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Τ
ο τελευταίο διάστημα, μέσω της παρακολού-
θησης του τύπου και λοιπών ΜΜΕ, έχει πέ-
σει στην αντίληψή μας μια εντατικοποίηση, 
αλλά και μια αυξανόμενη τάση  δημοσιοποί-

ησης και ανάλυσης δολοφονιών γυναικών από άντρες, 
των λεγόμενων γυναικοκτονιών. Ως γυναικεία ομά-
δα, οι σωρηδόν δολοφονίες γυναικών από συζύγους, 
γκόμενους, νυν ή πρώην, εραστές,  πατεράδες, μπά-
τσους ή από όποια άλλη αντρική εξουσιαστική φιγού-
ρα πάνω μας, καθώς και η διαχείριση των δολοφονιών 
αυτών από τα ΜΜΕ είναι θέματα που μας απασχολούν 
και παίρνουν χώρο και χρόνο στις συζητήσεις μας, και 
κατ’ επέκταση στον δημόσιο λόγο της ομάδας. Φυσι-
κά, δεν ισχυριζόμαστε πως πρόκειται για κάποιο νέο 
φαινόμενο. Οι δολοφονίες γυναικών αποτελούν συ-
στατικό στοιχείο του καπιταλιστικού κόσμου από τη 
γέννησή του. Το γεγονός, όμως, της συνεχόμενης έ-
ντασής τους, σε συνδυασμό με τους τόνους «φεμινι-
στικό»  δεξιό και αριστερό μελάνι που έχει χυθεί το τε-
λευταίο διάστημα, μας οδήγησαν στο να πάρουμε την 
απόφαση να ανοίξουμε το θέμα σε τούτο το κείμενο 
και να αποπειραθούμε να εκφράσουμε τους προβλη-
ματισμούς μας.

Δε θα αρκεστούμε να κάνουμε λόγο για «τις γυναι-
κοκτονίες, ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που παίρνει 
διαστάσεις» γενικώς και αορίστως. Ούτε θα αρκεστού-
με να θέσουμε αποκλειστικά την πατριαρχία και τα 
δεινά της στο κέντρο της ανάλυσης και των ερμηνειών 
μας. Κι αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μας, μια τέτοια πεπα-
τημένη δεν θα μας έδινε τις βάσεις και τη σωστή πο-
λιτική κατεύθυνση που χρειαζόμαστε για να απαντή-
σουμε στα εξής: γιατί οι δολοφονίες γυναικών από ά-
ντρες συμβαίνουν διαχρονικά, εντατικά και απρόσκο-
πτα;  Γιατί σήμερα όλοι (ειδικοί και μη, αριστεροί και 
δεξιοί) έχουν άποψη και λόγο πάνω στο θέμα, εκτός 
από εμάς τις ίδιες; Μέχρι τώρα, όπως θα έχουν αντι-
ληφθεί οι αναγνώστριές μας, όποτε η ομάδα έχει επι-
χειρήσει να κουβεντιάσει συλλογικά και εντέλει να μι-
λήσει δημόσια για κοινωνικά φαινόμενα που στοχεύ-
ουν εμάς και τα σώματά μας, όπως είναι οι βιασμοί, οι 
σεξουαλικές επιθέσεις, ο ιατρικός σεξισμός, οι δολο-
φονίες γυναικών, σε καμία περίπτωση δεν τα έχει αντι-
μετωπίσει ως μεμονωμένα περιστατικά. Αντίθετα, η ο-
πτική μας διαμορφώνεται μέσα από τη σταθερή μας 
συνήθεια να εξετάζουμε τα ζητήματα ανατρέχοντας 
στην ιστορία αυτού του κόσμου και στις αιχμηρές συλ-
λογικές γνώμες των αυτόνομων φεμινιστριών – προ-
γόνισσών μας, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τις δε-
καετίες των κινημάτων του 1960 και 1970. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, και σε αυτό το κείμενο θα υιοθετήσουμε 

τα παραπάνω εργαλεία, σε μια προσπάθειά μας να μι-
λήσουμε για αυτό το τόσο φρικιαστικό και απειλητι-
κό για εμάς ζήτημα, αντιμετωπίζοντας με καχυποψία 
και κριτική ματιά πολιτικές ατζέντες και θεσμικές με-
σολαβήσεις που έχουν στηθεί γύρω από το θέμα, κα-
ταλαμβάνοντας χώρο στη δημόσια σφαίρα, χωρίς και 
έξω από εμάς.

