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Σ
τις σελίδες αυτού του περιοδικού έχουν γρα-
φτεί κατά καιρούς χιλιάδες γραμμές σχετικά 
με το ζήτημα της βίας εναντίον των γυναι-
κών. Η κοινωνική και ιστορική προέλευση 

της βίας αυτής, οι ιδιαίτερες εκφάνσεις της στην κα-
θημερινότητα των γυναικών της εργατικής τάξης αλλά 
και η χρήση της ως εργαλείο πειθάρχησης μας έχουν 
απασχολήσει ξανά στο παρελθόν. Kαι όχι αδίκως. Κα-
θημερινά, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα σύ-
στημα εκμετάλλευσης της γυναικείας εργασίας και υ-
ποτίμησης του γυναικείου σώματος, πολλές φορές μέ-
χρι τον βαθμό της εξόντωσης. Μέσα λοιπόν, από αυ-
τήν την οπτική, της εκμετάλλευσης και της υποτίμη-
σης, θα θέλαμε να εισαγάγουμε και το ζήτημα της έ-
ξαρσης των βιασμών στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι 
που μας πέρασε. Παρακάτω θα υποστηρίξουμε ότι η 
έξαρση αυτή δεν είναι καθόλου ένα «ανεξέλεγκτο φαι-
νόμενο» όπως αρέσκονται να το παρουσιάζουν τα μί-
ντια και η αστυνομία. Απεναντίας, είναι κομμάτι ενός 
κρατικού σχεδίου που εφαρμόζεται στα ελληνικά θέ-
ρετρα ήδη από τη δεκαετία του ’80 και έχει να κάνει με 
την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού καθώς και την 
οργάνωση των τοπικών κοινωνιών γύρω από αυτόν.

Η οργάνωση των τοπικών συμφερόντων γύρω 
από τον τουρισμό: Το παράδειγμα του νόμου 
για τον γυμνισμό
Οπωσδήποτε, η ιστορία της τουριστικής βιομηχανίας 
στα ελληνικά νησιά  δεν είναι μια απλή υπόθεση που 
θα μπορούσε να εξηγηθεί μονάχα σε ένα άρθρο. Επί-
σης, θα λέγαμε ότι δεν μας είναι γνωστή σε όλο το εύ-
ρος της ώστε να μπορέσουμε να την σκιαγραφήσουμε 
επιτυχώς. Ωστόσο, θεωρούμε πως μπορούμε να κά-
νουμε ορισμένες ασφαλείς υποθέσεις. Για παράδειγ-
μα, είναι μία ασφαλής υπόθεση το ότι ο μαζικός τουρι-
σμός στην Ελλάδα οργανώθηκε με βάση κρατικό σχέ-
διο από το 1950 κι έπειτα. Το ότι το σχέδιο αυτό περι-
λάμβανε υπουργεία, τράπεζες, επενδυτές, κατασκευα-
στικές, αεροπορικές εταιρίες, τουριστικά πρακτορεία 
αλλά και διαπραγμάτευση με τα υλικά συμφέροντα 
των τοπικών κοινωνιών. Ειδικά οι τοπικές κοινωνίες εί-
χαν να παίξουν έναν πολύ κομβικό ρόλο στη συνοχή 
αυτού του σχεδίου και εν τέλει στην ομαλή εφαρμογή 
του. Οι τοπικές κοινωνίες, όπως και όλες οι κοινωνίες 
είναι ταξικά ιεραρχημένες. Δηλαδή, πίσω από την εικό-
να της γραφικότητας, των πανηγυριών, των παραδοσι-
ακών εθίμων και του λεγόμενου «φολκλόρ» βρίσκεται 
ένας ολόκληρος κόσμος ταξικών αντιθέσεων, ένας κό-
σμος με αφεντικά και εργάτες. Και τα ντόπια αφεντι-

κά δεν είναι τίποτα αδιάβαστοι. Είναι άνθρωποι σμι-
λεμένοι χρόνια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και 
την επιβολή. Είναι άνθρωποι που διεκδικούν και έχουν 
λόγο πάνω στο αν κάποιο κρατικό σχέδιο θα ριζώσει ή 
όχι στη μικρή κοινωνία ενός νησιού ή ενός παραθερι-
στικού χωριού. Και αυτό το καταφέρνουν με τρόπους 
που καμιά φορά μας διαφεύγουν.

