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Για μια ανάγνωση των καταγγελιών 
στο πλαίσιο του συστήματος της πατριαρχίας



Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε ένα κύμα καταγγελιών που αφόρα 
παραβιαστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του αθλητισμού και του 
θεάματος. Η Σοφία Μπεκατώρου ήταν εκείνη που έκανε την αρχή μιλώντας δημόσια 
για τον βιασμό της. Στην συνέχεια κι άλλες έφεραν τα βιώματα τους στην δημοσιότητα 
με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος πάνω στο ζήτημα των σεξιστικών 
επιθέσεων. Από την πλευρά μας, ως φεμινιστική ομάδα, θεωρούμε σημαντικό να 
τοποθετηθούμε με κριτική διάθεση πάνω σε αυτόν τον διάλογο, εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη μας στις καταγγέλλουσες.

Στην πατριαρχική κοινωνία που ζούμε είναι γνωστές οι δυσκολίες που θα Στην πατριαρχική κοινωνία που ζούμε είναι γνωστές οι δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσει όποια αποφασίσει να σπάσει την σιωπή της. Συνήθως σε τέτοια 
περιστατικά η ευθύνη μετατοπίζεται στo άτομο που δέχτηκε την επίθεση, αντί για τον 
θύτη. Δηλαδή, γίνονται σχόλια ότι αυτή τον προκάλεσε, ότι  «τα 'θελε και τα ‘πaθε» ή, 
ακόμη, υποστηρίζεται πως όλη η μαρτυρία της είναι ένα ψέμα. Τέτοια σχόλια δεν 
έλειψαν και για την καταγγελία της Σοφίας. Επιπλέον, πολλοί ψευτοαναρωτήθηκαν 
«Γιατί τώρα;» ή «Τώρα το θυμήθηκε;» παραβλέποντας όλους τους παράγοντες που 
μπορεί να εξαναγκάσουν κάποια να μείνει σιωπηλή (π.χ. αυτοενοχοποίηση, ντροπή, 
πεποίθηση ότι κανείς δεν θα σε πιστέψει, φόβος για σωματική ακεραιότητα, η απειλή 
να χάσεις την επαφή με το παιδί σου, την δουλειά σου κ.α.). Παραβλέπουν, επίσης, το 
γεγονός ότι τέτοια περιστατικά σε σημαδεύουν και μένουν ανεξίτηλα στην μνήμη σου. 
Γενικότερα, για άλλη μια φορά είδαμε πολλούς να κριτικάρουν κάτι για το οποίο δεν 
τους πέφτει απολύτως κανένας λόγος, δηλαδή το πώς διαχειρίστηκε κάποια τον ίδιο 
της τον βιασμό.

Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και οι υποστηρικτικές φωνές για την καταγγελία της Σοφίας Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και οι υποστηρικτικές φωνές για την καταγγελία της Σοφίας 
στις οποίες κατατάσσονται τόσο τα ΜΜΕ όσο και οι διάφοροι κρατικοί εκπρόσωποι. 
Κάποια παραδείγματα είναι ο βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος, υπεύθυνος για την 
διαπόμπευση και το θάνατο οροθετικών σεξεργατριών το 2012 και ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος δήλωσε ότι «Η απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου 
να καταγγείλει με τόλμη τη σεξουαλική βία που υπέστη ως έφηβη αθλήτρια αποτελεί 
πράξη με βαρύ κοινωνικό φορτίο. Κίνηση που αφυπνίζει συνειδήσεις, παράγοντας 
θετικό παράδειγμα. Και κινητοποιεί ώριμα την ευαισθησία των δυνάμεων της 
προόδου στον τόπο μας. Η Πολιτεία διαθέτει το νομικό οπλοστάσιο του Κράτους 
Δικαίου το οποίο και οφείλει να εξαντλήσει. Έχει επίσης δομές που βοηθούν να 
κλείνουν τα τραύματα από τέτοιου είδους εγκλήματα. Είναι κρίσιμο, όμως, σε αυτή την 
αποστολή να βρίσκει καθημερινό συμπαραστάτη της και τον κάθε Έλληνα».  Εδώ, 
προφανώς, παίζει σημαντικό ρόλο η ταξικά και φυλετικά προνομιακή θέση της 
καταγγέλλουσας, η οποία «έχει κάνει περήφανη την Ελλάδα» με τις αθλητικές της 
επιδόσεις. Είμαστε σίγουρες ότι αν στην θέση της βρισκόταν ένα υποκείμενο που 
θεωρείται μειονοτικό (π.χ. μια μετανάστρια) δεν θα έχριζε τέτοιας υποστήριξης. 
Αντίθετα, σε αυτήν την περίπτωση η αντίστοιχη αφήγηση δεν θα γινόταν πιστευτή, θα 
κατηγορούταν το θύμα, ως προσωπικότητα με λάθος παρελθόν και επιλογές και θα 
μειωνόταν η αξία του λόγου της ως μη εξέχον πρόσωπο. Φυσικά, όλα αυτά με τα 
επιπρόσθετα εμπόδια ότι δεν θα είχε βήμα στο δημόσιο λόγο, δεν θα υπήρχαν 



