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Ξ
εκινήσαμε τη φεμινιστική κινηματική μας σεζόν ύστερα 
από ένα καλοκαίρι ακραίας σεξιστικής σαπίλας με αμέ-
τρητα περιστατικά έμφυλης βίας σε όλη την ελλάδα, ει-
δικά στις τουριστικές ζώνες και στα παραθεριστικά κέ-

ντρα. Κι ενώ θα έπρεπε πια να μη μας εκπλήσσει όλη αυτή η κα-
τάσταση γιατί αφενός τη ζούμε καθημερινά, και αφετέρου ξέρου-
με ότι ο ζόφος αυτής της σεξιστικής κοινωνίας εκφράζεται χει-
μώνα καλοκαίρι, αξίζει να σημειώσουμε ότι και φέτος το ελληνι-
κό καλοκαιράκι άφησε πίσω του έναν τραγικό απολογισμό θυμά-
των ανάμεσα σε ντόπιες και τουρίστριες  – από τον βιασμό και 
τη δολοφονία της αμερικανίδας στη Κρήτη που τόλμησε να βγει 
μόνη της για τρέξιμο και δολοφονήθηκε από «υπεράνω υποψί-
ας φιλήσυχο πολίτη» (που βέβαια είχε επιχειρήσει κάμποσους βι-
ασμούς πριν τη Σούζαν Ίτον), μέχρι τις δεκάδες καταγγελίες βια-
σμών γυναικών στα ελληνικά νησιά (ιδιαίτερα σε Κρήτη, Κέρκυ-
ρα και Ρόδο ) από συναδέλφους, αφεντικά, άντρες τουρίστες και 
κάθε λογής ντόπιους που την έπεφταν σε τουρίστριες και εργα-
ζόμενες της σεζόν.

Αντί λοιπόν να καταλάβει χώρο στη δημόσια συζήτηση η 
σχεδόν θεσμοθετημένη αντρική σεξιστική βία και επιβολή στα 
τουριστικά θέρετρα (που τέτοια τύχη), η καλοκαιρινή σεζόν έ-
κλεισε με τα ελληνικά μίντια να ασχολούνται με ένα περιστατικό 
στη γειτονική μας Κύπρο που χρησιμοποιήθηκε τόσο εδώ, όσο 
και στην Κύπρο για να στοχοποιήσει τις γυναίκες που καταγγέλ-
λουν τον βιασμό τους και να ξεπλύνει την τουριστική βιομηχανία 
από την έμφυλη βία που τη διατρέχει.

Το χρονικό 
Ο λόγος για τη σύλληψη και τη διαπόμπευση της 19χρονης βρε-
τανίδας που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από μια παρέα 
Ισραηλινών εφήβων τον περασμένο Ιούλιο στην Αγία Νάπα. 
Μετά την καταγγελία της γυναίκας, όπου αρχικά συνελήφθησαν 
12 ισραηλινοί εκ των οποίων 5 κρατήθηκαν για μια εβδομάδα, 
κι αφού η αστυνομία έκανε χαλαρές «έρευνες» με σχεδόν ανύ-
παρκτες διαδικασίες καταγραφής στοιχείων, οι μπάτσοι του ΑΤ 
Αμμοχώστου κάλεσαν τη γυναίκα ξανά στο τμήμα και την κρά-
τησαν για 8 ώρες σε ολονύχτια ανάκριση χωρίς τη παρουσία δι-
κηγόρου ή συνοδού, λέγοντας της ότι έτσι είναι ο νόμος στην 
Κύπρο... Η ανάκριση κατέληξε με την ίδια να υπογράφει κατά-
θεση ανάκλησης της καταγγελίας και να συλλαμβάνεται επιτό-
που με την κατηγορία της δημόσιας βλάβης. Οι ισραηλινοί αφέ-
θηκαν ελεύθεροι για να γυρίσουνε σπιτάκια τους ενώ η 19χρο-
νη βρέθηκε στη φυλακή και στο στόχαστρο των κυπριακών μί-
ντια που εξαπέλυσαν όλο το σεξιστικό τους μένος στην κάλυψη 
της υπόθεσης. Η κύρια γραμμή των μίντια ήταν ότι η βρετανίδα 
κατήγγειλε τους ισραηλινούς γιατί την βιντεοσκόπησαν χωρίς 
να το ξέρει, την ταπείνωσαν και άρα ήθελε να τους «εκδικηθεί». 

 S U N  S E A  &  S E X

Καλοκαιρινές ιστορίες  
κρατικής εκδίκησης
Η υπόθεση διαπόμπευσης της βρετανίδας  

τουρίστριας που κατήγγειλε το βιασμό της στη Κύπρο

Μερικές μέρες μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα επέμε-
νε ότι είχε υποστεί βιασμό και κατήγγειλε ότι δέχθηκε 
ψυχολογικό και λεκτικό εκβιασμό από τους μπάτσους 
για να υπογράψει. Παρόλα αυτά, πέρασε σχεδόν δυο 
μήνες στη φυλακή μέχρι να ξεκινήσει η δίκη εναντίον 
της όπου αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης ενός 
έτους. Με την έναρξη της δίκης αφέθηκε υπό περιορι-
στικούς όρους αφού πρώτα της κατάσχεσαν τα ταξι-
διωτικά της έγγραφα. Η δίκη συνεχίζεται μέχρι σήμε-
ρα με κάθε λογής εμπειρογνώμονες να ξεκοκαλίζουν 
τις καταθέσεις της, τον χαρακτήρα της και τη ζωή της, 
τους μπάτσους να συνεχίζουν τις πιέσεις και τις κατη-
γορίες τους εναντίον της και τα μίντια να την καταδιώ-
κουν για να αποκαλύψουν την ταυτότητά της, που μέ-
χρι στιγμής απαγορεύεται να δοθεί στη δημοσιότητα. 

