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Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, αφορμή για αυτό το άρθρο 
στάθηκαν τα γεγονότα στην Κόρινθο τον Ιούνιο που μας πέ-
ρασε, αλλά και η συνέχεια τους. Πιο συγκεκριμένα, και για ό-

ποια δεν ξέρει, στη Κόρινθο μια κοπέλα σκότωσε αυτόν που επιτέθη-
κε σε εκείνη και τη φίλη της. Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε 15 χρό-
νια και 4 μήνες φυλάκιση χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυ-
ντικό, ούτε αυτό της αυτοάμυνας, παρόλο που τόσο εκείνη όσο και η 
φίλη της επέμεναν ότι εκείνος τις παρενόχλησε σεξουαλικά και εκεί-
νες αμύνθηκαν.  

Για αρχή, ας πούμε λίγα περισσότερα σε σχέση με την δίκη της και τα 
αισχρά μισογύνικα που ακούστηκαν εκεί από τους φύλακες-αγγέλους 
του νόμου. Τα όσα ακούστηκαν στη δίκη στην Κόρινθο δεν θα πρέ-
πει να μας ξαφνιάζουν. Παραθέτουμε τα πιο κραυγαλέα εδώ, για να 
μην ξεχνάμε με τι έχουμε να κάνουμε μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Καταρχάς να πούμε πως με αφορμή το ότι στην γραμμή υπεράσπι-
σης της κοπέλας ήταν πως κουβαλούσε μαχαίρι διότι είχε φύγει από 
το σπίτι αφού κακοποιούνταν από τον πατέρα της. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η έδρα θεώρησε λογικό να ρωτήσει : “Γιατί δεν χτυπήσατε ποτέ τον 
πατέρα σας που σας κακοποιούσε;”1. Σύμφωνα με τους δικαστές, άμα 
σε κακοποιούν πρέπει να αντιδράσεις. Αλλά άμα αντιδράσεις, οι δικα-
στές σου ρίχνουν 15 χρόνια φυλακή. Τέλεια! 

Εκτός των άλλων, οι δικαστές και οι εισαγγελείς, λόγω της εξουσί-
ας που ενσαρκώνουν είναι βαθιά ταξικά ρατσιστές. Τρανό παράδειγ-
μα η αγόρευση της εισαγγελέως “... ότι η κατηγορούμενη λόγω του πε-
ριβάλλοντoς φτώχειας στο οποίο έχει μεγαλώσει δεν μπορεί να αντι-
ληφθεί την αξία της ανθρώπινης ζωής όπως εμείς που είμαστε άλλου 
μορφωτικού επιπέδου" και ότι "δεν σέβεται την ζωή μπροστά στο έν-
στικτο επιβίωσης”. Ιδού πως η ταξική θέση της οποιαδήποτε κατηγο-
ρούμενης επηρεάζει την ανεπηρέαστη δικαιοσύνη. Αφού είσαι αμόρ-
φωτη και κατώτερου επιπέδου, έχεις αμφισβητήσιμη ηθική και εξαρ-
χής οι προθέσεις σου είναι αιμοβόρες.

Φυσικά η εισαγγελέας υποστήριξε για τον νεκρό πως “το θύμα θα 
πρέπει να παραδοθεί λευκό χωρίς το στίγμα που του αποδίδει η κατη-
γορούμενη”. Εντάξει το πιάσαμε. Σαν ευυπόληπτος πολίτης που ήταν 
πρέπει και μετά θάνατο να μην σπιλώσουμε τη μνήμη του. Ε και άμα 
σου έπιασε και λίγο το βυζί, πως κάνεις έτσι; παραπάτησε ο άνθρωπος.

