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Ο νέος νόμος για τον βιασμό 
$ η πιο σύντομη ιστορική 
νίκη του γυναικείου κινήματος»
στα χρονικά!
εμείς πάντως, δεν νιώθουμε νικήτριες

Η 
θεσμική συζήτηση πάνω στον νόμο για τον 
βιασμό είχε οπωσδήποτε το ενδιαφέρον 
της. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η ξαφ-
νική ανάδυσή της στη δημοσιότητα και η 
αξιοσημείωτα γοργή κατάληξή της. Θα λέ-

γαμε, μάλιστα, ότι πρόκειται για την πιο φαστ τρακ δι-
αδικασία που είδαμε ποτέ. Για σκεφτείτε το: Η αριστε-
ρή κυβέρνηση πρότεινε τον Μάρτιο μια κατάπτυστη 

τροπολογία για το τι συνιστά βιασμό· κοινώς ότι ο βι-
ασμός αναγνωρίζεται μόνο άμα βρεθούμε δαρμένες 

και πεταμένες σε κάποιο χαντάκι. Ευθύς αμέσως, το 
ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας «πίεσε» 
την αριστερή κυβέρνηση να την αποσύρει, προ-
τείνοντας την αντικατάστασή της με έναν προο-

δευτικότερο ποινικό ορισμό του βιασμού με 
βάση την απουσία συναίνεσης, «όπως ορίζουν 
οι διεθνείς συμβάσεις». Η αριστερή κυβέρνη-
ση αρχικά έκανε λιγουλάκι τη δύσκολη. Κατό-
πιν, διαβουλεύτηκε με τους αρμόδιους φορείς, 

δηλαδή τους ίδιους τους συντρόφους της από 
την Κουμουνδούρου. Για παράδειγμα, στο τρα-

πέζι των διαβουλεύσεων καθόταν ο διευθυντής της 
εν ελλάδι Διεθνούς Αμνηστίας, Γαβριήλ Σακελλαρί-

δης, που είναι συριζα. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας, 
Φωτεινή Κούβελα, που είναι κι αυτή συριζα. 1 Και κάτι 
άλλες βουλεύτριες του συριζα που είπαν τι πράγματα 
είναι αυτά, σύντροφε υπουργέ Δικαιοσύνης. Κι έτσι ο-
μαλά και αρμονικά, οι σύντροφοι της Κουμουνδούρου 
συνομίλησαν μεταξύ τους  και η «νίκη του κινήματος» 
επήλθε μέσα σε τρεις μήνες, λίγο προτού πέσει η αυ-
λαία της Βουλής για τις εκλογές του Ιουλίου. Αναμφί-
βολα, είναι η πιο σύντομη «ιστορική νίκη του γυναικεί-
ου κινήματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στα 
χρονικά! Επαναλαμβάνουμε: μέσα σε τρεις μόλις μή-
νες, μια πρόταση νόμου που αναγνώριζε τον βιασμό α-
ποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που κινδυνεύ-
αμε να δολοφονηθούμε από τον βιαστή μετατράπηκε 
σε νόμο που αναγνωρίζει ως βιασμό ακόμα και το σεξ 
χωρίς συναίνεση. Προτού καν προλάβουμε να το χω-
νέψουμε, οι «σύντροφοι από την Κουμουνδούρου» μας 
προέτρεψαν να δρέψουμε τις δάφνες της νίκης, αναμέ-
νοντας στο μεταξύ να πιάσει τόπο η ευχή: «ευελπιστού-
με το δικαστικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης να στα-
θεί στο ύψος των περιστάσεων»2. Καλή μας τύχη, λοιπόν, 
συντρόφισσες και πάνω απ΄ όλα, καλές δίκες...

Δεν θέλει και πολύ βασάνισμα για να διαπιστώ-
σουμε το στοιχειώδες: Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. 
Θα μπορούσαμε άνετα να υποθέσουμε ότι όλοι οι ε-

πίσημοι συνομιλητές (κυβέρνηση, Διεθνής Αμνη-
στία, Γενική Γραμματεία Ισότητας) δεν είχαν να δι-
αφωνήσουν εξαρχής σε τίποτε και ότι η όλη ιστο-
ρία ήταν σικέ. Στο βάθος έρχονταν εκλογές, οπότε 
τέτοιες «νίκες» μπορούν άνετα να εξαργυρωθούν 
στην κάλπη κατά το προσφιλές συριζαϊκό σύνθη-
μα «βρεθήκαμε στους δρόμους θα βρεθούμε και 
στην κάλπη». Σε τούτη την περίπτωση, μπορού-
με να υποκλιθούμε στο μεγαλείο του πολιτικού ο-
πορτουνισμού και να φροντίζουμε να φυλαγόμα-
στε από τα μακρουλά πλοκάμια του.

