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Ήταν λοιπόν οι φεμινίστριες που ανέλαβαν να μας θυμήσουν πως η σχέση κεφάλαιο 
στηρίζεται στην απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, στην επιβολή ιεραρχικών και βίαι-
ων σχέσεων. Ήταν οι φεμινίστριες που εμβάθυναν τη θεωρία της πολιτικής οικονομί-
ας υποστηρίζοντας πως η επιβολή του κεφαλαίου και της μισθωτής σχέσης στηρίχτη-
κε στην απλήρωτη εργασία των γυναικών. Το κεφάλαιο έκανε αόρατη την εργασία των 
γυναικών στη διαδικασία παραγωγής του πιο πολύτιμου εμπορεύματος: της εργατικής 
δύναμης. Η κατασκευή κατά συνέπεια του μισθωτού αρσενικού εργάτη αποτέλεσε το 
βασικό όχημα για την επιβολή ενός άνισου καταμερισμού της εργασίας. Μεταμφίεσε 
την εργασία παραγωγής και αναπαραγωγής του μισθωτού εργάτη σε κάτι φυσικό, την 
αποϊστορικοποίησε ως «γυναικεία εργασία» και «ρόλο βιολογικό», επιβάλλοντας έτσι 
την καθυπόταξη των γυναικών στους άνδρες, εξουσιοδοτώντας τους άνδρες να ελέγ-
χουν την εργασία των γυναικών και ως εκ τούτου νομιμοποιώντας την ανδρική βία σε 
περίπτωση άρνησης της εργασίας από την πλευρά των γυναικών. 

Με άλλα λόγια, ο σεξισμός και οι ανισότητες με βάση το φύλο τέθηκαν στην υπη-
ρεσία του κεφαλαίου και έγιναν ειδικοί τρόποι και ιδεολογία με τις οποίες συμβαίνει 
η υποτίμηση και η εκμετάλλευση της εργασίας των γυναικών. Η απαξίωση λοιπόν της 
αναπαραγωγικής εργασίας των γυναικών σε όλες τις διαστάσεις της, από την κρεββα-
τοκάμαρα μέχρι την κουζίνα και το πεζοδρόμιο, είναι από τις βασικές προϋποθέσεις 
της επιβίωσης του κεφαλαίου και της συσσώρευσης του πλούτου. 

Όπως και στην αυγή του καπιταλισμού, έτσι και σήμερα η επίθεση στην αναπαραγω-
γική εργασία των γυναικών δεν έχει σταματήσει. Αντιθέτως έχει γίνει και πάλι βασική 
προϋπόθεση για την παραγωγή καπιταλιστικού πλούτου. Οι σύγχρονες περιφράξεις 
έχουν διαμορφώσει ένα νέο σεξουαλικό καταμερισμό της εργασίας σε διεθνή κλίμα-
κα. Τις είδαμε να εκτυλίσσονται σε διάφορες γωνιές του πλανήτη: στο σύγχρονο κυνήγι 
μαγισσών στην Αφρική με τη διάλυση όλων των μη χρηματικών μεθόδων αναπαραγω-
γής και την εκδίωξη των γυναικών από τις κοινότητές τους. Στην αναγωγή των υψηλών 
ποσοστών γονιμότητας σε παράγοντες υπεύθυνους για τη φτώχια και στον έλεγχο των 
γεννήσεων (ως βασικό στοιχείο των προγραμμάτων Δομικής Αναπροσαρμογής που 
εφαρμόστηκαν σε μια σειρά χωρών της αφρικανικής ηπείρου). Στην ολοένα και εντει-
νόμενη προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνολογίες αναπαραγωγής της ζωής, απαλ-
λάσσοντας έτσι το κεφάλαιο απ’ την εξάρτησή του από το γυναικείο σώμα. 

