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Η Fuerza Femenina ξεκίνησε τον Μάρτη του 2019 στον Βόλο, μια επαρχιακή πόλη στην 
οποία έχουν συμβεί ή καταγραφεί πολλά περιστατικά έμφυλης βιας. Κάποια από αυτά 
ακολουθήσαν τη νομική οδό, αλλά σχεδόν όλα αντιμετωπίστηκαν με όρους συγκάλυψης 
είτε αφορούσαν οικογενειακό, εργασιακό, φιλικό ή πολιτικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτές 
τις συνθήκες αποφασίσαμε να συγκροτηθούμε σε μια ελευθεριακή φεμινιστική συλλο-
γικότητα. Ελευθεριακή γιατί λειτουργούμε αντιιεραρχικά, ισότιμα και αλληλέγγυα η 
μία στην άλλη. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την πατριαρχία ως μια κοινωνική εξουσιαστική 
δόμηση που διατρέχει την ιστορία της ανθρωπότητας και θα την διατρέχει με η χωρίς 
καπιταλισμό, με ή χωρίς κράτος. Η πατριαρχία δεν θα πέσει «μαγικά» αλλά μόνο εφόσον 
καταπολεμηθεί από τις ρίζες της, που διαπερνούν την καθημερινότητα με στερεότυπα 
και αντιλήψεις και τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Κράτος και κεφάλαιο επωφε-
λούνται από τη διαιώνιση της πατριαρχίας. Όσο πολιτικά ορθός και αν γίνει ο κρατικός 
μηχανισμός, με ίσους μισθούς ή με γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, η έμφυλη βία δε θα 
πάψει να υπάρχει και να αναπαράγεται. Στόχος μας δεν είναι ένας πιο συμπεριληπτικός 
καπιταλισμός, αλλά η κατάργηση κάθε εξουσιαστικού μηχανισμού, της πατριαρχίας, 
του κράτους, του ρατσισμού, του εθνοπατριωτισμού, του καπιταλισμού και της ταξικής 
εκμετάλλευσης. Αν και η συλλογικότητά μας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της πα-
τριαρχίας είμαστε τοποθετημένες πολιτικά ενάντια στις παραπάνω μορφές εξουσίας.

Από τη γέννηση μας βιώνουμε την πατριαρχία μέσα από την οικογένεια, το σχολείο, τη 
δουλειά, τις προσωπικές σχέσεις, στο δρόμο, στην καθημερινότητα μας. Μας πνίγουν 
καθημερινά περιστατικά έμφυλης βίας που κλιμακώνονται από τα έμφυλα στερεότυπα 
και διακρίσεις, τα σεξιστικά σχόλια και αστεία, τη ψυχολογική και σωματική βία, την 
υποτίμηση των γυναικών μέχρι τις επιθέσεις, τους βιασμούς και τις γυναικοκτονίες. 
Μας πνίγει η ομοφοβία, ο τρανς-μισογυνισμός, η διαπόμπευση οροθετικών γυναικών, 
η περιθωριοποίηση μεταναστριών και η κοινωνική απαξίωση σεξεργατριών. Όλο αυτό το 
παγόβουνο της έμφυλης βίας που καταλήγει στις γυναικοκτονίες στηρίζεται στην κανο-
νικοποίηση και στη συγκάλυψη. Στη συνένοχη σιωπή της οικογένειας, της γειτονιάς, της 
παρέας των πολιτικών χώρων και ευρύτερων κοινωνικών συνόλων. 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύουμε το παρατηρητήριο έμφυλης βίας, όπου 
καταγράφουμε δημοσιοποιημένα σεξιστικά περιστατικά. Έχουμε καταπιαστεί κατά 
καιρούς με διάφορες θεματικές που αποτυπώνονται και στο τεύχος που κρατάτε, την 
προσπάθεια ποινικοποίησης των εκτρώσεων, την υπόθεση βιασμού και γυναικοκτονί-
ας της Ελένης Τοπαλούδη, την αντιμετώπιση περιστατικών σεξιστικών επιθέσεων στην 
πόλη του Βόλου αλλά και γενικότερα, την πολιτική διαχείριση του κράτους απέναντι 
στον covid-19, την ενδοοικογενειακή βία, τον ταξικό πόλεμο που διεξάγεται σε αυτή τη 
συγκυρία, το ρατσισμό απέναντι σε μετανάστριες/ες, κοινότητες ρομά, φυλακισμένες/
ους, άστεγες/ους, τοξικοεξαρτημένες/ους, αλλά και με τον αντίκτυπο των πρόσφατων 
μαζικών καταγγελιών έμφυλης βίας που κοινοποιήθηκαν σε επίπεδο δημόσιου λόγου. 
Οι παρεμβάσεις μας στο δημόσιο χώρο περιλαμβάνουν αφίσες, στένσιλ, μοιράσματα 
κειμένων και μικροφωνικές, εκδηλώσεις, καφενεία και προβολές ταινιών.

Άνοιξη 2021, Βόλος

Λίγα εισαγωγικά...
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Στη διάρκεια της πανδημίας το κράτος αποφάσισε να «θεραπεύσει» τον ιό με καταστολή. 
Απαγόρευσε τις συναθροίσεις, την βραδινή κυκλοφορία, την κυκλοφορία χωρίς «δικαιο-
λογία». Την ίδια στιγμή έγιναν μαζικές προσλήψεις μπάτσων, οι οποίοι κατέλαβαν το δη-
μόσιο χώρο. Δεν έγινε καμία πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού αντιθέτως 
ξοδεύτηκαν υπέρογκα ποσά στα ΜΜΕ και στον  εξοπλισμό της αστυνομίας. Τα πρόστιμα 
για την παραβίαση των μέτρων αυτών ισοδυναμούν πλέον σχεδόν με έναν μισθό.

Στα εργασιακά η πολιτική του κράτους ευνοεί τα αφεντικά ως συνήθως. Το κράτος δί-
νει την δυνατότητα στα αφεντικά να απολύουν προσωπικό, ενώ βρίσκεται σε άδεια και 
να γλυτώνουν την αποζημίωση. Ταυτόχρονα η μαύρη εργασία δεν ελέγχεται από κανένα 
μηχανισμό. Αυτοί οι απολυμένοι/ες δεν δικαιούνται ούτε καν επίδομα. Παράλληλα έχει 
παρατηρηθεί σε πολλές πόλεις το φαινόμενο των αφεντικών που παίρνουν εκβιαστικά το 
επίδομα όσων εργαζομένων βρίσκονται σε αναστολή (ενώ συνεχίζουν να δουλεύουν μαύ-
ρα), το ίδιο όπως τους παίρνουν και το δώρο χριστουγέννων (ή πάσχα).

Στο τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο, βασισμένο στο νόμο 3986 του 2011, τα αφεντι-
κά μπορούν να επιβάλλουν απλήρωτες υπερωρίες (10ωρο) και να τις ξεπληρώνουν σε 

Η καραντίνα 
κι εμείς

ρεπό ή άδειες. Θεσμοθετήθηκε ο πλήρης 
ψηφιακός έλεγχος εργατοωρών μέσω της 
ψηφιακής κάρτας στο πρόγραμμα Εργάνη 
2. Ποινικοποιήθηκε κάθε αγωνιστική μορ-
φή απεργίας. Και πλέον δικαίωμα σε συλ-
λογικές συμβάσεις έχουν μόνο εργαζόμενοι 
που στην επιχείρηση που απασχολούνται, 
υπάρχει μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση.

Στην περίοδο καραντίνας εντατικοποιείται η 
τηλεργασία. Σε σπίτια οικογενειών που συ-
νυπάρχει τηλεργασία και τηλεκπαίδευση 
οι συνθήκες είναι τραγικές. Καμιά σύνδε-
ση ιντερνετ δεν μπορεί να σηκώσει πολλές 
ταυτόχρονες συνδέσεις σε πλατφόρμες τη-
λεκπαίδευσης και τηλεργασίας. Τα σπίτια 
των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων δεν 
διαθέτουν το πλήθος των απαιτούμενων 
ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά ούτε και τα 
απαραίτητα δωμάτια ώστε το κάθε άτομο να 
βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο κατά τη διάρ-
κεια τηλεργασίας/τηλεκπαίδευσης. Οι συν-
θήκες που επικρατούν μέσα στο σπίτι δεν 
είναι αυτές που αναλογούν στον προσωπικό 

χώρο, δηλαδή ηρεμία, ασφάλεια και ισορροπία. Αντίθετα  δημιουργούνται συνθήκες ψυ-
χολογικής ασφυξίας, άγχους, εκνευρισμού και απελπισίας. Όπως τα αφεντικά μπορούν 
να ελέγχουν τον προσωπικό χώρο όσων δουλεύουν σε τηλεργασία απαιτώντας πχ. κάμερα, 
αντίστοιχα το υπουργείο παιδείας τυπικά έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να παρακο-
λουθεί το τι λέγεται σε κάθε ψηφιακό μάθημα, όπως και να καταγράφει, παραβιάζοντας 
προσωπικά δεδομένα και επιβάλλοντας το φόβο της λογοκρισίας, της ποινής και της πει-
θάρχησης. Αντίστοιχα ούτε το μαθητικό κοινό μπορεί να εκφράζεται και να διατυπώνει τη 
γνώμη του, καθώς ελέγχεται τόσο από πλευράς κρατικού μηχανισμού όσο και από το ίδιο 
το γονεϊκό περιβάλλον. Το Σεπτέμβρη δόθηκαν κάποια τάμπλετ για τις ανάγκες της τηλεκ-
παίδευσης σε παιδιά φτωχών οικογενειών με κλήρωση. Ούτε το 50% αυτών των μαθητών 
δεν έλαβε τον εξοπλισμό. 

Τα παιδιά των μεταναστών/τριων και των Ρομά/ Ρομνί μένουν αόρατα για το κράτος και το 
Υπουργείο Παιδείας. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών/τριων δεν 
βγήκαν ουσιαστικά ποτέ από την καραντίνα, με συνέπεια τα παιδιά να μην μπορούν να 
πάνε στα σχολεία φοίτησής τους, όπως οι συμμαθητές/ριες τους. Δεν τους εξασφαλίστηκε 
ούτε η τηλεκπαίδευση. Δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό και η σύνδεση ιντερνέτ 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η «εναλλακτική» του υπουργείου παιδείας με τον σταθερό αριθ-
μό για την σύνδεση στο μάθημα, ήταν ένα κακόγουστο αστείο. Η «δωρεάν παιδεία» μόνο 
δωρεάν δεν ήταν αφού ο αριθμός αυτός ήταν χρεώσιμος όπως τα υπόλοιπα σταθερά. Σε 
πολλές περιπτώσεις η τοπική κοινωνία μαζί με τον ΕΟΔΥ με πρόσχημα τον κορονοϊό και 
χωρίς ακόμα να υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα, αντέδρασαν και δεν δέχτηκαν καν την 
εγγραφή των παιδιών στα σχολεία. 

Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης (μεταναστευτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και φυλακές) είναι άθλιες και η συγκέντρωση ατόμων υπερπληθής. Δεν υπάρχει πρόσβα-
ση σε υγειονομική περίθαλψη και σε είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης καταγράφεται ανε-
πάρκεια σε είδη προσωπικής υγιεινής, όπως η έλλειψη σε σαπούνια και σε αντισηπτικά. 
Ταυτόχρονα έχει απαγορευτεί το επισκεπτήριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδείγματα 
ρατσιστικής κρατικής πολιτικής που έχουν καταγραφεί ως τώρα. Στην περίπτωση που 
βρέθηκε θετική ανθυπαστυνόμος στην Αμυγδαλέζα, τα τεστ έγιναν μόνο σε συνάδερφους 
της και όχι στους μετανάστες/ριες που έμεναν εκεί. Ενώ στο Κρανίδι δεν έλειψαν οι προ-
σπάθειες από τα ΜΜΕ για διαπόμπευση μεταναστριών που μένανε στο καμπ, όπως το 
2012 με τις οροθετικές. Τους αποδόθηκε ατεκμηρίωτα η κατηγορία ότι είναι «υγειονομι-
κός κίνδυνος» και σεξεργάτριες που επιμόλυναν τους ντόπιους οικογενειάρχες. Αυτό που 
δεν ειπώθηκε ήταν ότι η μεταναστευτική δομή «κόλλησε» από την καθαρίστρια, η οποία 
είχε προσληφθεί από ζευγάρι ελληνοαμερικανών θετικών στον ιό, που ήρθαν να περάσουν 
καραντίνα στο εξοχικό τους στο Κρανίδι.

Σε ότι αφορά την πολυδιαφημισμένη καμπάνια του κράτους «μένουμε σπίτι», στην διάρ-
κεια της καραντίνας οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για όλες τις θηλυκότητες. Στο εργασι-
ακό επίπεδο πολλές αναγκάζονται να συνδυάσουν τη δουλειά τους με την απασχόληση 
των παιδιών (τα οποία πλέον δεν πηγαίνουν σχολείο και βρίσκονται σπίτι όλη μέρα), χωρίς 
να έχουν καθόλου προσωπικό χώρο και χρόνο. Οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας 
αυξήθηκαν, καθώς οι κακοποιητές έχουν 24ωρη δυνατότητα να κακοποιούν. Παράλληλα 
οι επιζώσες και τα παιδιά δεν μπορούν να φύγουν μακριά από τον κακοποιητή τους, ούτε 
να ζητήσουν βοήθεια από κάπου. Στη γραμμή υποστήριξης που είχε δώσει η κυβέρνηση 
για επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας, παρά την τρελή προώθησή της, συχνά δεν απαντού-
σε κανείς. Τα κρεβάτια στις δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών δεν επαρκούν, 
η αστυνομία δεν εμφανίζεται ποτέ στην ώρα της ή και καθόλου, και οι γείτονες σιωπούν 
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Κορονοϊός, ένας ταξικός πόλεμος.

Η ελευθερία και η ζωή με αξιοπρέπεια δεν 
κερδίζονται με απλωμένες παλάμες.

Σήμερα 21 Μάρτη το ελληνικό κρά-
τος τιμώρησε τη Πόλα Ρούπα με αιφνί-
δια μεταγωγή από τις γυναικείες φυλα-
κές Κορυδαλλού στις γυναικείες φυλακές 
Ελαιώνα-Θήβας για τη συμμετοχή της στη 
κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στο Κορυ-
δαλλό από τις κρατούμενες για τις ανύπαρ-
κτες συνθήκες υγιεινής και προφύλαξης σε 
ότι αφορά τη μετάδοση του κορονοϊού. Η 
πτέρυγα που είχε προετοιμαστεί για απο-
μόνωση τυχόν κρουσμάτων κορονοϊού 
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού στε-
ρούνταν κάθε ίχνους απολύμανσης κα-
θώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη πτέρυγα 
βρέθηκαν πτώματα ζώων. Αντίστοιχα στις 
αντρικές φυλακές 856 κρατούμενοι με κεί-
μενο τους προς το υπουργείο απαιτούν την 
αποσυμφόρηση των φυλακών καθώς και τη 
λήψη μέτρων υγιεινής και πρόληψης για 
τον κορονοϊό. Σε όλη αυτή τη κατάσταση 
δεν έλειψαν «αστεία» από κάποιους ανθρω-
ποφύλακες πως αντί για αντισηπτικά στις 
φυλακές έφτασαν σακούλες για πτώματα.

Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονται και 
μετανάστριες/ες στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης όπου και εκεί δεν υπάρχει κα-
νένα μέτρο υγιεινής και πρόληψης, παρά 
μόνο ο περαιτέρω εγκλεισμός τους ως μέ-
τρο «πρόληψης» του κορονοϊού. Μέσα στα 

Κορονοϊός, 
ένας ταξικός 
πόλεμος.
Η ελευθερία και η ζωή με 
αξιοπρέπεια δεν κερδίζονται 
με απλωμένες παλάμες.

στρατόπεδα συγκέντρωσης που υπάρχει 
ήδη συνωστισμός, υπάρχουν άτομα που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Καμία μέ-
ριμνα δεν υπάρχει από το κράτος για την 
υγεία αυτών των ανθρώπων. Στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης όχι αντισηπτικό, ούτε 
καν σαπούνι δεν είναι διαθέσιμο για όλο 
το πληθυσμό. Στην Αμυγδαλέζα όταν βρέ-
θηκε αστυνομικός θετική στον κορονοϊό ο 
έλεγχος περιορίστηκε μόνο στους συνά-
δελφους της και όχι στον έγκλειστο πληθυ-
σμό. Αυτή τη στιγμή 1200 μετανάστριες/
ες κάνουν απεργία πείνας για τις συνθήκες 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κόριν-
θο απαιτώντας την εκκένωση του χώρου 
εγκλεισμού τους και την προμήθεια προ-
ϊόντων υγιεινής και πρόληψης για τον ιό. 
Σε καταγγελία από «ξενώνες» ασυνόδευτων 
ανηλίκων αναφέρεται πως ως μέτρο προ-
φύλαξης επιβλήθηκε 24ωρη απαγόρευση 
κυκλοφορίας, ενώ στο στρατόπεδο στον 
Ελαιώνα επιβλήθηκε 20ωρη απαγόρευση 

σαν απλοί θεατές, συγκαλύπτοντας την έμφυλη βία. Lgbtqi+ άτομα που δεν είναι πλήρως 
αποδεχτά από τις οικογένειές τους, αναγκάζονται  να μείνουν σε ένα κακοποιητικό πε-
ριβάλλον. Ο εγκλεισμός και η ατομική ευθύνη που επιβάλλει το κράτος πετυχαίνει την 
απομόνωση και την επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ατόμων που βρί-
σκονται σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. 

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα αποτελέσματα της κρατικής πολιτικής πάνω στις ζωές 
πολλών ανθρώπων. Ο στρατηγικός στόχος του κράτους πίσω από όλα αυτά δεν είναι η αντι-
μετώπιση του ιού, αυτό είναι απλά ένα πρόσχημα, αλλά η εντατικοποίηση του κοινωνικού 
ελέγχου, η επιβολή της πειθάρχησης, η διασπορά του ατομικισμού και η απομόνωση. Με 
αυτά τα μέσα μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία του και να προλαμβάνει την 
οποιαδήποτε μορφή οργάνωσης, που σκοπό έχει την συνολικότερη κοινωνική και ταξική 
χειραφέτηση. Σε ότι αφορά εμάς, αυτός ο κόσμος κυριαρχίας δεν θα γίνει καλύτερος μέσα 
από διεκδικήσεις και εκχώρηση δικαιωμάτων, και σίγουρα δεν μας χωράει. Αντίθετα, 
οραματιζόμαστε ένα  νέο κόσμο ελευθερίας, αλληλεγγύης και ισότητας απαλλαγμένο από 
κάθε μορφή εξουσίας και καταπίεσης. Και πάνω σε αυτό τον στόχο οργανωνόμαστε αλλη-
λέγγυα και ισότιμα.
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κυκλοφορίας. Στο στρατόπεδο της Μόριας 
οι έγκλειστες ράβουν αυτοσχέδιες μάσκες 
για τις ευπαθείς ομάδες.

Το κράτος αυτή τη στιγμή εφαρμόζει θα-
νατοπολιτική. Έχει αποφασίσει ποιες ζωές 
περισσεύουν, μέσα σε αυτές είναι και το 
σύνολο των αστέγων και των τοξικοεξαρτη-
μένων. Μάλιστα η αντίσταση και κινητο-
ποίηση αυτών των πληθυσμών τιμωρείται 
παραδειγματικά, όπως είδαμε στην σημε-
ρινή μεταγωγή της Πόλας Ρούπα. Αυτούς 
τους πληθυσμούς το κράτος τους έχει θέσει 
σε καθεστώς εξαίρεσης και προ κορονοϊού, 
ενώ στις τωρινές συνθήκες βρήκε την ευ-
καιρία να προχωρήσει ένα βήμα παρακά-
τω στην πολιτική εξόντωσής τους. 

Όλα τα παραπάνω τελούνται υπό πλήρη 
κοινωνική αποδοχή. Σε άλλες εποχές το 
σενάριο του στρατιωτικοποιημένου κοι-
νωνικού ελέγχου στη δημόσια σφαίρα θα 
χαρακτηριζόταν ως χούντα. Σήμερα σε κα-
θεστώς δημοκρατίας το κράτος σερβίρει 
τρομοκρατία μέσα από τα ΜΜΕ και σπέρ-

νει τον πανικό μεθοδευμένα, έτσι ώστε οι 
έτοιμοι για διαρκή εγκλεισμό υπήκοοί του 
να εμπεδώσουν πως οι ζωές τους εξαρτώ-
νται από αυτό και να μην αντιδρούν σε 
οποιαδήποτε πολιτική εφαρμόζει, τόσο 
για τους πληθυσμούς σε καθεστώς εξαίρε-
σης όσο και για το σύνολο των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα, ενώ 
οι μεταναστευτικές ροές κατηγορήθηκαν 
ως δειλοί που δεν μείναν στις χώρες τους 
να πολεμήσουν – χτες είδαμε χιλιάδες να 
μεταναστεύουν εσωτερικά σε χωριά, νησιά 
και επαρχιακές περιοχές για να γλυτώσουν 
από τον ιό. Τα αποτελέσματα της ατομικής 
ευθύνης τα βλέπουμε στην υπερκατανά-
λωση προϊόντων πρώτων αναγκών και φαρ-
μάκων. Στην κοινωνική αδιαφορία για το 
ποιοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Στην 
απόρριψη χρησιμοποιημένων γαντιών, μα-
σκών, αντισηπτικών μαντηλιών στο δρόμο 
με δεδομένο πως θα τα μαζέψουν οι ερ-
γαζόμενοι – σκλάβοι στις υπηρεσίες κα-
θαριότητας. Στην εγκατάλειψη ζώων αλλά 
και στην δηλητηρίαση και θανάτωσή τους. 

Στην αποσιώπηση των αυξανόμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής έμφυλης βίας στα 
πλαίσια του «μένουμε σπίτι». Όπως και στην πρόσφατη διπλή γυναικοκτονία από μπάτσο 
εναντίον της πρώην συζύγου και της φίλης της. Και ενώ έχει ποινικοποιηθεί η άνω των 10 
ατόμων συνάθροιση, φανταστείτε να διεκδικείται η προσβασιμότητα στην στέγαση ενώ 
τα ενοίκια θα παραμένουν υψηλά και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής τους. 
Ακόμη φανταστείτε σε λίγους μήνες να διεκδικούνται κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώ-
ματα χρόνων, τα οποία αυτή τη στιγμή καταπατώνται συστηματικά από τα αφεντικά με 
τις ευλογίες του κράτους. Ο εγκλεισμός και η αυτοφυλάκιση δεν αποτελούν προσωρινά 
μέτρα. Θα διαρκέσουν για όσο το κράτος επιθυμεί. Για όσο βρίσκει εύφορο έδαφος και 
αποδοχή.