Η υπόθεση αυτή και η μεταχείριση της από το κυ-
πριακό κράτος και τα ΜΜΕ φυσικά δεν είναι κάτι το ξε-
χωριστό. Διεθνώς, κάθε γυναίκα που βιώνει έμφυλη βία 
βρίσκει απέναντί της ένα πλέγμα δικαστικής, μιντιακής 
και κοινωνικής εξουσίας που σπεύδει να αμφισβητήσει 
και να στοχοποίησει τα λεγόμενά της. Είναι το σύστημα 
της κουλτούρας του βιασμού που είναι δομικό στοιχείο 
κάθε κράτους, και μας επηρεάζει και μας αφορά όλες. 
Παρόλα αυτά, στην υπόθεση αυτή, βλέπουμε δυο πα-
ραμέτρους που συνέβαλαν στη στοχοποίηση και δια-
πόμπευση της βρετανίδας, τις οποίες αξίζει να σχολι-
άσουμε γιατί μας θυμίζουν καταστάσεις που βιώνου-
με κι εμείς σ’αυτή τη χώρα. Η μία παράμετρος είναι ο 
τόπος του περιστατικού – η Αγία Νάπα, ένα δημοφιλές 
τουριστικό θέρετρο και τόπος διασκέδασης με πακέτα 
διακοπών για νεαρούς τουρίστες από το εξωτερικό. Η 
άλλη παράμετρος είναι η χρήση του βίντεο ως μέσω βι-
ασμού και άσκησης έμφυλης βίας.

 Η απαξίωση μιας καταγγελίας
Η προσπάθεια διάψευσης της βρετανίδας από τους 
μπάτσους φαίνεται να στηρίχθηκε σε ένα βίντεο το ο-
ποίο τη δείχνει να κάνει «συναινετικό» σεξ (με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται στα μυαλά του κάθε σκατόμπατσου) με 
έναν από τους ισραηλινούς. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται 
ότι μπαίνουν κι άλλοι άντρες στο δωμάτιο κι ύστερα 
αποχωρούν. Η βιντεοσκόπηση έγινε στα κρυφά χωρίς 
τη συναίνεση της κοπέλας κι οι ισραηλινοί αργότερα 
το διακίνησαν στα σοσιαλ μίντια. Στην 8ωρη ανάκρι-
ση όπου η κοπέλα ήταν μόνη της με 3 άντρες αστυνο-
μικούς, οι μπάτσοι την πίεζαν να πει ότι δεν βιάστηκε 
αλλά «ταπεινώθηκε» από την ξαφνική έλευση άλλων 
αντρών και από την κυκλοφορία του βίντεο. Επέμει-
ναν απειλώντας την  ότι αυτό που βίωσε ΔΕΝ ήταν βι-
ασμός και ότι έπρεπε να αποσύρει την καταγγελία για 
να αποφύγει τη σύλληψη της ίδιας και των φίλων της 
που την προέτρεψαν να την κάνει.

Ο προφανής τραμπουκισμός των μπάτσων εδώ 
χρησιμοποιεί την παλιά καλή μέθοδο του εκφοβι-
σμού του θύματος για να αμφισβητήσει και η ίδια το 
ότι αυτό που βίωσε ήταν παραβιαστικό. Ευτυχώς που 
η Κύπρος υπέγραψε τη συνθήκη της Κωνσταντινούπο-
λης για τον ορισμό του βιασμού ως μη συναίνεση… 
(εδώ γελάμε.) Το μήνυμα των μπάτσων ξεκάθαρο: το 
βίντεο δε σε δείχνει να ουρλιάζεις και να αντιστέκεσαι  
άρα αυτό σημαίνει ότι συναίνεσες. Τι σημασία έχει αν 
εσύ είχες κανονίσει ραντεβού με δυο και έσκασαν 12 
άντρες από πάνω σου; Τι σημασία έχει αν σε βιντεο-
σκόπησαν και σε διαπόμπευσαν χωρίς να το ξέρεις; Αν 
δεν έχεις μώλωπες δεν έχεις βιαστεί.  
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Εμείς θα το ξαναπούμε – ο βιασμός δεν είναι τίποτα 
άλλο πάρα επιβολή εξουσίας. Είναι η επιβολή της εξου-
σίας μιας παρέας νέων αντρών που πριν το περιστατι-
κό έστελναν μηνύματα ο ένας στον άλλον ότι «θα τη 
γαμήσουμε όλοι» όταν αυτή είχε κανονίσει με συγκε-
κριμένους από την παρέα. Είναι η επιβολή μιας αντρι-
κής κουλτούρας βιασμού, όπως αυτή εκφράστηκε στο 
αεροδρόμιο Ben-Gurion στο Τελ Αβίβ με τις σκηνές ξέ-
φρενου πανηγυρισμού που συνόδευσαν την επιστρο-
φή των ισραηλινών εφήβων μετά την αθώωση τους. 
Περήφανοι φώναζαν “Η Αγγλίδα είναι μια πουτάνα, 
η Αγγλίδα είναι μία πουτάνα, και τον παίρνει από όλη 
τη γειτονιά”, μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο. Ταυ-
τόχρονα, τραγούδησαν όλοι μαζί τραγούδια του Eyal 
Golan, σταρ της ισραϊλινής ποπ, ο οποίος κατηγορεί-
ται ότι κακοποιούσε ανήλικες φαν του. Όλα αυτά φυσι-
κά τα βιντεοσκοπούσαν και στη συνέχεια έγιναν viral.