Από την άλλη, εύλογα θα υποστήριζε καμιά 
ότι η ποινική μεταχείριση του βιασμού έχει πολύ 
μεγαλύτερο βάθος, ιστορία και διαμάχες από την 
«τρίμηνη μάχη» που δόθηκε στα έδρανα της Βου-
λής. Σωστά. Το έχουμε κι αυτό υπόψη. Ωστόσο, 
προτού βιαστούμε να γιορτάσουμε ως «νίκη των α-
γώνων του γυναικείου κινήματος» τον νέο νόμο για 
τον βιασμό, θα προτιμήσουμε να πούμε δυο λόγια 
για το πρόβλημά μας με τις λεγόμενες προοδευτι-
κές για το βιασμό νομοθεσίες. Θα υποστηρίξουμε 
γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα το 
πώς εμείς, από τα κάτω, ερμηνεύουμε, οργανώνου-
με, συλλογικοποιούμε τις εμπειρίες μας και τις αντι-
στάσεις μας απέναντι στην κουλτούρα του βιασμού 
και το πώς, ποιους και γιατί αφορά μια συζήτηση 
για τον εκσυγχρονισμό της κρατικής νομοθεσίας. 

Oι νομοθεσίες κι εμείς 
Το τι σημαίνει βιασμός και το πώς τον αντιμετωπί-
ζουμε ήταν και είναι υπόθεση δική μας. Δεν είναι 
δουλειά καμίας μκο, κανενός υπουργού, νομοθέ-
τη ή δικαστή. Γι΄αυτό και όταν έχουμε να κάνουμε 
με νόμους που αφορούν τον βιασμό ή που γενικά 
«θέλουν το καλό μας», κρατάμε στο μυαλό μας ο-
ρισμένες βασικές αρχές. 

Πρώτο. Οι κρατικές νομοθεσίες και η απονο-
μή δικαιοσύνης είναι εγγενώς συνδεδεμένες με την 
ταξική ιεράρχηση των καπιταλιστικών κοινωνιών 
μας. Όσο κι αν παριστάνουν ότι αντιμετωπίζουν ι-
σότιμα τους πολίτες, εφαρμόζονται με ταξικά, ρα-
τσιστικά, σεξιστικά κριτήρια. Κι αυτό συμβαίνει για-
τί στόχος των νόμων και της δικαιοσύνης είναι να 
διασφαλίζουν την όσο το δυνατό πιο ομαλή αναπα-
ραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων πάνω στις ο-
ποίες στηρίζεται το καπιταλιστικό σύστημα.
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Δεύτερο. Οι νομοθεσίες προφανώς δεν είναι άκα-
μπτες στο χρόνο. Για παράδειγμα, σε ζητήματα που α-
φορούν την οικογένεια, το φύλο και τη σεξουαλικότη-
τα, τα καπιταλιστικά κράτη και οι νομοθέτες τους λαμ-
βάνουν υπόψη τις αλλαγές που συμβαίνουν στο πραγ-
ματικό σύνταγμα των κοινωνικών σχέσεων. Όμως, αντί 
να αναγνωρίζουμε αυτές τις αλλαγές ως βήματα κοινω-
νικής προόδου, καλύτερα θα ήταν να τις αντιμετωπί-
ζουμε ως μεθόδους κρατικής μεσολάβησης, ρύθμισης 
και εξομάλυνσης των αντιθέσεων. Οι νομοθεσίες δεν ι-
κανοποιούν τα από τα κάτω κινηματικά αναδυόμενα 
ζητήματα. Αντιθέτως, μεταφράζουν αυτά τα ζητήματα 
στη γλώσσα του νόμου και της εξουσίας, τα ρυθμίζουν 
με εργαλεία κομμένα και ραμμένα για εισαγγελείς, ανα-
κριτές, δικαστές, δικηγόρους. Επιπλέον, οι κρατικές νο-
μοθεσίες θρέφουν μια πληθώρα θεσμικών φορέων που 
διατάσσσονται γύρω από αυτές. Η λεγόμενη μκοποιή-
ση του γυναικείου ζητήματος σχετίζεται άμεσα με τού-
τη τη διαδικασία, αλλά όχι μόνο.

Τρίτο. Άλλο πράγμα είναι ένας νόμος και άλλο 
πράγμα η πρακτική εφαρμογή του. Στο ζήτημά μας, 
άλλο πράγμα είναι το τι προβλέπει η νομοθεσία για 
τον βιασμό και άλλο πράγμα το τι συμβαίνει στις αί-
θουσες των δικαστηρίων, όπου έχουμε δει τι σημαί-
νει στην πράξη η δικαιοσύνη «τα ’θελες και τα ’πάθες». 

Τέταρτο. Οι φεμινιστικοί αγώνες, και εδώ αναφε-
ρόμαστε στους λόγους και τους αγώνες των αυτόνο-
μων φεμινιστικών ομάδων, ανέδειξαν τον βιασμό σε 
μια γλώσσα βγαλμένη μέσα από την κοινωνική μας ε-
μπειρία και την εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Αυτή η 
γλώσσα ήταν -και για εμάς δεν παύει ποτέ να είναι- α-
μετάφραστη στη γλώσσα του νόμου, γιατί η αντιμετώ-
πιση του βιασμού ήταν και είναι υπόθεση δική μας, έξω 
από μεσολαβήσεις. Οι αυτόνομες φεμινίστριες δεν εξή-
γησαν τον βιασμό σαν λήμμα στο λεξικό, ούτε τον όρι-
σαν με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε κάποιο άρθρο 
του ποινικού κώδικα.  Αντιθέτως, επιτέθηκαν στην κοι-
νωνική συνθήκη που τον θρέφει, αμφισβήτησαν τα έμ-
φυλα στερεότυπα που τον αναπαράγουν. Με άλλα λό-
για συνέδεσαν τον βιασμό με την καθημερινή βία και ε-
πιβολή που θέλει τις γυναίκες μηχανές αναπαραγωγής, 
αντικείμενα του σεξ, πειθαρχημένες συζύγους, μανάδες 
και νοικοκυρές για την ομαλή λειτουργία του καπιταλι-
στικού κοινωνικού εργοστασίου.

