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Είδθςθ θμζρασ: βιαςμόσ φοιτιτριασ από μετανάςτεσ.
Ζνα ακόμα περιςτατικό βιαςμοφ προςπακεί να εξιχνιαςτεί και να ερμθνευτεί από μπάτςουσ,
μμε, και τθν «κοινι γνϊμθ». Τα ερωτιματα που δθμιουργοφνται πολλά, όπωσ πολλά και τα
πορίςματα, όλα όμωσ ςυνοδευμζνα από τθ γαρνιτοφρα τθσ πατριαρχίασ. «Τι γφρευε θ
κοπζλα πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ ςτα πανεπιςτιμια; Τι φοροφςε; Είχε πιει;» Και άλλα τζτοια
μιςογφνικα και ςεξιςτικά ερωτιματα κατζκλυηαν τισ ςυηθτιςεισ και τα ςχόλια άρκρων ςε
διάφορα ςάιτ. Μζχρι εκεί επικρατεί θ κυρίαρχθ πατριαρχικι ςτάςθ που ενοχοποιεί τισ
γυναίκεσ. Τα δεδομζνα, όμωσ, εντόσ ολίγων ωρϊν αλλάηουν και πρωταγωνιςτικι κζςθ πια
ςτισ ειδιςεισ για το περιςτατικό του βιαςμοφ λαμβάνουν οι κφτεσ. Μαντζψτε! Δεν είναι
ζλλθνεσ, αλλά μετανάςτεσ. Με καλά εξαςκθμζνα ρατςιςτικά αντανακλαςτικά ξεπθδάει θ
δαιμονοποίθςθ του Άλλου, ενόσ Άλλου που καταςκευάηεται για να τονωκεί το αίςκθμα
ενότθτασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Σε μια κοινωνικι ςυγκυρία, ςτθν οποία οι
μετανάςτεσ/τριεσ χαρακτθρίηονται ωσ υγειονομικζσ βόμβεσ και αποκλείονται από τα ςχολεία
και ςτθν οποία οι ςυμπεριφορζσ τουσ χαρακτθρίηονται ωσ απολίτιςτεσ και
φονταμενταλιςτικζσ, τι άλλο ςυμπλθρϊνει το τριτοκοςμικό τουσ προφίλ από το ότι είναι *οι
Άλλοι, όχι εμείσ!+ και βιαςτζσ;
Σφμφωνα με τισ ςτατιςτικζσ αναφορζσ, θ ελλάδα ζχει τα υψθλότερα ποςοςτά βιαςμϊν ςτθν
ευρϊπθ (περίπου 4.500 περιςτατικά τον χρόνο), χωρίσ βζβαια να υπολογίηονται τόςα άλλα
περιςτατικά βιαςμϊν ι ςεξουαλικισ βίασ που παραμζνουν αφανι και ανομολόγθτα. (Σε
πάμπολλεσ περιπτϊςεισ, μζςω τθσ ενοχοποίθςθσ τθσ γυναίκασ για τον βιαςμό τθσ ι και τθν
τρομοκρατία από το περιβάλλον τθσ, ο βιαςμόσ δεν καταγγζλλεται και αποκρφπτεται, ειδικά
όταν αυτόσ ςυμβαίνει μζςα ςτθν οικογζνεια ι ςε άλλα ςυναφι κοινωνικά πλαίςια). Κάκε
φορά που ζνα τζτοιο περιςτατικό καταγγζλλεται και δθμοςιοποιείται, οι ςυηθτιςεισ και τα
ςχόλια ςτθ δθμόςια ςφαίρα περιορίηονται ςτισ ςοκαριςτικζσ λεπτομζρειεσ των βιαςμϊν, που
με μια ςυνεπι επαναλθπτικότθτα ανεβάηουν τθν τθλεκζαςθ των δελτίων ειδιςεων, που
ορίηουν τον βιαςτι ωσ ράτςα ειδικι, που ενςτερνίηονται τα πορίςματα τθσ ψυχιατρικισ, τθσ
ιατρικισ, τθσ νομικισ επιςτιμθσ και πετοφν ςτο περικϊριο τα βιϊματα των ίδιων των
γυναικϊν. Από τθ μία μασ λζνε πωσ ο βιαςτισ είναι κάποιοσ «ανϊμαλοσ», ζνα τζρασ από το
υπερπζραν, άρα ότι πρόκειται για ζνα ατυχζσ και μεμονωμζνο περιςτατικό, ενϊ από τθν
άλλθ, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, οι κφτεσ τείνουν να απαλλάςςονται ζμμεςα των ευκυνϊν τουσ,
κακϊσ «ζλα μωρζ, άνδρασ είναι, του κουνικθκε λίγο και θ άλλθ, δεν κζλει πολφ να γυρίςει
το μάτι του».