Και ενώ στην ελλάδα και στη κύπρο μαινόταν μιντι-
ακός πόλεμος κατά της «εκδικητικής» βρετανίδας, τα 
μίντια στο ισραήλ έδειξαν μεγαλύτερη πόλωση γύρω 
από την υπόθεση. Εκτός από τις αναμενόμενες σεξι-
στικές δημοσιογραφικές αντιδράσεις που ανήγαγαν 
τους έφηβους σε «εθνικούς ήρωες», υπήρξε και η α-
ντίθετη φωνή με μια μερίδα του τύπου να κάνει λόγο 
για «τοξική αρρενωπότητα» που δηλητηριάζει τη νεο-
λαία, παραθέτοντας επίσης ότι αν το περιστατικό είχε 
συμβεί στο Ισραήλ, οι έφηβοι θα αντιμετώπιζαν ποινι-
κή δίωξη λόγω της βιντεοσκόπησης του περιστατικού. 
Οι συγκεκριμένοι αρθρογράφοι αναφέρονται στον 
νόμο που πέρασε το Ισραήλ το 2014 περί απαγόρευ-
σης του «revenge porn», δηλαδή οπτικοακουστικού υ-
λικού σεξουαλικής φύσης που δημιουργείται και δη-
μοσιοποιείται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του απει-
κονιζόμενου. Με βάση αυτόν το νόμο, άτομα που α-
νεβάζουν/ δημοσιοποιούν τέτοιο υλικό μπορεί να δι-
ωχθούν ως σεξουαλικοί παραβάτες με ανώτατη ποινή 
5 χρόνια φυλάκισης.1 

Η υπόθεση στην Αγία Νάπα μας θυμίζει πολλά α-
ντίστοιχα περιστατικά όπου η βιντεοσκόπηση χρησι-
μοποιήθηκε είτε ως μέσο εκβιασμού γυναικών είτε ως 
εργαλείο για την άσκηση σεξουαλικής βίας.  Εργαλείο 
επιβολής δηλαδή της αντρικής σεξουαλικής εξουσί-
ας ενάντια στα γυναικεία σώματα και στην αυτοδιάθε-
σή τους. Τέτοια ήταν η υπόθεση του βιασμού 15χρο-
νης μαθήτρια από τη Βουλγαρία στη Αμάρυνθο όπου 
η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε από συμμαθητές της οι ο-
ποίοι στη συνέχεια αθωώθηκαν με τη δικαιολογία ότι 
«ασέλγησαν μεν εις βάρος της κοπέλας, ωστόσο αυτό 
έγινε με τη θέληση της παθούσης»2. Στην υπόθεση του 
βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη οι 
δράστες επίσης την εκβίαζαν με τη δημοσίευση βί-
ντεο και διαπόμπευση. Αντίστοιχα, στην υπόθεση της 
Λίνας Κοεμτζή, ο σεξουαλικός εκβιασμός από μια σει-
ρά αντρών που την απείλησαν με δημοσιοποίηση υλι-
κού σεξουαλικού περιεχομένου, οδήγησαν στο θάνα-
τό της από πτώση από τον ένατο όροφο των πανεπι-
στημιακών εστιών Θεσσαλονίκης. Παρότι οι αρχές α-
πέδωσαν το θάνατο σε αυτοκτονία, υπάρχουν σοβα-
ρές αμφιβολίες από τη μητέρα και κοντινούς φίλους 
της Κοεμτζή για το αν αυτό ισχύει.

Ταυτόχρονα, σε όλες τις υποθέσεις, η υπόνοια της 
συμμετοχής των γυναικών σε βίντεο και φωτογραφί-
σεις με σεξουαλικό περιεχόμενο χρησιμοποιήθηκε 
από τα μίντια και την εκάστοτε τοπική κοινωνία για 
να θολώσει τον χαρακτήρα και το «ήθος» των γυναι-
κών που υπέστησαν τη βία. Το παλιό καλό σεξιστικό 

αντανακλαστικό του «τα ‘θελε και τα ‘παθε» εμφανίζε-
ται ξανά και ξανά στη κοινή γνώμη τόσο στον επίσημο 
τύπο, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην 
υπόθεση της βρετανίδας στην Κύπρο αυτό ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο από το προφίλ της ως βρετανίδας 
τουρίστριας στην περιοχή της Αγίας Νάπας -γνωστή 
τουριστική περιοχή που προωθείται ως party zone για 
νεαρούς τουρίστες από τη δεκαετία των 90’s. 