Πέμπτο. Δεν αδιαφορούμε καθόλου για τους νό-
μους του κράτους που αφορούν τον έλεγχο της σεξου-
αλικότητάς μας και των σωμάτων μας, εντέλει την ίδια 
μας τη ζωή. Οι νόμοι που ποινικοποιούν τη σεξουαλι-

κότητα, την έκτρωση, τις αντιστάσεις και τις πρακτικές 
μας, θα μας βρίσκουν προφανώς απέναντι. Όμως δεν 
πρόκειται επουδενί να κάνουμε σημαία στους αγώνες 
μας τις θεσμικές διεκδικήσεις και τον εκσυγχρονισμό ο-
ποιουδήποτε ποινικού κώδικα που εκ γενετής στρέφε-
ται ενάντια στην τάξη μας. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε 
προτάσεις για να βελτιωθεί το κράτος. Δεν είμαστε σε 
πόστα μεσολάβησης για να υποδεικνύουμε σε νομοθέ-
τες και υπουργούς τι να κάνουν (ούτε έχουμε σχετικές 
φιλοδοξίες). Τα μονοπάτια των θεσμικών διεκδικήσεων 
είναι αποδεδειγμένα ολισθηρά, με μπροστάρηδες φι-
λόδοξους μεσολαβητές που εμπλουτίζουν το βιογρα-
φικό τους με τελικό έπαθλο επιτελική θέση σε μκο ή κά-
ποιον υπουργικό θώκο. Η τρίμηνη «μάχη» για τον πρό-
σφατο νόμο για τον βιασμό είναι ενδεικτική. Ακόμα χει-
ρότερα όμως, τα μονοπάτια των θεσμικών διεκδικήσε-
ων μας καλούν να εγκαταλείψουμε τη δική μας γλώσσα 
και ερμηνεία των εμπειριών μας, μας προσκαλούν να 
μιλήσουμε μια γλώσσα ξένη προς τις ανάγκες μας και α-
ταίριαστη με τη θέση απ’ την οποία μιλάμε.

Δικό μας πεδίο δράσης είναι η καθημερινή μάχη 
στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στους δρόμους που κυ-
κλοφορούμε, στα μέρη όπου συχνάζουμε, στις πολιτι-
κές κοινότητες όπου οργανωνόμαστε.  Κι αυτή είναι μια 
μάχη διαρκείας, πλούσια σε περιεχόμενα, μη μεταφρά-
σιμη σε νομική ορολογία και θεσμικές διεκδικήσεις.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το ιστορικό σύνθημα 
του γυναικείου κινήματος στα 70’s «οι βιαστές δεν είναι 
ράτσα ειδική, είναι οι άντρες οι καθημερινοί». Σχεδόν 
όλες μας στεκόμαστε με έμφαση στο γεγονός ότι το 
σύνθημα αυτό καταρρίπτει τους κοινωνικούς μύθους 
για τη φιγούρα του βιαστή, πράγμα απολύτως λογικό. 
Όμως, κατά τη γνώμη μας, το σύνθημα υπονοεί ταυτό-
χρονα και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Υποδεικνύει το 
πραγματικό γήπεδο όπου πρέπει να δοθεί η μάχη ενά-
ντια στον βιασμό: η καθημερινότητα, η οικογένεια, το 
σπίτι, ο χώρος εργασίας, η κοινότητα, οι σχέσεις. Τους 
βιαστές θα τους αντιμετωπίσουμε εκεί όπου ζουν, ανα-
πνέουν και αντλούν την αυτοπεποίθηση τους. Στο με-
ταξύ, αυτή η μάχη δεν ήταν και ούτε είναι αποκλειστικά 
και μόνο κατά μέτωπο. Επίσης, δεν τελειώνει με κάποια 
«ιστορική νίκη». Όπως αποδείχτηκε όλα αυτά τα χρό-
νια, η μάχη ενάντια στον βιασμό είναι πολύ ευρύτερη, 
πολύ πιο μακροχρόνια, με καθημερινές αμφισβητήσεις 
και πόντο τον πόντο  ρωγμές όπως: η καθημερινή άρ-
νηση της πειθάρχησης σε στερεοτυπικούς ρόλους στο 
σπίτι και τον χώρο εργασίας, ο χωρισμός και το διαζύγιο 
από άντρες κακοποιητές ή που απλώς αποδεικνύονται 

«ΙστορΙκή νΙκή» στο άψε σβήσε

Όπως βλέπετε στη διπλανή φωτό, η Διεθνής Αμνηστία διεκδι-
κεί ηγετική θέση στην «ιστορική νίκη του γυναικείου κινήμα-
τος και του κινήματος ανθρώπινων δικαιωμάτων». Μας λέει 
κοινώς ότι εργάστηκε ακατάπαυστα για όλες εμάς, καθώς πέ-
τυχε την αλλαγή της νομοθεσίας για τον βιασμό, με βάση την 
απουσία συναίνεσης. Εμείς πάλι, ίσα που προλάβαμε να κα-
ταλάβουμε κάτι ζητηματάκια από την άψε σβήσε επιτυχία 
της. Αλλά έτσι είναι οι ηγεσίες. Πάντα «πιο μπροστά» από τα 
κινήματα.