Στα πλαίσια των νέων περιφράξεων, απ’ το 1980 κι έπειτα τεράστιοι πληθυσμοί γυ-
ναικών εντάχθηκαν με τη βία στη βιομηχανία του σεξ. Η πορνεία γνώρισε την ίδια πε-
ρίοδο αλματώδη ανάπτυξη μέσα από φαινόμενα πρωταρχικής συσσώρευσης, με τη 
μαζική απαξίωση, υποδούλωση και πορνοποίηση γυναικών από τη να ασία, την αφρι-
κή και την ανατολική ευρώπη. Στις ίδιες περιοχές, η αποικιοποίηση του γυναικείου σώ-
ματος άνθισε μέσω του αναπαραγωγικού τουρισμού, με κύρια πηγή εκμετάλλευσης 
τις εργάτριες που πουλάνε τα ωάριά τους ή νοικιάζουν τις μήτρες τους. Η ανάπτυξη 
της βιομηχανίας των οικιακών εργατριών στη Δύση, που ανέλαβαν την ανατροφή, το 
νοικοκυριό, την περίθαλψη των ηλικιωμένων άντλησε κι αυτή το δυναμικό της από τις 
ίδιες δεξαμενές φτηνής εργασίας. Αυτά είναι ελάχιστα από όσα μπορούμε να απαριθ-
μήσουμε όταν λέγαμε στην αρχή για την κρίση και την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου 
που είχε στο κέντρο της την υποβάθμιση των γυναικών. 

Δεν θα αρκεστούμε στο ότι ο βιασμός «είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό φαι-
νόμενο». Δεν θα ξεμπερδέψουμε επικαλούμενες ως αιτία την «αιωνόβια» 
πατριαρχία. Δεν θα περιοριστούμε στην παραδοχή ότι η ισότητα μεταξύ 
αντρών και γυναικών δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Κι αυτό γιατί, κατά τη γνώ-

μη μας, κανένας τέτοιος οδηγός δεν επαρκεί για ν’ απαντήσει στο ερώτημα: γιατί η βία 
κατά των γυναικών αποτελεί ευρύ φαινόμενο, και μάλιστα με αυξητικές τάσεις στον 
σύγχρονο 21ο αιώνα;

Η αλήθεια είναι ότι η πτώση του ενδιαφέροντος για τα φεμινιστικά ζητήματα στην 
εποχή μας έχει κάνει τέτοια ερωτήματα διόλου καίρια και το χειρότερο, «πολυτέλεια». 
Πράγμα αναμενόμενο μιας και για πολλά χρόνια, προτού επελάσει η «κρίση», για όσο 
δηλαδή καιρό το hype της αιώνιας ανθρώπινης ευημερίας απονέκρωνε μυαλά και συ-
νειδήσεις, η κοινωνία μας με το ζόρι συλλάβιζε το αλφάβητο του συστήματος: ποια 
βία, δεν περνάμε καλά; Ποιες γυναίκες, δεν είναι πλέον όλες ανεξάρτητες; Και ποιες αυ-
ξητικές τάσεις, δεν καλπάζουμε απρόσκοπτα στο μιλλένιουμ της τεχνολογικής προό-
δου και της ισότητας; 

