
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 

 

«Στις 23 Ιουνίου 2016 στην Κόρινθο, η Π. αντιστάθηκε σ’ έναν επίδοξο βιαστή που την παρενόχλησε σεξουαλικά, 

άσκησε βία και απείλησε εκείνη και την ανήλικη φίλης της. Τον μαχαίρωσε με το μαχαίρι που κρατούσε για λόγους 

αυτοπροστασίας, μιας και βρισκόταν ανά περιόδους άστεγη. Εκείνος πέθανε και η Π. προφυλακίστηκε. Το 

δικαστήριο δεν της αναγνώρισε σχεδόν κανένα ελαφρυντικό και καταδίκασε την 22χρονη Π. στις 27 Σεπτεμβρίου 

2017 στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Ναυπλίου σε 15 χρόνια κάθειρξης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας 

από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 

Η Ν. είναι μια νεαρή γυναίκα, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς με καταγωγή από την Αφρική. Το 

περασμένο καλοκαίρι, ενώ δούλευε σε ένα ελληνικό νησί, συναντήθηκε με έναν ελληνο-γάλλο άντρα και άρχισαν να 

ζουν μαζί, αλλά σύντομα αυτή η σχέση μετατράπηκε σε μια καταπιεστική και βίαιη σχέση, με επαναλαμβανόμενες 

λεκτικές και σωματικές επιθέσεις. Μια μέρα του περσινού φθινοπώρου, όταν ξεκίνησε ένας καβγάς στο σπίτι τους, 

η συμπεριφορά του συντρόφου της έγινε πολύ βίαιη σε σημείο που η Ν. φοβήθηκε για την σωματική της 

ακεραιότητα, και έτσι πήρε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε με σκοπό να τον ακινητοποιήσει. Τώρα κατηγορείται για 

ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή. Το πρώτο ακροατήριο 

είναι στις 8 Νοέμβρη στη Σύρο. 

Η Τ. είναι γυναίκα, μετανάστρια, εργαζόμενη και μητέρα. Είχε την κακή τύχη να βρεθεί σε μια κακοποιητική σχέση 

με έλληνα άνδρα. Σχέση από εκείνες που κάνουν την γειτονιά να ακούει φωνές, καθώς πίσω από τις κλειστές πόρτες 

εκτυλίσσεται καθημερινά το ίδιο ρεπερτόριο βίας, λεκτικής και σωματικής. Ο "σύντροφός" της την εκμεταλλευόταν 

και οικονομικά, ενώ παρά τις εκκλήσεις της δεν εγκατέλειπε ούτε τις βίαιες συμπεριφορές ούτε το σπίτι της που 

οικειοποιήθηκε με το έτσι θέλω. Ένα από τα πολλά βράδια κακοποίησης, μέσα Αυγούστου του 2016, η Τ. αμύνθηκε 

στη βία που συσσώρευε σημάδια πάνω της. Απάντησε υπερασπιζόμενη την εαυτή της σε πλαίσιο αυτοάμυνας, 

ενάντια σε μια ακόμα σωματική επίθεση του συντρόφου της. Ο κακοποιητής της μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο 

νοσοκομείο όπου και πέθανε μετά από λίγο καιρό. Η Τ. βρίσκεται προφυλακισμένη εδώ και πάνω από ένα χρόνο και 

στις 17 Νοέμβρη αναμένεται η δίκη της, όπου έχει να αντιμετωπίσει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.»  

(απόσπασμα κειμένου της εκδήλωσης – συζήτησης : Τρεις γυναίκες, τρεις αγώνες - για τη γυναικεία αυτοάμυνα στην Ελλάδα) 

 

Στον κόσμο της πατριαρχίας, στον κόσμο που ζούμε κάθε μέρα, η αντρική βία δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά 

αλλά ένα καθημερινό φαινόμενο που καταπιέζει κάθε άτομο που δεν φέρει το προνόμιο του cis straight, μάτσο 

άντρα.  

Πλέον οι φωνές όσων επέζησαν από περιστατικά σεξιστικών επιθέσεων και σπάνε την σιωπή μιλώντας για τα 

βιώματα τους, επιβεβαιώνουν τον κανόνα της έμφυλης βίας που διαπερνά τις ζωές μας. Αυτές οι φωνές είναι πολύ 

λίγες σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό έμφυλων κακοποιήσεων… 

Όταν μια γυναίκα cis ή trans κακοποιείται ή δολοφονείται, το περιστατικό αποσιωπάται ενώ ταυτόχρονα οι 

απολογητές της πατριαρχίας σπεύδουν να συγκαλύψουν τον δράστη ή τους δράστες. Όταν μια γυναίκα αμύνεται, 

όταν δηλαδή βρίσκεται σε αυτοάμυνα απέναντι σε αυτόν που πάει να της επιτεθεί, να την βιάσει, να την 

δολοφονήσει, καταδικάζεται. 

Η Π. πρόσφατα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης επειδή σκότωσε σε αυτοάμυνα τον βιαστή που επιτέθηκε 

στην ίδια και στην φίλη της, παρά τις κάμερες που είχαν καταγράψει προηγούμενες επιθέσεις του βιαστή. Η Ν. 

αμύνθηκε στις πολλαπλές κακοποιήσεις τραυματίζοντας με μαχαίρι τον κακοποιητή σύντροφό της και δικάζεται για 

«ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή». Η Τ. που επίσης 

αμύνθηκε στις επαναλαμβανόμενες κακοποιήσεις του συντρόφου της τραυματίζοντας και σκοτώνοντάς τον, 



προφυλακίστηκε και δικάζεται για ανθρωποκτονία. Τρεις γυναίκες που αμύνθηκαν δικάζονται επειδή δεν 

υπέμειναν το βιασμό, τον ξυλοδαρμό, την κακοποίηση. 

Οι γυναίκες αυτές αγωνίζονται απέναντι στον πατριαρχικό ζόφο και τους δικαστικούς μηχανισμούς του κράτους, για 

το αυτονόητο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αγωνίζονται για όλες όσες αμύνθηκαν αλλα και για όλες όσες δεν 

κατάφεραν να αμυνθούν. Αγωνίζονται για όλες όσες επέζησαν σεξιστικών επιθέσεων και κακοποιήσεων από κάποιο 

καθημερινό άντρα, από κάποιο πρώην ή νυν, συγγενή, γνωστό, φίλο, «σύντροφο», άγνωστο, κουβαλώντας ανοιχτές 

πληγές για το υπόλοιπο της ζωής τους…  

Δεν τρέφουμε αυταπάτες για τους απολογητές της έμφυλης βίας που διατρανώνουν με διάφορα μέσα τον δήθεν 

αντισεξισμό τους, με σκοπό το «ξέπλυμα» μιας σειράς περιστατικών που συγκαλύπτονται και θάβονται.  

Καμιά ανοχή στους θύτες της πατριαρχίας και τους απολογητές τους, είτε δικαστές και μπάτσοι, είτε συγγενείς, 

φίλοι, γνωστοί, είτε «σύντροφοι», είτε οικογενειάρχες και «καλά» παιδιά. 

 

ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΖΟΦΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ. 

ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ. 

 

 

Βόλος, 7 Νοέμβρη 2017 
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