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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

ΚΥΠΡΟΣ- ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟΥ:

Θυµάστε την 19χρονη αγγλίδα που είχε 
κατηγορηθεί για “ψεύδη” καταγγελία 

βιασµού από 12 άντρες;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ
Ποιά είναι η ευθύνη τους σε σχέση µε 

τον µικρό καταγεγραµµένο αριθµό 
καταγ- γελιών επιθέσεων κατά 

γυναικών;

ΙΣΤΟΡΙΕΣ COVID-19
Γενικά| Για τον covid19.

Ειδικά| Για την έµφυλη βία δεν φταίει ο 
κορωνοιός, φταίει η κοινωνία και ο 

σεξισµός.

ΠΕΡΙ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ 
Τον λόγο για τα σωµατά µας δεν τον 

έχουν ούτε η κοινωνία, ούτε οι γιατροί, 
τον έχουµε εµείς!

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
>Για την επίθεση µε βιτριόλι σε γυναίκα
>Πόσο αξίζουν οι ζωές των φυλακισµέ- 

νων;

ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ...

*
εκ του συµπαθώ| µε την έννοια του 
συµπάσχω-κατανοώ επειδή έχω βρεθεί 
στην ίδια κατάσταση



οργίαζαν και την έριξαν κατευθείαν 
στην πυρά ως ένοχη, µιλώντας για το 
παρελθόν της ή βγάζοντας την φω- 
τογραφίες. Άλλοι έγραφαν για την 
άδικη κράτηση των αντρών και την 
µαύρη εποχή που διανύουν πλέον οι 
άντρες, οι οποίοι καταγγέλλονται  “µε 
το παραµικρό για βιασµό”. Απ’την άλλη 
ακούγαµε και για το κακό που κάνει 
µια ψευδής καταγγελία βιασµού στις 
υπόλοιπες γυναίκες που "όντως έχουν 
βιαστεί". 
Όµως, ποιος κράτησε όντως “µικρό 
καλάθι” για αυτά που άκουγε τότε; 
Ποιά και γιατί πίστεψε την 
αστυνοµία;

Το δικαστήριο απέρριψε ισχυρισµό της 
πως πιέστηκε απο τους µπάτσους να 
αποσύρει την καταγγελία, αλλά έκανε 
δεκτό το αίτηµα του συνηγόρου υπε- 
ράσπισης της για να µετριαστεί η 
ποινή. 
«Αποφάσισα να της δώσω µια δεύτερη 
ευκαιρία», είπε ο δικαστής Μιχάλης 
Παπαθανασίου, στην γεµάτη αίθουσα 
αναφερόµενος στο “νεαρό της ηλικίας 
της και στην εξάρτησή της από 
αντικαταθλιπτικά”.

Ο δικαστής λοιπόν, την λυπήθηκε 
επειδή ήταν εξαρτηµένη στα 
αντικαταθλιπτικά.

«Έχω εφιάλτες κάθε βράδυ, ονειρεύο- 
µαι ότι βιάζοµαι πάλι. Οι γιατροί, µου 
συνταγογραφούν φάρµακα, τα παίρνω 
το πρωί, µετά το µεσηµεριανό γεύµα και 
τη νύχτα», γράφει η ίδια σε ηµερο- 
λόγιο των φυλακών, “Έχασα 16 κιλα 
µέσα στην φυλακή και πως µου 
χορηγήθηκαν Xanax από τους γιατρούς 
της φυλακής, γεγονός που µε έκαναν να 
έχω παραισθήσεις, οι περισσότεροι 

κρατούµενοι ήταν ναρκωµένοι. Φαινό- 
ταν ότι το θεωρούσαν ευκολότερο. Είχα 
παραισθήσεις. Υπέφερα απο  PTSD1”, 
λέει στην πρώτη της συνέντευξη όταν 
γύρισε στην χώρα της (γιατι προφανώς 
στην κύπρο κάνεις ΠΟΤΕ δεν την 
άκουσε).

Ο δικαστής λοιπόν, της έδωσε µια 
δευτερη ευκαιρία.

"Ήταν σαν µια αγέλη λύκων. ∆εν ξέρω 
πόσοι από τους 12 µε βίασαν. ∆εν 
µετρούσα, δεν θα µπορούσα να 
µετρήσω. Ήταν ενθουσιασµένοι, 
µιλούσαν και φώναζαν στην γλώσσα 
τους. Προσπαθούσα να τους αποτ- 
ρέψω αλλά απλώς δεν µπορούσα. 
Σκέφτηκα αν δεν βγω από εδώ τώρα, 
θα πεθάνω. Ο Σαµ (σ.σ. ένας εκ αυτών 
µε τον οποίο είχαν οι δυό τους µια 
συνηθισµένη καλοκαιρινή σχέση) µε 
κράτησε στο κρεβάτι βάζοντας τα 
γόνατά του στους ώµους µου, ενώ οι 
φίλοι του µε βίαζαν2”.

Το ∆ικαστήριο λοιπόν, την έκρινε 
ένοχη για δηµόσια βλάβη πέραν 
πάσης αµφιβολίας.

“Μου είπαν ότι αν δεν υπέγραφα τη 
δήλωση απόσυρσης, θα συλλάµβαναν 
όλους τους φίλους µου", δήλωσε στο 
κυπριακό δικαστήριο. “Με εξανάγκα- 
σαν από την αστυνοµία, µε ανέκριναν 
επί οκτώ ώρες χωρίς την παρουσία 
δικηγόρου ή µέλους της οικογένειάς 
µου." Επίσης σύµφωνα µε τους 
δικηγόρους της, κρίσιµα ιατροδικασ- 
τικά στοιχεία είτε αγνοήθηκαν, είτε 
απορρίφθηκαν ανεξήγητα από το 
δικαστήριο.

Οι προβληµατισµοί µας λοιπόν:

Γιατί µια γυναίκα να καταγγείλει 
βιασµό/ ξυλοδαρµό ή οτιδήποτε άλλο, 
ενώ αποδεδειγµένα δεν έχει απο- 
λύτως ΤΙΠΟΤΑ να κερδίσει απ’ αυτό 
αλλά αντίθετα να χάσει τα πάντα; 

Γιατί είναι όλοι πρόθυµοι και 
“ευκολόπιστοι” να πιστέψουν τόσο 
εύκολα τα µίντια που αποδεδειγµένα 
λένε µονίµως ψέµατα και ιδιαιτέρως 
τόσο εύκολα ρίχνουν στην πυρά µια 
“ξένη” γυναίκα;

Γιατί αντί να σταθούν στον βιασµό 
αυτόν καθ’ αυτόν, κοινωνία και 
δικαστήρια ξεσκίζουν µε µανία το 
παρελθόν της, τα ρούχα που φορούσε, 
µε πόσους είχε πάει, το άλκοολ που 
ήπιε, την δουλειά που έκανε, την 
φάτσα και το σώµα της;; 

Γιατί “πιστεύουµε” µια αστυνοµία που 
σε άπειρες καταγγελίες βιασµών, 
παρενοχλήσεων ή ξυλοδαρµών έχει 
πιέσει το θύµα να ΜΗΝ κάνει 
καταγγελία;; Γιατι ξεχνάµε πως σε µια 
πατριαρχική κοινωνία όπως αυτή, οι 
µπάτσοι και οι µπατσίνες θα κάνουν 
ακριβώς ό,τι πράττουν και οι 
υπόλοιποι:  Θα γελάσουν, θα την πουν 
πουτάνα, θα την ρωτήσουν γιατί 
κυκλοφορεί µε τέτοια ρούχα, γιατί 
τέτοια ώρα, γιατί τόσο αλκοόλ, γιατί 
µόνη της γιατί γιατί γιατί;

Γιατι κλείνουµε τα µατιά και τα αυτιά 
και δεν παραδεχόµαστε την αλήθεια 
που καλώς ή κακώς όλοι και όλες 
γνωρίζουµε, ειδικά στην τουριστική 
ελλάδα. Άπειροι βιασµοί τουριστριών 
στα καλοκαιρινά νησιά, αρκετές 
καταγγελίες που µένουν στα αζήτητα 
και κάποιες αυτοκτονίες γυναικών 

που δεν µπόρεσαν την πίεση. Τα 
ξέρουµε όλοι και όλες τι συµβαίνει στα 
µπαρ και στα σοκάκια, πόσοι άντρες 
θεωρούν αυτονόητο και λογικό πως 
θα ξεµοναχιάσουν µε το έτσι θέλω µια 
γυναίκα και θα κάνουν σεξ χωρίς 
απαραίτητα να θέλει εκείνη.  
Κλασσικές εµπειρίες που µοιράζονται 
χωρίς ντροπή, σύνηθες άγριο παιχνίδι 
θυρευτη και θηράµατος. 

Τέλος, ακόµη και να είχε συµφωνήσει 
µια γυναίκα να κάνει οµαδικό σεξ µε 5 
άντρες, αυτό σηµαίνει πως συµφώνη- 
σε ΝΑ-ΚΑΝΕΙ-ΣΕΞ-ΜΕ-ΠΕΝΤΕ- 
-ΑΝΤΡΕΣ . ∆εν συµφώνησε να κάνει 
σεξ γενικά, δεν είπε ναι γενικά στα 
πάντα και παντού. 
Είπε ΝΑΙ σε 5 άντρες.
 Όχι σε 10-15-20. Ειπε ΝΑΙ σε 5 άντρες. 
Οχι σε 12 άντρες µε κάµερες. 
Η επιθυµία για σεξ δεν είναι αιώνια 
και αµετάβλητη. 
Ούτε για τους άντρες αλλά ούτε για 
τις γυναίκες!

1 διάγνωση µετατραυµατικής διαταραχής άγχους

2 Julie Bindel, The Telegraph, 07.01.2020

Αρχές Γενάρη 2020, το επαρχιακό 
δικαστήριο Αµµόχωστου στην Κύπρο 
άφησε “ελεύθερη” την 19χρονη 
Αγγλίδα να επιστρέψει στην χώρα της, 
η οποία καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης 4ων µηνών µε τριετή 
αναστολή για ψευδή καταγγελία βιασ- 
µού από 12 άντρες τον Ιούλη 2019 
στην Αγία Νάπα (µέρος µάλιστα του 
οποίου βιασµού γυρίστηκε σε βίντεο 
χωρίς τη συγκατάθεσή της και 
κυκλοφόρησε στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). Η γυναίκα δούλευε εκεί, 
όλο το καλοκαίρι.
Το ∆ικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη 
πέραν πάσης αµφιβολίας για το αδί- 

κηµα της δηµόσιας βλάβης, αφού 
είχε καταθέσει στην αστυνοµία τον 
Ιούλιο ότι βιάστηκε οµαδικά, µε απο- 
τέλεσµα 7 από αυτούς να συλληφ- 
θούν.  Μετά απο 10 µέρες, εκείνη 
είχε αποσύρει την καταγγελία και οι 
άντρες τουρίστες (15 - 22 ετών) 
είχαν αφεθεί ελεύθεροι να επιστρέ- 
ψουν στην χώρα τους όπως και 
έκαναν - µε πανηγυρισµούς, σαµπά- 
νιες και συνθήµατα (“η αγγλίδα είναι 
µια πουτάνα”). Αυτοί και ο δήµαρχος 
της Αγίας Νάπας την απείλησαν τότε 
µε µήνυση για δυσφήµηση.