Η δε σύγχρονη ζώνη της αμφισβήτησης όχι μόνο δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τις συ-
νέπειες των αναλύσεων του φεμινιστικού κινήματος πριν από σαράντα χρόνια, αλλά 
ούτε και έδειξε την απαιτούμενη προσοχή στις βίαιες αλλαγές που υπέστησαν οι κοι-
νωνίες του καπιταλιστικού μας κόσμου απ’ το 1980 κι έπειτα. Κι όμως, θ’ αρκούσε έστω 
η εμπειρία και μια στοιχειώδης προσήλωση στην κοινωνική πραγματικότητα ώστε να 
φανεί πως στον πυρήνα της κρίσης και της αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια δουλευόταν η εκ νέου υποβάθμιση των γυναικών. Χωνεύοντας 
ό,τι μπορούσε από τις γυναικείες ανταρσίες των 60eς,  τσακίζοντας με λύσσα την αυτο-
νομία των αγώνων, παράγοντας με το τσουβάλι θεωρίες για τις «ταυτότητες» στα πα-
νεπιστήμια και, φυσικά, τροφοδοτώντας τις «πρωτοκοσμικές» μας κοινωνίες με «τριτο-
κοσμικές» δούλες, η σχέση κεφάλαιο εφόρμησε με ανανεωμένη ορμή στη διαρκή απο-
στολή της υποβάθμισης της αναπαραγωγικής εργασίας των γυναικών, στο αδιάκοπο 
έργο της αποικιοποίησης και της πειθάρχησης των γυναικείων σωμάτων. Αυτή λοιπόν 
η πολυδιάστατη αντεπίθεση του κεφαλαίου επανέφερε στις σχέσεις των δύο φύλων 
την υποτίμηση της γυναικείας σεξουαλικότητας, τη βία, τον καταναγκασμό και τον μι-
σογυνισμό· ανεμίζοντας μάλιστα συχνά τη σημαία της σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Όσα υποστηρίζουμε εδώ δεν τα βγάζουμε απ’ την κούτρα μας. Είναι εμπνευσμένα 
απ’ τα διδάγματα του φεμινιστικού κινήματος και ειδικότερα από εκείνες τις φεμινί-
στριες που υποστήριξαν ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε τις καπιταλιστι-
κές κοινωνικές σχέσεις και τη βία που εμπεριέχουν ενάντια στις γυναίκες, αν δεν εντο-
πίσουμε την ειδική σχέση των γυναικών με το κεφάλαιο. Αφετηρία των απόψεών τους 
ήταν πως κανένα άλλο σύστημα κοινωνικής οργάνωσης δεν πρόσβαλε με τέτοια βιαι-
ότητα τη σωματική ακεραιότητα και τη σεξουαλικότητα των γυναικών. Κανένα άλλο 
σύστημα δεν επιτέθηκε με τέτοιο μένος στη γνώση και τον έλεγχο των γυναικών επί 
των σωμάτων τους. Η ίδια η γένεση του κεφαλαίου είχε στον πυρήνα της μια τεράστι-
ας κλίμακας επίθεση και καταστροφή ενός ολόκληρου κόσμου γυναικείων υποκειμέ-
νων μέσω του λεγόμενου κυνηγιού των μαγισσών1. 

βιασμοί γυναικών
συμπτωματικό ή δομικό στοιχείο του καπιταλισμού;
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Η βία και οι βιασμοί ήταν συστατικό στοιχείο των νέων περιφράξεων, ουσιαστική 
παράμετρος της μεθόδου εκμετάλλευσης της αναπαραγωγικής εργασίας εκατομμυ-
ρίων γυναικών. Κι αυτοί που καρπώθηκαν τα οφέλη δεν ήταν μόνο οι καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις. Ήταν τα εκατομμύρια των πελατών που εξοικειώθηκαν, συναισθηματι-
κά και διανοητικά, με τη μεθοδολογία της εκμετάλλευσης της γυναικείας αναπαρω-
γικής εργασίας, δηλαδή με τη βία και τον καταναγκασμό χιλιάδων γυναικών «των κα-
τώτερων τάξεων».

Συνέβησαν λοιπόν αυτά και μάλιστα στην πρόσφατη ιστορία των κοινωνιών μας. 
Και πάλι, η καταφυγή μας στα διδάγματα του φεμινιστικού κινήματος εξηγεί τις αιτί-
ες. Ότι το κεφάλαιο δεν έχει κατορθώσει να αυτονομηθεί πλήρως από εκείνη την ειδι-
κή πτυχή της εργατικής δύναμης των γυναικών: την ικανότητα να τεκνοποιούν και την 
ικανότητα να παρέχουν σεξουαλική απόλαυση, ικανότητες που ως εμπορεύματα που-
λάνε στις κοινωνίες μας, ικανότητες που αποτελούν τεράστια πηγή υπεραξίας, ικανό-
τητες σημαντικές για τη διαιώνιση του καπιταλιστικού συστήματος. Κι όσο το κεφά-
λαιο δεν μπορεί να αυτονομηθεί από αυτές, τόσο παλεύει λυσσαλέα για την επιβολή 
του ελέγχου και της πειθάρχησης τους, επιβάλλοντας νέες ιεραρχήσεις και νέες διαι-
ρέσεις, επιστρατεύοντας τη βία και τον καταναγκασμό σε πλανητική πλέον κλίμακα. 