Ταυτόχρονα εφαρμόζεται ένα σχέδιο πλήρους κοινωνικού ελέγχου το οποίο βρίσκει κατά 
πλειοψηφία κοινωνική αποδοχή και νομιμοποίηση. Προωθείται η ατομική ευθύνη στην 
εξάπλωση του ιού, ενώ την ίδια στιγμή οι προσλήψεις σε νοσοκομεία είναι εντελώς ανα-
ντίστοιχες των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό για την αντιμετώπιση της επιδημί-
ας. Την ώρα που το εργαζόμενο προσωπικό στα σούπερ μάρκετ δουλεύει σε ρυθμούς 
εξάντλησης, τα αφεντικά τους πλουτίζουν από την υπερκατανάλωση που έχει προκύψει 
λόγω της τρομοϋστερίας. Ούτε εκεί γίνονται προσλήψεις που θα ελαφρύνουν τον εργασι-
ακό φόρτο των υπαλλήλων. Αντίθετα γίνονται προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας, προκει-
μένου να εντατικοποιείται ο κοινωνικός έλεγχος σε καθημερινό επίπεδο. Αντίστοιχα τα 
οικονομικά μέτρα «ελάφρυνσης» ευνοούν κυρίως τα αφεντικά, ενώ τα 800 ευρώ για τους 
εργαζόμενους που μπαίνουν σε αναγκαστική άδεια είναι τίποτα μπροστά στο πακέτο των 
δις ευρώ που πήρε το ελληνικό κράτος. Σημειώνουμε ότι οι «μαύροι» εργαζόμενοι δεν 
παίρνουν τίποτα, όπως ούτε και οι άνεργοι γενικότερα. Ταυτόχρονα τα νοίκια δεν έχουν 
παγώσει, όπως ούτε οι λογαριασμοί (ασχέτως αν πήραν παράταση πληρωμής τους), ούτε 
έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία. Επίσης 
η μεγαλύτερη επιχείρηση εμπορίας ελπίδας και θανάτου, η εκκλησία Α.Ε. ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΚΛΕΙΣΕΙ. Αλλά έχουν κλείσει δημόσια πάρκα και άλση.

Πρόκειται για ένα ταξικό πόλεμο. Σε αυτό τον πόλεμο περισσεύουν οι ζωές των χαμηλών 
κοινωνικών στρωμάτων. Οι ζωές εκείνων που δεν είναι «ωφέλιμες» για κράτος και κεφά-
λαιο. Σπάμε την τρομοϋστερια και τον ατομικισμό με αλληλεγγύη. Γινόμαστε η φωνή 
εκείνων που βρίσκονται σε καθεστώς εξαίρεσης σε φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Δεν περιμένουμε από κανένα κράτος να προστατεύσει τις ζωές μας. Η ελευθερία και 
η ζωή με αξιοπρέπεια δεν κερδίζονται με απλωμένες παλάμες. Εμείς θα υπερασπιστού-
με τη ζωή μας με οργάνωση και αλληλεγγύη.

... Αυτούς τους 
πληθυσμούς το κράτος 
τους έχει θέσει σε 
καθεστώς εξαίρεσης 
και προ κορονοϊού, ενώ 
στις τωρινές συνθήκες 
βρήκε την ευκαιρία να 
προχωρήσει ένα βήμα 
παρακάτω στην πολιτική 
εξόντωσής τους. 

Βόλος, 21/3/2020
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28 Νοέμβρη του 2018 η Ελένη Τοπαλούδη βρίσκεται νεκρή στην παραλία Φώκια της Ρό-
δου. Η Ελένη Τοπαλούδη το προηγούμενο βράδυ βιάστηκε, βασανίστηκε και δολοφονή-
θηκε από τους Μανώλη Κούκουρα και Αλέξανδρο Λουτσάι, οι οποίοι και την πέταξαν ενώ 
ήταν ακόμη ζωντανή στη θάλασσα, ποντάροντας πως το σώμα της θα βρεθεί ανοιχτά του 
πελάγους και πως θα ξεβραστεί κάποια στιγμή στην Αίγυπτο. Έτσι θα την βγάζαν καθαρή 
και δεν θα κατηγορούνταν ποτέ για το προμελετημένο τους έγκλημα. Δεδομένου ότι γνώ-
ριζαν σε ποιο σημείο να πετάξουν την Ελένη, υπολογίζοντας πως τα ρεύματα της θάλασσας 
θα την εξαφανίσουν, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο κι άλλες κακοποιημένες γυναίκες να 
εξαφανίστηκαν με τον ίδιο τρόπο, είτε από τους ίδιους είτε από άλλα κυκλώματα βιαστών 
και γυναικοκτόνων που δρουν στο νησί.

Το πρώτο διάστημα τα μμε με την κλασσική τακτική αναπαραγωγής κάθε περιστατικού 
σεξιστικής βίας, κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα, προωθούσαν το «σοκ» για το «απο-
τρόπαιο έγκλημα» – γιατί ως γνωστό, οι επαναλαμβανόμενες γυναικοκτονίες, βιασμοί και 
κακοποιήσεις στην ελλάδα πάντα ρίχνουν από τα σύννεφα την κοινή γνώμη. Στη συνέχεια 
έβαλαν τη ζωή της Ελένης στο μικροσκόπιο, παλεύοντας να δώσουν ελαφρυντικά στο 
έγκλημα των βιαστών και γυναικοκτόνων της, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να κρατήσουν 
τα στοιχεία τους στην αφάνεια. Ειδικότερα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν όσο γινόταν 
περισσότερο τα στοιχεία του ντόπιου, του «καλού» παιδιού της ροδίτικης οικογένειας με 
τις πολιτικές διασυνδέσεις. Όλη η βαρύτητα δινόταν για καιρό στη δολοφονία και στο πώς 
έγινε και όχι στον βιασμό, σαν να είναι ο βιασμός περιστατικό μικρής σημασίας. Όπως 
αντίστοιχα ελάχιστη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η Ελένη ένα χρόνο πριν, είχε προ-
σπαθήσει να καταγγείλει ομαδικό βιασμό της από τρείς ντόπιους (οι οποίοι την εκβίαζαν 
με βίντεο), βρίσκοντας τοίχο στην συγκάλυψη της ελληνικής αστυνομίας. Είναι συνηθι-
σμένη η τακτική να δίνεται έκταση σε βιασμούς μόνο όταν προηγούνται της γυναικοκτο-
νίας, ενώ οι βιασμοί από μόνοι τους δεν «ταράσσουν» τις ευαισθησίες της κοινής γνώμης 
τόσο ώστε να δίνεται βαρύτητα σε αυτούς ως περιστατικά έμφυλης βίας.

Την ίδια τακτική από πλευράς μμε την είδαμε και σε προηγούμενα περιστατικά, όπως το 
2012 στην Ξάνθη με τον βιασμό και γυναικοκτονία της Ζωής Δαλακλίδου, όπου τα δημο-
σιεύματα είχαν επικεντρωθεί στο πώς δολοφονήθηκε, στο ότι κάηκε ζωντανή και όχι στο 
ότι βιάστηκε.

Όταν πια τα στοιχεία της κακοποίησης και της γυναικοκτονίας της Ελένης Τοπαλούδη 
ήταν αδιάσειστα , τα μμε άλλαξαν το τροπάριο κατήχησης και προωθούσαν πλέον το 
προφίλ της άτυχης ελληνίδας φοιτήτριας, της χαροκαμένης οικογένειας της αλλά και 
πλέον άρχισαν να πρωτοεμφανίζονται τα ονόματα και τα πρόσωπα των δύο βιαστών και 

Υπόθεση Τοπαλούδη
το συνεχές 

της πατριαρχικής βίας, 
η σχετικοποίηση 

και συγκάλυψή της

γυναικοκτόνων. Το προφίλ του βιαστή και 
γυναικοκτόνου Μανώλη Κούκουρα ήταν 
αυτό του παιδιού από καλή οικογένεια, ενώ 
το προφίλ του Αλέξανδρου Λουτσάι ήταν 
αυτό του κωλόπαιδου, κλασσική ρατσιστική 
αντιμετώπιση σε μετανάστες, που επηρέασε 
το καλό ντόπιο παιδί της Ρόδου. Στη συνέ-
χεια ο Κούκουρας επικαλούνταν ψυχολο-
γικά προβλήματα και κατάθλιψη, καθώς 
και στροφή στην θρησκεία προκειμένου να 
κερδίσει την συμπάθεια της κοινής γνώμης 
ως ένας παραστρατημένος και διασυρμένος 
για «κάτι που δεν έκανε» νέος, ενώ ο Λουτσάι 
επικαλέστηκε ότι βιάστηκε στην φυλακή 
προκειμένου να λάβει κοινωνική συμπά-
θεια ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης.

Σκόπιμα χρησιμοποιούμε τον όρο γυναι-
κοκτονία έναντι του όρου δολοφονία, γιατί 
πρόκειται για διαφορετικές συνθήκες που 
οδηγούν στην αφαίρεση ζωής. Η γυναικο-
κτονία είναι αποτέλεσμα πατριαρχικής 
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βίας. Η γυναικοκτονία προκύπτει όταν ο θύτης θεωρεί δεδομένο πως το σώμα που κακο-
ποιεί/βιάζει του ανήκει και μπορεί να του επιβάλλει ως τιμωρία ακόμα και τον θάνατο, 
έχοντας ως «κίνητρο» την παρέκκλιση του θύματος από τις πατριαρχικές νόρμες.

Στις 13 Ιανουαρίου 2020 αρχίζει η δίκη. Οι δύο βιαστές και γυναικοκτόνοι με αντικρουό-
μενες εξ αρχής καταθέσεις επιρρίπτουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον, αρνούμενοι τη συμ-
μετοχή τους στο έγκλημα. Οι δικηγόροι τους, ο δικηγόρος του ροδίτη διορισμένος από τον 
πρωθυπουργό, ξεφτιλίζουν την Ελένη Τοπαλούδη με κάθε πατριαρχικό τρόπο που βρί-
σκουν εύκαιρο και σε πρώτη φάση ζητούν τον αποκλεισμό των γυναικών ενόρκων από τη 
δίκη. Οι βιαστές και γυναικοκτόνοι με ειρωνικά χαμόγελα και κωλοδάχτυλα αντιμετωπί-
ζουν το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το δικαστήριο με περίσσειο θράσος. Ο Κούκουρας 
προσπαθεί να δείξει ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος για να κερδίσει ελαφρυντικά. Η για-
γιά του Κούκουρα που από την αρχή συγκάλυψε το έγκλημα, καθώς βρισκόταν στον από 
κάτω ακριβώς όροφο, συνεχίζει την ίδια στάση δηλώνοντας πως δεν άκουσε τίποτα. Το ίδιο 
κάνει και όλη του η οικογένεια, κάτι που κάνουν χρόνια συγκαλύπτοντας κάθε επίθεση 
του γιου τους, από κακοποιήσεις και δολοφονίες ζώων μέχρι το βιασμό και την γυναικο-

κτονία της Τοπαλούδη. Η εισαγγελέας πα-
ρεμβαίνει καταλυτικά για την καταδίκη των 
δύο βιαστών και γυναικοκτόνων και παρά 
τις αντιδράσεις που προκαλούνται από την 
αγόρευσή της, η απόφαση που βγαίνει είναι 
ισόβια χωρίς ελαφρυντικά για τη δολοφονία 
και 15 χρόνια για τον βιασμό.

Παράλληλα, είδαμε συλλογικότητες και ορ-
γανώσεις να βγάζουν πύρινους αντιπατριαρ-
χικούς λόγους για την υπόθεση Τοπαλού-
δη, κάτι αρκετά αντιφατικό την στιγμή που 
για υποθέσεις κακοποιήσεων και βιασμών 
στο εσωτερικό τους ή στον πολιτικό τους 
περίγυρο, είτε δεν τοποθετούνται ποτέ, είτε 
τις αρνούνται και τις συγκαλύπτουν. Ένας 
αντιπατριαρχικός κατ’ επίφαση λόγος που 
ουσιαστικά στόχο είχε να επικεντρωθεί στην 
πολιτική σχέση του Κούκουρα με το δεξιό 
μέτωπο. Αναρωτιόμαστε αν θα έβγαιναν το 
ίδιο ένθερμες ανακοινώσεις σε περίπτωση 
που κάποια αντίστοιχη υπόθεση αφορούσε 
γυναίκα ακροδεξιών απόψεων.

Τι θα γινόταν όμως αν σε αυτή την υπόθε-
ση η οικογένεια του θύματος δεν ήταν πο-
λιτικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή 
τους και δεν είχαν δικηγόρο τον Κούγια; Τι 
θα γινόταν αν το θύμα ήταν κάποια μετανά-
στρια, κάποια σεξεργάτρια, κάποια τρανς ή 
ακόμη κάποια που δεν πληρούσε το προ-
φίλ της «αφίλητης παρθένας», όπως την πε-
ριέγραψε η εισαγγελέας, ή κάποια που δεν 
πάλεψε και πάγωσε την στιγμή της επίθε-
σης; Τις απαντήσεις αυτές τις έχουμε ήδη 
λάβει από προηγούμενες δίκες βιασμού 
και σεξιστικών επιθέσεων. Θα αναφέρουμε 
κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Το 2017 
στη δίκη ομαδικού βιασμού φοιτήτριας από 
ντόπιους μαφιόζους στην Ξάνθη, οι βιαστές 
αθωώθηκαν πανηγυρικά ενώ η επιζώσα δια-
πομπεύθηκε και δικάστηκε σαν να έφταιγε 
εκείνη για το βιασμό της. Εκεί δεν αναφέρ-
θηκαν κυκλώματα βιαστών, αλλά η επιζώσα 
κατηγορήθηκε πως επεδίωξε τη σεξουαλική 
της συνεύρεση με τους ντόπιους και στη συ-
νέχεια ήθελε να τους διασύρει. Μάλιστα οι 
βιαστές στη συνέχεια κάνανε μήνυση για 
συκοφαντική δυσφήμιση σε κάθε αλληλέγ-

γυα ομάδα και σελίδες που είχαν στηρίξει 
την επιζώσα. Η επιζώσα άλλαξε πόλη… Κάτι 
αντίστοιχο είδαμε και στην πρόσφατη δίκη 
ομαδικού βιασμού της γυναίκας ΑΜΕΑ 
από τον Λουτσάι και άλλους συνεργούς 
του, όπου μπορεί μεν να καταδικάστηκαν 
αλλά ελάχιστη βαρύτητα δόθηκε στο γε-
γονός. Το ίδιο είδαμε και πριν από αρκετά 
χρόνια στην Αμάρυνθο με τον ομαδικό βι-
ασμό μετανάστριας μαθήτριας από ντόπια 
«καλά» παιδιά, όπου δικαστήριο και τοπική 
κοινωνία οδήγησαν την ίδια και τη μητέρα 
της στην έξοδο από τον τόπο διαμονής τους. 
Και ενώ στις δίκες βιασμού οι γυναίκες κα-
τηγορούνται ότι δεν αντιστάθηκαν «αρκετά», 
όταν αμύνονται και αντιστέκονται αλλά δεν 
καταλήγουν νεκρές, φυλακίζονται για δολο-
φονία, όπως η υπόθεση της Π. και της Τ., 
καθώς και αρκετές άλλες.

Η γυναικοκτονία 
προκύπτει όταν 
ο θύτης θεωρεί 

δεδομένο πως το 
σώμα που κακοποιεί/

βιάζει του ανήκει 
και μπορεί να 

του επιβάλλει ως 
τιμωρία ακόμα και 
τον θάνατο, έχοντας 

ως «κίνητρο» την 
παρέκκλιση του 
θύματος από τις 

πατριαρχικές νόρμες.
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Λίγα λόγια σχετικά με τις τοπικές κοινωνίες που συγκαλύπτουν βιασμούς, κακοποιήσεις 
και γυναικοκτονίες  στα ελληνικά νησιά. Να ξεκαθαρίσουμε πως δεν θεωρούμε ότι μει-
ώνεται η πατριαρχική βία και η συγκάλυψη της στις υπόλοιπες τοπικές κοινωνίες. Στα 
τουριστικά νησιά η κουλτούρα του βιασμού, με τον μύθο του «greek lover» και με τους 
δεκάδες βιασμούς τουριστριών κάθε καλοκαίρι, είναι τόσο διαδεδομένη και η ομερτά που 
επικρατεί αποτελεί την ασφαλή συνθήκη για την συστηματική επανάληψη της έμφυλης 
βίας. Όσες έχουν μιλήσει έχουν κατηγορηθεί ότι επιδιώκουν να εκταμιεύσουν ασφάλειες 
βιασμού, ενώ ταυτόχρονα αναπαράγεται η ρητορική πως τόσο τουρίστριες όσο και φοιτή-
τριες στα ελληνικά νησιά, «ψάχνονται» και «προκαλούν».

Για μας καμιά ποινή δεν είναι αρκετή για ένα βιαστή όσο ζει και αναπνέει. Το γεγονός ότι 
πολύ πρόσφατα (αρχές Ιούνη 2020), εννέα κρατούμενοι των φυλακών στα Γρεβενά, με 
συνεχείς τους διαμαρτυρίες και επιστολές προς το υπουργείο και στη συνέχεια με απεργία 
πείνας, ζητούσαν την άμεση μεταγωγή τους σε άλλη φυλακή, για να μην συχνωτίζονται με 
τους δεκάδες καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα που επίσης είναι κρατούμενοι 
στην ίδια φυλακή, αποδεικνύει ότι άνθρωποι με βασικές αξίες σ’ αυτή τη ζωή, ανεξάρτητα 
από την όποια παραβατικότητά τους, δεν αντέχουν να συνυπάρχουν με βιαστές, με κα-
κοποιητές και παιδεραστές, δεν μπορούν ούτε καν να τους βλέπουν. Οι μόνοι άνθρωποι 
που αποδέχονται να συχνωτίζονται και να συμπορεύονται με αυτά τα σιχάματα, είναι 
αποκλειστικά το δικό τους συνάφι, δηλαδή όσοι/ες ακολουθούν πιστά το παραδοσιακό 
αλφαβητάρι της κουλτούρας του βιασμού, σχετικοποιώντας και τελικά αρνούμενοι/ες τις 
καταγγελίες. Είναι όσοι/ες αγκαλιάζουν στοργικά και ξεπλένουν βιαστές, κακοποιητές και 
τραμπούκους σεξιστές, παρέχοντάς τους άσυλο, δηλαδή ηθική, πολιτική και κοινωνική 
νομιμοποίηση.

ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΔΙΚΗ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ

ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΣΤΟ ΖΟΦΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΟΥΣ

Βόλος, 15 Ιούλη 2020

Fuerza femenina – ελευθεριακή φεμινιστική συλλογικότητα
Αναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto

10 διαφορές μεταξύ θεσμικού 
και ελευθεριακού φεμινισμού

Ο θεσμικός φεμινισμός αναζητά την προστασία των γυναικών μέσω της εξουσιαστικής 
κρατικής μηχανής, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι ελευθεριακές φεμινίστριες προω-
θούν την αυτοάμυνα των γυναικών αλληλέγγυα και συλλογικά απέναντι σε κάθε μορφή 
έμφυλης βίας.

Ο θεσμικός φεμινισμός επιδιώκει κάθε γυναίκα να ανταγωνίζεται με ίσες ευκαιρίες και να 
πληρώνεται ανάλογα τα ατομικά της προσόντα. Αντιθέτως, οι ελευθεριακές φεμινίστριες 
αγωνίζονται ώστε κάθε άτομο να αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεγγύη και την ισότητα 
και να ικανοποιούνται οι ανάγκες του (από το καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, στο 
καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του).

Ο θεσμικός φεμινισμός επιδιώκει την συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εξουσίας, σε 
κοινοβούλιο και στρατό, στην κορυφή της διεύθυνσης καπιταλιστικών εταιρειών και στην 
στελέχωση κυβερνητικών επιτελείων. Οι ελευθεριακές φεμινίστριες επιδιώκουν την κα-
τάργηση κάθε ιεραρχικής δομής. Για αυτό και ταυτόχρονα τάσσονται ενάντια σε κράτος, 
μιλιταρισμό και κυβέρνηση.

(Με βάση το πρωτότυπο κείμενο στα ισπανικά, μεταφράσαμε και 
συμπληρώσαμε το κείμενο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη 

κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζούμε και λειτουργούμε)
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Ο θεσμικός φεμινισμός ισχυρίζεται ότι η ισότητα των φύλων είναι ανθρώπινο δικαίωμα 
που πρέπει να κατοχυρωθεί από το κράτος. Οι ελευθεριακές φεμινίστριες κάνουν ξεκάθα-
ρο ότι το κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει και να παρέχει ισότητα, καθώς η ισότητα δεν 
προκύπτει μέσα από την ιεραρχία της κοινωνίας, που αναπαράγει τον κάθετο και εξουσι-
αστικό μηχανισμό του κράτους.

Ο θεσμικός φεμινισμός δημιουργεί «φεμινιστική συνείδηση πολίτη», δηλαδή ένα σύνολο 
πρακτικών και αντιλήψεων που διαμορφώνουν  ένα υπάκουο υποκείμενο μπροστά στις 
δημοκρατικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ο ελευθεριακός φεμινισμός χτίζει «φεμινιστική 
ταξική συνείδηση», που αποτελείται από ελευθεριακές αξίες και σκοπούς, με στόχο την 
κατάργηση των σχέσεων εξουσίας  και την αντικατάστασή τους με σχέσεις ελευθερίας και 
ισότητας.

Ο θεσμικός φεμινισμός επιμένει να εξηγεί τον φεμινισμό ιστορικά σε «κύματα» («Πρώτο 
κύμα», «Δεύτερο κύμα», «Τρίτο κύμα» κ.α), αγνοώντας και λογοκρίνοντας  τον φεμινισμό 
της εργατικής τάξης, του αναρχισμού και της κοινότητας (ο κοινοτικός φεμινισμός είναι 
ρεύμα φεμινισμού που αφορά γυναίκες ιθαγενών φυλών και θέτει ζητήματα που ο φεμινι-
σμός των λευκών των μεσοστρωμάτων παραβλέπει). Οι ελευθεριακές φεμινίστριες, χωρίς 
να παραβλέπουν την θεωρητική και διαχρονική συνεισφορά του θεσμικού φεμινισμού, 
ενδυναμώνονται πάνω απ’ όλα από τους ιστορικούς αγώνες γυναικών από τις τάξεις των 
καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων.

Οι φιλελεύθερες φεμινίστριες θέλουν έναν «πράσινο, ευγενικό και συμπεριληπτικό» κα-
πιταλισμό. Οι ελευθεριακές φεμινίστριες εναντιώνονται στον καπιταλισμό και σε όλες τις 
μορφές καταπίεσης είτε οικονομικής, είτε πολιτικής, είτε πολιτισμικής. Ο καπιταλισμός 
δεν μπορεί να υπάρξει ούτε οικολογικός, ούτε ευγενικός απέναντι στη ζωή, ούτε συμπερι-
ληπτικός.

Οι θεσμικές φεμινίστριες συνδέονται με ιεραρχικές δομές και κοινοβουλευτικά κόμματα. 
Προωθούν την εκλογική ανάθεση και τη συμμετοχή των γυναικών στη κρατική πολιτική. 
Οι ελευθεριακές φεμινίστριες οργανώνονται ισότιμα, οριζόντια και αλληλέγγυα και ασκούν 
την άμεση δράση χωρίς ανάθεση και ιεραρχία.

Ο θεσμικός φεμινισμός θεωρεί ότι οι νόμοι που θα θεσπίσουν την ισότητα των φύλων, θα 
κάνουν πιο «φεμινιστική» την ιεραρχική δόμηση του καπιταλισμού. Οι ελευθεριακές φε-
μινίστριες βλέπουν τον αντιπατριαρχικό αγώνα, όχι ως κατάκτηση μιας «ισότιμης» θέσης 
στην κυριαρχία μαζί με τους άντρες κρατιστές, αλλά ως κατάργηση κάθε σχέσης επιβολής.