Την ιστορία την έχουμε δει και διαβάσει πολλάκις. 
Το πλήρως κοινωνικά νομιμοποιημένο πλαίσιο κατα-
γραφής και ερμηνείας των δολοφονιών αυτών έχει 
στηριχθεί στο αγαπημένο δίπολο δικαστών, δημοσιο-
γράφων, μπάτσων και λοιπόν κατακαθιών της κοινω-
νίας: από τη μία, η άκαρδη, η άπιστη, η κακομαθημέ-
νη, η πουτάνα, η-πήγαινε–γυρεύοντας. Ο θολωμένος, 
ο νευρικός, ο εύθικτος,  ο πληγωμένος, αυτός που έχα-
σε τον έλεγχο, ο παθολογικά ζηλιάρης, ο «διαταραγ-
μένος», από την άλλη. Η υποτελής στην αντρική εξου-
σία γυναίκα που πρέπει να ελεγχθεί, να απολογηθεί, να 
σωφρονιστεί και εν τέλει να τιμωρηθεί ακόμη και μέ-
χρι θανάτου είναι μια καλά ριζωμένη κοινωνική αντί-
ληψη που ιστορικά πατά σε αιώνες εντατικού κρατι-
κού, κοινωνικού ελέγχου και πειθάρχησης  των σωμά-
των μας, των συμπεριφορών μας, της αναπαραγωγής 
μας. Κάτω από αυτή τη λογική, έτσι και οι δολοφονί-
ες γυναικών του τελευταίου διαστήματος στην Ελλάδα 
σίγουρα αποτελούν κομμάτι ενός συνεχούς, μιας ολό-
κληρης κουλτούρας που τροφοδοτεί και τροφοδοτεί-
ται από δομικά στοιχεία του καπιταλιστικού κόσμου: 
τον μισογυνισμό, τον ρατσισμό, τον σεξισμό.1

Πρόκειται για μια γνώμη που δεν ξεπηδάει έτσι 
απλά από το κεφάλι μας. Είναι οι αυτόνομες φεμινί-
στριες που έχουν υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως κα-
νένα άλλο σύστημα κοινωνικής οργάνωσης δεν προ-
σέβαλε με τέτοια βιαιότητα τη σωματική ακεραιότη-
τα των γυναικών όσο το καπιταλιστικό. Για να αντιλη-
φθούμε λοιπόν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινδυ-
νεύουμε να δεχθούμε επίθεση μέχρι θανάτου ως γυ-
ναίκες, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη σχέ-
ση κεφάλαιο και τον δομικό ρόλο που έχει διαδραμα-
τίσει στη διαμόρφωση της ταξικής πυραμίδας των κα-
πιταλιστικών κοινωνιών, παρέα με τον ρατσισμό και 
τον σεξισμό. Κι αυτό γιατί, όπως έχουν υποστηρίξει οι 
προγόνισσές μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατα-
λάβουμε τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις και τη 
βία που εμπεριέχουν εναντίον των γυναικών, αν δεν 
κατανοήσουμε την, καταλυτική για τον καπιταλισμό, 
σχέση των γυναικών με το κεφάλαιο. Θα πρέπει να 
λάβουμε σοβαρά υπόψη τη βαθιά απαξίωση της αν-
θρώπινης ζωής και την επιβολή ιεραρχικών και βίαι-
ων σχέσεων που βρίσκονται στο κέντρο της σχέσης 
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αυτής. Αρκεί να αναλογιστούμε πως η ίδια η γέννη-
ση του καπιταλιστικού κόσμου στηρίχθηκε στο λεγό-
μενο κυνήγι μαγισσών, μια τεραστίας κλίμακας επίθε-
ση και καταστροφή ενός ολόκληρου κόσμου γυναικεί-
ων υποκειμένων.2