Η βρετανίδα τουρίστρια
Σε πρόσφατη ραδιοφωνική εκπομπή στο Ισραήλ, ένας 
διάσημος σχολιαστής του ραδιοφωνικού σταθμού του 
Ισραηλινού στρατού δήλωσε: «Βρετανίδες- αυτές που 
κοιμούνται με όλο τον κόσμο», και αναφερόμενος στη 
19χρονη της Αγίας Νάπας συνέχισε: «Πήγε με δύο ή 
τρία αγόρια χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά τι; Με τους 
δώδεκα κώλωσε;»3

Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, Γιάννης Κα-
ρούσος αναγγέλλει ότι «Η Βρετανίδα δυσφήμισε την 
Αγία Νάπα»  και ότι θα βγει στην αντεπίθεση:  «Εμείς 
σαν Δήμος θα βγούμε στην αντεπίθεση και θα ζητή-
σουμε σε όλους όσους έχουν δυσφημίσει την Αγία 
Νάπα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό χρησιμοποι-
ώντας την καταγγελία, τους καλούμε δημόσια να δι-
ορθώσουν και να αποκαταστήσουν την Αγία Νάπα. 
Όσοι δεν το πράξουν, και στην Κύπρο και στο εξωτερι-
κό, θα καταθέσουμε αγωγές, όπως επίσης και εναντί-
ον της συγκεκριμένης που έκανε την καταγγελία, γιατί 
πρέπει κάποιοι να πάρουν μηνύματα και να μην ταλαι-
πωρούν τον καλύτερο προορισμό της Κύπρου με ψευ-
δείς καταγγελίες.»4

 Από τη μία, η περιγραφή της 19χρονης από τον ισ-
ραηλινό δημοσιογράφο συμπυκνώνει ένα γενικό προ-
φίλ που χτίζεται συστηματικά εδώ και χρόνια για τις 
νεαρές που επισκέπτονται τα τουριστικά θέρετρα της 
Μεσογείου. Από την άλλη, και όπως θα δούμε παρακά-
τω, η σφοδρή επίθεση που δέχεται η βρετανίδα έφηβη 
από το κράτος, τις τοπικές αρχές και τους μπάτσους της 
Αγίας Νάπας, σχετίζεται απόλυτα με τις βλέψεις του Κυ-
πριακού κράτους για την τουριστική βιομηχανία.

SUN, SEA & SEX – Τουριστική ανάπτυξη στις 
μαγευτικές μεσογειακές παραλίες
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η 
19χρονη, πρωτοετής φοιτήτρια από την Αγγλία, ταξί-
δεψε στην Αγία Νάπα για «working holiday»5 – δηλα-
δή δουλειά κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν σε 
μια χώρα του εξωτερικού (εκτός Αγγλίας) που, σε αντί-
θεση με αντίστοιχες καλοκαιρινές σκατοδουλειές κα-
τώτατου μισθού στο υγρό νησί της αγγλίας, προσφέ-
ρει πρόσβαση σε ήλιο, θάλασσα και παραλία σε έναν 
«εξωτικό» προορισμό. 

Κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες νεαροί και νεαρές από τη 
Βρετανία, αφού τελειώσουν το σχολείο ή τις σπουδές 
τους συμμετέχουν σε πακέτα διακοπών σε επιλεγμέ-
νες για αυτούς περιοχές της Μεσογείου. Περιοχές που 
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60, αναπτύχθηκαν 
ως προορισμοί για διασκέδαση και αναψυχή τουρι-
στών από τη βόρεια ευρώπη. Για πολλούς/ες που δεν 
έχουν τα φράγκα να ζήσουν το όνειρο των «διακοπών 
στη Μεσόγειο», υπάρχει πάντα η επιλογή να δουλέ-
ψουν σεζόν στην τεράστια τουριστική βιομηχανία των 
χωρών της νότιας ευρώπης στις οποίες υπάρχει φυσι-
κά μεγάλη ζήτηση για αγγλόφωνα άτομα να στελεχώ-
σουν τέτοιες υπηρεσίες.

Η βιομηχανία του νεολαιίστικου τουρισμού ανα-
πτύχθηκε αρχικά ως παράρτημα της βιομηχανίας των 
πακέτων διακοπών (package holidays) στα θέρετρα 
που χτίστηκαν στις ακτές της Μεσογείου τη δεκαετία 
1950-60 (βλέπε Κόστα Μπράβα στην Ισπανία). Με την 
μεταπολεμική ανάπτυξη της αεροβιομηχανίας, βρετα-
νοί επιχειρηματίες άρχισαν να προωθούν πτήσεις σε 
νέους «εξωτικούς» και φθηνούς προορισμούς στη νό-
τια ευρώπη (τι θα τα έκαναν τόσα πολεμικά αεροσκά-
φη σε περίοδο ειρήνης άλλωστε;)6. Για να πείσουν τον 
μέσο βρετανό να αποχωριστεί το νησί του και να πε-
τάξει σε ξένα μέρη, προώθησαν τη λογική του πακέ-
του διακοπών – ένα είδος διακοπών σε ειδικά διαμορ-
φωμένα οικιστικά θέρετρα όπου όλα είναι προκαθο-
ρισμένα και οργανωμένα από πριν, δημιουργώντας 
ένα κλίμα ασφάλειας και οικειότητας για τον ταξιδιώ-
τη που ενδεχομένως φεύγει από τη χώρα του για πρώ-

Beaver, δηλαδή «κάστορας» που στα αγγλικά 
χρησιμοποιείται κωδικά για το μουνί.