Τότε, τα κυπριακά και ελληνικά µίντια 
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οργίαζαν και την έριξαν κατευθείαν 
στην πυρά ως ένοχη, µιλώντας για το 
παρελθόν της ή βγάζοντας την φω- 
τογραφίες. Άλλοι έγραφαν για την 
άδικη κράτηση των αντρών και την 
µαύρη εποχή που διανύουν πλέον οι 
άντρες, οι οποίοι καταγγέλλονται  “µε 
το παραµικρό για βιασµό”. Απ’την άλλη 
ακούγαµε και για το κακό που κάνει 
µια ψευδής καταγγελία βιασµού στις 
υπόλοιπες γυναίκες που "όντως έχουν 
βιαστεί". 
Όµως, ποιος κράτησε όντως “µικρό 
καλάθι” για αυτά που άκουγε τότε; 
Ποιά και γιατί πίστεψε την 
αστυνοµία;

Το δικαστήριο απέρριψε ισχυρισµό της 
πως πιέστηκε απο τους µπάτσους να 
αποσύρει την καταγγελία, αλλά έκανε 
δεκτό το αίτηµα του συνηγόρου υπε- 
ράσπισης της για να µετριαστεί η 
ποινή. 
«Αποφάσισα να της δώσω µια δεύτερη 
ευκαιρία», είπε ο δικαστής Μιχάλης 
Παπαθανασίου, στην γεµάτη αίθουσα 
αναφερόµενος στο “νεαρό της ηλικίας 
της και στην εξάρτησή της από 
αντικαταθλιπτικά”.

Ο δικαστής λοιπόν, την λυπήθηκε 
επειδή ήταν εξαρτηµένη στα 
αντικαταθλιπτικά.

«Έχω εφιάλτες κάθε βράδυ, ονειρεύο- 
µαι ότι βιάζοµαι πάλι. Οι γιατροί, µου 
συνταγογραφούν φάρµακα, τα παίρνω 
το πρωί, µετά το µεσηµεριανό γεύµα και 
τη νύχτα», γράφει η ίδια σε ηµερο- 
λόγιο των φυλακών, “Έχασα 16 κιλα 
µέσα στην φυλακή και πως µου 
χορηγήθηκαν Xanax από τους γιατρούς 
της φυλακής, γεγονός που µε έκαναν να 
έχω παραισθήσεις, οι περισσότεροι 

κρατούµενοι ήταν ναρκωµένοι. Φαινό- 
ταν ότι το θεωρούσαν ευκολότερο. Είχα 
παραισθήσεις. Υπέφερα απο  PTSD1”, 
λέει στην πρώτη της συνέντευξη όταν 
γύρισε στην χώρα της (γιατι προφανώς 
στην κύπρο κάνεις ΠΟΤΕ δεν την 
άκουσε).

Ο δικαστής λοιπόν, της έδωσε µια 
δευτερη ευκαιρία.

"Ήταν σαν µια αγέλη λύκων. ∆εν ξέρω 
πόσοι από τους 12 µε βίασαν. ∆εν 
µετρούσα, δεν θα µπορούσα να 
µετρήσω. Ήταν ενθουσιασµένοι, 
µιλούσαν και φώναζαν στην γλώσσα 
τους. Προσπαθούσα να τους αποτ- 
ρέψω αλλά απλώς δεν µπορούσα. 
Σκέφτηκα αν δεν βγω από εδώ τώρα, 
θα πεθάνω. Ο Σαµ (σ.σ. ένας εκ αυτών 
µε τον οποίο είχαν οι δυό τους µια 
συνηθισµένη καλοκαιρινή σχέση) µε 
κράτησε στο κρεβάτι βάζοντας τα 
γόνατά του στους ώµους µου, ενώ οι 
φίλοι του µε βίαζαν2”.

Το ∆ικαστήριο λοιπόν, την έκρινε 
ένοχη για δηµόσια βλάβη πέραν 
πάσης αµφιβολίας.

“Μου είπαν ότι αν δεν υπέγραφα τη 
δήλωση απόσυρσης, θα συλλάµβαναν 
όλους τους φίλους µου", δήλωσε στο 
κυπριακό δικαστήριο. “Με εξανάγκα- 
σαν από την αστυνοµία, µε ανέκριναν 
επί οκτώ ώρες χωρίς την παρουσία 
δικηγόρου ή µέλους της οικογένειάς 
µου." Επίσης σύµφωνα µε τους 
δικηγόρους της, κρίσιµα ιατροδικασ- 
τικά στοιχεία είτε αγνοήθηκαν, είτε 
απορρίφθηκαν ανεξήγητα από το 
δικαστήριο.

Οι προβληµατισµοί µας λοιπόν:

Γιατί µια γυναίκα να καταγγείλει 
βιασµό/ ξυλοδαρµό ή οτιδήποτε άλλο, 
ενώ αποδεδειγµένα δεν έχει απο- 
λύτως ΤΙΠΟΤΑ να κερδίσει απ’ αυτό 
αλλά αντίθετα να χάσει τα πάντα; 

Γιατί είναι όλοι πρόθυµοι και 
“ευκολόπιστοι” να πιστέψουν τόσο 
εύκολα τα µίντια που αποδεδειγµένα 
λένε µονίµως ψέµατα και ιδιαιτέρως 
τόσο εύκολα ρίχνουν στην πυρά µια 
“ξένη” γυναίκα;

Γιατί αντί να σταθούν στον βιασµό 
αυτόν καθ’ αυτόν, κοινωνία και 
δικαστήρια ξεσκίζουν µε µανία το 
παρελθόν της, τα ρούχα που φορούσε, 
µε πόσους είχε πάει, το άλκοολ που 
ήπιε, την δουλειά που έκανε, την 
φάτσα και το σώµα της;; 

Γιατί “πιστεύουµε” µια αστυνοµία που 
σε άπειρες καταγγελίες βιασµών, 
παρενοχλήσεων ή ξυλοδαρµών έχει 
πιέσει το θύµα να ΜΗΝ κάνει 
καταγγελία;; Γιατι ξεχνάµε πως σε µια 
πατριαρχική κοινωνία όπως αυτή, οι 
µπάτσοι και οι µπατσίνες θα κάνουν 
ακριβώς ό,τι πράττουν και οι 
υπόλοιποι:  Θα γελάσουν, θα την πουν 
πουτάνα, θα την ρωτήσουν γιατί 
κυκλοφορεί µε τέτοια ρούχα, γιατί 
τέτοια ώρα, γιατί τόσο αλκοόλ, γιατί 
µόνη της γιατί γιατί γιατί;

Γιατι κλείνουµε τα µατιά και τα αυτιά 
και δεν παραδεχόµαστε την αλήθεια 
που καλώς ή κακώς όλοι και όλες 
γνωρίζουµε, ειδικά στην τουριστική 
ελλάδα. Άπειροι βιασµοί τουριστριών 
στα καλοκαιρινά νησιά, αρκετές 
καταγγελίες που µένουν στα αζήτητα 
και κάποιες αυτοκτονίες γυναικών 

που δεν µπόρεσαν την πίεση. Τα 
ξέρουµε όλοι και όλες τι συµβαίνει στα 
µπαρ και στα σοκάκια, πόσοι άντρες 
θεωρούν αυτονόητο και λογικό πως 
θα ξεµοναχιάσουν µε το έτσι θέλω µια 
γυναίκα και θα κάνουν σεξ χωρίς 
απαραίτητα να θέλει εκείνη.  
Κλασσικές εµπειρίες που µοιράζονται 
χωρίς ντροπή, σύνηθες άγριο παιχνίδι 
θυρευτη και θηράµατος. 

Τέλος, ακόµη και να είχε συµφωνήσει 
µια γυναίκα να κάνει οµαδικό σεξ µε 5 
άντρες, αυτό σηµαίνει πως συµφώνη- 
σε ΝΑ-ΚΑΝΕΙ-ΣΕΞ-ΜΕ-ΠΕΝΤΕ- 
-ΑΝΤΡΕΣ . ∆εν συµφώνησε να κάνει 
σεξ γενικά, δεν είπε ναι γενικά στα 
πάντα και παντού. 
Είπε ΝΑΙ σε 5 άντρες.
 Όχι σε 10-15-20. Ειπε ΝΑΙ σε 5 άντρες. 
Οχι σε 12 άντρες µε κάµερες. 
Η επιθυµία για σεξ δεν είναι αιώνια 
και αµετάβλητη. 
Ούτε για τους άντρες αλλά ούτε για 
τις γυναίκες!

1 διάγνωση µετατραυµατικής διαταραχής άγχους

2 Julie Bindel, The Telegraph, 07.01.2020

ΚΥΠΡΟΣ- ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟΥ:

Θυµάστε την 19χρονη αγγλίδα που είχε 
κατηγορηθεί για “ψεύδη” καταγγελία 
βιασµού από 12 άντρες;

Αρχές Γενάρη 2020, το επαρχιακό 
δικαστήριο Αµµόχωστου στην Κύπρο 
άφησε “ελεύθερη” την 19χρονη 
Αγγλίδα να επιστρέψει στην χώρα της, 
η οποία καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης 4ων µηνών µε τριετή 
αναστολή για ψευδή καταγγελία βιασ- 
µού από 12 άντρες τον Ιούλη 2019 
στην Αγία Νάπα (µέρος µάλιστα του 
οποίου βιασµού γυρίστηκε σε βίντεο 
χωρίς τη συγκατάθεσή της και 
κυκλοφόρησε στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). Η γυναίκα δούλευε εκεί, 
όλο το καλοκαίρι.
Το ∆ικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη 
πέραν πάσης αµφιβολίας για το αδί- 

κηµα της δηµόσιας βλάβης, αφού 
είχε καταθέσει στην αστυνοµία τον 
Ιούλιο ότι βιάστηκε οµαδικά, µε απο- 
τέλεσµα 7 από αυτούς να συλληφ- 
θούν.  Μετά απο 10 µέρες, εκείνη 
είχε αποσύρει την καταγγελία και οι 
άντρες τουρίστες (15 - 22 ετών) 
είχαν αφεθεί ελεύθεροι να επιστρέ- 
ψουν στην χώρα τους όπως και 
έκαναν - µε πανηγυρισµούς, σαµπά- 
νιες και συνθήµατα (“η αγγλίδα είναι 
µια πουτάνα”). Αυτοί και ο δήµαρχος 
της Αγίας Νάπας την απείλησαν τότε 
µε µήνυση για δυσφήµηση.

