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Το πρώτο μέρος αυτού του φυλλαδίου βασίζεται σε μετάφραση του κειμένου 
Betrayal – A critical analysis of rape culture in anarchist subcultures. 
 
Το δεύτερο μέρος βασίζεται στη συλλογή κειμένων, που περιλαμβάνονται στην 
μπροσούρα Violencia sexual en los espacios anarquistas, η οποία αποτελεί 
έκδοση του ισπανικού περιοδικού Jauría (jauriazine.wordpress.com). 
Μεταφράστηκε στα ελληνικά από το Tierra y Libertad (tierralibertad.com) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[3] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

 
Πρόλογος στην ισπανική έκδοση    σελ. 5 

 
Εισαγωγή 
 

σελ. 7 

Μία διευκρίνιση σχετικά με τη γλώσσα    σελ. 10 
 

Κάποιοι ορισμοί 
 
 

σελ. 11 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

 

Αναπαράγοντας τους μηχανισμούς της κυρίαρχης κουλτούρας 
 

σελ. 14 

   1. Φιμώνοντας τον αγώνα 
 

σελ. 16 

   2. Εξαπολύοντας καταστολή 
 

σελ. 18 

   3. Οι ψευτοσύμμαχοι 
 

σελ. 21 

   4. Κάποια «σάπια μήλα» 
 

σελ. 24 

Κηρύσσοντας τον πόλεμο στην κουλτούρα του βιασμού 
 

σελ. 25 

Η εικόνα της κοινότητας 
 
 

σελ. 27 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

 

Η στήριξη ενός επιζώντος προσώπου 
 

σελ. 30 

   1. Υγεία και ασφάλεια πάνω απ’όλα 
 

σελ. 30 

   2. Σεβάσου την αυτονομία του επιζώντος προσώπου 
 

σελ. 30 

   3. Πίστεψέ το! 
 

σελ. 31 

   4. Άσε το επιζών πρόσωπο να μιλήσει 
 

σελ. 31 

   5. Οι βίαιες απαντήσεις δεν είναι πάντα η καλύτερη ιδέα 
 

σελ. 32 

   6. Κατάλαβε τα ίδια σου τα όρια 
 

σελ. 32 

   7. Παράμεινε διαθέσιμος/η και ευέλικτος/η 
 

σελ. 32 



[4] 

 

   8. Δεν είναι δική σου αυτή η υπόθεση 
 

σελ. 33 

   9. Προσοχή με καταστάσεις που μπορεί 
   να επανατραυματίσουν 
 

σελ. 33 

Πράγματα που πρέπει να θυμάσαι 
 

σελ. 34 

Εάν είσαι το πρόσωπο που υπέστη σεξουαλική βία 
 

σελ. 35 

Τα υπέρ και τα κατά της εκδίκησης 
 

σελ. 37 

10 προτάσεις για άτομα που κατηγορούνται για σεξουαλικά 
βίαιες συμπεριφορές 
 

σελ. 38 

   1. Να είσαι από την αρχής μέχρι το τέλος ειλικρινής  
 

σελ. 38 

   2. Σεβάσου την αυτονομία του επιζώντος ατόμου 
 

σελ. 38 

   3. Μάθε να ακούς 
 

σελ. 38 

   4. Μάθε να κάνεις υπομονή 
 

σελ. 39 

   5. Ποτέ μα ποτέ μην κατηγορείς το άτομο που έζησε τη βία 
 

σελ. 39 

   6. Μίλα για τον εαυτό σου 
 

σελ. 39 

   7. Μην προωθείς τη δική σου εκδοχή των γεγονότων 
 

σελ. 39 

   8. Μην κρύβεσαι πίσω από τις φιλίες σου 
 

σελ. 40 

   9. Δώσε απάντηση στα αιτήματα του επιζώντος προσώπου 
   και της κοινότητας 
 

σελ. 40 

   10. Μάθε να συγκρατείς τη βία προτού ξεκινήσει 
 

σελ. 41 

Συλλογικές διαδικασίες που υποβοηθούν την 
ανάληψη ευθύνης  
 

σελ. 42 

Δυναμώνοντας τις αντιπατριαρχικές διαδικασίες, 
προλαμβάνουμε μελλοντικές εκδηλώσεις βίας 
 
 

σελ. 47 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 49 

 

 
 
 
 



[5] 

 

 
Πρόλογος στην ισπανική έκδοση 
 
Πολλοί/ες από εμάς έχουμε ζήσει καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης σε 
οποιαδήποτε μορφή της. Κάποιοι/ες έχουμε βιαστεί ή κακοποιηθεί στο ίδιο μας το 
σπίτι ή στο σπίτι όπου μεγαλώσαμε, άλλοι/ες έχουμε υποστεί επίθεση σε δημόσιους 
χώρους (όπως στις δημόσιες συγκοινωνίες ή στο δρόμο) ή σε ιδιωτικούς χώρους, σε 
κοινωνικά κέντρα ή... 
 