Οι θεσμικές φεμινίστριες θέλουν ο άντρας να μοιράζεται τις δουλειές στο σπίτι και να συ-
μπληρώνει τη γυναίκα μέσα από τους κανόνες του δίπολου «άντρας-γυναίκα». Οι ελευθε-
ριακές φεμινίστριες αμφισβητούν ριζοσπαστικά την ετεροκανονικότητα (και το σύνολο των 
κανόνων του διπόλου φύλου), την δομή της πατριαρχικής οικογένειας και την αντίληψη 
περί «αγάπης» που την συντηρεί.

(η αναφορά σε θηλυκό στο κείμενο αναφέρεται σε 
κάθε άτομο που καταπιέζεται από την πατριαρχία)

Το 2020 μετρήσαμε βιασμούς, γυναικοκτονίες, κακοποιήσεις, συγκαλύψεις και σχετι-
κοποίηση πολλών περιστατικών έμφυλης βίας. Πίσω από καραντίνες, απαγορεύσεις, μά-
σκες και αφθονία καταστολής, κακοποιήθηκαν πολλές. Μίλησαν λίγες. Κατάφεραν να 
ξεφύγουν ακόμη λιγότερες. Σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφηκαν και μικρές νίκες που 
φαίνονται όμως πραγματικά μεγάλες. Σε Αργεντινή και Πολωνία κερδήθηκε η προσβασι-
μότητα στην επιλογή της έκτρωσης. Κι ενώ φαντάζει μεγάλη νίκη στην ουσία είναι μικρή, 
καθώς δεν εξαλείφθηκε η διαρκής απειλή απέναντι στα σώματά μας από πλευράς κράτους 
και πατριαρχίας. Η ποινικοποίηση της έκτρωσης είναι ένα διαρκές επίδικο που παίζεται 
σε αρκετά κράτη στον πλανήτη κι αναλόγως της εκρηκτικής ή όχι αντίδρασης, τροποποι-
είται και η στρατηγική του κρατικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στον έλεγχο του θηλυκού 
σώματος και κατ’ επέκτασιν και της υγείας αλλά και της επιθυμίας. Με λίγα λόγια είναι 
ένα θέμα που επανέρχεται συνεχώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ κράτους 
και υπηκόων του.

Ο τρόπος που το κράτος χειρίζεται το θέμα της έκτρωσης δεν διαφέρει από το πώς αντιμε-
τωπίζεται μια καταγγελία βιασμού. Στο μικροσκόπιο θα μπει η ζωή της θηλυκότητας, έτσι 
ώστε να βρεθεί σε τι «έφταιξε» ώστε να βιαστεί ή να μείνει έγκυος. Έχετε δει ποτέ να γίνεται 
εκτεταμένη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα – εκτός φεμινιστικών κύκλων – για τον βιαστή 
που φταίει επειδή βίασε (όταν δεν είναι μετανάστης, Ρομά κλπ φυσικά) ή για τον άντρα 
που δεν φοράει προφυλακτικό «γιατί σφίγγει το πουλί του», «γιατί δεν μπορεί να το ευχαρι-
στηθεί έτσι» και άλλες πολλές μαλακίες που έχουμε όλες μας ακούσει; Και στις περιπτώ-
σεις ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, όπως και στον βιασμό, όλη η πατριαρχική προπαγάνδα 
στόχο έχει να ενοχοποιήσει το υποκείμενο που το αντιμετωπίζει άμεσα. Ενοχοποίηση ότι 
προκάλεσε με το ντύσιμο και την συμπεριφορά της τον βιασμό, ενοχοποίηση ότι η κατα-
στροφή κυττάρων είναι δολοφονία ανθρώπινης ζωής. 

Μικρές νίκες 
κι ένας διαρκής 
πόλεμος
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Πρόκειται για έναν διαρκή πόλεμο στον οποίο καταγράφουμε μικρές ή μεγάλες νίκες, 
ήττες και υποχωρήσεις. Η καταδίκη των βιαστών και γυναικοκτόνων της Ελένης Τοπαλού-
δη (Μανόλης Κούκουρας και Αλέξανδρος Λουτσάι) ήταν μια μικρή νίκη μέσα στο 2020. 
Αναρωτηθήκαμε (ρητορικά) όμως τι θα γινόταν αν στην θέση της ήταν μια μετανάστρια, 
μια Ρομνί, μια τοξικοεξαρτημένη. Πρόσφατα βρέθηκε σε βαλίτσα τον πτώμα της Λιν Κιου 
Γιουν, που είχε εξαφανιστεί από τον Οκτώβρη. Όμως η γυναικοκτονία της δεν συγκίνησε. 
Κι ίσως δεν μάθουμε πολλά για το πώς και ποιοι τερματίσαν την ζωή της. Όμως μας ενδια-
φέρει το ίδιο. Μας εξοργίζει το ίδιο με κάθε βιασμό και γυναικοκτονία, με κάθε κακοποί-
ηση σε οποιοδήποτε σημείο της γης.

Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πανηγυρίσουμε για τους μερικούς ελιγμούς των κρατικών 
μηχανισμών όταν πρόκειται για τον συνολικό μας πόλεμο ενάντια στην πατριαρχία. Όταν 
το κράτος επιλέγει να κάνει ένα βήμα πίσω, έχει ήδη σχεδιάσει την αντεπίθεση. Υποχωρεί 
ένα βήμα για να φανεί πιο δημοκρατικό και πιο «ευαίσθητο», ακόμη και πιο «συμπεριλη-
πτικό» σε ζητήματα φύλου, για να υποχωρήσουν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις, ή έστω να 
αμβλυνθούν, χωρίς όμως να καταργεί την αναπαραγωγή της πατριαρχικής βίας. Ένα κρά-
τος άλλωστε, εξ αρχής, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη διαρκών καταπιέσεων και 
συνθηκών εκμετάλλευσης. Δεν μειώθηκαν οι γυναικοκτονίες, οι βιασμοί, οι κακοποιήσεις, 
οι διακρίσεις, η υποτίμηση, η παρενόχληση όταν περισσότερες γυναίκες «κατέκτησαν» 
θέσεις εξουσίας. 

Πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας δικαιολογούνται και παραβλέπονται και όλες 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, αλλά αν δεν συμβαίνουν προσωπικά σε εμάς, δεν μπορούμε 
να συσχετιστούμε. Ο αυξανόμενος αριθμός γυναικών και θηλυκοτήτων που έχουν εγκλω-
βιστεί σε κακοποιητικές σχέσεις είναι ένα ζήτημα που παραβλέπεται από την κοινωνία 
και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα πολύ ευαίσθητό θέμα και είναι πολύ δύσκολο για τα 
άτομα που  βιώνουν την κακοποίηση να φύγουν από μια τέτοια σχέση, πολλές φορές είναι 
δύσκολο ακόμα και να μιλήσουνε γι’ αυτό. 

Σε αυτό το κείμενο θα εστιάσουμε όμως σε σχέσεις κακοποίησης όπου ο θύτης είναι 
άντρας και την τοξικότητα αυτών των σχέσεων την βιώνουν θηλυκότητες. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι παραβλέπουμε το γεγονός πως κακοποίηση μπορεί να ασκήσει κάθε άτομο ανεξαρτή-
τως φύλου. 

Στις κακοποιητικές σχέσεις υπάρχει η συναισθηματική και σωματική κακοποίηση, ο εκ-
φοβισμός, το ανδρικό προνόμιο, ο εξαναγκασμός. Οι κακοποιητικές σχέσεις είναι περί-
πλοκες όπου το θύμα παγιδεύεται σε απότομα και βίαια ξεσπάσματα θυμού του θύτη, 
απειλές, προσβολές, διαρκής υποτίμηση και χρήση υβριστικών χαρακτηρισμών, απομό-
νωση από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, βιασμό, έντονα και παράλογα ξεσπά-
σματα ζήλιας, άσκηση ελέγχου της κάθε κίνησης, πιέσεις για εγκατάλειψη της εργασίας ή 
των σπουδών, οικονομικός έλεγχος. 

Ο φόβος είναι ένας από τους κυριότερους λογούς που οι γυναίκες παραμένουν στις κα-
κοποιητικές σχέσεις. Φόβος για τη ζωή τους (ή και των παιδιών τους) αλλά και φόβος για 
το πως θα είναι οι ζωές τους όταν θα απελευθερωθούν από τον κακοποιητή τους. Αυτό 
συμβαίνει συνήθως όταν οι γυναίκες είναι οικονομικά εξαρτημένες από τους κακοποιητές 
τους, είτε επειδή τους παίρνουν τα λεφτά που δουλεύουν είτε επειδή δε τις αφήνουν καν 
να δουλέψουν. 

Όμως όταν συνέβη αυτό, πολλές ομαδοποι-
ήσεις, που ο λόγος και η δράση τους αφορά 
την διεκδίκηση περισσότερων κοινωνικών 
και πολιτικών δικαιωμάτων σε ζητήματα φύ-
λου, πανηγύρισαν. Αυτές οι «κατακτήσεις» 
δεν μας αφορούν και δεν πανηγυρίσαμε. Δεν 
επιθυμούμε έναν πιο ευγενικό, συμπεριλη-
πτικό, οικολογικό καπιταλισμό. Πολεμάμε 
για έναν κόσμο ελευθερίας, αλληλεγγύης 
και ισότητας. Πολεμάμε για έναν κόσμο που 
δεν χωράει υποκείμενα που καταπιέζουν 
και εξουσιάζουν. Και σίγουρα δεν αναζητού-
με προσωρινές λύσεις φυγής από αυτό τον 
πόλεμο. Δεν θα μας ικανοποιούσε για παρά-
δειγμα ένα φεμινιστικό κοινόβιο σε ένα βου-
νό με αυτάρκεια σε ενέργεια και τροφή, γιατί 
δεν έχουμε σκοπό να αποφύγουμε την μάχη, 
αλλά να κερδίσουμε τον πόλεμο. Ένα διαρκή 
πόλεμο που γράφεται πάνω στα σώματά μας.

Πίσω από καραντίνες, απαγορεύσεις, μάσκες 
και αφθονία καταστολής, κακοποιήθηκαν 
πολλές. Μίλησαν λίγες. Κατάφεραν να 
ξεφύγουν ακόμη λιγότερες.

20

Γιατί 
δε φεύγει;
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O κακοποιητής χειραγωγεί και πείθει την γυναίκα ότι είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε κακό 
συμβαίνει στη σχέση και ασκεί έτσι καταπίεση δημιουργώντας ενοχές. Η ψυχολογική 
κακοποίηση βλάπτει την ψυχική υγεία του θύματος και κάνει όλο και πιο δύσκολο να 
καταγγείλει την βία και να φύγει από αυτή. 

Παράλληλα με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της κακοποίησης ένας ακόμη παράγοντας που 
λειτουργεί αποθαρρυντικά για το θύμα είναι η στάση της αστυνομίας, που σε καταγγελίες 
ενδοοικογενειακής βίας συνήθως δεν κάνουν κάτι παραπάνω από μια σύσταση και προ-
τρέπουν το θύμα να μην κάνει μήνυση.

Οι κακοποιητικές σχέσεις όμως δεν ξεκινούν με κακοποίηση. Το αντίθετο. Οι μισογύνη-
δες/νάρκισσοι/χειριστικοί τύποι όταν εντοπίζουν το επόμενο θύμα τους, τη γυναίκα που 
βλέπουν ως ένα ακόμη τρόπαιο που πρέπει να 
κατακτήσουν, μπορούν να σερβίρουν το προφίλ 
του πιο περιποιητικού, του πιο τυφλά ερωτευμέ-
νου άντρα που διατίθεται να κάνει τα πάντα για 
σένα ώστε να είσαι ευτυχισμένη. Όταν πια είναι 
σίγουροι πως έχουν δεδομένη την αφοσίωση και 
την εμπιστοσύνη σου, τότε αρχίζουν μεθοδικά 
και σταδιακά τα πρώτα δείγματα προσπάθειας 
τους να σε αποκόψουν από το φιλικό και οικο-
γενειακό σου περιβάλλον επιστρατεύοντας κάθε 
πιθανό και απίθανο λόγο. Κι αν θυσιάσεις για 
αυτόν τον ιδανικό έρωτα τις προσωπικές σου 
επαφές, αρχίζεις σιγά σιγά να συναναστρέφεσαι 
μόνο με άτομα που εγκρίνει ο ίδιος ή και με 
κανένα. Ύστερα σιγά σιγά εμφανίζεται η ζήλια 
και η κτητικότητα. «Γιατί σε κοίταξε έτσι εκεί-
νος; Τι έκανες και προκάλεσες; Μην το φοράς 
αυτό θα σε κοιτάνε όλοι.», λίγα από τα κλισέ 
τους. Στο ίδιο μοτίβο μπορεί να προσπαθήσουν 
να σε αποκόψουν από την εργασία σου, εκτός 
αν στόχος τους είναι και να σε εκμεταλλεύονται 
οικονομικά. Έπειτα θα αρχίσει η υποτίμηση της 
νοημοσύνης σου, της ικανότητάς σου, της αντί-
ληψης σου και θα βγαίνεις τρελή και υπερβο-
λική όταν μιλάς για την συμπεριφορά που αντι-
μετωπίζεις. Κάποιες φορές η ψυχολογική βία 
μπορεί να φτάσει – πολύ συχνά – σε σωματική 
βία. Σε ξυλοδαρμούς, σε βιασμούς, σε γυναικοκτονίες. Κι αν φύγεις τότε εμφανίζονται με-
τανοημένοι προσπαθώντας να σε πείσουν να επιστρέψεις, μόνο που αυτή τη φορά η κόλα-
ση θα είναι χειρότερη από πριν. Συχνά αυτοί οι τύποι έχουν το κέρατο για ευκολάκι. Έτσι 
επιβεβαιώνεται ο ανδρισμός τους και δεύτερον μπορούν να φέρονται το ίδιο χειριστικά σε 
πολλές ταυτόχρονα. Μέχρι να φτάσεις στο σημείο να συνειδητοποιήσεις πότε συνέβησαν 
όλα αυτά, έχεις κατέβει πολλά σκαλοπάτια αυτοεκτίμησης και σιγουριάς. Κάθε μέρα σε 
μια τέτοια σχέση είναι και ένα κομμάτι λιγότερο της προσωπικής αυτονομίας. Πριν το 
καταλάβεις έχεις εξαρτηθεί ψυχολογικά και πολλές φορές οικονομικά από τον δυνάστη 
σου. Ψυχολογικά γιατί έχοντας ζήσει τον πρώτο καιρό που ήταν ιδανικός και ρόδινος, επι-
θυμείς να τον επαναφέρεις και προσπαθείς να μην τον εκνευρίζεις. Συχνά επιρρίπτεις τις 

ευθύνες για την συμπεριφορά του σε σένα. 
«Με αγαπάει αλλά κι εγώ τον εκνευρίζω…». 
Σε όλο αυτό τον ψυχικό λαβύρινθο της κα-
κοποίησης έχεις χάσει εσένα την ίδια. Και 
σίγουρα δεν μπορείς να φανταστείς την ζωή 
σου απαλλαγμένη από αυτά τα δεσμά. Σε 
περιπτώσεις που υπάρχουν και παιδιά εί-
ναι διπλά δύσκολο. Αλλά και από πλευράς 
κρατικών δομών είναι δύσκολο για μια θη-
λυκότητα να γλυτώσει από τον κακοποιητή 
της, καθώς αυτές οι δομές είναι ανεπαρκείς 
σε επίπεδο υποστήριξης – ψυχολογικής, οι-
κονομικής, κοινωνικής -και λιγοστές. Αντί-
στοιχα σε καταγγελίες εμφυλης βίας που 
φτάνουν στην δικαιοσύνη του κράτους, κα-
λείσαι εσύ που επέζησες να αποδείξεις ότι 
αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και 
επιθυμεί το κακό σου.

Η κοινωνία κανονικοποιεί τις κακοποιητικές 
συμπεριφορές και έτσι τα θύματα περιβάλ-
λονται από κοινωνική πίεση. Η μηδενική 
υποστήριξη και ο στιγματισμός που μπορεί 
να λάβουν οι επιζώσες από το συγγενικό ή 
φιλικό τους περιβάλλον όταν μιλήσουν για 
την βία που ζουν, είναι ανασταλτική στο να 
φύγουν. Πολύ συχνά οι γυναίκες που δέχο-
νται τη βία μπορεί να ακούσουν από το περί-
γυρο τους ότι είναι υπερβολικές, ότι είναι «οι-
κογενειακή υπόθεση», ότι «κάτι θα του έκανε 
και αύτη».

Παρόλα αυτά υπάρχουν και εκείνες που κα-
ταφέρνουν να σπάσουν την σιωπή τους και 
να ξεφύγουν. Αυτό που οφείλουμε να κά-
νουμε είναι να δρούμε υποστηρικτικά σε αυ-
τές,  χωρίς να συγκαλύπτουμε ή να δίνουμε 
κανένα ελαφρυντικό στους θύτες τους. Να 
τις ακούμε χωρίς να τις κρίνουμε. Οι φωνές 
τους να ακουστούν έτσι ώστε και άλλες που 
βρίσκονται στην ιδιά κατάσταση να βρουν τη 
δύναμη και υποστήριξη που χρειάζονται για 
να μιλήσουν. Καμία δεν είναι μονή όσο είμα-
στε η μια διπλά στην άλλη. 

Δεν αφήνουμε καμιά μόνη στα χέρια του 
κακοποιητή.

... Έπειτα 
θα αρχίσει η 
υποτίμηση της 
νοημοσύνης σου, 
της ικανότητάς 
σου, της 
αντίληψης σου 
και θα βγαίνεις 
τρελή και 
υπερβολική όταν 
μιλάς για την 
συμπεριφορά που 
αντιμετωπίζεις. 



Η σιωπή όταν σπάει 
κάνει θόρυβο…

Τον τελευταίο μήνα έχουν δημοσιευτεί αμέτρητες καταγγελίες σεξουαλικής, σωματικής και 
ψυχολογικής κακοποίησης στις οποίες οι θύτες προέρχονται από καλλιτεχνικούς, αθλη-
τικούς, εργασιακούς και πολιτικούς χώρους. Πρόκειται για άτομα σε θέσεις εξουσίας που 
επέλεξαν να κακοποιήσουν. Η μία καταγγελία έδωσε φωνή στην επόμενη κι έτσι άνοιξε το 
καπάκι ενός βόθρου, που η πλειοψηφία του κοινωνικού σώματος αγνοεί επιδεικτικά ή τον 
αναπαράγει και τον συγκαλύπτει επίσης συστηματικά επί χρόνια. Στο πρώτο δίμηνο του 
2021 άνοιξε ο φάκελος έμφυλη βία στο δημόσιο λόγο. Και αυτό συνέβη γιατί κατήγγειλαν 
τις τραυματικές τους εμπειρίες γυναίκες και άντρες που αποτελούν δημόσια πρόσωπα. Οι 
αντιδράσεις πολύ κόσμου απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες κινήθηκαν στα ίδια στερεοτυ-
πικά μοτίβα που συναντάμε σε κάθε καταγγελία έμφυλης βίας. Απαξίωση, χλευασμός των 
επιζώντων, προσπάθεια απόδοσης κρυμμένων συμφερόντων πίσω από την στοχοποίηση 
των καταγγελλόμενων, είναι λίγα από τα κλασσικά στοιχεία των απολογητών και απολογη-
τριών της πατριαρχίας.

Γιατί τώρα; Γιατί άνοιξαν τώρα αυτές οι καταγγελίες; Οι λόγοι για τους οποίους ένα επιζών 
άτομο επιλέγει να μιλήσει για το τραύμα που φέρει, είναι πολλοί και για κάθε άτομο είναι 
διαφορετική η εσωτερική διεργασία που το ωθεί στην απόφαση να εκτεθεί, να μιλήσει, να 
διεκδικήσει το δίκιο του. Πόσο μάλλον το να αποφασίσει να μιλήσει δημόσια, γνωρίζοντας 
εκ των προτέρων πως θα δεχτεί κατά κύριο λόγο απαξίωση, μείωση του βιώματός του, χλευ-
ασμό, καχυποψία και ισαποστακισμό από τους «δεν γνώριζα», «δεν ξέρω αν λέει αλήθεια», 
«θα αποφανθεί η δικαιοσύνη». Το «γιατί μιλάει τώρα;» είναι κάτι που ουσιαστικά δεν μας 
αφορά ώστε να το ρωτάμε. Δεν δικαιούμαστε να αναρωτιόμαστε γιατί μιλάει τώρα κάποιος 
άνθρωπος που επέζησε από μια τέτοια τραυματική εμπειρία, όπως δεν δικαιούμαστε να 
κατηγορούμε όσα άτομα επιλέγουν να μην μιλήσουν. Δεν είναι υποχρέωση του επιζώντος 
ατόμου να μιλήσει. Είναι υποχρέωση πολλών άλλων να αναλογιστούν το πώς συμβάλλουν 
με την στάση τους, ώστε να υπάρχουν κακοποιητές γύρω μας που δρουν ανενόχλητοι. Συν-
νεφόπτωση στην πατριαρχία δεν υπάρχει. Υπάρχει συγκάλυψη και πλυντήριο.

Τον δρόμο για να γίνουν αυτές οι καταγγελίες δημόσια, τον άνοιξαν χιλιάδες άλλες καταγ-
γελίες μη διάσημων που έχουν προηγηθεί. Καταγγελίες που απαξιώθηκαν, που παραγρά-

φηκαν – η υπόθεση βιασμού της Μπεκατώ-
ρου παραγράφηκε ήδη -, όπου αθωώθηκαν, 
συγκαλύφθηκαν και ξεπλύθηκαν οι θύτες 
σε αστικά και μη δικαστήρια, όπου διαπο-
μπεύτηκαν και κυνηγήθηκαν τα θύματα 
τους. Τον άνοιξαν αυτόν το δρόμο μέσα στο 
ζόφο οι επί χρόνια επίμονοι και επίπονοι φε-
μινιστικοί αγώνες και ο φεμινιστικός λόγος, 
που σπάει με κάθε κόστος την συγκάλυψη 
και το πλυντήριο της έμφυλης βίας. Ο φε-
μινισμός είναι εδώ χρόνια και υφαίνει δίχτυ 
προστασίας για τα άτομα που μιλάνε και για 
τους υποστηρικτικούς τους κύκλους, απέ-
ναντι στα σύγχρονα κυνήγια μαγισσών που 
στήνουν με κάθε ευκαιρία οι κακοποιητές 
μαζί με τις αγέλες που τους συγκαλύπτουν 
και τους ξεπλένουν. 

