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νικώς οι άντρες με ταξική και κοινωνική υπεροχή δεν συνηθίζεται να διώκονται 
και να διασύρονται στα μίντια, στα δικαστήρια και στις φυλακές με την κατηγο-
ρία του βιασμού. Μάλιστα, είναι κυρίως αυτοί οι άντρες που βιάζουν, ακριβώς 
γιατί ξέρουν ότι δεν θα τιμωρηθούν, εφόσον είναι άντρες με εξουσία και υπερά-
νω πάσης υποψίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως οι δυο δράστες έφτασαν σε τέτοιο ση-
μείο αποκτήνωσης, ώστε να νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς 
τη δέουσα προσοχή. Κυρίως όμως φαίνεται πως η οικογένεια της κοπέλας διέθε-
τε εξίσου διασυνδέσεις και επιρροή στον κρατικό αστυνομομιντιακό μηχανισμό. 
Ο Ιωάννης Τοπαλούδης, ο πατέρας της Ελένης, είναι αντιδήμαρχος Διδυμότειχου, 
δηλαδή κρατικός αξιωματούχος και τοπικός παράγοντας σε μια ακριτική και ιδι-
αίτερα ευαίσθητη για τα «εθνικά δίκαια» περιοχή. Πράγματι, η υπόθεση εξελίχθη-
κε με αστραπιαία ταχύτητα από πλευράς της αστυνομίας, σε αντίθεση με άλλες 
αντίστοιχες υποθέσεις. Για παράδειγμα, θυμηθείτε την υπόθεση της Λίνας Κοεμ-
τζή.1 Είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι τοπικό στέλεχος της ΝΔ Ρόδου 
αναγκάστηκε να «κατεβάσει» και να απαρνηθεί άρον το άρον τα ρατσιστικά και 
σεξιστικά σχόλια που είχε αναρτήσει στο facebook για την Ελένη Τοπαλούδη. Ε-
ξάλλου, το γεγονός ότι η οικογένεια της κοπέλας επέλεξε τον σούπερσταρ φασί-
στα Α. Κούγια για τη νομική εκπροσώπησή της δείχνει την επιρροή της οικογέ-
νειας, όπως και την αποφασιστικότητά της σε σχέση με την τιμωρία των ενόχων. 

Όμως, η δημοσιότητα που πήρε ο βιασμός και η δολοφονία της Ελένης Το-
παλούδη, με σύσσωμο το πανελλήνιο να θέλει να λιντσάρει τους βιαστές και δο-
λοφόνους της, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλοι έγιναν φεμινιστές και φίλοι της γυ-
ναίκας. Αν είμαστε λίγο πιο παρατηρητικές, σε πολλές δηλώσεις σε αυτήν την υ-
πόθεση γίνεται συστηματική επίκληση των εννοιών της οικογένειας και της γο-
νεϊκότητας και αυτό δεν είναι τυχαίο. Για παράδειγμα, ο Κούγιας δήλωσε για τις 
αναρτήσεις στο facebook: «Κάποιοι βεβηλώνουν τη μνήμη της κοπέλας. Η οικο-
γένεια της Ελένης Τοπαλούδη είναι ίσως η κορυφαία διαχρονικά του Διδυμοτεί-
χου. Είναι άδικο να προσβάλλουν αυτή την εξαιρετική οικογένεια. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη προσβολή από αυτό που κάνουν ορισμένοι».2 Ο πατέρας Τοπαλού-
δης κατηγόρησε την ελληνική αστυνομία για ηθική αυτουργία, εφόσον, όπως α-
ναφέρει, η κόρη του ένα χρόνο πριν πεθάνει επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα 
της Ρόδου για να καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της και οι αστυνομικοί την α-
ποθάρρυναν από το να προχωρήσει στην καταγγελία· έπειτα αναρωτήθηκε τι εί-
δους γονείς είναι αυτοί οι αστυνομικοί που συγκάλυψαν τους ενόχους και δεν κα-
τέγραψαν την καταγγελία της κόρης του. Αυτές οι δηλώσεις, όπως και πολλές άλ-
λες, δεν είναι τυχαίες. Απευθύνονται εις ώτα ευήκοα και στην αστική τάξη πραγ-
μάτων, προς αναζήτηση (ισχυρών) συμμάχων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το 
κράτος, την ελληνική κοινωνία και τον εθνικό κορμό αν πλήττεται κάτι με τον βια-
σμό και τη δολοφονία της νεαρής κοπέλας δεν είναι η γυναικεία αξιοπρέπεια και 
η γυναικεία υπόσταση αλλά η ελληνική οικογένεια και οι αξίες της αστικής και με-
σαίας τάξης. Αυτό εκφράζεται και με τις ανησυχίες των γονιών των οποίων οι κό-
ρες φοιτούν σε άλλες πόλεις. 

