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Η μπροσούρα που κρατάτε στα χέρια σας γράφτηκε και 
εκδόθηκε από τη μιγάδα, με αφορμή το νέο νόμο για 
τον βιασμό που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2019. Α-
ποτυπώνει τη γνώμη που καταθέσαμε ως ομάδα σχετι-
κά με τον νέο ορισμό του βιασμού ως «μη συναινετικού 
σεξ», σε συζήτηση που οργανώσαμε με φίλες της μιγά-
δας τον Ιούλιο του 2019 στο Αρχείο 71. Εκεί, συζητήσα-
με για την γενικότερη στάση μας απέναντι στο νόμο που 
μας παρουσιάστηκε ως «νίκη του φεμινιστικού κινήμα-
τος» και εκθέσαμε τους προβληματισμούς μας σχετικά 
με τις κρατικές νομοθεσίες που εμφανίζονται στο δημό-
σιο λόγο ως «προοδευτικές». Συζητήσαμε επίσης για το 
κατά πόσο η συναίνεση μας καλύπτει ως εργαλείο για να 
μιλάμε για τον βιασμό στην καθημερινότητά μας και για 
το πώς εμείς, από τα κάτω, ερμηνεύουμε, οργανώνουμε, 
συλλογικοποιούμε τις εμπειρίες και τις αντιστάσεις μας 
απέναντι στην κουλτούρα του βιασμού. 

Στόχος της μπροσούρας είναι αφενός να δείξουμε 
ότι η γλώσσα του νόμου δεν είναι μια γλώσσα για τις 
δικές μας ανάγκες, αλλά μια γλώσσα κομμένη και ραμ-
μένη για το ταξικό σύστημα δικαιοσύνης. Αφετέρου, 
στόχος μας είναι να δείξουμε ότι η θεσμική συζήτηση 
για την έννοια της συναίνεσης στο σεξ δεν είναι τωρι-
νή υπόθεση. Αντίθετα, η συναίνεση ως προς την ποινι-
κή μεταχείριση του βιασμού συζητιέται χρόνια στους 
νομικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους, και είναι μια συ-
ζήτηση που δεν ξεπήδησε ακριβώς μέσα από τα γυναι-
κεία/φεμινιστικά κινήματα. 

Εν ολίγοις στην παρούσα μπροσούρα, θα παρα-
θέσουμε αρχικά τη γνώμη μας για το πώς αντιμετωπί-
ζουμε τις κρατικές νομοθεσίες. Στη συνέχεια, θ’ ανα-
τρέξουμε εν συντομία στις θέσεις που εξέφρασε το ρι-
ζοσπαστικό φεμινιστικό κίνημα σχετικά με το βιασμό 
μέσα στη δεκαετία του 1970, κι έπειτα θα παραθέσου-
με τη συζήτηση που έλαβε χώρα στους νομικούς κύ-
κλους στις ΗΠΑ σχετικά με τον ορισμό του βιασμού την 
ίδια περίοδο και τα επόμενα χρόνια. Μέσα από αυτή τη 
σύντομη ιστορική αναδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι ο 
νομικός ορισμός της συναίνεσης προέκυψε μέσα από 
τη σταδιακή αποσυσχέτιση του βιασμού από την επι-
βολή και τη σταδιακή επανασύνδεσή του με το σεξ. 
Ενώ δηλαδή τα φεμινιστικά κινήματα των 70’s μιλού-
σαν για τον βιασμό ως ωμή επιβολή, που δεν έχει κα-

μία σχέση με σεξουαλικές ορέξεις και σεξουαλικά κίνη-
τρα, η θεσμική συζήτηση περί βιασμού και συναίνεσης 
περιστρεφόταν γύρω από την επανασύνδεση του βια-
σμού με το σεξ. Οι συνέπειες αυτής της θεσμικής συ-
ζήτησης, όπως αποτυπώνεται σήμερα στους σχετικούς 
νόμους στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, ήταν 
να δημιουργηθούν δύο κατηγορίες βιασμού: ο «βίαι-
ος» και ο «μη-βίαιος» βιασμός. Με λίγα λόγια, μία από 
τις συνέπειες ήταν να μετριαστεί η εγγενής βία που υ-
πάρχει στον βιασμό και να προβλεφθεί ευνοϊκή μετα-
χείριση για τους βιαστές. Άλλωστε, ο νέος νόμος αδι-
αφορεί για τις κοινωνικές συνθήκες που θρέφουν τον 
βιασμό -σταθερό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε νό-
μου άλλωστε. Προσεγγίζει, δε, τον βιασμό ως ατομικό 
έγκλημα που διαπράττεται σε σχέσεις ανάμεσα σε ισό-
τιμα υποκείμενα. 

Τέλος, θα κλείσουμε την μπροσούρα με λίγα λόγια 
για τις δικές μας εμπειρίες και τη δική μας γλώσσα σχε-
τικά με τον βιασμό στην καθημερινότητά μας.

«Ιστορική νίκη» στο άψε σβήσε: Όπως βλέπετε στην 

παραπάνω φωτό, με την ψήφιση του νέου νόμου για τον 

βιασμό, η Διεθνής Αμνηστία διεκδικεί ηγετική θέση στην 

«ιστορική νίκη του γυναικείου κινήματος και του κινήματος 

ανθρώπινων δικαιωμάτων». Μας λέει κοινώς ότι εργάστηκε 

ακατάπαυστα για όλες εμάς, καθώς πέτυχε την αλλαγή 

της νομοθεσίας για τον βιασμό, με βάση την απουσία 

συναίνεσης. Εμείς πάλι, ίσα που προλάβαμε να καταλάβουμε 

κάτι ζητηματάκια από την άψε σβήσε επιτυχία της. Αλλά έτσι 

είναι οι ηγεσίες. Πάντα «πιο μπροστά» από τα κινήματα.

Εισαγωγή
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H πιο σύντομη νίκη του γυναικείου κινήματος 
στα χρονικά
Ας σκιαγραφήσουμε καταρχάς το τοπίο την περίοδο 
που συζητιόταν ο νέος νόμος για τον βιασμό που ψη-
φίστηκε το καλοκαίρι του 2019. Η θεσμική συζήτηση 
που προηγήθηκε πάνω στον νέο νόμο είχε οπωσδήπο-
τε το ενδιαφέρον της. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα  ήταν 
η ξαφνική ανάδυσή της στη δημοσιότητα και η αξιο-
σημείωτα γοργή κατάληξή της. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι 
πρόκειται για την πιο φαστ τρακ διαδικασία που είδα-
με ποτέ. Για σκεφτείτε το: Η αριστερή κυβέρνηση πρό-
τεινε τον Μάρτιο του 2019 μια κατάπτυστη τροπολο-
γία για το τι συνιστά βιασμό· κοινώς ότι ο βιασμός α-
ναγνωρίζεται μόνο άμα βρεθούμε δαρμένες και πετα-
μένες σε κάποιο χαντάκι. Ευθύς αμέσως, το ελληνικό 
τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας «πίεσε» την αριστερή 
κυβέρνηση να την αποσύρει, προτείνοντας την αντικα-
τάστασή της με έναν προοδευτικότερο ποινικό ορισμό 
του βιασμού με βάση την απουσία συναίνεσης, «όπως 
ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις». Η αριστερή κυβέρνη-
ση αρχικά έκανε λιγουλάκι τη δύσκολη. Κατόπιν, δια-
βουλεύτηκε με τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τους ί-
διους τους συντρόφους της από την Κουμουνδούρου. 
Για παράδειγμα, στο τραπέζι των διαβουλεύσεων κα-
θόταν ο διευθυντής της εν ελλάδι Διεθνούς Αμνηστί-
ας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, 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 ομαλά και αρμονικά, οι σύντροφοι 
της Κουμουνδούρου συνομίλησαν μεταξύ τους  και η 
«νίκη του κινήματος» επήλθε μέσα σε τρεις μήνες, λίγο 
προτού πέσει η αυλαία της Βουλής για τις εκλογές του 
Ιουλίου. Αναμφίβολα, είναι η πιο σύντομη «ιστορική 
νίκη του γυναικείου κινήματος και των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων» στα χρονικά! Επαναλαμβάνουμε: μέσα σε 
τρεις μόλις μήνες, μια πρόταση νόμου που αναγνώρι-
ζε τον βιασμό αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση 
που κινδυνεύαμε να δολοφονηθούμε από τον βιαστή 
μετατράπηκε σε νόμο που αναγνωρίζει ως βιασμό α-
κόμα και το σεξ χωρίς συναίνεση. Προτού καν προλά-
βουμε να το χωνέψουμε, οι «σύντροφοι από την Κου-
μουνδούρου» μας προέτρεψαν να δρέψουμε τις δάφ-
νες της νίκης, αναμένοντας στο μεταξύ να πιάσει τόπο 
η ευχή: «ευελπιστούμε το δικαστικό σύστημα απονο-
μής δικαιοσύνης να σταθεί 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 Αμνηστία, 
Γενική Γραμματεία Ισότητας) δεν είχαν να διαφωνή-
σουν εξαρχής σε τίποτε και ότι η όλη ιστορία ήταν σικέ. 
Στο βάθος έρχονταν εκλογές, οπότε τέτοιες «νίκες» 
μπορούν άνετα να εξαργυρωθούν στην κάλπη κατά 
το προσφιλές συριζαϊκό σύνθημα «βρεθήκαμε στους 
δρόμους θα βρεθούμε και στην κάλπη». Σε τούτη την 
περίπτωση, μπορούμε να υποκλιθούμε στο μεγαλείο 
του πολιτικού οπορτουνισμού και να φροντίζουμε να 
φυλαγόμαστε από τα μακρουλά πλοκάμια του.