Ήμασταν παιδιά, έφηβοι/ες, ενήλικα άτομα. Οι κακοποιητές ήταν άγνωστοι, 
συγγενείς, φίλοι, σεξουαλικοί ή σεξοσυναισθηματικοί σύντροφοι,  συναγωνιστές, 
σώματα καταστολής με οποιαδήποτε από τις αηδιαστικές στολές τους, αστυνομία, 
στρατός, σωφρονιστικό προσωπικό, «επαγγελματίες» της ιατρικής ή της 
εκπαίδευσης. 
 
Το να μιλάς για σεξουαλική βία, ακόμα και μόνο το γεγονός του να μεταφράζεις ένα 
κείμενο που μιλάει για το θέμα, έχει ένα θεραπευτικό κομμάτι, αλλά υπάρχει κι ένα 
άλλο, στο οποίο δεν μπορείς να σταματήσεις να θυμάσαι όλες τις σκηνές που έχεις 
ζήσει, όλες τις φορές που έχεις επιζήσει παρά το φόβο, την ενοχή, τον πόνο, την 
οργή που συσσωρεύεται. Επιζεί κανείς με όλες τις ουλές του, μαθαίνει να το κάνει, 
αλλά, αν και το νέο δέρμα καλύπτει μία πληγή, πολλές φορές οι ουλές προκαλούν 
και πάλι φαγούρα, μερικές φορές ποτέ δε σταματούν να το κάνουν. Κάθε ουλή είναι 
η ηχώ ενός πόνου και το σώμα έχει μνήμη, όλα τα φυλάει και τα εκδηλώνει. 
  
Η αιώνια ερώτηση για όλα τα άτομα που κάποια φορά επιτέθηκαν σε κάποιον είναι: 
συνειδητοποιούμε το μέγεθος των πληγών που δημιουργούμε, όταν ασκούμε βία 
πάνω στο σώμα κάποιου; (Λέω «σώμα», επειδή αυτό το κείμενο μιλάει για 
σεξουαλική βία, αλλά ας μην ξεχνάμε τις υπόλοιπες μορφές βίας που μπορούμε να 
διαπράξουμε ή να υποστούμε). 
 
Και πώς είναι δυνατόν, τη στιγμή που αυτοαποκαλούμαστε με οποιαδήποτε από αυτές 
τις τόσο φανταχτερές και πολιτικά σωστές ετικέτες της βιτρίνας των ιδεολογιών, να 
συνεχίζουν να διαπράττονται τέτοιου είδους βαναυσότητες; Πώς είναι δυνατόν, η 
απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης να συνεχίζει να είναι τόσο αγεφύρωτη; Πώς 
είναι δυνατόν, οι κακοποιητές να συνεχίζουν να δικαιολογούν τις βιαιότητες τους, 
αντί να αναλαμβάνουν την ευθύνη γι' αυτές, να κάνουν μία εσωτερική δουλειά και να 
αποζημιώσουν με κάποιον τρόπο το πρόσωπο που παραβιάστηκε; Πώς είναι δυνατόν; 
Το φέρνεις διαρκώς στο μυαλό σου, προσπαθώντας να καταλάβεις. Και σκέφτεσαι 
την πατριαρχία, την εξουσία το σύστημα. Και οι ουλές αρχίζουν πάλι να ενοχλούν, 
αρχίζουν να καίνε. Και σου έρχεται να σπάσεις όλα τα τζάμια του κόσμου και μερικές 
φορές, ναι, μερικές φορές, σου έρχεται να σπάσεις στο ξύλο αυτόν που σε 
κακοποίησε ή να τον σκοτώσεις ή να του κάνεις τη ζωή μία καταραμένη κόλαση.  
 
