
ΑΤΣΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΕΙ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΣΟΝ ΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΣΡΙΑΡΥΙΑ 

Το περιςτατικό εκτυλίςςεται ςε ζνα πλαίςιο κακ’ όλα ςυνθκιςμζνο: Ρρωταγωνίςτρια μια από 

εμάσ, φοιτιτρια, που, μετά από χαμζνεσ ϊρεσ ςτθν αναηιτθςθ δουλειάσ για να καλφψει το 

κόςτοσ ηωισ τθσ, γίνεται και εργαηόμενθ με πολλαπλά κακικοντα ςτον κλάδο των 

ακουςτικϊν βαρθκοΐασ. Στθν άλλθ πλευρά, ζνα αφεντικό, ζνασ κακθμερινόσ άνδρασ: ζλλθνασ 

πολίτθσ, ςφηυγοσ, πατζρασ κλπ. Η ςχζςθ δομείται ςφμφωνα με τα επιβεβλθμζνα εργαςιακά 

πρότυπα: αναςφάλιςτθ εργαςία, ελαςτικά ωράρια, ανάκεςθ πολλαπλϊν αρμοδιοτιτων∙ όλα 

επενδυμζνα με τα ςυνθκιςμζνα επιχειριματα των αφεντικϊν πωσ πρζπει να παλεφουμε 

μαηί(!) για το καλό τθσ επιχείρθςισ «μασ»(!;) που ςυγκαλφπτουν τθν εργαςιακι 

εκμετάλλευςθ από μζρουσ τθσ εργοδοςίασ. Τελικά, ξεκινά μια ζμφυλθ επικετικι 

ςυμπεριφορά που περιλαμβάνει ςεξιςτικά ςχόλια, «ακϊα» αγγίγματα και άλλεσ 

ςυμπεριφορζσ αρρενωπισ επιβολισ. Σταδιακά, γίνεται όλο και πιο ζντονθ θ επίκεςθ, με 

αποτζλεςμα τθ ρθτι εναντίωςθ τθσ εργαηόμενθσ ςε τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ και τθν 

προςπάκεια οριοκζτθςθσ τθσ ςχζςθσ ωσ ξεκάκαρα και αποκλειςτικά εργαςιακισ. Ο 

κακθμερινόσ προοδευτικόσ ζλλθν, από τθν άλλθ, διατείνεται πωσ οι προκζςεισ και οι πράξεισ 

του ςυμβαδίηουν με τισ αντιλιψεισ τθσ εκςυγχρονιςμζνθσ ελλθνικισ κοινωνίασ *για το 

ςυγκεκριμζνο ιμαςταν ςίγουρεσ οφτωσ ι άλλωσ…+ και τθν κατθγορεί για ςυντθρθτιςμό. Το 

ποτιρι ξεχείλιςε όταν, παρά τισ επανειλθμμζνεσ αντιδράςεισ και εναντιϊςεισ τθσ 

εργαηόμενθσ ςε τζτοιου είδουσ πατριαρχικζσ ςυμπεριφορζσ που επιβάλλονται και 

κυριαρχοφν πάνω μασ, αποφάςιςε να παραβιάςει με ακόμα μεγαλφτερθ επικετικότθτα τον 

χϊρο τθσ, παραβιάηοντασ τα όρια που θ ίδια ζχει κζςει ξεκάκαρα.  

* 

Τα περιςτατικά «ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ», όπωσ κατ’ ευφθμιςμό ζχουν καταχωρθκεί ςτο 
ποινικό λεξιλόγιο, δεν προκφπτουν από τον ουρανό, από κάποιουσ «τρελοφσ» ι 
«ανϊμαλουσ». H ςεξουαλικι βία, από τον διαρκι φόβο για το τί μπορεί να ςου ςυμβεί 
κάποιο βράδυ που γυρνάσ μόνθ ςπίτι, τα κάκε λογισ παραβιαςτικά χάδια, μζχρι τθν πιο 
επικετικι τθσ ζκφραςθ, τον βιαςμό, αποτελοφν εγγενι χαρακτθριςτικά τθσ πατριαρχικισ 
κοινωνίασ, που παράγει τα ζμφυλα υποκείμενα εντόσ ςυγκεκριμζνων κανονιςτικϊν 
προτφπων. Έτςι, θ ςεξουαλικι βία δεν ςυμβαίνει ωσ εξαίρεςθ, αλλά ωσ νόρμα, από 
κακθμερινά ζμφυλα υποκείμενα που επιτελοφν το ανδρικό φφλο, όπωσ αυτό ορίηεται και 
αναπαράγεται εντόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ, ςτον χρόνο και ςτον χϊρο, κοινωνίασ. Μιασ 
κοινωνίασ που καταςκευάηει κακθμερινά  αρρενωποφσ άντρεσ ςτα ςχολεία, ςτα γιπεδα, ςτα 
μπουρδζλα, ςτα καφενεία. Άνδρεσ πάντα ζτοιμουσ να επιβεβαιϊςουν τον ανδριςμό τουσ 
πάνω ςτα ςϊματα των γυναικϊν ι όςων δεν χωράνε ςτισ ζμφυλεσ επιτελζςεισ που ορίηουν 
τα ςϊματά μασ και τθ ςθμαςία τουσ. Η ςεξουαλικι βία, είναι ακριβϊσ αυτό, βίαιθ επιβολι 
πάνω ςτα ςϊματα μασ. Τα επιχειριματα περί «αχαλίνωτθσ ςεξουαλικισ όρεξθσ» ι 
«γυναικϊν που κζλουν και τα πακαίνουν», δεν κάνουν άλλο από το να φυςικοποιοφν και να 
αναπαράγουν τα επιβεβλθμζνα κοινωνικά φφλα που μασ ορίηουν ωσ «άνδρεσ» και 
«γυναίκεσ» και τθν ζμφυλθ καταπίεςθ ωσ ςυνεπαγωγι τουσ.  
 
