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Η έξαρση των βιασμών τουριστριών στα ελληνικά νησιά το 
καλοκαίρι που μας πέρασε οπωσδήποτε αντιμετωπίστηκε 
από τα μίντια με περισσό ενδιαφέρον. Γνωστές φασιστο-
φυλλάδες με πολύχρονη εμπειρία στο ξέπλυμα βιαστών 
επιχείρησαν να συγκαλύψουν τους βιασμούς και τις δολο-
φονίες γυναικών επιστρατεύοντας τον μύθο της «φάμπρι-
κας εικονικών βιασμών με σκοπό την είσπραξη αποζημίω-
σης από τις ασφαλιστικές». 

Η εμφανώς γελοία υπεράσπιση των βιαστών έχει πιο μακριά 
πλοκάμια απ’ ότι μπορεί κανείς να διακρίνει με την πρώτη 
ματιά. Έχει άμεση σχέση με τη γιγάντωση της βιομηχανί-
ας τουρισμού στα 80’s με εμβληματικά παραδείγματα το 
Φαληράκι της Ρόδου, τα Μάλια της Κρήτης και τον Κάβο 
της Κέρκυρας, τα οποία δεν ήταν κάποιο είδος ανεξήγητου 
οικονομικού θαύματος. Ήταν το αποτέλεσμα μιας κρατικής 
πολιτικής η οποία μετέτρεψε ολόκληρες περιοχές σε ζώ-
νες διασκέδασης, έχωσε λεφτά στις τσέπες ξενοδόχων και 
αφεντικών και πριμοδότησε την ανάπτυξη του μαφιόζικου 
κεφαλαίου. Ήταν και είναι μία πολιτική πρόσδεσης των μι-
κροαστικών και μεσαίων στρωμάτων με το κράτος τους. 

Παράλληλα, ήταν και είναι μία πολιτική υποτίμησης και πει-
θάρχησης της γυναικείας εργατικής τάξης. Κάθε καλοκαίρι, 
νεαρές τουρίστριες καταφθάνουν κατά χιλιάδες στα ελλη-
νικά νησιά μέσω οικονομικών all inclusive πακέτων. Η φι-

γούρα της νεαρής ευρωπαίας που έρχεται για να διασκε-
δάσει, να τα πιει και να πειραματιστεί δεν περνάει απα-
ρατήρητη στον ντόπιο αντρικό πληθυσμό. Οι τουρίστρι-
ες χαρακτηρίζονται και αντιμετωπίζονται από ολόκληρες 
κοινωνίες, τους μπάτσους, τους δικηγόρους και τα μίντια 
ως «ξέκωλα», ως γυναίκες που «τα ‘θελαν και τα ‘παθαν».  
Η κατασκευασμένη εικόνα άλλης μιας γυναίκας που δεν 
μπορεί να βιαστεί είναι το δομικό στοιχείο της κουλτούρας 
του βιασμού.

Παρομοίως, η φετινή καμπάνια δυσφήμισης των καταγγελι-
ών ως «φάμπρικα εικονικών βιασμών» είναι η άλλη όψη 
του ίδιου νομίσματος. Αφενός, η φιγούρα της ραδιούργας 
γυναίκας που θα υπέβαλλε τον εαυτό της στην ταπεινω-
τική και εξουθενωτική διαδικασία της καταγγελίας και της 
ανάκρισης από την αστυνομία  με μόνο σκοπό να εισπρά-
ξει μια υποτιθέμενη αποζημίωση υπάρχει μόνο στα μυα-
λά των μπάτσων, των δικηγόρων και των φασιστοφυλλά-
δων. Αφετέρου, ο μύθος των “εικονικών βιασμών” ήρθε 
για να θολώσει τα νερά λίγους μήνες μετά την καταφανή 
βία κατά της φοιτήτριας στη Ρόδο και της Αμερικανίδας 
τουρίστριας στην Κρήτη οι οποίες βιάστηκαν και δολοφο-
νήθηκαν πλήττοντας το ειδυλλιακό τοπίο των υποτιθέμε-
νων ελληνικών παραδείσων. 
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