Μακάρι κάποια μέρα να βρούμε απαντήσεις που να μην ακολουθούν το δρόμο της 
δίκης και της τιμωρίας. Μακάρι όλοι οι αυτουργοί βίας που έχουμε γνωρίσει και που 
θα γνωρίσουμε να ξεκινήσουν διαδικασίες ανάληψης ευθύνης και επανόρθωσης. Στο 
μεταξύ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν απαξιωτικά και προσβλητικά επίθετα για να 
μας χαρακτηρίσουν. Και θα πούνε ότι είμαστε φεμιναζί και ότι μισούμε όλους τους 
άντρες και ότι διασπάμε το κίνημα (λες και αυτή η δεξαμενή με τα σάπια νερά θα 
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μπορούσε να ονομαστεί κίνημα). 
 
Κι εμείς... 
 
Εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ασφαλή δίκτυα και χώρους. Θα συνεχίσουμε 
να μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε την αντεπίθεση μας και να περπατάμε 
με λιγότερο φόβο στη ζωή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[7] 

 

 
Εισαγωγή 
 
Σε εκείνα τα αναρχικά άτομα που θα προσπεράσουν αυτήν την μπροσούρα χωρίς καν 
να της αφιερώσουν μία ματιά, που θα διαβάσουν αφηρημένα τον τίτλο της για να 
περάσουν αμέσως στην επόμενη, που θα σκεφτούν ότι δεν τους αφορά επειδή τα 
έχουν καταλάβει όλα για το θέμα αυτό ή επειδή έχει συζητηθεί υπερβολικά το θέμα 
αυτό, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλα θέματα του χώρου... θα ήθελα να τους πω ότι 
ακριβώς σε αυτά τα άτομα απευθύνεται. Ότι αυτή η αδιαφορία και η επιφανειακότητα 
με την οποία αντιμετωπίζεται (ή όχι) στα αναρχικά περιβάλλοντα το ζήτημα της 
σεξουαλικής βίας που υπάρχει αναμεταξύ μας, είναι που κάνει τέτοιες πράξεις να 
εμμένουν. Ο τρόπος με τον οποίον αντιδρούμε σε αυτές τις εκδηλώσεις βίας είναι 
καθοριστικός και χαράζει διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε όσους/ες επιλέγουν να 
στηρίξουν την πατριαρχία και την ιεραρχία των υπαρχουσών εξουσιών και σε 
εκείνους/ες που αποφασίζουν να δείξουν αλληλεγγύη με τα άτομα που έχουν βιώσει 
σεξουαλική βία και να εξουδετερώσουν την κουλτούρα του βιασμού. Η διάσταση 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο οδούς έχει τερματίσει ακόμα και σχέσεις μιας ολόκληρης 
ζωής. 
 
Το πρώτο κείμενο αυτής της συλλογής, που αναφέρεται στο αναρχικό πλαίσιο στις 
Η.Π.Α., ξεκινάει με έναν πολύ σκληρό ισχυρισμό: «Φαίνεται ότι στα αναρχικά 
περιβάλλοντα, όπου κι αν κοιτάξει κανείς, υπάρχει μία κοινότητα κατεστραμμένη από 
τους βιασμούς, τη σεξουαλική βία και τις κακοποιήσεις». Πολλά άτομα θα σκεφτούν 
ότι πρόκειται για υπερβολή, αλλά από τη στιγμή που θα ανοίξει μία βρύση, τελικά 
ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, το νερό αρχίζει να ρέει και δεν υπάρχει τρόπος να το 
σταματήσεις. Εδώ και μερικά χρόνια, στους χώρους μας επίσης προκύπτουν ιστορίες 
βιασμών, σεξουαλικής βίας, παρενοχλήσεων, παρεμβατικών συμπεριφορών σε 
σχέσεις ζευγαριού, μεταξύ ατόμων που αυτοαποκαλούνται αναρχικά. Δεν πιστεύω ότι 
η βία έχει αυξηθεί εδώ και μερικά χρόνια, αλλά ότι μάλλον έχει μεγαλώσει ο αριθμός 
των ατόμων που έχουν το θάρρος να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία, να υψώσουν 
τη φωνή τους, να μην επιτρέψουν αυτό να συνεχίσει να συμβαίνει στη σιωπή. Επίσης, 
υπάρχουν περισσότερα άτομα που πιστεύουν τα επιζώντα πρόσωπα της βίας, που τα 
στηρίζουν και τους συμπαραστέκονται, δίνοντας μαζί τους τη μάχη, ώστε αυτά τα 
ζητήματα να αντιμετωπίζονται σοβαρά και, πάνω απ'όλα, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε 
ποια πλευρά βρίσκεται η αλληλεγγύη.  
 