Η μεθοδολογία συνεπώς της εκμετάλλευσης των γυναικών από το κεφάλαιο και η 
βία ως βασικό συστατικό της έχουν εμποτιστεί βαθιά στη συνείδηση των κοινωνιών 
μας και διαπερνούν τον πολιτισμό των σχέσεων των δύο φύλων έως και σήμερα. Πα-
ρέχουν το μέτρο του τι μπορούν να πάθουν οι γυναίκες, του πόσο μπορούν να υποβι-
βαστούν, του πόση βία μπορεί να επιστρατευθεί για την υποτίμησή τους. Η λογική, με 
άλλα λόγια, που ξεπηδάει από όλους τους πόρους του καπιταλιστικού πλέγματος κα-
θώς διατρέχει το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων κραυγάζει σε όλους τους τόνους: 
οι γυναίκες είναι σεξ και αναπαραγωγικές μηχανές.

Κοινώς, έχουμε χάσει τεράστιες εκτάσεις που κερδήθηκαν κάποτε από το φεμινι-
στικό κίνημα. Ας δούμε κιόλας και άλλα σχετικά φαινόμενα: τη βιομηχανία της ομορ-
φιάς, τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται η σεξουαλικότητα στις μέρες μας2. 
Ας αναλογιστούμε το βαθμό απώλειας του ελέγχου στα σώματά μας από το ιατρικό 
σύμπλεγμα. Ας εξετάσουμε τους χίλιους δυο τρόπους με τους οποίους αναγκαζόμα-
στε να πουλάμε καθημερινά την εικόνα του κορμιού μας, ξέροντας πόσα πράγματα 
εξαρτώνται απ’ αυτήν. Ας σκεφτούμε πόσο και πώς έχει χωνευτεί η ανατροπή του συ-
σχετισμού δυνάμεων μέσα στο σπίτι, κάθε φορά δηλαδή που οι γυναίκες καταφέρ-
νουν να τα φέρνουν βόλτα δίχως τους συζύγους και σπάνε το γαμήλιο συμβόλαιο 
ως συμφωνία που δεν συμφέρει. Σε όλα αυτά τα πεδία, η πειθάρχηση (σωματική και 
ψυχολογική) στις προσταγές του σύγχρονου γυναικείου αναπαραγωγικού ρόλου όχι 
μόνο δεν έχει εκλείψει αλλά έχει ανανεωθεί κι εμπλουτιστεί με νέα περιεχόμενα.

Η ελληνική κοινωνία, καθώς βρέθηκε στην πλευρά των νικητών του ψυχρού πολέ-
μου, πρόλαβε να καρπωθεί τα οφέλη των νέων περιφράξεων. Ανέπτυξε εξαιρετική ευ-
ελιξία και ετοιμότητα στη λεηλασία των ζωών εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών και γυ-
ναικών από το ανατολικό μπλοκ. Χρηματοδότησε τη βία κατά των γυναικών, χρημα-
τοδότησε τους νταβατζήδες και τις μαφίες που οργάνωσαν την εκμετάλλευσή τους με 

Αφίσες που έσκισαν!