Πςον αφορά τουσ χϊρουσ εργαςίασ, τα περιςτατικά ςεξουαλικισ βίασ αποτελοφν μία ακόμθ 
πτυχι τθσ ζμφυλθσ βίασ που δζχονται οι γυναίκεσ ςτθν ελλθνικι ετεροκανονικι και ςεξιςτικι 
κοινωνία, και μία ακόμθ μορφι τθσ υποτίμθςθσ των γυναικϊν ςτθν εργαςία. Οι γυναίκεσ 
ζχουν να αντιμετωπίςουν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ –εκτόσ από τα εντατικοποιθμζνα 
ωράρια, τθν κακοπλθρωμζνθ εργαςία και τουσ κάκε λογισ εκβιαςμοφσ τθσ εργοδοςίασ που 
αντιμετωπίηουν και οι άντρεσ- μια ςειρά από επιπρόςκετεσ καταπιζςεισ. Πταν πουλάνε τθν 
εργατικι τουσ δφναμθ ςτο κάκε λογισ μεγάλο ι μικρό αφεντικό, είναι αντιμζτωπεσ, επίςθσ, 
με τισ κρατοφςεσ ςεξιςτικζσ αντιλιψεισ για το κοινωνικό τουσ φφλο και τουσ ρόλουσ που 



πρζπει να επιτελοφν (μθχανζσ αναπαραγωγισ, αντικείμενα ςεξουαλικισ θδονισ, δοφλεσ και 
κυρζσ, νοικοκυρζσ και μάνεσ) και με τθν ίδια τθν αντίλθψθ των αφεντικϊν πωσ οι γυναίκεσ 
εργαηόμενεσ είναι κτιμα τουσ και πωσ αγοράηοντασ τθν εργατικι τουσ δφναμθ, αγοράηουν 
και τισ ςεξουαλικζσ τουσ υπθρεςίεσ. Αφεντικοί, δθλαδι, που επιδιϊκουν τθν επιβολι εντόσ 
τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ και μζςω τθσ ζμφυλθσ βίασ που αςκοφν πάνω ςτισ εργαηόμενζσ τουσ. 
 
Απζναντι ς’ αυτιν τθν πραγματικότθτα, τθν ανάγκθ, δθλαδι, να αντιμετωπίηουμε ςε κάκε 
πτυχι τθσ κακθμερινότθτάσ μασ τθν ζμφυλθ βία (από τθ διεκδίκθςθ τθσ φπαρξισ μασ ςτον 
δθμόςιο χϊρο, μζχρι τον τρόπο που χρειάηεται να ςυνυπάρχουμε και να ερχόμαςτε 
αντιμζτωπεσ με ςεξιςτικζσ και μάτςο ςυμπεριφορζσ ςτθν οικογζνεια, τθ ςχολι και τθ 
δουλειά μασ), επιλζγουμε να μιλάμε και να πολεμάμε ανοιχτά με ςυλλογικοφσ όρουσ κάκε 
περιςτατικό, κάκε επίκεςθ και κάκε πτυχι τθσ ζμφυλθσ υποτίμθςισ μασ. Σπάηοντασ τθ 
ςιωπι και αποβάλλοντασ τθν ενοχοποιθτικι ρθτορικι που πλανάται γφρω από τα 
περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ. Η ςυνεχισ προϊκθςθ τθσ αντίλθψθσ ότι ευκυνόμαςτε, ςυνδζεται 
με τθ μιςογφνικθ ςτάςθ που ςυνοψίηεται ςτθ φράςθ «πιγαινεσ γυρεφοντασ». Με αυτόν τον 
τρόπο παφουν οι επικζςεισ αυτζσ να αναγνωρίηονται ωσ μζκοδοι επιβολισ τθσ ανδρικισ 
κυριαρχίασ και ςυγκαλφπτονται τα πραγματικά αίτιά τουσ. Σε όλεσ, λοιπόν, τισ ςεξουαλικζσ 
επικζςεισ απαντάμε με ευκεία και επικετικι αναμζτρθςθ.  
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