Οι περιβόητες διαφημίσεις του Club 18-30.

«Ανακάλυψε τις ερωτογενείς σου ζώνες» (δύο στα πέντε η 
ελλάδα…).

«Δεν είναι όλα σεξ, σεξ, σεξ (σεξ, σεξ, σεξ κτλ)…υπάρχει και 
λίγο θάλασσα και ήλιος».
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Το θαύμα Τού Βένιδορμ
Το 1955, στο ψαροχώρι του Βένιδορμ στην Ισπανία, ο 
νεοεκλεγμένος δήμαρχος Πέντρο Σαραγόσα, ετών 29, 
παρουσίασε τα σχέδιά του για ένα «λαμπρό μέλλον» 
για την περιοχή. Με βάση αυτά, το χωριό θα άφηνε 
την παραδοσιακή του ενασχόληση με την αλιεία τό-
νου η οποία βρισκόταν σε πολυετή κρίση και θα με-
τατρεπόταν σε ένα μοντέρνο θέρετρο της «βιομηχα-
νίας των ξένων». Με την κατασκευή ουρανοξυστών, 
πάρκων και αθλητικών εγκαταστάσεων το σχέδιο «Asi 
Sera Benidorm» (Έτσι θα είναι το Βένιδορμ) του Σαρα-
γόσα, θα έφερνε νέα πλούτη στην περιοχή μέσω του 
τουρισμού. Τα νέα αυτά θέρετρα που στόχευαν στους 
πληθυσμούς της βόρειας ευρώπης, θα επέτρεπαν και 
όλες τις «μοντέρνες» πρακτικές όπως το να φοριού-
νται μπικίνι στις παραλίες, απαγορεύοντας μάλιστα 
ρητά οποιοδήποτε σχολιασμό στις τοπικές κοινότη-
τες. Το σχέδιο Σαραγόσα αντιμετώπισε τη σφοδρή α-
ντίδραση των συντηρητικών καθολικών αρχών του 
φασιστικού καθεστώτος Φράνκο, το οποίο μάλιστα 
τον απείλησε με εκδίωξη. Όμως ο γενναίος δήμαρχος 
Σαραγόσα, πήρε τη Βέσπα του και πήγε ο ίδιος στη 
Μαδρίτη για να πείσει από κοντά τον αρχιφασίστα δι-
κτάτορα Φράνκο να επενδύσει στα κερδοφόρα σχέδιά 
του, πράγμα που πέτυχε. 

Κι έτσι, «οι οικογένειες Σαραγόσα-Φράνκο γίναν 
κολλητάρια, τα μπικίνι έμειναν, οι επίσκοποι σίγασαν, 
και το Βένιδορμ έγινε το Μανχάταν της Ισπανίας..».1 

Ένα λαμπρό ιστορικό παράδειγμα όπου φασίστες, 
παππάδες, δήμαρχοι, επενδυτές και ντόπιοι συνεργά-
στηκαν άψογα και ασπάστηκαν μέχρι και τη «σεξουα-
λική απελευθέρωση» για χάρη των ζεστών φράγκων 
που θα έφταναν στα χέρια τους.

1. Adam Lusher, A History of Package Holidays, The Inde-
pendent, 06/2015.

τη φορά. Έτσι, μαζί με την πτήση, ο πελάτης αγόραζε 
το ξενοδοχείο, τη ψυχαγωγία και διάφορες δραστηρι-
ότητες που θα κάνει στις διακοπές του. Για να μπορέ-
σουν να ανταγωνιστούν την κρατική αεροπορική εται-
ρεία (ΒΑΕ) που προστατευόταν από το κράτος με νο-
μοθεσία που απαγόρευε στις ιδιωτικές εταιρίες να πω-
λούν φθηνότερα πακέτα από τα κόστος μιας αεροπο-
ρικής θέσης στη BAE, οι νέες ιδιωτικές εταιρείες πρό-
σθεταν έξτρα παροχές στη μορφή τζάμπα γευμάτων 
και αλκοόλ για να προσελκύσουν κόσμο, τακτική που 
συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. 7

Παράλληλα, τα διάφορα μεσογειακά κράτη τσί-
μπησαν την ευκαιρία για έσοδα από το νέο τουριστικό 
κεφάλαιο και έριξαν μπόλικο χρήμα στην κατασκευή 
και προώθηση τουριστικών υποδομών και συγκροτη-
μάτων στέγασης, μετατρέποντας ολόκληρες παραλια-
κές περιοχές απο ψαροχώρια σε τουριστικές ζώνες δι-
ασκέδασης και αναψυχής. Τον δρόμο χάραξε πρώτη η 
Ισπανία (δείτε το σχετικό SIDEBAR) αλλά σύντομα ακο-
λούθησαν αντίστοιχες πολιτικές και χώρες όπως η Ελ-
λάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Μάλτα κτλ. Έτσι, σιγά σιγά 
και μέχρι τη δεκαετία 1970-80, οι μεσογειακές χώρες 
κεφαλαιοποίησαν και πούλησαν με επιτυχία το δίπτυ-
χο «ήλιος και θάλασσα» σε εκατομμύρια τουρίστες 
από τη δυτική ευρώπη και την αμερική.