Ταυτόχρονα το τελευταίο διάστημα παρα-
τηρούμε την βιασύνη των πολιτικών χώρων, 
κοινοβουλευτικών και μη, να δηλώσουν κα-
ταδίκη της έμφυλης βίας (γενικά) προκειμέ-
νου να ξεπλύνουν την συστηματική και επι 
χρόνια συγκάλυψη που παρέχουν σε θύτες 
μέσα στους κύκλους τους. Την ίδια στιγμή 
που η δικαιοσύνη του κράτους παραγράφει 
βιασμούς και κακοποιήσεις, δίνει το δικαί-
ωμα στους κακοποιητές να καταθέσουν μή-

νυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον 
των θυμάτων τους. Την ίδια στιγμή που πο-
λιτικοί χώροι έχουν κάνει κάθε προσπάθεια 
να θαφτούν αμέτρητα περιστατικά έμφυλης 
βίας και κακοποίησης στο εσωτερικό τους, 
σπεύδουν να τοποθετηθούν «εχθρικά» απέ-
ναντι στους διάσημους καταγγελόμενους 
κακοποιητές, ακολουθώντας την πιστή συ-
νταγή του πλυντηρίου. Αν κάποιοι μέσα σε 
όλο αυτό το κλίμα δημοσιοποίησης περιστα-
τικών επιχειρούν να κερδίσουν επικοινωνια-
κά αυτοπροβολή και να ξεπλυθούν ως μάχι-
μοι/ες αντισεξιστές/ριες, είναι αυτοί που επί 
χρόνια στήνουν κυνήγι μαγισσών εναντίον 
οποιουδήποτε ατόμου «τολμά» να καταγγεί-
λει τους βιαστές και τις αγέλες τους.

Ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα 
τέτοιου ξεπλύματος είναι και η υπουργός 
«πολιτισμού» που απέσυρε βιαστικά τις δη-
λώσεις της περί τηλεδικαστηρίων και «με-
μονωμένων περιστατικών» αλλά και τα περί 
στοχοποίησης του Λιγνάδη, για να δηλώσει 
εκ νέου πως έπεσε από τα σύννεφα κι εξα-
πατήθηκε. Η ίδια που τον πρότεινε για τη 
θέση του διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου 
με τα καλύτερα λόγια, η ίδια σήμερα δηλώ-
νει πως δεν τον γνώριζε. Συνεπώς είτε μιλά-
με για το κυβερνών κόμμα που ξέπλυνε και 
συγκάλυψε την υπόθεση του παιδοβιαστή 
Γεωργιάδη, είτε για οποιοδήποτε άλλο πο-
λιτικό χώρο, είτε «αντιεξουσιαστικό» είτε θε-
σμικό, που ακολουθεί την στρατηγική της 
πατριαρχίας απαρέγκλιτα, είναι ένα και το 
αυτό. Κάθε κυριαρχικό σίχαμα που επιλέγει 
να κακοποιήσει, δεν θα το επιχειρούσε αν 
σε πρώτη φάση δεν είχε εξασφαλισμένη την 
στήριξη, την συγκάλυψη και τη παραδοσια-
κή διαχείριση πλυντηρίου της αγέλης του. 
Δεν μας σοκάρει το ότι θύτες, για τους οποί-
ους δημοσιοποιούνται μία ή δέκα ή εκατό 
καταγγελίες, έχουν το θράσος να κυκλοφο-
ρούν και να απειλούν με αντεκδίκηση. Μας 
εξοργίζει.

Ακόμη και τώρα που όλες αυτές οι υποθέ-
σεις έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, 
τα πλυντήρια δεν έχουν πάψει να λειτουρ-
γούν. Ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Οι απο-
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λογητές και απολογήτριες της πατριαρχίας 
δουλεύουν ασταμάτητα όταν προκύπτει 
κάποια καταγγελία, προκειμένου να επα-
ναφέρουν την βολική, για αυτούς και τους 
ομοίους τους, πατριαρχική κανονικότητα, 
που δεν θα διαταράσσεται από καμία τρε-
λή, υπερβολική, μυθομανή, συκοφάντρια. 
Οι δηλώσεις των ίσων αποστάσεων, οι «δεν 
ξέρω τι πραγματικά έγινε», «δεν μου έχει 
συμβεί» το μόνο που κάνουν είναι να λει-
τουργούν υπερασπιστικά προς τους κακο-
ποιητές, διαμορφώνοντας και ενισχύοντας 
ένα κλίμα αμφισβήτησης. Οι δηλώσεις «αν 
μου συνέβαινε εμένα θα έκανα χαμό» υπο-
νοούν πως το θύμα δεν αμύνθηκε όσο «πρέ-
πει» ή πως έχει ευθύνη για την κακοποίησή 
του. Αλήθεια πόσο πρέπει να αμυνθεί ένα 
θύμα έμφυλης βίας; Τόσο όσο να φυλακι-
στεί λόγω αυτοάμυνας ως ανθρωποκτονία 
από πρόθεση; (Βλέπε υποθέσεις γυναικείας 
αυτοάμυνας απέναντι σε βιαστές και κακο-
ποιητές στις οποίες οι γυναίκες που αμύν-
θηκαν βρίσκονται φυλακή και οι θύτες νε-
κροί. Περισσότερα σχετικά με τις υποθέσεις 
στο κείμενο «Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα 
στην αυτοάμυνα» της Αναρχικής Συλλογικό-
τητας mⒶnifesto). Οι ισαποστάκιδες βγά-

ζουν τον εαυτό τους από την πιθανή θέση να 
βιώσουν κακοποίηση καθώς θεωρούν πως 
βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση εντός του πατρι-
αρχικού στρατοπέδου. Δηλαδή λειτουργούν 
σύμφωνα με τα πρότυπα και δεν παίρνουν 
θέση σε τίποτα. Αυτά τα άτομα που επιλέ-
γουν να μην τοποθετούνται προκειμένου να 
μην χαλάσουν τις παρέες τους, τις πολιτικές 
συνεργασίες τους, τις κοινωνικές τους σχέ-
σεις, έχουν εξαρχής πάρει θέση στο πλευρό 
των καταπιεστών, στο πλευρό των βιαστών. 
Και γι αυτό το λόγο είναι εξαρχής εχθροί 
μας. Στους απολογητικούς κύκλους βλέ-
πουμε και τους «στηρίζω αν έγινε κάτι τέτοιο 
το θύμα. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν 
όντως έγινε». Άμεσα ή έμμεσα επιστρατεύ-
εται το νομικίστικο πατριαρχικό «τεκμήριο 
αθωότητας» που το συναντάμε σε κάθε περί-
πτωση έμφυλης βίας. Είναι το παραδοσιακό 
αστικό δόγμα «είναι αθώος μέχρι αποδείξεως 
του αντιθέτου». Πώς λοιπόν θα αποδείξει ένα 
επιζών άτομο την κακοποίησή του όταν δεν 
υπάρχουν μάρτυρες; Την απάντηση μας την 
έχουν δώσει ήδη όλες οι αποφάσεις, αστικών 
και μη δικαστηρίων, που αθωώνουν συστη-
ματικά εδώ και χρόνια βιαστές, γυναικοκτό-
νους, παιδοβιαστές, κακοποιητές και που 
βάζουν στο σκαμνί θύματα σαν να είναι οι 
θύτες. Η πατριαρχία ως προκαπιταλιστική 
εξουσιαστική κοινωνική δόμηση έχει προ-
βλέψει για την διαχείριση τέτοιων «κρίσεων». 
Ο στόχος είναι πάντα ένας: «κάψτε τη μάγισ-
σα». Μόνο δικαιοσύνη δεν περιμένουμε να 
βρούμε εντός της πατριαρχίας. Δεν έχουμε 
τέτοιες ψευδαισθήσεις.

Συνεχίζοντας στην διαδικασία πλυντηρίου 
που έχει στηθεί αυτή την περίοδο, ακούγεται 
συχνά η γνωστή πατριαρχική καραμέλα περι 
«ποινικοποίησης του φλερτ» ως αποτέλεσμα 
του φεμινισμού. Αν και γελοίο επιχείρημα 
αξίζει να αναφερθεί πως το φλερτ κι ο έρωτας 
γενικότερα, κάθε άλλο παρά κακοποιητικά 
μπορούν να είναι. Κι αν κάτι κακοποιητικό 
βαφτίζεται φλερτ, έρωτας, αγάπη ή ακόμα 
και κακιά στιγμή τότε δεν έχουμε παρά να 
κάνουμε με κανονικοποίηση έμφυλης βίας 
και πατριαρχικών στερεοτύπων. Αν στα μυα-
λά κάποιων, αντρών ή γυναικών, αδιάφορο 

μας είναι, είναι κανονικότητα το σφύριγμα 
στο δρόμο, το χούφτωμα, οι βρισιές, το να 
σε ακολουθούν, το να σε παίρνουν τηλέφωνο 
και να βαράνε μαλακία, το να σου στέλνουν 
dick pics, να σε στριμώχνουν, να σου επι-
τίθενται και να παραβιάζουν γενικότερα τα 
όρια σου, είναι ακριβώς ο λόγος που γενιά 
τη γενιά, τα παιδιά μεγαλώνουν με όλα αυτά 
τα πατριαρχικά, παραβιαστικά στερεότυπα. 
Στερεότυπα που μπορεί και να καταλήγουν 
σε νέους βιασμούς και νέες γυναικοκτονί-
ες. Η σεξουαλική παρενόχληση και το φλερτ 
δεν ταυτίζονται ποτέ. Και ναι ο φεμινισμός 
αναδεικνύει όλες τις κακοποιητικές εκφάν-
σεις της πατριαρχίας.

Περνώντας στο επίπεδο της επικοινωνιακής 
διαχείρισης και προβολής των καταγγελιών, 
δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε 
στον ρόλο που παίζουν τα μμε αυτή την πε-
ρίοδο. Ας δούμε όμως το πώς ως τώρα, πριν 
δηλαδή καταγγείλουν την κακοποίησή τους 
δημόσια πρόσωπα, προβάλλονταν περιστα-
τικά έμφυλης βίας και κακοποίησης από 
τα μμε. Σε υποθέσεις γυναικοκτονιών το-
νίζονταν με κάθε τρόπο πως πρόκειται για 
«κακιά στιγμή», ζήλια, «θόλωμα» και ταυτό-
χρονα σε αρκετές περιπτώσεις δινόταν με-
γάλη έμφαση στο πόσο «καλό παιδί» είναι ο 
θύτης. Στα τηλεπαράθυρα στηνόταν αγώνας 
να ξεπλυθεί η υπόθεση και να παρεκτραπεί 
η προσοχή του κοινού από την πραγματι-
κότητα του γεγονότος. Δηλαδή από το ότι 
είχαμε μια ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας 
όπου ο γυναικοκτόνος θεώρησε κτήμα του 
το θύμα και δικαίωμά του να αφαιρέσει τη 
ζωή της. Οι τηλεπερσόνες παίζουν το ρόλο 
του δικηγόρου του θύτη μέσα από μια επι-
μελώς συγκαλυμμένη προσπάθεια μείωσης 
της σοβαρότητας του φαινομένου της γυναι-
κοκτονίας αλλά και των λόγων που οδηγούν 
σε αυτή. Δηλαδή τη χρόνια αναπαραγωγή 
των πατριαρχικών στερεοτύπων. Τα μμε σε 
αυτές τις περιπτώσεις ξεπλένουν κάθε γυ-
ναικοκτονία πριν τα αστικά δικαστήρια. 
Αντίστοιχα σε περιπτώσεις βιασμών τα μμε 
δεν θα παραλείψουν να αναφέρουν το τι φο-
ρούσε η επιζώσα, αν ήπιε, αν διασκέδαζε, τι 
σεξουαλική ζωή είχε. Θα εργαλειοποιήσουν 

όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την κουλτού-
ρα του βιασμού και θα την αναπαράγουν 
αφήνοντας έμμεσα την υπόνοια πως «τα 
θελε και τα παθε», πως «προκάλεσε». Αυτά 
βέβαια ισχύουν όταν οι βιαστές είναι ντό-
πιοι άντρες καθημερινοί. Αν οι βιαστές είναι 
μετανάστες τότε βλέπουμε την αναμφίβολη 
καταδίκη του βιασμού και του θύτη και την 
υποστήριξη της επιζώσας. Προφανώς και τα 
μμε δεν διακατέχονται από αντισεξιστικές 
τάσεις και δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση 
ως προς αυτό. Θυμόμαστε πριν ένα περίπου 
χρόνο το πόσο αστείο είχε φανεί στο πάνελ 
του Λιάγκα η σεξουαλική παρενόχληση φοι-
τήτριας στο ΑΠΘ και το πώς μετά την κα-
τακραυγή που δέχτηκαν στα social media 
προσπαθούσαν να το μαζέψουν με συγνώ-
μες. Αντίστοιχα περιστατικά έχουμε δει και 
πιο πρόσφατα όπως για παράδειγμα σε εκ-
πομπή που ήταν ξεκαρδιστικό για τις τηλε-
περσόνες να ακούνε για το βιασμό γυναίκας 
από δίδυμους άντρες.

Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω το 2012 τα 
μμε συμμετείχαν στο κυνήγι μαγισσών που 
έστησε ο Λοβέρδος διαπομπεύοντας ορο-
θετικές γυναίκες. Τα πρόσωπα και τα στοι-
χεία αυτών των γυναικών παίζανε σε κάθε 
κανάλι, σε κάθε δελτίο, σε κάθε εκπομπή, 
χωρίς φυσικά να υπάρχει ίχνος ευαισθησί-
ας καθώς συνειδητά κατέστρεφαν τόσο την 
ψυχολογία των ίδιων των γυναικών αλλά και 
των οικογενειών τους. Εκείνη την περίοδο 
η υπόθεση των οροθετικών αποτέλεσε την 
λεία που επιζητούσαν τα αρπακτικά των μμε 
προκειμένου να παράξουν θέαμα στα πλαί-
σια της «υγειονομικής προστασίας» πορνο-
πελατών. Δεν στιγματίστηκαν ποτέ οι πορνο-
πελάτες. Κι ακόμη πιο παλιά το 1998 όταν 
η Ζούγκλα δημοσίευε την γνωστή βιντεοκα-
σέτα του παιδοβιαστή Κορκολή, ένας από το 
πάνελ είχε αναφέρει πως «ε καλά ποιος από 
εμάς δεν έχει πάει με 14χρονο;» βρίσκοντας 
τα συγκαταβατικά νεύματα των υπολοίπων 
γύρω του. Για την ιστορία ο Κορκολής απο-
σύρθηκε για αρκετά χρόνια στην αφάνεια 
και πρόσφατα επανήλθε ως μουσικός σαν να 
μην τρέχει τίποτα. Για την ανώδυνη επανα-
φορά του φυσικά φρόντισαν τα ίδια μμε που 
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το 1998 καταδικάζανε το γεγονός ως κάτι το 
ηθικά απαράδεκτο για τα δεδομένα της ελ-
ληνικής κοινωνίας.

Ο ρόλος των μμε εκτός από το να αναπα-
ράγουν, να προωθούν, να ενισχύουν και 
να εμπεδώνουν την κρατική προπαγάνδα, 
όπως αντίστοιχα και το ρατσισμό, την πα-
τριαρχία, τον εθνοπατριωτισμό και την τρο-
μοκρατία, είναι και να πουλάνε θέαμα. Και 
ως θέαμα αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες 
του τελευταίου διαστήματος. Από την στιγ-
μή που η πρώτη καταγγελία κέρδισε το εν-
διαφέρον του κοινού, και με κάθε επόμενη 
καταγγελία το ενδιαφέρον μεγάλωνε, είτε 
θετικά είτε αρνητικά, τα μμε δεν θα αφήναν 
αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ξαφνι-
κά είδαμε μια μεταστροφή «ευαισθησίας» 
στα μμε καθώς δίνουν βήμα στα επιζώντα 
άτομα των καταγγελιών να μιλήσουν και να 
καταθέσουν το βίωμα τους. Όπως αντίστοι-
χα και αρκετά δώσανε βήμα και στους κα-
ταγγελλόμενους έτσι ώστε «να ακουστεί και 
η άλλη πλευρά» γιατί αλίμονο, δημοκρατία 
έχουμε. Πόση δημοσιότητα θα δίνανε σε 
αντίστοιχες καταγγελίες αν τα θύματα δεν 
ήταν διάσημα; Σε πόσες εκπομπές θα κα-
λούσαν καθημερινούς ανθρώπους που κα-
τήγγειλαν την κακοποίησή τους; Σε καμία. 
Όσο οι καταγγελίες αυξάνονται και το θέμα 
παραμένει στην επικαιρότητα, βλέπουμε 
όλα αυτά τα αρπακτικά που έχουν στο πα-
ρελθόν χλευάσει, απαξιώσει, διαπομπεύ-
σει αντίστοιχα περιστατικά να χύνουν τώρα 
κροκοδείλια δάκρυα και να πουλάνε δήθεν 
ευαισθητοποίηση ως προς την έμφυλη βία. 
Εμπορεύονται την κατάθεση κακοποιητι-
κών βιωμάτων για να κερδίσουν ποσοστά 
τηλεθέασης. Επιπλέον αυτή την περίοδο 
είναι η ευκαιρία τους να ξεπλυθούν και να 
παρουσιάσουν πως παίρνουν θέση ενάντια 
στην έμφυλη βία. Πόσο όμως θα δίνουν δη-
μοσιότητα όταν αυτές οι υποθέσεις θα περά-
σουν στα χέρια της αστικής δικαιοσύνης και 
θα εξετάζονται από τα πατριαρχικά δικαστή-
ρια; Όταν οι δίκες θα παίρνουν αναβολές κι 
όταν οι υποθέσεις θα παραγράφονται; Με 
την ίδια συνταγή που ακολουθούν χρόνια, 
ποντάροντας στη λήθη, τα ονόματα των κα-

κοποιητών όταν δεν θα είναι στο επίκεντρο 
της τηλεθέασης θα σβηστούν και ίσως μετά 
από χρόνια θα επανέλθουν ως μετανοημένοι 
ή και ως αδικημένοι που θα συνεχίσουν την 
καριέρα τους. Σε αυτή τη λήθη ποντάρουν οι 
θύτες. Και σε αυτή τη λήθη συνένοχα είναι 
και τα μμε.

Ένα από τα πιο σημαντικά που αναδεί-
χτηκαν μέσα από όλες αυτές τις υποθέσεις 
κακοποίησης που δημοσιεύτηκαν, είναι το 
γεγονός πως μίλησαν δημόσια και άντρες. 
Αξίζει να σημειωθεί πως κι άλλοι άντρες ως 
τώρα έχουν μιλήσει για εμπειρίες κακοποί-
ησης τους μέσα σε υποστηρικτικούς κύ-
κλους. Γνωρίζοντας τα καταστροφικά στε-
ρεότυπα της τοξικής αρρενωπότητας που 
βομβαρδίζουν τα αγόρια από 0 χρονών, το 
να μιλήσει ένας άντρας και να καταθέσει βί-
ωμα σεξουαλικής κακοποίησης και παρενό-
χλησης, αποτελούσε μέχρι σήμερα ένα με-
γάλο κοινωνικό ταμπού. Αυτό το απόστημα 
τώρα έσπασε. Όσο το «αδερφή» είναι βρισιά 
και “κατάρα”, οι άντρες που υποφέρουν από 
την πατριαρχία, υποφέρουν σιωπηλά και 
μοναχικά. Οι επιζώντες που μίλησαν χλευ-
άστηκαν διπλά από τους απολογητές και τις 
απολογήτριες της πατριαρχίας με σχόλια 
«και καλά γιατί δεν τον πλάκωσε στο ξύλο;», 
«εμένα αν μου τύχαινε δεν θα το άφηνα έτσι» 
κ.α. Είναι πολύ συνηθισμένο για τα δεδο-
μένα της ματσίλας να λύνονται όλα με το 

ξύλο. Κι αν ένας άντρας δεν καταφύγει σε 
μάτσο συμπεριφορά για να αντιμετωπίσει 
μια σεξουαλική παρενόχληση τότε βγαίνει 
το σεξιστικό συμπέρασμα της κουλτούρας 
του βιασμού ότι «τα θελε και τα παθε». Ακό-
μη χειρότερα στην πατριαρχική αντίληψη 
ο βιασμός ενός άντρα μπορεί να είναι μόνο 
ομαδικός διαφορετικά «μπορεί να αμυνθεί» 
κι αν δεν αμύνθηκε τότε και πάλι «τα θελε». 
Σε αυτές τις στερεοτυπικές και επικίνδυνα 
απλουστευτικές αντιλήψεις ο επιζών «στιγ-
ματίζεται» ως γκέι που «επιθυμούσε ή επιδί-
ωκε» να του συμβεί ότι του συνέβη και άρα 
παύει να βρίσκεται εντός του πατριαρχικού 
στρατοπέδου. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις έμ-
φυλης κακοποίησης αντρών από γυναίκες, 
όπως στην πρόσφατη περίπτωση κακοποίη-
σης μαθητή από την καθηγήτριά του, ανα-
παράγεται η αντίληψη πως ο άντρας είναι 
«τυχερός» και πως «θα πρεπε να το ευχαρι-
στηθεί» μέσα από ένα φετιχιστικό πρίσμα 
που καταγράφει αυτού του είδους την έμ-
φυλη κακοποίηση ως ικανοποίηση κάποιας 
φαντασίωσης. Για όλα τα παραπάνω είναι 
τόσο δύσκολο να μιλήσει ένας άντρας για 
την έμφυλη βία που αντιμετώπισε. Για όλα 
τα παραπάνω οι άντρες που μίλησαν σήμε-
ρα σε δημόσιο επίπεδο, άνοιξαν ένα ολοκαί-
νουριο δρόμο για τα δεδομένα της ελληνι-
κής κοινωνίας. Ακόμη είναι σημαντικό το 
ότι στο πλευρό όλων των καταγγελιών βρέ-
θηκαν από ειλικρινή και αλληλέγγυα θέση 
και άντρες που δεν αντιμετώπισαν περιστα-
τικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Δημιουρ-
γήθηκε δηλαδή εκείνος ο ζωτικής σημασίας 
υποστηρικτικός κύκλος γύρω από τα επιζώ-
ντα άτομα που σπάει τα στερεότυπα και τους 
φραγμούς που θέτει η πατριαρχία.

Δεν περιμένουμε δικαίωση από καμιά πα-
τριαρχική δικαιοσύνη και από κανένα κρά-
τος. Έχουμε ήδη δικαιώσει κάθε επιζών 
άτομο μέσα στον καθημερινό πόλεμο της 
πατριαρχίας. Το δικό μας στοίχημα είναι 
να μην αφήσουμε να συμπαρασύρει η λήθη 

και να ξεπλύνει κανένα περιστατικό έμφυ-
λης βίας και κακοποίησης διάσημων και 
μη διάσημων επιζώντων. Γνωρίζουμε πως 
σε αυτό τον πόλεμο οι μάχες δίνονται καθη-
μερινά. Το χρέος μας είναι να στεκόμαστε 
αλληλέγγυα και υποστηρικτικά στις καταγ-
γελίες δίνοντας χώρο και δύναμη σε κάθε 
επόμενη φωνή που αποφασίζει να σπάσει τη 
σιωπή. Γιατί για εμάς κανένας βιασμός, κα-
μιά γυναικοκτονία, καμία κακοποίηση δεν 
παραγράφεται. Στην κοινωνία που οραματι-
ζόμαστε δεν χωράνε κανενός τύπου κυριαρ-
χικά σιχάματα, ούτε μας αφορά η επιμόρ-
φωσή τους. Καμιά ανοχή στους εξουσιαστές 
και τους αγελαίους απολογητικούς τους κύ-
κλους συγκάλυψης και πλυντηρίου.
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8 Μάρτη 2020-2021
Από το κυνήγι μαγισσών μέχρι τη «γιορτή της 

γυναίκας» μια πατριαρχία δρόμος

Ο εορτασμός της 8ης Μάρτη ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας καθιερώθηκε όταν πριν 
ένα αιώνα περίπου, εργάτριες σοσιαλίστριες αναδείξαν τους συνδικαλιστικούς τους αγώνες 
και την διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου ως κομβικά για τη θέση της γυναίκας στην 
κοινωνία. Κι ενώ οι συνδικαλιστικοί αγώνες της εποχής, από τους νεκρούς αναρχοσυν-
δικαλιστές μάρτυρες του Χέιμαρκετ ως τις αιματηρές απεργίες, καταφέραν την βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας του τότε, λίγα έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα σε ότι αφορά την κατα-
πίεση της πατριαρχίας. Η πατριαρχία δεν καταπίεζε ποτέ μόνο την εργαζόμενη γυναίκα, 
αλλά κάθε φύλο που ξεφεύγει της κυρίαρχης κανονικότητας. Κι ενώ κερδήθηκε σε πολλές 
χώρες το δικαίωμα ψήφου, ελάχιστα άλλαξε η καθημερινή ζωή στην πατριαρχία, από την 
πατριαρχική δικαιοσύνη του κράτους, μέχρι τη θέση της γυναίκας στο σπίτι. Οι γυναίκες 
σοσιαλίστριες τότε είχαν παραλείψει στις διεκδικήσεις τους την αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας, εντός και εκτός σπιτιού, την κατάργηση του ρόλου της γυναίκας ως αναπαραγωγική 
μηχανή. Ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα.