Ας δούμε για παράδειγμα τι συνέβη τη δεκαετία 
του ‘80 στην Ελλάδα με αφορμή τη λειτουργία μίας 
από τις πρώτες γυμνιστικές τουριστικές μονάδες σε 
ένα χωριό της Αργολίδας. Διαβάζουμε πως «στις 15 Ι-
ουνίου 1980 εξαγριωμένοι αντιγυμνιστές με επικεφα-
λής τον μητροπολίτη Ιερόθεο διαδήλωσαν κρατώντας 
ξύλα, πέτρες και ρόπαλα κατευθυνόμενοι στο γυμνι-
στικό κέντρο» και πως «οι διαδηλωτές ήταν εφοδια-
σμένοι με προκηρύξεις εναντίον του γυμνισμού, με 
πλακάτ και συνθήματα γραμμένα στα ελληνικά, αγγλι-
κά και γερμανικά, πολλά από αυτά με υβριστικό περι-
εχόμενο για τους γυμνιστές. Συνθήματα με ανάλογο 
περιεχόμενο και στις αντίστοιχες γλώσσες ακούστη-
καν και από μεγάφωνα. Η περιγραφή της κινητοποίη-
σης από τον Τύπο και τους ίδιους τους δρώντες έγινε 
με «πολεμικούς όρους». 1 Αρχικά, ενδιαφέρον παρου-
σιάζει ο βαθμός οργάνωσης της αντιγυμνιστικής δια-
δήλωσης, για την οποία μάλιστα χρειάστηκαν ισχυρές 
δυνάμεις των ΜΑΤ για να την απωθήσουν. Οι διαδη-
λωτές, με επίσημο πρωτοστάτη την Εκκλησία της Ελ-
λάδας ζητούσαν από την κυβέρνηση τη λήψη μέτρων 
για την αναστολή της «ηθικής απειλής» που ελλόχευε 
πίσω από τον γυμνισμό. Ακόμα πιο ενδιαφέρον βέ-
βαια είναι το γεγονός ότι σε μόλις 2 εβδομάδες το πά-
θος και η αγωνιστική διάθεση των διαδηλωτών κάμ-
φθηκε, πράγμα στο οποίο συντέλεσε και η προβολή α-
ντεπιχειρημάτων από τον Τύπο. «Απόψεις που καταδί-
καζαν τις υπερβολικές και δυσφημιστικές για τη χώρα 
αντιδράσεις των διαδηλωτών εκφράζονταν από αρκε-
τές πλευρές. Κοινοτάρχες της περιοχής της Αργολί-
δας δήλωναν ότι η πλειοψηφία των κατοίκων των 
χωριών τους αποδοκίμαζε τα επεισόδια. Ο Τύπος 
επίσης φιλοξένησε δηλώσεις υπέρ του δικαιώμα-
τος στον γυμνιστικό τουρισμό από επιχειρηματίες 
της Αργολίδας,  ενώ παράλληλα η εφημερίδα Ακρό-
πολις έγραφε: «κανείς ξένος δεν θα πατήσει στην Ελ-
λάδα της ηθικής, θα πάνε στην ανήθικη Γιουγκοσλα-
βία, στην απελευθερωμένη Ισπανία, στη μοντέρνα Ι-
ταλία».2  Η συζήτηση περί του δικαιώματος γυμνισμού 
μεταφέρθηκε και στη βουλή 3 χρόνια αργότερα οπό-
τε θεσπίστηκε και η σχετική νομοθεσία. Σ’ αυτήν ορι-
ζόταν πως «για τη λειτουργία κάθε κέντρου παραθερι-
σμού γυμνιστών οποιασδήποτε μορφής απαιτείται ει-
δική άδεια του ΕΟΤ, που χορηγείται με απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου μετά από τη σύμφωνη 
γνώμη των κατά τόπο αρμόδιων Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου και Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου».3 
Είναι λοιπόν σαφές  πως το διακύβευμα των εν λόγω 
αντιδράσεων δεν ήταν η υποτιθέμενη ηθική απειλή. 
Πολύ περισσότερο οι αντιδράσεις αυτές πρέπει να γί-
νονται αντιληπτές σαν μια διαδικασία διαπραγμάτευ-
σης ανάμεσα στα τοπικά αφεντικά και το κράτος που 
στο κέντρο της  έχει τον τουρισμό, την επερχόμενη γι-
γάντωση της  τουριστικής ανάπτυξης, τους τρόπους  
με τους οποίους αυτή θα πραγματοποιηθεί και τέλος 
ποιος θα επωφεληθεί από αυτήν. 

