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Ιδού η Ρόδος  
ιδού και το πήδημα»
Συνέντευξη με την Αλεξάνδρα,  

πρώην φοιτήτρια και εργαζόμενη  

στη μαφιοζοποιημένη  

ελληνική επαρχία.

Τ
η συνέντευξη που ακολουθεί την κάναμε τον Ιούνιο που μας πέ-
ρασε με την Αλεξάνδρα. Το σκηνικό είναι απλό: ζέστη, τα πρώ-
τα μπάνια ξεκίνησαν, οι πρώτες άδειες προγραμματίστηκαν (ή 
και όχι), οι τουρίστες διπλασιάστηκαν και τα ελληνικά αφεντι-
κά τρίβουν ήδη τα χεράκια τους. Το καλοκαιράκι ήρθε και πάλι 

να δώσει μια «ανάσα» στα ελληνικά νησιά, να αυξήσει λίγο το ΑΕΠ, να λα-
δώσει τα -όχι και τόσο- σκουριασμένα γρανάζια της ελληνικής βιομηχανί-
ας τουρισμού. Και ενώ όλοι βλέπουν θάλασσα, μαγιό και ουζάκι εμείς βλέ-
πουμε εντατικοποίηση της εργασίας, μαφιοζοποίηση, νταβατζιλίκια και 
μπόλικη σεξουαλική βία. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά παρενοχλήσεων, κα-
κοποιήσεων και βιασμών που έχουμε ακούσει, διαβάσει ή και δει να συμ-
βαίνουν σε γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Μάλια Κρήτης, 
το Λαγανά Ζακύνθου, το Φαληράκι της Ρόδου και αλλού. Όπως υποστηρί-
ξαμε και στο προηγούμενο τεύχος1, τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα κα-
τεξοχήν υπόδειγμα της βιομηχανίας τουρισμού και διασκέδασης, μιας βι-
ομηχανίας που συμπυκνώνει και νομιμοποιεί μια κουλτούρα όπου όλα εί-
ναι αποδεκτά,  όπου το Greek καμάκι είναι παράδοση, όπου τα σφυρίγματα 
στο δρόμο, τα πεσίματα σε μπαρ και τα σοκάκια είναι καθημερινό σπορ 
των ντόπιων. Σημαντικές μερίδες της κοινωνίας των νησιών αυτών, όπως 
μαγαζάτορες, νοικοκύρηδες, ταξιδιωτικά γραφεία και μπάτσοι οργανώνο-
νται και συμμετέχουν στην παραγωγή κέρδους που βασίζεται στην εκμε-
τάλλευση της φτηνής εργασίας και την άσκηση σεξουαλικής βίας. Φοιτήτρι-
ες, εργάτριες, μετανάστριες, ντόπιες και τουρίστριες αντιμετωπίζουν καθη-
μερινά παρενοχλήσεις στην δουλειά, μαρκαρίσματα στο δρόμο, χουφτώ-
ματα σε μπαρ και σοκάκια ακόμη και βιασμούς δημόσια θέα. Η Α. μας περι-
γράφει τη δική της εμπειρία από ελληνικό νησί, όπως την έζησε σαν φοιτή-
τρια και εργαζόμενη στη Ρόδο. Στο νησί που είναι γνωστό για τον «Κολοσ-
σό» , τα φτηνά πακέτα διακοπών και τα σφηνάκια 1 ευρώ, η κουλτούρα του 
βιασμού είναι διάχυτη και εμφανής σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, 
όπως μας λέει. Όπως και πολλά άλλα μέρη της ελληνικής επαρχίας, η Ρό-
δος ζει από τους φοιτητές, το στρατό και φυσικά τους τουρίστες. Είναι μια 
ταξικά διαστρωματωμένη κοινωνία, μέσα στην οποία εκφράζονται -όπως 
και παντού άλλωστε- συγκεκριμένα υλικά συμφέροντα. Η στήριξη και η α-
νάπτυξη μιας βιομηχανίας διασκέδασης, όπου όλα είναι επιτρεπτά και όλα 
δικαιολογούνται, αποτελούν κομμάτι έκφρασης των συμφερόντων αυτών. 
Τι άλλο να περίμενε κανείς από ένα τόπο γνωστό για το ρητό «ιδού η Ρόδος 
ιδού και το πήδημα».