ο βΙάσμοσ ήτάν το θεμά, οδήγΙεσ γΙά το 
σεξ μάσ προεκυψάν

Το εγχειρίδιο της Διεθνούς Αμνηστίας για τον βιασμό ως απου-
σία συναίνεσης καταλήγει να δίνει οδηγίες σε εραστές για το 
πώς πρέπει να κάνουν σεξ. Αναρωτιόμαστε πότε ζήτησε το γυ-
ναικείο κίνημα τέτοιο πράγμα, όταν μιλούσε για τον βιασμό.
Στο μεταξύ, διαβάζοντας το εγχειρίδιο, πραγματικά, νιώσαμε 
ότι απευθύνεται σε ηλίθιους. Προσέξτε την καίρια επισήμαν-
ση με τον έντονο τονισμό: «για να κάνετε σεξ, πρέπει να ξέρε-
τε ότι το άτομο που επιθυμείτε να κάνετε σεξ θέλει να κάνει 
σεξ μαζί σας».  Βου και α βα, φάση.
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μαλάκες, η καθημερινή διεκδίκηση του δημόσιου χώ-
ρου και του να κυκλοφορούμε ασυνόδευτες, η σεξου-
αλική ενεργητικότητα και η εναλλαγή συντρόφων, η ο-
ρατή εκδήλωση της σεξουαλικής μας ταυτότητας και 
πολλές ακόμα ανεπαίσθητες αρνήσεις. Κοντολογίς, δεν 
πιστεύουμε σε «ιστορικές νίκες» του κινήματος ούτε σε 
μάχες που διεξάγονται με ορίζοντα μηνών και λήγουν 
νικηφόρες με νομοθετικές αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις. 

Ο βιασμός από την οπτική του κράτους  
και των νόμων του
Ανάμεσα στη δικές μας εμπειρίες και στάσεις απέναντι 
στον βιασμό και στην οπτική του κράτους και των νο-
μοθεσιών του για το ζήτημα υπάρχει αγεφύρωτο χά-
σμα. Η φιγούρα του βιαστή, όπως την περιέγραψε το 
γυναικείο κίνημα στο πρόσωπο του συζύγου, του αφε-
ντικού, του συναδέλφου, στα μάτια του νόμου είναι τε-
λείως διαφορετική. 

Πιο συγκεκριμένα, η φιγούρα του βιαστή δεν εί-
ναι για το σύστημα δικαιοσύνης εκείνη του «συνήθη ύ-
ποπτου εγκληματία». Αντιθέτως, είναι μια φιγούρα τα-
ξικά οικεία στους νομοθέτες και τους δικαστές. Γι΄αυ-
τό και ετούτη η φιγούρα οφείλει να τυγχάνει διακριτι-
κής μεταχείρισης και η διακριτική μεταχείριση αν δεν 
προβλέπεται ήδη στον εκάστοτε νόμο, επιτυγχάνεται 
στην πρακτική εφαρμογή του, δηλαδή στις αίθουσες 
των δικαστηρίων. Εκεί, όπου τα βασικά κριτήρια που 
μετρούν είναι η κοινωνική τάξη και οι συσχετισμοί ι-
σχύος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Εκεί όπου τ’ α-
φεντικά που ασκούν σεξουαλική βία σε εργάτριες, οι 
νταβατζήδες ή οι πελάτες που βιάζουν εκδιδόμενες, οι 
ευκατάστατοι και ευυπόληπτοι βιαστές-σύζυγοι με α-
κριβοπληρωμένους δικηγόρους, τη βγάζουν λάδι. 

Στο μεταξύ, απέναντι στην εργατική τάξη ουδέν 
πρόβλημα διακριτικής μεταχείρισης έχουν οι νόμοι 
και οι δικαστές. Απ΄ όσο έχουμε υπόψη, ήταν οι μαύ-
ρες αμερικανίδες φεμινίστριες εκείνες που είπαν πρώ-
τες ρητά και κατηγορηματικά ότι τα ποσοστά των μαύ-
ρων της εργατικής τάξης που καταδικάζονται για βια-
σμό είναι υψηλότερα σε σχέση με τους λευκούς, μόνο 
και μόνο γιατί οι μαύρες κοινότητες εύκολα συλλαμ-
βάνονται και καταδικάζονται λόγω της φυλής και της 
τάξης τους, αλλά και γιατί ο «μύθος του μαύρου βια-
στή» είναι βολικός τόσο για την ευρύτερη ποινικοποί-
ηση της μαύρης εργατικής τάξης όσο και γιατί ξεκαρ-
φώνει τους λευκούς· εκείνους δηλαδή που απολαμβά-
νουν ασυλία και ατιμωρησία ακριβώς λόγω του χρώ-
ματος και της τάξης τους.  

