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Φέτος, και ενώ ο λαός απολάμβανε τα αυγουστιάτικα μπάνια 
του, επικράτησε το «σοκ», η «ανατριχίλα» με το «τέρας» που 
άσκησε «πρωτοφανή βαρβαρότητα», «σύμφωνα με το DNA από 
τα νύχια της». Κάθε είδους δημοσιογραφικό εργαλείο επιστρα-
τεύτηκε ώστε το ελληνικό έθνος να αφηγηθεί στρατευμένα το 
βιασμό της 15χρονης κοπέλας στην Πάρο στα τέλη του Ιούλη. 
Πέρα από την επιβεβαίωση ή μη του περιστατικού -η οποία συ-
νειδητά δε θα μας απασχολήσει- η αφήγηση εξυπηρέτησε πολ-
λαπλούς σκοπούς. Ο πρωταρχικός σκοπός ήταν εκπαιδευτικός. 
Η ρατσιστική ελληνική κοινωνία ήταν πια παραπάνω από έτοι-
μη να εμπεδώσει το στερεότυπο του οπισθοδρομικού και σε-
ξουαλικά στερημένου (και άρα βιαστή) μουσουλμάνου. Και το 
εμπέδωσε μια χαρά: «οι ασιάτες είναι πολλοί, είναι παντού, και 
είναι όλοι τους εν δυνάμει βιαστές και βομβιστές…». Με την 
επιχείρηση υπό τον κωδικό «Βίαιος Μουσουλμάνος» οι μετα-
νάστες απέκτησαν συλλογική ευθύνη, κατηγορήθηκαν συλλή-
βδην και, βέβαια, τιμωρήθηκαν και θα τιμωρούνται συλλήβδην. 
Το αυγουστιάτικο πογκρόμ του «ξένιου δία» στο κέντρο της 
αθήνας και το στοίβαγμα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης έκα-
ναν την αρχή. Η συνέχεια όμως, η δολοφονία του 20χρονου με-
τανάστη (όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε το όνομά του, ενώ η 
εθνικότητά του είναι αμφίβολη) στις 12 Αυγούστου από πέντε 
φασίστες στην οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια, πέρασε εντελώς 
στα ψιλά (το κερασάκι στην τούρτα, το πόρισμα των μπάτσων, 
λέει ότι δολοφονήθηκε από άλλο μετανάστη). Ο σκοπός (το να 
εμπεδωθεί το στερεότυπο του σεξουαλικά στερημένου μετα-
νάστη) εκπληρώθηκε και έφερε από ό,τι φαίνεται πλούσια απο-
τελέσματα για το ελληνικό κράτος.

Ένα από τα προφανή αποτελέσματα της επιχείρησης «Βίαιος 
Μουσουλμάνος» είναι ότι έδωσε επιπλέον πάτημα στους χρυ-
σαυγίτες (και τους ψηφοφόρους τους) να επικρατήσουν στο 
δημόσιο λόγο αναπτύσσοντας το αγαπημένο τους θέμα. Κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού δέχθηκαν περισσότερα κλικ στο 
youtube από τον γνωστό έλλην φιλόσοφο Λιακόπουλο, όταν 
επιτέθηκαν με μένος στο πλοίο που μετέφερε τον άνδρα από το 
Πακιστάν. Επέδειξαν έτσι πώς μπορεί κανείς να κερδίσει τις ελ-
ληνικές καρδιές: με τις πλάτες των μπάτσων και το επικοινωνι-
ακό τρικ «δράση στο δρόμο». Η επικοινωνιακή τροφή για τους 
πεινασμένους ρατσιστές περιλαμβάνει επίσης και την κατακό-
ρυφη αύξηση των δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ και στα μπλογκ 
περί μεταναστών που βιάζουν ανήλικες. Εντωμεταξύ, δύο πε-
ριπτώσεις στην Πελοπόννησο, που αφορούσαν (πάλι) Πακιστα-
νό, διαψεύστηκαν από τους ίδιους τους μπάτσους (άβυσσος η 
ψυχή της ελληνικής αστυνομίας!).