Τότε, τα κυπριακά και ελληνικά µίντια 



οργίαζαν και την έριξαν κατευθείαν 
στην πυρά ως ένοχη, µιλώντας για το 
παρελθόν της ή βγάζοντας την φω- 
τογραφίες. Άλλοι έγραφαν για την 
άδικη κράτηση των αντρών και την 
µαύρη εποχή που διανύουν πλέον οι 
άντρες, οι οποίοι καταγγέλλονται  “µε 
το παραµικρό για βιασµό”. Απ’την άλλη 
ακούγαµε και για το κακό που κάνει 
µια ψευδής καταγγελία βιασµού στις 
υπόλοιπες γυναίκες που "όντως έχουν 
βιαστεί". 
Όµως, ποιος κράτησε όντως “µικρό 
καλάθι” για αυτά που άκουγε τότε; 
Ποιά και γιατί πίστεψε την 
αστυνοµία;

Το δικαστήριο απέρριψε ισχυρισµό της 
πως πιέστηκε απο τους µπάτσους να 
αποσύρει την καταγγελία, αλλά έκανε 
δεκτό το αίτηµα του συνηγόρου υπε- 
ράσπισης της για να µετριαστεί η 
ποινή. 
«Αποφάσισα να της δώσω µια δεύτερη 
ευκαιρία», είπε ο δικαστής Μιχάλης 
Παπαθανασίου, στην γεµάτη αίθουσα 
αναφερόµενος στο “νεαρό της ηλικίας 
της και στην εξάρτησή της από 
αντικαταθλιπτικά”.

Ο δικαστής λοιπόν, την λυπήθηκε 
επειδή ήταν εξαρτηµένη στα 
αντικαταθλιπτικά.

«Έχω εφιάλτες κάθε βράδυ, ονειρεύο- 
µαι ότι βιάζοµαι πάλι. Οι γιατροί, µου 
συνταγογραφούν φάρµακα, τα παίρνω 
το πρωί, µετά το µεσηµεριανό γεύµα και 
τη νύχτα», γράφει η ίδια σε ηµερο- 
λόγιο των φυλακών, “Έχασα 16 κιλα 
µέσα στην φυλακή και πως µου 
χορηγήθηκαν Xanax από τους γιατρούς 
της φυλακής, γεγονός που µε έκαναν να 
έχω παραισθήσεις, οι περισσότεροι 

κρατούµενοι ήταν ναρκωµένοι. Φαινό- 
ταν ότι το θεωρούσαν ευκολότερο. Είχα 
παραισθήσεις. Υπέφερα απο  PTSD1”, 
λέει στην πρώτη της συνέντευξη όταν 
γύρισε στην χώρα της (γιατι προφανώς 
στην κύπρο κάνεις ΠΟΤΕ δεν την 
άκουσε).

Ο δικαστής λοιπόν, της έδωσε µια 
δευτερη ευκαιρία.

"Ήταν σαν µια αγέλη λύκων. ∆εν ξέρω 
πόσοι από τους 12 µε βίασαν. ∆εν 
µετρούσα, δεν θα µπορούσα να 
µετρήσω. Ήταν ενθουσιασµένοι, 
µιλούσαν και φώναζαν στην γλώσσα 
τους. Προσπαθούσα να τους αποτ- 
ρέψω αλλά απλώς δεν µπορούσα. 
Σκέφτηκα αν δεν βγω από εδώ τώρα, 
θα πεθάνω. Ο Σαµ (σ.σ. ένας εκ αυτών 
µε τον οποίο είχαν οι δυό τους µια 
συνηθισµένη καλοκαιρινή σχέση) µε 
κράτησε στο κρεβάτι βάζοντας τα 
γόνατά του στους ώµους µου, ενώ οι 
φίλοι του µε βίαζαν2”.

Το ∆ικαστήριο λοιπόν, την έκρινε 
ένοχη για δηµόσια βλάβη πέραν 
πάσης αµφιβολίας.

“Μου είπαν ότι αν δεν υπέγραφα τη 
δήλωση απόσυρσης, θα συλλάµβαναν 
όλους τους φίλους µου", δήλωσε στο 
κυπριακό δικαστήριο. “Με εξανάγκα- 
σαν από την αστυνοµία, µε ανέκριναν 
επί οκτώ ώρες χωρίς την παρουσία 
δικηγόρου ή µέλους της οικογένειάς 
µου." Επίσης σύµφωνα µε τους 
δικηγόρους της, κρίσιµα ιατροδικασ- 
τικά στοιχεία είτε αγνοήθηκαν, είτε 
απορρίφθηκαν ανεξήγητα από το 
δικαστήριο.

Οι προβληµατισµοί µας λοιπόν:

Γιατί µια γυναίκα να καταγγείλει 
βιασµό/ ξυλοδαρµό ή οτιδήποτε άλλο, 
ενώ αποδεδειγµένα δεν έχει απο- 
λύτως ΤΙΠΟΤΑ να κερδίσει απ’ αυτό 
αλλά αντίθετα να χάσει τα πάντα; 

Γιατί είναι όλοι πρόθυµοι και 
“ευκολόπιστοι” να πιστέψουν τόσο 
εύκολα τα µίντια που αποδεδειγµένα 
λένε µονίµως ψέµατα και ιδιαιτέρως 
τόσο εύκολα ρίχνουν στην πυρά µια 
“ξένη” γυναίκα;

Γιατί αντί να σταθούν στον βιασµό 
αυτόν καθ’ αυτόν, κοινωνία και 
δικαστήρια ξεσκίζουν µε µανία το 
παρελθόν της, τα ρούχα που φορούσε, 
µε πόσους είχε πάει, το άλκοολ που 
ήπιε, την δουλειά που έκανε, την 
φάτσα και το σώµα της;; 

Γιατί “πιστεύουµε” µια αστυνοµία που 
σε άπειρες καταγγελίες βιασµών, 
παρενοχλήσεων ή ξυλοδαρµών έχει 
πιέσει το θύµα να ΜΗΝ κάνει 
καταγγελία;; Γιατι ξεχνάµε πως σε µια 
πατριαρχική κοινωνία όπως αυτή, οι 
µπάτσοι και οι µπατσίνες θα κάνουν 
ακριβώς ό,τι πράττουν και οι 
υπόλοιποι:  Θα γελάσουν, θα την πουν 
πουτάνα, θα την ρωτήσουν γιατί 
κυκλοφορεί µε τέτοια ρούχα, γιατί 
τέτοια ώρα, γιατί τόσο αλκοόλ, γιατί 
µόνη της γιατί γιατί γιατί;

Γιατι κλείνουµε τα µατιά και τα αυτιά 
και δεν παραδεχόµαστε την αλήθεια 
που καλώς ή κακώς όλοι και όλες 
γνωρίζουµε, ειδικά στην τουριστική 
ελλάδα. Άπειροι βιασµοί τουριστριών 
στα καλοκαιρινά νησιά, αρκετές 
καταγγελίες που µένουν στα αζήτητα 
και κάποιες αυτοκτονίες γυναικών 

που δεν µπόρεσαν την πίεση. Τα 
ξέρουµε όλοι και όλες τι συµβαίνει στα 
µπαρ και στα σοκάκια, πόσοι άντρες 
θεωρούν αυτονόητο και λογικό πως 
θα ξεµοναχιάσουν µε το έτσι θέλω µια 
γυναίκα και θα κάνουν σεξ χωρίς 
απαραίτητα να θέλει εκείνη.  
Κλασσικές εµπειρίες που µοιράζονται 
χωρίς ντροπή, σύνηθες άγριο παιχνίδι 
θυρευτη και θηράµατος. 

Τέλος, ακόµη και να είχε συµφωνήσει 
µια γυναίκα να κάνει οµαδικό σεξ µε 5 
άντρες, αυτό σηµαίνει πως συµφώνη- 
σε ΝΑ-ΚΑΝΕΙ-ΣΕΞ-ΜΕ-ΠΕΝΤΕ- 
-ΑΝΤΡΕΣ . ∆εν συµφώνησε να κάνει 
σεξ γενικά, δεν είπε ναι γενικά στα 
πάντα και παντού. 
Είπε ΝΑΙ σε 5 άντρες.
 Όχι σε 10-15-20. Ειπε ΝΑΙ σε 5 άντρες. 
Οχι σε 12 άντρες µε κάµερες. 
Η επιθυµία για σεξ δεν είναι αιώνια 
και αµετάβλητη. 
Ούτε για τους άντρες αλλά ούτε για 
τις γυναίκες!
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Αρχές Γενάρη 2020, το επαρχιακό 
δικαστήριο Αµµόχωστου στην Κύπρο 
άφησε “ελεύθερη” την 19χρονη 
Αγγλίδα να επιστρέψει στην χώρα της, 
η οποία καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης 4ων µηνών µε τριετή 
αναστολή για ψευδή καταγγελία βιασ- 
µού από 12 άντρες τον Ιούλη 2019 
στην Αγία Νάπα (µέρος µάλιστα του 
οποίου βιασµού γυρίστηκε σε βίντεο 
χωρίς τη συγκατάθεσή της και 
κυκλοφόρησε στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). Η γυναίκα δούλευε εκεί, 
όλο το καλοκαίρι.
Το ∆ικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη 
πέραν πάσης αµφιβολίας για το αδί- 

κηµα της δηµόσιας βλάβης, αφού 
είχε καταθέσει στην αστυνοµία τον 
Ιούλιο ότι βιάστηκε οµαδικά, µε απο- 
τέλεσµα 7 από αυτούς να συλληφ- 
θούν.  Μετά απο 10 µέρες, εκείνη 
είχε αποσύρει την καταγγελία και οι 
άντρες τουρίστες (15 - 22 ετών) 
είχαν αφεθεί ελεύθεροι να επιστρέ- 
ψουν στην χώρα τους όπως και 
έκαναν - µε πανηγυρισµούς, σαµπά- 
νιες και συνθήµατα (“η αγγλίδα είναι 
µια πουτάνα”). Αυτοί και ο δήµαρχος 
της Αγίας Νάπας την απείλησαν τότε 
µε µήνυση για δυσφήµηση.

Τότε, τα κυπριακά και ελληνικά µίντια 
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Όµως, ποιος κράτησε όντως “µικρό 
καλάθι” για αυτά που άκουγε τότε; 
Ποιά και γιατί πίστεψε την 
αστυνοµία;

Το δικαστήριο απέρριψε ισχυρισµό της 
πως πιέστηκε απο τους µπάτσους να 
αποσύρει την καταγγελία, αλλά έκανε 
δεκτό το αίτηµα του συνηγόρου υπε- 
ράσπισης της για να µετριαστεί η 
ποινή. 
«Αποφάσισα να της δώσω µια δεύτερη 
ευκαιρία», είπε ο δικαστής Μιχάλης 
Παπαθανασίου, στην γεµάτη αίθουσα 
αναφερόµενος στο “νεαρό της ηλικίας 
της και στην εξάρτησή της από 
αντικαταθλιπτικά”.

Ο δικαστής λοιπόν, την λυπήθηκε 
επειδή ήταν εξαρτηµένη στα 
αντικαταθλιπτικά.