Ενδιαφέρον έχει πόσο παρόμοια είναι αυτή η υπό-
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θεση από τα βάθη των 80’s με μία πολύ πιο πρόσφα-
τη. Αναφερόμαστε στην περίπτωση των Μαλίων Κρή-
της όπου το καλοκαίρι του 2017 τοπικοί αξιωματούχοι 
και ξενοδόχοι απαγόρεψαν την άφιξη σε 10000 Βρετα-
νούς. Ο λόγος, φαινομενικά, ήταν οι ακραίες καταστά-
σεις που παρατηρούνταν στο νησί λόγω μέθης και του 
γενικότερου κλίματος ελευθερίας που διακατείχε τους 
νεαρούς τουρίστες και έτσι «...οι ξενοδόχοι της περιο-
χής επιθυμούν να αλλάξουν την κατάσταση. Το 95% 
αυτών αποφάσισε να μην υπογράψουν συμφωνία με 
βρετανικά πρακτορεία για οικονομικά πακέτα που α-
φορούν ηλικίες 18-30, απαγορεύοντας σε 10.000 Βρε-
τανούς να επισκεφτούν την περιοχή, θέλοντας να προ-
σελκύσουν περισσότερες οικογένειες».4 «Δεν έχουμε 
τίποτε εναντίων αυτών των παιδιών ούτε με τους Βρε-
τανούς γενικότερα. Όμως αυτοί οι τουριστικοί πράκτο-
ρες λειτουργούν στα πρόθυρα της εγκληματικής αμέ-
λειας. Οδηγούν με σφυρίχτρες εφήβους που βρίσκο-
νται σε κατάσταση μέθης σαν κοπάδια στα πάρτι και 
στα nightclubs της πόλης»,5 αναφέρει χαρακτηριστικά 
ένας ξενοδόχος. Από την άλλη, ο αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού Χερσονήσου κ. Μουντράκης ήταν λίγο πιο δια-
φωτιστικός. Με δικά του λόγια: «Στα Μάλια τα τελευ-
ταία χρόνια, μετά από την ώριμη και συνειδητοποιη-
μένη, σύσσωμη απόφαση της τοπικής κοινωνίας, αλλά 
και των επιχειρηματιών που βλέπουν (και οικονομικά) 
το υπάρχον μοντέλο να μην αποδίδει πλέον, έχει αρ-
χίσει να γίνεται στροφή στη προσφορά ενός διαφορε-
τικού, αναβαθμισμένου και ποιοτικότερου προϊόντος. 
Γίνεται μία συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια 
με τη συνεργασία όλων των τοπικών φορέων, προξε-
νείων, πρεσβειών, της αστυνομίας, των τοπικών συλ-
λόγων και επαγγελματικών φορέων, τοπικών επιχει-
ρηματιών, τουριστικών πρακτόρων και όλης της τοπι-
κής κοινωνίας, η οποία κουράστηκε από το μέχρι πρό-
σφατα, Βρετανικό κυρίως, μοντέλο τουρισμού της πε-
ριοχής! [...]Ταυτόχρονα έχει ήδη μειωθεί σε παραπάνω 
από τον μισό ο αριθμός συμβολαίων, άρα και επισκε-
πτών, από τις συγκεκριμένες χώρες που δημιουργούν 
προβλήματα στη νυχτερινή, και όχι μόνο, ζωή των ό-
μορφων και ιστορικών Μαλίων.»6 Δε θα μπορούσαμε 
να το πούμε καλύτερα. Οικονομικά το υπάρχον μοντέ-
λο δεν αποδίδει πλέον, επιδιώκουμε ένα πιο «εμπλου-
τισμένο» μείγμα πελάτη, οπότε ας ρίξουμε μία «απαγό-
ρευση» στη νεολαία της Βρετανίας να δούμε τι θα γίνει. 
Για άλλη μια φορά δηλαδή, η υλική διαπραγμάτευση 
συγκαλύπτεται με δήθεν ηθικές απειλές και ανησυχίες.