Σε αυτό το πνεύμα, ο Ροδίτης βιαστής ταυτίστηκε με την εικόνα ενός κακο-
μαθημένου πλουσιόπαιδου, μια πράγματι μισητή κοινωνική φιγούρα, με την εικό-
να ενός φιγουρατζή κάγκουρα, κακού μαθητή στο σχολείο, ενός νταή και «τζάμπα 
μάγκα», που όλο γύρευε φασαρίες και που ταυτόχρονα είχε τις πλάτες και την κά-
λυψη της οικογένειάς του. Ταυτίστηκε δηλαδή με μια υποτίθεται «κακή» εκδοχή 
του πλούτου, με την «κρίση αξιών» της ελληνικής κοινωνίας και με την «αποσύνθε-
ση» της ελληνικής οικογένειας, με τον «κοινωνικό κανιβαλισμό». Βέβαια, η μεταχεί-
ριση υπέρ του Έλληνα είναι ήδη φανερή στην όλη διαχείριση της υπόθεσης και θα 
είναι ακόμη περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος και η υπόθεση ξεχνιέται. Προς το 
παρόν, σύσσωμη η κοινωνία από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά ζητά την παραδειγμα-
τική καταδίκη των δύο «τεράτων», ακόμη και τη θανατική τους καταδίκη. Οι δυο 
δράστες αντιπροσωπεύουν ένα «απόστημα» που πρέπει να «εξαφανιστεί». 

Από την πλευρά του θύματος, η Ελένη Τοπαλούδη είναι νεκρή και δη άγρια 
δολοφονημένη, οπότε έχει εξαγνιστεί όσον αφορά τις τυχόν αμαρτίες που τις 

Γ
ια τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη τον περασμέ-
νο Νοέμβρη στην Ρόδο έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά. Παρακά-
τω, θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τη μιντιακή δια-
χείριση της υπόθεσης, όπως και σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία, 
το οποίο ως ζήτημα έλαμψε δια της απουσίας του από τον δημόσιο 

λόγο. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στην τοπική κοινωνία της Ρόδου και στην 
κουλτούρα βιασμού που θρέφει η μαφιόζικη βιομηχανία τουρισμού των ελληνι-
κών νησιών. Περαιτέρω, θα θέσουμε το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο ο-
ποίο εντάσσονται οι εκβιασμοί, οι βιασμοί και οι δολοφονίες γυναικών. Θα θυ-
μίσουμε δηλαδή την τεράστια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 
’90 στο τοπίο της πορνείας, με την εργασία χιλιάδων μεταναστριών στην κατα-
ναγκαστική πορνεία. Οι εξελίξεις αυτές συντέλεσαν καταρχήν στη συνολική ανα-
νέωση και στο δυνάμωμα του εγχώριου σεξισμού, όπως και στην ευρύτερη μα-
φιοζοποίηση της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τους νέους κύκλους συσσώρευ-
σης εργασίας και πλούτου που ανοίχτηκαν στις πλάτες των μεταναστών. Μαφιο-
ζοποίηση σημαίνει και υιοθέτηση όλο και πιο βίαιων και εντατικών μεθόδων πει-
θάρχησης και προσταγής εργασίας από κάθε είδους αφεντικά της διπλανής πόρ-
τας. Θα δούμε δηλαδή την υπόθεση της Ρόδου μέσα από το πρίσμα της εργασί-
ας, της πειθάρχησης υποτιμημένης γυναικείας εργασίας.

Ξαφνικά όλοι έγιναν φίλοι της γυναίκας;
Έτσι, για μια ακόμη φορά τα μίντια ανέλυσαν από την κλειδαρότρυπα καρέ καρέ 
το ίδιο το γεγονός της δολοφονίας, σαν σκληρή σαπουνόπερα. Ταυτόχρονα, η 
εικόνα, το «ποιόν» και οι λεπτομέρειες της ζωής του θύματος αναπαράχθηκαν 
και καταναλώθηκαν ως θέαμα αμέτρητες φορές. Από την άλλη, υπάρχουν οι δυο 
δράστες της δολοφονίας, οι οποίοι έχουν ομολογήσει και βρίσκονται προφυλα-
κισμένοι. Ο ένας πέρασε ως «Αλβανός», επομένως δεν χρειάζονται πολλά περισ-
σότερα για να στοιχειοθετήσουν το δικό του «ποιόν». Οι «Αλβανοί» για τον εθνι-
κό κορμό και τη ρατσιστική πλειοψηφία αυτής της χώρας θεωρούνται εγκλημα-
τίες ή εν δυνάμει εγκληματίες. Για τον δεύτερο δράστη το πράγμα περιπλέχθη-
κε αφού επρόκειτο για ντόπιο Ροδίτη, γόνο γνωστής ευκατάστατης οικογένειας 
του νησιού. Ως γνωστόν, οι «καλές» οικογένειες δεν αφήνουν τα νεαρά βλαστά-
ρια τους στη μοίρα τους, χωρίς να συγκαλύπτουν τις «ατασθαλίες» τους. Και γε-
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Ένα ομοίωμα του Κολοσσού της Ρόδου, πού αλλού, στο Φαληράκι! Κα-
θόλου τυχαία, η τοποθέτηση του μίνι αδριάντα με όλους τους προφα-
νείς συμβολισμούς στο συγκεκριμένο μέρος, ως μνημείο σεξισμού και 
συστηματικών βιασμών. Θα λέγαμε μάλιστα ότι η υποψηφιότητα των 
Ελλήνων νησιωτών για το βραβείο Νόμπελ το 2016 σίγουρα ταιριάζει 
γάντι και στην περίπτωση των Ροδιτών του Φαληρακίου. Ένα ακόμα 
φωτεινό παράδειγμα ελληνικού πολιτισμού και πάνω από όλα ανιδιο-
τελούς προσφοράς προς όλες τις φυλές και τα φύλα της ανθρωπότητας. 