Για να τελειώνουμε, όμως, μια και καλή με τα τέρατα
και τα «αφού άνδρας είναι»:
Οι βιαςτζσ δεν αποτελοφν ειδικι ράτςα ανδρϊν, αλλά είναι κακθμερινοί άνδρεσ που ζχουν
γαλουχθκεί ςφμφωνα με τα πατριαρχικά πρότυπα και προβαίνουν ςτον βιαςμό ωσ άλλο ζνα
μζςο επιβολισ πάνω ςτα ςϊματα και τθν προςωπικότθτά μασ, ανεξαρτιτωσ του τι φοράμε,
πϊσ ςυμπεριφορόμαςτε, ποια είναι θ ςεξουαλικότθτά μασ. Ζτςι, ο βιαςμόσ κα ζπρεπε να
αναγνωρίηεται ωσ ζνα ταξίδι εξουςίασ, μια πράξθ επικετικότθτασ και μια πράξθ
περιφρόνθςθσ, και μόνο κατά δεφτερο λόγο ςεξουαλικι. Είναι κομμάτι μιασ κοινωνικισ
διαδικαςίασ που κατευκφνεται προσ τθν επιβεβαίωςθ τθσ ζμφυλθσ εξουςίασ. Ο βιαςμόσ
είναι βία με ςεξουαλικό πρόςθμο και δεν πθγάηει από καμία ςεξουαλικι ανάγκθ ι καταπίεςθ
του άνδρα. Αυτι θ κεωροφμενθ ωσ φυςικι ςεξουαλικι παρόρμθςθ δεν αποτελεί μια
αναλλοίωτθ εγγενι ανκρϊπινθ ουςία ι ζνα ουςιοκρατικό ανδρικό χαρακτθριςτικό, αλλά
διαμορφϊνεται κοινωνικά και πολιτιςμικά. Δεν είναι, δθλαδι, φφςει βιαςτζσ οι άνδρεσ, αλλά
ςυμμετζχουν, όπωσ και όλοι (και όλεσ) μασ, ςτο πλζγμα των κοινωνικϊν ςχζςεων που μασ
ορίηουν ωσ «άνδρεσ» και «γυναίκεσ» (με ό τι αυτό ςυνεπάγεται), ωσ πολίτεσ ζλλθνεσ και ωσ
ξζνουσ και Άλλουσ, ωσ απλϊσ εμπόρευμα «εργατικι δφναμθ», ωσ… Και αυτζσ οι κοινωνικζσ
ςχζςεισ είναι που αναπαράγουν τθν ζμφυλθ ςχζςθ ωσ άνιςθ ςχζςθ «άνδρα»-«γυναίκασ» (με
μία ακόμα ζκφανςι τθσ τον βιαςμό), και ευρφτερα τισ ςχζςεισ μασ ωσ εξουςιαςτικζσ και
αλλοτριωμζνεσ, όποια κι αν είναι θ εκάςτοτε μορφι τουσ.