Τέλος, θα θέλαμε να κάνουμε μία μικρή αναφορά 
σε κάτι που εκ πρώτης όψεως φαντάζει αθώο, στις 
εκπαιδευτικές εκδρομές. Είναι θεωρούμε άξιο λόγου 
το γεγονός ότι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, κάθε χρό-
νο πραγματοποιούνται χιλιάδες εκπαιδευτικές εκδρο-
μές και οι οποίες σχεδόν πάντα έχουν τον ίδιο προο-
ρισμό, τη Ρόδο. Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι κακό μ’ 
αυτήν την συνθήκη. Αν όμως το σκεφτεί κάποια καλύ-
τερα θα καταλάβει πως εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά 
που διοχετεύονται κάθε χρόνο σε τοπικές επιχειρήσεις 
της Ρόδου και άλλων, λίγων στο νούμερο, αντίστοιχων 
προορισμών. Αρχικά οι εκδρομές αυτές πραγματοποι-
ούνται πάντα τους μήνες Μάρτη Απρίλη – δηλαδή off 
season – και περιλαμβάνουν ένα πακέτο διαμονής, σί-
τισης και δραστηριοτήτων που είναι πιο fix και από 
την πρωινή προσευχή στο σχολείο! Δηλαδή, με λίγα 
λόγια, υπάρχει μία συσχέτιση ανάμεσα στη Νομαρχία, 

τους μαγαζάτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία που α-
ναλαμβάνουν τις εκδρομές αυτές. Ενδιαφέρον επίσης 
έχει ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε το 2019 
«η διοργάνωση σχολικών εκδρομών πραγματοποιεί-
ται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νο-
μίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία και από κα-
νένα άλλο είδος επιχείρησης».7

Πιστεύουμε πως παραδείγματα σαν το παραπάνω 
υποδεικνύουν ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θα 
πρέπει να στραφούμε για να κατανοήσουμε τις κρατι-
κές στρατηγικές σε σχέση με τον τουρισμό.