1 Για περισσότερα σχετικά με την τουριστική βιομηχανία βιασμού στα ελληνικά νησιά δες 
«Μαφιοζοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και βιασμοί: η περίπτωση της Ρόδου», Μιγάδα, 
τεύχος 22.
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Μιγάδα: Για πες μας λοιπόν, πότε ζούσες στη Ρόδο;
Αλεξάνδρα: Εγώ βρέθηκα στη Ρόδο πρώτη φορά για να 
μείνω το 2005 και τελικά εγκαταστάθηκα εκεί μέχρι το 
2013. Σπούδαζα και παράλληλα δούλευα. Είχα αρκετή 
κοινωνικοποίηση γιατί ήμουν κάπως δύο ταχυτήτων, το 
πρωί σχολή και το βράδυ δουλειά. Ήξερα διάφορο κό-
σμο, καθώς το μέρος ήταν μικρό, δεν ήταν και δύσκολο.

Μιγ: Τι δουλειές έκανες;
Α: Στην αρχή δούλευα σε διάφορα μαγαζιά, κυρίως 
πρωινά σαν πωλήτρια κλπ. Ένα διάστημα δούλευα και 
νύχτα σε ένα τύπου φοιτητικό-καλλιτεχνικό στέκι σαν 
σερβιτόρα.

Μιγ: Θες να μας πεις λίγα λόγια για τη δουλειά σου 
εκεί;
Α: Κοίταξε, το αφεντικό μου που ήταν έτσι πολύ περι-
θωριακό τυπάκι, μπλεγμένος σε διαφορά σκηνικά με 
ναρκωτικά… Βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε…Υ-
ποστήριζε ότι τα είχε αφήσει όλα στο παρελθόν, αλλά 
όλη η παρέα του που μαζευόταν κατά καιρούς στο μα-
γαζί ήταν σε αυτή την φάση. Ήξερες ότι έπρεπε να 
κρατήσεις απόσταση, γιατί ήταν πολύ πιθανό να ξεφύ-
γει πολύ εύκολα η φάση. Από το να σου πουν απλά μια 
μαλακιά, του τύπου «που είσαι καύλα μου», να αρχί-
σουν να σου λένε πώς πηδάνε τις γκόμενές τους, μέχρι 
αυτό το σκηνικό που έκανε σ’ εμένα και που μετά στα-
μάτησα την δουλειά.

Μιγ: Τι σκηνικό δηλαδή;
Α: Όταν δούλευα βραδινή βάρδια, είχα δεχτεί μια πα-
ρενόχληση γερή από το αφεντικό μου. Ντάξει ήταν πέ-
σιμο κανονικό, δηλαδή σε βουτάω και σε ακινητοποιώ 
πάνω στη μπάρα, την ώρα που κλείναμε το μαγαζί.

Μιγ: Και κατάφερες να γλιτώσεις;
Α: Ντάξει τη γλίτωσα με κάνα δυο χαστούκια γιατί ήταν 
λίγο ντίρλα ο τύπος.

Μιγ: Από τις άλλες κοπέλες είχες ακούσει κάποιο α-
ντίστοιχο σκηνικό;
Α: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν δούλευα εκεί ήμουν και 
πιο μεγάλη. Αυτές ήταν τύπου 20 ενώ εγώ ήμουν 25, οπό-
τε είχα και άλλο αισθητήριο, καταλάβαινα και το πείραγ-
μα δεν μου φαινόταν οκ. Τώρα προφανώς και σε εκείνες 
θα το έκανε αυτό το πράγμα αλλά δεν το συζητούσαν.