Από την άλλη, εύλογα θα υποστήριζε καμιά ότι η 
ποινική μεταχείριση του βιασμού έχει πολύ μεγαλύ-
τερο βάθος, ιστορία και διαμάχες από την «τρίμηνη 
μάχη» που δόθηκε στα έδρανα της Βουλής. Σωστά. 
Το έχουμε κι αυτό υπόψη. Ωστόσο, προτού βιαστού-
με να γιορτάσουμε ως «νίκη των αγώνων του γυναικεί-
ου κινήματος» τον νέο νόμο για τον βιασμό, θα προτι-
μήσουμε να πούμε δυο λόγια για το πρόβλημά μας με 

Ο βιασμός ήταν το θέμα, οδηγίες για το σεξ μας προέκυψαν...

Το εγχειρίδιο της Διεθνούς Αμνηστίας για τον βιασμό ως 

απουσία συναίνεσης καταλήγει να δίνει οδηγίες σε εραστές 

για το πώς πρέπει να κάνουν σεξ. Αναρωτιόμαστε πότε 

ζήτησε το γυναικείο κίνημα τέτοιο πράγμα, όταν μιλούσε 

για τον βιασμό. Στο μεταξύ, διαβάζοντας το εγχειρίδιο, 

πραγματικά, νιώσαμε ότι απευθύνεται σε ηλίθιους. Προσέξτε 

την καίρια επισήμανση με τον έντονο τονισμό: «για να κάνετε 

σεξ, πρέπει να ξέρετε ότι το άτομο που επιθυμείτε να κάνετε 

σεξ θέλει να κάνει σεξ μαζί σας».  Βου και α βα, φάση.

Oι νομοθεσίες κι εμείς 
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τις λεγόμενες προοδευτικές για το βιασμό νομοθεσίες. 
Θα υποστηρίξουμε γιατί είναι δύο τελείως διαφορετι-
κά πράγματα το πώς εμείς, από τα κάτω, ερμηνεύου-
με, οργανώνουμε, συλλογικοποιούμε τις εμπειρίες μας 
και τις αντιστάσεις μας απέναντι στην κουλτούρα του 
βιασμού και το πώς, ποιους και γιατί αφορά μια συζή-
τηση για τον εκσυγχρονισμό της κρατικής νομοθεσίας. 

Βασικές αρχές για να μην μπερδευόμαστε
Το τι σημαίνει βιασμός και το πώς τον αντιμετωπίζου-
με ήταν και είναι υπόθεση δική μας. Δεν είναι δουλειά 
καμίας μκο, κανενός υπουργού, νομοθέτη ή δικαστή. 
Γι΄αυτό και όταν έχουμε να κάνουμε με νόμους που α-
φορούν τον βιασμό ή που γενικά «θέλουν το καλό μας», 
κρατάμε στο μυαλό μας ορισμένες βασικές αρχές. 

Πρώτο. Οι κρατικές νομοθεσίες και η απονομή δι-
καιοσύνης είναι εγγενώς συνδεδεμένες με την ταξική ι-
εράρχηση των καπιταλιστικών κοινωνιών μας. Όσο κι 
αν παριστάνουν ότι αντιμετωπίζουν ισότιμα τους πο-
λίτες, εφαρμόζονται με ταξικά, ρατσιστικά, σεξιστικά 
κριτήρια. Κι αυτό συμβαίνει γιατί στόχος των νόμων 
και της δικαιοσύνης είναι να διασφαλίζουν την όσο το 
δυνατό πιο ομαλή αναπαραγωγή των κοινωνικών ανι-
σοτήτων πάνω στις οποίες στηρίζεται το καπιταλιστι-
κό σύστημα.

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 κοι-
νωνικής προόδου, καλύτερα θα ήταν να τις αντιμετω-
πίζουμε ως μεθόδους κρατικής μεσολάβησης, ρύθμι-
σης και εξομάλυνσης των αντιθέσεων. Οι νομοθεσίες 
δεν ικανοποιούν τα από τα κάτω κινηματικά αναδυό-
μενα ζητήματα. Αντιθέτως, μεταφράζουν αυτά τα ζη-
τήματα στη γλώσσα του νόμου και της εξουσίας, τα 
ρυθμίζουν με εργαλεία κομμένα και ραμμένα για ει-
σαγγελείς, ανακριτές, δικαστές, δικηγόρους. Επιπλέ-
ον, οι κρατικές νομοθεσίες θρέφουν μια πληθώρα θε-
σμικών φορέων που διατάσσσονται γύρω από αυτές. Η 
λεγόμενη μκο-ποίηση του γυναικείου ζητήματος σχε-
τίζεται άμεσα με τούτη 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 αίθου-
σες των δικαστηρίων, όπου έχουμε δει τι σημαίνει 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 ε-
ξήγησαν τον βιασμό σαν λήμμα στο λεξικό, ούτε τον ό-
ρισαν με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε κάποιο άρ-
θρο του ποινικού κώδικα.  Αντιθέτως, επιτέθηκαν στην 
κοινωνική συνθήκη που τον θρέφει, αμφισβήτησαν τα 
έμφυλα στερεότυπα που τον αναπαράγουν. Με άλλα 
λόγια συνέδεσαν τον βιασμό με την καθημερινή βία 
και επιβολή που θέλει τις γυναίκες μηχανές αναπαρα-
γωγής, αντικείμενα του σεξ, πειθαρχημένες συζύγους, 
μανάδες και νοικοκυρές για την ομαλή λειτουργία του 
καπιταλιστικού 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 
οποιουδήποτε ποινικού κώδικα που εκ γενετής στρέ-
φεται ενάντια στην τάξη μας. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε 
προτάσεις για να βελτιωθεί το κράτος. Δεν είμαστε σε 
πόστα μεσολάβησης για να υποδεικνύουμε σε νομο-
θέτες και υπουργούς τι να κάνουν (ούτε έχουμε σχετι-
κές φιλοδοξίες). Τα μονοπάτια των θεσμικών διεκδική-
σεων είναι αποδεδειγμένα ολισθηρά, με μπροστάρη-
δες φιλόδοξους μεσολαβητές που εμπλουτίζουν το βι-
ογραφικό τους με τελικό έπαθλο επιτελική θέση σε μκο 
ή κάποιον υπουργικό θώκο. Η τρίμηνη «μάχη» για τον 
πρόσφατο νόμο για τον βιασμό είναι ενδεικτική. Ακό-
μα χειρότερα όμως, τα μονοπάτια των θεσμικών διεκ-
δικήσεων μας καλούν να εγκαταλείψουμε τη δική μας 
γλώσσα και ερμηνεία των εμπειριών μας, μας προσκα-
λούν να μιλήσουμε μια γλώσσα ξένη προς τις ανάγκες 
μας και αταίριαστη 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-



5

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 μεταξύ, αυτή η μάχη δεν ήταν και ούτε είναι 
αποκλειστικά και μόνο κατά μέτωπο, ούτε και τελειώ-
νει με κάποια «ιστορική νίκη». Όπως αποδείχτηκε όλα 
αυτά τα χρόνια, η μάχη ενάντια στον βιασμό είναι πολύ 
ευρύτερη, πολύ πιο μακροχρόνια, με καθημερινές αμ-
φισβητήσεις και πόντο τον πόντο  ρωγμές όπως: η κα-
θημερινή άρνηση της πειθάρχησης σε στερεοτυπικούς 
ρόλους στο σπίτι και τον χώρο εργασίας, ο χωρισμός 
και το διαζύγιο από άντρες κακοποιητές ή που απλώς 
αποδεικνύονται μαλάκες, η καθημερινή διεκδίκηση 
του δημόσιου χώρου και του να κυκλοφορούμε ασυ-
νόδευτες, η σεξουαλική ενεργητικότητα και η εναλλα-
γή συντρόφων, η ορατή εκδήλωση της σεξουαλικής 
μας ταυτότητας και πολλές ακόμα ανεπαίσθητες αρνή-
σεις. Κοντολογίς, δεν πιστεύουμε σε «ιστορικές νίκες» 
του κινήματος ούτε σε μάχες που διεξάγονται με ορί-
ζοντα μηνών και λήγουν νικηφόρες με νομοθετικές αλ-
λαγές ή μεταρρυθμίσεις. 