Η διακριτική μεταχείριση των βιαστών με όρους 
κοινωνικής τάξης εγγράφεται πλήρως και στις σχετικά 
πρόσφατες, υποτίθεται προοδευτικές νομοθεσίες του 
ελληνικού κράτους για τη σεξουαλική βία και τον βια-
σμό. Στο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία που ψη-
φίστηκε το 2006 και αναγνωρίζει τον βιασμό εντός γά-
μου (επίσης γιορτάστηκε ως «νίκη», με κυβέρνηση ΝΔ 
παρακαλώ), τόσο η συζήτηση που έγινε στη Βουλή όσο 
και στο περιεχόμενο του νόμου κυριάρχησαν δύο βα-
σικά ζητήματα: πρώτον, ότι άλλο ο βιασμός εντός γά-
μου και άλλο ο βιασμός από άγνωστο στο πάρκο και 
δεύτερον, ο θεσμός της οικογένειας δεν πρέπει να θι-
γεί, αλλά να προστατευτεί.3 Ενδεικτικό της διακριτι-
κής μεταχείρισης που προέβλεπε ο νόμος στον ευυπό-
ληπτο δάρτη-οικογενειάρχη ήταν η ταυτόχρονη εισα-
γωγή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης. Κοι-
νώς, η πρόβλεψη ότι άμα ο δάρτης-οικογενειάρχης με-
ταμελήσει ειλικρινώς, παρακολουθήσει ειδικό σεμινά-
ριο και η σύζυγος συμφωνήσει, τότε να μπορεί να α-
παλλαγεί από τις κατηγορίες και τη δίκη. Το επαίσχυντο 
αυτό πράγμα που έστελνε το μήνυμα «καλύτερα μια οι-
κογένεια με άντρα που βαράει παρά καθόλου οικογέ-

οχΙ. δεν θά μΙλήσουμε γΙά το νάΙ.  

Στον υπότιτλο της καμπάνιας της Διεθνούς Αμνηστίας «ας μιλήσουμε για το ναι», υπάρχει ο υπότιτλος που 
γράφει: «ο βιασμός είναι ανεξέλεγκτος στην Ευρώπη. Γι’ αυτό πρέπει να μιλήσουμε για τη συναίνεση». Μα, 
συγγνώμη, αν ο βιασμός είναι ανεξέλεγκτος, τότε να μιλήσουμε για τον βιασμό, τους βιαστές και γιατί εί-
ναι σήμερα ανεξέλεγκτοι. Η συνεπαγωγή «ο βιασμός ανεξέλεγκτος ας μιλήσουμε για τη συναίνεση» υπονοεί 
ότι οι βιαστές είναι αχαλίνωτοι γιατί δεν έχουν καταλάβει τι πάει να πει ναι και τι όχι. Ακαταμάχητο και φε-
μινιστικότατο το επιχείρημα!
Για να μην πούμε ότι η συνεπαγωγή «βιασμός ανεξέλεγκτος, ας μιλήσουμε για τη συναίνεση» θυμίζει το ανέκ-
δοτο με τον ελέφαντα και το μυρμήγκι. Εκείνο που λέει ότι η δασκάλα έβαλε έκθεση στην τάξη με θέμα τον 
ελέφαντα και ο Τοτός έγραψε: Ο ελέφαντας είναι ένα ζώο που δεν έχει καμία σχέση με το μυρμήγκι. Το μυρ-
μήγκι, μιας και το αναφέραμε, είναι ένα μικροσκοπικό ζωάκι, που δουλεύει νύχτα μέρα και λοιπά και λοιπά...

οΙ βΙάστεσ του χάρβάρντ

Η συζήτηση περί συναίνεσης και βιασμού έχει μακρά ιστορία στους νομικούς κύκλους. Μια πιο πρόσφα-
τη σχετικά αναθέρμανσή της έγινε στους κύκλους των πανεπιστημίων της ελίτ στις ΗΠΑ, μετά το 2010. Θα 
άξιζε να ξαναδιαβάσετε το άρθρο «Η κουλτούρα του βιασμού στα πανεπιστήμια των ηπα ή πως τη γλιτώ-
νεις αν είσαι βιαστής και σπουδάζεις στο Χάρβαρντ» στο τεύχος 10 της μιγάδας. Εκεί γράφαμε ότι οι διοι-
κήσεις των πανεπιστημίων της ελίτ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα κύματα καταγγελιών για βιασμούς 
στο εσωτερικό τους, υιοθέτησαν στους κανονισμούς τους τον ορισμό του βιασμού ως μη συναινετικού σεξ. 
σε μια, όμως, προσπάθεια να διασώσουν τους ευκατάστατους φοιτητές-πελάτες τους (αυριανά think tank, 
στελέχη και αφεντικά) από τη ρετσινιά του βιαστή.  Στη φωτό, τα παλλικάρια της αδελφότητας δείχνουν πά-
ντως το πού έχουν γραμμένη την έννοια της συναίνεσης.