Στα κείμενα που ακολουθούν γίνεται λόγος για αναρχική «κοινότητα» ή «κίνημα», με 
αναφορά στις απαντήσεις που τα εν λόγω περιβάλλοντα έχουν δημιουργήσει σχετικά 
με τις εκδηλώσεις σεξουαλικής βίας. Σύμφωνα με τους/τις συγγραφείς, για να 
οριστεί μία κοινότητα ως τέτοια, θα έπρεπε να περιέχει όχι μόνο μία πολιτική 
ανάλυση, αλλά επίσης κάποιες αξίες βάσης που να καθορίζουν τη σχέση μεταξύ των 
ατόμων που την αποτελούν, όπως ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη. 
Αξίες, οι οποίες περιφρονούνται βαθιά και προδίδονται σε κάθε επεισόδιο 
σεξουαλικής βίας. Αλλά η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη μεταξύ ατόμων που 
αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, παραμελούνται αμέτρητες φορές. Ως 
μία συνέχεια αυτών των μορφών βίας, κάποια άτομα επιλέγουν να πάρουν το μέρος 
των αυτουργών της βίας, αντί του μέρους των ατόμων που την έζησαν ή να μην 
πάρουν κανένα είδος απόφασης, επειδή είναι πιο βολικό το να μην το κάνουν. Δεν 
έχει νόημα να μιλάμε για αναρχική κοινότητα, έως ότου η λέξη αλληλεγγύη 
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αποκτήσει ένα πραγματικό νόημα και έως ότου αντιμετωπιστούν συλλογικά οι ρίζες 
των σεξιστικών εκφράσεων βίας και της κουλτούρας του βιασμού, που 
δηλητηριάζουν τις σχέσεις μας κάθε μέρα. 
 
Συχνά, όταν ένα άτομο που έχει ζήσει βία, βρίσκει τη δύναμη για να μιλήσει ανοικτά 
με εκείνος/ες που είναι οι (αναρχικοί/ές) σύντροφοί του, δε βρίσκει πάντα 
αλληλεγγύη μεταξύ αυτών. Αυτό που βλέπουμε συνήθως να συμβαίνει, είναι ότι 
τίθενται σε εφαρμογή μία σειρά μηχανισμών, που επαναλαμβάνουν πιστά εκείνους 
της κυρίαρχης σεξιστικής και πατριαρχικής κοινωνίας, ειδικά αν το άτομο που 
κατηγορείται ότι είχε ανάρμοστη ή βίαιη  συμπεριφορά, είναι ένας «σύντροφος» με 
κάποια φήμη στο εσωτερικό του κινήματος. «Μήπως εκείνη δεν εκδήλωσε με 
ξεκάθαρο τρόπο την άρνηση της;» «Γιατί ξεφούρνισε αυτή την ιστορία τώρα;» «Το 
ξέρουμε ότι είναι εύκολη, ποιος εκπλήσσεται που της συμβαίνουν τέτοια πράγματα;». 
«Αυτό που έκανε (εκείνος) δεν είναι τόσο τρομερό, εκείνη υπερβάλλει, είναι 
υπερευαίσθητη, ίσως επειδή είναι φεμινίστρια...» «Τον ξέρουμε. Όταν θυμώνει 
γίνεται ηλίθιος, αλλά δε θα μπορούσε να βλάψει ούτε μυρμήγκι». «Είναι άξιος 
σύντροφος, δεν το έκανε επίτηδες, σίγουρα τον παρεξήγησε». «Μίλησα μαζί του, μου 
εξήγησε τι συνέβη, όλα είναι εντάξει». 
 
Πόσες φορές έχουμε ακούσει φράσεις σαν αυτές; Συνειδητοποιούμε άραγε, ότι αυτού 
του είδους οι απαντήσεις, είναι που επιτρέπουν σε αυτόν που διέπραξε τη βία, να 
διατηρήσει την εξουσία του, ενώ την ίδια στιγμή αφαιρούμε δύναμη και στήριξη από 
το άτομο που επέζησε; 
 