Φεμινιστικές Αντηχήσεις από τα 
70’s και 80’s
Μια σύντομη αναδρομή στα φεμινιστικά κινήματα των 
70’s-80’s τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα εί-
ναι ικανή να περιγράψει το πώς εννοούσαν οι φεμινί-
στριες τον βιασμό στην καθημερινότητά τους. Ξεχωρί-
σαμε τέσσερις βασικές θέσεις, όπως αυτές κατατέθη-
καν σε προκηρύξεις, μπροσούρες, έντυπα της περιό-
δου. Και είναι οι εξής:

Οι βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική,  
είναι οι άντρες οι καθημερινοί.
Ας δούμε για παράδειγμα μια διαδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε βράδυ στους δρόμους της Αθήνας το κα-
λοκαίρι του 1981, στην οποία φωνάζονταν συνθήμα-
τα όπως «Όχι στη βία και τους βιασμούς. Γυναίκες είναι 
δικαίωμα μας να κυκλοφορούμε άφοβα τη νύχτα. Η 
πόλη είναι και δική μας» (την αφίσα την βλέπετε πάνω). 

Στην προκήρυξη που μοιράστηκε από τη γυναι-
κεία ομάδα πρωτοβουλίας ενάντια στη βία και τους βι-
ασμούς γραφόταν ότι βιασμός είναι: 

•	 Ολόκληρη η διαπαιδαγώγησή μας
•	 Το να μας βάζουν χέρι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, 

στη δουλειά
•	 Το να χρειαζόμαστε την παρουσία του «άντρα-προ-

στάτη» για να κυκλοφορούμε άφοβα
•	 Το να προσαρμόζουμε το ντύσιμό μας έτσι που να 

μη θεωρούμαστε προκλητικές

•	 Το να κατακερματίζεται το κορμί μας στις διαφημί-
σεις, τα πορνό

•	 Το να καθορίζεται η σεξουαλικότητά μας από τη θέ-
ληση του άντρα-συζύγου ή φίλου

•	 Ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν η αστυνομία, ο ι-
ατροδικαστής, το δικαστήριο όταν καταγγέλουμε 
τον σωματικό μας βιασμό

•	 Ο τρόπος που παρουσιάζεται το γεγονός ενός σωμα-
τικού βιασμού από τον τύπο.3

Το γυναικείο κίνημα λοιπόν, υποστήριξε ότι ο βιασμός 
λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου εις βά-
ρος των γυναικών. Ανέδειξε τον βιασμό όχι ως μια στιγ-
μιαία πράξη, αλλά ως ένα συνεχές βίας και επιβολής, 
με  το οποίο έρχεται η καθεμία αντιμέτωπη στην κα-
θημερινότητά της. Στην ουσία, οι φεμινίστριες  εδώ υ-
ποστήριξαν ότι ο βιασμός δεν σχετίζεται με την σεξου-
αλική πείνα αλλά με την επιβολή εξουσίας. Λέγοντας 
πως οι βιαστές είναι οι άντρες οι καθημερινοί ανέδει-
ξαν όλες αυτές τις πτυχές της καθημερινής βίας που δέ-
χονται οι γυναίκες προκειμένου να πειθαρχήσουν στο 
ρόλο τους. Παράλληλα  όμως υπέδειξαν και ποιο είναι 
το πραγματικό γήπεδο στο οποίο θα δοθεί η μάχη ε-
νάντια στο βιασμό. Το πεδίο της καθημερινότητας: Το 
σπίτι, η οικογένεια, ο χώρος εργασίας, ο δρόμος.

Αθήνα, Καλοκαίρι 1981. Πορεία ενάντια στους βιασμούς.
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Ο μύθος του ψυχοπαθούς βιαστή,  
του «Δράκου» ή αλλιώς του «serial killer»

Μερίδες του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα άσκη-
σαν δριμεία κριτική στον ελληνικό Τύπο για τον τρόπο 
που παρουσίαζε τους βιαστές και τους βιασμούς.4 Ήρ-
θαν έτσι σε σύγκρουση με κατασκευασμένες θεωρίες 
της εποχής που παρουσίαζαν  τον βιαστή ως «τέρας», 
«ψυχοπαθολογική προσωπικότητα», συχνά τραυματι-
σμένη από τη συμπεριφορά κάποιας γυναίκας. Της μά-
νας, της αδερφής, της φίλης. Επεσήμαναν επίσης πως 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι βιαστές είναι ά-
ντρες  του κοντινού  περιβάλλοντος του θύματος και 
όχι άγνωστες και σκοτεινές φιγούρες  που καραδοκούν 
σε ερημικές  τοποθεσίες.  Τέλος, τόνισαν πως ο μύθος 
του «δράκου» που υποδείκνυε τους βιαστές ως εξαίρε-
ση είναι μια επινόηση που στόχο έχει την απενοχοποί-
ηση της κουλτούρας βιασμού των αντρών και της ευ-
ρείας κοινωνικής της αποδοχής. 

Ο μύθος του μαύρου βιαστή
Μια από τις σημαντικότερες προσφορές των φεμινιστι-
κών κινημάτων στη δημόσια συζήτηση για τον βιασμό 
προερχόταν από την κοινότητα των μαύρων γυναικών 
στις Η.Π.Α. Στην μπροσούρα «Γυναίκες Φυλή και Τάξη» 
που εκδόθηκε το 1981 από την Angela Davis5,  τεκμη-
ριωνόταν το γεγονός ότι η απουσία των μαύρων γυναι-
κών από τις γραμμές του τότε σύγχρονου κινήματος 
κατά των βιασμών ήταν αποτέλεσμα της αδιαφορίας 
του κινήματος αυτού απέναντι στις σκευωρίες που στή-
νονταν γύρω από τους βιασμούς με σκοπό  την υποκί-
νηση ρατσιστικών πογκρόμ.  Ο μύθος του μαύρου βια-
στή αφενός συγκάλυπτε την πλειοψηφία των βιαστών, 
που είναι λευκοί άντρες που απολαμβάνουν πλήρη α-
συλία λόγω χρώματος και ταξικής θέσης, αφετέρου για 

τη μαύρη κοινότητα, ο μύθος λειτουργούσε ως πρό-
σχημα με στόχο την πειθάρχηση και ποινικοποίησή της. 

Αυτός ο μύθος έχει και την αντίστοιχη ελληνική του 
εκδοχή. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε για σε-
ξουαλικά πεινασμένους μουσουλμάνους, άραβες, πα-
κιστανούς. Αν θυμηθεί καμια το καλοκαίρι του 2012 και 
το ρατσιστικό παραλήρημα σε βάρος των Πακιστανων 
που ακολούθησε μετά τον βιασμό μιας νεαρής γυναί-
κας στην Πάρο εύκολα θα καταλάβει πως αυτά τα ζη-
τήματα οφείλουν να απασχολούν το γυναικείο κίνημα 
ακόμα και σήμερα. Και όπως επισημαίνει και η Davis  «ο 
αγώνας κατά του ρατσισμού θα πρέπει να είναι ένα δι-
αρκές ζήτημα του κινήματος κατά των βιασμών, το ο-
ποίο θα πρέπει να υπερασπίζεται όχι μόνο τις έγχρω-
μες γυναίκες αλλά και τα  θύματα των ρατσιστικών 
σκευωριών που ενοχοποιούνται ως βιαστές». 

Νόμοι για τον βιασμό: «κι όμως τα 
προβλήματα είναι πολιτικά»
Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της σύντομης ιστορι-
κής αναδρομής, θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα 
σχετικά με τη στάση του φεμινιστικού κινήματος στην 
Ελλάδα απέναντι σε νομικές διεκδικήσεις για τον βια-
σμό. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980, στην Ελλάδα δραστηριοποιή-
θηκε μια πληθώρα ομαδών και οργανώσεων γύρω από 
το γυναικείο ζήτημα. Το 1983, ξεδιπλώθηκε ένας δημό-
σιος διάλογος αυτών των ομαδών με αφορμή νομο-
σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για την τροποποίη-
ση κάποιων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα σχετικών 
με τον βιασμό. Ο μέχρι τότε ισχύων ποινικός κώδικας 
όριζε τον βιασμό ως «έγκλημα κατά των ηθών». Συγκε-
κριμένα όριζε ότι βιασμός υπάρχει μόνο αν πρόκειται 
για: α) συνουσία «μετά θήλεος», β) συνουσία εξώγαμη, 
γ) συνουσία που γίνεται με εξαναγκασμό κατόπιν σω-
ματικής βίας ή απειλής σπουδαίου και άμεσου κινδύ-
νου. Στην ουσία, ο ποινικός κώδικας αντιμετώπιζε τις 
γυναίκες ως ιδιοκτησία των αντρών και η οποιαδήπο-
τε ποινή είχε στόχο την αποζημίωση του νόμιμου ιδιο-
κτήτη του θύματος, ενώ παράλληλα το ίδιο το αδίκη-
μα θεωρούνταν έγκλημα, διότι «έριχνε την τιμή της νύ-

 Ο «δράκος» Κυριάκος Παπαχρόνης 

που συνελήφθη για βιασμούς και 

δολοφονίες γυναικών στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Καραβανάς το 

επάγγελμα, καθόλου ψυχοπαθής, 

αντιθέτως υπερήφανος «λεβέντης» 

με μπόλικους θαυμαστές.
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φης» στη «γαμήλια αγορά». Με τον νέο νόμο του 1983, 
ο βιασμός επανοριζόταν ως «έγκλημα κατά της γενετή-
σιας ελεύθερίας» . 