Αλλά εμείς ως γυναίκες θα πρέπει να βλέπουμε και πίσω από 
το γεγονός. Εκεί όπου εδράζεται ένας λιγότερο προφανής σκο-
πός από την δημιουργία του στερεότυπου του σεξουαλικά πει-
νασμένου εγκληματία μετανάστη: το να ξεχάσουμε την κυρίαρ-
χη πατριαρχική αφήγηση γύρω από τους βιασμούς στην ελλά-
δα. Είναι μία ιστορία που την ξέρουμε από παλιά, όταν σύσσω-
μος ο εθνικός κορμός μας απηύθυνε ότι πρέπει να «μην φορά-
με προκλητικά ρούχα», να μην «προκαλούμε με τη συμπεριφο-
ρά μας», να μαζευόμαστε στο σπίτι νωρίς - γιατί αλλιώς καλά να 
πάθουμε. Γιατί με το θράσος των ΜΜΕ να αποκαλύψουν όλες 
τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και με την έκπληξη των ελλή-
νων για τη «βαρβαρότητα» που υπέστη η κοπέλα, η ελληνική 
κοινωνία ξεπλένει την πατριαρχία η οποία για δεκαετίες επιδεί-
κνυε τα κοφτερά της δόντια. Ξεπλένει την εκκωφαντική σιωπή 
της για όλους τους βιασμούς, πίσω από τις κλειστές πόρτες των 

H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομάδα 
γυναικών από την Αθήνα, με αφετηρία 
το χειμώνα του 2009. Στόχος της είναι 
να αναδεικνύει και να κρατάει ζωντανά 
στο δημόσιο λόγο ζητήματα της κοινω-
νικής πραγματικότητας και της εκμετάλ-
λευσης των γυναικών σήμερα.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κό-
σμο που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται 
προς την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυ-
χασμός ότι η κοινωνική θέση των γυναι-
κών έχει βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά το 
πού κοιτάζει καθείς...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη 
του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και 
Ζωσιμάδων 7 στα Εξάρχεια (ανοικτά 
κάθε Πέμπτη 5-8μμ και Σάββατο 12-
4μμ). Εκεί θα βρείτε (εκτός από εμάς) 
και όλο το έντυπο υλικό της ομάδας.

Το περιοδικό βγαίνει κάθε τρεις μήνες. 
Το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία Solaris, 
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθερια-
κή Κουλτούρα και στο κάτω περίπτερο 
της πλατείας Εξαρχείων. 

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε 
σκέψεις, 
μη ντραπείτε 
να μας το πείτε!  
στο mail:
omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:
autonomia71.wordpress.com
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o σπιτιών της υπαίθρου και των διπλανών διαμερισμάτων στις πο-

λυκατοικίες των πόλεων. Ξεπλένει την απουσία αναγνώρισης 
του συζυγικού βιασμού στην ελλάδα μέχρι το 2006. Ξεπλένει τις 
δικαιολογίες της «κοντής φούστας», του «είχαμε πιεί», του «ο γι-
αννάκης ήταν καλό παιδί, άριστος μαθητής, αποκλείεται», του 
«είσαι τρελή, ο θείος σου δεν έκανε ποτέ κάτι τέτοιο». Την αθώ-
ωση των κωλόπαιδων της κοινωνίας της Αμαρύνθου που σύσ-
σωμη επιτέθηκε στη βιασμένη από τους συμμαθητές της κοπέ-
λα προκειμένου να προστατέψει τα τέκνα της. Την απελευθέρω-
ση με εγγύηση 1.000 ευρώ των τριών 80χρονων που βίαζαν κατ’ 
εξακολούθηση δύο ανήλικα κορίτσια στο Βιδιάκι Αρκαδίας -φέ-
τος. Το θάψιμο στα συρτάρια των δικαστηρίων της υπόθεσης 
του επί χρόνια βιασμού κόρης από πατέρα στην Κόρινθο -φέ-
τος. Τη σιωπή της οικογένειας για τον παππού που κακοποιούσε 
την 6χρονη εγγονή του στη Ρόδο -φέτος. Την άγνωστη έκβαση 
της υπόθεσης του έλληνα που βίαζε κατ’ εξακολούθηση τη θετή 
15χρονη κόρη του. Την άγνωστη έκβαση της υπόθεσης των επί 
σειρά ετών βιασμών ανήλικων κοριτσιών από έλληνα στο Ρέθυ-
μνο. Τη συστηματική σιωπή για τους 4.200 ετήσιους (δηλωμέ-
νους σε έρευνες) βιασμούς που ποτέ δεν καταγγέλλονται2-ας μη 
μιλήσουμε για τους μη δηλωμένους. 