Κάπου πήρε τ’ αυτί μας ότι η μία από τις δύο αφίσες που βγάλαμε με αφορμή τον 
βιασμό στην Ξάνθη («απελάστε τώρα όλους τους μανάβηδες!») ήταν περισσότε-
ρο αντιρατσιστική παρά φεμινιστική! Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο είδος φε-
μινιστόμετρου αλλά και να υπάρχει μάλλον εδώ χρειάζεται σοβαρό reset! Το να 
αφήνεις την Espresso, το χωνί δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας και της μαφί-
ας, να κάνει παιχνίδι με θέμα «οι βιαστές είναι ράτσα ειδική», όπως συνέβη τον 
Αύγουστο στην Πάρο, είναι έγκλημα σοβαρό πρωτίστως σε βάρος του φεμινι-
σμού! Να θυμίσουμε ενδεικτικά ότι μπάτσοι και δημοσιογράφοι βάλθηκαν τότε 
να μας πείσουν πως οι πακιστανοί και λοιποί μουσουλμάνοι μετανάστες στην ελ-
λάδα είναι επίδοξοι βιαστές είτε γιατί είναι σεξουαλικά πεινασμένοι είτε γιατί 
αδυνατούν να αφομοιωθούν σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες δεν φοράνε πέ-
πλα. Ε λοιπόν αυτά τα ιδεολογήματα είναι της άκρας δεξιάς, τελεία και παύλα. 
Όχι μόνο γιατί επιστρατεύουν τη λογική της συλλογικής ευθύνης, αλλά και για-
τί υπονομεύουν την ιστορική φεμινιστική αντίληψη που υποστήριζε πως ο βια-
σμός δεν έχει ως κίνητρο τη σεξουαλική πείνα αλλά το μισογυνισμό, ότι είναι μια 
υλική αποτύπωση των συσχετισμών δύναμης και ως τέτοιος διαπράττεται από 
εκείνους που διαθέτουν την εκάστοτε ιστορική στιγμή τη δύναμη (μυική, ταξι-
κή, συναισθηματική, ψυχολογική). 

Γι΄ αυτό λοιπόν και η περίπτωση του έλληνα βιαστή/δολοφόνου στην Ξάνθη 
δεν αρκούσε να αντιμετωπιστεί μόνον ως άλλη μια υπόθεση βίας ενάντια στις 
γυναίκες. Οφείλαμε να θυμίσουμε και να αναμετρηθούμε με την ιδεολογική εκ-
μετάλλευση των βιασμών από το μιντιακο-πολιτικο-αστυνομικο σύμπλεγμα του 
φασιστικού βούρκου· υπόθεση που θα βρίσκουμε διαρκώς στο μέλλον μπρο-
στά μας καθώς τα αστυνομικά σενάρια θα πασκίζουν σε αυτό το θέμα να σπεί-
ρουν τη ρατσιστική πανούκλα. Πόσω μάλλον όταν εδώ, έγινε γνωστό πως το πο-
γκρόμ στις μουσουλμανικές συνοικίες της Ξάνθης ήταν ήδη στα σκαριά μέχρις 
ότου αποκαλυφθεί πως ο δράστης ήταν έλλην - ορθόδοξος. Η στόχευσή μας απο-
δείχτηκε τελικά επιτυχημένη. Η αφίσα σκίστηκε με μένος, πράγμα που για εμάς 
αποτελεί δείκτη επιτυχούς παρέμβασης.  

Απ’ την άλλη καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο φεμινισμός έχει κακοποιηθεί συ-
στηματικά από την εκστρατεία πάταξης της «διεθνούς ισλαμικής τρομοκρατί-
ας» που ξεκίνησε το 2001. Η κακοποιημένη εκδοχή του επένδυσε ιδεολογικά τις 
δυτικές σταυροφορίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, έδωσε άλλοθι στον αντιμου-
σουλμανικό ρατσισμό, και στα μέρη μας φλερτάρουν επικίνδυνα μαζί της η ελ-
ληνική αστυνομία και η χρυσή αυγή με στόχο τους μουσουλμάνους μετανάστες. 

Ως φεμινίστριες συνεπώς έχουμε ή δεν έχουμε να πούμε κάτι για όλα αυτά; 
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σωματική βία και βαρβαρότητα. Επένδυσε σημαντικά ποσά και εκσυγχρόνισε τους το-
μείς της γυναικείας αναπαραγωγικής εργασίας, στο σεξ και το νοικοκυριό, αντί άλλων 
τομέων της κοινωνικής ζωής και της οικονομίας.