Η τότε Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, που κι-
νούνταν κάπου ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Αριστε-
ρά, κατέθεσε υπόμνημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης 
ζητώντας να μην χαρακτηρίζεται ο βιασμός ως «έγκλη-
μα κατά της γενετήσιας ελευθερίας» αλλά ως «έγκλη-
μα κατά της προσωπικής ελευθερίας και αυτοδιάθεσης 
του ατόμου». 

Παράλληλα όμως, σε ένα άρθρο της ίδιας εποχής 
στο φεμινιστικό περιοδικό Δίνη6 βρήκαμε κάποιους 
προβληματισμούς για το ποια θα έπρεπε να είναι η 
στάση του αυτόνομου φεμινιστικού χώρου απέναντι 
στους θεσμικούς εκσυγχρονισμούς «βιτρίνας» εν όψει 
του οράματος ένταξης στην ΕΟΚ. Χαρακτηριστικά, η 
συγγραφέας του άρθρου αναφέρει ότι: «Πώς μπορεί 
να τεθεί σήμερα –τώρα που ο αντίπαλος μιλάει την ίδια 
γλώσσα, μιμούμενος θαυμάσια τη δική μας άρθρωση– 
το πρόβλημα της θεσμοθέτησης και χρήσης μια ευνοϊκής 
για μας νομοθεσίας; Είναι επιθυμητό να διεκδικούμε, στη-
ρίζουμε και επιβάλλουμε την εφαρμογή νόμων σε μια κοι-
νωνία όπου η καθημερινή πραγματικότητα τείνει να περι-
ορίσει τις γυναίκες σε status ζωής υποδεέστερα από τις ι-
σχύουσες νομικές ρυθμίσεις;». Από το άρθρο αυτό γινό-
ταν σαφές ότι υπήρχε έντονος προβληματισμός σχετι-
κά με το όριο του νόμου και ότι η κοινωνική πραγμα-
τικότητα δεν μπορεί να βρει αντίκρισμα σεν νομικούς 
εκσυγχρονισμούς.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γε-
γονός ότι τα διαθέσιμα έντυπα τεκμήρια του γυναικείου 
κινήματος στην Ελλάδα προέρχονται από αυτό που κω-
δικά ονομάζουμε το «πάνω κομμάτι» του, το οποίο α-
κολούθησε τον δρόμο της θεσμικής ενσωμάτωσης. Δυ-
στυχώς δεν έχουν διασωθεί, παρά ελάχιστα κείμενα του 
«κάτω κομματιού». Ακόμα όμως κι έτσι, δηλαδή ακόμα 
κι αν δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποια ακριβώς 
ήταν η διαμάχη και τι ακριβώς λεγόταν τότε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980, διαφαίνεται μια διχογνωμία 
του κινήματος. Γνώμη μας είναι πως αυτή η διχογνωμία 
είχε ως διακύβευμα το κάτα πόσο θα εμπλακούν οι φε-
μινιστικοί αγώνες σε μια συνδιαλλαγή με το κράτος, το 
πόσο χρήσιμο θα ήταν να κατατίθενται προτάσεις για 
τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας ή το πόσο χρήσιμη 
θα ήταν η στροφή σε αγώνες πέρα από τους νόμους. Ε-
ντέλει, το αν οι κατευθύνσεις του φεμινιστικού αγώνα 
θα ήταν ή όχι αφομοιώσιμες από την κρατική πολιτική.

Θεσμικές αντηχήσεις  
από τα 70’s, 80’s και 90’s

Το νομικό debate περί βιασμού  
και συναίνεσης στις ΗΠΑ
Τη δεκαετία του 1970, το αμερικανικό κράτος αναγκά-
στηκε να ασχοληθεί με τα ζητήματα του βιασμού και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης ως απάντηση στα αιχ-
μηρά προτάγματα του γυναικείου κινήματος. Χαρα-
κτηριστική ήταν η διπλή στρατηγική της δεξιάς κυ-
βέρνησης Νίξον που είχε στόχο την διεύρυνση των με-
σοαστικών στρωμάτων, αφομοιώνοντας τα ανώτερα 
στρώματα της μαύρης κοινότητας και των φεμινιστι-
κών οργανώσεων, και καταστέλλοντας με βία τα κατώ-
τερα στρώματα,  μέσω της διακήρυξης διαφόρων «πο-
λέμων» (στην εγκληματικότητα, στα ναρκωτικά, με ο-
δηγό το δόγμα που μέσα στη δεκαετία του 1980 πήρε 
επισήμως το όνομα «μηδενική ανοχή»). 

1972: O Αμερικάνος πρόεδρος Νίξον υπογράφει τον τίτλο ΙΧ 

που αφορούσε την απαγόρευση των έμφυλων διακρίσεων 

στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Η πολιτική της αφομοίωσης επεκτεινόταν και στο 
γυναικείο πληθυσμό που φοιτούσε σε σχολεία και 
πανεπιστήμια, με αποκορύφωμα τον περίφημο «Τίτ-
λο ΙΧ» στον ποινικό κώδικα, ο οποίος υιοθετήθηκε το 
1972 και απαγόρευε τις έμφυλες διακρίσεις σε όλες τις 
κρατικά επιδοτούμενες εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες. Με βάση τον Τίτλο ΙΧ, τα σχολεία και τα πανεπι-
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στήμια που δέχονται κρατικά κονδύλια (αυτό συμπε-
ριελάμβανε και τα ιδιωτικά που δέχονται κρατικές ε-
πιχορηγήσεις), όφειλαν να παρέχουν ίση ευκαιρία και 
πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς έμφυλες διακρί-
σεις και να λαμβάνουν μέτρα ενάντια στη σεξουαλι-
κή παρενόχληση.7

Παράλληλα με την ήττα των ριζοσπαστικών κινη-
μάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πήραν μπρο-
στά οι δράσεις των θεσμικών γυναικείων οργανώσεων 
(λαμπρά παραδείγματα οι ΜΚΟ NOW και RAINN) με 
σκοπό τον θεσμικό εκσυγχρονισμό στο πεδίο της δι-
καιοσύνης και της εκπαίδευσης.  Και ναι, να σημειώ-
σουμε πως από το 1970 μέχρι σήμερα, στις ΗΠΑ έγιναν 
βήματα στη νομοθεσία, με την κατάργηση του νόμου 
που εξαιρούσε τον βιασμό εντός γάμου, τη νομική α-
ναγνώριση βιασμών από γνωστούς, την απόρριψη της 
προϋπόθεσης της διείσδυσης, την απόρριψη της προ-
ϋπόθεσης της αντίστασης του θύματος κλπ.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, το μοντέλο της 
συναίνεσης για την ποινική μεταχείριση του βιασμού 
προτάθηκε κατά βάση απο δικηγόρους και ακαδημα-
ϊκούς που ακολουθούσαν πλέον μια καθαρή γραμμή 
ενσωμάτωσης, στηριζόμενοι πάνω σε αιχμές και ζητή-
ματα που είχαν αναδείξει τα φεμινιστικά κινήματα σχε-
τικά με την κουλτούρα του βιασμού. 

Έτσι, φτάνοντας στη δεκαετία του 1990, η έννοια 
της συναίνεσης άρχιζε να εμφανίζεται στους κώδικες 
συμπεριφοράς σχετικά με το σεξ στα αμερικανικά πα-
νεπιστήμια, καθώς και σε εκπαιδευτικές ημερίδες ως 
προληπτικό μέτρο για το βιασμό υπό την αιγίδα του 
«Τίτλου ΙΧ» και την χρηματοδότηση της εταιρίας Ford.8  
Ταυτόχρονα, έξω απο τα πανεπιστημιακά campus, ξε-
κινούσε η καμπάνια για τις μεταρρυθμίσεις του ποινι-
κού κώδικα για τον βιασμό σε επίπεδο πολιτειών.  

          

   

Δεκαετία 1990, HΠΑ: αφίσες από τη μκο RAINN (Rape, Abuse 

an Incest National Network), οι οποίες  στην ουσία ξεπλένουν 

τους βιαστές στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Μια εκδοχή του θεσμικού φεμινισμού που έλαβε χώρα 

στα campus των ιδιωτικών αμερικάνικων πανεπιστη-

μίων ήταν οι καλα χρηματοδοτούμενες (υπό την αιγίδα 

του Τίτλου ΙΧ ) φοιτητικές οργανώσεις για την «ισότητα, 

την πολυπολιτισμικότητα και τη συμπεριληπτικότητα». 