αποδίδουν. Η ταυτότητα που κατασκεύασαν τα μίντια για την κοπέλα ήταν μια 
ταυτότητα με την οποία μπορούσε να ταυτιστεί η ελληνική μεσαία τάξη. Δηλαδή, 
αυτή της κόρης καλής ελληνικής οικογένειας, της νεαρής φοιτήτριας με όλο το 
μέλλον μπροστά της, της όμορφης και αθώας κοπέλας που από αφέλεια έμπλεξε 
με τα «τέρατα». «Δεν άξιζε να πάθει ό,τι έπαθε». Ήταν δηλαδή μια εξαίρεση που 
απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα: σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις τα θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης πήραν αυτό που τους άξιζε, όπως υπονοείται ή και λέγε-
ται ανοιχτά σε αίθουσες δικαστηρίων κλπ. Για παράδειγμα ξαναθυμηθείτε την υ-
περασπιστική γραμμή των δύο βιαστών -ευυπόληπτων πολιτών- της φοιτήτριας 
στη Ξάνθη, η οποία οδήγησε και στην αθώωση τους, το 2017. Στη περίπτωση της 
Ρόδου, οι βιαστές, βασανιστές και δολοφόνοι της Ελένης Τοπαλούδη είναι «τέ-
ρατα» και «αλήτες», παιδιά που δεν ανατράφηκαν όπως έπρεπε από τις μητέρες 
τους και έγιναν αυτοί που έγιναν. Κανείς βέβαια δεν λέει ότι αυτά τα δυο «τέρα-
τα» είναι σάρκα από τη σάρκα αυτής της κοινωνίας, είναι μέρος της σκληρής σε-
ξιστικής κανονικότητάς της. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή, περιμένουν να δικα-
στούν και όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους σύμφωνα με τις αξίες της ελληνικής 
δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η ελληνική αστυνομία και η ελληνική δικαιοσύνη κά-
νουν -όπως πάντα- τη δουλειά τους. Ας έχουμε εμπιστοσύνη. 

Πράγματι ας έχουμε εμπιστοσύνη. Για μια ακόμη φορά μια υπόθεση βια-
σμού και ακραίας υποτίμησης του γυναικείου σώματος, μέχρι το σημείο της εξό-
ντωσης του, περνιέται για καιρικό φαινόμενο, για καταιγίδα με ευφάνταστο όνο-
μα, για ένα μεγάλο κακό που μας βρήκε. Η κυρίαρχη αφήγηση δημιούργησε για 
μια ακόμη φορά ένα περιβάλλον εξαίρεσης, μια έκτακτη συνθήκη ώστε να νοη-
ματοδοτήσει και να ερμηνεύσει όλα αυτά που συνέβησαν εις βάρος της Ελένης 
Τοπαλούδη. Η υπόθεση αυτή για μια ακόμη φορά δεν συνδέθηκε ούτε κατά δι-
άνοια με ένα συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό συνεχές ακραί-
ου σεξισμού και ρατσισμού, με την ιστορία του ελληνικού κράτους των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Αυτή η σύνδεση δεν έγινε βέβαια ούτε από τις θεσμικές φεμι-
νίστριες, οι οποίες για μια ακόμη φορά κατηγόρησαν γενικά και αόριστα την πα-
τριαρχία και μίλησαν για «κοινωνικό κανιβαλισμό». Με την ευκαιρία, απαίτησαν 
από τον ΣΥΡΙΖΑ νομική υπόσταση για τον όρο «γυναικοκτονία» και κατήγγειλαν 
τα μίντια ως μισογύνικα. Σίγουρα μετά από αυτό η έμφυλη βία και οι βιασμοί θα 
πάρουν την κατιούσα.