Η γιγάντωση της τουριστικής βιομηχανίας
Ακόμη μία ασφαλής υπόθεση είναι ότι το ελληνικό 
κράτος οργάνωσε την εξαγωγή του επονομαζόμενου 
«τουριστικού προϊόντος» στην αγορά του εξωτερικού 
τη δεκαετία του ‘80. Για την Ελλάδα ήταν η περίοδος 
κατά την οποία γιγαντώθηκε η εγχώρια τουριστική βι-
ομηχανία. Περιοχές όπως το Φαληράκι της Ρόδου, ο 
Κάβος της Κέρκυρας, τα Μάλια της Κρήτης και ο Λαγα-
νάς της Ζακύνθου μετατράπηκαν σε ζώνες διασκέδα-
σης όπου κάθε καλοκαίρι μέχρι και σήμερα συρρέουν 
χιλιάδες νεαροί τουρίστες και τουρίστριες. Το «ανεξή-
γητο» αυτό οικονομικό θαύμα όμως κάθε άλλο παρά 
ανεξήγητο ήταν. Απεναντίας, ήταν ένας κρατικά οργα-
νωμένος τρόπος τόνωσης της ελληνικής οικονομίας 
και της μικροϊδιοκτησίας. Οι αναπτυξιακοί νόμοι που 
έδιναν έμφαση κυρίως στην ενίσχυση των μικρών οι-
κογενειακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και 
οι μετέπειτα νομοθεσίες ενίσχυσης των μεγάλων ξε-
νοδοχειακών μονάδων τη δεκαετία του ’90 εκτέλεσαν 
στο ακέραιο τον σκοπό τους. Ζεστό κρατικό χρήμα έ-
τρεξε στις τσέπες των νησιωτών ξενοδόχων με σκοπό 
να προετοιμαστεί υλικοτεχνικά η «φιλοξενία» του τε-
ράστιου όγκου τουριστών που είχε αρχίσει να έρχεται 
από το εξωτερικό. Διότι, όλοι αυτοί οι νεαροί τουρί-
στες και τουρίστριες κάπου έπρεπε να κοιμηθούν, να 
φάνε και να διασκεδάσουν. Ευκαιρία που δεν διέφυγε 
της προσοχής των «φιλότιμων» τοπικών επιχειρηματι-
ών οι οποίοι μπήκαν στην ουρά για την είσπραξη. Από 
τον κάθε ταβερνιάρη και ιδιοκτήτη club μέχρι τους τα-
ρίφες και τους οδηγούς μικρών σκαφών, όλοι έβγαλαν 
και βγάζουν χρήμα από αυτήν την υπόθεση.

Αν εξετάσουμε το ζήτημα και από την άλλη μεριά 
όμως, εύκολα θα παρατηρήσουμε πως  οι ίδιοι οι του-
ρίστες δεν πήραν τυχαία μία μέρα το αεροπλάνο και 
βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου και της Κέρκυ-
ρας. Οι μαζικές εκδρομές  τουριστών και τουριστρι-
ών από την Βρετανία, τη Σουηδία, τη Σερβία και γενι-
κά από χώρες τις Ευρώπης ήταν επίσης κομμάτι του ί-
διου σχεδίου που εκπονήθηκε με διακρατικές συμφω-
νίες, φθηνές πτήσεις charter και πακέτα διακοπών all 
inclusive. Τα ειδικά προσαρμοσμένα πακέτα που απευ-
θύνονται σε ηλικίες 18 με 30 και μπάτζετ προσβάσι-
μο στα κατώτερα οικονομικά στρώματα, διαφημίστη-
καν με μεγάλη ζέση στο εξωτερικό και έπιασαν τόπο 
σε ένα μεγάλο μερίδιο της εργατικής τάξης των χω-
ρών αυτών8. Οι υποσχέσεις των ονειρικών ακτών, του 
άπλετου αλκοόλ και φυσικά των γυναικών που είναι 
σεξουαλικά διαθέσιμες πρωτοστάτησαν στις διαφη-
μιστικές καμπάνιες των ταξιδιωτικών γραφείων. Ακό-
μα και σήμερα κάθε καλοκαίρι χιλιάδες νεαροί και νε-
αρές από την Ευρώπη καταφθάνουν στα ελληνικά νη-

«3 ελληνικά νησιά σε 4 βράδια. Φοιτητές απ’ 

όλη την Ευρώπη». Ενδεικτική διαφήμιση 

των πακέτων διακοπών που απευθύνονται 

σε νεολαίους της Ευρώπης. Η αινιγματική 

υπόσχεση για πάρτυ στην παραλία, πάρτυ 

σε πισίνες και... άλλα σίγουρα αφήνει πολλά 

στην φαντασία του αναγνώστη.

Απλά, λιτά κι απέριττα. Κάβος. Σκληρό Παρτάρισμα. 
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σιά ανυπομονώντας να συναντήσουν τους «καταγά-
λανους παραδείσους» και να διασκεδάσουν μέχρι τε-
λικής πτώσης στην ζώνη του «όλα επιτρέπονται».