Τέλος, ενδιαφέρουσα ήταν και η οπτική του συνήγορου του βιαστή, 
ο οποίος σαν άλλος κοινωνιολόγος της πορδής, επέμενε στην καταδί-
κη της κοπέλας αφού “καθώς βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση η κοι-
νωνία πρέπει να πάρει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να επικρατεί ο νόμος 
της ζούγκλας”. Σαφές το μήνυμα. Το να προσπαθήσεις να βιάσεις κά-
ποια δεν είναι νόμος της ζούγκλας. Είναι κομπλέ. 

Δηλαδή δίνεις πανελλήνιες, γράφεις 19.000 μόρια, μπαίνεις στη 
νομική, την τελειώνεις, κάνεις άσκηση, πας σε σχολή για δικαστές (ή 
όπως διάολο λέγεται αυτή η μαλακία) για να βγεις και να εφαρμόσεις 
τον νόμο. Και όταν το κάνεις αυτό λες τέτοια, και στέλνεις μια κοπέλα 
22 χρονών για 15 χρόνια φυλακή. Η αλήθεια είναι πως τόσα χρόνια α-
νούσιο διάβασμα θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το να έχει γίνει 
το μυαλό σου πελτές. Αλλά μάλλον δεν φταίει αυτό. Οι άνθρωποι εί-
ναι απλά φασίστες.

Η κοινωνία ζέχνει μισογυνισμο  

Ωστόσο, η διαδικασία, το αποτέλεσμα της δίκης και οι απόψεις που α-
κούγονται εκεί δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό. Αντίθετα, έχουν 
πολύ να κάνουν με τους κοινωνικούς συσχετισμούς και τις κοινωνικές 
αντιλήψεις γύρω από το κάθε είδους “έγκλημα” που εκδικάζουν. Με ένα 
τρόπο δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν στις δικαστικές αίθουσες, αποτυ-
πώνουν και την κυρίαρχη άποψη επί των σχετικών ζητημάτων. Γι' αυτό 
το λόγο και η “αυστηρά νομική”2 ή μη αναγνώριση της αυτοάμυνας στις 
γυναίκες που υφίστανται ή απειλούνται από βιασμό, μας ενδιαφέρει 
πολύ. Διότι απεικονίζει το κατά πόσο αυτή είναι στα αλήθεια κοινωνι-
κά αποδεκτή.

Η υπόθεση λοιπόν που μας απασχολεί, αφού έγινε ευρέος γνωστή, 
συζητήθηκε από πολλούς. Σίγουρα τα περισσότερα που ειπώθηκαν 
ήταν εναντίον μας. Ακόμα και αν κάποιες φορές δεν τους φαινόταν με 
την πρώτη ματιά. Θεωρούμε χρήσιμο να μοιραστούμε τις σκέψεις μας 
πάνω σε αυτά που ακούστηκαν, κυρίως γιατί μας φαίνεται σημαντικό 
το θέμα και σίγουρα θα το ξανασυναντήσουμε.  

Ας το πούμε εξαρχής, για να είναι ξεκάθαρο. Για εμάς, καθεμία δι-
καιούται να αντιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο και θα πρέπει να νομι-
μοποιείται κοινωνικά οποιαδήποτε κι αν είναι ή δεν είναι η αντίδρασή 
της, όταν της ασκείται έμφυλη βία. 

Η αυτοάμυνα είναι σημαντική και πρέπει να αναγνωρίζεται. Σε αυτό 
δεν χωράει αμφιβολία. Τώρα το τι αναγνωρίζεται ως αυτοάμυνα σήμε-
ρα και πως αυτό χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο είναι άλλο ζήτη-
μα. Για παράδειγμα, εμείς, δεν θεωρούμε αυτοάμυνα μόνο τις βίαιες 
αντιστάσεις σε τέτοιες καταστάσεις. Οι γυναίκες βιώνουμε κάθε μέρα 
περιστατικά έμφυλης κακοποίησης και με τα τόσα χρόνια συσσωρευ-
μένου σεξισμού που έχουμε δεχθεί, έχουμε βρει χίλιους δυο τρόπους 
ν' αμυνόμαστε. Η σιωπή είναι ένας τέτοιος, οι φωνές είναι άλλος, η 
προσπάθεια ελιγμού και αποφυγής των καταστάσεων είναι ένας τρί-
τος, το δίκτυο σχέσεων και η ψυχολογική υποστήριξη από άλλες γυ-
ναίκες είναι ένας ακόμα, η εξομάλυνση  των εντάσεων ένας πέμπτος 
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και ο κατάλογος μακρύς. Όλες αυτές μας οι άμυνες αποτελούν κά-
ποιους από τους τρόπους μας να την παλεύουμε ακόμη και αν δεν α-
ναγνωρίζονται ως τέτοιες. 