«Έχω εφιάλτες κάθε βράδυ, ονειρεύο- 
µαι ότι βιάζοµαι πάλι. Οι γιατροί, µου 
συνταγογραφούν φάρµακα, τα παίρνω 
το πρωί, µετά το µεσηµεριανό γεύµα και 
τη νύχτα», γράφει η ίδια σε ηµερο- 
λόγιο των φυλακών, “Έχασα 16 κιλα 
µέσα στην φυλακή και πως µου 
χορηγήθηκαν Xanax από τους γιατρούς 
της φυλακής, γεγονός που µε έκαναν να 
έχω παραισθήσεις, οι περισσότεροι 

κρατούµενοι ήταν ναρκωµένοι. Φαινό- 
ταν ότι το θεωρούσαν ευκολότερο. Είχα 
παραισθήσεις. Υπέφερα απο  PTSD1”, 
λέει στην πρώτη της συνέντευξη όταν 
γύρισε στην χώρα της (γιατι προφανώς 
στην κύπρο κάνεις ΠΟΤΕ δεν την 
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τους. Προσπαθούσα να τους αποτ- 
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Σκέφτηκα αν δεν βγω από εδώ τώρα, 
θα πεθάνω. Ο Σαµ (σ.σ. ένας εκ αυτών 
µε τον οποίο είχαν οι δυό τους µια 
συνηθισµένη καλοκαιρινή σχέση) µε 
κράτησε στο κρεβάτι βάζοντας τα 
γόνατά του στους ώµους µου, ενώ οι 
φίλοι του µε βίαζαν2”.

Το ∆ικαστήριο λοιπόν, την έκρινε 
ένοχη για δηµόσια βλάβη πέραν 
πάσης αµφιβολίας.

“Μου είπαν ότι αν δεν υπέγραφα τη 
δήλωση απόσυρσης, θα συλλάµβαναν 
όλους τους φίλους µου", δήλωσε στο 
κυπριακό δικαστήριο. “Με εξανάγκα- 
σαν από την αστυνοµία, µε ανέκριναν 
επί οκτώ ώρες χωρίς την παρουσία 
δικηγόρου ή µέλους της οικογένειάς 
µου." Επίσης σύµφωνα µε τους 
δικηγόρους της, κρίσιµα ιατροδικασ- 
τικά στοιχεία είτε αγνοήθηκαν, είτε 
απορρίφθηκαν ανεξήγητα από το 
δικαστήριο.

Οι προβληµατισµοί µας λοιπόν:

Γιατί µια γυναίκα να καταγγείλει 
βιασµό/ ξυλοδαρµό ή οτιδήποτε άλλο, 
ενώ αποδεδειγµένα δεν έχει απο- 
λύτως ΤΙΠΟΤΑ να κερδίσει απ’ αυτό 
αλλά αντίθετα να χάσει τα πάντα; 

Γιατί είναι όλοι πρόθυµοι και 
“ευκολόπιστοι” να πιστέψουν τόσο 
εύκολα τα µίντια που αποδεδειγµένα 
λένε µονίµως ψέµατα και ιδιαιτέρως 
τόσο εύκολα ρίχνουν στην πυρά µια 
“ξένη” γυναίκα;

Γιατί αντί να σταθούν στον βιασµό 
αυτόν καθ’ αυτόν, κοινωνία και 
δικαστήρια ξεσκίζουν µε µανία το 
παρελθόν της, τα ρούχα που φορούσε, 
µε πόσους είχε πάει, το άλκοολ που 
ήπιε, την δουλειά που έκανε, την 
φάτσα και το σώµα της;; 

Γιατί “πιστεύουµε” µια αστυνοµία που 
σε άπειρες καταγγελίες βιασµών, 
παρενοχλήσεων ή ξυλοδαρµών έχει 
πιέσει το θύµα να ΜΗΝ κάνει 
καταγγελία;; Γιατι ξεχνάµε πως σε µια 
πατριαρχική κοινωνία όπως αυτή, οι 
µπάτσοι και οι µπατσίνες θα κάνουν 
ακριβώς ό,τι πράττουν και οι 
υπόλοιποι:  Θα γελάσουν, θα την πουν 
πουτάνα, θα την ρωτήσουν γιατί 
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τέτοια ώρα, γιατί τόσο αλκοόλ, γιατί 
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που καλώς ή κακώς όλοι και όλες 
γνωρίζουµε, ειδικά στην τουριστική 
ελλάδα. Άπειροι βιασµοί τουριστριών 
στα καλοκαιρινά νησιά, αρκετές 
καταγγελίες που µένουν στα αζήτητα 
και κάποιες αυτοκτονίες γυναικών 
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θυρευτη και θηράµατος. 
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Είναι γνωστό και χιλιοειπωµένο ότι οι επιθέσεις κατά των 
γυναικών είναι από τα λιγότερο καταγεγραµµένα εγκλήµατα. Τα 
ετήσια νούµερα που παρουσιάζονται είτε από την αστυνοµία, είτε 
από διάφορους οργανισµούς (αν και είναι ήδη µεγάλα), αποτελούν 
ένα µικρό ποσοστό των πραγµατικών σεξιστικών περιστατικών. 
Συνήθως οι έρευνες που προσπαθούν να βρουν τους λόγους αυτής 
της έλλειψης, µιλάνε για τον φόβο του θύµατος να στιγµατιστεί ή την 
απόκρυψη του ζητήµατος από την οικογένεια του θύµατος (ειδικά αν 
πρόκειται για νεαρή γυναίκα η οποία ζει/ στηρίζεται από την 
οικογένεια της) για λόγους κοινωνικότητας ή µε πιο απλά λόγια «για 
να µην τους πιάσουν στο στόµα τους οι άλλοι». Πολλές γυναίκες δεν 
έχουν την δυνατότητα να καταγγείλουν την βία που δέχονται όταν 
προέρχεται από τον σύζυγο/ σύντροφο τους, όταν εξαρτώνται σε 
οποιοδήποτε επίπεδο από αυτόν.
 
Όλα τα παραπάνω δυστυχώς ισχύουν, παρόλα αυτά ας µην 
κλείνουµε τα µάτια απέναντι στην αλήθεια. Οι µπάτσοι, παίζουν ένα 
πολύ µεγάλο ρόλο, στην αποτροπή του θύµατος να καταγγείλει την 
επίθεση που δέχτηκε. Εκτός από την διαδικασία που ακολουθείται, 
που απαιτεί από το θύµα να περιγράφει τις πρόσφατες τραυµατικές 
εµπειρίες του ξανά και ξανά, διαδικασία που από πολλούς έχει 

Ποια η σχέση των 
µπάτσων µε τον 
µικρό 
καταγεγραµµένο 
αριθµό καταγγελιών 
επιθέσεων 
κατά των γυναικών;

ονοµαστεί και δεύτερος 
βιασµός, έχουµε διαβάσει 
κατά καιρούς πολλές 
καταγγελίες γυναικών, που 
πηγαίνοντας στο τοπικό α.τ. 
τους για να καταγγείλουν τη 
βία που δέχτηκαν, οι µπάτσοι 
κάνουν το παν για να την 
αποτρέψουν. Είτε µιλώντας 
της επιθετικά και µε κοροϊδία, 
είτε υποτιµώντας την εµπειρία 
της και η λίστα συνεχίζεται. 
Τον Ιούλιο του 2019 µία 
έγκυος γυναίκα κατέφυγε σε 
ένα α.τ. στην Αθήνα 
προκειµένου να ξεφύ- γει από 
τον άντρα της, και οι µπάτσοι 
όχι µόνο δεν δέχτηκαν την 
καταγγελία της γυναίκας, αλλά 
της έγραψαν και κλήση για το 
παρκαρισµένο, έξω από το α.τ. 
αυτοκίνητο της.

Πρόσφατα, γυναίκα η οποία πήγε να 
καταγγείλει την βία που δεχόταν σε α.τ., 
αποτράπηκε και εκδιώχθηκε µε αφορµή την 
απαγόρευση κυκλοφορίας. Βέβαια µετά από 
σχετικό θόρυβο που προκλήθηκε στα µίντια, 
η γυναίκα κατάφερε να κάνει την καταγγε- 
λία που ήθελε. Είναι πλέον γνωστό, ότι στην 
περίπτωση της Ελένης Τοπαλούδη και 
άλλων φοιτητριών, η αστυνοµία της Ρόδου 
αρνούνταν συστηµατικά να δέχεται 
καταγγελίες βιασµών από φοιτήτριες, 
συγκαλύπτοντας πλήρως και συνειδητά τους 
βιαστές.

Επίσης οι µπάτσοι είναι και αποδεδειγµένα 
πολύ συχνά µπλεγµένοι µε κυκλώµατα 
καταναγκαστικής πορνείας, αφού σε 
πολλές περίπτωσης «εξιχνίασης» µεγάλων 
κυκλωµάτων εξαναγκαστικής πορνείας, οι 
µπάτσοι είναι µέλη ή έχουν βοηθητικούς 
ρόλους. Στην περίπτωση της Όλγας Μπ., η 
οποία ήρθε στην Ελλάδα να δουλέψει ως 
χορεύτρια στην Αµαλιάδα , οι νταβατζήδες 
της πήραν τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, και 
την υποχρέωσαν να εκδίδεται. Όταν αυτή 
αρνήθηκε ο υπεύθυνος του α.τ., µπάτσος  
Νικόλαος Μπρικόλιας ανέλαβε τον σωφρο- 
νισµό της. Την πήγε στο τοπικό ξενοδοχείο 
και την βίασε µέχρι ακατάσχετης 
αιµορραγίας. Έπειτα την επέστρεψε στα 
αφεντικά της. 

∆εν έχουµε καµιά απαίτηση η αστυνοµία να 
κάνει καλύτερα την δουλειά της, αφού την 
κάνει ήδη, να διατηρεί και να διαφυλάσσει 
τα προνόµια και τους προνοµιούχους. Αλλά 
πρέπει να πάψουµε να κάνουµε τα στραβά 
µάτια, όταν ψάχνουµε τους λόγους για τους 
οποίους οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τα 
εγκλήµατα που δέχονται. ∆εν φταίει µόνο ο 
φόβος τους, ούτε η ψυχοσύνθεση τους, αλλά 
ένα ολόκληρο σύµπλεγµα που στέκεται 
απέναντι της, µέσα στο οποίο οι µπάτσοι 
παίζουν έναν από τους πιο καθοριστικούς 
ρόλους. 
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1. Γενικά για τον ιο.