Εστιάζοντας, τώρα, στο πιο πρόσφατο παρελθόν, η 
αναδιάρθρωση του καπιταλισμού την τελευταία τρια-
κονταετία, οι βίαιες αλλαγές που συντελέστηκαν, κα-
θώς και η εκ νέου υποβάθμιση των γυναικών οφεί-
λουν να μπουν στο πρίσμα μας με σκοπό την εξέτα-
ση του πλαισίου μέσα στο οποίο συντελούνται οι δο-
λοφονίες γυναικών στο σήμερα. Πρόκειται για μια α-
ναδιάρθρωση που είτε τσάκισε, είτε αφομοίωσε ό,τι 
μπορούσε από τις γυναικείες διεκδικήσεις και τους αυ-
τόνομους αγώνες, δίνοντας  νέα ορμή στην αντεπίθε-
ση του κεφαλαίου και θέτοντας στο επίκεντρο της την 
υποτίμηση της αναπαραγωγικής εργασίας των γυναι-
κών. Με άλλα λόγια, οι νέες πειθαρχήσεις, ο έλεγχος 
του γυναικείου σώματος και της συμπεριφοράς μας, 
η επιβολή αναβαθμισμένων σεξιστικών και μισογύνι-
κων πρακτικών πάνω μας αποτέλεσαν την απάντηση 
του κεφαλαίου στις διεκδικήσεις και τα αιτήματα του 
γυναικείου κινήματος. Επιπλέον, η επιβολή της σχέ-
σης κεφάλαιο μέσω της βίας στις ζωές και στα κορ-
μιά τόσων μεταναστριών γυναικών κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1990 στην Ελλάδα έπαιξε καταλυτι-
κό ρόλο στη δόμηση μιας νέας αρσενικής συμπεριφο-
ράς. Η πολυδιάστατη αυτή αντεπίθεση του κεφαλαί-
ου και η ανανεωμένη υποβάθμιση της αναπαραγωγι-
κής εργασίας των γυναικών έχτισαν έναν νέο πολιτι-
σμό στις σχέσεις των δύο φύλων, έχοντας ως δομικά 
στοιχεία την υποτίμηση της γυναικείας σεξουαλικότη-
τας, τη βία, τον καταναγκασμό, τον μισογυνισμό, συ-
νοδευόμενα πολύ συχνά με ένα περιτύλιγμα προοδευ-
τισμού και απελευθέρωσης.3 Είναι αυτά τα νέα δομικά 
στοιχεία των κοινωνιών αυτών που ανανέωσαν και ε-
μπλούτισαν με νέα περιεχόμενα τη γυναικεία πειθάρ-
χηση στις σύγχρονες προσταγές. Είναι αυτά τα στοι-
χεία που έχτισαν την κουλτούρα του βιασμού, διαπο-
τίζοντας κάθε κοινωνική μας σχέση και συναναστρο-
φή. Είναι αυτά τα στοιχεία που έθεσαν το μέτρο του τι 
μπορεί να πάθουν οι γυναίκες, πόση βία μπορούν να 
δεχθούν, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να υποτιμηθούν.4 
Είναι, εν τέλει, τα στοιχεία αυτά που τροφοδοτούν και 
επιτρέπουν η βία που δεχόμαστε να φτάνει, σε περι-
πτώσεις, τα όρια της φυσικής μας εξόντωσης.

Αφού σκιαγραφήσαμε, εν συντομία, το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο συντελούνται οι δολοφονίες γυναι-
κών, θα θέλαμε να αναφερθούμε στους προβληματι-
σμούς και τις επιφυλάξεις μας γύρω από τον μιντιακό 

ντόρο που γίνεται τελευταία με επίκεντρο τις λεγόμε-
νες γυναικοκτονίες. Όπως θα έχετε προσέξει αποφεύ-
γουμε σκόπιμα να κάνουμε χρήση του όρου, όχι γιατί 
θέλουμε να πάρουμε κάποιου είδους θέση πάνω στο 
ντιμπέιτ που έχει ανοίξει αναφορικά με το πόσο δό-
κιμος, πόσο «σεξιστικός» (αφού διαχωρίζει τη γυναί-
κα από την κατηγορία «άνθρωπος»!) ή πόσο ριζοσπα-
στικός είναι ο συγκεκριμένος όρος, αλλά επειδή έχου-
με μάθει να έχουμε τις ενστάσεις μας και να είμαστε, 
το λιγότερο, καχύποπτες απέναντι σε οτιδήποτε φέρε-
ται ή λανσάρεται ως φεμινιστικό, ενώ παράλληλα τάσ-
σεται υπέρ του αγώνα για τον εκσυγχρονισμό του κρά-
τους ή των νόμων. 

Αρχικά, ο όρος γυναικοκτονία εξ’ ορισμού παίρνει 
ως δεδομένο πως οι γυναίκες είναι μια ομοιογενής κα-
τηγορία, προτάσσοντας το φύλο ως τον μοναδικό κε-
ντρικό κοινωνικό διαχωρισμό, υποστηρίζοντας πως 
«ως γυναικοκτονίες ορίζονται οι δολοφονίες γυναικών 
από άντρες επειδή ήταν γυναίκες».5  Ποιες είναι, όμως, 
οι γυναίκες που δολοφονούνται και ποιοι οι άντρες 
που δολοφονούν; Για παράδειγμα, ο κατά συρροή δο-
λοφόνος Νίκος Μεταξάς, στην Κύπρο, δολοφόνησε 
απλά και μόνο γυναίκες;  Επίσης, ήρθαμε σε πραγμα-
τική αμηχανία όταν αναρωτηθήκαμε πόσο, αλήθεια, 
χρήσιμο και παραγωγικό για τους σκοπούς του γυναι-
κείου κινήματος είναι η υιοθέτηση ενός όρου που α-
πλώς αναφέρεται στο πώς ονομάζουμε ή/και απαιτού-
με να ονομάζουν τα δικαστήρια τις δολοφονίες που 
διαπράττονται εναντίον μας; 