Οι οργανώσεις αυτές στελεχώνονταν από επαγγελματί-

ες, εξειδικευμένους νομικούς του Τίτλου ΙΧ, συμβούλους 

σχετικά με την ασφάλεια στα campus, την τήρηση της ι-

σότητας κλπ. Ήδη από τη δεκαετία του 1990, στην ατζέ-

ντα των δράσεών αυτών των οργανώσεων ήταν ο νομι-

κός ακτιβισμός, οι καταγγελίες, οι παρεμβάσεις για αλλα-

γές στο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο να διευρυνθεί ο ο-

ρισμός της παρενόχλησης και της σεξουαλικής επίθεσης 

και να αυξηθούν οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της διοί-

κησης των πανεπιστημίων.

Βάσει του Τίτλου ΙΧ, εάν κάποια φοιτήτρια κάνει καταγγε-

λία για βιασμό/σεξουαλική επίθεση/παρενόχληση σε βά-

ρος κάποιου μέλους του πανεπιστημίου, τότε η διοίκη-

ση του πανεπιστημίου καλείται να εξετάσει την καταγ-

γελία και να λάβει μέτρα (όπως την αποβολή, ή την προ-

σωρινή απομάκρυνση του κατηγορούμενου). Για το λόγο 

αυτό, πολλά πανεπιστήμια στις ΗΠΑ οργανώνουν ημερί-

δες και σεμινάρια σχετικά με τον βιασμό και τη συναίνεση 

ως προληπτικό μέτρο. 

Η συζήτηση περί συναίνεσης και βιασμού έχει μακρά ι-

στορία στους νομικούς κύκλους. Μια πιο πρόσφατη σχε-

τικά αναθέρμανσή της έγινε στους κύκλους των πανεπι-

στημίων της ελίτ στις ΗΠΑ, μετά το 2010. Θα άξιζε να ξα-

ναδιαβάσετε το άρθρο «Η κουλτούρα του βιασμού στα 

πανεπιστήμια των ηπα ή πώς να τη γλιτώσεις αν είσαι βι-

αστής και σπουδάζεις στο Χάρβαρντ» στο τεύχος 10 της 

μιγάδας (Χειμώνας 2014/15). Εκεί γράφαμε ότι οι διοική-

σεις των πανεπιστημίων της ελίτ, σε μια προσπάθεια να 

αντιμετωπίσουν τα κύματα καταγγελιών για βιασμούς 

στο εσωτερικό τους, υιοθέτησαν στους κανονισμούς τους 

τον ορισμό του βιασμού ως μη συναινετικού σεξ, σε μια 

προσπάθεια να διασώσουν τους ευκατάστατους φοιτη-

τές-πελάτες τους (αυριανά think tank , στελέχη και αφε-

ντικά) από τη ρετσινιά του βιαστή.  Στη φωτό, τα παλλι-

κάρια της αδελφότητας, δείχνουν πάντως το πού έχουν 

γραμμένη την έννοια της συναίνεσης.
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Το μοντέλο της επιβολής και η 
αποστασιοποίηση του βιασμού από το σεξ 
Το debate σχετικά με το νομικό ορισμό του βιασμού 
έχει ως αφετηρία το μοντέλο της επιβολής το οποίο 
στηρίχθηκε στις θέσεις του αυτόνομου φεμινιστικού 
κινήματος που παραθέσαμε παραπάνω. 

Το 1975, η δημοσιογράφος Susan Brownmiller, στο 
βιβλίο της Against our Will, πρότεινε να οριστεί ο βια-
σμός ως επιβολή. Σε αντίθεση με το μοντέλο της συναί-
νεσης που βλέπει τα υποκείμενα ουδέτερα ως προς το 
φύλο, τη φυλή και την τάξη, η Brownmiller, αντλώντας 
από τις ριζοσπαστικές φεμινίστριες της εποχής, μίλησε 
για τον βιασμό σε σχέση με την κοινωνική θέση εξου-
σίας και έδειξε πώς ο βιασμός έχει χρησιμοποιηθεί ι-
στορικά ως μέσο επιβολής και πειθάρχησης των γυναι-
κών στον έμφυλο ρόλο τους.9

Κομμάτι της θέσης ότι ο βιασμός είναι επιβολή, 
ήταν η αποστασιοποίηση του βιασμού από τη σεξουα-
λική επιθυμία έτσι ώστε αυτός να συνδεθεί με την επι-
θετική συμπεριφορά αντρών που έχουν πολιτικό κίνη-
τρο να κυριαρχήσουν στις γυναίκες. Αυτή η ερμηνεία 
προσπαθούσε να αμφισβητήσει αντιλήψεις που μιλού-
σαν για «εγκλήματα πάθους» και μύθους, όπως αυτός 
του βιαστή-άντρα με ανεξέλεγκτες σεξουαλικές ορμές. 
Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, η Brownmiller πρότει-
νε την εξής νομική μεταρρύθμιση: ο βιασμός να αντι-
μετωπίζεται ως έγκλημα «βίας» και όχι ως «σεξουαλι-
κό έγκλημα».10 

Οι κριτικές που άσκησαν κάποιες φεμινίστριες στο 
μοντέλο της επιβολής ήταν ότι αυτό παρουσίαζε την α-
ντρική σεξουαλικότητα καθ’αυτή ως εχθρική. Μιλούσε 
για παγκόσμια καθολική πατριαρχία και αιώνια σεξου-
αλική θυματοποίηση των γυναικών, χωρίς να λογαριά-
ζει τα πολιτικά ζητήματα της γυναικείας αυτοδιάθεσης 
και απόλαυσης.11 Έτσι, το debate γύρω από τον ορισμό 
του βιασμού ξεκίνησε από τις αίθουσες του πανεπιστη-
μίου κι έφτασε σταδιακά στους νομικούς κύκλους και 
τις επιτροπές για τη νομοθεσία.

Φτάνοντας τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι νομι-
κοί μεταρρυθμιστές ήρθαν αντιμέτωποι με το δίλημμα 
ανάμεσα στον ορισμό του βιασμού ως επιβολή (με τη 
μορφή της σωματικής βίας) και τον ορισμό του με την 
έννοια της απουσίας συναίνεσης στο σεξ.12 Όπως το 
καταλαβαίνουμε εμείς, ο νομικός ορισμός του βιασμού 
ως έγκλημα βίας διέτρεχε τον κίνδυνο να παραπέμπει 
μόνο στην άσκηση σωματικής βίας. Είχε όμως το θετι-
κό ότι αν δυνάμει διευρυνόταν η έννοια της βίας, το κέ-
ντρο βάρους μοιραία θα μεταφερόταν στο κατά πόσο ο 
δράστης ήταν επιβλητικός. Η συναίνεση από την άλλη, 
επικεντρώνεται στο τι έκανε το θύμα για να δηλώσει ότι 
δεν συναίνεσε, πράγμα το οποίο είναι υπέρ του βιαστή. 

Στην θέση της αποστασιοποίησης του βιασμού 
από το σεξ αντιπαρατέθηκαν δύο γνώμες. Η μία ήταν 
η ριζοσπαστική που τασσόταν μεν υπέρ του μοντέλου 

της επιβολής, όπως όμως αυτή ασκείται και στις σεξου-
αλικές σχέσεις. Η δεύτερη ήταν η φιλελεύθερη γνώμη 
που τασσόταν υπέρ του μοντέλου της συναίνεσης. 

Η σεξουαλική υπόσταση του βιασμού  
και η πλασματικότητα της συναίνεσης
Η καθηγήτρια Νομικής Katherine MacKinnon συμφω-
νούσε με την Brownmiller ως προς τον ορισμό του βι-
ασμού ως επιβολή, αλλά επεσήμανε ότι η βία ενάντια 
σε γυναίκες σε μια σεξιστική κοινωνία θα είναι πάντα 
σεξουαλική και άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσου-
με τον βιασμό απλώς ως «βία».13 Και όντως, το να α-
ναγνωρίζουμε την σεξουαλική υπόσταση του βιασμού 
σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι το ίδιο το σεξ δεν είναι 
απαλλαγμένο από την έμφυλη βία. 