 Ελληνικό καλοκαίρι, ελληνικά νησιά και ελληνική βιομηχανία βιασμών
Κατά τη δική μας γνώμη, ο τόπος της δολοφονίας είναι ένας παράγοντας κλειδί 
στην όλη υπόθεση. Το νησί των Ιπποτών, το «σμαράγδι του Αιγαίου» είναι ένα κα-
τεξοχήν υπόδειγμα της ανάπτυξης και γιγάντωσης της ελληνικής τουριστικής βι-
ομηχανίας. Δηλαδή είναι ένα υπόδειγμα της ευρύτερης μαφιοζοποίησης της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Καταρχήν, ξεκάθαρα, τα αφεντικά αυτής της βιομηχανίας εί-
ναι φασίστες μαφιόζοι με πολιτική επιρροή και διασυνδέσεις. Έπειτα, περιττό να 
πούμε ότι η ελληνική βιομηχανία τουρισμού βασίζεται στη φτηνή και εντατικο-
ποιημένη γυναικεία εργασία, ενώ η σεξουαλική εκμετάλλευση υποτιμημένων γυ-
ναικείων σωμάτων είναι δεδομένη. Έτσι, το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι στα 
νησιά και η αντίστοιχη μαφιόζικη βιομηχανία διασκέδασης, όπως στο Φαληρά-
κι Ρόδου, στα Μάλια Κρήτης, στον Λαγανά Ζακύνθου, στον Κάβο Κέρκυρας κλπ, 
συμπυκνώνουν και φιλοξενούν μπόλικη κουλτούρα βιασμού. Δηλαδή κουλτού-
ρα που νομιμοποιεί και κανονικοποιεί τις παραβιαστικές συμπεριφορές και τη 
σεξουαλική βία: ο βιασμός είναι επιβολή και είναι οκ, είναι «χοτ», είναι εθιμο-
τυπία, είναι εθνικό αντρικό σπορ. Σημειωτέον δε ότι οι συγκεκριμένοι τουριστι-
κοί προορισμοί απευθύνονται σε ένα μαζικό τουριστικό κοινό με σχετικά χαμη-
λό μπάτζετ, ένα κοινό εργατικής καταγωγής. Η ατμόσφαιρα που επίτηδες καλλι-
εργείται στα συγκεκριμένα μέρη και επικρατεί γενικότερα στα ελληνικά νησιά εί-
ναι ότι όλα επιτρέπονται. Οπότε γιούρια! Χαράς ευαγγέλια. Ελάτε να ζήσετε το ό-
νειρό σας (ή την κόλασή σας) στα γαλάζια νερά μας. Μια πραγματική βιομηχανία 
βιασμών made in Greece. 
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Με λίγα λόγια, από τη δεκαετία του 1980 με τα γκρικ καμάκια μέχρι τις μέ-
ρες μας, οι πρακτικές των ντόπιων αντρών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: το 
καλοκαίρι βιάζουν τουρίστριες, το χειμώνα φοιτήτριες. Πριν την Ελένη Τοπαλού-
δη, χιλιάδες κορίτσια, σερβιτόρες, τουρίστριες, φοιτήτριες, μετανάστριες, εργά-
τριες του σεξ κλπ παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, βιάστηκαν ή και δολοφονήθη-
καν σε μαφιόζικα νυχτερινά μαγαζιά, σε ξενοδοχεία, σε ταβέρνες, σε σπίτια, σε 
όμορφες ακρογιαλιές. Εφόσον η οικονομική ζωή της τοπικής κοινωνίας της Ρό-
δου (και όχι μόνο της Ρόδου) είναι οργανωμένη γύρω από την τουριστική βιομη-
χανία, αυτό σημαίνει ότι συνολικά η τοπική κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά, αγκα-
λιάζει, συναινεί, οργανώνει και συμμετέχει στην κερδοφορία που βασίζεται στη 
συστηματική σεξουαλική βία απέναντι σε εργάτριες, σε τουρίστριες, σε φοιτή-
τριες. Από τις καφετέριες, τις ταβέρνες, τα ξενοδοχεία, τα κλαμπ, τα μαγαζιά, τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία μέχρι τις αστυνομικές αρχές και τον δήμο, όλοι και όλα 
κινούνται γύρω από την εκμετάλλευση φτηνής εργασίας και την προώθηση της 
κουλτούρας βιασμού. Έτσι, από τη μια το νησί στην ουσία διαφημίζεται (και) ως 
παράδεισος του κάθε επίδοξου βιαστή και της οποιαδήποτε «σεξουαλικής επί-
δοσης» και από την άλλη οι παρενοχλήσεις και οι βιασμοί λειτουργούν ως μέθο-
δοι πειθάρχησης και επιβολής πάνω στο γυναικείο εργατικό δυναμικό. 

Σε σχέση με τους βιασμούς τουριστριών είναι χαρακτηριστικό ότι από 
πλευράς των βρετανικών αρχών υπάρχει αρκετή κινητικότητα, ήδη δεκαετίες 
τώρα. Σε άρθρο της βρετανικής εφημερίδας Guardian του 2003 με τίτλο Αύξηση 
των βιασμών στη διάρκεια διακοπών στα ελληνικά νησιά διαβάζουμε ότι «όσον α-
φορά τις τουρίστριες, η Ελλάδα είναι η πρώτη σε βιασμούς σε όλη την Ευρώπη. 
Στατιστικά στοιχεία του Φόρειν Όφις αποκάλυψαν ότι το ένα τρίτο των Βρετανί-
δων γυναικών που βιάστηκαν εκτός Βρετανίας, δέχτηκαν επίθεση στην Ελλάδα. 
Περισσότερες από 60 τουρίστριες βιάστηκαν στην Ελλάδα, μέσα σε δυο χρόνια.. 
Λέγεται ότι οι περισσότερες επιθέσεις έγιναν σε τρία τουριστικά θέρετρα, στο Κά-
βος της Κέρκυρας, στο Φαληράκι της Ρόδου και στα Μάλια της Κρήτης»3. Το άρ-
θρο ερμηνεύει την αύξηση των καταγεγραμμένων βιασμών και ως αποτέλεσμα 
πιέσεων των βρετανικών προξενικών αρχών προς τις ελληνικές αρχές για κατα-
γραφή των περιστατικών σεξουαλικών επιθέσεων. 