Ο βιαστής ως Άλλος
Σε αντίκεςθ με άλλα περιςτατικά βιαςμοφ, οργι μασ προκάλεςε και ο τρόποσ με τον οποίο
παρουςιάςτθκε και χρθςιμοποιικθκε το περιςτατικό ςτθν δθμόςια ςφαίρα. Συγκεκριμζνα, θ
καταγωγι των κατθγοροφμενων ωσ δραςτϊν, οι οποίοι προζρχονταν από τθν Συρία και το
Αφγανιςτάν, ενεργοποίθςε μια ςειρά από ρατςιςτικοφσ λόγουσ, οι οποίοι είχαν ωσ ςτόχο τον
ςτιγματιςμό των μεταναςτϊν ωσ βιαςτϊν. Είδαμε, για άλλθ μια φορά, ζναν βιαςμό να
απογυμνϊνεται από τα πραγματικά του κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ςυμφραηόμενα, που
δεν είναι άλλα από τθν ςυμπφκνωςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ μζςα από τθν παραβιαςτικι και
βίαιθ επιβολι πάνω ςτο γυναικείο ςϊμα, και να χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο επίκεςθσ
ςτουσ μετανάςτεσ. Τα ΜΜΕ που ανζφεραν το περιςτατικό ζγραψαν και είπαν λίγα λόγια για
τον βιαςμό και μακροςκελείσ αναλφςεισ για το από που προζρχονται οι κατθγοροφμενοι.
Αναλφςεισ, οι οποίεσ είτε απροκάλυπτα, είτε ςυγκαλυμμζνα φωτογράφιηαν όλουσ τουσ
μετανάςτεσ ωσ εν δυνάμει βιαςτζσ, που ζχουν ενςωματωμζνο ςτθν κουλτοφρα τουσ τον
βιαςμό, επειδι είναι μετανάςτεσ. Τθν άποψθ αςπάςτθκε μεγάλο κομμάτι τθσ ελλθνικισ
κοινωνίασ, θ οποία «ευαιςκθτοποιικθκε» με τθν είδθςθ του γεγονότοσ πωσ κάποιοι
«απολίτιςτοι μετανάςτεσ» τόλμθςαν να αγγίξουν μια ελλθνίδα. Ευαιςκθςία θ οποία καμιά
ςχζςθ δεν είχε με τθν αντίδραςθ ςτον ίδιο τον βιαςμό, αλλά με τθν εκνικότθτα των
φερόμενων ωσ δραςτϊν του. Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο το ότι οι ίδιοι που βγικαν
εξοργιςμζνοι να εξαπολφςουν λίβελουσ εναντίον των μεταναςτϊν, αντιμετωπίηουν με
αδιαφορία τα πολυπλθκζςτερα περιςτατικά, όπου ζλλθνεσ βιάηουν ελλθνίδεσ. Ακόμθ
χειρότερα, όταν ζλλθνεσ βιάηουν μετανάςτριεσ (όπωσ ςυνζβθ ςτθν περίπτωςθ τθσ
Αμάρυνκου Εφβοιασ το 2006 με τον βιαςμό μιασ δεκαπεντάχρονθσ μετανάςτριασ από τουσ
ντόπιουσ ςυμμακθτζσ τθσ), όπου θ αντίδραςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ
κυμαινόταν μεταξφ ςυγκάλυψθσ ι/και υπεράςπιςθσ του εκάςτοτε ζλλθνα κφτθ.