Από τις 28/02 που 
υπήρξε το πρώτο 
κρούσμα του 
covid-19 στην Ελ- 
λάδα, το κράτος 
επιδόθηκε σ’ ένα 
ανελέητο αγώνα 
με σκοπό την πει- 
θάρχηση των υπη- 
κόων. Βέβαια αξί- 
ζει να σημειωθεί 
πως όταν έγινε 
γνωστός ο ιός και 
ότι πλήττει μόνο 
το Wuhan στην 
κίνα όλοι ήταν 
ψύχραιμοι λέγον- 
τας  “σιγά δεν θα 
φτάσει εδώ”  1 (ακό- 
μα και ο κος Τσιόρ- 
δας που όλοι περί- 
μεναν με ανυπο- ΙΣΤ
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μονησία να δουν τι θα πει καθημερινά). Πολύ 
γρήγορα όμως, άλλαξαν όλοι γνώμη για το αν 
είναι μεταδοτικός, για το τι πρέπει να κάνουμε, 
πόσο επικίνδυνος είναι κ.α. (βέβαια κατά ένα 
περίεργα ασυνήθιστο τρόπο οι επιστήμονες 
αυτοί δεν έχασαν την αξιοπιστία τους ενώ 
άλλαξαν πλήρως την γνώμη που είχαν για τον 
ιό). Ειδικοί και επιστήμονες (προφανώς με την 
βοήθεια των φίλων τους των ρουφιάνων- 
δημοσιογράφων), άρχισαν να βγάζουν δεδο- 
μένα και έρευνες για την εξάπλωση του ιού και 
όταν όλα αυτά έπεφταν έξω... δεν πειράζει 
έφτιαχναν την επόμενη μέρα άλλα πιο 
«έγκυρα»…
 Σε αυτή την συνθήκη επιστήμονες και 
αφεντικά άρχισαν να βάζουν στο επίκεντρο, 
για την καταπολέμηση του ιού,  την ατομική 
ευθύνη και άρα να προτείνουν- επιβάλουν την 
απομόνωση και τον εγκλεισμό ως μοναδικό 
τρόπο.  Αρχικά έκλεισαν τα σχολεία και τα 
καταστήματα, απαγόρευσαν τις συναθροίσεις 
άνω των δέκα και τέλος απαγόρευσαν την 
κυκλοφορία. Τον έλεγχο βέβαια για  την 
τήρηση ή όχι των μέτρων τον ανέλαβαν οι 
μπάτσοι, οι οποίοι ήταν στις κατηγορίες που 
μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Επιπλέον απ‘την στιγμή που άρχισε να 
παρουσιάζεται πως ο εγκλεισμός είναι ο μόνος  
τρόπος για να προστατευθούμε, ταυτόχρονα, 
άρχιζαν να προβάλλονται ως ανεύθυνοι και 
αντικοινωνικοί2 όσοι δεν υπάκουσαν. Στοχο- 
ποιήθηκαν ως υπαίτιοι και για την λήψη 
αυστηρότερων μέτρων αλλά και για την 
διασπορά του ιού. Με αυτό τον τρόπο 
κατάφεραν να αντιστρέψουν την πραγματι- 
κότητα -δηλαδή πέτυχαν να μας πείσουν ότι ο 
εγκλεισμός που χρησιμοποιείται ως τρόπος 
τιμωρίας όσων δεν πειθαρχούν (βλέπε φυλα- 
κές, στρατόπεδα συγκέντρωσης), είναι αναγ- 
καίος  μιας και το κράτος νοιάζεται για εμάς…. 

Ναι βέβαια διότι ανέκαθεν το κράτος και τα 
αφεντικά  νοιάζονταν για τους υπηκόους 
τους… Ναι γιατί όλοι οι εργάτες όταν έλεγαν 
στα αφεντικά τους ότι είναι άρρωστοι αυτοί 

τους πλήρωναν και τους έλεγαν να κάτσουν 
σπίτι 14 μέρες για να γίνουν εντελώς καλά.. 
γιατί είναι γνωστό ότι νοιάζονται γι’ όλους 
μας… Πάντα οι εργάτες δούλευαν με τις  
καλύτερες συνθήκες  και βέβαια μην ξεχασ- 
τούμε, ποτέ μα ποτέ δεν συνέβαιναν εργα- 
τικά ατυχήματα…

Κι αφού τελειώσαμε με αυτά τα παραμύθια, ας 
πάμε να δούμε ποιους επιτέλους έπληξε αυτός 
ο εγκλεισμός και κατά πόσο το κράτος 
«νοιαζόταν» για όλους μας. 
Έπληξε τους φυλακισμένους/φυλακισμένες  
που βρίσκονται σε απομόνωση έτσι κι αλλιώς 
και το μόνο μέτρο που πήρε το κράτος για να 
τους «προστατέψει» είναι να τους κόψει τα 
επισκεπτήρια δηλαδή το μόνο πράγμα που 
είχαν για να επικοινωνούν με τους έξω.  
Έπληξε τους  μετανάστες/ μετανάστριες που 
βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και 
στοιβάζονται σε δομές που έχουν χωρητι- 
κότητα πολύ μικρότερη από τον αριθμό των 
μεταναστών (π.χ. στο στρατόπεδο συγκέντ- 
ρωσης της μόριας είναι φυλακισμένοι 20.000 
μετανάστες και μετανάστριες) . 
Επίσης, έπληξε τις σχέσεις όλων μας καθώς 
δεν μπορούσαν να εκτονωθούν κοινωνικά. 
Τέλος έπληξε όσοι και όσες το σπίτι τους δεν 
είναι το καταφύγιο που φαντάζονται όλοι 
εκείνοι που μας καλούν να κλειστούμε σ’ 
αυτά π.χ. οι γυναίκες που αναγκάστηκαν να 
μείνουν με τους άντρες που τις χτυπούν, τις 
βιάζουν  και τις δολοφονούν3.  

Δεν μας σκοτώνει ο ιός αλλά

το κράτος και 
οι μηχανισμοί του

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/episti-
mi-zwi/news/53761/swt-tsiodras-poso-apeil
itikos-einai-o-koronaos-tis-kinas.html 
Συνέντευξη του τσιόδρα στις 22.01.20 
μόλις έναν μήνα πριν το πρώτο 
κρούσμα στην ελλάδα.

2.
https://www.cnn.gr/news/kosmos/sto-
r y / 2 1 2 6 1 9 / i t a l i d a - n o s o k o -
ma-aytoktonise-otan-emathe-pos-pasxei-a
po-ton-koronoio-fovotan-min-kollisei-alloys
Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται παγ- 
κοσμίως και είχε σαν συνέπεια να 
καταγράφονται αυτοκτονίες ανθρώ- 
πων επειδή δεν άντεξαν το ότι 
“μετέδωσαν τον ιό” .

3.
δες το επόμενο κείμενο μας περι 
εγκλεισμού λόγω κορονοιού και 
αύξηση της βίας κατά των γυναικών.
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το κράτος και 
οι μηχανισμοί του

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/episti-
mi-zwi/news/53761/swt-tsiodras-poso-apeil
itikos-einai-o-koronaos-tis-kinas.html 
Συνέντευξη του τσιόδρα στις 22.01.20 
μόλις έναν μήνα πριν το πρώτο 
κρούσμα στην ελλάδα.

2.
https://www.cnn.gr/news/kosmos/sto-
r y / 2 1 2 6 1 9 / i t a l i d a - n o s o k o -
ma-aytoktonise-otan-emathe-pos-pasxei-a
po-ton-koronoio-fovotan-min-kollisei-alloys
Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται παγ- 
κοσμίως και είχε σαν συνέπεια να 
καταγράφονται αυτοκτονίες ανθρώ- 
πων επειδή δεν άντεξαν το ότι 
“μετέδωσαν τον ιό” .

3.
δες το επόμενο κείμενο μας περι 
εγκλεισμού λόγω κορονοιού και 
αύξηση της βίας κατά των γυναικών.
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2. Για την 
έµφυλη βία 
δεν φταίει ο 
κορωνοιός, 
φταίει η 
κοινωνία και 
ο σεξισµός.

Στην αρχή του έτους υπήρξαν πολλές αντιδράσεις 
(ιντερνετικές ή μη) με αφορμή μια διαφήμιση κατά 
των αμβλώσεων στο μετρό της Αθήνας. Την ίδια 
περίοδο, πόλεις της Βόρειας Ελλάδας γεμίζουν με
αφίσες με το ίδιο θέμα. Πολλοί έκαναν λόγω για 
“ακραίες” χριστιανικές απόψεις και ιδεολογίες 
βγαλμένες από τον μεσαίωνα. Λίγοι και λίγες όμως 
αναρωτήθηκαν εάν το περιεχόμενο της αφίσας 
είναι αληθές.
Στο κέντρο λοιπόν της αφίσας (που ανάρτησαν στο 
μετρό), υπάρχει ένα αγέννητο βρέφος και γύρω από 
αυτό κάποιες πληροφορίες, για το πότε π.χ. ξεκινά 
να χτυπά η καρδιά του ή πότε αναπτύσσονται τα 
όργανά του. 
Άραγε όσα γράφονται στην αφίσα είναι αλήθεια; 
Ας τα πάρουμε ένα ένα. 

Αρχικά γράφει πως απ’την 18η μέρα χτυπά κανονι- 
κά η καρδία του: ο χτύπος ανιχνεύεται από την 6η 
έως και την 8η εβδομάδα, δηλαδή μετά την 42η 
ημέρα.
Έπειτα αναφέρει ότι από την 8η εβδομάδα όλα τα 
όργανά του έχουν δημιουργηθεί: η ολοκλήρωση 
όλων των οργάνων γίνεται μέχρι και τον 8ο μήνα 

κύησης. 
Την 42η μέρα ανιχνεύονται τα εγ- 
κεφαλικά του κύτταρα: εγκεφαλικά 
κύτταρα ανιχνεύονται μετά την 24η 
εβδομάδα/ 168η ημέρα.
Τέλος, γράφει πως το έμβρυο από 
την 10η εβδομάδα νιώθει πόνο: 
μέχρι την 27η εβδομάδα κύησης το 
έμβρυο δεν μπορεί να αισθανθεί 
κανενός είδους πόνου. 

Η αναξιοπιστία και οι ψευδείς πλη- 
ροφορίες της συγκεκριμένης αφί- 
σας έχουν  ως στόχο να δημιουρ- 
γήσουν ενοχές σε κάθε γυναίκα 
που μπορεί να κάνει έκτρωση 
κάποια στιγμή, διαβεβαιώνοντάς 
την ότι με το να διακόψει μια κύηση 
διαπράττει δολοφονία.
Παράλληλα, σε περιόδους κρίσης 
το θέμα των αμβλώσεων είναι 
ακόμα στο κέντρο των συζητή- 
σεων. Για παράδειγμα, στην Πολω- 
νία εν μέσω  κορονοϊού υπέβαλαν  
νομοσχέδιο που απαγορεύει τις 
αμβλώσεις σε προχωρημένο στάδιο 
εγκυμοσύνης ακόμα και στην περίπ- 
τωση δυσμορφίας ή αρρώστιας 
του εμβρύου. Στην Αμερική -και 
συγκεκριμένα στις πολιτείες του 
Οχάιο και του Τέξας- απαγόρευσαν 
τις μη επείγουσες χειρουργικές 
επεμβάσεις άρα και των αμβλώ- 
σεων λόγω  κορονοϊού. 