Το περιβόητο Club 18-30
Το δίπτυχο αυτό έγινε τρίπτυχο με την προσθήκη του 
«σεξ» προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Το σεξ ως 
προϊόν προς πώληση εδραιώθηκε ως βασικός άξονας 
του μάρκετινγκ που συνόδευε την ανάπτυξη των πα-
κέτων διακοπών για νέους και νέες κατά τη δεκαετία 
του ‘90. Καταλυτικός παράγοντας ήταν το Club 18-30, 
ένα εγχείρημα της Horizon Group που ξεκίνησε στα 
τέλη του ’60 αλλά άνθισε με την μεταπώλησή του στην 
Thomson Cook τη δεκαετία του ’90. Το Club 18-30 χρη-
σιμοποίησε επιθετικό μάρκετινγκ για να προσελκύσει 
νέους και νέες σε ένα νέο πρότυπο διακοπών που προ-
ωθούσε τη λογική της απόδρασης από τη μουντή κα-
θημερινότητα της ζωής στην Αγγλία, και το ξεσάλω-
μα σε εξωτικούς προορισμούς όπου ο ήλιος, η θάλασ-
σα και το σεξ ήταν καθημερινές απολαύσεις. Και όλα 
αυτά σε πολύ οικονομικές τιμές που στόχευαν στην α-
γοραστική δύναμη της νεολαίας: μαθητών, φοιτητών, 
και των νέων της εργατικής τάξης. 

Για άλλη μια φορά, στα κράτη της μεσογείου, οι το-
πικές κοινωνίες άδραξαν την ευκαιρία να αυξήσουν τα 
κέρδη τους και γρήγορα απάντησαν στον ερχομό των 
μεγάλων αριθμών νέων τουριστών με τη δημιουργία 
κάθε λογής κλαμπ και μπαρ, τον ανταγωνισμό για τις 
πωλήσεις αλκοόλ, την πώληση του σεξ μέσω της ανά-
πτυξης της πορνείας, των στριπτιτζάδικων και μασα-
τζίδικων. Στους προορισμούς αυτούς συμπεριλαμβά-
νονται μέρη όπως η Ίμπιζα και το Μαγκαλούφ στην Ι-
σπανία, το Φαληράκι της Ρόδου, τα Μάλια της Κρήτης 
και το Κάβο της Κέρκυρας στην Ελλάδα, καθώς και η 
Πάφος και η Αγία Νάπα στην Κύπρο. Σε συνεργασία 
με το Club 18-30, ντόπιοι μαγαζάτορες και μικροϊδιο-
κτήτες πούλαγαν πακέτα εκδρομών, πάρτυ και διαγω-
νισμούς με κεντρικό άξονα την κατανάλωση του αλκο-
όλ, το ξεσάλωμα και το σεξ.8

Το μάρκετινγκ του Club 18-30 στόχευε ακριβώς 
στο να δημιουργήσει την αίσθηση ότι σ ’αυτές τις δια-
κοπές όλα επιτρέπονται- ότι τέτοιες διακοπές είναι μια 
απαραίτητη εμπειρία ζωής πριν την πραγματικότητα 
της ενηλικίωσης. Κι έτσι το Φαληράκι διαφημιζόταν με 
το σλόγκαν «Φαληράκι: επειδή έχεις το υπόλοιπο της 
ζωής σου να συμπεριφερθείς ανάλογα με την ηλικία 
σου» και η Ισπανία με το αντίστοιχο ευφάνταστο σλό-
γκαν «Βeaver Espana». Το σεξ προωθούνταν επιθετικά 
και πουλούσε. Όσο πιο επιθετικές οι πολιτικές των ερ-

«Έτσι θα είναι το Βένιδορμ»: Το όνειρο του δημάρχου 

έγινε πραγματικότητα από τη δεκαετία του 1960.

Ντόπιοι επιχειρηματίες διαφημίζουν τα περιβόητα “party boats” τους. Είναι που τους χάλαγαν κατά τ ’άλλα οι άγγλοι 

νεολαίοι που με ζέση στοίβαζαν στις πισίνες και στα σκάφη τους…
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γαζομένων της εταιρίας (οι λεγόμενοι reps ήταν ως επί 
το πλείστον νέοι και νέες που δούλευαν με ποσοστά 
πωλήσεων και προωθούσαν τα έξτρα πακέτα για πάρ-
τυ/ εκδρομές κτλ.), τόσο πιο πολλά τα σκάνδαλα. Όσο 
πιο ακραία τα σκάνδαλα, τόσο πιο επιτυχημένες οι πω-
λήσεις για την επόμενη τουριστική σεζόν, τόσο μεγα-
λύτερα τα κέρδη για τα ντόπιους.9

