με τους μύθους για τους δράκους, τα τέρατα και τους μουσουλμά-
νους βιαστές. Θέλουμε να χτίζουμε σχέσεις η μια με την άλλη, που θα κάνουν 
τους επίδοξους βιαστές να σκέφτονται δυο και τρεις πριν απλώσουν τα ξερά 
τους. Για να σπάσουμε το φόβο. Πρώτα στα μυαλά και μετά στην πράξη. 

1 Για περισσότερα σχετικά με το πολιτικό σκεπτικό πίσω από αυτή τη διαδήλωση δες το edito και την 

ένθετη προκήρυξη στο ίδιο τεύχος.

2 Έχουμε δανειστεί αυτή την διατύπωση από το φυλλάδιο της “ομάδας τύπου του σπιτιού γυναικών 

Αθήνας” με τίτλο “Βιασμός-Τύπος-Ο βιασμός από τον τύπο”, 1983

3 Χρησιμοποιούμε τα “μέσα”, και όχι τον “τύπο” όπως οι προγόνισσες μας, αφού πλέον δεν έχουμε να 

κάνουμε μόνο με τον τύπο άλλα και με όλα τα καλούδια που έχει προσφέρει η τεχνολογία στα χέρια των 

δημοσιογράφων..

4 Μιγάδα, προκήρυξη “Φεμινιστική διαδήλωση, οι βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική είναι οι άντρες οι 

καθημερινοί”, βρίσκεται ένθετη στο παρόν τεύχος.

5 Για περισσότερα δείτε: περιοδικό Μιγάδα τ.14, “Βιασμός, ένα έγκλημα ανύπαρκτο για τις στατιστικές”

6 Εφημερίδα των συντακτών, “Το δικαστήριο δεν είδε βιασμό”  06/04/2017.

κιτρινοσ τύποσ (τελειωμενοι; οχι και τοσο)

Ναι, καλά καταλάβατε· εδώ αναφερόμαστε σε εφημερίδες τύπου εσπρέσο. Εντά-
ξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να τις πάρεις στα σοβαρά όταν κυκλοφο-
ρούν με πρωτοσέλιδο “80 είδη εξωγήινων... ζουν ανάμεσά μας”. Αλήθεια είναι 
όμως και ότι πέρα από το παλαβό της υπόθεσης, οι εφημερίδες αυτές έχουν και 
μια άλλη λειτουργία. Νομίζουμε πως είναι κάτι σαν το χωνί της μαφίας και της 
Ε.Υ.Π. παράλληλα. Δηλαδή δημοσιοποιούν σκάνδαλα, κουτσομπολιά, καυτές ειδή-
σεις για να εκβιαστούν, να φοβηθούν ή να σιωπήσουν όσοι πρέπει να το κάνουν. 
Βέβαια, σε εμάς αυτό φτάνει ως «βγάζουν τα άπλυτα τους στη φόρα».
 Και θα μας πείτε, τι μας νοιάζει εμάς τι κάνουν οι μαφιόζοι και οι μπάτσοι μεταξύ 
τους; Εκτός των άλλων, μας νοιάζει γιατί νομίζουμε πως μεγάλο κομμάτι της ελλη-
νικής κοινωνίας από το ‘90 και έπειτα έχει «μαφιοζοποιηθεί», έχει δηλαδή εμπλα-
κεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο σε δουλειές του παράνομου κεφαλαίου. Και, προφα-
νώς, έχει υιοθετήσει και τις αντίστοιχες πρακτικές στις κοινωνικές του σχέσεις. Η  
κουλτούρα του «σε ρεζιλεύω στα μέσα ή στον κοινωνικό σου περίγυρο» που α-
ναφέρεται και στο κυρίως κείμενο μάς φαίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυ-
τής της κατάστασης.   

ΥΓ. Tο πόσο σεξιστικές είναι οι εφημερίδες αυτές μάλλον το ξέρετε ήδη, οπότε 
δεν θα κουράσουμε.

“Eίναι άντρας 
σωστός και καλός 
πολίτης, γι αυτό και 
‘μεις πιστεύουμε τη 
καταθεσή της”.
Τρικάκια που 
πετάχτηκαν 
σε δράση της 
“συνελεύσεις ενάντια 
στην κουλτούρα 
του βιασμού” στη 
Μυτιλήνη.

κι εμασ ποιοσ μασ φύλαει απο τούσ φύλακεσ;

Πόσα και πόσα άρθρα ή ρεπορτάζ δεν έχουμε δει για την “ανομία” στα πανεπι-
στήμια. Βαμμένοι με σπρέυ τοίχοι, σπασμένα έδρανα, ναρκωτικά και τα γνω-
στά. Τα τελευταία χρόνια, η κρατική απάντηση σε αυτή την “ανεπίτρεπτη” κα-
τάσταση είναι η ανάθεση της φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων σε εται-
ρίες security. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν, τον Ιούνιο που μας πέρασε, στις φοι-
τητικές εστίες της Μυτιλήνης, ένας τέτοιος σεκιουριτάς βίασε μια φοιτήτρια, 
ενώ φαίνεται πως είχε παρενοχλήσει και άλλες κοπέλες στο παρελθόν. Να ση-
μειώσουμε εδώ ότι ο δράστης είναι πολύ δικτυωμένος στην τοπική κοινωνία. 
Φυσικά το γεγονός ότι οι σεκιουριτάδες που δήθεν καταπολεμούν την ανομία, 
βάζουν χέρι σε φοιτήτριες δεν ενδιαφέρει και πολύ τον Τύπο, αφού ελάχιστα 
ακούστηκαν για αυτό. Εξάλλου ξέρετε, αυτός είναι το πρόσωπο της τάξης και 
αυτή μπορεί να λέει ψέματα ή να τα ‘θελε. Ε, ρε ανομία που τους χρειάζεται! 