Η τιμωρία του θύματος

Πέρα από τους μη αναγνωρισμένους τρόπους που αναφέραμε παραπά-
νω, και στους οποίους θα επανέλθουμε, πολλές φορές οι γυναίκες μπο-
ρεί να έχουμε και βίαιες αντιδράσεις όταν προσπαθήσουν ή τα καταφέ-
ρουν να μας κακοποιήσουν. Κατά βάση, η αντίδρασή μας αυτή δεν είναι 
κοινωνικά αποδεκτή παρά μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθή-
κες. Εξάλλου η μη αναγνώριση της ως αυτοάμυνα έχει μακρύ παρελθόν. 
Για παράδειγμα, διαβάζουμε για την περίπτωση μιας άλλης κοπέλας, το 
1988, που τραυμάτισε των βιαστή της ότι: “...Τη συλλαμβάνει και με τις 
κατηγορίες οπλοκατόχης – οπλοχρησίας και επικίνδυνης σωματικής 
βλάβης, χωρίς το παραμικρό ελαφρυντικό, την στέλνει στα δικαστήρια, 
χωρίς φυσικά να υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη για τον βιαστή...”.3 .  

Η μη νομιμοποιήση της αντίδρασης μας αυτής κοινωνικά, προκύ-
πτει από το γεγονός ότι ο βιασμός δεν θεωρείται βία. Δεν θεωρείται α-
πειλή για την ζωή αυτής που τον υφίσταται αλλά πιο πολύ εμφανίζε-
ται ως παράτυπη σεξουαλική πράξη. Οπότε εφόσον η ζωή σου δεν α-
πειλείται και δεν έχουν σκοπό να σε βλάψουν, δεν δικαιούσαι ούτε και 
εσύ να βλάψεις τον βιαστή σου. Άρα σε περίπτωση που η άμυνα σου 
προκαλέσει βλάβη σε αυτόν, βρίσκεσαι αυτόματα από τη θέση του 
“θύματος” στη θέση του “θύτη” και θα πρέπει να απολογηθείς για αυτό.   

 Η μόνη άμυνα που επιτρέπεται είναι αυτή που θα τραυματίσει εσένα, 
τόσο ώστε να μπορέσει ο ιατροδικαστής να “δει” σημάδια βιασμού. Γιατί  
ξέρεις, αν δεν πάλεψες και λίγο μπορεί εντέλει να τα ήθελες κιόλας. Τρα-
νό και επίκαιρο παράδειγμα η υπόθεση στην Ξάνθη όπου οι βιαστές α-
θωώθηκαν επειδή, ανάμεσα σε άλλα, δεν υπήρχαν “σημάδια βιασμού ή 
βίας [...] αλλά μόνο ίχνη σεξουαλικής επαφής”4. Και προσοχή εδώ, η βί-
αιη αντίδραση είναι αποδεκτή, κατά τη διάρκεια του βιασμού, όχι για 
την αποτροπή του. Στην περίπτωση που ο βιασμός τελικά δεν συμβεί, 
θα βγεις μια τρελή που νόμιζε ότι θέλουν να την βιάσουν.