"Smu boys like them young... Y is for your sister. O is for oh so tight. 
U is for underage. N is for no consent. G is for grab that ass."
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νεια» δεν στόχευε αποκλειστικά και μόνο στην προστα-
σία της οικογένειας. Καταφανώς αποτύπωνε τη θεσμι-
κή προστασία της «υπόληψης» των αντρών της μεσαί-
ας τάξης, για τους οποίους οι νομοθέτες και οι δικαστές 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι ανήκουν στο προφίλ αντρών 
που ασκούν βία στις συζύγους τους.

Παρόμοια θεσμική μέριμνα προβλέπει και ο νό-
μος για «τη σεξουαλική παρενόχληση» στη δουλειά, ο 
οποίος επίσης ψηφίστηκε το 2006. Σε τούτη την περί-
πτωση, ακόμα και η Γενική Γραμματεία Ισότητας που 
πρωτοστάτησε στη νομοθετική αλλαγή μας ευχήθηκε 
ευθέως «καλή τύχη»!4 Κι ο λόγος είναι απλούστατος: το 
δικαστικό σύστημα καθόλου πρόθυμο δεν είναι να δι-
κάζει επιχειρηματίες, διευθυντές, προϊσταμένους, δι-
καιώνοντας τις ιεραρχικά κατώτερες εργάτριες. Γι΄αυτό 
και η καταγγελία στα όργανα του κράτους της σεξου-
αλικής βίας που δεχόμαστε στη δουλειά είναι μια δια-
δικασία σκοπίμως δύσκολη και περίπλοκη, σε ό,τι αφο-
ρά τα προαπαιτούμενα και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
πρέπει να συλλέξει μια εργαζόμενη, πράγμα που συμ-
βαίνει φυσικά και στην περίπτωση μιας δίκης για βια-
σμό. Ο ήπιος δε όρος «σεξουαλική παρενόχληση» είναι 
κομμένος και ραμμένος για τις αίθουσες των δικαστη-
ρίων, καθώς ήπια προβλέπεται και η ποινική μεταχείρι-
ση των αφεντικών. 

Το νέο νομικό φρούτο της συναίνεσης
Όλα όσα περιγράψαμε προηγουμένως, ισχύουν στο α-
κέραιο και για τον νέο νόμο που ορίζει το μη συναινετι-
κό σεξ ως βιασμό. Ο νέος νόμος υπόσχεται να ρυθμίσει 
και να περιορίσει την ολοένα και πιο ορατή πλέον συν-
θήκη των καθημερινών βιασμών: αυτών που γίνονται 
σε βάρος γυναικών που βγαίνουν έξω το βράδυ δίχως 
«συνοδό», που θέλησαν να πιουν και μέθυσαν, που βρέ-
θηκαν λιπόθυμες από αλκοόλ ή ντραγκς. Των βιασμών 
που γίνονται από γνωστούς με τους οποίους καταλή-
ξαμε στο κρεβάτι δίχως διάθεση για σεξ. Των βιασμών 
που γίνονται υπό καθεστώς επιβολής (ψυχολογικής, συ-
ναισθηματικής, οικονομικής), πέρα από τον ξυλοδαρμό 
και τη σωματική βία. Ο νέος νόμος διαφημίστηκε ότι εί-
ναι προοδευτικός με την έννοια ότι διευρύνει το έγκλη-
μα του βιασμού, σε σχέση με τον στενό ορισμό που του 
απέδιδαν οι προηγούμενες νομοθεσίες.  Μας είπαν μά-
λιστα, κι εδώ γελάμε, ότι ο νέος νόμος έχει εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα προς τους δυνάμει εραστές-βιαστές: τους 
εκπαιδεύει να μάθουν να «διαβάζουν τα σημάδια» για 
το πότε δεν θέλουμε σεξ και να μαζεύουν τα ξερά τους, 
λες και χρόνια ή αιώνες τώρα οι βιαστές ήταν απλά κάτι 
μπερδεμένοι ή ανεκπαίδευτοι άνθρωποι. 

Το εργαλείο της «συναίνεσης» στο πλαίσιο του 
νόμου για τον βιασμό είναι από πολλές πλευρές ύπου-
λο και αμφιλεγόμενο και μόνο με έναν διαστρεβλωμέ-
νο τρόπο έλκει την καταγωγή του από το γυναικείο κί-
νημα. Ενώ υπόσχεται τη νομική διεύρυνση του τι εστι 
βιασμός, στην ουσία καταλήγει να τον σχετικοποιεί. Το 
γυναικείο κίνημα των 70’s μιλούσε για τον βιασμό ως ε-
πιβολή, ως έναν κρίκο σε μια συνεχή αλυσίδα καθημε-
ρινής έμφυλης βίας, ως προϊόν των κοινωνικών σχέσε-
ων εξουσίας και επιβολής που φτάνουν μέχρι το κρε-
βάτι, ως ωμή βία που δεν σχετίζεται με τις σεξουαλι-
κές ορμές. Το νομικό εργαλείο της συναίνεσης έρχεται 
να επανασυνδέσει τον βιασμό με το σεξ. Ορίζει ότι βι-
ασμός δύναται να είναι μια σεξουαλική συμφωνία με-
ταξύ «ισότιμων προσώπων» που κάπου στη διαδρομή 
στράβωσε. Κοινώς, το νομικό εργαλείο της συναίνεσης 
αντιμετωπίζει τον βιαστή και τη βιασμένη ως δύο ισό-
τιμα συμβαλλόμενα μέρη, όπου αν η μία συμβαλλόμε-
νη απέσυρε τη συναίνεσή της, η συμφωνία παύει να ι-
σχύει και αυτό οφείλει να το καταλάβει ο έτερος συμ-
βαλλόμενος, ειδάλλως διαπράττει βιασμό. Να είμαστε 

ειλικρινείς, και μόνο που αναγκαστήκαμε να το περι-
γράψουμε έτσι, ήδη νιώθουμε σαν να μιλάμε για τον 
βιασμό με όρους συμβολαίου αγοραπωλησίας σπιτιού.  
Για δες τι σου κάνει η γλώσσα της νομικής ορολογίας...