Ένα εκατομμύριο άντρες επιδόθηκαν σε ασκήσεις σεξουαλικής κυριαρχίας πάνω 
σε γυναίκες που μετατράπηκαν με τη βία σε πόρνες. Συνδιαλλέχτηκαν με τα δίκτυα 
των νταβατζήδων, συμμετείχαν στην αποσύνθεση της προσωπικότητας χιλιάδων γυ-
ναικών, έκαναν τη ρωσίδα συνώνυμο της πουτάνας και την αλβανίδα συνώνυμο της 
υπηρέτριας. 

Η εικοσαετής λεηλασία χιλιάδων γυναικείων σωμάτων στη βιομηχανία του σεξ έφτι-
αξε μια νέα αρσενική συμπεριφορά απέναντι σε όλες τις γυναίκες. Οι σύζυγοι, οι πα-
τεράδες, οι αδελφοί, οι συνάδελφοι, οι συμφοιτητές που τόνωσαν τον ανδρισμό τους 
μέσα στα μπουρδέλα και τα στριπτιτζάδικα ξεχύθηκαν ανανεωμένοι στους τόπους ερ-
γασίας, τους δρόμους και τις κρεβατοκάμαρες, ανεμίζοντας χαιρέκακα την εκδίκησή 
τους απέναντι στα χειραφετημένα θηλυκά του ’68. Οι δε μανάδες, αδελφές, συναδέλ-
φισσες, συμφοιτήτριες καμώθηκαν τις ανακουφισμένες, πως δεν τους αφορά η μαζική 
υποδούλωση των υποτιμημένων ομόφυλών τους, πως δεν θα βρουν στο μέλλον μπρο-
στά τους τη νέα ηθική και τις νέες αξίες που διαμορφώνονταν για τη γυναικεία ύπαρ-
ξη. Έτσι και σήμερα αυτή η ηθική και αυτές οι αξίες όχι μόνο οδήγησαν στην έκπτωση 
της ποιότητας στις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά οδήγησαν 
σε ένα νέο, ακόμη πιο βίαιο πόλεμο ενάντια στις γυναίκες. 

Μοιραία λοιπόν, η  βίαιη ιεράρχηση και απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, η επιβολή 
της σχέσης κεφάλαιο μέσα από τη βία, τις απαγωγές και τους βιασμούς, στις ζωές τό-
σων και τόσων γυναικών επέδρασαν καταλυτικά στον πολιτισμό των σχέσεων των δύο 
φύλων και στην ελληνική κοινωνία. Συμβολικές στιγμές αυτής της ιστορίας ήταν ο ομα-
δικός βιασμός της μαθήτριας στην Αμάρυνθο, η αθώωση των βιαστών και η προσβο-
λή του θύματος με κατηγορίες περί συκοφαντίας. Οι συστηματικές σεξουαλικές επιθέ-
σεις εναντίον καθαριστριών από δημόσιους λειτουργούς που ήρθαν στον αφρό με την 
υπόθεση της Κούνεβα, η ατιμωρησία και πάλι των δραστών. Η διαπόμπευση και η φυ-
λάκιση πορνών στο κέντρο της Αθήνας ως «απειλή υγειονομικής βόμβας» και η αθώω-
ση των πορνοπελατών. Κατά τα άλλα, οι καθημερινές επιθέσεις και οι βιασμοί στη χώρα 
παραμένουν στο σκοτάδι (όταν δεν χωράνε σε μονόστηλα) με τη γενική φυσικά παρα-
δοχή ότι τα περιστατικά είναι πολλά και καθημερινά. Αλλά ποιος και γιατί να μπει στον 
κόπο να τα καταγράψει σε μια κοινωνία που κατά κανόνα αθωώνει και προστατεύει τους 
βιαστές της; 