Αυτό το όριο, τώρα, δηλαδή το να αμυνθείς με βίαια μέσα τόσο όσο, 
προφανώς δεν μπορείς να το τηρήσεις πάνω στον πανικό, γι' αυτό και 
υπάρχει. Χοντρικά όταν η αντίστασή σου προκαλεί βλάβη στον (ε-
πίδοξο) βιαστή σου πας φυλακή ή τουλάχιστον (κατά)δικάζεσαι για 
αυτό. Όταν δεν αντιδράσεις αρκετά τα ήθελες και λίγο και μπερδεύτη-
κε ο άνθρωπος. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, να αντιδράσεις 
αρκετά και να βρεθείς νεκρή όπως και τόσες άλλες. 

Εν ολίγοις, η κρατική διαχείριση της αυτοάμυνάς μας σε περιπτώ-
σεις βιασμού ή κακοποίησης είναι, όχι μόνο η μη αναγνώριση της ως 
τέτοια, αλλά και η τιμωρία μας που αμυνθήκαμε. Δηλαδή τα δικαστή-
ρια και οι νόμοι, σου λένε ό,τι και η υπόλοιπη κοινωνία. Ότι δεν δικαι-
ούσαι να επιστρέψεις τη βια που δέχεσαι. Τέτοιου είδους αποφάσεις, 
έχουν ως στόχο όχι μόνο να τιμωρήσουν τα θύματα αλλά και να στεί-
λουν μήνυμα σε όλες τις υπόλοιπες. Και το μήνυμα είναι σαφές : καθί-
στε στα αυγά σας γιατί πέρα από βιασμό, θα τρώτε και φυλακή.   

Να πούμε εδώ πως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το πόσο χαμένη 
θα βγεις έχει να κάνει και με την ταξική θέση τόσο την δική σου όσο 
και του βιαστή. Όσο πιο πολύ πλησιάζεις στον πάτο της ταξικής πυρα-
μίδας τόσο πιο ύποπτη είσαι στα μάτια όλων για το κατά πόσο λες αλή-
θεια, κατά πόσο είχες ή δεν είχες υπερβολική αντίδραση κλπ. Πολύ πιο 
εύκολα θα εφαρμόσουν ποινές πάνω σου. Το είδαμε αυτό και στην πε-
ρίπτωση της Κορίνθου.5 Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η δουλειά του δικα-
στικού συστήματος, να ποινικοποιεί με κάθε μέσο την εργατική τάξη. 
Αντίστοιχα όσο πιο “ευυπόληπτος” είναι ο βιαστής τόσο πιο χαμένη θα 
βγεις από αυτή τη διαδικασία. Αντίστροφα, όταν ο βιαστής είναι κατώ-
τερης ταξικής θέσης από εσένα πιο εύκολα θα σε πιστέψουν και θα ε-
πικροτήσουν την αντίδρασή σου.6 Και πέρα από το πως σε βλέπουν α-
νάλογα με την ταξική σου θέση, όσο πιο ψηλά είσαι έχεις και περισσό-
τερα μέσα με το μέρος σου. Από μια υψηλή μόρφωση και άρα κοινή 
γλώσσα να μιλάς με τους δικαστές, μέχρι ένα καλό δικηγόρο και πάει 
λέγοντας.   

Η εξύμνηση της βίας

Έχουμε όμως μάθει να αναγνωρίζουμε ως αυτοάμυνα μόνο τις βίαιες 
αντιδράσεις των γυναικών. Και θα το θέσουμε ως εξής, για να μην λέτε 
ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Έχουμε παρατηρήσει πως διάφο-
ροι, εκ των οποίων αρκετοί που έχουν κατά βάση χεσμένο το γυναικείο 
ζήτημα, κάθε φορά που κάποια σκοτώνει ή τραυματίζει σοβαρά αυτόν 
που της επιτέθηκε βγαίνουν να “στηρίξουν”. Δεν αμφιβάλλουμε ότι κά-
ποιοι από αυτούς μπορεί και να έχουν καλές προθέσεις. Νομίζουμε όμως 
πως όσοι αναδεικνύουν αυτά τα περιστατικά ως μια επίδειξη σπάνιου γυ-
ναικείου δυναμισμού και άρα άξιου αναφοράς, εστιάζουν μονο στη βία 
και όχι στη γυναίκα. Αυτή η προσέγγιση φυσικά είναι περισσότερο εχθρι-
κή παρά βοηθητική για εμάς. 