Σε διάφορα άλλα άρθρα βρετανικών εφημερίδων για το ίδιο θέμα γίνεται 
αναφορά ότι πάρα πολλοί βιασμοί δεν καταγγέλλονται καν και πως οι ελληνικές 
αρχές αποκρύπτουν τα πραγματικά νούμερα με σκοπό να μην γίνει ζημιά στην 
τουριστική κίνηση.4 Βέβαια, πολύ συχνά υπάρχει η υποσημείωση ότι οι θύτες εί-
ναι άλλοι τουρίστες π.χ. Άγγλοι ή μετανάστες π.χ. Αλβανοί. Ενώ στις ελληνικές ε-
φημερίδες, εκεί αναπαράγεται το πολύ δημοφιλές και εντελώς σάπιο ελληνικό 
σενάριο ότι οι τουρίστριες καταγγέλλουν βιασμό ψευδώς(!), προκειμένου να ει-
σπράξουν αποζημίωση από την ταξιδιωτική τους ασφάλεια. Για παράδειγμα σε 
άρθρο του 2013 της εφημερίδας Πρώτο Θέμα με το χαρακτηριστικό τίτλο Βρετα-
νίδες τουρίστριες δίνουν το... ok για να τις βιάσουν! διαβάζουμε ότι: «Αποστομωτι-
κή απάντηση δίνεται μέσω της ελληνικής Δικαιοσύνης στο προκλητικό δημοσί-
ευμα της Βρετανικής εφημερίδας Daily Mirror που παρουσίαζε τα Μάλια ως «κο-
λαστήριο βιασμών Βρετανίδων τουριστριών» με βάση τα καταγγελλόμενα περι-
στατικά. Από την ποινική εξέλιξη των υποθέσεων αυτών προκύπτει ότι σε πολλές 
περιπτώσεις δεν υπήρξε βιασμός με τους καταγγελλόμενους δράστες να απαλ-
λάσσονται πανηγυρικά με βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρα-
κλείου. Δικηγόροι και αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ένα ισχυρό κίνητρο για τις 
καταγγελίες αυτές είναι η διεκδίκηση αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρείες.. 
.Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, όπως σχολιάζουν, που οι νεαρές αποφασίζουν να 
καταγγείλουν βιασμό από ντροπή ή για να δικαιολογήσουν τα όσα συνέβησαν ε-
ξαιτίας της κατάστασης μέθης τους».5 Παρεμπιπτόντως, αυτά τα περί «ντροπής» 
και «δικαιολόγησης» παπαγάλιζαν και οι δικηγόροι των βιαστών της φοιτήτριας 
στη Ξάνθη, το 2017. Τελικά, το γνωστό επιχείρημα όλων των βιαστών θριαμβεύ-
ει: οι τουρίστριες «τα ήθελαν και τα έπαθαν», λόγω μέθης, λόγω ότι κυκλοφορού-
σαν ημίγυμνες κλπ. Χώρια ότι είναι πονηρές και «σκηνοθετούν» τον βιασμό τους 
για να εισπράξουν το παραδάκι.

Κατά τη γνώμη μας, η καταγραφή των βιασμών από την τοπική αστυνομία 
είναι ένα πολύ σχετικό πράγμα. Το γεγονός ότι συνολικά προβάλλονται και μα-
θαίνονται κάποιοι βιασμοί με θύτες π.χ. Βρετανούς ή Σκανδιναβούς και φυσικά 
Αλβανούς κλπ, και συντριπτικά όχι Έλληνες, έχει να κάνει με το ποιους βιασμούς 
αποφασίζει η αστυνομία να καταγράψει και ποιους να συγκαλύψει. Παράδειγ-
μα συγκάλυψης ήταν το γεγονός ότι το αστυνομικό τμήμα Ρόδου δεν ασχολή-
θηκε ιδιαίτερα με την περίπτωση της Ελένης Τοπαλούδη, όταν αυτή επισκέφτη-
κε το τμήμα προκειμένου να καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της ή/και τον εκβι-
ασμό της από τρεις Ροδίτες (με «ροζ βίντεο»), έναν χρόνο πριν δολοφονηθεί. Τα 
βασικά κριτήρια της τοπικής αστυνομίας και γενικά των τοπικών αρχών στη δι-
αχείριση των περιστατικών βιασμού έχουν να κάνουν με το αν οι θύτες είναι Έλ-
ληνες, γνωστοί γνωστών με κάποια εξουσία και αν αμαυρώνεται η τουριστική ει-
κόνα του νησιού. Οπότε, από όλες τις απόψεις η ταξική κρατική διαχείριση των 
βιασμών δουλεύει μια χαρά: για τους Έλληνες βιαστές ατιμωρησία και συγκάλυ-