αφίσα εκδήλωσης για τις 8 Μάρτη 2020

Νιώθει σήμερα μια μετανάστρια ή μια τρανς 
δικαιωμένη από την θεσμοθέτηση της 8ης 
Μάρτη; Υπάρχει ισότητα των φύλων σε ένα 
κόσμο με 365 μέρες πατριαρχίας το χρό-
νο; Όταν καθημερινά στον κόσμο πραγμα-
τοποιούνται σεξιστικές επιθέσεις, βιασμοί, 
γυναικοκτονίες, όταν γυρνάμε σπίτι με τα 
κλειδιά στο χέρι, αλήθεια τι σημαίνει η 8η 
Μάρτη για τις ζωές μας;

Η 8η Μάρτη σήμερα θεωρείται επέτειος και 
γιορτή, ενώ η πατριαρχία είναι εδώ κάθε 
μέρα. Είναι στην θέση της γυναίκας μέσα 
στο σπίτι (μάνα, νοικοκυρά, σύζυγος, κόρη). 
Στην θηλυκοποίηση της φροντίδας (τόσο 
μέσα στην οικογένεια με την «υποχρέωση» 
για την ανατροφή και τη φροντίδα παιδιών 
και ηλικιωμένων όσο και σε επαγγέλματα 
φροντίδας που θεωρούνται «κατάλληλα» για 
γυναίκες). Στην άνιση μεταχείριση σε εργα-
σιακούς χώρους  με  τις απολύσεις εγκύων, 
τις προσβολές, τα χουφτώματα των αφεντι-
κών και τα σεξιστικά αστεία. Στις διακρίσεις 
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βάση φύλου και σεξουαλικού προσανατολι-
σμού και στις επιθέσεις – λεκτικές και σω-
ματικές – εναντίον lgbtqia ατόμων. Στην δι-
απόμπευση και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
οροθετικών ατόμων – δεν ξεχνάμε το κυνήγι 
μαγισσών του Λοβέρδου εναντίον των ορο-
θετικών γυναικών το 2012. Στον αποκλει-
σμό των τρανς ατόμων από την εκπαίδευ-
ση αλλά και από τις θέσεις εργασίας. Στα 
φυλλάδια της εκκλησίας σε σχολεία που 
χαρακτηρίζεται η ομοφυλοφιλία «αμαρτία». 
Στα κανάλια, τις εκπομπές, τα μμε που ξε-
πλένουν βιασμούς, σεξιστικές επιθέσεις και 
χτίζουν στερεότυπα «ομορφιάς» γύρω από τα 
σώματά μας, προκειμένου να ικανοποιείται 
το κυρίαρχο αντρικό βλέμμα και επιθυμία. 
Βρίσκεται στην προσπάθεια ποινικοποίη-
σης των εκτρώσεων, βρίσκεται στην αντιμε-
τώπισή μας ως αναπαραγωγικές μηχανές 
του έθνους, στον αποκλεισμό από δωρεάν 
γυναικολογικούς ελέγχους και εκτρώσεις. 
Τα σώματα μας για κράτος και πατριαρχία 
αποτελούν ένα διαρκές επίδικο ελέγχου. 
Τον λόγο για το σώμα μας και τη ζωή μας 
τον έχουμε εμείς.

Ακόμη, η πατριαρχία εξυπηρετώντας τις πο-
λιτικές κοινωνικού ελέγχου και καταστολής 
από πλευράς κράτους βρίσκεται στις συν-
θήκες εξαθλίωσης στις γυναικείες φυλακές 
του Ελαιώνα, του Κορυδαλλού και αλλού, 
αλλά και στα κέντρα κράτησης μεταναστρι-
ών/ών. Στην πατριαρχική δικαιοσύνη σε 
υποθέσεις έμφυλης βίας, με την ποινικο-
ποίηση της αυτοάμυνας και τις ποινές «χά-
δια» σε βιαστές, κακοποιητές και λοιπούς 
μισογύνηδες. Η γυναικοκτονία ακόμη χα-
ρακτηρίζεται «έγκλημα πάθους» σε μμε και 
δικαστικές αίθουσες, ενώ μια καταγγελία 
βιασμού στιγματίζει περισσότερο το θύμα 
παρά τον θύτη από τα δικαστήρια μέχρι 
την καθημερινή αντιμετώπιση. Το «τα θελε», 
«προκάλεσε», «λέει ψέμματα» είναι μόνο 
λίγα από τα παραδείγματα στοχοποίησης 
ενός θύματος βιασμού, ενώ τα ελαφρυντικά 
και τα «τεκμήρια αθωότητας» ενός βιαστή εί-
ναι πολύ συνηθισμένα, ειδικά αν ο βιαστής 
είναι ο φίλος, ο οικογενειάρχης, ο ντόπιος, 
ο πολιτικός κ.α.

Οι παγκόσμιες ημέρες θεσμοθετούνται από 
τα κράτη για να μας δημιουργούν την ψευ-
δαίσθηση ότι έχουν κοινωνικές ευαισθησί-
ες, ενώ στην ουσία η καταπίεση δεν σταματά 
με μια παγκόσμια ημέρα, ούτε ένα κρά-
τος μπορεί εξ ορισμού να έχει κοινωνικές 
ευαισθησίες. Για την 8η Μάρτη ως ημέρα 
σύμβολο «κατακτήσεων δικαιωμάτων» μι-
λάνε ντόπιες δικηγόροι πολιτεύτριες – που 
έχουν πελάτες βιαστές, γυναίκες υπουργοί 
που παλεύουν να επαναφέρουν τον συντη-
ρητισμό του θρησκευτικού σκοταδισμού 
στα σχολεία (στοχοποιώντας έμμεσα τόσο 
τη σεξουαλικότητα όσο και τα σώματα μας), 
άντρες πολιτικοί μισογύνηδες και κυνηγοί 
οροθετικών γυναικών και οποιοσδήποτε 
αντιλαμβάνεται την μέρα, ως μια ευκαιρία 
να ψαρέψει ψήφους πουλώντας «ευαισθη-
σία και δικαιωματισμό». Η 8η Μάρτη δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά μια μέρα κατανα-
λωτισμού και υποκρισίας. Ο καπιταλισμός 
οποιαδήποτε διεκδίκηση και μορφή αγώνα 
μπορεί να αξιοποιηθεί θα το κάνει για να 
το σερβίρει ως ένα νέο εναλλακτικό προϊόν 
που ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμί-
ες πολλών «ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

Όσο υπάρχει πατριαρχία δεν υπάρχουν μέ-
ρες αφιερωμένες στη γυναίκα. Στην πραγ-
ματικότητα τίποτα δεν έχει αλλάξει από την 
εποχή του κυνηγιού  μαγισσών, γυναικών 
που όριζαν τις ζωές τους σύμφωνα με τις 
επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους, ή έστω 
προσπαθούσαν να τις ορίσουν κόντρα στην 
εξουσία της πατριαρχίας. Για μας ο πόλε-
μος που εξαπολύουν εναντίον των σωμάτων 
και των ζωών μας δεν θα σταματήσει με λου-
λούδια και γιορτές. Στεκόμαστε αλληλέγγυα 
η μία δίπλα στην άλλη, και δίπλα σε κάθε 
άτομο που θεωρείται «παρεκτροπή» για τα 
πατριαρχικά πρότυπα. Αντιμετωπίζουμε 
συλλογικά κάθε μικρή και μεγάλη υπόθε-
ση έμφυλης βίας, μέχρι να μην είναι καμία 
μόνη, μέχρι να πάψει ο ζόφος της πατριαρ-
χίας να μας πνίγει 365 μέρες το χρόνο.
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Μήνυμα που μας έστειλε η αναρχική 
φεμινίστρια και συνδικαλίστρια Teresa 

Claramunt σχεδόν έναν αιώνα πριν:

«Η Αναρχία θα δικαιώσει την γυναίκα»

ΚΕΙΜΕΝΟ 
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Εάν ζούσαμε στην εποχή που η μυϊκή δύναμη ήταν σημάδι εξουσίας στο οποίο υποτάσ-
σονταν οι οργανικά αδύναμοι, είναι φανερό ότι οι γυναίκες θα ήμασταν κατώτερες, αφού 
η Φύση είχε το καπρίτσιο να μας υποβάλλει σε ορισμένες περιόδους που εξασθενίζουν 
τις μυϊκές μας δυνάμεις και καθιστούν τον οργανισμό μας επιρρεπή στην αναιμία. Όμως 
σήμερα, ευτυχώς, καμία εξουσία, καμία αξία δεν αναγνωρίζεται στη μυϊκή δύναμη. Σε 
πολιτικό επίπεδο, μια αδύναμη γυναίκα, ένα φιλάσθενο παιδί, ένας νευρωτικός, ένας 
φυματικός ή ένας συφιλιδικός αναρριχώνται στις υψηλότερες βαθμίδες της εξουσίας. Σε 
ηθικό επίπεδο, η δύναμη μετριέται με την πνευματική ανάπτυξη, όχι με τη δύναμη στις 
γροθιές. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί πρέπει να συνεχίζουν να μας αποκαλούν 
«ασθενές φύλο»;

Οι συνέπειες που έχει ένας τέτοιος χαρακτηρισμός είναι τρομερές. Είναι γνωστό ότι η 
σημερινή κοινωνία πάσχει από πολλές ατέλειες δεδομένης της ανεπαρκούς εκπαίδευσης 
που λαμβάνεται στην Ισπανία, και μιλώ για την Ισπανία διότι σ’ αυτή γεννήθηκα και νιώ-
θω τις άμεσες συνέπειες της καθυστέρησης της. Το επίθετο «ασθενές» μοιάζει να εμπνέει 
περιφρόνηση, στην καλύτερη περίπτωση συμπόνια. Όχι, δεν θέλουμε να εμπνέουμε τόσο 
απαξιωτικά συναισθήματα! Μιας και είμαστε η μισή ανθρωπότητα, η αξιοπρέπεια μας 
ως σκεπτόμενων όντων απαιτεί από εμάς να νοιαζόμαστε όλο και περισσότερο για την κα-
τάσταση μας στην κοινωνία. Στο εργοστάσιο μας εκμεταλλεύονται περισσότερο από τους 
άντρες, στο σπίτι πρέπει να ζούμε υποταγμένες στα καπρίτσια του τυραννίσκου συζύγου, 
ο οποίος μόνο και μόνο από το γεγονός ότι ανήκει στο ισχυρό φύλο πιστεύει ότι έχει το 
δικαίωμα να μετατρέπεται σε σατράπη της οικογένειας (σαν την εποχή της βαρβαρότητας).

Έχει ειπωθεί ότι η διανοητική μας ικανότητα είναι κατώτερη από αυτή των αντρών. Μο-
λονότι υπάρχουν δήθεν σοφοί που το βεβαιώνουν, κάποιοι άλλοι μορφωμένοι άντρες το 
αρνούνται. Πιστεύω ότι όσο μας κρατούν περιορισμένες δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
την κατωτερότητα μας, την ώρα που μας εκπαιδεύουν μόνο με ανοησίες, σοφίσματα και 
δεισιδαιμονίες, που περισσότερο προκαλούν ατροφία της νοημοσύνης μας παρά την ξυ-
πνούν. Δεν είναι ψέμα ότι υπάρχουν άντρες που ονομάζονται φιλελεύθεροι. Δεν λείπουν 
κόμματα με προωθημένες πολιτικές θέσεις. Όμως ούτε οι άντρες αυτοί από μόνοι τους 
ούτε τα πρωτοποριακά πολιτικά κόμματα ανησυχούν στο ελάχιστο για την αξιοπρέπεια 
των γυναικών. Δεν είναι κάτι που έχει σημασία γι’ αυτούς.

Η υπέροχη αναρχία, αυτή η μεγάλη ιδέα, θα δικαιώσει τη γυναίκα. Για την αναρχία δεν 
υπάρχει φυλή, χρώμα ή φύλο. Δίδυμη αδελφή της μητέρας μας Φύσης, δίνει στον καθένα 
αυτό που του χρειάζεται και παίρνει από τον καθένα αυτό που μπορεί ο ίδιος να δώσει. 

Εάν ήξερες, γυναίκα, τα όμορφα αποτελέ-
σματα που θα πετυχαίναμε αν επικρατούσε 
αυτή η ιδέα, η τόσο παραγνωρισμένη σήμε-
ρα από το σύνολο σχεδόν των γυναικών… Αν 
μπορούσατε να με ακούσετε όλες εσείς, με 
τι ενθουσιασμό, με τι στοργή θα σας έλεγα: 
«Αφήστε, φίλες μου, τα ψέματα που σας δι-
δάσκουν όλες οι θρησκείες. Διώξτε μακριά, 
πολύ μακριά, αυτές τις έγνοιες που σας 
κρατούν σκλάβους του 13ου αιώνα, μ’ ένα 
καπίστρι που δεν σας αφήνει να κουνηθείτε, 
για να βαδίσετε στο μονοπάτι της λογικής. 
Η φωνή μου δεν φτάνει σε όλες σας, αγαπη-
τές συντρόφισσες. Όμως, όποιες κι αν είστε 
εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, τις 
οποίες υπαγορεύει μια καρδία που αισθά-
νεται κι ένας εγκέφαλος που σκέφτεται, μην 
ξεχνάτε ότι η γυναίκα πρέπει να νοιάζεται 
για την τύχη της, πρέπει να διαβάζει διδα-
κτικά βιβλία, όπως είναι τα αναρχικά έργα, 
πρέπει να ενώνεται μες τις αδερφές της και 
να σχηματίζουν λαϊκά εκπαιδευτήρια, όπου 
θα μαθαίνουν να συζητούν και να μαθαί-
νουν αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε».

Μία εκ των ιδρυτών του ισπανικού αναρχικού κινήματος, μια θεωρητικός της οργάνωσης 
και μια από τις πιο διακεκριμένες γυναίκες του κινήματος. Η Louise Michel της ισπανίας.» – 
Emma Goldman, σε μια επιστολή της το 1937 στην Ethel Mannin.

– «47 χρόνια φυλακίσεων, εξορίας, εργασίας, απογοήτευσης, καταδιώξεων και πίκρας. Πόσο 
μεγάλο πνεύμα χρειάζεται για όλα αυτά! Παρολαυτά η Teresa δεν θεωρούσε πως είχε κάνει 
κάτι ιδιαίτερο στη ζωή της. Είχε να σκέφτεται πως παρά τα όσα πέρασε, τα αναρχικά ιδανικά 
της αξίζαν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.» -Soledad Gustavo

– «Από την καταλονία ως την ανδαλουσία, αντιπαρήλθε τοπικές διαφορετικότητες, χτίζοντας 
την αλληλεγγύη μεταξύ των αναρχοσυνδικαλιστών/ριών, των οποίων η δύναμη στηριζόταν 
σε τοπικά συμβούλια. Είχε την ικανότητα να μιλήσει σε πλήθος σαν να μιλούσε σε παρέα σε 
καφέ, και προσέγγιζε το ίδιο γυναίκες και άντρες της εργατικής τάξης. Κατανοούσε και εξη-
γούσε πως μερικοί αγώνες μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερες διεκδικήσεις. Ήταν 
από αυτές τις μυθικές οργανώτριες που μπορούσε να πείσει τους δικαστές της για τον αγώνα 
της .» Κόκκινη πόλη, μπλε περίοδος. Temma Kaplan, 1992.

Ποια ήταν η Teresa Claramunt;
Teresa Claramunt, 1862-1931, αναρχική συνδικαλίστρια 

και φεμινίστρια. Η «Louise Michel» της ισπανίας.
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Η Teresa Claramunt I Creus γεννήθηκε στο 
Barbastro της Huesca στην καταλονία το 
1862. Μετακόμισε με τους γονείς της στην 
Sabadell, μια βιομηχανική πόλη δίπλα στη 
Βαρκελώνη. Ήταν αναρχική συνδικαλί-
στρια και εργάτρια στην κλωστοϋφαντουρ-
γία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος μιας αναρχικής 
ομάδας στην πόλη Sabadell που επηρεά-
στηκε από τον αναρχικό Fernando Tarrida 
de Mármol. Η ομάδα συμμετείχε στην απερ-
γία των επτά εβδομάδων του 1883, όπου 
διεκδικούνταν η 10ωρη εργασία την μέρα. 
Τον Οκτώβριο του 1884 η Teresa υπήρ-
ξε ιδρυτικό μέλος της γυναικείας ομάδας 
Αναρχο-κολλεκτιβιστριών Εργατριών στην 
Sabadell (Secció Vària de Treballadores 
Anarco-collectivistes de Sabadell).

Το 1891, ακολουθώντας τις ιδέες του Μπα-
κούνιν πάνω στο θέμα, το ισπανικό αναρχι-
κό ρεύμα είχε πάντα σε θεωρητικό επίπεδο 
την γραμμή της γυναικείας χειραφέτησης. Το 
1881 στο Συνέδριο των Ισπανικών Ομοσπον-
διών και της Διεθνούς η Teresa Claramunt 
δήλωσε ότι «οι γυναίκες μπορούν να έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους άντρες αλλά και τις 
ίδιες ευθύνες».

Το 1891 με άρθρο της ανέδειξε την τάση των αντρών να παίρνουν θέσεις εξουσίας σε συν-
δικάτα όπου η πλειοψηφία των μελών ήταν γυναίκες. Στην πραγματικότητα, τα συνδικάτα 
κλωστοϋφαντουργίας όπου επικρατούσε ο αναρχοσυνδικαλισμός αποτελούνταν κατά πλειο-
ψηφία από γυναίκες.

Το 1892, με την Ángla Lopez de Ayala και την Amalia Domingo προωθούν την πρώτη 
φεμινιστική κοινότητα στην ισπανία, την «Αυτόνομη Κοινότητα Γυναικών της Βαρκελώνης» 
(Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona). Σταδιακά οι ικανότητες της στην οργάνωση 
αλλά και στο δημόσιο λόγο της την κάνανε γνωστή στα συνδικάτα κλωστοϋφαντουργίας.

Συνελήφθη μετά το βομβαρδισμό στο Gran Teatre del Liceu στη Βαρκελώνη το 1893. Η 
βομβιστική επίθεση έγινε από κάποιον ατομικιστή και αποτέλεσε την πρόφαση για καταστολή 
ολόκληρου του αναρχικού κινήματος. Η Teresa δεν εμπλεκόταν στην υπόθεση με κανένα 
τρόπο, και η ίδια επηρεασμένη από τις απόψεις του Tarrida del Mármol, απέρριπτε τέτοιες 
πρακτικές.

Συνελήφθη ξανά το 1896 με τον βομβαρδισμό του Cambios Nuevos στην Βαρκελώνη, γε-
γονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την βίαιη καταστολή και καταδίωξη του ισπανικού αναρ-
χισμού. Ο Tarrida συνελήφθη για αυτή την ενέργεια, το ίδιο και η Teresa που φυλακίστηκε 
μαζί με άλλους αναρχικούς/ές στην φυλακή Montjuich.

Τα γράμματά της από την φυλακή βγήκαν κρυφά εκτός των τοιχών και αποτέλεσαν σημαντι-
κά τεκμήρια στην δημοσιοποίηση της φριχτής κακοποίησης στην οποία υπόκειντο οι αναρχι-
κοί/ές στις φυλακές. Με την δημοσιοποίηση των επιστολών της απελάθηκε και πέρασε δυο 

χρόνια στη γαλλία και την αγγλία δουλεύοντας ως υφάντρα. Οι ξυλοδαρμοί της στην φυλακή 
είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή παράλυσή της.

Επέστρεψε στη Βαρκελώνη το 1898 και συμμετείχε στην καμπάνια ενάντια στις δίκες του 
Montjuich. Στον απόηχο του Cambios Nuevos, πολλοί/ές αναρχικοί/ές βασανίστηκαν με 
φριχτά βασανιστήρια, εκ των οποίων ένας τρελάθηκε από τα μαρτύρια. Πέντε τελικά καταδι-
κάστηκαν και εκτελέστηκαν, και αρκετά άτομα καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια φυλάκι-
σης. Το ποιος έριξε την βόμβα παραμένει ως σήμερα άγνωστο.

Η Teresa ίδρυσε το περιοδικό El Productor (1901) με τον Lepoldo Bonafalla. Το περιοδι-
κό αποτέλεσε βασικό εργαλείο προπαγάνδας και επιρροής για να αναδεικνύεται η ανάγκη 
της ενότητας μεταξύ των αναρχοσυνδικαλιστικών σωματείων. Η Teresa συμμετείχε ενεργά 
στις κοινωνικές απαιτήσεις των αρχών του εικοστού αιώνα. Συνεισέφερε στο περιοδικό La 
Tramuntana και La Revista Blanca και διεύθυνε την εφημερίδα El Rebelde το 1907-1908. 
Αρθρογραφούσε επίσης στις Tribuna Libre, El Productor Literario, El Porvenir del Obrero, 
Fraternidad, La Alarma, El Proletario, Buena Semilla και άλλα αναρχικά έντυπα, προ-
ωθώντας τον αγώνα για την ισότητα μεταξύ γυναικών αντρών, τις θέσεις της για τον αναρ-
χισμό και την εναντίωσή της στις εκλογές. Έγραψε το βιβλίο «La mujer, Consideraciones 
generales sobre su estado ante las prerrogativas del hombre» (Η γυναίκα, σκέψεις πάνω 
στο γυναικείο ζήτημα εξαιρώντας τα αντρικά προνόμια) το 1901, όπου κατέδειξε τις συνθήκες 
που βίωναν οι εργάτριες, την ανάγκη του αγώνα ενάντια στην πατριαρχία και την γυναικεία 
χειραφέτηση.

Το 1902 συμμετείχε σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην απεργία των μεταλλεργατών και στη 
γενική απεργία του Φεβρουαρίου το 1902. Συνελήφθη πάλι μετά τα γεγονότα της Setmana 
Tràgica (Τραγική εβδομάδα) τον Αύγουστο του 1909 και περιορίστηκε στη Σαραγόσα, από 
όπου το 1911 βοήθησε ενεργά τα τοπικά συνδικάτα να ενισχύσουν την οργανωτική ανάπτυξη 
της CNT και να οργανώσουν τη γενική απεργία του 1911, η οποία της έφερε μια νέα φυλάκι-
ση. Το σπίτι της υπήρξε καταφύγιο για πολλούς νεαρούς αναρχικούς μέλη των Los Solidarios 
όπως οι Buenaventura Durruti, Ascaso, Garcia Oliver κ.α.