Το πρώτο μέρος αυτής της μπροσούρας δείχνει, μέσα από συγκεκριμένα 
παραδείγματα, ποιες είναι οι αντιδράσεις εκ μέρους του αναρχικού «κινήματος» στις 
έμφυλες εκφράσεις βίας, οι οποίες ενισχύουν ή επιτρέπουν την αναπαραγωγή της 
κουλτούρας του βιασμού, αντί να την εξουδετερώσουν. Οι λόγοι και οι δράσεις που 
εφαρμόζονται, όχι πάντα με αυτή την πρόθεση, έχουν το αποτέλεσμα να δημιουργούν 
ένα έδαφος στο οποίο οι εκδηλώσεις βίας μπορούν να συνεχίσουν να εξαπλώνονται 
χωρίς πρόβλημα και στο οποίο τα άτομα που τις έχουν βιώσει, υποχρεώνονται να 
κρατήσουν το στόμα τους κλειστό για να μην υποστούν έπειτα βία εκ μέρους των 
υποτιθέμενων φίλων και συντρόφων τους. Αυτές οι δυναμικές είθισται να 
παρατηρούνται εξαιτίας της έλλειψης χρήσιμων εργαλείων ανάλυσης των μηχανισμών 
της πατριαρχίας, που βρίσκονται στη ρίζα της έμφυλης βίας και οι οποίοι φτάνουν σε 
σημείο να επαναλαμβάνουν τους λόγους της κυρίαρχης κοινωνίας. Αλλά αυτή η 
έλλειψη εργαλείων μπορεί να επιλυθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν υπάρχει η θέληση. 
Δεν μπορεί να αποτελεί την πολλοστή δικαιολογία, για να διατηρείται η έλλειψη 
ενδιαφέροντος για εκείνο που συμβαίνει ή για να συνεχίσουμε να κάνουμε σημαία μας 
σκατένιους λόγους. Το να επικαλούμαστε την έλλειψη εργαλείων, έχει μετατραπεί σε 
μία πολύ εύκολη δικαιολογία, για να μην παίρνουμε θέση και για να συνεχίσουμε να 
αμφισβητούμε τις ίδιες τις θέσεις της εξουσίας και του προνομίου μέσα στην κοινωνία 
αλλά και τα αναρχικά περιβάλλοντα. 
 
Η οργισμένη, δίκαιη επίθεση του πρώτου μέρους αυτής της μπροσούρας σε όλες 
αυτές τις δυναμικές του αναρχικού κινήματος που τροφοδοτούν την κουλτούρα της 
βίας, αντισταθμίζεται στο δεύτερο μέρος με μία συλλογή από προτάσεις για το πώς 
να διαχειριζόμαστε καταστάσεις σεξιστικής βίας, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο τις 
ανάγκες του προσώπου που έζησε τη βία. Αυτές οι συμβουλές απευθύνονται στο 
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άτομο που έζησε τη βία, στους αυτουργούς της και σε όσους/ες θέλουν να 
βοηθήσουν τους τελευταίους στη διαδικασία ανάληψης ευθύνης. 
 
Ακόμα μένει να γίνει πολλή δουλειά για να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες 
καταστάσεις, να στηρίζουμε τα επιζώντα άτομα και την ίδια στιγμή, να ενισχύσουμε ή 
μάλλον να ξεκινήσουμε να χτίζουμε τις βάσεις για μία αναρχική κοινωνία. Αυτή η 
μπροσούρα είναι ένα πρώτο βήμα, που ελπίζουμε ότι θα δώσει ζωή σε μετέπειτα 
συλλογισμούς, συζητήσεις και εμβαθύνσεις. 
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Μία διευκρίνιση σχετικά με τη γλώσσα    
 
Οι αναγνώστες/τριες μας θα αντιληφθούν ότι έχουμε προσπαθήσει να 
χρησιμοποιήσουμε ουδέτερη γλώσσα από άποψη κοινωνικού φύλου. Προφανώς, το 
μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που επέζησαν εμπειριών βίας είναι γυναίκες ή άτομα 
που δεν συμμορφώνονται με τις πατριαρχικές ταυτότητες φύλου, ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος των δραστών είναι cis άντρες. Οι ουδετερότητα της γλώσσας μας καθιστά 
αόρατη τη συστημική φύση αυτού του είδους βίας και επίσης τον τρόπο με τον οποίο 
η διαπροσωπική βία έχει διαρκώς χρησιμοποιηθεί στις αποικιακές εισβολές, στις 
ιμπεριαλιστικές κατοχές και στη διατήρηση της λευκής ανωτερότητας. Καθιστά επίσης 
αόρατο τον τρόπο, με τον οποίο η διαπροσωπική βία έχει τύχει ιδιοποίησης από τις 
λευκές φεμινίστριες μεσαίας τάξης, περιορίζοντας την πρόσβαση για τις έγχρωμες 
γυναίκες, τις φτωχές γυναίκες και τα άτομα τρανς, κουήρ, ιντερσέξουαλ, στα 
υποστηρικτικά μέσα.  
 