Επιθέσεις, βιασμοί και θάνατοι – οι γυναίκες 
στο στόχαστρο
Φυσικά, μέσα σε όλη αυτή τη κατάσταση ξεσαλώμα-
τος, χιλιάδες γυναίκες τουρίστριες που τόλμησαν να 
εκφράσουν ή να πειραματιστούν με τη σεξουαλική 
τους επιθυμία στα πλαίσια αυτού του «ηδονιστικού» 
τουρισμού, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη σεξουαλική 
βία από άλλους άντρες τουρίστες, αντροπαρέες ντό-
πιων «παλικαριών», έλληνες μαγαζάτορες, ταρίφες και 
μαφιόζους της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας. Μέ-
χρι και σήμερα, κάθε χρόνο αμέτρητοι βιασμοί και σε-
ξουαλικές επιθέσεις καταγράφονται στα τουριστι-
κά θέρετρα της μεσογείου, με την ελλάδα να βρίσκε-
ται πρώτη στη λίστα βιασμών τουριστριών.10 Παρ ’όλο 
τον τεράστιο αριθμό των περιστατικών, σε ελλάδα, ι-
σπανία και κύπρο οι υποθέσεις που εκδικάζονται είναι 
ελάχιστες. Γιατί κατά βάση αυτό που όχι μόνο υπονο-
είται αλλά λέγεται και ρητά είναι ότι γυναίκες που συμ-
μετέχουν σε μια τέτοια σεξουαλικοποιημένη κουλτού-
ρα, τα θέλουν και τα παθαίνουν. Με άλλα λόγια, ο ίδιος 
μύθος που ισχύει για τις σεξεργάτριες ισχύει και για τις 
τουρίστριες - είναι γυναίκες που δεν έχουν δικαίωμα 
να πουν όχι, και άρα δεν μπορούν να βιαστούν.

Η «αντεπίθεση» της Αγίας Νάπας
Κι σ ’αυτό το σημείο αναρωτιόμαστε - με τόσα περι-
στατικά βιασμών στις ακτές τις μεσογείου που, κατά τ 
’άλλα, χρόνια τώρα θάβονται από μπάτσους, ντόπιους 
και δικαστές, γιατί οι αρχές της Αγίας Νάπας έπεσαν με 
τα μούτρα να παραδειγματίσουν την 19χρονη στη συ-
γκεκριμένη υπόθεση; Ο δήμαρχος Γιάννης Καρούσος 
απαντά: «Ο Δήμος Αγίας Νάπας, σε όσους τον δυσφη-
μίζουν και σε όσους προσπαθούν να τον υποσκάψουν, 
θα κινείται νομικά πλέον για να προστατέψει τα συμ-
φέροντα του». Πρόσθεσε επίσης ότι ο Δήμος θα απο-
δεσμεύσει εκτάκτως κονδύλι, με το οποίο θα προωθή-
σει την περιοχή ως τουριστικό προορισμό, στις χώρες 
στις οποίες κυκλοφόρησε «κακή φήμη» για την Αγία 
Νάπα.  «Το ίδιο θα εισηγηθούμε και στο Υφυπουργείο 
Τουρισμού να πράξει» πρόσθεσε. «Θα κάνουμε ό,τι εί-
ναι δυνατό για να προστατέψουμε την Αγία Νάπα και 
το συμφέρον της»11.

Το συμφέρον της Αγίας Νάπας δεν είναι άλλο από 
το τεράστιο άνοιγμά της σε νέες μορφές τουρισμού με 
σκοπό να διευρυνθεί το ταξικό προφίλ των τουριστών 
και η λίστα χωρών προέλευσής τους. Αυτό περιλαμβά-
νει χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι χώρες της Μέ-
σης Ανατολής που έχουν περισσότερο ρευστό για ξό-
δεμα αλλά και πιο χλιδάτα γούστα.12 Έτσι, από το 2017 
ο δήμος ρίχνει λεφτά στην αναβάθμιση υποδομών- το 
γεγονός ότι πέτυχε τον χαρακτηρισμό της Αγίας Νάπας 
ως αστικό κέντρο είχε ως αποτέλεσμα να μπορεί να α-
ντλήσει σημαντικά κονδύλια για έργα από ευρωπαϊ-
κά ταμεία13  και ταυτόχρονα να προσελκύσει ξένους ε-
πενδυτές (κυρίως από την Μέση Ανατολή) για την ανά-
πτυξη νέων πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Εν-
δεικτικά, το 2017 από τα €60 εκ. που εισέπραξε η Κύ-
προς συνολικά από ευρωπαϊκά ταμεία, τα €10 εκ. δό-
θηκαν στην Αγία Νάπα, τα €6 εκ. για την ανάπλαση του 
κέντρου της πόλης και τη δημιουργία μουσείων, θε-
ματικών πάρκων και εμπορικών κέντρων. Στο κέντρο 
όλων αυτών των κινήσεων βέβαια είναι το υπερ-πρό-

τζεκτ των €300 εκατ. για την αναβάθμιση του κέντρου 
της πόλης με την εγκατάσταση μαρίνας για σκάφη και 
τη δημιουργία ενός μικρού τεχνητού νησιού πολυτε-
λών κατοικιών με εμπορικά κέντρα και δύο υπερσύγ-
χρονους πύργους. Τα πρώτα διαμερίσματα έχουν ήδη 
πουληθεί έναντι 1 εκατ. ευρώ περίπου έκαστο.14 