χρήματα για επαρκείς νομικές συμβουλές, ούτε ένας δυνατός περίγυρος να δράσει 
ως δίχτυ ασφαλείας. Δηλαδή, το παιχνίδι θα ήταν ήδη χαμένο από τα αποδυτήρια και 
μάλιστα με αρνητικές συνέπειες στην καταγγέλλουσα που θα στιγματιζόταν και ως 
απείθαρχη εργαζόμενη.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως πολλοί ήταν αυτοί που καταδίκασαν τον βιαστή και τόνισαν Βλέπουμε, λοιπόν, πως πολλοί ήταν αυτοί που καταδίκασαν τον βιαστή και τόνισαν 
την ανάγκη δημοσιοποίησης τέτοιων περιστατικών, ώστε να μην επαναληφθούν. 
Είναι, όμως, αρκετή μια τέτοια πρακτική για να εξαλειφθούν αυτά τα περιστατικά; 
Σίγουρα όχι, ειδικά όταν τέτοιου είδους παροτρύνσεις γίνονται από σκουπίδια όπως 
είναι ο Λοβέρδος. Μια τέτοια διαχείριση πατάει σε ένα αφήγημα που θέλει τον βιαστή 
ή τον κακοποιητή να είναι μια εξαίρεση  η οποία πρέπει να βρεθεί και να καταδικαστεί 
διατηρώντας, έτσι, το εθνικό σώμα καθαρό από τέτοιες συμπεριφορές. Με αυτόν τον 
τρόπο, παρουσιάζεται ότι η γυναικεία καταπίεση είναι κάτι που ενσαρκώνεται από 
συγκεκριμένα άτομα αποκρύπτοντας, έτσι, τον δομικό και διάχυτο χαρακτήρα της. Με 
αυτόν τον τρόπο, ξεπλένονται όλοι οι θεσμοί που είναι θεμελιωμένοι πάνω στο 
σύστημα της πατριαρχ ίας, όπως το κράτος, τα ΜΜΕ, η ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, 
στον καπιταλισμό βλέπουμε συνεχώς ζητήματα που οφείλονται σε συστημικές 
καταπιέσεις να αποπολιτικοποιούνται και να ανάγονται σε ατομικά προβλήματα που 
χαίρουν επίλυσης εντός του πλαισίου του. Εμείς, αντίθετα, γνωρίζουμε ότι η 
πατριαρχία, όπως και όποιο άλλο σύστημα καταπίεσης, είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
αυτής της κοινωνίας και δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα. Είναι απαραίτητη για αυτής της κοινωνίας και δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα. Είναι απαραίτητη για 
τον καπιταλισμό, αφού συμβάλλει άμεσα στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Eίναι 
απαραίτητη για να διασφαλίσουν τα έθνη κράτη την ισχύ τους αφού είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι των εθνικιστικών αφηγημάτων και ούτω καθεξής. Ξέρουμε ότι 
η κουλτούρα του βιασμού και ο σεξισμός δεν κρύβονται σε ατομικές τραγικές 
ιστορίες, αλλά διαποτίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, στο δρόμο, στο 
σπίτι, στη δουλειά με 1002 τρόπους, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ακόμη, παρότι θεωρούμε πως αυτό το κύμα καταγγελιών είναι απότοκο του Ακόμη, παρότι θεωρούμε πως αυτό το κύμα καταγγελιών είναι απότοκο του Ακόμη, παρότι θεωρούμε πως αυτό το κύμα καταγγελιών είναι απότοκο του 
φεμινιστικού κινήματος, βλέπουμε ότι τέτοιου είδους καταγγελίες συνοδευόμενες από 
την επέμβαση της αστικής δικαιοσύνης προβάλλονται ως ο βέλτιστος τρόπος 
αντιμετώπισης των σεξιστικών περιστατικών. Τέτοιες παραδοχές ενισχύουν τη 
θεαματική διάσταση της αστικής δημοκρατίας μέσω της οποίας το αστικό κράτος 
παρουσιάζεται ως ο καλύτερος δυνατός τρόπος να διασφαλιστεί η ισότητα, η 
ελευθερία κ.λπ. Αυτό το γεγονός, πέραν του προαναφερθέντος ξεπλύματος του 
κράτους, συμβάλλει στην περαιτέρω νομιμοποίηση του ελέγχου του. Οι μπάτσοι, τα 
δικαστήρια και όλα όσα βρίσκουμε απέναντί μας με διάφορους τρόπους (π.χ. 
αθωώνοντας βιαστές ή μη αναγνωρίζοντάς μας το δικαίωμα στην αυτοάμυνα) 
παρουσιάζονται ξαφνικά ως προστάτες μας επειδή ανά καιρούς μπορεί να 
καταδικάσουν κάποιο βιαστή, αν η ταξική και φυλετική θέση, τόσο του θύματος όσο 
και του θύτη, το επιτρέψουν. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να είμαστε σε 
επαγρύπνηση ώστε να μην αφήσουμε τα φεμινιστικά προτάγματα να αφομοιωθούν, 
χάνοντας κάθε ριζοσπαστικό χαρακτήρα.χάνοντας κάθε ριζοσπαστικό χαρακτήρα.