Δεν ήταν η πρόθεση μας να αποπολιτικοποιήσουμε τη φύση της διαπροσωπικής βίας 
με μία ουδέτερη, από άποψη κοινωνικού φύλο, γλώσσα (αν και σίγουρα, όταν μιλάμε 
για κοινωνικό φύλο, εμείς δεν είμαστε ουδέτεροι/ες). Αλλά θα θέλαμε επίσης να 
διευκρινίσουμε ότι άτομα με οποιαδήποτε ταυτότητα, προερχόμενα από οποιοδήποτε 
μονοπάτι της ζωής οδό, μπορούν να γίνουν τόσο επιζώντες όσο και φορείς της βίας, 
ακόμα και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Δε θέλαμε αυτά τα άτομα, των οποίων η εμπειρία 
δεν εγγράφεται στον καταπιεστικό διπολισμό, να βρεθούν ακόμα πιο 
περιθωριοποιημένα σε αυτήν την κατάσταση.  
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Κάποιοι ορισμοί 
 
Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιους ορισμούς, όχι για να 
υπαγορεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εκφράσεις ή λέξεις πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν, αλλά για να βελτιώσουμε την κατανόηση του πώς τις έχουμε 
χρησιμοποιήσει στο κείμενο. 
 
- Κουλτούρα βιασμού (Rape culture): μία κουλτούρα που προσπαθεί να 
δικαιολογήσει, να ανεχτεί, να κανονικοποιήσει και να νομιμοποιήσει τη 
διαπροσωπική βία. 
 
- Διαπροσωπική βία (Interpersonal Violence): μία έκφραση ευρέως κατανοητή, που 
κανονικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορες μορφές βίας που ασκούνται 
πάνω σε μία διαπροσωπική βάση, αλλά που έχει τις ρίζες της σε εκτενή συστήματα 
εξουσίας. Ο βιασμός, οι σεξουαλικές, φυσικές και συναισθηματικές κακοποιήσεις στο 
εσωτερικό μίας σχέσης είναι παραδείγματα διαπροσωπικής βίας. 
 
- Επιζών πρόσωπο (Survivor): ένα πρόσωπο που έχει βιώσει ή που βιώνει μορφές 
διαπροσωπικής βίας, η οποία ορίζεται ως τέτοια από το ίδιο το επιζών πρόσωπο. 
 
- Αυτουργός της βίας (Perpetrator): ένα πρόσωπο που έχει επιφέρει κάποιο είδος 
διαπροσωπικής βίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, η οποία ορίζεται ως τέτοια από 
τα ίδια τα επιζώντα πρόσωπα. 
 
- Αυτονομία του επιζώντος προσώπου (Survivor Autonomy): η διαλεκτική βάση πάνω 
στην οποία εγκαθίσταται το μεγαλύτερο μέρος της υποστηρικτικής δουλειάς. Η 
αυτονομία του επιζώντος προσώπου είναι η έννοια που υποδεικνύει ότι το πρόσωπο 
αυτό έχει από μόνο του τη δύναμη απόφασης για το πώς θέλει να διαχειριστεί το 
τραύμα του και για το ποιος είναι ο ρόλος που θα έχουν τα άτομα που θα το 
στηρίξουν και θα δυναμώσουν αυτή την αυτονομία. Αυτή η ιδέα έρχεται σε αντίθεση 
με άλλες προσεγγίσεις που δεν αντιλαμβάνονται το επιζών πρόσωπο ως εκείνο που 
κατανοεί καλύτερα τις ίδιες τις ανάγκες του ή που δεν αναγνωρίζουν τις 
ιδιαιτερότητες και τις διαφορές ως προς τις ανάγκες του κάθε επιζώντος προσώπου, 
αλλά προσπαθούν να επιβάλουν στα πρόσωπα αυτά τον «σωστό» τρόπο να 
αντιμετωπίσουν τις πληγές τους. 
 
- Απολογητής/τρια (Apologist): πρόσωπο που σκόπιμα ή από παράλειψη προσπαθεί 
να διατηρήσει την εξουσία εκείνου που έχει ασκήσει βία εις βάρος του επιζώντος 
προσώπου, αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο την κουλτούρα του βιασμού. 
 