Σ ’αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε ότι όλος αυ-
τός ο ξαφνικός αναπτυξιακός ζήλος δεν είναι τυχαί-
ος. Από το 2006 και μετά, η Κύπρος βιώνει μια σοβαρή 
κρίση με τα κέρδη της τουριστικής βιομηχανίας της να 
βρίσκονται σε ένα σχετικό πάγωμα. Βασική αιτία, η εμ-
φάνιση νέων ανταγωνιστών στην αγορά των οικονο-
μικών τουριστικών προορισμών. Χώρες όπως η Τουρ-
κία, η Αίγυπτος, η Κροατία και η Βουλγαρία προσφέ-
ρουν ανταγωνιστικές τιμές και διεκδικούν ένα γερό 
κομμάτι της πίτας των εσόδων από τους τουρίστες της 
βορείου ευρώπης. Αν αναλογιστεί καμιά ότι το 2006 
πάνω από το 80% των τουριστών που επισκέφτηκαν 
την Κύπρο ήταν από  ευρωπαϊκά κράτη και σχεδόν το 
57% ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ξεκάθαρο ότι 
η τάση των ευρωπαίων να κατευθύνονται σε νέους οι-
κονομικότερους προορισμούς ήταν απειλητική για 
τον κυπριακό καπιταλισμό.15

Κι έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο δήμαρ-
χος Γιάννης Καρούσος από το 2014, έχει βασίσει όλη 
τη πολιτική του καριέρα στην αναβάθμιση του του-
ρισμού και του τουριστικού image της Αγίας Νάπας. 
Καθώς εξελίσσονται τα αναπτυξιακά έργα στην περι-
οχή, τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα και αποτελούν 
διακύβευμα για την επιτυχία του πολιτικού του εγχει-
ρήματος γιατί όπως δηλώνει κι ίδιος, περιμένει με εν-
θουσιασμό «την επερχόμενη εκτόξευση του τουρι-
σμού, που στοχεύει σε ομάδες υψηλών εισοδηματι-
κών κριτηρίων».16

Για να γίνει αυτό φυσικά, πρέπει να κάνει πέρα 
(έστω προσωρινά) τη φήμη της περιοχής ως ζώνη δια-
σκέδασης για ξεσάλωμα και έκτροπα – φήμη που φυ-
σικά βασίστηκε στην ένθερμη επένδυση της τοπικής 
τουριστικής βιομηχανίας στη μπίζνα των πακέτων δια-
κοπών τύπου «Club 18-30» την εικοσαετία 1990-2010. 
Όπως είδαμε παραπάνω όμως, τα έσοδα από αυτό το 
είδος τουρισμού στέρεψαν και ξαφνικά «στέρεψε» και 
η υπομονή του δημάρχου κι όλου του ντόπιου κεφα-
λαίου. Κι έτσι ο Καρούζος τώρα μιλάει για «ανεπιθύμη-
τους νεαρούς, οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο για μια 
βδομάδα με ελάχιστα λεφτά και καταναλώνουν άφθο-
νο αλκοόλ. Αυτά τα άτομα δεν είναι επιθυμητά στο 
δήμο, από την στιγμή που καταβάλλονται οι προσπά-
θειες για αναβάθμιση του τουρισμού της περιοχής». 
Και διευκρινίζει: «Θέλουμε τον ποιοτικό, τον κοσμοπο-
λίτικο τουρισμό και όχι αυτά τα έκτροπα»17.

 Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η υπό-
θεση του ομαδικού βιασμού, η καταγγελία της και άρα 
η δημοσιοποίησή της, τον αφορά άμεσα. 

Για το τέλος
Για να κλείσουμε, μας είναι ξεκάθαρο ότι η υπόθεση της 
βρετανίδας είναι μια υπόθεση στοχοποίησης η οποία 
λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Στέλνει πρώτα απ’ όλα 
ένα μήνυμα απειλής στις γυναίκες τουρίστριες που τολ-
μούν να καταγγείλουν τη βία που υπέστησαν. Ταυτό-
χρονα, με την εγκληματοποίηση της βρετανίδας ξεπλέ-
νει βιαστές όλων τον ειδών προκειμένου να ξεπλύνει τη 
φήμη της Αγίας Νάπας και να «ανεβάσει» το προφίλ της. 
Η διαπόμπευση της 19χρονης δηλώνει δημόσια και με 
τον πλέον σιχαμερό τρόπο τη στροφή σε νέου τύπου ε-
πενδυτές που πουλάνε χλιδή και πολυτέλεια κι όχι σκάν-
δαλα και έκτροπα όπως πούλαγαν άλλοτε τα πακέτα δι-
ακοπών για νέους. Στις πλάτες τις βρετανίδας έχει στη-
θεί ένα ολόκληρο επικοινωνιακό παιχνίδι που για άλλη 
μια φορά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μπάτσων, του 
δήμου, του ντόπιου τουριστικού κεφαλαίου και της κρα-
τικής τουριστικής πολιτικής γενικότερα. Είναι μια οργα-
νωμένη προσπάθεια απόκρυψης της βίας στο τουριστι-
κό οικοδόμημα για να μην λασπωθεί η νέα «καθαρή» ει-
κόνα που κατασκευάζεται για την Αγία Νάπα.  
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