Ως προς το πώς θα διατυπωνόταν νομικά το ζήτη-
μα, πρότεινε να οριστεί ο βιασμός ως σεξ κατ’ επιβο-
λή διευρύνοντας την έννοια της επιβολής έτσι ώστε να 
μην περιορίζεται στη σωματική βία.14 

Η MacKinnon ισχυρίστηκε ότι όπως η συναίνε-
ση δεν μπορεί να είναι κριτήριο ισότιμης συμμετοχής 
στην οικονομική σφαίρα, έτσι δεν μπορεί να είναι και 
στη σεξουαλική σφαίρα.15 Επι λέξει υποστήριζε ότι συ-
ναινούμε στο να πουλήσουμε την εργατική μας δύνα-
μη με αντάλλαγμα ένα μισθό. Συναινούμε στην εκμε-
τάλλευση μας επειδη κάπως πρέπει και μεις να επιβιώ-
σουμε στις καπιταλιστικές κοινωνίες που ζούμε. Αλλά, 
δεν ξεχνάμε ποτέ ότι αυτή η συναινετική σχέση ούτε 
εξ’ ορισμού «καλή» είναι, ούτε ισότιμη, ούτε εγγυάται 
την αυτονομία μας. Έτσι, και στις σεξιστικές κοινωνίες 
στις οποίες ζούμε όπου η κουλτούρα του βιασμού είναι 
πανταχού παρούσα, το ετεροκανονικό σεξ περιέχει εν 
δυνάμει ένα βαθμό καταναγκασμού.16 

Σεξουαλική αυτοδιάθεση και συναίνεση
Η ανάλυση της ΜacKinnon δέχτηκε την κριτική ότι 
τσουβαλιάζει το συναινετικό με το μη-συναινετικό σεξ, 
υπονοώντας  ότι το σεξ είναι συνολικά προϊόν κατα-
ναγκασμού.  Κατηγορήθηκε επίσης στο ότι συνεισφέ-
ρει σε στερεότυπα γυναικών ανίκανων να αρνηθούν 
το σεξ, εάν δεν το επιθυμούν και στο ότι υπονοεί ότι 
οι γυναίκες αποστρέφονται το σεξ γενικώς.17 Οι θεσμι-
κές φεμινίστριες ασκώντας την κριτική αυτή, επανέφε-
ραν το μοντέλο της συναίνεσης, τονίζοντας τη σημα-
σία που έχει η συναίνεση ως εργαλείο που αποκαθιστά 
την σεξουαλική αυτοδιάθεση των γυναικών.

 Προτού προχωρήσουμε πιο αναλυτικά στις 
συγκεκριμένες κριτικές, ας λάβουμε υπόψη καταρχάς 
ότι αυτές οι κριτικές αναπτύχθηκαν στα τέλη της δε-
καετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Καταφανώς, έρχονταν σε ρήξη με το μοντέλο της επι-
βολής συνολικά -δηλαδή σε ρήξη με τις γνώμες των 
Brownmiller και MacKinnon.  Πρωτοστατούσα σε αυ-
τές τις κριτικές ήταν η δικηγόρος Susan Estrich. Η 



10

Estrich δήλωνε καλή φιλή του επικεφαλής του δεξιού 
καναλιού FOX news, τον όποιο γνώρισε στην καμπάνια 
του πρώην Αμερικανού προέδρου George Bush του 
πρώτου. Περιττό να σημειώσουμε ότι ο εν λόγω CEO 
έχει κατηγορηθεί από πάρα πολλές γυναίκες για σε-
ξουαλική παρενόχληση.18  

Η Estrich, λοιπόν, αντιτάχθηκε στην άποψη ότι ο 
βιασμός πρέπει να διώκεται σαν πράξη βίας, με το ε-
πιχείρημα ότι η ιδιαιτερότητα του βιασμού συνίσταται 
στο ότι αποτελεί παραβίαση της σεξουλικής αυτοδιά-
θεσης. Το μοντέλο της επιβολής, υποστήριξε, είναι θυ-
ματοποιητικό για τις γυναίκες, καθώς απαξιώνει τη σε-
ξουαλική τους αυτονομία και επιθυμία. Επιπλέον, υπο-
στήριζε η Estrich, η αντιμετώπιση του βιασμού ως πρά-
ξη βίας δεν απαντάει στο πώς καλούμαστε να θέσουμε 
τα σεξουαλικά μας όρια, δηλαδή στο πώς να χρησιμο-
ποιούμε την επικοινωνία ως εργαλείο για την αποτρο-
πή της σεξουαλικής κακοποίησης.19  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το μοντέλο της συναίνε-
σης γεννήθηκε σε αντιπαράθεση με το μοντέλο της ε-
πιβολής. Το μοντέλο της συναίνεσης απέρριπτε τον ο-
ρισμό του βιασμού ως έγκλημα βίας και συσχέτιζε τον 
βιασμό με το σεξ. Το μοντέλο της συναίνεσης, αφού 
στηρίχθηκε απο την φιλελεύθερη πτέρυγα του αμερι-
κανικού κράτους, ήταν επόμενο να μιλάει τη γλώσσα 
της ελεύθερης αγοράς. Όπως με την ελεύθερη αγορά, 
έτσι και με το σεξ, το κράτος πρέπει να έχει μια laissez-
faire σχέση. Η κρατική άρα παρέμβαση και ο ηθικός έ-
λεγχος στο συναινετικό σεξ αντιμετωπίζεται από τους 
υπερασπιστές του μοντέλου της συναίνεσης ως κίνη-
ση πατερναλιστική, ηδονοβλεπτική, ηθικολογική και 
καταστρεπτική ως προς τη διαμόρφωση της ατομικής 
σεξουαλικής ταυτότητας και αυτοδιάθεσης.  

Δυστυχώς, στα αμερικανικά δικαστήρια, το απο-
τέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να κατασκευαστούν 
δύο κατηγορίες: ο «βίαιος» και ο «μη-βίαιος» βιασμός. 
Ένθερμος υπερασπιστής αυτού του διαχωρισμού ήταν 

Αριστερά, εφαρμογή στο κινητό όπου ως «άτομα» μπορούμε 

να υπογράφουμε συναινετικά συμβόλαια για σεξ. Και για επι-

στέγασμα, το μότο που σκέφτηκε πιθανότατα για το ζήτημα 

κάποιος διαφημιστής: consent is sexy, bro. Έλεος!

Η Susan Estrich κομίζοντας  νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις 

του βιασμού στις αρχές της δεκαετίας του 1990, του είδους 

ότι αν ο βιασμός αντιμετωπίζεται ως πράξη βίας και επιβο-

λής, τότε θυματοποιούνται οι γυναίκες. Δεξιά, ο Stephen 

Schulhofer, αμερικάνος μεγαλοδικηγόρος, ένθερμος υπο-

στηρικτής της άποψης περί διαχωρισμού του βιασμού σε 

«βίαιο» και «μη βίαιο».

Η γλώσσα της συναίνεσης έχει πολλή ατομικότητα στο επίκεντρο. Η συλλογικότητα πάει περίπατο... Μετρήστε τα 

«my»(δικό μου) στην πικέτα αριστερά και τα «Ι» (εγώ) στο ταμπλό δεξιά. 
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ένας μεγαλοδικηγόρος, ονόματι Stephen Schulhofer, ο 
οποίος πίστευε ότι ο διαχωρισμός αυτός προστατεύ-
ει τη σεξουαλική αυτοδιάθεση και συνάμα διασφαλί-
ζει ότι ο ποινικός κώδικας δεν θα γίνει (με δικά του λό-
για) «υπερβολικά τιμωρητικός». Σύμφωνα όμως με κρι-
τικές από άλλους νομικούς, η κατηγορία «μη-βίαιος βι-
ασμός» επέφερε ελαφρές ποινές και αντιμετωπιζόταν 
ως πιο λάιτ εκδοχή βιασμού ή ως σεξουαλική παρενό-
χληση.  Επιπλέον, επισημαινόταν ότι αν ο βιασμός έχει 
μορφές μη βίαιες, τότε η βία (δηλαδή ο «βίαιος» βια-
σμός) κινδυνεύει να εννοηθεί στενά ως σωματική βια, 
αγνοώντας έτσι άλλους παράγοντες άσκησης βίας, 
όπως αυτές που απορρέουν από την επιβολή εξουσί-
ας και τον καταναγκασμό.20 

Να πούμε ότι ενώ η γλώσσα του μοντέλου της συ-
ναίνεσης φαντάζει δελεαστική, καθώς μας μιλάει για 
γυναικεία ενδυνάμωση και για διεκδίκηση χώρου και 
λόγου στη σεξουαλική σφαίρα, ταυτόχρονα, μας ξενί-
ζει.  Μας ξενίζει διότι είναι μια γλώσσα συσκοτιστική. 
Χρησιμοποιεί παθητική φωνή αντί να καταδεικνύει τη 
πράξη επιβολής του δράστη, μιλάει στο ουδέτερο για 
υποκείμενα των οποίων η σεξουαλική αυτονομία και 
αυτοδιάθεση απειλείται ή προστατεύεται, ενδυναμώνε-
ται ή απαξιώνεται. Εικάζει ότι είμαστε όλες σε θέση να 
συναινέσουμε ισότιμα με βάση τη φιλελεύθερη θεωρία 
περί «κοινωνίας ατόμων» που δρούν ισότιμα στην αγο-
ρά.  Στη γλώσσα αυτή απουσιάζουν ιστορικά προσδι-
ορισμένα υποκείμενα και κοινωνικές σχέσεις εξουσίας 
σημαδεμένες από το φύλο, τη φυλή και την τάξη.  