Για να καταλήγουμε: οι βιασμοί γυναικών είναι δομικό στοιχείο του τρόπου οργά-
νωσης των κοινωνιών μας. Είναι η ειδική έκφανση της λογικής του κεφαλαίου: η ταπεί-
νωση της ανθρώπινης ύπαρξης μέσω της επιβολής, της βίας και του καταναγκασμού. 
Είναι αυτή η λογική που καθώς διατρέχει το σύνολο της κοινωνικής ζωής, οπλίζει με 
θράσος, μισογυνισμό και αίσθημα ατιμωρησίας του βιαστές και τους προστάτες τους. 
Χρειάζεται επειγόντως να ενσκύψουμε στην ιστορία των κοινωνιών μας ώστε να εντο-
πίσουμε τις αιτίες, τους τρόπους και τις περιοχές της κοινωνικής ζωής όπου χτίζεται εκ 
νέου η πειθάρχηση και ο καταναγκασμός της γυναικείας ύπαρξης. Κι αυτό είναι έργο 
που πέφτει στις πλάτες ενός νέου γυναικείου κινήματος. Με λίγα λόγια, έχουμε να υπο-
φέρουμε πολλά από την έλλειψή του. 

1 Αναφερόμαστε στο ρεύμα των αυτόνομων φεμινιστριών που έθεσαν το αίτημα για μισθό στην 
οικιακή εργασία. Για το κυνήγι των μαγισσών ως γενέθλια πράξη του καπιταλισμού βλ. Silvia 
Federici, Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα, εκδόσεις των ξένων, Θεσσαλονίκη 2011. Κατά τη γνώμη μας 
είναι από τα βασικά φεμινιστικά αναγνώσματα. Για τη σχέση των γυναικών με το κεφάλαιο και τη 
σημασία της αναπαραγωγικής εργασίας των γυναικών δες Mariarosa Dalla Costa, Selma James H 
δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή, no woman’s land, Αθήνα, 2008.
2  Διαβάστε γι΄αυτό το άρθρο με τίτλο It’s a real thing man στο παρόν τεύχος.

Οι υποθέσεις των βιασμών στην Ινδία αγκαλιάστηκαν με ζέση από τον ελληνικό τύπο. Φυ-
σικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων οι αλλόθρησκοι Ινδοί είναι πολιτιστικά 
καθυστερημένοι. Δεν είχαν εργατικό κίνημα, δεν είχαν γυναικείο κίνημα, δεν είχαν τμήμα 
σπουδών φύλου και ισότητας, δεν είχαν τεχνολογική πρόοδο, όπως οι μεγαλύτερες δη-
μοκρατίες του κόσμου, σαν την πάρτη μας! Άρα οι βιασμοί είναι δομικό στοιχείο της ινδι-
κής κοινωνίας, αναφώνησαν οι εγχώριοι προπαγανδιστές, που ανάθεμα κι αν σπατάλη-
σαν ποτέ μελάνι για τους βιασμούς στην ελλάδα, καταδεικνύοντας ένα κάποιο δομικό κοι-
νωνικό υπόστρωμα. Το κακό φυσικά δεν σταματάει εκεί. Με όχημα τους βιασμούς, οι ντό-
πιοι σχολιαστές μας βρήκαν την ευκαιρία να διαπράξουν λαθροχειρία στην ιστορία των 
γυναικείων αγώνων που έχουν δοθεί στην ασιατική αυτή χώρα. Έριξαν αναλύσεις με το 
τσουβάλι για την κοινωνική υποτέλεια των Ινδών γυναικών, σαν να μη συνέβησαν ποτέ 
αγώνες για γυναικεία ζητήματα εκεί. Για να πειστούμε ντε και καλά πως εδώ είμαστε πολύ 
προοδευτικοί άνθρωποι, για να πειστούμε πως οι βιασμοί στην ελλάδα είναι κατάλοιπο 
της αρχαιότητας ή της φεουδαρχίας ή απλώς έργο ψυχοπαθών. Ας δούμε  όμως τι λέει η 
Ινδή φεμινίστρια και συγγραφέας Urvashi Butalia σε συνέντευξή της στο φεμινιστικό πε-
ριοδικό Granta για τον τρόπο που βλέπουν οι δυτικοί τις κοινωνίες τους. (ολόκληρη μπο-
ρείτε να τη βρείτε στο site: www.granta.com)