Από τα άρθρα της Γκάρντιαν με τίτλους, Οι Βρετανοί προειδοποιούνται για την αύξηση 
των βιασμών που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στη διάρκεια των 
διακοπών τους στην Ελλάδα με χρονολογία 2009 και Αύξηση των βιασμών στη διάρ-
κεια διακοπών στα ελληνικά νησιά με χρονολογία 2003,1 φαίνεται πως τουλάχιστον 
για μια δεκαετία απασχολούσαν τις βρετανικές αρχές οι συνεχείς βιασμοί Βρετα-
νίδων πολιτών σε ελληνικά νησιά. Στο άρθρο του 2009 διαβάζουμε ότι στην Ισπα-
νία λόγου χάρη με πολλαπλάσιο τουρισμό από την Ελλάδα, τα περιστατικά βια-
σμών είναι αναλογικά λιγότερα, όπως και πολύ λιγότερα είναι στην Τουρκία και 
στην Κύπρο. Μάλιστα η Ελλάδα έχει το δυσάρεστο ρεκόρ των περισσότερων βι-
ασμών Βρετανίδων πολιτών από οποιοδήποτε άλλο τουριστικό προορισμό στον 
κόσμο! Κατά βάση, οι επιθέσεις αφορούν τα τουριστικά μέρη των ελληνικών νη-
σιών, όπως τον Κάβο Κέρκυρας, τα Μάλια Κρήτης, το Φαληράκι Ρόδου κλπ. Α-
κόμη διαβάζουμε ότι έπειτα από Βρετανική παρότρυνση και χρηματοδότηση, οι 
τοπικές νησιωτικές αρχές προχώρησαν σε λήψη μέτρων: σε ελέγχους για ποτά 
«μπόμπες», στη μετεκπαίδευση πάνω στο ζήτημα των βιασμών Ελλήνων αστυνο-
μικών και δημάρχων στη Βρετανία, στη βελτίωση του δημόσιου φωτισμού. Αυτά 
εν έτει 2009. Σίγουρα τα μέτρα αυτά δεν βοήθησαν και πολύ την κατάσταση. 

1 Βλέπε https://www.theguardian.com, Britons warned over rise in Greek holiday 
‘binge-drinking’ rapes, Ιούνιος 2009.

Τα γκρικ καμάκια που έλαμψαν με τη δράση τους τις δεκαετίες του 1970 και του 
1980 θεωρούνται γραφικά ή όχι και τόσο; Θεωρούνται καλτιά; Φαίνεται ότι α-
κόμη συνεχίζουν να εμπνέουν ως ήρωες και γνήσιοι εκπρόσωποι του Έλληνα ά-
ντρα εραστή. Ξερνάμε. Εδώ, το γκρικ καμάκι δεν μας απασχολεί ως φιγούρα αν-
θρωπολογικών και κοινωνιολογικών μελετών, δεν μας απασχολεί ούτε το κιτς 
και η ξεφτίλα της υπόθεσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τα γκρικ καμάκια ήταν 
ένας μύθος, μια διδαχή, μια εθνική παράδοση και παρακαταθήκη σεξισμού και 
κουλτούρας βιασμού για τις επόμενες γενιές νησιωτών. Τελικά, πόσο βαθιά εί-
ναι η δίψα του Έλληνα άντρα για τις λευκές επιδερμίδες και τα ξανθά μαλλιά; Τι 
αποζητά από τις «εύκολες» γυναίκες; Τη «χοτ» Αγγλίδα, την «πουτάνα» Ρωσίδα, 
τη φοιτητριούλα; Δεν είναι η σεξουαλική πείνα που τους καθοδηγεί αλλά η ανά-
γκη τους για επιβολή. 
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ψη, για τους τουρίστες ατιμωρησία επίσης, αφού αφήνονται ελεύθεροι, φεύγουν 
από το νησί και μην τους ξαναείδε κανείς, ενώ στη χώρα τους δεν μαθαίνει κανείς 
τίποτα. Όσο για τους μετανάστες, σύμφωνα με την κρατική αφήγηση αυτοί είναι 
ούτως ή άλλως βιαστές και εγκληματίες. 