                   

Ο βιασμός από την οπτική  
του κράτους και της νομοθεσίας 

Ανάμεσα στις 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 είναι 
για το σύστημα δικαιοσύνης εκείνη του «συνήθη ύπο-
πτου εγκληματία». Αντιθέτως, είναι μια φιγούρα ταξι-
κά οικεία στους νομοθέτες και τους δικαστές. Γι΄αυτό 
και ετούτη η φιγούρα οφείλει να τυγχάνει διακριτικής 
μεταχειρισης και η διακριτική μεταχείριση αν δεν προ-
βλέπεται ήδη στον εκάστοτε νόμο, επιτυγχάνεται στην 
πρακτική εφαρμογή του, δηλαδή στις αίθουσες των 
δικαστηρίων. Εκεί, όπου τα βασικά κριτήρια που με-
τρούν είναι η κοινωνική τάξη και οι συσχετισμοί ισχύ-
ος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Εκεί όπου τ’ αφεντι-

κά που ασκούν σεξουαλική βία σε εργάτριες, οι νταβα-
τζήδες ή οι πελάτες που βιάζουν εκδιδόμενες, οι ευκα-
τάστατοι και ευυπόληπτοι βιαστές-σύζυγοι με ακριβο-
πληρωμένους 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.21 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-
νεια» δεν στόχευε αποκλειστικά και μόνο στην προ-
στασία της οικογένειας. Καταφανώς αποτύπωνε τη θε-
σμική προστασία της «υπόληψης» των αντρών της με-
σαίας τάξης, για τους οποίους οι νομοθέτες και οι δικα-
στές γνωρίζουν πολύ καλά ότι ανήκουν στο προφίλ α-
ντρών που ασκούν βία στις συζύγους τους.

Παρόμοια θεσμική μέριμνα προβλέπει και ο νόμος 
για «τη σεξουαλική παρενόχληση» στη δουλειά, ο ο-
ποίος 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»!22 Κι ο λόγος είναι απλούστατος: 
το δικαστικό σύστημα καθόλου πρόθυμο δεν είναι να 
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δικάζει επιχειρηματίες, διευθυντές, προϊσταμένους, δι-
καιώνοντας τις ιεραρχικά κατώτερες εργάτριες. Γι΄αυ-
τό και η καταγγελία στα όργανα του κράτους της σε-
ξουαλικής βίας που δεχόμαστε στη δουλειά είναι μια 
διαδικασία σκοπίμως δύσκολη και περίπλοκη, σε ό,τι 
αφορά τα προαπαιτούμενα και τα αποδεικτικά στοι-
χεία που πρέπει να συλλέξει μια εργαζόμενη, πράγμα 
που συμβαίνει φυσικά και στην περίπτωση μιας δίκης 
για βιασμό. Ο ήπιος δε όρος «σεξουαλική παρενόχλη-
ση» είναι κομμένος και ραμμένος για τις αίθουσες των 
δικαστηρίων, καθώς ήπια προβλέπεται η μεταχείριση 
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 νό-
μου για τον βιασμό είναι από πολλές πλευρές ύπουλο 
και αμφιλεγόμενο και μόνο με έναν διαστρεβλωμένο 
τρόπο έλκει την καταγωγή του από το γυναικείο κίνη-
μα. Ενώ υπόσχεται τη νομική διεύρυνση του τι εστι βια-
σμός, στην ουσία καταλήγει να τον σχετικοποιεί. Το γυ-
ναικείο 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 συ-
ναίνεσης άνοιξε μια συζήτηση περί «βίαιου και μη βί-
αιου βιασμού» και ότι οδήγησε τελικά στην καθιέρω-
ση της αντίληψης ότι η μη βίαιη σεξουαλική κακοποί-
ηση 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.23 

Πράγματι. Στη Σουηδία, όπου το 2018 ψηφίστηκε 
ο νόμος που αναγνωρίζει το μη συναινετικό σεξ ως βι-
ασμό, εισήχθησαν νέοι ευφάνταστοι νομικοί ορισμοί 
του βιασμού: «βιασμός από αμέλεια» ή «σεξουαλική 
κακοποίηση από αμέλεια» που τιμωρούνται με χαμη-
λότερες ποινές από τον «βίαιο βιασμό».24 Αυτή τη λε-
πτομέρεια βέβαια παρέλειψε να μας την επισημάνει η 
εν ελλάδι Διεθνής Αμνηστία που είχε κάνει σημαία την 
προοδευτική νομοθεσία της Σουηδίας και άλλων χω-
ρών. Από την άλλη βέβαια, δεν είναι ότι την κρατούσε 
και κρυφή. Στο ψηφιακό εγχειρίδιο που εξέδωσε με τίτ-
λο «Βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τη συ-
ναίνεση και τον ορισμό του βιασμού», ένα εγχειρίδιο με 
στόχο να μας «εκπαιδεύσει» για το είναι βιασμός, σε πε-
ρίπτωση που νιώθουμε «μπερδεμένοι» και «μπερδεμέ-
νες», αναφέρεται ότι (ο τονισμός δικός μας): «σε χώρες 

Ετούτος εδώ είναι ο Νίκος Μεταξάς, ελληνοκύπριος στρα-

τιωτικός και κατά συρροή βιαστής και δολοφόνος Φιλιππι-

νέζων οικιακών εργατριών στην Κύπρο. Στην Κύπρο ισχύει 

από το 2016 ο νόμος για τον βιασμό ως απουσία συναίνεσης 

στο σεξ. Αυτόν δεν πρόλαβε προφανώς να τον επιμορφώσει 

καλά ούτε η νομοθεσία ούτε η Διεθνής Αμνηστία για το τι εστί 

συναίνεση...
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με νόμους που βασίζονται στη συναίνεση, η ευθύνη ε-
ξακολουθεί να είναι στην πλευρά του κατήγορου (δη-
λαδή του θύματος), να αποδείξει πέρα από κάθε εύλο-
γη αμφιβολία ότι η σεξουαλική πράξη δεν ήταν συναι-
νετική και αν ο βιασμός διαπράχθηκε εκ προθέσεως, 
απερίσκεπτα ή εξ αμελείας».25 Βάζουμε στη σειρά τις λέ-
ξεις κλειδιά: «βιασμός», «σεξουαλική πράξη» «απερί-
σκεπτα», «εξ αμελείας». Και ιδού πως από εκεί που ο 
νόμος διαφήμιζε ότι πάμε για... μαλλί, μας βγάζει κου-
ρεμένες. Ο βιασμός εντέλει μπορεί να συμβεί από ατύ-
χημα, μια κακιά στιγμή, μια παρεξήγηση...

Η νομική γλώσσα, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ύ-
πουλη και μεσολαβητική. Είναι προφανές από τα πα-
ραπάνω παραδείγματα ότι ανοίγεται μια συζήτηση 
περί «λίγου» ή «πολύ βιασμού». Περί «μπερδέματος» 
και «γκρίζων ζωνών» της συναίνεσης. Περί κλιμάκωσης 
των ποινών. Από τούτη τη συζήτηση περί «βιασμού εξ 
αμελείας» και «εξ απερισκεψίας» καταλαβαίνουμε το 
πώς και στον νόμο για τον βιασμό με βάση την απου-
σία συναίνεσης επιδιώκεται η διαφύλαξη της υπόλη-
ψης των «ευυπόληπτων» βιαστών. Στις αίθουσες των 
δικαστηρίων είμαστε σίγουρες ότι κάποιοι θα κριθούν 
αμελείς, άλλοι απερίσκεπτοι, ενώ εμείς θα είμαστε και 
πάλι στο μικροσκόπιο του δικαστή για το αν «προκα-
λέσαμε ή όχι», «αν δώσαμε συναίνεση ή όχι», «το πόσο 
ρητά ή πόσο υπόρρητα δεν δώσαμε συναίνεση», «το 
πόσο πολύ ή λίγο ήπιαμε», «το πόσο πολύ ή λίγο θέλα-
με να σχετιστούμε» με τον βιαστή μας. Είναι πράγματι 
αυτή μια νίκη του κινήματος; 

Πέρα από το νόμο: η συναίνεση 
στην καθημερινότητα και πώς 
την εννοούμε εμείς 

Είπαμε και πριν: στο ζήτημα του βιασμού, αγεφύρω-
το 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 συ-
ναίνεσή μας. Κι αυτή είναι μια μάχη που δεν γίνεται με 
σχετικοποιήσεις για το τι συνιστά βιασμό, ούτε και ε-
μπλέκεται με συζητήσεις για τον ποινικό κώδικα του 
κράτους και την οποιαδήποτε κλιμάκωση ποινών. Είναι 
μάχη διαρκείας και μάχη καθημερινή.  