Εμείς, από την πλευρά μας έχουμε να πούμε ότι θα βρισκόμαστε πάντα 
στο πλάι όποιας δημοσιοποιεί τέτοια περιστατικά με όποιον τρόπο 
επιλέξει. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να καταγγέλλονται οι βιαστές και οι 
κακοποιητές και επιτέλους να υποστούν κάποιες συνέπειες για τα τόσα 
χρόνια που επιπλέουν σαν φελλοί εις βάρος όλων των επιζόντων που 
αφήνουν πίσω. Εν ολίγοις, είτε κάποια/ος/ο επιλέξει το δρόμο ενός 
δικαστηρίου είτε όχι, θα μας έχει μαζί της/ου. Παρόλ’ αυτά, λόγω της 
διαδικασίας αφομοίωσης των φεμινιστικών προταγμάτων που 
αναφέραμε παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 
κάποια θετική έκβαση ακριβώς ως νίκη. Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις, 
γνωρίζουμε ότι η καταγγελία για ορισμένους άντρες δεν είναι αρκετή για 
να ξεριζώσει την πατριαρχία από τις ζωές μας. Βλέπουμε τον φεμινιστικό 
αγώνα σαν ένα σύνολο πολύπλευρων καθημερινών μαχών με θεσμούς, 
πρόσωπα, λόγους και καταστάσεις πάντα δίπλα και μέσα σε αγώνες, 
ενάντια και σε άλλα συστήματα καταπίεσης.ενάντια και σε άλλα συστήματα καταπίεσης.