Μιγ: Πως ήταν η υπόλοιπη ζωή εκεί, το νησί, οι 
ντόπιοι;
Α: Γενικά η Ρόδος είναι ένα μέρος όπου τους αρέσει 
να δείχνουν ότι έχουν πολλά λεφτά. Ήταν πολύ συχνό 
κάποιος Ροδίτης να έχει ένα νυχτερινό μαγαζί, τύπου 
καφενείο, κλάμπ, μπαρ κτλ, να έχει κάποιο τουριστι-
κό κάπου αλλού, ή να έχει στην αγορά ένα ρουχάδικο 
με μαγιό και να ’ναι και δικηγόρος. Εκεί είναι συγκεκρι-
μένα τα άτομα που έχουν τα μαγαζιά και έχουν διάφο-
ρων ειδών μαγαζιά. Το πρωί, στο κέντρο πχ. της πόλης, 
είναι πιο γραφείο-λεφτά-ψώνια-κουστούμι η κατάστα-
ση. Έτσι είναι βέβαια χειμώνα-καλοκαίρι. Συνήθως την 
ημέρα τουρίστες, μαγαζάτορες, ντόπιοι είναι όλοι μαζί 

και ο καθένας είναι στην φάση του. Εμείς πηγαίναμε 
στις δουλειές, άλλοι στις σχολές, άλλοι κάναν το μπά-
νιο τους στην θάλασσα. Το βράδυ όμως αυτό αλλάζει 
και σπάει τελείως ο κόσμος.

Μιγ: Τι εννοείς, ότι τα μέρη που βγαίνουν οι ντόπιοι 
και οι τουρίστες διαφέρουν;
Α: Ναι, υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Σε συγκεκρι-
μένα μέρη θα πάνε αυτοί που έχουν τα φράγκα-προ-
φανώς!- ή αυτοί που έρχονται σαν επισκέπτες αλλά ε-
πίσης έχουν φράγκα. Οι φοιτητές θα πάνε αλλού και οι 
τουρίστες θα πάνε αλλού, όπως γίνεται σε όλες τις πό-
λεις που έχουν φοιτητική ζωή και τουρισμό.

Μιγ: Οι παρενοχλήσεις στο δρόμο ήταν συχνό 
φαινόμενο;
Α: Καλά βέβαια, ήταν πολύ συνηθισμένα τα πειράγμα-
τα και οι παρενοχλήσεις στο δρόμο. Όσες βγαίναμε ή-
μασταν πάντα στην τσίτα να πάρουμε η μια την άλλη 
να δούμε αν έφτασε σπίτι, αν μπήκε, αν κλείδωσε κλπ.

Μιγ: Φανταζόμαστε ότι για κάποια κοπέλα που 
πήγαινε σε ένα μπαρ ή περπατούσε στο δρόμο το 
βράδυ ήταν πολύ αισθητό όλο αυτό…
Α: Ναι βέβαια, από το πολύ «ήπιο» του τύπου θα σε πά-
ρουν από πίσω με το αυτοκίνητο και θα σου την πέ-
φτουν μέχρι να αρχίσεις να τρέχεις που ήταν βασικά 
μια καθημερινότητα, μέχρι ακραία σκηνικά του τύπου 
να σε πιάσουν και να σε ακινητοποιήσουν. Αλλά και αν 
δε φτάσουν στο σημείο να σε βιάσουν, τότε έχουν σί-
γουρα φτάσει σε σημείο να σε κάνουν να νιώσεις α-
κραία σωματική απειλή. Γενικά το βράδυ φοβάσαι, ει-
δικά άμα μένεις σε κάποιο πιο απόμερο μακρινό μέ-
ρος που δεν φωτίζεται πολύ καλά, δεν έχεις μεταφορι-
κό και είσαι με τα πόδια.