- Διαδικασία λογοδοσίας (Accountability Process): διαδικασία μέσω της οποίας το 
πρόσωπο που έχει ασκήσει βία, προσπαθεί να αναλάβει την ευθύνη σε σχέση με το 
πρόσωπο που έχει βλάψει, επικεντρώνεται στο στοχασμό γύρω από τον εαυτό του, 
με τον κοινό στόχο να αλλάξει μακροπρόθεσμα τη συμπεριφορά του. 
 
Αντί για τους όρους «θύμα» και «θύτης», έχουμε χρησιμοποιήσει τους «επιζών 
πρόσωπο» και «αυτουργός της βίας». Ο όρος «θύμα» υπονοεί ότι το πρόσωπο που 
έχει υποστεί ένα τραύμα είναι αδύναμο και/ή ανίκανο να ανταποκριθεί στην 
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κατάσταση. «Επιζών πρόσωπο» είναι μία έκφραση που  υποδηλώνει την ικανότητα να 
αντιδράσει και να συνεχίσει προς τα εμπρός, να εντάξει ένα τραυματικό συμβάν στο 
πλαίσιο της ζωής του. Ο όρος «θύτης» υπονοεί ότι εκείνος που ασκεί τη βία είναι πιο 
δυνατός φυσικά και ότι σχεδίασε τη φυσική επίθεση. Επίσης, υπονοεί ένα επίπεδο 
επιθετικότητας, το οποίο δεν είναι πάντα παρόν (αν και σε μερικές περιπτώσεις 
είναι). Προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση «αυτουργός της βίας», επειδή 
με πρόθεση ή όχι, πραγματοποίησε μία πράξη που ήταν τραυματική για ένα άλλο 
πρόσωπο. 
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Αναπαράγοντας τους μηχανισμούς της κυρίαρχης κουλτούρας 
 
Φαίνεται ότι στα αναρχικά περιβάλλοντα υπάρχει μία κοινότητα κατεστραμμένη από 
τους βιασμούς, τη σεξουαλική βία και τις κακοποιήσεις. Αυτοί οι κύκλοι δεν είναι 
καινούργιοι ούτε χαρακτηριστικοί μόνο αυτών των χώρων. Εκ πρώτης όψεως μπορεί 
να εκπλήσσει το γεγονός ότι οι κοινότητες μας είναι τόσο ευάλωτες στις 
διαπροσωπικές εκδηλώσεις βίας, όσο οι υπόλοιπες. Σε τελική ανάλυση, δεν αποτελεί 
σημείο εκκίνησης μας η αντίθεση στην κυριαρχία, χάρη στην οποία υφίσταται η 
διαπροσωπική βία; Ωστόσο, αυτό που μας διατηρεί ενωμένους/ες μέσα στις 
κοινότητες, μία υποτιθέμενη κοινή πολιτική ανάλυση, είναι συνήθως το πιο αδύναμο 
σημείο της αναρχικής μας απάντησης στη διαπροσωπική βία.  
 
Παρόλο που μιλάμε για κοινότητες, των οποίων η φύση είναι ξεκάθαρα πολιτική, οι 
αναρχικοί/ες συνηθίζουν να αποπολιτικοποιούν και να διαχωρίζουν από τις ρίζες του 
στο σύστημα εξουσίας τη διαπροσωπική βία. Για παράδειγμα, η αναγκαιότητα καλών 
πρακτικών για να επιτευχθεί η συναίνεση, συγχέεται με την πεποίθηση ότι το να 
πληροφορούμε τα άτομα για το τι σημαίνει συναίνεση, από μόνο του θα 
μετασχημάτιζε τις κοινότητες μας, λες και οι βιασμοί είναι αποτέλεσμα άγνοιας και 
παραπληροφόρησης και όχι βαθιά παγιωμένες δομές εξουσίας. Κάποιες στρατηγικές 
που έχουν υιοθετηθεί από αναρχικούς/ές, όπως η διαδικασία λογοδοσίας του 
αυτουργού, συχνά έχουν αποτύχει στο να δουλέψουν το ζήτημα της βίας αναμεταξύ 
μας. 
 
Η λογοδοσία περιορίζει την οπτική μας, μας θέτει ενώπιον πολλαπλών συστημάτων 
εξουσίας και την ίδια στιγμή μας καθησυχάζει το να σκεφτόμαστε ότι, 
αντιμετωπίζοντας μεμονωμένες περιπτώσεις, θα αποδομήσουμε τα συστήματα 
εξουσίας. 
 