 «Ροζ βίντεο», νταβατζιλίκια και μαφιοζοποίηση της ελληνικής 
κοινωνίας
Η υπόθεση της Ρόδου έφερε ξανά στην επιφάνεια και ένα άλλο ζήτημα, αυτό 
της καταγραφής και διάδοσης ή απειλής διάδοσης μέσω των social media φω-
τογραφιών και βίντεο «ερωτικού περιεχομένου». Αναφερόμαστε στα περιβόητα 
«ροζ βίντεο» και στα διάφορα «κυκλώματα» εκβιαστών της διπλανής πόρτας που 
βγαίνουν «στη φόρα», και λόγω της υπόθεσης της Λίνας Κοεμτζή. Δεν μπορού-
με να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει αλλά μπορούμε να είμαστε σίγουρες ότι οι 
εκβιασμοί με τα «ροζ βίντεο» έχουν κατά βάση υλικό αντίκρισμα, έχουν ως στό-
χο την προσταγή γυναικείας εργασίας. Μέσο πειθάρχησης μπορεί να είναι η α-
πειλή δημοσίευσης βίντεο και φωτογραφιών στα social media αλλά μπορεί ταυ-
τόχρονα να είναι και το παραδοσιακό ξύλο και οι συστηματικοί βιασμοί. Και τα ο-
φέλη από αυτές τις πρακτικές μπορεί να είναι ποικίλα: από την προσφορά σεξου-
αλικών υπηρεσιών με ή χωρίς πληρωμή, μέχρι τις προσωπικές «χάρες» και εξυ-
πηρετήσεις, τη διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Βέβαια, νταβατζιλίκια τέτοιου τύπου 
μπορούν να ασκούνται χωρίς τιμωρία και κατ΄ εξακολούθηση σε γυναίκες εργα-
τικής καταγωγής, σε γυναίκες ευάλωτες και μόνες. (Σε επόμενο τεύχος θα επα-
νέλθουμε στο θέμα).

Οι μαζικοί βιασμοί, οι δολοφονίες, οι εκβιασμοί με τα «ροζ βίντεο» δεν συμ-
βαίνουν προφανώς σε κοινωνικό κενό, ούτε αποτελούν καιρικό φαινόμενο. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι από το ’90 και μετά η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα υπο-
δοχής μεταναστών και μεταναστριών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 
των Βαλκανικών χωρών. Οι μετανάστριες έρχονταν μαζικά για να εργαστούν είτε 
ως οικιακές εργάτριες είτε -μέσα από μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις διακίνη-
σης- ως εργάτριες του σεξ σε συνθήκες σκλαβιάς. Μάλιστα, μεγάλο μέρος των α-
ντρών αυτής της χώρας, σύζυγοι, αδερφοί, πατεράδες απαίτησαν όλο και περισ-
σότερες υπηρεσίες από γυναίκες που δούλευαν στην καταναγκαστική πορνεία. 
Όπως βέβαια, και μεγάλο μέρος αυτής της κοινωνίας άντλησε υπεραξία από τους 
νέους κύκλους συσσώρευσης εργασίας και πλούτου πάνω στις πλάτες των μετα-
ναστριών. Η μαφιοζοποίηση κομματιών της ελληνικής κοινωνίας και της οικονο-
μικής και πολιτικής ζωής ήταν μια μεγάλη αλλαγή. Αφετέρου, η μετάβαση στη 
μαζικά καταναγκαστική πορνεία έφερε αλλαγές που αφορούσαν τις μεθόδους 
πειθάρχησης των νέων εργατριών του σεξ. Σε συνθήκες σκλαβιάς, οι μέθοδοι έ-
γιναν πολύ πιο βίαιες, πολύ πιο εντατικές και συντριπτικές εναντίον των γυναι-
κών. Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν βέβαια άμεσο αντίκτυπο στις γενικότερες εγ-
χώριες συνθήκες εργασίας, όπως και στον εγχώριο πολιτισμό των φύλων. Μέσα 
στη δεκαετία του ’90, ο σεξισμός της ελληνικής κοινωνίας ανανεώθηκε και έγινε 
αιχμηρότερος, δριμύτερος: διαμορφώθηκε εκ νέου από την κουλτούρα που έφε-
ρε η φιγούρα του νέου πανίσχυρου πορνοπελάτη, από τα νέα ρατσιστικά στερε-
ότυπα περί Ρωσίδων κλπ. Η νέα υπερσεξουαλικοποιημένη εποχή μας, έχοντας α-
φομοιώσει τα ριζοσπαστικά αιτήματα του παρελθόντος περί σεξουαλικής απε-
λευθέρωσης, επέβαλε ένα νέο μισογυνισμό και εντατικοποίησε την εκμετάλλευ-
ση του γυναικείου σώματος. 

Η ανανεωμένη κουλτούρα βιασμού και ο ανανεωμένος σεξισμός σήμαινε 
και νέες σχέσεις εκμετάλλευσης και τρόπους πειθάρχησης για το σύνολο των γυ-
ναικών της εργατικής τάξης και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που το γενικό πρό-
σταγμα εργασίας το έδιναν οι μαφιόζικες πρακτικές. Μαφιοζοποίηση της ελλη-
νικής κοινωνίας σημαίνει ότι όλο και περισσότερα κάθε είδους αφεντικά ακο-
λουθούν αντίστοιχες πρακτικές, που περιλαμβάνουν σίγουρα την άτυπη, μαύ-
ρη και ιδιαίτερα εντατικοποιημένη εργασία, όπως και την απαίτηση για προσω-
πικές «χάρες» ή και τις μαφιόζικες τιμωρίες προς παραδειγματισμό των εργατών. 
Μαφιοζοποίηση σημαίνει και νταβατζιλίκι, ακόμη και από τον γκόμενό σου που 
μπορεί να πηγαίνει γυμναστήριο και σου ρίχνει μερικές ψιλές. Η περίπτωση λοι-
πόν της δολοφονίας στη Ρόδο μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη περίπτωση σεξου-
αλικής βίας και επιβολής, ενταγμένη σε πολύ συγκεκριμένες υλικές σχέσεις συμ-
φερόντων με συγκεκριμένη ιστορική καταγωγή.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κοινωνία και έτσι όπως έχει διαμορ-
φωθεί από το 1990 και μετά, είναι μια κοινωνία όπου το γυναικείο σώμα θεωρεί-
ται το κατεξοχήν εμπόρευμα. Η βία, οι απειλές, οι εκβιασμοί και οι βιασμοί είναι 
μέσα πειθάρχησης των γυναικών με σκοπό την προσταγή και εκμετάλλευση υ-
ποτιμημένης γυναικείας εργασίας. Από τα σεξιστικά αστεία, μέχρι τα πεσίματα 
και την υπόθεση της Ρόδου, όλα είναι κομμάτια αυτής της σεξιστικής και ρατσι-
στικής κοινωνίας. Η απάντηση και η επίθεση σε αυτήν την κοινωνία είναι οι σχέ-
σεις που χτίζουμε η μια με την άλλη και ακόμη περισσότερο η ύπαρξη, δράση και 
εξάπλωση φεμινιστικών αυτόνομων ομάδων. 