Η γιγάντωση του μαύρου κεφαλαίου
Θα ήταν επίσης μία ασφαλής υπόθεση ότι ο τουρισμός 
– ειδικά μάλιστα ο τουρισμός που απευθύνεται σε ευ-
ρωπαίους νεαρούς και νεαρές, μέσω οικονομικών πα-
κέτων – εδραιώθηκε παράλληλα με τη γιγάντωση του 
μαφιόζικου κεφαλαίου. Η ραγδαία αύξηση του μαζι-
κού τουρισμού στα νησιά δημιούργησε και νέες «ευ-
καιρίες» ανάπτυξης, οι οποίες σταδιακά προσάρτησαν 
σημαντικά κομμάτια της οικονομίας των νησιών στη 
μαύρη οικονομία. Οι «μπόμπες» στα club, τα μπραβι-
λίκια, τα ναρκωτικά, η μαύρη εργασία και η πορνεία 
πλαισίωσαν τον νέο τρόπο με τον οποίο θα κινούνταν 
το χρήμα στην αγορά και φυσικά αποτέλεσαν το όχη-
μα διόγκωσης της μαφίας. Ένα μέρος του ελέγχου της 
διασκέδασης και άρα της εργασίας γύρω από τη δια-
σκέδαση πέρασε από τα χέρια των μπάτσων και των α-
φεντικών, και στα χέρια των τοπικών μαφιών. Φυσικά, 
για τα κομμάτια της εργατικής τάξης που βρέθηκαν σ’ 
αυτήν τη συνθήκη ο λογαριασμός για άλλη μία φορά 
ήρθε μείον. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η πειθάρ-
χηση και η εκμετάλλευση γνώρισαν νέα επίπεδα έντα-
σης και έχουν φτάσει πλέον σήμερα να είναι η εργασι-
ακή ρουτίνα για τον πάτο αυτής της κοινωνίας στα ελ-
ληνικά νησιά. Για τις γυναίκες εργάτριες δε η σεξουα-
λική βία είναι καθημερινό φαινόμενο. Όσες έχουν βρε-
θεί στους εργασιακούς παραδείσους της σεζόν γνωρί-
ζουν από πρώτο χέρι που αναφερόμαστε. Τα πεσίμα-
τα από τα αφεντικά και τους πελάτες, τα στριμώγμα-
τα στις κουζίνες και στα μπαρ, τα σεξουαλικά υπονο-
ούμενα και οι βιασμοί είναι όλα όψεις του ίδιου φαινο-
μένου: της κουλτούρας του βιασμού. Φαινόμενο το ο-
ποίο ανακύπτει κάθε φορά που το ταξικό ρήγμα βα-
θαίνει και η καπιταλιστική εκμετάλλευση καλπάζει. 

Ζώντας το όνειρο του «όλα επιτρέπονται»
Ας κάνουμε λοιπόν και μία τελευταία ασφαλή υπόθε-
ση. Το «όλα επιτρέπονται» είναι στρατηγική κίνηση δι-
αφήμισης των διακοπών στα ελληνικά νησιά όπου γί-
νονται καθημερινά ατελείωτα πάρτυ, η θάλασσα είναι 
πάντα γαλάζια, ο ήλιος δεν δύει ποτέ και οι γυναίκες 
θα είναι πάντα διαθέσιμες.  Παράλληλα όμως, υπάρχει 
και ένα κομμάτι αυτής της συνθήκης που δεν διαφημί-
ζεται αλλά μένει κρυφό. Το ότι δηλαδή είναι διαφήμι-
ση για διακοπές όπου τα αφεντικά και οι μαφίες ελέγ-
χουν τη διασκέδαση, τα τουριστικά γραφεία οργανώ-
νουν τις μετακινήσεις, τα υπουργεία και οι αστυνομία 

εποπτεύουν την όλη διαδικασία και την ομαλή διεξα-
γωγή της. Δηλαδή, είναι ένα πλέγμα ταξικών συμφε-
ρόντων με τις ιεραρχήσεις, τον ρατσισμό και τον σεξι-
σμό πάνω από τα κορμιά των γυναικών.9 Η σωρεία βι-
ασμών που συνέβησαν το καλοκαίρι που μας πέρασε 
αλλά και κάθε καλοκαίρι σε αυτούς τους τόπους θρέ-
φονται από αυτή τη συνθήκη και συγκαλύπτονται από 
αυτή τη συνθήκη. 

