
Την Παρασκευή 12 Ιούλη τελειώσε η δική 
(στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Πατρών) 
του άντρα που σκότωσε τον πατέρα του τον 
Μάη του 2018 στην Ζάκυνθο. Οι 
περισσότερες και οι περισσότεροι θα 
γνωρίζετε ήδη πως το παιδί αυτό αλλά και 
όλη η οικογένεια, η μάνα και οι αδελφές 
του, δέχονταν ανελέητη σεξουαλική, 
ψυχολογική και σωματική βία απο τον 
πατέρα κάτι που τον οδήγησε σε αυτήν την 
πράξη. Το δικαστήριο τελικά δεν 
αναγνωρίσε (πάλι) οτι είναι περιπτωση 
αυτοάμυνας, κρίθηκε ένοχος αλλά αφεθηκε 
ελευθερος μέχρι το εφετείο.

Εμείς όμως εδώ θελουμε να επικεντρωθούμε 
στην στάση της κοινωνίας, που δικαίως τον 
στήριξε, που δικαίως θεωρησε πως 
προστατευσε την οικογένεια του και πως 
είναι αθώος και του έδωσε κουράγιο και 
ευνοικότερη μεταχείριση στα δικαστήρια.

Που δικαίως δεν στάθηκε στο παρελθόν του, 
στα ρούχα που φορούσε εκείνο το βράδυ, 
στις φωτογραφίες που ανέβαζε στο face-
book, στην εμφανιση του και στον αριθμό 
των γυναικών που έχει πάει. Δικαίως δεν 
εφτιαξε ένα προφιλ για εκείνον 
εκδικητικό, δεν θεωρησε εκ το προτέρων 
πως εκείνος είναι ο ένοχος, ούτε στάθηκε 
μέχρι ποια τάξη έχει πάει σχολείο. Δεν 
αναρωτήθηκε γιατι δεν το έκανε νωρίτερα, 
ούτε γιατι κυκλοφορουσε τέτοια ώρα 
μόνος του. Δικαίως δεν υποτίμησε τον λόγο 
του και τον πίστεψε και δικαίως δεν 
στάθηκε στο γεγονός πως δεν πήγε νωρίτερα 
στην αστυνομία.

Γιατί όμως σε εμάς 
(δικαστήρια και κοινωνία) 

λένε ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΑ;;;
Γιατί στέκονται στο παρελθόν μας; Στα 
ρούχα μας; Στο ότι προκαλέσαμε -σιγουρα 
με κάποιον τρόπο- εμείς; Στην εκπαιδευση 
μας; Στην ώρα που κυκλοφορούσαμε; Στο ότι 
είμασταν μόνες; Στο οτι δεν το 
καταγγείλαμε νωρίτερα; Γιατί είμαστε 
ένοχες κατευθείαν για όλους, γιατί 

υποτιμούν τον λόγο και τις εμπειρίες μας;

Αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στην 
συμπεριφόρα της κοινωνίας (και των 
δικαστηρίων) στο φύλο του ατόμου που 
βρίσκεται σε αυτοάμυνα, δεν ειναι σίγουρα 
κατι μεμονωμένο. Αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ειναι ο 17
χρονος που το 1998 είχε σκοτώσει στην 
αθήνα τον πατέρα του, για να υπερασπιστεί 
την μάνα του που δεχόταν χρόνϊα βία. Το 
παιδί ουσιαστικά αθωώθηκε και η κοινωνία 
καλώς και τον υπερασπίστηκε και δεν τον 
στιγμάτισε ως δολοφόνο.

Όμως απο την άλλην...
...η 22χρονη Π.Α. είναι εδώ και 3 
χρόνια φυλακή επειδή 
υπερασπίστηκε τον ευατό της
...η 17χρονη φίλη της Κ. είναι 
επίσης φυλακή ως συναυτουργός. 
...η J. εδώ και 9 χρόνια επειδή 
αμύνθηκε στον πρώην της. 
...η 40χρονη Τ. εδώ και 3 χρόνια 
επειδή αμύνθηκε στην επίθεση του 
συζύγου της.

Ειναι τρομακτικό αλλα είναι η αλήθεια:

Οι γυναικείες φυλακες 
είναι γεμάτες απο γυ- 
ναίκες που προσπάθησαν 
να αμυνθούν μέσα στο 
σπίτι τους ή έξω στον 
δρόμο. Χωρίς στήριξη, 
χωρίς συμπαράσταση.

ΓΙΑΤΙ;

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ;

ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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Στις 22 ιούνη του 2016 η τότε 22χρονη Π.Α. 
καθόταν σε ένα παγκάκι στο κέντρο της 

κορίνθου μαζί με την τότε 17χρονη Κ. Κάποια 
στιγμή ένας 46χρονος μεθυσμένος άντρας τις 

πλησιάζει και αρχίζει να τους φωνάζει “θα σας 
γαμήσω, θα σας βιάσω”. Χουφτώνει στο 

στήθος την Κ. και πιάνει από τα μαλλιά την 
Π.Α. Τότε η Π.Α. προκειμένου να γλιτώσει 
αυτή και η φίλη της από τις επιθετικές του 

ορέξεις αναγκάζεται να τον χτυπήσει με 
κουζινομάχαιρο προκειμένου να ξεφύγουν. 

Περισσότερα για αυτό μπορείτε να βρείτε και 
στο site μας.

Η J. καταδικάστηκε το 2010 σε ισόβια 
κάθειρξη και 6 μήνες, για ανθρωποκτονία από 

πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το 
βράδυ εκείνο αμύνθηκε στη κακοποίηση που 
δεχόταν για χρόνια από τον πρώην άντρα της 

ο οποίος της στέρησε την επιμέλεια του 
παιδιού τους εξαπατώντας την.

Η 40χρονη Τ. μετανάστρια από τη Ρωσία 
έζησε 5 μήνες κακοποίησης από τον πρώην 

σύντροφό της, τον 42χρόνο Γ.Μ. Το βράδυ του 
Αυγούστου, η Τ. είχε γυρίσει από τη δουλειά 

της και μαγείρευε στην κουζίνα, ο Γ. ήρθε στο 
σπίτι της, ξεκινώντας καυγά, ενώ δεν άργησε 

να γίνει βίαιος: ήρθε από πίσω της, την έπιασε 
από το λαιμό και τα μαλλιά. Εκείνη κάτω από 
καθεστώς φόβου  χρησιμοποίησε το μαχαίρι 

που βρισκόταν στα χέρια της για να απεμπ- 
λακεί από τα χέρια του, τραυματίζοντας τον 
με δύο μαχαιριές. Λίγο καιρό αργότερα ο Γ. 

πέθανε στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών. 