Κλείνοντας να πούμε δυο λόγια για την σεξουαλι-
κή συναίνεση και τη σχέση της με την καθημερινότητα 
μας πέρα από το νομικό της πλαίσιο. Είναι τελικά αρκε-
τή η μη-συναίνεση για να περιγράψουμε την κουλτού-
ρα του βιασμού; 

Από πλευράς μας θα λέγαμε το εξής: συναινού-
με συχνά σε σεξ που δεν θέλουμε για να αποφύγου-
με τον μπελά, την κακή διάθεση που δεν αξίζει, για να 
μας αποδεχτούν, για να πληρωθούμε καλύτερα, για να 
εξασφαλίσουμε την οικονομική κατάσταση των παι-
διών μας, να αποφύγουμε την βία. Κι αυτό το κάνου-
με για αυτοπροστασία, από ένστικτο επιβίωσης, για 
την ασφάλεια των παιδιών μας, απο αλτρουισμό, ή α-
πλώς επειδή έτσι έχουμε μάθει/κοινωνικοποιηθεί. Το 
μη-επιθυμητό αλλά συναινετικό σεξ που γίνεται επα-
ναλαμβανόμενα είναι συναισθηματικά κακοποιητικό 
και οδηγεί στο να βιώνει καμιά τους πόνους ή τις απο-
λαύσεις της σαν πράγματα ασήμαντα. Μας αποξενώ-
νει από τις ίδιες μας τις επιθυμίες και απολαύσεις, κα-
θώς εσωτερικεύουμε την πεποίθηση ότι το ίδιο μας το 
σώμα υπάρχει μόνο για την ικανοποίηση κάποιου άλ-
λου—με λίγα λόγια, και το συναινετικό σεξ μπορεί να 
απειλήσει την σεξουαλική μας αυτοδιάθεση.  Αυτό που 
παραμένει αόρατο στα μάτια του νόμου είναι ότι στην 
καθημερινότητα μας υπάρχει σεξ στο οποίο συναινού-
με, σεξ που είναι όμως ανεπιθύμητο και καταναγκαστι-
κό. Για το λόγο αυτό, το μοντέλο της συναίνεσης είναι 
επουσιώδες.26 

Προφανώς όμως, είναι αδύνατο να χρησιμοποιή-
σουμε τον όρο «βιασμό» στο πλαίσιο του ποινικού κώ-
δικα για να περιγράψουμε το ετεροκανονικό κατανα-
γκαστικό σεξ. Κατ’ επέκταση, θα διατρέχαμε τον κίν-
δυνο να προωθούμε ατζέντες φιλικές προς το κρά-
τος, όπως την απαίτηση για επιβολή περισσότερης τά-
ξης και ασφάλειας στην καθημερινότητά μας. Στην ου-
σία, είναι αντιφατικό να ζητάμε από το κράτος να διαλύ-
σει την πατριαρχία, από τη στιγμή που το καπιταλιστικό 
κράτος και οι μηχανισμοί του έχουν στον πυρήνα τους 
την επιβολή και τη καταναγκαστική «συναίνεσή» μας σε 
μια σειρά από ζητήματα που ρυθμίζουν τις ζωές μας. 

Εδώ διαφαίνεται το όριο του νόμου να συλλάβει 
τον βιασμό στην κοινωνική του ολότητα, αλλά και και 
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Φεμινιστικές διαδηλώσεις, 2016: αριστερά από τη μιγάδα τον Ιούνιο 2016, «οι βιαστές δεν είναι ράτσα 

ειδική, είναι οι άντρες οι καθημερινοί». Δεξιά, Δεκέμβριος 2016 από brastards, μπεφλόνα και μιγάδα, 

«είμαστε εδώ, είμαστε πολλές, βγάλτε το σκασμό ξεφτίλες σεξιστές!». 

το όριο του ποινικού κώδικα ως ερμηνευτικού εργαλεί-
ου. Κι εδώ, επανέρχεται το ερώτημα του κατά πόσο θέ-
λουμε ως φεμινιστικό κίνημα να μεσολαβείται ο λόγος 
μας για την επιθυμία, για το σεξ και για τον βιασμό από 
το κράτος. 

Τέλος, να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για τον 
βιασμό ως απουσία συναίνεσης πρέπει να διαχωρίζου-
με την νομική από την «αυτονόητη» κοινωνική του ση-
μασία.   Για μας έχει νόημα να ερμηνεύσουμε τις εμπει-
ρίες μας συλλογικά και να εξετάζουμε τη χρησιμότη-
τα της έννοιας της συναίνεσης ως φεμινιστικού εργα-
λείου πέρα από τον νόμο. Σίγουρα, η έννοια της συναί-
νεσης δεν μας είναι αρκετή -δεν μας καλύπτει. Απ’ την 
άλλη, δεν θα θέλαμε να την πετάξουμε πλήρως σαν ερ-
γαλείο. Πολλές από εμάς έχουμε βοηθηθεί από την έν-
νοια της συναίνεσης ως προς την κατανόηση του βιώ-
ματός μας και της κοινωνικής μας εμπειρίας. Μας έχει 
φανεί χρήσιμη ως προληπτικό μέτρο στις πολιτικές μας 
κοινότητες. Μας έχει βοηθήσει στην επικοινωνία στις 
σχέσεις μας -ερωτικές, φιλικές, σεξουαλικές, πολιτικές. 
Παρέχει ενίοτε τη δυνατότητα να εκκινήσει μια διαδι-
κασία αυτομόρφωσης των αντρών που δεν έχουν έμ-
φυλες αφετηρίες. Μέσα από την εμπειρία μας καταλα-
βαίνουμε ότι ο όρος της συναίνεσης δεν είναι χρήσιμο 
φεμινιστικό εργαλείο αυτό καθ’αυτό,  αλλά το πώς ε-
μείς δίνουμε περιεχόμενο σε αυτό μεσα από τη συλλο-
γική μας οργάνωση και τις συλλογικές μας δυνατότη-
τες. Όπως και να ΄χει, είναι δική μας δουλειά αυτή η υ-
πόθεση. Δεν αρκεί να στρεφόμαστε προς το νομο, ευ-
ελπιστώντας να μας σώσει, ούτε και υιοθετούμε ασυλ-
λόγιστα την γλώσσα που προσπαθεί να μας επιβάλει. 

    

1   Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης  προτού μεταπηδήσει στο ελληνικό 
τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, είχε κατέβει ως υποψήφιος 
με τον συριζα δήμαρχος Αθηνών στις δημοτικές εκλογές του 
2014 και ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος  τους πρώτους μήνες 
της «για πρώτη φορά αριστερής κυβέρνησης» το 2015. Για τη 
Φωτεινή Κούβελα, διαβάστε το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα 
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  Την προκήρυξη τη βρήκαμε αναδημοσιευμένη στο: Φώφη 
Αλεβίζου, Μαρία Κορασίδου, Δήμητρα Σαμίου, «Αφιέρωμα 
Βία Βιασμοί: Ένα αδίκημα εκσυγχρονίζεται», Δίνη, φεμινιστικό 
περιοδικό, τ. 2, Οκτώβριος 2007, σ. 6.

4  Ενδεικτικά βλ. «Βιασμοί και δολοφονίες γυναικών στα χρόνια 
της γυναικείας χειραφέτησης: η περίπτωση του Κυριάκου 
Παπαχρόνη», περιοδικό Μιγάδα, τ. 23.

5  Βλ. Angela Davis, Γυναίκες, Φυλή και Τάξη, Μιγάδα-Αρχείο 71, 
2014.

6 Βλ., Γιάννα Αθανασάτου, «Αφιέρωμα Βία Βιασμοί: Ένα αδίκημα 
εκσυγχρονίζεται», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό, τ. 2, Οκτώβριος 
2007, σ.26.

7  Susan Watkins, «Which Feminisms?», New Left Review 
Vol. 109, 2018.  newleftreview.org/issues/II109/articles/
susan-watkins-which-feminisms.

8 Στο ίδιο.
9  Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape, 

Simon & Schuster, 1975.
10  Στο ίδιο.
11  Rebecca Whisnant, «Feminist Perspectives on Rape», Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 21 June 2017. 
Το βρήκαμε στο plato.stanford.edu/entries/feminism-rape/.

12  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

13  Catherine A McKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 
Harvard University Press, 1989.



ομάδα miγaδa

επικοινωνία:

mail: omadamigada@yahoo.com 

υλικό: migada71.wordpress.com

14 Στο ίδιο.
15  Στο ίδιο.
16  Catherine A. McKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, ό.π.
17  Στο ίδιο.
18  Alessandra Stanley, «The Curious Case of Susan Estrich», New York 

Times, 11/9/ 2016.
19  Αναφέρεται στο 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.

20  Michal Buchhandler-Raphael, «Τhe Failure of Consent: Re-
conceptualizing rape as sexual abuse of power», ό.π.

21  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».

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

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

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

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

26 Robin West, «Sex, Law and Consent», Georgetown University Law 
Center, 2008.



16

O νέος νόμος για τον βιασμό
η πιο σύντοµη «ιστορική νίκη του γυναικείου κινήµατος» στα χρονικά 
& γιατί εµείς δεν νιώθουµε νικήτριες

miγaδa  
ομάδα γυναικών ενάντια 

στις νέες πειθαρχήσεις