Καταρχάς να πούμε πως αυτή η φιγούρα που οι συγκεκριμένες αφη-
γήσεις εκθειάζουν, δεν υπάρχει ή τουλάχιστον όχι όπως την παρουσιά-
ζουν. Σε καμία δεν είναι εύκολο, ούτε ανώδυνο να έρχεται αντιμέτωπη 
με αυτές τις καταστάσεις και με ό,τι αυτές συνεπάγονται. Καμία δεν θέ-
λει να πάει φυλακή. Καμία δεν θέλει να βιαστεί. Καμία δεν θέλει να κου-
βαλάει για πάντα το ότι έχει σκοτώσει κάποιον, ναι ακόμα και αν είναι 
ο βιαστής της. Καμία δεν θέλει να καταλήξει νεκρή επειδή αντιστάθη-
κε. Γενικώς, καμία δεν θα επέλεγε ν΄αντισταθεί μόνο και μόνο γιατί “έτσι 
πρέπει να ξηγιούνται οι μάχιμες γυναίκες”. Όλα αυτά συμβαίνουν επει-
δή μας αναγκάζουν, μας φέρνουν σε αυτό το σημείο. Και ας μην ξεχνά-
με πως αν είναι μια φορά δύσκολο να ασκείς βία σε τέτοιες περιπτώσεις, 
για μας τις γυναίκες είναι πολύ παραπάνω, αφού δεν είμαστε, ως επί το 
πλείστον, κοινωνικά εκπαιδευμένες να έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. 

Αφού λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε, ας συνεχίσουμε. Φωτίζοντας λοιπόν 
αυτή τη “μαχητική” φιγούρα κρύβονται στη σκιά όλες αυτές οι γυναίκες 
που μπορεί να έχουν υποστεί ή να υφίστανται σταθερά βία χωρίς να έ-
χουν αντιδράσει με σφοδρότητα. Και μάλιστα, παραμένουν στην αφά-
νεια όλοι εκείνοι οι αντιηρωικοί τρόποι που έχουμε σκαρφιστεί για να 
την παλεύουμε με τις τόσες παρενοχλήσεις που δεχόμαστε καθημερι-
νά. Χτίζοντας δηλαδή το είδωλο της δυναμικής, ακόμα και επαναστα-
τικής αν θέλετε γυναίκας, φτιάχνεται και μια άλλη γυναικεία φιγούρα, 
αυτή της υποτακτικής, που δεν κάνει τίποτα για ν' αλλάξει την κατάστα-
ση της, της γυναικούλας, της ανάξιας λόγου. Πρότυπα που ουσιαστικά 
ταιριάζουν με την κυρίαρχη αφήγηση: αφού δεν έκανες ή δεν κάνεις “τί-
ποτα”, μάλλον τα ήθελες ή σου αξίζει. Και μην ξεχνάμε πως αν όχι στις 
περισσότερες, σίγουρα όμως σε αρκετές περιπτώσεις, δεν κάνουμε “τί-
ποτα”. Το να μας υποτιμούν επειδή δεν αντιδράσαμε όπως “έπρεπε”, μας 
φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Τόσο σε σχέση με τους γύρω μας, 
όσο και σε σχέση με τις εαυτές μας και τις τύψεις που μας διακατέχουν.  