ΑΠΘ και ασφάλεια
Το περιςτατικό ζλαβε χϊρα μζςα ςτο κάμπουσ του ΑΠΘ. Αμζςωσ διάφορεσ φωνζσ ξεκίνθςαν
ξανά να κάνουν λόγο για τθν ζλλειψθ επαρκοφσ φφλαξθσ και τθν ανάγκθ αυτι να
αναβακμιςτεί, ϊςτε να μποροφμε να κυκλοφοροφμε αςφαλείσ. Αρχικά, διευκρινίηουμε πωσ
ποτζ δεν βλζπαμε το πανεπιςτιμιο ςαν μια γυάλα, ςαν μια ςφαίρα παράλλθλθ και αςφαλι,
ζξω από τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Το πανεπιςτιμιο είναι δομικό κομμάτι τθσ
πραγματικότθτασ αυτισ και αναπαράγεται εντόσ του το ςφνολό τθσ. Ζτςι, όςο εκτεκειμζνεσ ι
φοβιςμζνεσ νιϊκουμε ι δεν νιϊκουμε κάποιεσ φορζσ ςτον δρόμο για το ςπίτι, ςτθ δουλειά
όταν μασ κοηάρει το αφεντικό, ο πελάτθσ, ο ςυνάδελφοσ, ι ςε ζνα μπαρ, τόςο βιϊνουμε
άγχθ και αναςφάλεια διαςχίηοντασ τθ πλατεία χθμείου, τόςο κζλουμε να φτφςουμε τον
κακθγθτι που κα κάνει κάποιο ςεξιςτικό αςτειάκι ςτο αμφικζατρο. Η αςφάλεια δεν κα ζρκει
με περιςςότερθ αςτυνόμευςθ, εποπτεία και ζλεγχο ςτο κάμπουσ. Γιατί όλοι αυτοί οι
μθχανιςμοί οριοκετοφν χϊρουσ, απαγορεφουν και φιλτράρουν τθν πρόςβαςθ ς’ αυτοφσ, μασ
εποπτεφουν και μασ διαχωρίηουν ωσ επικίνδυνουσ ι μθ, εμπεδϊνουν ςτθν τελικι τθν
αναςφάλεια και τον φόβο. Είναι οι ίδιοι μθχανιςμοί που κάνουν για μασ το πανεπιςτιμιο
αποςτειρωμζνο και ανοικείο, κλειδϊνοντασ πόρτεσ, ελζγχοντασ τθν είςοδο ςτθ λζςχθ,
ηθτϊντασ πάςο για τθν είςοδο ςε κτιρια (με πρόςφατο παράδειγμα αυτό ςτθ Φιλοςοφικι
λίγο μετά το περιςτατικό του βιαςμοφ).
Εμείσ, λοιπόν, νιϊκουμε αςφάλεια όταν είμαςτε μαηί, όταν επινοοφμε τρόπουσ και
διεκδικοφμε χωροχρόνουσ για να ςυναντθκοφμε με τουσ δικοφσ μασ όρουσ. Νιϊκουμε
αςφάλεια όταν ςαμποτάρουμε τον ζλεγχο ςτθ λζςχθ για να φάμε μαηί με άλλουσ που μπορεί
να μθν ζχουν πάςο, όταν ςβινουμε μαηί τα πρόςτιμά μασ ςτον ΟΑΣΘ, όταν διεκδικοφμε να
μθν δουλεφουμε τηάμπα ςτθ πρακτικι, όταν αράηουμε ςτα γραςίδια και οργανϊνουμε μόνεσ
μασ ζνα πάρτυ. Τότε νιϊκουμε αςφαλείσ, επειδι γεμίηουμε το ΑΠΘ με τισ ςυναντιςεισ και
τουσ αγϊνεσ μασ, και τότε οι ςεκιουριτάδεσ όχι μόνο είναι περιττοί, αλλά υπονομεφουν τθν
κίνθςι μασ. Στθν τελικι, δεν κζλουμε να νιϊκουμε αςφαλείσ, επειδι κα υπάρχουν κάποιοι
ειδικοί να διευκετοφν τθν φπαρξι μασ ςτο κάμπουσ ι όπου αλλοφ. Η φπαρξι μασ αποτελεί
διαρκϊσ διακφβευμα και μόνο μζςα από τθ διεκδίκθςθ αυτι κα νιϊςουμε ότι πολεμάμε τον
φόβο και κερδίηουμε τον χϊρο για να υπάρξουμε. Τα υπόλοιπα, κα παραμείνουν μια κλιβερι
δθμοκρατία.
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