Ήδη πολύ άρρωστη και περιορισμένη πια ανάμεσα στο κρεβάτι και την καρέκλα, η αστυνομία 
έψαξε το διαμέρισμά της μετά την επίθεση στον καρδινάλιο Juan Soldevilla y Romero στη 
Σαραγόσα στις 4 Ιουνίου 1923, αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν ένοχη. Το 1924 
επέστρεψε στη Βαρκελώνη, αλλά η παράλυση της την απομάκρυνε σταδιακά από τις δημό-
σιες δραστηριότητές της. Απομακρύνθηκε από την ενεργό συμμετοχή της στον αναρχοσυνδι-
καλισμό στη δεκαετία του 1920 όταν άρχισε να προβλέπει τις τάσεις ρεφορμισμού. Τελευταία 
ομιλία έδωσε το 1929.

Πέθανε στη Βαρκελώνη το 1931, στην αυγή της αποκατάστασης των Δημοκρατικών. 50000 
άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία της.

Πηγή βιογραφικού: 
Ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη

https://manifestolibrary.noblogs.org/post/2018/11/08/teresa-claramunt/
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Φεμινιστικά 
ποιήματα

Θα έρθει η ώραΘα έρθει η ώρα

όταν, με ενθουσιασμό,όταν, με ενθουσιασμό,

θα χαιρετήσεις την εαυτή σου που φτάνει στην δική θα χαιρετήσεις την εαυτή σου που φτάνει στην δική 
σου πόρτα, στον δικό σου καθρέφτη και η καθεμία θα σου πόρτα, στον δικό σου καθρέφτη και η καθεμία θα 
χαμογελάσει στο καλωσόρισμα της άλλης και θα πει, χαμογελάσει στο καλωσόρισμα της άλλης και θα πει, 
κάτσε εδώ. Φάε.κάτσε εδώ. Φάε.

Θα αγαπήσεις και πάλι τη ξένη που ήταν η εαυτή σου.Θα αγαπήσεις και πάλι τη ξένη που ήταν η εαυτή σου.

Δώσε κρασί. Δώσε ψωμί. Δώσε πίσω την καρδιά σου στην Δώσε κρασί. Δώσε ψωμί. Δώσε πίσω την καρδιά σου στην 
εαυτή σου, στην ξένη που σε αγαπάει όλη σου τη ζωή, εαυτή σου, στην ξένη που σε αγαπάει όλη σου τη ζωή, 
αυτή που αγνόησες για κάποιον άλλον, που σε γνωρίζει αυτή που αγνόησες για κάποιον άλλον, που σε γνωρίζει 
πολύ καλά.πολύ καλά.

Κατέβασε τα ερωτικά γράμματα από το ράφι, τις Κατέβασε τα ερωτικά γράμματα από το ράφι, τις 
φωτογραφίες, τις απελπισμένες σημειώσεις, ξεφλούδισε φωτογραφίες, τις απελπισμένες σημειώσεις, ξεφλούδισε 
την ίδια σου την εικόνα από τον καθρέφτη.την ίδια σου την εικόνα από τον καθρέφτη.

Κάτσε. Ευχαριστήσου τη ζωή σου. Κάτσε. Ευχαριστήσου τη ζωή σου. 

Derek Walcott

Υπάρχει τόσο μεγάλο μέρος από την παλιά μου εαυτή που δεν Υπάρχει τόσο μεγάλο μέρος από την παλιά μου εαυτή που δεν 
συνδέομαι μαζί της καθόλου πια, αλλά την αγαπώ ακριβώς συνδέομαι μαζί της καθόλου πια, αλλά την αγαπώ ακριβώς 

το ίδιο. Άνθιζε. Ωρίμαζε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. το ίδιο. Άνθιζε. Ωρίμαζε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. 
Αγωνίστηκε σκληρά για να με φέρει εδώ. Αγωνίστηκε σκληρά για να με φέρει εδώ. 

(Άγνωστης)

Σήμερα ρώτησα το σώμα μου τι Σήμερα ρώτησα το σώμα μου τι 
χρειαζόταν, χρειαζόταν, 

Που είναι πολύ σημαντικόΠου είναι πολύ σημαντικό

Σκεφτόμενη τη διαδρομή μου Σκεφτόμενη τη διαδρομή μου 

Στην οποία δε ζητούσα πολλάΣτην οποία δε ζητούσα πολλά

Σκέφτηκα ότι ίσως ήθελε περισσότερο Σκέφτηκα ότι ίσως ήθελε περισσότερο 
νερόνερό

Ή πρωτεΐνεςΉ πρωτεΐνες

Ή λαχανικάΉ λαχανικά

Ή συμπληρώματαΉ συμπληρώματα

Ή άσκησηΉ άσκηση

Αλλά όπως στεκόμουν στο ντουςΑλλά όπως στεκόμουν στο ντους

Κοιτώντας τις ραγάδες μου,Κοιτώντας τις ραγάδες μου,

Τα στρόγγυλα σημεία μου που θα Τα στρόγγυλα σημεία μου που θα 
ήθελα να είναι επίπεδαήθελα να είναι επίπεδα

Τη χαλάρωσή  όπου θα ήθελα να Τη χαλάρωσή  όπου θα ήθελα να 
είναι σφιχτήείναι σφιχτή

Όλες αυτές τις κατασκευασμένες Όλες αυτές τις κατασκευασμένες 
επιθυμίεςεπιθυμίες

Που σχηματίζουν ένα κουβάρι από Που σχηματίζουν ένα κουβάρι από 

«Δεν-είσαι-ποτέ-αρκετή»«Δεν-είσαι-ποτέ-αρκετή»

Απάντησε πολύ τρυφεράΑπάντησε πολύ τρυφερά

Θα μπορούσες να με αγαπήσεις Θα μπορούσες να με αγαπήσεις 
όπως είμαι;όπως είμαι;

Holly Holden
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Οι γοφοί σουΟι γοφοί σου

θα προσπαθήσουν να εκραγούνθα προσπαθήσουν να εκραγούν

μέσα από το δέρμα σου.μέσα από το δέρμα σου.

τα μπούτια σουτα μπούτια σου

θα προσπαθήσουν να ενωθούνθα προσπαθήσουν να ενωθούν

σαν την ουρά μιας γοργόνας.σαν την ουρά μιας γοργόνας.

ένας απαλός κήποςένας απαλός κήπος

θα προσπαθήσει να ανθήσειθα προσπαθήσει να ανθήσει

στα πόδια σου.στα πόδια σου.

(και ανάμεσα στα πόδια σου(και ανάμεσα στα πόδια σου

στο πάνω χείλος σου,στο πάνω χείλος σου,

στις μασχάλες σου κλπ)στις μασχάλες σου κλπ)

όχι, δεν είσαιόχι, δεν είσαι

απλά εδώ για να είσαιαπλά εδώ για να είσαι

σέξι για εκείνον.σέξι για εκείνον.

ο κόσμος αρχίζειο κόσμος αρχίζει

και τελειώνεικαι τελειώνει

όταν το λες εσύ.όταν το λες εσύ.

ό,τι δεν θέλουν να γνωρίζειςό,τι δεν θέλουν να γνωρίζεις

Άγνωστης

Η ζωή δόθηκε σε όλους.

Σε καθετί που κινείται και αισθάνεται, 
από το έντομο μέχρι το φυτό και πέρα από 
το φυτό μέχρι τον άνθρωπο.

Μια αιώνια εξέλιξη του ότι υπήρξε και 
ότι υπάρχει και μια αιώνια ωραιότητα 
αίσθησης, η οποία βιάζεται να αισθανθεί 
ακόμη κι αν γνωρίζει πως θα πεθάνει.

Και όμως ο νόμος αυτός ο φυσικός 
και αναλλοίωτος, η δύναμη αυτή, που 
καθιστά τον άνθρωπο ανώτερο του ζώου, 
έγινε όχι δικαίωμα των πολλών αλλά 
προνόμιο των λίγων.

Η ζωή στην κοινωνία ήδη μοιράζεται σαν 
τα φέουδα των αφεντικών του Μεσαίωνα.

Μέσα στο μέγαρο και μέσα στην καλύβα, 
κάτω από την στέγη του αγρότη και 
μέσα στο σπίτι του αστού, παντού όπου 
το γυναικείο ρούχο κινείται, στενάζει το 
μεγάλο ανθρώπινο δικαίωμα.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
Ο Εργάτης, 20/02/1910 Βόλος

Το παρακάτω άρθρο είναι ίσως το πρώτο που συναντάται σε έντυπο για την πόλη 
του Βόλου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την Θάλεια Χαλκιά, συντάκτρια του 
άρθρου, αλλά ο ριζοσπαστισμός και το θάρρος της να κατακρίνει, να τα βάλει με 
τον πατριαρχικό θεσμό του γάμου, το στίγμα των ανύπαντρων γυναικών, η έντο-
νη επιθυμία για έρωτα και ζωή, γραμμένα μόλις το 1910 σε μια επαρχιακή και 
συντηρητική πόλη, αποτελεί επαναστατική πράξη. Ήδη το 1907 ο ιδιοκτήτης της 
εφημερίδας Ο Εργάτης, Ζάχος, με αφορμή τον γυναικείο σύλλογο στην Αθήνα, 
καλούσε μέσω της εφημερίδας τις γυναίκες του Βόλου να οργανωθούν και να μην 
διστάσουν να αρθρογραφήσουν στην εφημερίδα. Παρολαυτά μοναδικό άρθρο γυ-
ναίκας από το Βόλο στον «Εργάτη» είναι το παρακάτω.

(το άρθρο ξαναγράφτηκε στα νέα ελληνικά για ευκολία στην ανάγνωση)

Η γεροντοκόρη της 
Θάλειας Χαλκιά
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Κόρες χωρίς μνηστήρα και έρωτα σε 
ηλικία που η στοργή του πατέρα και της 
μητέρας δεν είναι πλέον αρκετή όπως 
άλλοτε.

Ανύπαντρες.

Πλάσματα χωρίς καρδιά και χωρίς δική 
τους ψυχή, αγάλματα και ξόανα της 
ανόητης μοιρολατρείας των γονιών τους.

Μέρες και ώρες και χρόνια ολόκληρα 
περνάνε άγονα και πικρά, με τη μονοτονία 
της δαντέλας και του κεντήματος τα οποία 
στοιχίζουν τους ευγενέστερους χυμούς του 
σώματος.

Σκύβουν…σκύβουν!...

Λαμπερά μάτια και σώματα νεανικά 
σκορπίστηκαν σταγόνα τη σταγόνα τη 
δροσιά του εφηβικού αίματος.

Η προίκα ολοκληρώθηκε.

Κύματα πανιών οδοντωτών και 
πολυποίκιλων φυλάσσονται με 
θρησκευτική ευλάβεια στις θήκες τους.

Φυλάξτε τα.

Είναι τα σάβανα μιας νεότητας που 
κηδεύεται στις πτυχές τους.

Αφήστε τα υφάσματα λευκά και ελεύθερα 
και αγνά και ανοίξτε τα παράθυρα να μπει 
ο άνεμος της ζωής.

Να μπει το φως και το γέλιο στις λευκές 
σκλάβες των προλήψεων.

Και να σπάσουν τα καθίσματα που 
σκύβουν και μαραίνονται.

Τα χέρια δημιουργήθηκαν όχι μόνο 
για εργασία, αλλά και για φιλιά και τα 
χέρια της νέας γίναν σαν το πρώτο για το 
δαχτυλίδι της ευτυχίας της.

Στερημένη του ίδιου της του εαυτού, μόνη, 
κατάμονη, μέσα σε όλη την οικογενειακή 
συγκέντρωση.

Η κόρη υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει πια.

Ο χρόνος, εκδικητής της φύσης, την 

σφραγίζει με την ανεξίτηλη σφραγίδα του.

Γεροντοκόρη. Νύφη ξεχασμένη, 
ανύπαντρη.

Φάντασμα του τι ήταν κάποτε και ερείπιο 
του παρόντος.

Ποιος θα εκδικηθεί για ότι εκείνη έχει 
χάσει;

Και ποιος θα είναι ο ένοχος εκείνος 
απολογητής τόσης νεότητας που πήγε 
χαμένη;

Κανείς δεν καταλαβαίνει, ούτε αισθάνεται 
όπως αυτή και κανείς δεν φιλοξενεί την 
ψυχή της για να κλάψει τουλάχιστον μαζί 
της.

Γονείς, κοινωνία, προλήψεις, χρήμα τα 
πάντα συνωμότησαν εναντίον της.

Η ντροπή της αγαμίας, το ίδιο μεγάλη 
όπως αυτή της απώλειας της τιμής, κανένα 
δεν εκπλήσσει.

Η συνήθεια, αυτό είναι το παν.

Κι όμως η κόρη τα πάντα θυσίασε υπέρ 
αυτής της τιμής.

Της μεγάλης αυτής λέξης που 
κατασκευάστηκε μόνο για κείνη.

Κι ενώ η κόρη συντρίβεται και πεθαίνει 
υπό το βάρος της, οι υπόλοιποι οργιάζουν 
ανενόχλητοι γιορτάζοντας τη ζωή.

Ας γκρεμιστούν λοιπόν τα ψεύτικα είδωλα 
των λέξεων, όταν η αξία τους έχει χαθεί 
προ πολλού, όταν η όμορφη μεταβάλλεται 
σε μούμια και όταν βρίζονται τα μεγάλα 
Ελευσίνια της φύσης.

Γεροντοκόρη.

Κόρη και γριά ταυτόχρονα.

Ποτέ ερωμένη, ποτέ σύζυγος, ποτέ μητέρα.

Με ποιο δικαίωμα επιβάλλεται ο 
βρωμερός και δειλός αυτός βιασμός των 
αισθήσεων και η θυσία του έρωτα, της 
χαράς του ενστίκτου;

Άνθρωποι με υπόδουλη καρδιά και 
ψεύτικες εντυπώσεις στην ψυχή τους 
ξεσκίζουν τα λευκά πέπλα του Υμεναίου   
τους.

Συντρίβουν τα χρυσά στεφάνια που η γη 
έβγαλε από τα σπλάχνα της για να ενώσει 
τους εκλεκτούς της.

Τα ζώα ανώτερα από εμάς, επιλέγουν το 
ταίρι τους.

Ιεροφάντες αθώοι του μεγάλου ενστίκτου 
της δημιουργίας.

Μεθούν τη μέθη της ζωής και γεννιούνται 
για να πεθάνουν ευχαριστημένα από το 
μαχαίρι.

Ο δε άνθρωπος ξεριζώνει και με τα δυο 
του χέρια το δέντρο της ευτυχίας του και 
αποξηραίνει τους χυμούς του.

Όλη η νεότητα και όλο το σφρίγος του 
είδους του καλείται στην εκμηδένιση και 
το θάνατο.

Μάτια άτονα και πρόσωπα με σκληρές 
γραμμές, τις οποίες χαράζει το 
ανικανοποίητο αίσθημα.

Κάτω από την στεγνή επιδερμίδα, ένα προς 
ένα τα καλύτερα κύτταρα πέθαναν.

Ιδού οι μυριάδες ρυτίδες χορεύουν την 
μπαλάντα της παρακμής.

Η κόρη παραδόθηκε ανίσχυρη.

Ο λευκός εχθρός της ψαρεύει ανενόχλητος 
τα πυκνά κύματά της.

Τα πάντα τελείωσαν πια.

Η παρθενική ύπαρξη βαδίζει προς τον 
γκρεμό των χρόνων της.

Αδιαφορία, εγκατάλειψη και λήθη 
περιστοιχίζει την άλλοτε λατρεμένη και 
ανθισμένη.

Από τους οικείους μέχρι τους 
περαστικούς, οι οποίοι γυρίζουν ειρωνικά 
αλλού το κεφάλι.

Κι όμως ούτε που αισθάνονται ότι 
αυτοί είναι υπεύθυνοι για την τύχη της 
περαστικής.

Οι μεν ανύπαντροι γιατί ούτε που 
σκέφτηκαν να την παντρευτούν, οι 
δε παντρεμένοι γιατί αρκούνται στην 
εγωιστική ευτυχία τους.

Προσπερνάνε ενώ θα έπρεπε να 
σταματήσουν και να αποκαλυφθούν.

Ενώ θα έπρεπε να κοιτάξουν με δέος γύρω 
τους αυτό το μεγαλείο κατάπτωσης.

Παρθένα φέρει καθηλωμένη την αγνότητα 
και γερνάει μαζί της .

Είναι ο ρυθμός ενός ναού, ο οποίος 
κατέρρευσε χωρίς να βρεθεί χέρι να τον 
συγκρατήσει.
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Σχόλιο για τα 200 
χρόνια του ελληνικού 
κράτους

Φέτος μπορεί να μετράμε την εξαθλίωσή 
μας, την ανεργία και την κατάθλιψή μας, 
αλλά το κράτος γιορτάζει τα 200 χρόνια που 
μας εκμεταλλεύεται και μας καταπιέζει. 
Φέτος μπορεί να βλέπουμε την σταθερή πο-
ρεία προς ένα απόλυτο ολοκληρωτικό κα-
θεστώς μέσα στο αστικό δημοκρατικό πολί-
τευμα, μπορεί να κόβεται κάθε κοινωνική 
μας ελευθερία, μπορεί να χει ποινικοποι-
ηθεί η κοινωνικοποίηση και η διασκέδασή 
μας, η φιλία και το γέλιο, οι ανάσες μας να 
χουν κριθεί επικίνδυνες και να χτυπιόμα-
στε στις πλατείες σαν χαλιά που τα τινάζεις 
με βούρδουλα να φύγει η σκόνη, αλλά ο φα-
νταστικός φίλος του κράτους, το «έθνος» θα 
γιορταστεί σαν να χει σώσει τις ζωές εκατομ-
μυρίων. Γιατί, το ελληνικό κράτος χωρίς την 
κατασκευή του «έθνους» δεν θα μπορούσε 
να συγκροτηθεί. Ένα «έθνος» που επέβαλε 
ανορθολογικά και ατεκμηρίωτα μια γλώσ-
σα, μια ιστορία, μία θρησκεία. Ένα «έθνος» 
που δημιουργήθηκε πάνω στους βιασμούς, 
τις λεηλασίες και τις σφαγές αμάχων, πάνω 
στην εξόντωση της διαφορετικότητας, της 

200 χρόνια εθνοπατριωτισμού, 
μιλιταρισμού, ρατσισμού, πατριαρχίας, 
θρησκειοληψίας, σκοταδισμού, 
οικογενειοκρατίας, πολιτικής ανάθεσης, 
ρουσφετιών, ταξικής εκμετάλλευσης. 

Με λίγα λόγια 200 χρόνια ελληνικό 
κράτος.

μειονότητας και κάθε παρέκκλισης. Ακολουθώντας αυτή την ίδια συνταγή 200 χρόνια 
τώρα το κράτος εξακολουθεί να θέτει σε καθεστώς εξαίρεσης τις μετανάστριες, τους φυ-
λακισμένους, τις τοξικοεξαρτημένες, τους φτωχούς, τις διαφορετικές. Κι ενώ ο ύπνος μας 
χάθηκε, η ψυχική μας υγεία χτυπιέται ανελέητα, οι οθόνες μας έχουν κατακλύσει με τρο-
μοκρατία και φόβο, δεν ξέρουμε πώς θα την βγάλουμε και κυνηγιόμαστε επειδή τολμάμε 
να βγούμε από την απομόνωση και τον εγκλεισμό που μας έχει επιβάλλει το κράτος με 
πρόσχημα την «υγειονομική ασφάλεια» μας, οι μιλιταριστικές παρελάσεις και οι φιέστες 
των εκατομμυρίων για το 1821 θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Όπως άλλωστε πραγμα-
τοποιήθηκε η φιέστα του περιπάτου στην Ομόνοια, τα αστικά πάρτι, τα φαγοπότια στην 
Ικαρία, οι εκδρομές των κρατικών εκπροσώπων και πάει λέγοντας. Το ότι μας κοροϊδεύουν 
κατάμουτρα εδώ κι ένα χρόνο το γνωρίζουμε. Ότι μας ταΐζουν εθνοπατριωτική «υπερη-
φάνεια» ενώ δεν έχουμε να φάμε το γνωρίζουμε. Όπως γνωρίζουμε ότι κανένα κράτος δεν 
είναι δικό μας, κανένα σύνορο δεν μας χωρίζει και κανένα «έθνος» δεν μας ενώνει. Και 
το δικό μας στοίχημα είναι να χτίζουμε καθημερινά μέσα από σχέσεις αλληλεγγύης και 
συντροφικότητας, αλληλοβοήθειας και αλληλοσεβασμού, οργανωμένα διασυλλογικά ανα-
χώματα ενάντια σε κράτος, κεφάλαιο, πατριαρχία, ρατσισμό, εθνοπατριωτισμό και ταξική 
εκμετάλλευση. Γιατί ο καινούριος κόσμος που κουβαλάμε στις καρδιές μας δεν θα γεννη-
θεί ποτέ, αν δεν πολεμήσουμε ολοκληρωτικά και σε κάθε του έκφανση αυτόν τον κόσμο 
κυριαρχίας γύρω μας, που σκορπάει θάνατο, καταπίεση και εκμετάλλευση.
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Συνέντευξη μετανάστριας 
στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης Διαβατών

Ποια είσαι;

Ποια είναι τα θεσμικά εμπόδια για εσάς εδώ στην Ελλάδα; Τι σε κάνει να 
μείνεις εδώ στην Ελλάδα; Πώς τα καταφέρνετε με τα έγγραφα;

Από πότε μένεις στο στρατόπεδο; Πώς είναι η ζωή σας εκεί;

Πως ήταν το ταξίδι σου μέχρι τώρα;

Είμαι μια γυναίκα 25 ετών. Κατάγομαι από την πρωτεύουσα της Αλγερίας. Εκεί ζούσα με 
την οικογένεια μου και σπούδαζα νοσηλευτική, αλλά σταμάτησα για να πάω στην Ισπανία 
όπου έμενε μια θεία μου.

Ήθελα να φύγω από την Αλγερία επειδή είναι πολύ δύσκολο να ζεις εκεί χωρίς χρήματα. 
Θέλω μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή από ό, τι περίμενα εκεί.

Αφού φτάσαμε, πήγαμε στην αστυνομία για να πάρουμε ένα έγγραφο που μας δίνει διορία 
ενός μήνα παραμονής στην Ελλάδα για να φύγουμε από τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε 
να υποβάλουμε αίτηση ασύλου μέσα σε αυτό το διάστημα. Αλλά όταν πήγαμε στο αστυνο-
μικό τμήμα μας έδιωξαν. Μας είπαν ότι θα έρθουν στο στρατόπεδο για να μας δώσουν το 
χαρτί, αλλά δεν ήρθαν ποτέ. Έτσι πήγαμε ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή μας είπαν ότι θα 
μας συλλάβουν, θα μας βάλουν στη φυλακή για 6 μήνες και θα μας στείλουν πίσω στην 
Αλγερία. Ήμασταν πολύ φοβισμένοι.