Τέτοιες ειδήσεις επιβεβαιώνουν ότι 
οι αμβλώσεις ήταν και θα είναι ένα 
μη κοινωνικά αποδεκτό θέμα. Από- 
ψεις και κινήματα κατά των αμβλώ- 
σεων δεν είναι ούτε ‘οπισθοδρο- 
μικά’ ούτε βγαλμένα από τον 
μεσαίωνα. Είναι η πραγματικότητα 
για όλες τις γυναίκες, όπου η 
κοινωνία θα αποκαλέσει «ανεύθυ- 
νες», με «ανεξέλεγκτη σεξουαλικό- 

τητα», βγάζοντας τον άντρα απ’το 
στόχαστρο. Για τις γυναίκες που δεν 
μπορούμε να έχουμε καν πρόσβαση 
στην δωρεάν άμβλωση γιατί μπορεί 
να είμαστε άνεργες ή ανασφάλισ- 
τες. Για εκείνες που όταν και αν 
αποκτήσουμε πρόσβαση σε δημό- 
σιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο θα 
έρθουμε αντιμέτωπες με προσβο- 
λές και ενοχές*.
Αυτές  του τύπου οι ειδήσεις δεν 
μας σοκάρουν, αντιθέτως μας 
ενώνουν και μας δίνουν την αφορμή 
να ξαναπούμε ότι κανένας δεν 
μπορεί να σου πει τι θα κάνεις με το 
σώμα σου, εσύ είσαι αυτή που 
αποφασίζει.

*Γνωστό έγινε ένα περιστατικό από  
καταγγελία της ίδιας γυναίκας στην 
οποία αρνήθηκαν να κάνουν εξετάσεις 
αίματος και να προχωρήσουν σε 
άμβλωση. Γυναικολόγος και νοσηλεύτ- 
ρια έκαναν θρησκευτική κατήχηση και 
ενοχοποίησαν την κοπέλα για την 
πράξη της.
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νομοσχέδιο που απαγορεύει τις 
αμβλώσεις σε προχωρημένο στάδιο 
εγκυμοσύνης ακόμα και στην περίπ- 
τωση δυσμορφίας ή αρρώστιας 
του εμβρύου. Στην Αμερική -και 
συγκεκριμένα στις πολιτείες του 
Οχάιο και του Τέξας- απαγόρευσαν 
τις μη επείγουσες χειρουργικές 
επεμβάσεις άρα και των αμβλώ- 
σεων λόγω  κορονοϊού. 

Τέτοιες ειδήσεις επιβεβαιώνουν ότι 
οι αμβλώσεις ήταν και θα είναι ένα 
μη κοινωνικά αποδεκτό θέμα. Από- 
ψεις και κινήματα κατά των αμβλώ- 
σεων δεν είναι ούτε ‘οπισθοδρο- 
μικά’ ούτε βγαλμένα από τον 
μεσαίωνα. Είναι η πραγματικότητα 
για όλες τις γυναίκες, όπου η 
κοινωνία θα αποκαλέσει «ανεύθυ- 
νες», με «ανεξέλεγκτη σεξουαλικό- 

τητα», βγάζοντας τον άντρα απ’το 
στόχαστρο. Για τις γυναίκες που δεν 
μπορούμε να έχουμε καν πρόσβαση 
στην δωρεάν άμβλωση γιατί μπορεί 
να είμαστε άνεργες ή ανασφάλισ- 
τες. Για εκείνες που όταν και αν 
αποκτήσουμε πρόσβαση σε δημό- 
σιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο θα 
έρθουμε αντιμέτωπες με προσβο- 
λές και ενοχές*.
Αυτές  του τύπου οι ειδήσεις δεν 
μας σοκάρουν, αντιθέτως μας 
ενώνουν και μας δίνουν την αφορμή 
να ξαναπούμε ότι κανένας δεν 
μπορεί να σου πει τι θα κάνεις με το 
σώμα σου, εσύ είσαι αυτή που 
αποφασίζει.

*Γνωστό έγινε ένα περιστατικό από  
καταγγελία της ίδιας γυναίκας στην 
οποία αρνήθηκαν να κάνουν εξετάσεις 
αίματος και να προχωρήσουν σε 
άμβλωση. Γυναικολόγος και νοσηλεύτ- 
ρια έκαναν θρησκευτική κατήχηση και 
ενοχοποίησαν την κοπέλα για την 
πράξη της.

οποίο διαγράφονταν οι  καλοσχηματισμένοι 
κοιλιακοί ” . . .  
Η εισαγωγή λοιπόν του ρεπορτάζ κλείνει  κάπως 
έτσι:  “οι στυλιστικές της επιλογές προκαλούσαν 
θαυμασμό,  αλλά και ζήλια στον εργασιακό της 
χώρο”. . .  Και όλα τα παραπάνω φυσικά, ακολου- 
θούμενα από όλες τις φωτογραφίες της κοπέ-  
λας,  τις οποίες ο εν λόγω δημοσιογράφος πήρε 
από λογαριασμό της στα social  media.
   Τέτοιου τύπου εκφράσεις  στρώνουν το 
έδαφος,  ώστε να εννοηθεί πως η γυναίκα αυτή, 
αλλά και κάθε γυναίκα, έφταιγε για την 
επίθεση που δέχτηκε,  καθώς προκαλούσε τις 
άλλες με τον τρόπο που ντυνόταν. Τους 
προκαλούσε ζήλια,  αναδεικνύοντας συνεχώς τα 
κάλλη της,  οπότε ήταν «φυσιολογικό»  κάποια 
στιγμή, κάποια από αυτές να θελήσει να την 
εκδικηθεί.  

  Άρα:
  Ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε προκαλεί. . .  
(όχι  μόνο άντρες πλέον) αλλά και γυναίκες. . . (!  )       
  Πρέπει. . .  
  να προσέχουμε πως ντυνόμαστε,  πως μιλάμε και 
σε ποιον. . . (!!)
  Γιατί. . .  
  δεν μπορεί ,  “όλο και κάπου θα έχουμε βάλει  και  
μεις το χεράκι μας” για να φάγαμε βρίσιμο,  ξύλο 
ή για να μας δολοφόνησαν . . .  (!!!)

Σ τις 20 Μαϊου έγινε γνωστή η 
επίθεση που δέχτηκε μία 34χρονη γυ- 
ναίκα στην Καλλιθέα με βιτριόλι.  Λένε 
πως η επίθεση έγινε από μία άλλη 
γυναίκα. Αμέσως λοιπόν, ιντερνετικά 
μίντια,  δελτία ειδήσεων και διαφόρων 
ειδών τηλεοπτικές εκπομπές έσπευσαν 
να ασχοληθούν εκτενώς με την υπό- 
θεση,  προσπαθώντας να ανακαλύψουν 
ποια ήταν αυτή η γυναίκα που επιτέ-  
θηκε στην 34χρονη και γιατί.  
   Σε αυτή την υπόθεση εμείς δε θα 
σταθούμε τόσο στην γυναίκα που έκανε 
την επίθεση. Θα θέλαμε να σταθούμε 
στο ρεπορτάζ  της τηλεοπτικής ‘ ’ενημε- 
ρωτικής’ ’  εκπομπής της Τατίανας Στε-  
φανίδου.  Πάνω στον πανικό λοιπόν να 
βρεθεί μετά μανίας αυτός ή αυτή που το 
έκανε,  διάφορα βίντεο από κάμερες της 
περιοχής ήρθαν στο φως και κάθε 
εκπομπή άρχισε να κάνει τη δική της 
ανάλυση. 
Η ανάλυση της όμως της συγκεκρι-  
μένης εκπομπής μάς τράβηξε το ενδια-  
φέρον, καθώς ακούστηκαν εκφράσεις 
απείρου κάλου(ς),  σχετικά με την ταυ- 
τότητα ή μάλλον με την εξωτερική 
εμφάνιση του θύματος,  όπως: “γυναίκα 
με καλοσχηματισμένο κορμί ,  ήξερε καλά 
να το αναδεικνύει με τα κατάλληλα ρού- 
χα,  λάτρευε τις ψιλοτάκουνες γόβες”. . .  
Όσο για τη μέρα της επίθεσης:  “είχε 
επιλέξει  ένα στενό,  ανοιχτόχρωμο 
παντελόνι ,  με στενό λευκό τοπ,  από το 



Στην αρχή του έτους υπήρξαν πολλές αντιδράσεις 
(ιντερνετικές ή μη) με αφορμή μια διαφήμιση κατά 
των αμβλώσεων στο μετρό της Αθήνας. Την ίδια 
περίοδο, πόλεις της Βόρειας Ελλάδας γεμίζουν με
αφίσες με το ίδιο θέμα. Πολλοί έκαναν λόγω για 
“ακραίες” χριστιανικές απόψεις και ιδεολογίες 
βγαλμένες από τον μεσαίωνα. Λίγοι και λίγες όμως 
αναρωτήθηκαν εάν το περιεχόμενο της αφίσας 
είναι αληθές.
Στο κέντρο λοιπόν της αφίσας (που ανάρτησαν στο 
μετρό), υπάρχει ένα αγέννητο βρέφος και γύρω από 
αυτό κάποιες πληροφορίες, για το πότε π.χ. ξεκινά 
να χτυπά η καρδιά του ή πότε αναπτύσσονται τα 
όργανά του. 
Άραγε όσα γράφονται στην αφίσα είναι αλήθεια; 
Ας τα πάρουμε ένα ένα. 

Αρχικά γράφει πως απ’την 18η μέρα χτυπά κανονι- 
κά η καρδία του: ο χτύπος ανιχνεύεται από την 6η 
έως και την 8η εβδομάδα, δηλαδή μετά την 42η 
ημέρα.
Έπειτα αναφέρει ότι από την 8η εβδομάδα όλα τα 
όργανά του έχουν δημιουργηθεί: η ολοκλήρωση 
όλων των οργάνων γίνεται μέχρι και τον 8ο μήνα 

κύησης. 
Την 42η μέρα ανιχνεύονται τα εγ- 
κεφαλικά του κύτταρα: εγκεφαλικά 
κύτταρα ανιχνεύονται μετά την 24η 
εβδομάδα/ 168η ημέρα.
Τέλος, γράφει πως το έμβρυο από 
την 10η εβδομάδα νιώθει πόνο: 
μέχρι την 27η εβδομάδα κύησης το 
έμβρυο δεν μπορεί να αισθανθεί 
κανενός είδους πόνου. 