Πιστεύεις ότι το φεμινιστικό κίνημα στην Ινδία διαφέρει από τον δυτικό φεμινισμό;
Πιστεύω ότι τα φεμινιστικά κινήματα οπουδήποτε στον κόσμο γεννιούνται μέσα από τη 
συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική πραγματικότητα που επικρατεί σε κάθε χώρα. Με 
αυτή την έννοια κάθε κίνημα έχει διαφορετικά ζητήματα και έγνοιες. Ωστόσο, παρά τις 
πολιτιστικές και οικονομικές διαφορές, υπάρχουν ζητήματα κοινά για όλες τις γυναίκες 
παγκοσμίως, ζητήματα φεμινιστικά. Για παράδειγμα, οι διάφορες μορφές της βίας κατά 
των γυναικών, οι μισθοί για την οικιακή εργασία, η ασφάλεια στον εργασιακό χώρο κλπ. 
Αυτά λοιπόν είναι κοινά προβλήματα. Το γυναικείο κίνημα στην Ινδία έχει μια μακρά ιστο-
ρία, ωστόσο αν διαβάσει κανείς τα πρώτα βιβλία πάνω στην ιστορία του φεμινισμού που 
εκδόθηκαν στη Δύση θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι ο φεμινισμός ουδέποτε υπήρξε σε 
χώρες σαν τη δική μας. Βρίσκω εξοργιστική αυτή την έλλειψη γνώσης, ή την απουσία 
ακόμη και της θέλησης για γνώση της ιστορίας μας, όπως εξοργιστική βρίσκω και την πε-
ποίθηση ότι η Δύση είναι το κέντρο του κόσμου και εμείς οι υπόλοιποι οι φτωχοί συγγε-
νείς. Το γυναικείο κίνημα στην Ινδία πηγάζει από την πολιτική μας κατάσταση, την ιστο-
ρία της αποικιοκρατίας και των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της ανε-
ξαρτησίας και της μετάβασης σε μια ανεξάρτητη δημοκρατία όπου τέθηκαν ζητήματα για 
την κατάσταση των γυναικών και όπου το κράτος απέτυχε να τα ικανοποίησει. Η δράση 
μας ξεπήδησε από εκεί. Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία της Ινδίας και το σημείο στον 
πλανήτη όπου βρίσκεται αυτή η χώρα, το φεμινιστικό κίνημα σε καμία περίπτωση δεν 
θα μπορούσε να διαχωρίσει τη δράση του από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φτώ-
χεια, την ανάπτυξη, την υγεία των γυναικών, την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ταυτότη-
τα, κι εδώ είναι που έγκειται η ιδιαιτερότητά μας.
Πιστεύω επίσης ότι κάθε φορά που τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πόσο διαφέρουν 
τα κινήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου ήδη από πίσω γίνεται μια ιεράρχηση αυ-
τών των διαφορών, κατά την οποία χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, για παράδειγμα, 
έχουν με κάποιο τρόπο μείνει πίσω στον αγώνα και είναι διαφορετικές γιατί δεν πρό-
φτασαν τους ρυθμούς των πιο ανεπτυγμένων κρατών. Και πάλι πιστεύω ότι τέτοιες 
απόψεις είναι ατυχείς έως σκέτες ανοησίες. 

Από τις διαδηλώσεις στο Νέο Δελχί ενάντια στους ομαδικούς βιασμούς. Το πλακάτ 
στο βάθος γράφει: «Καλύτερα κόψ’ τον αν είναι να βιάσεις. Καλύτερα ξεφορτώσου 
τον…»

Κόψ’ τον καλύτερα!

Από την πορεία ενάντια στη βία κατά των γυναικών στις 9 Μάρτη στην Ξάνθη. Καλέστηκε απο την 
Πρωτοβουλία κατά της ομοφοβίας, του σεξισμού και του ρατσισμού Ξάνθης. 