Μιγ: Αυτοί που κάνουν όλες αυτές τις επιθέσεις τι 
φιγούρες ήταν;
Α: Αυτά γίνονται κυρίως από ντόπιους. Το ξέραμε και 
τότε δηλαδή. Υπήρχε η συμπεριφορά ότι επειδή είμα-
στε φοιτήτριες θα μας την πέσουν. Δεν ήμασταν από 
εκεί και άρα ήμασταν εύκολος στόχος. Οπότε και εμείς 
ήμασταν πολύ στην τσίτα να το προσέξουμε αυτό. Α-
κούγαμε και διάφορες ιστορίες. Βλέπαμε και διάφορες 
ιστορίες ειδικά τα καλοκαίρια…

Μιγ: Δηλαδή τι παραπάνω γίνεται εκεί τα 
καλοκαίρια;
Α: Το καλοκαίρι με τον τουρισμό είναι τελείως ανεξέ-
λεγκτη η φάση. Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορα θέ-
ματα με τουρίστριες που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. 
Για μας τέτοια σκηνικά ήταν πολύ καθημερινά.

Μιγ: Όταν λες σκηνικά;
Α: Σκηνικά όπως να βλέπεις την άλλη στο πεζοδρό-
μιο, να περνάει κόσμος από δίπλα και να είναι η κο-
πέλα λιωμένη στο πάτωμα… Ούτε που μπορώ να σας 
πω τι της έκαναν. Εγώ ας πούμε έμενα ένα διάστημα 
σε μια περιοχή που είναι η κατεξοχήν τουριστική περι-
οχή της Ρόδου, στην Ορφανή, και το στέκι που σύχνα-

ζα ήταν ακόμα πιο κοντά σε αυτήν την περιοχή. Ου-
σιαστικά ήταν ένας δρόμος μόνο με τουριστικά μπαρ 
και βλέπαμε πολύ συχνά μεθυσμένες γυναίκες παντού 
που κάποιος τις εκμεταλλεύονταν.

Μιγ: Τουρίστριες ή και ντόπιες;
Α: Ε στην τουριστική περιοχή πήγαιναν κυρίως του-
ρίστριες. Είναι φάση graduation, μόλις έχω τελειώσει 
το σχολείο, είμαι 18, είμαι με τα μυαλά στα κάγκελα, 
μου έχουν πει ότι μπορώ να πάω με ένα πακέτο 250 
ευρώ να κάτσω μια βδομάδα στη Ρόδο και να τα σπά-
σω. Προφανώς δεν έρχονται για να ζήσουν όλο το υ-
πόλοιπο… Αυτό είναι και το επικρατέστερο κομμά-
τι του τουρισμού στη Ρόδο. Είναι αυτά τα παιδιά που 
έρχονται και γύρω τους έχει φτιαχτεί η τοπική οικονο-
μία, με τα σφηνάκια 1 ευρώ, το barman’s special και 
άλλα πολλά.