Η αναξιοπιστία και οι ψευδείς πλη- 
ροφορίες της συγκεκριμένης αφί- 
σας έχουν  ως στόχο να δημιουρ- 
γήσουν ενοχές σε κάθε γυναίκα 
που μπορεί να κάνει έκτρωση 
κάποια στιγμή, διαβεβαιώνοντάς 
την ότι με το να διακόψει μια κύηση 
διαπράττει δολοφονία.
Παράλληλα, σε περιόδους κρίσης 
το θέμα των αμβλώσεων είναι 
ακόμα στο κέντρο των συζητή- 
σεων. Για παράδειγμα, στην Πολω- 
νία εν μέσω  κορονοϊού υπέβαλαν  
νομοσχέδιο που απαγορεύει τις 
αμβλώσεις σε προχωρημένο στάδιο 
εγκυμοσύνης ακόμα και στην περίπ- 
τωση δυσμορφίας ή αρρώστιας 
του εμβρύου. Στην Αμερική -και 
συγκεκριμένα στις πολιτείες του 
Οχάιο και του Τέξας- απαγόρευσαν 
τις μη επείγουσες χειρουργικές 
επεμβάσεις άρα και των αμβλώ- 
σεων λόγω  κορονοϊού. 

Τέτοιες ειδήσεις επιβεβαιώνουν ότι 
οι αμβλώσεις ήταν και θα είναι ένα 
μη κοινωνικά αποδεκτό θέμα. Από- 
ψεις και κινήματα κατά των αμβλώ- 
σεων δεν είναι ούτε ‘οπισθοδρο- 
μικά’ ούτε βγαλμένα από τον 
μεσαίωνα. Είναι η πραγματικότητα 
για όλες τις γυναίκες, όπου η 
κοινωνία θα αποκαλέσει «ανεύθυ- 
νες», με «ανεξέλεγκτη σεξουαλικό- 

τητα», βγάζοντας τον άντρα απ’το 
στόχαστρο. Για τις γυναίκες που δεν 
μπορούμε να έχουμε καν πρόσβαση 
στην δωρεάν άμβλωση γιατί μπορεί 
να είμαστε άνεργες ή ανασφάλισ- 
τες. Για εκείνες που όταν και αν 
αποκτήσουμε πρόσβαση σε δημό- 
σιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο θα 
έρθουμε αντιμέτωπες με προσβο- 
λές και ενοχές*.
Αυτές  του τύπου οι ειδήσεις δεν 
μας σοκάρουν, αντιθέτως μας 
ενώνουν και μας δίνουν την αφορμή 
να ξαναπούμε ότι κανένας δεν 
μπορεί να σου πει τι θα κάνεις με το 
σώμα σου, εσύ είσαι αυτή που 
αποφασίζει.

*Γνωστό έγινε ένα περιστατικό από  
καταγγελία της ίδιας γυναίκας στην 
οποία αρνήθηκαν να κάνουν εξετάσεις 
αίματος και να προχωρήσουν σε 
άμβλωση. Γυναικολόγος και νοσηλεύτ- 
ρια έκαναν θρησκευτική κατήχηση και 
ενοχοποίησαν την κοπέλα για την 
πράξη της.

οποίο διαγράφονταν οι  καλοσχηματισμένοι 
κοιλιακοί ” . . .  
Η εισαγωγή λοιπόν του ρεπορτάζ κλείνει  κάπως 
έτσι:  “οι στυλιστικές της επιλογές προκαλούσαν 
θαυμασμό,  αλλά και ζήλια στον εργασιακό της 
χώρο”. . .  Και όλα τα παραπάνω φυσικά, ακολου- 
θούμενα από όλες τις φωτογραφίες της κοπέ-  
λας,  τις οποίες ο εν λόγω δημοσιογράφος πήρε 
από λογαριασμό της στα social  media.
   Τέτοιου τύπου εκφράσεις  στρώνουν το 
έδαφος,  ώστε να εννοηθεί πως η γυναίκα αυτή, 
αλλά και κάθε γυναίκα, έφταιγε για την 
επίθεση που δέχτηκε,  καθώς προκαλούσε τις 
άλλες με τον τρόπο που ντυνόταν. Τους 
προκαλούσε ζήλια,  αναδεικνύοντας συνεχώς τα 
κάλλη της,  οπότε ήταν «φυσιολογικό»  κάποια 
στιγμή, κάποια από αυτές να θελήσει να την 
εκδικηθεί.  

  Άρα:
  Ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε προκαλεί. . .  
(όχι  μόνο άντρες πλέον) αλλά και γυναίκες. . . (!  )       
  Πρέπει. . .  
  να προσέχουμε πως ντυνόμαστε,  πως μιλάμε και 
σε ποιον. . . (!!)
  Γιατί. . .  
  δεν μπορεί ,  “όλο και κάπου θα έχουμε βάλει  και  
μεις το χεράκι μας” για να φάγαμε βρίσιμο,  ξύλο 
ή για να μας δολοφόνησαν . . .  (!!!)

Σ τις 20 Μαϊου έγινε γνωστή η 
επίθεση που δέχτηκε μία 34χρονη γυ- 
ναίκα στην Καλλιθέα με βιτριόλι.  Λένε 
πως η επίθεση έγινε από μία άλλη 
γυναίκα. Αμέσως λοιπόν, ιντερνετικά 
μίντια,  δελτία ειδήσεων και διαφόρων 
ειδών τηλεοπτικές εκπομπές έσπευσαν 
να ασχοληθούν εκτενώς με την υπό- 
θεση,  προσπαθώντας να ανακαλύψουν 
ποια ήταν αυτή η γυναίκα που επιτέ-  
θηκε στην 34χρονη και γιατί.  
   Σε αυτή την υπόθεση εμείς δε θα 
σταθούμε τόσο στην γυναίκα που έκανε 
την επίθεση. Θα θέλαμε να σταθούμε 
στο ρεπορτάζ  της τηλεοπτικής ‘ ’ενημε- 
ρωτικής’ ’  εκπομπής της Τατίανας Στε-  
φανίδου.  Πάνω στον πανικό λοιπόν να 
βρεθεί μετά μανίας αυτός ή αυτή που το 
έκανε,  διάφορα βίντεο από κάμερες της 
περιοχής ήρθαν στο φως και κάθε 
εκπομπή άρχισε να κάνει τη δική της 
ανάλυση. 
Η ανάλυση της όμως της συγκεκρι-  
μένης εκπομπής μάς τράβηξε το ενδια-  
φέρον, καθώς ακούστηκαν εκφράσεις 
απείρου κάλου(ς),  σχετικά με την ταυ- 
τότητα ή μάλλον με την εξωτερική 
εμφάνιση του θύματος,  όπως: “γυναίκα 
με καλοσχηματισμένο κορμί ,  ήξερε καλά 
να το αναδεικνύει με τα κατάλληλα ρού- 
χα,  λάτρευε τις ψιλοτάκουνες γόβες”. . .  
Όσο για τη μέρα της επίθεσης:  “είχε 
επιλέξει  ένα στενό,  ανοιχτόχρωμο 
παντελόνι ,  με στενό λευκό τοπ,  από το 

χολιασμός -των αγαπημένων μας- μμε 



οποίο διαγράφονταν οι  καλοσχηματισμένοι 
κοιλιακοί ” . . .  
Η εισαγωγή λοιπόν του ρεπορτάζ κλείνει  κάπως 
έτσι:  “οι στυλιστικές της επιλογές προκαλούσαν 
θαυμασμό,  αλλά και ζήλια στον εργασιακό της 
χώρο”. . .  Και όλα τα παραπάνω φυσικά, ακολου- 
θούμενα από όλες τις φωτογραφίες της κοπέ-  
λας,  τις οποίες ο εν λόγω δημοσιογράφος πήρε 
από λογαριασμό της στα social  media.
   Τέτοιου τύπου εκφράσεις  στρώνουν το 
έδαφος,  ώστε να εννοηθεί πως η γυναίκα αυτή, 
αλλά και κάθε γυναίκα, έφταιγε για την 
επίθεση που δέχτηκε,  καθώς προκαλούσε τις 
άλλες με τον τρόπο που ντυνόταν. Τους 
προκαλούσε ζήλια,  αναδεικνύοντας συνεχώς τα 
κάλλη της,  οπότε ήταν «φυσιολογικό»  κάποια 
στιγμή, κάποια από αυτές να θελήσει να την 
εκδικηθεί.  

  Άρα:
  Ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε προκαλεί. . .  
(όχι  μόνο άντρες πλέον) αλλά και γυναίκες. . . (!  )       
  Πρέπει. . .  
  να προσέχουμε πως ντυνόμαστε,  πως μιλάμε και 
σε ποιον. . . (!!)
  Γιατί. . .  
  δεν μπορεί ,  “όλο και κάπου θα έχουμε βάλει  και  
μεις το χεράκι μας” για να φάγαμε βρίσιμο,  ξύλο 
ή για να μας δολοφόνησαν . . .  (!!!)

Σ τις 20 Μαϊου έγινε γνωστή η 
επίθεση που δέχτηκε μία 34χρονη γυ- 
ναίκα στην Καλλιθέα με βιτριόλι.  Λένε 
πως η επίθεση έγινε από μία άλλη 
γυναίκα. Αμέσως λοιπόν, ιντερνετικά 
μίντια,  δελτία ειδήσεων και διαφόρων 
ειδών τηλεοπτικές εκπομπές έσπευσαν 
να ασχοληθούν εκτενώς με την υπό- 
θεση,  προσπαθώντας να ανακαλύψουν 
ποια ήταν αυτή η γυναίκα που επιτέ-  
θηκε στην 34χρονη και γιατί.  
   Σε αυτή την υπόθεση εμείς δε θα 
σταθούμε τόσο στην γυναίκα που έκανε 
την επίθεση. Θα θέλαμε να σταθούμε 
στο ρεπορτάζ  της τηλεοπτικής ‘ ’ενημε- 
ρωτικής’ ’  εκπομπής της Τατίανας Στε-  
φανίδου.  Πάνω στον πανικό λοιπόν να 
βρεθεί μετά μανίας αυτός ή αυτή που το 
έκανε,  διάφορα βίντεο από κάμερες της 
περιοχής ήρθαν στο φως και κάθε 
εκπομπή άρχισε να κάνει τη δική της 
ανάλυση. 
Η ανάλυση της όμως της συγκεκρι-  
μένης εκπομπής μάς τράβηξε το ενδια-  
φέρον, καθώς ακούστηκαν εκφράσεις 
απείρου κάλου(ς),  σχετικά με την ταυ- 
τότητα ή μάλλον με την εξωτερική 
εμφάνιση του θύματος,  όπως: “γυναίκα 
με καλοσχηματισμένο κορμί ,  ήξερε καλά 
να το αναδεικνύει με τα κατάλληλα ρού- 
χα,  λάτρευε τις ψιλοτάκουνες γόβες”. . .  
Όσο για τη μέρα της επίθεσης:  “είχε 
επιλέξει  ένα στενό,  ανοιχτόχρωμο 
παντελόνι ,  με στενό λευκό τοπ,  από το 



οποίο διαγράφονταν οι  καλοσχηματισμένοι 
κοιλιακοί ” . . .  
Η εισαγωγή λοιπόν του ρεπορτάζ κλείνει  κάπως 
έτσι:  “οι στυλιστικές της επιλογές προκαλούσαν 
θαυμασμό,  αλλά και ζήλια στον εργασιακό της 
χώρο”. . .  Και όλα τα παραπάνω φυσικά, ακολου- 
θούμενα από όλες τις φωτογραφίες της κοπέ-  
λας,  τις οποίες ο εν λόγω δημοσιογράφος πήρε 
από λογαριασμό της στα social  media.
   Τέτοιου τύπου εκφράσεις  στρώνουν το 
έδαφος,  ώστε να εννοηθεί πως η γυναίκα αυτή, 
αλλά και κάθε γυναίκα, έφταιγε για την 
επίθεση που δέχτηκε,  καθώς προκαλούσε τις 
άλλες με τον τρόπο που ντυνόταν. Τους 
προκαλούσε ζήλια,  αναδεικνύοντας συνεχώς τα 
κάλλη της,  οπότε ήταν «φυσιολογικό»  κάποια 
στιγμή, κάποια από αυτές να θελήσει να την 
εκδικηθεί.  