Από ετούτο τον νομικό ορισμό του βιασμού με 
βάση την απουσία συναίνεσης προκύπτουν περαιτέρω 
συνέπειες. Μια νομική μελέτη που εντοπίσαμε σχετικά 
με το θέμα υποστηρίζει ότι η αποστασιοποίηση του βι-
ασμού από τον ευρύτερο ορισμό της βίας (πέρα από τη 
σωματική) και η πρόσδεσή του στην έννοια της συναί-
νεσης άνοιξε μια συζήτηση περί «βίαιου και μη βίαιου 
βιασμού» και ότι οδήγησε τελικά στην καθιέρωση της 
αντίληψης ότι η μη βίαιη σεξουαλική κακοποίηση είναι 
μια κατώτερη μορφή βιασμού. Πράγμα που με τη σειρά 
του είχε ως συνέπεια την υποβάθμιση του βιασμού ως 
ποινικού αδικήματος και την υποβάθμιση των ποινών.5 

Πράγματι. Στη Σουηδία, όπου το 2018 ψηφίστη-
κε ο νόμος που αναγνωρίζει το μη συναινετικό σεξ ως 
βιασμό, εισήχθησαν νέοι ευφάνταστοι νομικοί ορι-
σμοί του βιασμού: «βιασμός από αμέλεια» ή «σεξου-
αλική κακοποίηση από αμέλεια» που τιμωρούνται με 
χαμηλότερες ποινές από τον «βίαιο βιασμό».6 Αυτή τη 
λεπτομέρεια βέβαια παρέλειψε να μας την επισημάνει 
η εν ελλάδι Διεθνής Αμνηστία που είχε κάνει σημαία 
την προοδευτική νομοθεσία της Σουηδίας και άλλων 
χωρών. Από την άλλη βέβαια, δεν είναι ότι την κρατού-
σε και κρυφή. Στο ψηφιακό εγχειρίδιο που εξέδωσε με 
τίτλο «Βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τη 
συναίνεση και τον ορισμό του βιασμού», ένα εγχειρίδιο 
με στόχο να μας «εκπαιδεύσει» για το είναι βιασμός, σε 
περίπτωση που νιώθουμε «μπερδεμένοι» και «μπερ-
δεμένες», αναφέρεται ότι (ο τονισμός δικός μας): «σε 
χώρες με νόμους που βασίζονται στη συναίνεση, η 
ευθύνη εξακολουθεί να είναι στην πλευρά του κατή-
γορου (δηλαδή του θύματος), να αποδείξει πέρα από 
κάθε εύλογη αμφιβολία ότι η σεξουαλική πράξη δεν 
ήταν συναινετική και αν ο βιασμός διαπράχθηκε εκ 
προθέσεως, απερίσκεπτα ή εξ αμελείας».7 Βάζουμε στη 
σειρά τις λέξεις κλειδιά: «βιασμός», «σεξουαλική πρά-
ξη» «απερίσκεπτα», «εξ αμελείας». Και ιδού πως από 
εκεί που ο νόμος διαφήμιζε ότι πάμε για... μαλλί, μας 
βγάζει κουρεμένες. Ο βιασμός εντέλει μπορεί να συμ-
βεί από ατύχημα, μια κακιά στιγμή, μια παρεξήγηση...

Η νομική γλώσσα, όπως είπαμε στην αρχή, εί-
ναι ύπουλη και μεσολαβητική. Είναι προφανές από τα 
παραπάνω παραδείγματα ότι ανοίγεται μια συζήτη-
ση περί «λίγου» ή «πολύ βιασμού». Περί «μπερδέμα-
τος» και «γκρίζων ζωνών» της συναίνεσης. Περί κλιμά-
κωσης των ποινών. Από τούτη τη συζήτηση περί «βια-
σμού εξ αμελείας» και «εξ απερισκεψίας» καταλαβαί-
νουμε το πώς και στον νόμο για τον βιασμό με βάση 
την απουσία συναίνεσης επιδιώκεται η διαφύλαξη της 
υπόληψης των «ευυπόληπτων» βιαστών. Στις αίθου-
σες των δικαστηρίων είμαστε σίγουρες ότι κάποιοι θα 
κριθούν αμελείς, άλλοι απερίσκεπτοι, ενώ εμείς θα εί-
μαστε και πάλι στο μικροσκόπιο του δικαστή για το αν 
«προκαλέσαμε ή όχι», «αν δώσαμε συναίνεση ή όχι», 
«το πόσο ρητά ή πόσο υπόρρητα δεν δώσαμε συναί-