Μιγ: Barman’s special!; Ακούγεται σαν κάτι που δεν 
θα θέλαμε να ξέρουμε τι το special έχει… Θυμάσαι 
κανένα άλλο περιστατικό από αυτά που μας λες ότι 
έχεις δει;
Α: Ένα άλλο που θυμάμαι έντονα, ήταν εκεί κοντά στην 
τουριστική περιοχή, σε ένα από τα αναβαθμισμένα 
μαγαζιά της Ρόδου, τύπου παμπ, από τα καλά μαγα-
ζιά που μάζευε τον οκ κόσμο της Ρόδου, λίγο πιο χιπ-
στεράδες, εναλλακτικούς, τέτοια φάση. Ακριβώς πίσω 
από το μαγαζί είναι ο τουριστικός δρόμος από τον ο-
ποίο σκάγανε προς την παραλία άντρες που παίρνανε 
τις κοπέλες σέρνοντας τες. Σε τέτοια φάση που η άλλη 
ήταν χώμα από σφηνάκια που τους δίνανε με 1 ευρώ, 
και απλά καθόμασταν και βλέπαμε μπροστά μας να τις 
βιάζουν. Μετά άλλο σκηνικό που θυμάμαι είναι να εί-
ναι μια κοπέλα πεσμένη σε ένα στενό -που εντάξει δεν 
μπορείτε να καταλάβετε πόσο κόσμο έχουν αυτές οι 
περιοχές για να βλέπεις κάποιον κάτω και να τον αγνο-
είς- και να παίρνουμε τηλέφωνο να έρθει ασθενοφόρο 
και να μην έρχεται. Σε φάση ότι δεν τους ένοιαζε για-
τί αυτά γίνονταν συνέχεια. Δεν ερχόταν ασθενοφόρο 
για τρεις ώρες.

Θα έλειπε η Ρόδος από τη λίστα με τις καλύτερες 
φοιτητουπόλεις στην Ελλάδα; Φυσικά και όχι! 
Πέρα από πολιτισμό, παραλίες και τουριστικά 
αξιοθέατα φημίζεται για την καλή φοιτητική 
ζωή…ε, κάπου πρέπει να πωλούνται τα σφηνάκια 
με 1 ευρώ τον χειμώνα. 
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Μιγ: Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ντόπιους 
άντρες ή για τουρίστες;
Α: Στις τουριστικές περιοχές αυτοί οι άντρες ήταν κυ-
ρίως τουρίστες, αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν και ντόπιοι 
εκεί γι’ αυτό το λόγο. Οι ντόπιοι όταν την έπεφταν στις 
τουρίστριες ήταν ξέρεις… αυτό το πάλαι ποτέ “greek 
καμάκι”. Αυτό υπάρχει ακόμα στη Ρόδο, ότι “εμείς θα 
πάμε να την πέσουμε γιατί η τουρίστρια έχει έρθει για 
αυτό εδώ, θα πάμε και θα της κάνουμε και τη χάρη που 
θα της την πέσουμε”. Αυτό που περιγράφω το καλοκαί-
ρι ίσχυε φουλ για τις τουρίστριες, όπως το χειμώνα ί-
σχυε φουλ για τις φοιτήτριες.

Μιγ: Οι κοπέλες φοιτήτριες πώς ένιωθαν για όλο 
αυτό;
Α: Είχαμε πολύ αυτό το να προσέχουμε η μία την άλλη. 
Αλλά γενικά δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή είχε περά-
σει και σε μένα ότι αυτή ήταν μια κατάσταση που υ-
πήρχε εκεί πριν πάω εγώ στη Ρόδο και θα συνέχιζε και 
αφότου φύγω.

Μιγ: Πρόκειται για ένα νησί που έχει άλλη εικόνα 
το χειμώνα και άλλη το καλοκαίρι;
Α: Υπάρχουν τα τουριστικά μαγαζιά που ανοίγουν 
μόνο το καλοκαίρι, δηλαδή τη σεζόν Απρίλη-Οκτώ-
βρη, αλλά γενικά είναι ένα ζωντανό νησί, έχει 50.000 
κόσμο. Έχει φοιτητές, έχει στρατόπεδα, έχει μεγάλη κι-
νητικότητα, πληθυσμό που δεν είναι ντόπιοι δηλαδή. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ρόδου που ήταν πολύ έ-
ντονο την περίοδο που έμενα εγώ, είναι πως πρόκει-
ται για ένα νησί που έχει πολύ σεξεργασία χειμώνα-κα-
λοκαίρι. Για να έχετε μια εικόνα, υπήρχαν συγκεκριμέ-
νοι δρόμοι που ήταν μαζεμένα όλα τα μπουρδέλα και 
αυτά ήταν για κάθε γούστο. Είναι πολύ χαρακτηριστι-
κό του νησιού επίσης ότι έχει κόσμο που έρχεται από 
άλλες περιοχές γιατί έχει πολλά μπουρδέλα με τρανς 
γυναίκες.