  Άρα:
  Ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε προκαλεί. . .  
(όχι  μόνο άντρες πλέον) αλλά και γυναίκες. . . (!  )       
  Πρέπει. . .  
  να προσέχουμε πως ντυνόμαστε,  πως μιλάμε και 
σε ποιον. . . (!!)
  Γιατί. . .  
  δεν μπορεί ,  “όλο και κάπου θα έχουμε βάλει  και  
μεις το χεράκι μας” για να φάγαμε βρίσιμο,  ξύλο 
ή για να μας δολοφόνησαν . . .  (!!!)

Σ τις 20 Μαϊου έγινε γνωστή η 
επίθεση που δέχτηκε μία 34χρονη γυ- 
ναίκα στην Καλλιθέα με βιτριόλι.  Λένε 
πως η επίθεση έγινε από μία άλλη 
γυναίκα. Αμέσως λοιπόν, ιντερνετικά 
μίντια,  δελτία ειδήσεων και διαφόρων 
ειδών τηλεοπτικές εκπομπές έσπευσαν 
να ασχοληθούν εκτενώς με την υπό- 
θεση,  προσπαθώντας να ανακαλύψουν 
ποια ήταν αυτή η γυναίκα που επιτέ-  
θηκε στην 34χρονη και γιατί.  
   Σε αυτή την υπόθεση εμείς δε θα 
σταθούμε τόσο στην γυναίκα που έκανε 
την επίθεση. Θα θέλαμε να σταθούμε 
στο ρεπορτάζ  της τηλεοπτικής ‘ ’ενημε- 
ρωτικής’ ’  εκπομπής της Τατίανας Στε-  
φανίδου.  Πάνω στον πανικό λοιπόν να 
βρεθεί μετά μανίας αυτός ή αυτή που το 
έκανε,  διάφορα βίντεο από κάμερες της 
περιοχής ήρθαν στο φως και κάθε 
εκπομπή άρχισε να κάνει τη δική της 
ανάλυση. 
Η ανάλυση της όμως της συγκεκρι-  
μένης εκπομπής μάς τράβηξε το ενδια-  
φέρον, καθώς ακούστηκαν εκφράσεις 
απείρου κάλου(ς),  σχετικά με την ταυ- 
τότητα ή μάλλον με την εξωτερική 
εμφάνιση του θύματος,  όπως: “γυναίκα 
με καλοσχηματισμένο κορμί ,  ήξερε καλά 
να το αναδεικνύει με τα κατάλληλα ρού- 
χα,  λάτρευε τις ψιλοτάκουνες γόβες”. . .  
Όσο για τη μέρα της επίθεσης:  “είχε 
επιλέξει  ένα στενό,  ανοιχτόχρωμο 
παντελόνι ,  με στενό λευκό τοπ,  από το 

Αρχές Απρίλη  
στις  φυλακές της Θήβας,  
κρατούµενη που ε ίχε  καρδιο-  
λογικά προβλήµατα παρουσίασε 
πυρετό,  δύσπνοια και  πέθανε 
λ ίγες  ώρες µετά.  Παρά τ ις  
εκκλήσεις  γ ια  ιατρική βοήθεια,  
αφέθηκε να πεθάνει  µόνη.  Οι 
συγκρατούµενες  της εξεγέρθη-  
καν ζητώντας την απελευθέρω- 
ση ηλικ ιωµένων,  ασθενών και  
γυναικών µε µ ικρά παιδιά.  Η 
απάντηση στα αιτήµατα τους 
αυτά ήταν ο άγριος ξυλοδαρ- 
µός τους από µπάτσους.  Οι  
κρατούµενες  αποφάσισαν την 
συνέχιση των κ ινητοποιήσεων 
τους και  την επόµενη µέρα,  ενώ 
οι  µπάτσοι  αποφάσισαν να τ ις  
ξυλοκοπήσουν και  να στείλουν 
κάποιες  από αυτές  στο νοσοκο-  
µε ίο .  Το κράτος συνέχισε την 
επίθεσή του µέσα από πειθαρ-  
χ ικές  δ ιαδικασίες  και  ποινές  
γ ια τ ις  κρατούµενες  που 
αρνήθηκαν να δώσουν ονόµατα 
συγκρατούµενών που συµµετεί -  
χαν στην εξέγερση.

Οι θάνατοι  που συµβαί-  
νουν στις  φυλακές είναι  
συχνό φαινόµενο.  Οι  
φυλακισµένες  και  φυλακι-  
σµένοι  πεθαίνουν λόγω της 
αδιαφορίας του κράτους που 
ε ίτε  τ ις  αγνοεί  όταν ζητούν 
να δουν κάποια γ ιατρό,  ε ίτε  
δ ίνε ι  ντεπόν γ ια κάθε ε ίδους 
σύµπτωµα.  Αυτήν την 
περίοδο µάλιστα και  ενώ η 
υγε ία ήταν το νούµερο ένα 
θέµα στην ατζέντα του 
κράτους -  το οποίο µας 
απαγόρευε την κυκλοφορία 
"γ ια το καλό µας" και  µας 
βοµβάρδιζε  µε  σποτάκια και  
ε ιδήσεις  που έσπερναν τον 
πανικό.    Έδειξε λοιπόν 
-ακόµα πιο προκλητικά αυτή 
τη φορά-  πως οι  ζωές των 
φυλακισµένων δεν θεω- 
ρούνται  (για το ίδιο το 
κράτος)  άξιες να βιωθούν. . .



το site µας:    wildcatpatra.wordpress.com
το mail µας:  iam.one.wildcat@gmail.com

Ζούµε σε έναν κόσµο,  που τα φύλα 
έχουν συγκεκρ ιµένους ρόλους,  
σύµφωνα µε τους οπο ίους πρέπει  
να συµµορφώνεσαι  κα ι  να ζε ις .  Ο ι  
γυνα ίκες συγκεκρ ιµένα µαθα ίνουµε 
από µ ικρή ηλ ικ ία  ότ ι  πρέπει  να µας 
αρέσε ι  το ροζ χρώµα,  η  µαγε ιρ ική ,  
πρέπει  να ε ίµαστε (σε πρόσωπο 
κα ι  σώµα)  αψεγάδ ιαστες κα ι  
ευπαρουσίαστες .  Ότι  πρέπει  να 
µας ενθουσιάζε ι  η  ιδέα της µητρό-  
τητας κα ι  της ο ικογένε ιας .  Η 
καθεµ ία  µας σ ίγουρα  έχε ι  ακούσε ι  
άλλα τόσα γ ια  το πώς θα πρέπει  
να ε ίνα ι  κα ι  να συµπερ ιφέρετα ι . . .
Σε µια  πατριαρχική κοινωνία που 
ιεραρχεί  τα αντρικά χαρακτηρι-  
στικά ως ανώτερα απ΄τα γυναι-  
κεία ,  πολλές απο εµάς  προσπα- 
θούν  να ξεφύγουν  από τα στερεό- 
τυπα,  καταφεύγοντας στο  να µην 
ε ίνα ι  «σαν τ ις  άλλες» . . .
. . . επε ιδή ίσως τους αρέσε ι  το πο- 
δόσφαιρο ,  βαρ ιούντα ι  το µακ ιγ ιάζ ή 
να “προσέχουν την δ ιατροφή κα ι  το 
σώµα τους” κ .α . ,   µπαίνουν σε ένα 
φαύλο κύκλο για να το απο- 
δείξουν .  Έτσι  π ιστεύουν ότ ι  θα 
εκτ ιµηθούν π ιο  πολύ,  πως θα ξεφύ- 
γουν από την υποτ ίµηση απέναντ ι  
στ ις  γυνα ίκες ,  µ ιας κα ι  τα 
χαρακτηρ ιστ ικά που έχουν θεωρη- 
θε ί  “αντρ ικά” ε ίνα ι  «ανώτερα» άρα 
«καλύτερα κα ι  ισχυρότερα» . . .
Ε ίνα ι  ένα δ ίπολο παγ ίδα ,  στο οπο ίο  
λ ίγο πολύ έχουµε πέσε ι  όλες µας .  

Στην προσπάθε ια σου να ξεφύ- 
γε ις  απ’τα στερεότυπα (να µην 
“µπε ις  σε µ ια  κατηγορ ία” )   ίσως 
βάζε ις  ένα λ ιθαράκ ι   στην 
δ ια ιών ιση της λογ ικής της 
κατωτερότητας δ ιαφόρων θεω- 
ρούµενων ως “γυνα ικε ίων” 
χαρακτηρ ιστ ικών .  
Στην προσπάθεια δηλαδή να 
αποφύγεις τα “πρότυπα”,   
ίσως βοηθας να συνεχίζεται  
να θεωρούνται  αυτά  κατώ- 
τερα και    να παραµένουν 
υποτιµηµένα.
Αρκε ί  βέβα ια µ ια  απλή,  αλλά 
παρόλα αυτά καλά κρυµµένη 
συνε ιδητοπο ίηση .  
Οι γυναίκες δεν είµαστε ένα 
πράγµα.  
∆εν έχουνµε συµπερ ιφορές που 
µπα ίνουν σε καλούπια .  ∆εν 
έχουµε τ ις  ίδ ιες ασχολ ίες ,  
χόµπι ,  γούστα επε ιδή ε ίµαστε 
γυνα ίκες .  Η κάθε µ ία  µπορε ί  να 
ε ίνα ι  αυτό που θέλε ι ,  χωρ ίς  
ενοχές .  Πρέπε ι  να αντ ιληφ- 
θούµε πως µας ενώνουν ο ι  
εµπε ιρ ίες µας κα ι  ο ι  καταπιέσε ις  
µας,  κα ι  ο ι  αγώνες που κάνουµε 
ενάντ ια σε αυτές .  Γυναίκα δεν 
σε κάνει  ο  τρόπος που ζεις  
την ζωή σου και  ο ι  επιλογές 
σου.  
Είνα ι  κα ιρός να σπάσουµε τα 
πρότυπα,  πρ ιν  σπάσουν αυτά 
εµάς .

«σ α ν  τ ι ς  ά λ λ ε ς »