Η κυρίαρχη αφήγηση του βιαστή που είναι άγνωστος στο 
θύμα είναι αυτό ακριβώς, μία αφήγηση που σκόπιμα κυριαρ-
χεί για να καλύψει τη βρώμα των πιο οικείων έμφυλων σχέσεων. 
Όπως επίσης κυρίαρχη είναι η αφήγηση ότι οι περισσότεροι βια-
σμοί λαμβάνουν χώρα σε δημόσιες και ερημικές τοποθεσίες3 . Σε 
έρευνα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το έτους 
2006 το 67% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση ήταν 
έγγαμες και το 21% ήταν διαζευγμένες ή σε διάσταση. Δράστες 
της κακοποίησης ήταν κατά 82% ο σύζυγος, σε ποσοστό 12% ο 
σύντροφος και σε μικρότερα ποσοστά άτομα του οικογενειακού 
ή κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως πατέρας, αδελφός κ.α.4

Δεν πρόκειται όμως για απλά στοιχεία στατιστικής. Πρόκειται 
για ένα από τα πιο οικεία βιώματα της ελληνικής οικογένειας: σι-
ωπή, συγκάλυψη, τιμή, φόβος. Και επειδή όλοι ξέρουν καλά για 
την καθημερινή βία που μας επιφυλάσσουν οι κοντινοί σε εμάς 
άνδρες και ξέρουν τη σιωπή που έχουν επιδείξει για το περιστα-
τικό της διπλανής πόρτας, βρίσκουν τώρα κατάλληλο θύμα για 
να ξεπλύνουν το κάθισμα στο οποίο τόσα χρόνια κάθονται: δί-
πλα στους βιαστές. Το μένος λοιπόν κατά του πακιστανού είναι 
μεγάλο. Γιατί πολύ θα ήθελαν εμείς οι γυναίκες να εμπεδώσουμε 
ότι οι βιαστές δεν είναι οι κοντινοί μας, αλλά είναι όλοι οι μετα-
νάστες. Πώς αλλιώς θα κρυφτεί αυτή η γιγάντια ηθική της προ-
στασίας της οικογένειας που ασκεί βία ενάντια στις γυναίκες; 
Πώς θα καμουφλαριστεί η δυσωδία της χρόνιας συναίνεσης στο 
μισογυνισμό, εάν όχι με έναν ακόμη μεγαλύτερο ογκόλιθο που 
λέγεται ρατσιστικό μένος;

 

Το καλοκαιράκι, στην ακρογιαλιά
έγιναν όλοι φεμινιστές

1 http://kalimera-arkadia.gr/astynomika/astynomikes-eidiseis/
arkadia/i-astynomia-diapseydei-oti-egine-viasmos-anilikoy-apo-
pakistanoys-stin-tripoli 
2  Α. Τσιγκρής, «Η σεξουαλική βία στο χθες, το σήμερα και το αύριο», 
εφημερίδα «Καθημερινή, 4 Ιανουαρίου 2002.
3 «Χωρίς Συναίνεση: Εγκληματολογική και Νομολογιακή Προσέγγιση του 
Βιασμού στην Ελλάδα (1998)»
4 Εθνικό Παρατηρητήριο για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των 
Γυναικών, Δεύτερη Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, Μάρτιος 2009