Αλλά η εστίαση αυτή κάνει και κάτι ακόμη. Αποκρύπτει τη συχνότη-
τα των επιθέσεων που δεχόμαστε, εστιάζοντας σε μια ακραία, μοναδική 
κατάσταση. Όπως η εστίαση στους βιασμούς που γίνονται σε σκοτεινά 
σοκάκια, βράδυ από έναν που βγαίνει από τους θάμνους, αποκρύπτει 
τους τόσους βιασμούς που γίνονται συνεχώς πίσω από κλειστές πόρ-
τες από άντρες καθημερινούς, έτσι και η εστίαση στην ακραία αντίδρα-
ση των γυναικών, δηλαδή όταν σκοτώσουν κάποιον, αποκρύπτει τις τό-
σες χιλιάδες περιπτώσεις άμυνας, απέναντι σε βιασμούς και κακοποιή-
σεις που συμβαίνουν καθημερινά.

Αυτό λοιπόν το άμεσο αντανακλαστικό που συνδέει τον ριζοσπα-
στισμό και την αντίσταση στην καταπίεση μόνο με τη βία, πέρα από 
τα χίλια δυο προβλήματά του έχει και ένα ακόμα. Αφήνει έξω από την 
αφήγηση τα κομμάτια που δεν είναι κοινωνικά εξοικειωμένα με το να 
ασκούν βία. Τέτοιες είμαστε, για παράδειγμα, οι γυναίκες. Και έτσι, δεν 
μας αναγνωρίζεται σαν αντίσταση και άρνηση τίποτα άλλο πέρα από 
τη βία.

Αυτοδικία

Όπως είδαμε και παραπάνω, απαντήσεις γύρω από την αυτοάμυνα δεν 
είναι πάντα προφανείς με την πρώτη. Αν αυτό ισχύει μια φορά για την 
αυτοάμυνα, ισχύει χίλιες για αυτό που λέμε αυτοδικία.

Το συγκεκριμένο ζήτημα μάς προέκυψε σαν τέτοιο με αφορμή την 
συζήτηση γύρω από τη βια και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται και θεο-
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ποιείται στον δημόσιο λόγο. Το ζήτημα όμως της αυτοδικίας έχει απα-
σχολήσει και στο παρελθόν τις φεμινίστριες και γενικότερα το γυναι-
κείο κίνημα στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980. Μια σχετική συζήτη-
ση που είχαν κάνει οι φεμινίστριες πάνω στα ζητήματα της αυτοάμυ-
νας και της αυτοδικίας είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Δίνη το 19877 , 
η οποία μας έβαλε σε σκέψεις.

Στη συζήτηση εκείνη, οι συμμετέχουσες διαχώρισαν αυτές τις δύο 
έννοιες ως εξής: Αυτοάμυνα θεωρείται η άμυνα στην οποία προβαίνει 
κάποια την ώρα που απειλείται από ή δέχεται έμφυλη βια. Η αυτοδι-
κία είναι η αντίδραση σε αυτά τα περιστατικά εκ των υστέρων. Ατυή 
μπορεί να περιλαμβάνει την καταγγελία, το ρεζίλεμα ή τη βίαιη αντι-
μετώπιση του βιαστή-κακοποιητή.  Η χρήση ή όχι της αυτοδικίας στο 
συγκεκριμένο άρθρο προκαλούσε διαφωνίες, με την πλειοψηφία των 
συμμετεχουσών στη συζήτηση να τάσσονται εναντίον της. Πράγμα 
λογικό, διότι η συζήτηση λάμβανε χώρα το 1987, σε μια περίοδο που 
το φεμινιστικό κίνημα είχε ήδη αρχίσει να αφομοιώνεται και πολλές 
από τις συμμετέχουσες προσπαθούσαν να βρουν μια θέση στο κρά-
τος ή εν πάση περιπτώσει ν' αποκτήσουν ρόλο μεσολάβησης του κι-
νήματος. Σε αυτό το πλαίσιο επ’ ουδενί δεν θα μπορούσαν να υπερα-
σπιστούν πράξεις αυτοδικίας.