Στη συνέχεια, ένα πρωί πολλοί αστυνομικοί ήρθαν στο στρατόπεδο στις 6 το πρωί. Πήραν 
όλα τα μη εγγεγραμμένα άτομα για να τα στείλουν πίσω στην Τουρκία. Αλλά για εμάς, 
επειδή εγώ και ο σύζυγός μου είμαστε οικογένεια, είπαν ότι θα μας μεταφέρουν στο αστυ-
νομικό τμήμα και θα μας δώσουν το έγγραφο ενός μήνα. Μαζί με μια άλλη οικογένεια 
καθόμασταν στο αυτοκίνητο της αστυνομίας πολύ φοβισμένοι γιατί δεν ήμασταν σίγουροι 
τι θα μας συμβεί. Αλλά τελικά πήραμε αυτό το έγγραφο που είχαμε ζητήσει τόσες πολλές 
φορές. Τώρα, με αυτό το έγγραφο ο διευθυντής του στρατοπέδου θα μας εγγράψει και θα 
προσπαθήσουμε να πάρουμε άσυλο.

Μένω εδώ και 1 μήνα στο στρατόπεδο. Η ζωή εκεί είναι πολύ δύσκολη. Ειδικά ως γυναίκα. 
Εγώ και ο σύζυγός μου κοιμόμαστε σε μια σκηνή και το μπάνιο είναι κοινόχρηστο και 
στην άλλη πλευρά του καταυλισμού. Υπάρχουν πάντα πολλοί άνθρωποι και το απόγευμα 
δεν υπάρχει πια ζεστό νερό. Το νερό το βράδυ αρχίζει να είναι πολύ κρύο.

Επειδή δεν ήμασταν εγγεγραμμένοι τις τελευταίες εβδομάδες, δεν πήραμε φαγητό στο 
στρατόπεδο. Έτσι έπρεπε να περπατήσουμε ως το σούπερ μάρκετ και εγώ μαγείρευα στη 
φωτιά. Τα ξύλα τα παίρνουμε από μια εταιρεία απέναντι από το στρατόπεδο. Για όλα πρέ-
πει να πληρώσουμε.

Ξυπνάμε στις 8 το πρωί, πίνουμε λίγο στιγμιαίο καφέ και μετά δεν υπάρχει τίποτα να 
κάνουμε όλη την ημέρα. Μερικές φορές πηγαίνουμε στην πόλη με λεωφορείο, αλλά είναι 

 Πήρα μια τουριστική βίζα ενός μήνα για να πάω στην Τουρκία. Εκεί στην Κωνσταντινού-
πολη γνώρισα τον σύζυγο μου. Εκείνος είναι από το Αφγανιστάν και παντρευτήκαμε στην 
Τουρκία. Συνολικά μείναμε 2 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, ήταν δυνατό για εμάς 
με χρήματα να πάρουμε χαρτιά για διαμονή. Στο μεταξύ είχα μια σύγκρουση με τη θεία 
μου. Δεν ήθελε πια να με βοηθήσει να πάω στην Ευρώπη. Έτσι, ο σύζυγός μου και εγώ 
αποφασίσαμε ότι θέλουμε να πάμε στη Γερμανία.

Πήραμε λεωφορείο από την Κωνσταντινούπολη προς τα σύνορα με την Ελλάδα. Εκεί, πε-
ράσαμε τα σύνορα περπατώντας για 11 ημέρες. Κοιμόμασταν  την ημέρα σε υπνόσακους 
και περπατούσαμε τις νύχτες. Είχαμε λίγα πράγματα που κουβαλούσαμε. Ήμασταν μια 
ομάδα 20 ατόμων και πληρώσαμε 3500 € σε κάποιον για να μας δείξει το δρόμο. Όταν 
φτάσαμε στα σύνορα υπήρχε αστυνομία. Πυροβολούσαν στον αέρα για να μας τρομάξουν, 
αλλά όλοι τρέξαμε και φτάσαμε στο έδαφος της ΕΕ. Στη συνέχεια, ένα αυτοκίνητο μας 
πήρε για να μας φέρει στη Θεσσαλονίκη. Και τα 20 άτομα στριμωχτήκαμε σε ένα μικρό 
αυτοκίνητο. Καθόμασταν ο ένας πάνω στον άλλο. Τα πόδια μου πονούσαν και έκλαιγα. 
Εδώ στη Θεσσαλονίκη πήγαμε στο στρατόπεδο στα Διαβατά για να έχουμε τελικά ένα 
μέρος για ύπνο. Αλλά επειδή δεν είχαμε έγγραφα, δεν μπορούσαμε να εγγραφούμε στο 
στρατόπεδο και μείναμε με τους άλλους μη εγγεγραμμένους ανθρώπους σε σκηνές δίπλα 
στο φράχτη του στρατοπέδου.
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κάπως μακριά. Πρέπει να αλλάξουμε λεωφορεία και χρειάζεται τουλάχιστον 1 ώρα για να 
φτάσουμε εκεί.

Ποιες ήταν οι κοινωνικές σας εμπειρίες εδώ στην Ελλάδα γενικά και στο 
στρατόπεδο;μείνεις εδώ στην Ελλάδα; Πώς τα καταφέρνετε με τα έγγραφα;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Για τι ανησυχείς (και) ανυπομονείς;

Εδώ στην Ελλάδα, στο στρατόπεδο συναντήσαμε μερικούς καλούς ανθρώπους και υπο-
στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι που μένουν σε σκηνές στο φράχτη είναι χω-
ρισμένοι. Οι οικογένειες σαν εμάς μένουμε στη μία πλευρά, αυτοί που ταξιδεύουν μόνοι 
στην άλλη πλευρά. Μερικές φορές συζητάμε και μαγειρεύουμε μαζί κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Υπάρχουν όμως και συγκρούσεις. Για παράδειγμα, μια μέρα μάλωνα με μια γυ-
ναίκα από το Αφγανιστάν που ζει στη σκηνή δίπλα στη δική μας. Ήθελε να έχει περισσότε-
ρο χώρο για την οικογένειά της. Είπε ότι έχει το δικαίωμα επειδή μένει ήδη για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στο στρατόπεδο.

Επειδή δεν σταμάτησε να με ενοχλεί, αρχίσαμε να σπρώχνουμε η μια την άλλη μέχρι που 
οι άνθρωποι γύρω μας μας χώρισαν. Τώρα δεν μιλάμε καθόλου. Δεν είναι ωραίο να ζεις σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον.

Φυσικά φοβόμαστε ότι δεν θα δεχτούν το αίτημά μας για άσυλο. Επίσης, ο ερχόμενος 
χειμώνας είναι τρομακτικός. Όταν αρχίζει να είναι έχει κρύο και βροχές, δεν θα έχουμε 
κανένα άλλο μέρος για να πάμε εκτός από τη μικρή σκηνή μας. Ειδικά όταν θα κλειδώ-
σουν το στρατόπεδο εξαιτίας του κορονοϊού. Νιώθεις σαν να είσαι σε φυλακή κλειδωμένη 
σε ένα τέτοιο μέρος, αλλά από την άλλη είναι το μόνο που έχουμε τώρα. Ακούσαμε επίσης 
ότι το στρατόπεδο μπορεί να κλείσει εντελώς, τότε δεν θα έχουμε καθόλου χώρο για ύπνο.

Fuerza 
Femenina
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Συνέντευξη με την 
Α., Ρομνί 20 χρονών, 
παντρεμένη και μητέρα, 
μετανάστρια στη 
Γερμανία.

Η συνέντευξη πάρθηκε 
τις πρώτες μέρες του 
Νοέμβρη του 2020

Πήγες σχολείο εδώ στο Βόλο;

Οκ. Θα ήθελες να μου πεις πώς σου συμπεριφέρονταν μέσα στο σχολείο 
οι συμμαθήτριες σου, οι συμμαθητές σου και οι καθηγητές; 

Κατάλαβα.

Ναι.

Γιατί;
Ναι πήγα. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Πρώτη τάξη του λυκείου τελείωσα.

Κοίταξε να σου πω τώρα. Θα γελάσεις. Εγώ δεν ήμουν από τα κορίτσια που, και δεν είμαι, 
χαμηλών τόνων έτσι ώστε άμα αισθανθώ πίεση, είτε bullying, είτε κάποια αδιαφορία δεν 
είμαι από τα κορίτσια που δεν θα μιλήσει, που δεν θα αντιδράσει. Θα το πάρω πάνω μου 
όχι μόνο για μένα ή για τον κολλητό μου ή για την κολλητή μου,  ή για έναν άγνωστο που 
εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι χρειάζεται προστασία. Οπότε εγώ στο σχολείο τι έκανα; Είχα 
μια παρέα κοριτσιών, από το δημοτικό θα ξεκινήσω τώρα, γιατί από κει όλα ξεκινάνε, οι 
κοροϊδίες και τα πειράγματα των παιδιών, από τα μικρά τα παιδιά ξεκινάνε. Δεν είχα εγώ 
φίλες Ρομά. Δεν είχα. Αν και ήθελα πολύ να κάνω. Δεν με έπαιζαν αυτοί, οι Ρομά. Κοίτα 
τώρα. Αντιμετώπισα ρατσισμό να το πω έτσι – είναι πολύ μεγάλη λέξη ο ρατσισμός. Αντι-
μετώπισα μια αδιαφορία απ’ τα κορίτσια τα δικά μας. Της δικής μου φυλής. Επειδή είχα 
τρεις τέσσερις φίλες μη Ρομά.

Γιατί λέγανε ότι αυτή δεν θέλει να παίξει μαζί μας. Θέλει να παίξει με τους μπαλαμέ. Ότι 
είμαι και καλά ανώτερη από αυτούς. Αλλά εγώ αισθανόμουν άσχημα, δεν ήθελα δηλαδή 
να με κάνουν έτσι. Δεν έβαζα κάποιο τίτλο «αυτοί είναι καλοί», «αυτοί είναι κακοί» και θέλω 
να παίζω μόνο με τους καλούς. Εγώ ήθελα να παίζω με όλους. Οπότε τι έκανα; Είχα τις 
σταθερές μου φίλες εκεί πέρα, τρεις τέσσερις φίλες που είχα από το δημοτικό, μη Ρομά κι 
έφτασα με αυτές μέχρι το γυμνάσιο. Εκεί στο γυμνάσιο και να ήθελα να κάνω μια Ρομά 
φίλη δεν υπήρχε καμία. Ήμουν μόνη μου. Οπότε από πού αντιμετώπισα πάλι ρατσισμό; 
Όχι από τους μη Ρομά. Πάλι από τους Ρομά που ερχόμουν από το σχολείο και πήγαινα 
μαζί με τα αγόρια. Ήταν όλο αγόρια. Δεκαπέντε αγόρια στο γυμνάσιο κι ήμουν η μοναδική 
που πήγαινα σχολείο. Οπότε μου λέγαν διάφορα λόγια, άσχημες κουβέντες, πήγαιναν 
στον πατέρα μου και του λέγαν «πρόσεχε η κόρη σου περπατάει μ’ αυτούς.» «Πρόσεχε την 
το βράδυ.» Έλεγαν κακές κουβέντες, μέχρι το πονηρό έφτασαν. Καταλαβαίνεις τώρα τι 
θέλω να σου πω.

Έφτασα σε ένα σημείο να καταλαβαίνω, μετά που ήρθε ο αδερφός μου στο σχολείο, ο 
μικρός στο γυμνάσιο, να αντιμετωπίζει ο ίδιος ρατσισμός από τους καθηγητές. Κάτι που 
εγώ δεν το είχα. Απλά ήξερα δηλαδή να προστατεύσω τον εαυτό μου, ήξερα να μιλήσω. 
Αυτός δεν ήξερε τόσο καλά, πώς να το πώ, να ταπώσει τον άλλο. Να σταματήσει δηλαδή 
να τον κοροϊδεύουν ή να πει ο διευθυντής ότι «ξέρεις κάτι δεν φταίει ο αδερφός της Α., 
φταίει αυτός». Δηλαδή ήταν πάντα τα βλέμματα πάνω του. Δηλαδή ότι κι αν συνέβαινε στο 
σχολείο, και να μην το έκανε αυτός, αυτός θα λέγαν ότι το έκανε. Κι εγώ πήγαινα στα γρα-
φεία των καθηγητών κι έπαιρνα εγώ το μέρος του αδερφού μου. Μέχρι που κατάλαβα ότι 
ο διευθυντής είχε πρόβλημα με τον αδερφό μου. Είχε πρόβλημα. Δεν τον ήθελε καν στο 
σχολείο. Μέχρι που είπε να αλλάξει σχολείο. Ε, εκεί λίγο τα ‘παιξα. Πήγα μετά στα κορί-
τσια πάνω στο κεκπα-διεκ και είπα όλη αυτή την ιστορία και μου είπαν «θα αναλάβουμε 
εμείς». Πήγα μια φορά και είπα στον διευθυντή «είσαι μεγάλος ρατσιστής». Το μετάνιωσα 
που του το είπα αυτό

Γιατί με εμένα δεν έκανε έτσι ο άνθρωπος αυτός. Μόνο με τον αδερφό μου. Ήρθε μετά 
αυτός. Μου ζήτησε συγνώμη. «Όχι, Α. εγώ δεν είμαι ρατσιστής» κλπ Εγώ δεν είχα δεχτεί 
ποτέ έτσι τέτοιο ρατσισμό. Μια φορά δέχτηκα ρατσισμό πού; Παίρνω τηλέφωνο, είχα το 
Γιώργο (το πρώτο της παιδί). Εγώ είχα γεννήσει και πήγαινα και σχολείο. Δεν είχαμε ρεύ-
μα στο σπίτι. Κοίτα τώρα σου είπα τα του σχολείου, τώρα θα σου πω λίγο του κοινωνικού 
πλαισίου. Παίρνω τηλέφωνο στη ΔΕΗ, δεν είχαμε ρεύμα. Και λέω «Σας παρακαλώ στείλτε 
κάποιον από την υπηρεσία της ΔΕΗ, κάποιον μάστορα, κάτι να μας φτιάξει το φως, να 
κάνει κάτι, γιατί ο πάτερας μου πληρώνει το ρεύμα του.» Αυτοί όχι μόνο αδιαφόρησαν. 
Ο Γιώργος ήταν ενάμιση μηνών. Και δεν μπορούσα να ζεστάνω το γάλα του παιδιού. Δεν 
μπορούσα να κάνω τίποτα. Και μου λέει «Τσιγγάνα από το Αλιβέρι είσαι;» «Ναι» λέω «τσιγ-
γάνα είμαι.» «κλέψε κι εσύ, όπως και οι άλλοι» μου λέει.

«μου λέει «Τσιγγάνα 
από το Αλιβέρι είσαι;» 

«Ναι» λέω «τσιγγάνα είμαι.» 
«κλέψε κι εσύ, όπως 

και οι άλλοι»»

Α, ωραία.
«Εγώ», λέω, «δεν ξέρω να κλέψω ρεύμα. Να ήξερα να το κανα. Ναι είναι ανάγκη του παιδιού 
μου, να το κανα. Είναι η δουλειά σας. Ο πατέρας μου πληρώνει το ρεύμα του κι αυτή τη 
στιγμή εγώ είμαι στην οικία του πατέρα μου. Δεν μπορώ.» Και ούτε καν έστειλαν κάποιον. 
Είπαν να πάρω από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Μου παν να πάω από αρμόδιο σε αρμόδιο. 
Δεν ήρθαν να φτιάξουν το ρεύμα. Η κυρία Χ. μου έφερε ένα λαμπάκι για να διαβάζω. 
Μόνο εκείνο το γεγονός ήταν που κατάλαβα ότι μας έχουνε ντιπ, στην τελευταία μοίρα, 
ντιπ. Κατά τ’ άλλα ρατσισμό στο σχολείο όχι δεν βρήκα. Μην σου πω ότι ήμουν και αυτή 
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Ναι…
Καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε τώρα. Είναι τόσο άδεια τα μυαλά που ακόμη ασχολού-
νται με την κάθε καταγωγή του ανθρώπου. Δεν βλέπουν ότι εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε. 
Ιούς, σεισμοί, πόλεμοι. Κι αυτοί ακόμα με τις ράτσες ασχολούνται.

Έχεις εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ισπανία. 
Θες να μου πεις σχετικά με αυτό;

Θες να μου πεις λίγο για αυτό που ανέφερες σχετικά με την θέση των 
κοριτσιών έναντι των αγοριών Ρομά;

Ναι.

Ναι. Πήγα. Πήγα μαζί με άλλα 10 κορίτσια. Ήμασταν διάφορες φυλές τσιγγάνων απ’ όλη 
την Ευρώπη και πήγαμε για διήμερο στην Ισπανία, για τα δικαιώματα των κοριτσιών Ρομά. 
Επειδή είναι λίγο πιο κατώτερες από τα αγόρια. Δεν τους δίνουν πολύ σημασία. Πήγαμε 
εκεί πέρα, μιλήσαμε. Επειδή τα κορίτσια δεν ξέραν αγγλικά, με έβαλε εμένα η Χ. να μι-
λήσω. Κι εκεί λέγαμε διάφορα πράγματα για τον οικισμό μας. Ότι εμας μας βοηθάει η 

Ναι να σου πω. Γιατί όχι; Κοίτα τώρα. Ένα κορίτσι Ρομά όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει τώρα 
εντάξει, έρχεται δηλαδή στην ηλικία 10 χρονών, 11 χρονών, ο άλλος βλέπει ότι πρέπει την 
κόρη του να την παντρέψει, προτού την κλέψουν απ’ αυτόν. Τι εννοώ να την κλέψουν; Να 
την πάρουν από τον πατέρα της, να την πάνε να κοιμηθεί με το γιο τους. Κατάλαβες; Και οι 
Ρομά, δεν είναι δηλαδή να πας, έχει να κάνει με τις φάρες.

Άμα ο άλλος έχει μεγάλη φάρα και σου 
κλέψει το κορίτσι, εσύ τώρα πού οφείλει να 
πας στην αστυνομία να πεις μου πήρανε το 
ανήλικο κορίτσι μου; Δεν οφείλει πουθενά. 
Μόνο φασαρίες θα γίνουν. Γι’ αυτό ο άλλος 
λέει εντάξει, κάτσε να την παντρέψω από 
τώρα, να την δώσω σε μια οικογένεια που 
θέλω εγώ, ο πατέρας, που ξέρω ότι είναι ικα-
νή, που ξέρω ότι θα ζήσει καλά τη ζωή της, 
παρά να την πάρει κάποιο ρεμάλι. Τα κορί-
τσια όμως, υπάρχουν πολλά κορίτσια, που 
δεν έχουν αυτό το δυναμικό χαρακτήρα να 
πουν «εγώ, δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλω να παντρευτώ από τόσο μικρή ηλικία.» Δεν 
τους ρωτάνε καν. Έρχεται ο άλλος, ζητάει την κόρη σου, συμφωνεί ο πατέρας, η μάνα, 
η γιαγιά, ο παππούς, καλώς, την δίνεις. Δεν συμφωνείς, δεν την δίνεις. Το κορίτσι δεν 
έχει καμιά επιλογή. Άμα θα θέλει ή όχι. Μόλις δίνουμε το κορίτσι δεν ξέρουμε καν τον 
γαμπρό. Δεν τον βλέπουμε καν. Είδαμε την οικογένεια. Ο γαμπρός μπορεί να έχει άλλες 
τρεις, τέσσερις, ή μπορεί να μην έχει μυαλό καθόλου. Να είναι τύπου «ότι λέει η μαμά» ή 
ο μπαμπάς. Μπορεί κι ο ίδιος να είναι 12 χρονών ή 14, ή μπορεί να είναι 25 ο γαμπρός 
12 η νύφη. Καταλαβαίνεις τώρα… Φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η νύφη 
να είναι πιο μικρή. Όχι πιο μεγάλη. Τώρα όμως με τον καιρό που κάναν αυτές τις βλα-
κείες, που παντρέψαν τα κορίτσια τους, επειδή αλλάζει κι η δική μας η γενιά, τα κορίτσια 
τι κάνουν; Βλέπουν ότι από τα 11 12 χρονών δεν έχουν νιώσει το συναίσθημα του έρωτα. 
Πώς είναι να ερωτευτείς κάποιον. Οπότε μεγαλώνουνε – τι μεγαλώνουνε, γίνονται 17 18 
χρονών, έχουν ήδη δυο παιδιά, παρατάνε τα παιδιά στις πεθερές τους, στις μανάδες τους, 
και παίρνουν αυτόν που θέλουν ύστερα μετά από χρόνια αυτές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται; 
Δηλαδή είναι κρίμα για τα παιδιά.

Άμα κάποιος τώρα θέλει να πάει για δουλειά, πες τώρα ο Στέλιος, ο δικός μου ο άντρας, 
βρίσκει δουλειά σε καφετέρια. Ξέρει αγγλικά ο Στέλιος, ξέρει λίγα γερμανικά, μπορεί να 
βρει δουλειά. Εκεί, αν έρθω εγώ και βρω δουλειά ίδια σαν του Στέλιου, κι εγώ ξέρω γράμ-
ματα και τέτοια, ξέρεις τι θα μου πουν εμένα;

που κορόιδευε κάποια παιδιά. Δεν αντιμετώπισα ρατσισμό στο σχολείο καθόλου. Ίσα ίσα 
και οι καθηγητές με βοηθούσανε, και τα κορίτσια (οι υπάλληλοι της κεκπα-διεκ) , και 
τα παιδιά μέσα στο σχολείο, και οι συμμαθήτριες, όλοι. Δεν είχα κανένα θέμα τέτοιο. Κι 
ακόμη εδώ στη Γερμανία που είμαι δεν αντιμετώπισα τέτοιο πράγμα. Προσπαθώ να συνεν-
νοηθώ, να πάω σε κανένα μαγαζί, να δουλέψω, δούλευα κι εδώ. Δούλευα στο εστιατόριο. 
Δούλευα σε έλληνες, δεν αντιμετώπισα ρατσισμό για την φυλή μου. Δούλεψα και σε ένα 
άλλο εστιατόριο, μόνο που είχε πει αυτή – δεν ήξερε ότι είμαι τσιγγάνα – όταν μας απέλυσε 
στο τέλος με τον Στέλιο (ο άντρας της), λέει «εμείς πληρώνουμε τους υπαλλήλους μας, δεν 
είμαστε τσιγγάνοι». Και σηκώνομαι πάνω και της λέω «εγώ είμαι όμως τσιγγάνα και δεν 
έχω καθόλου θέμα μεχρι τώρα. Στα 20 μου χρόνια δεν έχω θέμα με την καταγωγή μου» 
και λέει «α ναι; Είσαι τσιγγάνα;» Δεν ήξερε ότι είμαι τσιγγάνα αλλιώς δεν θα το λεγε. Οπότε 
υπάρχει ρατσισμός ακόμη και σε ξένες χώρες που και οι ίδιοι οι έλληνες είναι μετανάστες 
εδώ πέρα ή και κάποιοι μπορεί να έχουν βιώσει το ρατσισμό, ακόμη υπάρχει ρατσισμός 
για τις άλλες φυλές.

κεκπα- διεκ, ότι πήγα σχολείο κι ότι προσπαθώ αυτό να το μεταδώσω σε άλλα κορίτσια. 
Εκεί ήμασταν περίπου 350 γυναίκες. Ήταν από την Ανδαλουσία, από την Ισπανία, εμείς 
από την Ελλάδα, από την Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία. Ήταν γυναίκες Ρομά. Και αυτό που μου 
έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν ξέραμε τη γλώσσα να συνεννοηθούμε μαζί τους. Πολύ λίγες 
λέξεις ταίριαζαν με τις δικές μας. Αλλά ήταν ωραία εμπειρία. Θα το ξανάκανα.
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Τι;

Ναι ναι.

Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Πιάνει τις γυναίκες όλου του 
κόσμου και ειδικά στις μειονότητες είναι ακόμη πιο δύσκολο.

Εσύ πώς παντρεύτηκες; Με προξενιό;
Αυτή θα πουν πάει με όλους. Αυτή στην καφετέρια την πιάνει ο ένας, την πιάνει ο άλλος, 
την κάνουν ότι θέλουν. Ενώ άμα πάει ο Στέλιος δεν θα του πουν το ίδιο. Ή και αυτό να 
είναι μια εργατική δουλειά, μια δουλειά που μπορεί να την κάνει μια οποιαδήποτε τσιγγά-
να. Να πει ο άλλος έλα στο μαγαζί μου να πλένεις πιάτα. Δεν θα την αφήσει ο άντρας της, 
εκεί στο Βόλο, δεν θα την αφήσει να πάει μόνη της για δουλειά. Θα πει βάλε με κι εμένα 
κάπου να έρχομαι μαζί με την γυναίκα μου. Για να μην πει ο κόσμος. Ενώ που έρχονται 
στη Γερμανία ζευγάρια, δεν τους ενδιαφέρει σου λέει, ζευγάρι είναι πήγαν να δουλέψουν. 
Καταλαβαίνεις τώρα πόσο μειονοτική είναι η κατάσταση της γυναίκας. Κατευθείαν μειώ-
νεται. Πρέπει να έχει τον άντρα της για να πάρει λίγη αξία. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που 
δώσαν σημασία και πήγαν μόνες τους να δουλέψουν. Αυτές οι γυναίκες χαρακτηρίζονται 
πουτάνες στον οικισμό. Πώς θα αλλάξει δηλαδή αυτό στον οικισμό; Πώς θα γίνει η κατά-
σταση της γυναίκας να είναι ίση με τον άντρα; Για μένα δεν θα γίνει ποτέ.

Το διάβασες. Πήγε ο άνθρωπος να κλέψει, να πάρει φρούτα, ότι ήτανε, δεν ξέρουμε. Αυτοί 
λένε έτσι. Τώρα που κλείνουνε, για αυτό το μήνα, που εγώ πιστεύω θα πάει πάλι μέχρι 
Μάιο όπως πέρυσι.

Ναι, αυτό που λες. Στις μειονότητες είναι ακόμη πιο δύσκολο. Όχι μόνο στη δική μας 
φυλή. Στο Ιράν, ξέρεις τι γίνεται; Στο Ιράκ; στο Πακιστάν; Εκεί είναι πολύ χειρότερα κι από 
μας. Όταν τα ακούω από άλλες, λέω σοβαρά έτσι είναι; Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, 
αλλά ποτέ δεν θα αλλάξει πιστεύω.

Εγώ στο σχολείο γνώρισα τον Σ.… Δεν ήθελαν οι γονείς μου, είναι η αλήθεια να με παντρέ-
ψουνε. Ήθελαν να με παντρέψουν πιο μικρή. Γνωριστήκαμε εκεί πέρα, αγαπηθήκαμε, 
είπε ο Στέλιος στους γονείς μου να έρθουν να με ζητήσουνε, με ζητήσανε, κάναμε εκεί 
πέρα ένα τραπέζι, κι από τότε είμαστε μαζί. Από το σχολείο δηλαδή έγινε όλο αυτό. Απλά 
να ήταν άλλο κορίτσι στην θέση μου, δεν θα είχε τον χαρακτήρα να πει εγώ αγαπάω αυτόν, 
και θα πάρω αυτόν και να μη θέλετε εσείς. Δεν θα γινόταν. Ίσα ίσα θα γινόταν αυτό που 
σου είπα πριν. Θα έπαιρναν τον άντρα και μετά από κάποια χρόνια που θα ένιωθαν ότι 
μεγάλωσαν πια, ότι μπορούν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, θα άφηναν τα παιδιά 
τους, τον άντρα τους και θα πήγαιναν αλλού. 

Γενικά αν έχεις στήριξη, έστω από έναν άνθρωπο ακόμη κι από άγνωστο μπορείς να κάνεις 
αυτό που θέλει η καρδιά σου. Τώρα αν είναι όλοι εναντίον σου θα πεις πού να πάω μόνη 
μου; Κανείς δεν με στηρίζει. Πολλές γυναίκες ξέρω κι εγώ από τον οικισμό που δεν θέλουν 
να είναι με τους άντρες τους και μένουν αναγκαστικά. Δηλαδή τρώνε ξύλο, τα παιδιά βλέ-
πουνε. Άλλη ιστορία αυτή. Βλέπουν τα παιδιά πως δέρνει ο πατέρας τη μάνα και οι άλλοι 
θεατές να μην κάνουν τίποτα. Κι άμα κάνεις εσύ ο ίδιος κάτι θα σου ρθουν τα προβλήματα 
εσένα. Θα πει εσύ γιατί μαρτύρησες; Έλα εδώ. Θα πάρουν μετά εσένα στο χέρι. Φοβούνται 
να μαρτυρήσουν. Αυτό πρέπει να ρθει ένας κοινωνικός λειτουργός, κάτι, να δει τα παιδιά, 
να δει πώς ζούνε, άμα έχουνε δωμάτια. 

Εδώ στη Γερμανία εμείς που παίρνουμε σπίτι, κι ενώ είμαστε οκ να κοιμηθούμε μαζί με 
τα παιδιά ή και στρωματσάδα όλοι κάτω, ή εμείς στο σαλόνι και τα παιδιά στο δωμάτιο, 
δεν έχουμε πρόβλημα, κι εδώ δεν μας δίνουνε σπίτι δυάρι ή τριάρι, θέλουν ακριβώς τον 
αριθμό των παιδιών. Τόσα παιδιά, τόσα δωμάτια, μια κρεβατοκάμαρα για τους γονείς, 
ένα σαλόνι. Αυτό δεν το έχουνε στην ελλάδα. Κατ’ αρχάς πρέπει να δοθούν βοηθήματα 
για αυτά τα παιδιά που δεν μπορούνε να πάνε σχολείο. Ίσα ίσα για τα σχολικά. Αδιαφο-
ρούν όλοι, το υπουργείο παιδείας, όλοι. Ξέρεις πόσα παιδιά τσιγγανάκια έχουν απίστευτες 
γνώσεις; Απίστευτες γνώσεις. Και καλλιτεχνικές, και μαθηματικές γνώσεις μη σου πω και 
φιλοσοφικές. Και χάνονται τα παιδιά.  Τι να πω…

Υπάρχουν γενικά πολλά κορίτσια και αγόρια που θέλουν να ασχοληθούν. Με τις μειονό-
τητες γενικά, όχι μόνο με τους Ρομά. Η δουλειά είναι ότι από την μεριά των δικών μας δεν 
δίνουν σημασία, θα πουν αυτή μπαλαμή είναι τι θέλει εδώ; Τι θέλει να κάνει; Θα αλλάξου-
με εμείς να πούμε; Μια ζωή ίδιοι είμαστε. Τα παιδιά να παντρευτούν μικρά, να πάνε για 
δουλειά. Τώρα με τις άδειες γίνεται αυτό το θέμα. Και τώα που έκλεισαν όλα λόγω κορονο-
ϊού… Διάβασες που σκοτώσανε τον 18χρονο, τον Χρήστο.

Καταλαβαίνεις τώρα πόσο μειονοτική 
είναι η κατάσταση της γυναίκας. 

Κατευθείαν μειώνεται. Πρέπει να έχει τον 
άντρα της για να πάρει λίγη αξία. 

Υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν 
δώσαν σημασία και πήγαν μόνες τους 

να δουλέψουν. Αυτές οι γυναίκες 
χαρακτηρίζονται πουτάνες στον οικισμό. 

Πώς θα αλλάξει δηλαδή αυτό στον 
οικισμό; Πώς θα γίνει η κατάσταση της 
γυναίκας να είναι ίση με τον άντρα; Για 

μένα δεν θα γίνει ποτέ.

Κι εγώ αυτό πιστεύω…
Οι τσιγγάνοι δεν έχουν ένσημα ώστε να μπορούν να πληρωθούν από το κράτος. Ούτε 
έχουν άδειες πλανοδίου. Που δεν τους δίνονται οι άδειες πλανοδίου να πάνε να πουλή-
σουν. Φεύγουμε κι από αυτό το θέμα. Δεν παίρνουν λεφτά ούτε από αυτό. Παίρνουνε μια 
κάρτα ΚΕΑ, όσοι δικαιούνται, 200 ευρώ το μήνα. Πες μου εσυ τώρα πώς θα ζήσεις με 200 
ευρώ το μήνα;
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Δεν ζεις.

Ε ναι.

Ναι 

Ε δεν είναι αμαρτία να πεινάς. Είναι ανάγκη.

Ναι

Όταν είχε γίνει η λεγόμενη μικρασιατική καταστροφή και ήρθαν στην 
ελλάδα όσοι γλύτωσαν, οι ντόπιοι τους φερόταν με τον ίδιο ρατσισμό. 
Τους λέγανε τουρκόσπορους και παστρικιές, δηλαδή πουτάνες επειδή 
πλένονταν, τους καίγαν τους καταυλισμούς, οργανώναν πογκρομ εναντίον 
τους. Και οι ρατσιστές, για παράδειγμα ένας εργάτης που είναι ρατσιστής, 
δεν θα τα βάλει με αυτόν που τον εκμεταλλεύεται αλλά θα ψάξει να βρει 
τον αμέσως πιο αδύναμο για να ξεσπάσει πάνω του. Είναι ένα διαχρονικό 
στοιχείο του ρατσισμού.

Το ζητούμενο είναι να τους σπάμε τα στερεότυπα και τις αφηγήσεις τους. 
Να μην ακούγεται μόνο ο δικός τους λόγος. Πριν 10 20 χρόνια μπορούσες 
να φανταστείς οι γυναίκες να μιλάνε, να οργανώνονται; Δεν υπήρχε αυτό.

Και να ξέρεις ότι η γειτόνισσα σου έχει χρυσά, έχει λίρες, έχει λεφτά απέναντι. Και τα παι-
διά σου να τα βλέπεις να πεινάνε. Δεν θα πας να κλέψεις;

Ε σε αναγκάζουν να πας να κλέψεις. 

Κι εγώ η ίδια θα πω την αμαρτία μου θα πάω να κλέψω.

Μα ύστερα σου λένε πως οι τσιγγάνοι  είναι κλέφτες, είναι βρωμιάρηδες, είναι το ένα, είναι 
το άλλο. Πες μου το άλλο. Πώς δεν θα σαι βρωμιάρα; Μια τσιγγάνα πώς δεν θα ναι βρω-
μιάρα άμα στον οικισμό της κόβουνε το νερό, της κόβουνε το ρεύμα και δεν έρχονται να 
κάνουνε κάτι, ένα πρόγραμμα, ώστε για την μειονότητα να υπάχει κάτι, το κατιτίς περισ-
σότερο ώστε να μπορούμε να ζήσουμε όλοι; Ύστερα σου λένε να η βρωμιάρα περνάει. Να 
η κλέφτρα περνάει. Αφού δεν βοηθάς. Δεν βοηθάει το κράτος. Το υπουργείο παιδείας, δεν 
βοηθούν. Μας βάζουν ταμπέλες. Αυτές οι προκαταλήψεις δεν θα φύγουν ποτέ. Δεν θέλουν 
οι ίδιοι να φύγουν. Οι μεγαλύτεροι από μας. Γιατί αμα ήθελαν αυτοί εμείς δεν θα μασταν 
σε αυτή την κατάσταση τώρα. 

Κι εδώ στη Γερμανία έρχονται άνθρωποι μετανάστες και τους συμπεριφέρονται καλύτερα 
κι από τους Γερμανούς. Γιατί να μη γίνει έτσι και στην Ελλάδα; Δεν θέλουνε οι ίδιοι.

Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και δεν 
θα αλλάξει αυτό.

Ναι ναι μπράβο. Πράγματι δεν υπήρχε. Ε εντάξει σιγά σιγά θα αλλάξουν τα πράγματα. 
Αλλά δεν θα εξαφανιστεί τελείως. Κάτι θα υπάρχει πάντα… ξέρεις κάτι; Πρέπει να υπάρχει 
κάτι να ασχολούμαστε, αλλιώς τι θα κάνουμε; 

...λένε πως οι τσιγγάνοι  είναι κλέφτες, 
είναι βρωμιάρηδες, είναι το ένα, είναι 
το άλλο. Μια τσιγγάνα πώς δεν θα ναι 

βρωμιάρα άμα στον οικισμό της κόβουνε 
το νερό, της κόβουνε το ρεύμα; Δεν 

βοηθάει το κράτος. Τώρα είσαι έγκυος στο δεύτερο παιδί;

Όλα καλά να πάνε.

Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες για τη συζήτηση.

Ναι κι εγώ.

Καλή συνέχεια.

Ναι και μάλιστα είμαι στο μήνα μου. Όπου να ναι θα γεννήσω. Μπορεί και τώρα που 
μιλάμε. 

Μακάρι να πάνε όλα καλά Να γεννηθεί το παιδί, να μου φύγει κι εμένα αυτό το βάρος 
που κουβαλάω. Θα γίνουν όλα.

Τίποτα. Εγώ χάρηκα για τη γνωριμία. Ελπίζω να τα πούμε κι από κοντά άμα έρθω.

Καλή συνέχεια.



Τη δεύτερη και τελευταία ημέρα μου στη 
Βαρκελώνη [1939], ενόψει της επικείμενης 
φασιστικής απειλής, εμείς οι εκπρόσωποι 
των επιτροπών των Mujeres Libres και με-
ρικοί σύντροφοι/ισσες από άλλες περιοχές 
πραγματοποιήσαμε συνάντηση. Σε τέτοιες 
κρίσιμες στιγμές έπρεπε να πάρουμε τις 
απαραίτητες αποφάσεις για την οργάνωση 
της εκκένωσης της Βαρκελώνης, μέσα σε 
μια συγκυρία που τα μεταφορικά μέσα ήταν 
περιορισμένα. Εκείνη την περίοδο ήμουν 
πολύ άρρωστη. Είχα μόλις επιστρέψει από 
περιοδεία σε ολόκληρη την Καταλονία. 
Είχα κολλήσει ψώρα από τους αχυρώνες 
όπου μερικές φορές έπρεπε να περάσω τη 
νύχτα και ταυτόχρονα ψηνόμουν στον πυ-
ρετό. Φυσικά, ήμουν σε θλιβερή κατάσταση 
και δεν μπορούσα να περπατήσω. Μετά τη 
συνάντηση οι σύντροφισσες/οι διαπίστω-

σαν ότι, λόγω της υγείας μου, θα έπρεπε να 
φύγω μαζί με άλλη μία συντρόφισσα, που 
ήταν επίσης άρρωστη, με αυτοκίνητο που 
είχε χώρο για δύο ακόμη άτομα. Το αυτο-
κίνητο ανήκε στον γραμματέα της SIA (Διε-
θνούς Αντιφασιστικής Αλληλεγγύης) Mateo 
Baruta και μετέφερε τη σύζυγό του Cristina 
Kong και τη Mary Barroso, γραμματέα 
της τότε εθνικής γραμματέως των Mujeres 
Libres και μέλος της SIA, Lucía Sánchez 
Saornil. Στη συνέχεια, κανονίσαμε να συ-
ναντηθούμε στις 5.00 π.μ. σε μια συγκεκρι-
μένη τοποθεσία. Είχαμε αρκετό χρόνο να 
πάρουμε μαζί μερικά πράγματα από το σπί-
τι και να αποχαιρετήσουμε συγγενείς, χωρίς 
να τους ενημερώσουμε ότι αυτή η αναχώρη-
ση θα ήταν οριστική.

Όπως κανονίσαμε, η συντρόφισσα και εγώ 
φτάσαμε στο συμφωνημένο σημείο στις 

5.00 π.μ., αλλά ούτε στις έξι, ούτε στις επτά 
και ούτε στις εννέα μ.μ. ήρθε το αυτοκίνητο. 
Αρχίζαμε να πανικοβαλλόμαστε και όντας 
άρρωστες δεν ξέραμε που να πάμε. Συνει-
δητοποιήσαμε ότι ο σύνδεσμος που θα μας 
μετέφερε είχε χαθεί. Ήταν 25 Ιανουαρίου 
1939 και οι φασίστες μπήκαν στην πόλη 
στις 26. Δεν είχαμε ιδέα ότι ο κίνδυνος ήταν 
τόσο κοντά.

Είχαμε απελπιστεί και στη συνέχεια σκέ-
φτηκα να επιστρέψουμε στην βάση μας, η 
οποία δεν ήταν πολύ μακριά. Όταν φτάσα-
με εκεί, ο τόπος ήταν ερημωμένος, όπως θα 
περίμενε κανείς και οι ελπίδες μας ήταν δι-
αλυμένες. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα; 
Τίποτα. τίποτα. Ωστόσο, όπως βρισκόμα-
σταν στα βάθη της απόγνωσης, το τηλέφω-
νο χτύπησε. Τουλάχιστον υπήρχε κάποιος 
κοντά. Στην πραγματικότητα άκουσα μια 
φωνή:

“Pepita Carpena;”

«Η ίδια», απάντησα, ήταν φοβερό να ακούω 
το όνομά μου εκείνη τη στιγμή.

“Soledad Estorch εδώ.” Αναστέναξα. Ήταν 
η συντρόφισσα που είχε οργανώσει το ταξίδι 
μας. “Συγνώμη...”

Εξήγησε ότι ο σύντροφος Baruta πίστευε 
ότι άκουσε πως τα φασιστικά στρατεύματα 
μπαίνουν στην πόλη από την μια μέρα στην 
άλλη. Υπέκυψε στον πανικό και ξεκίνησε 
μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Άλλες 
συντρόφισσες είχαν πάρει τις θέσεις μας 
και βρισκόταν τώρα στη Χερόνα. Συνειδητο-
ποιώντας την απουσία μας, η Soledad είχε 
πάρει την επικίνδυνη απόφαση να παίξει 
τα πάντα. Μετά από μια στιγμή μου είπε: 
“Pepita, μην μετακινηθείτε, ερχόμαστε να 
σας πάρουμε”.

Δεν έχω ξεχάσει ποτέ αυτή την πράξη συ-
ντροφικής αλληλεγγύης που έθεσε τη ζωή 
της σε κίνδυνο. Λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι 
θα είχαν πάρει μια τόσο επικίνδυνη από-
φαση.

Άρρωστη και ανίκανη να δω τα πράγματα 
με σαφήνεια και λογική, ήταν σαν ένα όνει-
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ρο για μένα. Ο πυρετός με είχε αγκαλιάσει 
και τα γεγονότα μόλις που μπορούσα να τα 
αντιληφθώ. Ποτέ δεν έμαθα το όνομα του 
οδηγού που μας πήρε μαζί με την Soledad 
Estorach, αλλά του χρωστάω τη ζωή μου.

Τώρα μου διαφεύγει το γιατί είχαμε επι-
στρέψει στην βάση μας, όπου υπήρχαν λί-
γες πιθανότητες διάσωσης μας.

Ο προορισμός μας ήταν η Χερόνα. Οι σύ-
ντροφοι/ισσες μας είχαν ένα σπίτι που δεν 
απέχει πολύ από την πόλη και ανήκε στην 
SΙΑ. Το ίδιο σπίτι είχε χρησιμοποιηθεί ως 
καταφύγιο για παιδιά της πόλης που φυ-
γαδεύτηκαν στη Γαλλία, για να τα απομα-
κρύνουν από τον κίνδυνο των αεροπορικών 
επιδρομών.

Εντοπίσαμε πολλές συντρόφισσες και συ-
ντρόφους, από διάφορες επιτροπές, συν-
δικάτα, γραφεία κ.λπ., που κάναν ό,τι 
μπορούσαν για να καλωσορίσουν τις νέες 
αφίξεις.

Γυναικεία Συντροφική 
Αλληλεγγύη, 
της Pepita Carpena



58

Ήμουν τυχερή που έφτασα εκείνη την πε-
ρίοδο και δεν χρειάστηκε να διασχίσω τα 
βουνά στο τρομερό ψύχος του 1939. Στο 
χωριό Rabós, όπου καταλήξαμε, υπήρχαν 
συντρόφισσες από τις τοπικές, περιφερει-
ακές και εθνικές επιτροπές των Mujeres 
Libres, συμπεριλαμβανομένων των αδελ-
φών Felisa και Apolonia de Castro, María 
Cerdán, Conchita Guillén. Βλέποντας 
την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, η 
Conchita δεν δίστασε και έδειξε παραδειγ-
ματική αποφασιστικότητα στην προσπάθειά 
να θεραπεύσει τη λοίμωξη μου. Παραδόθη-
κα στην στοργή και μέχρι σήμερα μπορώ να 
το θυμηθώ σαν όνειρο, ήμουν τόσο καταβε-
βλημένη από την ασθένεια και το πυρετό.

Μετά από κάποιο διάστημα (δεν θυμάμαι 
πόσος καιρός ήταν), οι συντρόφισσες κα-
τάφεραν να μας βρουν ένα όχημα για να 
μας οδηγήσουν πέρα από τα σύνορα. Τε-
λικά, φτάσαμε στο Perpignan. Η Conchita 
Guillén, που με βρήκε τόσο άρρωστη, έκα-
νε ότι μπορούσε για να μου βρει γιατρό. Ο 
γιατρός Santamaría, μετά την εξέταση μου, 
διέγνωσε ψώρα. Με παρακολουθεί από τότε. 
Μετά τις ελπιδοφόρες εμπειρίες που είχα-
με βιώσει, η κατάληξή μας εκεί, είναι μια 
πληγή που ποτέ δεν έχει θεραπευτεί, παρά 

το πέρασμα των χρόνων. Ως “Ισπανοί δημο-
κράτες”, οι «κόκκινοι» ήταν ταπεινωμένοι. 
Λέω δημοκράτες επειδή αυτό μας αποκάλε-
σαν στη Γαλλία μόλις περάσαμε τα σύνορα. 
Τη Γαλλία, την πατρίδα των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και της ελευθερίας.

Ήμασταν τρομερά απογοητευμένες και αν 
είμαστε σε θέση όλα αυτά τα χρόνια εκ των 
υστέρων να αναλύσουμε αυτούς τους αν-
θρώπους, ήταν επειδή βρήκαμε αδιανόη-
τη την διαχείριση της κυβέρνησης και όχι 
του συνόλου του πληθυσμού. Οι άντρες 
πέθαιναν σαν τα ζώα στις παραλίες των νε-
κρών του χειμώνα, με μόνο τον ουρανό να 
καλύπτει τα σώματά τους. Οι πιο αδύναμοι 
έχασαν τη ζωή τους εκεί. Οι γυναίκες και τα 
παιδιά είχαν τουλάχιστον κάποιο καταφύ-
γιο, αν και σε άθλιες συνθήκες.

Τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε, ο 
αγώνας μας στο γαλλικό έδαφος κατά τον Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλη του την αθλιό-
τητα, αξίζει ξεχωριστή ανάλυση. [...]

Pepita Carpena Μάιος 1986

Από: «Solidaridad Fraternal» των Mujeres Libres: 
Luchadoras libertarias (FAL, Μαδρίτη 1999) σελ. 79-82
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