   

Με κεριά και πλακάτ μπροστά από τη Βουλή οι γυναίκες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και της ΝΔ και του Ποταμιού, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησαν «σιωπηρή, 
συμβολική, ειρηνική διαμαρτυρία» με αφορμή την υπόθεση της Ρόδου. «Η πα-
τριαρχία μας σκοτώνει», «ούτε μία λιγότερη» και πολλά χασμουρητά. Το γελοίο 
κείμενο1 της συγκέντρωσης που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, γενικο-
λογούσε του στιλ: «η βία όπου και αν εκδηλωθεί φέρνει βία στην κοινωνία», αλλά 
και «επιβάλλεται η ορθή διαπαιδαγώγηση των νέων μέσα στην οικογένεια και 
στο σχολείο, με ταυτόχρονη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, ώστε να 
διοχετευθεί η ενεργητικότητα κι ο δυναμισμός των νέων σε δημιουργικές δρά-
σεις» ή «είναι απολύτως αναγκαίο το Οικογενειακό Δίκαιο, αλλά και η ενημέρωση 
πάνω στα Δικαιώματα που απορρέουν από το θεσμικό μας πλαίσιο, να ξεκινήσει 
από τα σχολεία με ταυτόχρονη ένταξη των Σπουδών Φύλου, στην Εκπαίδευση..» 
Μιλάμε για μέτρα φωτιά ενάντια στην πατριαρχία. 

Κλείνοντας: «Για να μην χαθεί άλλη Ελένη, είναι καθήκον όλων μας, να αναδει-
κνύουμε κάθε περιστατικό βίας και να στηρίζουμε κάθε γυναίκα που έχει το θάρ-
ρος να καταγγείλει ό,τι βίωσε..». Η προτροπή σε καταγγελία έχει γίνει το νέο χάιπ 
των ημερών. Ακούγεται από παντού. Πολύ ύποπτο. Από τη μια το κράτος, η αστυ-
νομία, τα μίντια, η βιομηχανία ομορφιάς, διασκέδασης, το ιατρικό κατεστημένο, 
τα πανεπιστήμια, οι αίθουσες δικαστηρίων, οι χώροι εργασίας, το αφεντικό σου, 
οι πελάτες κλπ αναπαράγουν και επιβάλλουν σεξιστικές πρακτικές και πρότυπα, 
την κουλτούρα βιασμού και την εκμετάλλευση των γυναικείων σωμάτων και από 
την άλλη σου λένε «κατήγγειλε» και αν δεν το κάνεις δεν είσαι πολύ θαρραλέα. 
For once προτείνουμε να λένε τέρμα πια με τις σεξιστικές μαλακίες, άντρες σκά-
στε και μαζέψτε τα ξερά σας και τα πουλιά σας! Βρείτε το θάρρος, μπορείτε!

1 Βλέπε http://www.protothema.gr, Σιωπηρή διαμαρτυρία στο Σύνταγμα στη μνήμη 
της Ελένης Τοπαλούδη, Δεκέμβρης 2018.

1 Βλέπε https://www.ethnos.gr, Μητέρα Λίνας Κοεμτζή: Σκότωσαν την κόρη μου όπως την 
Τοπαλούδη, Φλεβάρης 2019.

2 Βλέπε http://www.newsit.gr, Ρόδος: Σάλος με τις αισχρές αναρτήσεις για την Ελένη Τοπαλούδη – 
«Θα βρούμε την άκρη με αυτούς τους βρωμιάρηδες» – video, Δεκέμβρης 2018.

3 Βλέπε https://www.theguardian.com, Holiday rapes increase on Greek islands, Ιανουάριος 
2003. 

4 Bλέπε https://www.dailymail.co.uk, Teenager raped on Greek holiday isle, Σεπτέμβριος 2002.
5 Βλέπε https://www.protothema.gr, Βρετανίδες τουρίστριες δίνουν το... ok για να τις βιάσουν!, 

Αύγουστος 2013.