Όσον αφορά τώρα στο ζήτημα της αυτοδικίας, νομίζουμε πως αυτή 
έχει κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η κοινοποίηση του γεγονό-
τος και η παραδειγματική τιμωρία του θύτη. Ο δεύτερος είναι η τιμω-
ρία του με σκοπό την ανακούφιση της παθούσας. Και οι δύο στόχοι 
μας φαίνονται παραπάνω από θεμιτοί. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα 
ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την πρακτική της αυτοδι-
κίας. Για αρχή, υπάρχει πιθανότητα να επιφέρει συνέπειες που κάποια 
μπορεί να μην αντέχει, πράγμα πολύ λογικό, δεδομένου του ότι αυτή 
που κυρίωςθα τις υποστεί θα είναι και η ίδια που έχει υποστεί την κα-
κοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, οι αντιρρήσεις της κακοποιημένης θα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν και να γίνονται σεβαστές. Α-
κόμα, πέρα από τις ατομικές συνέπειες, μπορεί να προκύψουν και βα-
ριές συλλογικές ευθύνες, όταν για παράδειγμα η βία που χρησιμοποι-
είται είναι υπέρμετρη και όχι υπερασπίσιμη.  

Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει πανάκεια στο συγκεκριμένο ζήτη-
μα. Μόνο η συλλογική κρίση και η συλλογική εμπειρία μπορούν να βο-
ηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Συλλογική οργάνωση και παράγωγη άποψης

Όπως είδαμε και παραπάνω τόσο στο ζήτημα της αυτοάμυνας όσο και 
της αυτοδικίας τα πράγματα είναι δύσκολα και κρύβουν πολλές παγί-
δες. Πράγμα λογικό αφού ερχόμαστε αντιμέτωπες με ένα συγκεκριμέ-
νο περιστατικό, σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικούς ανθρώπους 
που ίσως και να γνωρίζουμε. Όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ένα δύσκολο 
μείγμα για να τα βγάλεις πέρα και να πάρεις τις “σωστές” ή καλύτερα τις 
πιο κατάλληλες αποφάσεις. 

Ωστόσο, αυτό που μπορούμε πιο νηφάλια και ίσως με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα να κάνουμε είναι να μιλάμε για τους βιασμούς 
και την έμφυλη βία από τα πριν. Να αναδεικνύουμε τις κοινωνικές συν-
θήκες που τους ευνοούν. Να τους κάνουμε ορατούς σαν κάτι που όλες 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και με όποιον τρόπο και να το κάνουμε 
είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται να απολογούμαστε γι' αυτό. Να υπερα-
σπιζόμαστε τις αρνήσεις μας, όσο μικρές και αν φαίνονται να είναι. Να 
κάνουμε με κάθε ευκαιρία σαφές πως οι βιαστές δεν είναι ράτσα ειδι-
κή. Πως η έμφυλη βία έχει ως κίνητρο την προσπάθεια να μας υποτι-
μήσουν και να επιβληθούν πάνω μας. Να το κάνουμε θέμα ακόμη και 
όταν δεν είναι στην επικαιρότητα με  μιντιακούς όρους. Να φροντί-
ζουμε να φτιάχνουμε περιβάλλοντα που να τους αποτρέπουν. Να χτί-
ζουμε δίκτυα υποστήριξης ώστε να μην είμαστε μόνες. Και αυτό να 
βάζει φρένο και να αποτρέπει τον οποιοδήποτε ορέγεται να μας βλά-
ψει. Να χτίζουμε τις αρνήσεις μας συλλογικά και όχι προσπαθώντας 
να δείξουμε πόσο η καθεμία μόνη μπορεί να είναι γαμάτη ή σούπερ 
ντούπερ φεμινίστρια. Να κοιτάμε πάντα το συμφέρον της τάξης μας. 
Και να το διευρύνουμε μέσα από τη γυναικεία σκοπιά.  

he had it coming!