Μιγ: Τουρίστες, φοιτητές, και στρατός, νύχτα 
και μπουρδέλα…μεγάλη πηγή κέρδους για μια 
κοινωνία.
Α: Εννοείται, δεν υπάρχει παιδιά. Όλο το νησί είναι πε-
ρίπου 50.000 και κάπου 5-6.000 πρέπει να είναι στο 
κέντρο της Ρόδου. Το καλοκαίρι έχει φυσικά τρεις φο-
ρές τον πληθυσμό του σε τουρίστες, συν τους περί-

που 1.500 φοιτητές και φυσικά τους φαντάρους, κα-
θώς έχει πολλά στρατόπεδα η Ρόδος. Φυσικά έχει και 
μετανάστες.

Μιγ: Μιλάμε για κόσμο και κοσμάκη δηλαδή!
Α: Ναι και γενικά έχει διάφορες δοξασίες η Ρόδος. 
Αυτό το «ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα», που για 
τους Ροδίτες, αλλά και γενικά για τον κόσμο έχει μετα-
φραστεί ως “κάνουμε πολύ σεξ”. Έχει αυτή την φήμη η 
Ρόδος, ότι είναι ένα μέρος υπερ σεξουαλικό, που όλοι 
περνάνε καλά, κάνουνε πολύ σεξ και ξεδίνουν, οπότε 
διάφοροι πηγαίνουν στο νησί με αυτό στο μυαλό τους. 
Μπορεί να πάνε φοιτητές, μπορεί να πάνε φαντάροι, 
οποιοσδήποτε τουρίστας, ξένος ή και από άλλα μέρη 
της ελλάδας, να πάει με αυτό στο μυαλό του – ότι δη-
λαδή εκεί πάμε για ξεφάντωμα σεξουαλικό. Έτσι, επει-
δή υπάρχει αυτό στο μυαλό πολλών, σαν να φαίνεται 
οκ, γενικά στην κοινωνία, στην ελλάδα, το να παρενο-
χλήσεις μια γυναίκα. Ακόμα και να την βιάσεις, λες ε-
ντάξει είχε (η γυναίκα) πολλές ορμές, προκάλεσε, φό-
ραγε προκλητικά ρούχα... Εκεί υπάρχει πολύ αυτό, ότι 
δηλαδή όποιος πάει στην Ρόδο έχει πάει για το «ξεφά-
ντωμα». Η άποψη αυτή είναι σαν να σου δίνει κάπως 
ακόμα περισσότερους λόγους ώστε να πιστέψεις ότι 
όλο αυτό που συμβαίνει είναι κάτι αποδεκτό, και εντέ-
λει να είναι κάτι αποδεκτό από τους περισσότερους…

Μιγ: Άρα μέχρι στιγμής, βιασμοί συμβαίνουν σε 
τουρίστριες, σε φοιτήτριες και σε ντόπιες φυσικά. 
Μιλάει κανείς για όλα αυτά;
Α: Στη φάση με τις ντόπιες ούτε οι ίδιες μιλάνε. Είναι 
τόσο κλειστή η κοινωνία που οκ η φοιτήτρια θα φύγει, 
η τουρίστρια θα φύγει, αλλά η Ροδίτισσα θα κάτσει να 
φάει όλο το σκατό. Στην καλύτερη θα είναι άλλη μια 
τρελή που θα λέει ότι την βίασαν.