1  Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης  προτού μεταπηδήσει στο ελληνικό 
τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, είχε κατέβει ως υποψήφιος 
του συριζα δήμαρχος Αθηνών στις δημοτικές εκλογές του 
2014 και ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος  τους πρώτους μή-
νες της «για πρώτη φορά αριστερής κυβέρνησης» το 2015. Για 
τη Φωτεινή Κούβελα, διαβάστε το βιογραφικό της στην ιστο-
σελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

2  Οι ευχές... προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων.  Βλ. Δελτίο Τύπου της ΓΓΙΦ, 11/6/2019, «Οι θέσεις 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων υπέρ της μεγάλης 
νομοθετικής αλλαγής για τον ορισμό του βιασμού».

3  Έχουμε γράψει αναλυτικά για τον συγκεκριμένο νόμο στο 
τεύχος 8, Άνοιξη 2014 «Βρείτε τα! Κι ας σε βαράει...: το ρεζουμε 
του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία».

4  Και με αυτόν τον νόμο έχουμε ασχοληθεί στο τεύχος 15, Κα-
λοκαίρι 2016, «Τι πάει να πει “παρενόχληση”; Eίναι σεξουαλική 
βία, συμβαίνει κατά κόρον στους χώρους εργασίας, και διάφο-
ροι κάνουν την πάπια».

5  Βλ. Michal Buchhandler-Raphael, «Τhe Failure of Consent: Re-
conceptualizing rape as sexual abuse of power», Michigan 
Journal of Gender and Law, τομ. 18, τεύχος 1, 2011.

6  Βλ. bbc news, «Sweden approves new law recognizing sex 
without consent as rape», 24/5/2018.

7  Βλ. ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας, «Βασικές ερωτήσεις 
και απαντήσεις γύρω από τη συναίνεση και τον ορισμό του 
βιασμού», 22/03/2019.

νεση», «το πόσο πολύ ή λίγο ήπιαμε», «το πόσο πολύ ή 
λίγο θέλαμε να σχετιστούμε» με τον βιαστή μας. Είναι 
πράγματι αυτή μια νίκη του κινήματος; 

Πίσω σε εμάς 
Είπαμε και πριν: στο ζήτημα του βιασμού, αγεφύρωτο 
χάσμα υπάρχει ανάμεσα στις δικές μας εμπειρίες και 
στάσεις και στην οπτική του κράτους και των νομοθε-
σιών του. Εμείς θα πούμε τι είναι βιασμός, τι είναι επι-
βολή, τι είναι η απουσία συναίνεσης και όχι το κράτος, 
οι εισαγγελείς, οι δικαστές και οι μκο. Εμείς θα ορίσου-
με τους τρόπους αντιμετώπισης της κουλτούρας του 
βιασμού, και όχι κάποιο τραπέζι διαβούλευσης με τον 
υπουργό δικαιοσύνης.

Εντωμεταξύ, θυμίζουμε: δεν είμαστε μπερδεμέ-
νες για το αν υποστήκαμε βιασμό. Δεν είναι μπερδε-
μένοι ούτε οι βιαστές μας. Δεν πιστεύουμε ότι οι βι-
ασμοί γίνονται από αμέλεια κι απερισκεψία. Ο βια-
σμός είναι επιβολή. Και η επιβολή δεν είναι μόνο σω-
ματική, έχει πολλές μορφές και είναι άμεσα συνδεδε-
μένη με τους καταναγκασμούς που δεχόμαστε καθη-
μερινά στο σπίτι, τη δουλειά, την οικογένεια,  τη σχέ-
ση. Ο βιασμός θρέφεται από τις σχέσεις εξουσίας, τις 
ανισότητες, τους μύθους και τα κοινωνικά στερεότυ-
πα, θρέφεται από την υποτίμηση και την περιφρόνη-
ση των γυναικών.

Με άλλα λόγια, εμείς στην τελική θα πούμε για 
τον βιασμό, το αν και πώς σχετίζεται με το σεξ και τη 
συναίνεσή μας. Κι αυτή είναι μια μάχη που δεν γίνεται 
με σχετικοποιήσεις ούτε και εμπλέκεται με συζητήσεις 
για τον ποινικό κώδικα του κράτους και την οποιαδή-
ποτε κλιμάκωση ποινών. Είναι μάχη διαρκείας και μάχη 
καθημερινή.  

τΙ κρΙμά που άυτοσ ο κάράβάνάσ  
δεν εΙχε εκπάΙδευτεΙ στή «συνάΙνεσή»...

Ετούτος εδώ είναι ο Νίκος Μεταξάς, ελληνοκύπριος στρατιωτικός 
και κατά συρροή βιαστής και δολοφόνος Φιλιππινέζων οικιακών 
εργατριών στην Κύπρο. Στην Κύπρο ισχύει από το 2016 ο νόμος 
για τον βιασμό ως απουσία συναίνεσης στο σεξ. Αυτόν δεν πρόλα-
βε προφανώς να τον επιμορφώσει καλά ούτε η νομοθεσία ούτε η 
Διεθνής Αμνηστία για το τι εστί συναίνεση...