Σχετικά με το θέμα της αυτοδικίας, μεγάλο προβληματισμό είχε δημιουργήσει στο 
φεμινιστικό κίνημα της εποχής η “τιμωρία” του βιαστή Βαρδαβά. Η ιστορία είχε 
ως εξής: αυτός ο τύπος είχε κατηγορηθεί για βιασμό και απόπειρες βιασμού. Τον 
Γενάρη του 1986 οι «Γυναίκες που αρνούνται να γίνουν θύματα βιασμού» τον επι-
σκέφτηκαν σπίτι του, τον έδεσαν και τον έδειραν. Αμέσως μετά, έστειλαν στην ε-
φημερίδα Ελευθεροτυπία μια προκήρυξη που έλεγε ότι η ενέργειά τους είχε «χα-
ρακτήρα συμβολικό. Κύριος στόχος ήταν ο εξευτελισμός και η διαπόμπευση του 
βιαστή και όχι η προσωπική εκδίκηση».
Την ενέργεια αυτή υποστήριξαν επίσης το Σπίτι Γυναικών, οι Ομάδες Γυναικών 
Κουκακίου, Γκύζη, Κυψέλης, Αγ. Παρασκευής, η Ομάδα Καθηγητριών, η Ομάδα Ε-
γκυμοσύνης και Μητρότητας, η Αυτόνομη Ομάδα Ομοφυλόφιλων Γυναικών και το 
τμήμα Κουκακίου της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών. Οι συλλογικότητες αυτές 
επιδοκίμασαν την πράξη αυτή της αυτοδικίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί και 
πρέπει να αποτελεί πολιτική πρακτική του γυναικείου κινήματος. Αντίθετα διά-
φορες άλλες δυσφόρησαν με αυτή την πρακτική, θεωρώντας τη βλαβερή για την 
εικόνα του κινήματος. 

  

1 Όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τι ακούστηκε στη δίκη τις πήραμε από 

άρθρο στο omniatv.com με τίτλο: “Καταδίκη 15 χρόνια και 4 μήνες για την 

κοπέλα που αμύνθηκε με μαχαίρι σε σεξουαλική επίθεση".

2 Χρησιμοποιούμε εισαγωγικά διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα καθαρά 

νομικό. Όλοι οι νόμοι και οι εφαρμογές τους έχουν κάποια χρησιμότητα για το 

κράτος και άρα πολιτικό περιεχόμενο.

3 “Η άμυνα στη βία των ανδρών είναι δικαίωμα των γυναικών”, Περιοδικό Δίνη, 

τεύχος 3, Ιούλιος 1988.

4 “Ομόφωνη αθώωση για το βιασμό της φοιτήτριας”, Εφημερίδα των 

Συντακτών, 5/4/2017.

5 Αναφερόμαστε και πάλι στη ρήση της εισαγγελέως ότι: "δεν μπορεί να 

αντιληφθεί την αξία της ανθρώπινης ζωής όπως εμείς που είμαστε άλλου 

μορφωτικού επιπέδου".

6 Σε διάφορα τελειωμένα site, διαβάσαμε ότι στη Σάμο, μια μαθήτρια 

εξουδετέρωσε με καράτε έναν μετανάστη που πήγε να της κλέψει την τσάντα 

ή/και να την χουφτώσει. Το κατά ποσό είναι αλήθεια δεν μας αφορά εδώ. Αυτό 

που μας νοιάζει είναι ότι οι συνήθεις σχολιαστές στο ίντερνετ, προφανώς από 

ρατσιστικά και όχι φεμινιστικά αντανακλαστικά, βγήκαν να την συγχαρούν. 

Επίσης  το αστυνομικό τμήμα της Σάμου βάλθηκε να τον βρει. Αν όμως ρίχναμε 

μια στριφογυριστή κλωτσιά στο αφεντικό κάθε φορά που μας έπιανε τον κώλο, 

πέρα από καρατέκα θα είχαμε και 800 δικαστήρια.

7 Περιοδικό Δίνη, τεύχος 2, 30/3/1987, συζήτηση στο πλαίσιο του αφιερώματος 

"Βία-βιασμοί". 