Μιγ: Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι και πολύ δύ-
σκολο να καταγγελθούν, έτσι δεν είναι;
Α: Ναι βέβαια, άμα είσαι τουρίστρια ή φοιτήτρια είσαι 
μόνη σου, είσαι εύκολος στόχος δεν μπορείς να το ση-
κώσεις μόνη σου. Από την άλλη άμα είσαι ντόπια μπο-
ρεί να έχεις από πίσω σου και κανένα σόι περίεργο. Ε-
πίσης, σε αυτή την περίπτωση που ο βιαστής είναι 
γνωστός, αν μάθει η τοπική κοινωνία ποιος είναι θα γί-
νει χαμός. Υπάρχει πόλωση μεταξύ των κατοίκων.

Μιγ: Και οι Ροδίτες ούτε τσιμουδιά…
Α: Εννοείται! Αφού έχουν όλοι όφελος από τους τουρί-
στες και κάνουν μπίζνες σιγά μην έλεγαν τίποτα.

Εγώ βρέθηκα στη Ρόδο πριν από λίγο καιρό ξανά, 
λίγο μετά από τη δολοφονία της Ελένης (Τοπαλούδη) και 
πήρα ένα ταξί για να πάω στο αεροδρόμιο με ταξιτζή προ-
φανώς Ροδίτη. Αφού με ρωτάει αν είναι πρώτη μου φορά 
στη Ρόδο, του λέω ότι όχι, έχω ξανάρθει πριν χρόνια. Μου 
λέει λοιπόν «εντάξει μας διέλυσε αυτό που έγινε πριν λίγο 
καιρό, φέτος δεν θα έχουμε καθόλου κόσμο γιατί έγινε ζη-
μιά». Του λέω «πώς έγινε ζημιά;». «Ε, αυτό που έγινε με την 
κοπέλα που την σκοτώσανε» απάντησε. «Που την σκό-
τωσαν και την βίασαν» συμπληρώνω εγώ. «Ε ναι αυτό εί-
ναι το ένα και το άλλο είναι ότι πριν από μια βδομάδα έγι-
νε χαμός στο νησί, ένας τύπος παράτησε τη γυναίκα του 
και τα έφτιαξε με το φίλο του» μου συνεχίζει. Και τον ρω-
τάω «και; δολοφόνησε κάποιος κάποιον άλλο;». «Όχι» μου 
λέει. «Α, εντάξει» του λέω, «γιατί μου βάζεις μαζί μια δολο-
φονία και ένα ξέρεις, σεξ!»… «ναι ντάξει έχεις δίκιο, αλλά 
δεν καταλαβαίνω βρε παιδάκι μου πώς γίνεται αυτό να 
συμβαίνει μόνο σε φοιτήτριες και τουρίστριες;» απαντά-
ει. Και του λέω «δεν ξέρω ρε συ πώς γίνεται, δηλαδή εσείς 
ποιες επιλέγετε να βιάσετε; μήπως δεν επιλέγετε να βιά-
σετε τις δικές σας και βιάζετε τις άλλες;»

Μιγ: Και τι απάντησε σ' αυτό;
Α: Τίποτα, του είπα μετά ότι δεν ήταν και λίγα αυτά που 
είχαν ακουστεί εκεί με ντόπιες και ντόπιους και εκείνος 
μαζευόταν και μου έλεγε ότι έχω δίκιο, δεν μπορούσε να 
πει και τίποτα.

«Barman’s special»: Σαν να λέμε κουλτούρα 
του βιασμού σε σφηνάκι. Και αν θέλετε να ξέρετε τι 
το σπέσιαλ βάζει μέσα ο μπάρμαν ρίξτε μια ματιά 
σε όλα εκείνα τα υπολείμματα χυμένων ποτών που 
έχουν ξεμείνει στο τέλος της βραδιάς πάνω στο 
μπαρ. Με κάθε σφηνάκι από υπολείμματα ποτών 
παρέχεται και έτοιμη δικαιολογία σε κάθε επίδοξο 
γκρικ λόβερ βιαστή: «ήταν μεθυσμένη, δεν έφταιγα, 
αυτή μου την έπεσε».