Όπως έχουμε αναφέρει σε πολλά κείμενά μας, έ-
χουμε την πεποίθηση πως η διαμόρφωση και η υπο-
στήριξη αυτόνομης συλλογικής γνώμης για τούτο τον 
κόσμο είναι ένα σπουδαίας σημασίας για την πολιτική 
μας ύπαρξη ζήτημα. Παράλληλα είναι και μια δύσκο-
λη, πολλές φορές επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. 
Ουδέποτε, όμως, έχουμε υποστηρίξει ότι μας αρέσουν 
τα εύκολα. Οι καρποί αυτής της επίπονης κατά τα άλλα 
διαδικασίας και τα διδάγματα μέσα από τη συλλογική 
εμπειρία και τα συλλογικά αναγνώσματα μας βοήθη-
σαν να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα 
παραπάνω. Εξηγούμαστε. Αρχικά, οι ορισμοί που πη-
γάζουν και χρησιμοποιούνται έξω από τις δικές μας α-
νάγκες και το δικό μας λεξιλόγιο μας βρίσκουν καχύ-
ποπτες και επιφυλακτικές. Τέτοιου είδους ορισμοί και 
ορολογίες συνήθως προορίζονται να διαμεσολαβούν 
και να απαλύνουν τις κοινωνικές αντιθέσεις. Ο όρος 
«γυναικοκτονία» και η χρήση του κρίνουμε πως υπο-
νοεί κάτι τέτοιο, αφού παραβλέπει εντελώς την ταξι-
κότητα των δολοφονιών τις οποίες υποτίθεται πως ε-
ξετάζει. Η οπτική της ομάδας που βλέπει το γυναικείο 

ζήτημα μέσα από το αδιαίρετο πρίσμα φύλου – φυλής 
– τάξης μάς επισημαίνει και μας προφυλάσσει συχνά 
από τον κίνδυνο να γίνουμε «ουρά» σε διάφορες πο-
λιτικές ατζέντες και θέσεις που προτάσσουν μόνο το 
φύλο ως κεντρικό διαχωρισμό, παραβλέποντας και υ-
ποτιμώντας την ταξικότητα του γυναικείου ζητήμα-
τος.6 Όπως και να ‘χει, τέτοιοι προβληματισμοί γίνο-
νται η αφορμή να μας θυμίζουν τη σημασία που έχει 
για το γυναικείο κίνημα  να παράγει το δικό του λόγο 
για τα ζητήματα που το απασχολούν. Εξάλλου, ας μην 
ξεχνάμε πως το γυναικείο κίνημα  πάντα είχε και οφεί-
λει να έχει τις δικές του οργανώσεις, το δικό του λεξι-
λόγιο, τις δικές του πρακτικές που αντιστοιχούν σε δι-
αδηλώσεις σε δρόμους και σε αφίσες σε γειτονιές. Όχι 
σε αίθουσες δικαστηρίων και τηλεοπτικά παράθυρα.

Όση ψυχραιμία κι αν φαίνεται να διακρίνει τις πα-
ραπάνω θέσεις, τα συναισθήματά μας δεν είναι καθό-
λου τέτοια. Η μοίρα θανάτου  γυναικών όπως εμείς,  
που χώρισαν, που κεράτωσαν, που αντιστάθηκαν, που 
αντιμίλησαν, που αρνήθηκαν, που εν τέλει δεν πειθάρ-
χησαν ή απλώς καταναλώθηκαν στο όνομα του καπι-
ταλιστικού κόσμου μάς γεμίζει φόβο και ανασφάλεια 
και μίσος και οργή. Όπως και να το κάνεις, η  μέρα–τη 
–μέρα  διαπίστωση της σφοδρότητας και της επικιν-
δυνότητας αυτής της κοινωνίας και του μίσους της ε-
ναντίον μας είναι μια σκληρή και συχνά επώδυνη δια-
δικασία. Ωστόσο, μάλλον είναι και η μόνη διαδρομή 
που οδηγεί στην οργάνωση και συλλογικοποίηση του 
δικού μας μίσους. Της δικής μας οργής. Των δικών μας 
αρνήσεων. 
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