Η συγκάλυψη αυτή, ενορχηστρωμένη πάντα από 
τους μπάτσους, τα μίντια, τους δικηγόρους και όλους 
τους καλοθελητές των τοπικών κοινωνιών, ποικίλει σε 
μορφές. Για παράδειγμα, ο από παλιά γνωστός χαρα-
κτηρισμός του «ξέκωλου» και της υποτίμησης που τον 
συνοδεύει είναι μία μορφή συγκάλυψης των βιασμών. 
Είναι ένα χυδαίο ξέπλυμα των βιαστών και παράλλη-
λα υποτίμηση όποιας γυναίκας μπορεί να θέλει να βγεί 
και να πιει, να πάει σε πάρτυ ή ακόμα ακόμα και να πη-
γαίνει με πολλούς άντρες. Αφενός, δηλαδή, δημιουρ-
γούν μία γυναικεία φιγούρα για την οποία κάθε βια-
σμός είναι κοινωνικά νομιμοποιημένος και για την α-
κρίβεια ποτέ δεν θεωρείται βιασμός. Αφετέρου, δυ-
σφημούν πλήρως κοινωνικές συμπεριφορές των γυ-
ναικών, καταδεικνύουν τον τρόπο κοινωνικής αναπα-
ραγωγής τους και τον χρησιμοποιούν ως οχυρό για 
να μην μιλήσουν για το τι κάνουν και ποιοι είναι αυτοί 
που τους επιβάλλονται.

Παρόμοιο πράγμα είναι και ο πρόσφατα ξανα-λαν-
σαρισμένος μύθος των «εικονικών βιασμών». Είναι 
πέρα για πέρα προφανές αλλά θα το ξαναπούμε. Οι 
μύθοι που κατά καιρούς κάνουν τον κύκλο ζωής τους 
γύρω από τα περιστατικά βιασμού δεν είναι ούτε α-
θώοι ούτε τυχαίοι. Είναι ο οργανωμένος τρόπος κα-
τεύθυνσης του δημόσιου λόγου στη συμπεριφορά 
του θύματος από τη μία και της δικαιολόγησης των βι-
αστών από την άλλη.

Δεν είναι τρέλα, είναι κρατική στρατηγική
Τέλος, για να συνοψίσουμε, η έξαρση των βιασμών 
στα ελληνικά νησιά καθόλου δεν πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται σαν κάποιου είδους εξαίρεση ή καλοκαιρι-
νή τρέλα. Ούτε και οι νησιωτικές κοινωνίες θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως κάτι διαφορετικό από την υ-
πόλοιπη ελληνική επικράτεια. Πιο πολύ, ως περιοχές 
στις οποίες το ελληνικό κράτος έχει λόγους να επενδύ-
σει, να θεσμοθετήσει και να ελέγξει. Πλάι σε αυτές τις 
πολιτικές γιγαντώθηκε και το μαφιόζικο κεφάλαιο πα-
τώντας πάνω στην φθηνή και ανασφάλιστη εργασία, 
στην πορνεία και στα ναρκωτικά. Το σύμπλεγμα αυτό 
θρέφει τους βιασμούς των γυναικών στα ελληνικά νη-
σιά. Οι βιασμοί λοιπόν θα πρέπει να γίνονται αντιλη-
πτοί ως το υπολογισμένο αποτέλεσμα μιας συνθήκης 
στην οποία οι ταξικές αντιθέσεις οξύνονται.
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