Μιλάμε για την πατριαρχία, την αποικιοκρατία, την ετεροκανονικότητα, αλλά έχουμε 
υπόψη μόνο τον αυτουργό της βίας. Στις συζητήσεις μας, συμφωνούμε γύρω από το 
γεγονός ότι «η εξουσία δε χαρίζει τίποτα χωρίς την απειλή της χρήσης βίας», αλλά 
συχνά οι προσπάθειας μας για λογοδοσία παίρνουν τη μορφή της ηθικής πειθούς, που 
βασίζεται σε φιλελεύθερες – αστικές συλλήψεις περί επιλογής. Λες και οι επιλογές 
μας είναι κάτι περισσότερο από μία υπολογισμένη αντίδραση στις υλικές συνθήκες 
στις οποίες βρισκόμαστε. Προφανώς ο αυτουργός έχει την επιλογή να επιδιώξει ή να 
απορρίψει τη λογοδοσία, αλλά τι κάνει αυτή την επιλογή δυνατή; Ποιες συνθήκες 
τρέφουν την αίσθηση του, ότι έχει δικαιώματα πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο; Όταν 
βλέπουμε αυτές τις συνθήκες από το πεδίο του αγώνα, πρέπει να τις αναγνωρίζουμε 
σαν αυτό που είναι: εχθρικό έδαφος. Από αυτή τη συνειδητοποίηση είναι που 
προσπαθούμε να εξαπολύσουμε την επίθεση μας. 
 
Το να επιμένουμε ότι η διαπροσωπική βία δε διαπράττεται όχι μόνο από τους 
συγκεκριμένους φορείς της, δεν αφαιρεί την ευθύνη αυτών των τελευταίων. 
Αντιθέτως, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την πολλαπλότητα παραγόντων που τους 
κάνουν να θεωρούν ότι δικαιούνται να αποφεύγουν την ανάληψη ευθύνης. Όπως οι 
γιάπηδες των προαστίων χρειάζονται ένα μεγάλο και πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα 
για να μασκαρέψουν τις αρνητικές συνέπειες ενός καταστροφικού στυλ ζωής, ένας 
αυτουργός που αρνείται να επιληφθεί των πράξεων του, συνήθως διευκολύνεται από 
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ένα παρόμοιο κοινωνικό δίκτυο. Τέτοια δίκτυα δεν αποτελούνται μόνο από όσους 
υπερασπίζονται ανοικτά έναν αυτουργό βίας, αλλά και όλους εκείνους που 
εξασφαλίζουν ότι η ζυγαριά της ισχύος θα συνεχίζει να κλίνει υπέρ του. Το τι θα 
σημαίνει αυτό στην πράξη, διαφέρει. Φίμωση, καταστολή, ανάκαμψη, ή 
συνηθέστερα, ο συνδυασμός κάποιων από αυτές τις μεθόδους, έχει χρησιμοποιηθεί 
ενάντια σε επιζώντα πρόσωπα και τον αγώνα τους. Ο αποφασιστικός παράγοντας θα 
είναι πάντα εκείνος που αναπαράγει πιο αποτελεσματικά την κουλτούρα του 
βιασμού. 
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1. Φιμώνοντας τον αγώνα 
 
«Στο τέλος, δε θα είναι τα λόγια των εχθρών μας αυτό που θα θυμόμαστε, αλλά η 
σιωπή των φίλων μας». 
  
Η έκφραση «φίμωση» (ή «αορατοποίηση») έχει διαδοθεί στο εσωτερικό των 
κοινοτήτων μας αλλά μόνο με έναν περιορισμένο ορισμό. Το να λες ότι ψεύδεται το 
επιζών πρόσωπο, το να κατακρίνεις τις σεξουαλικές του εμπειρίες, τις παρεκτροπές 
του, τον τρόπο ντυσίματος του, για να μετατοπίσεις την ενοχή, το να υπονοείς ότι «τα 
ήθελε», είναι συμπεριφορές που η πλειονότητα των αναρχικών θα αποδοκίμαζε, 
ωστόσο σπανίως τους απασχολεί να τις εξουδετερώσουν. Αυτή η υποκρισία ρίχνει 
φως σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο αποκαλύπτεται όταν κοιτάξουμε από 
κοντά αυτό που καταλαβαίνουμε ως «φίμωση». Τα παραπάνω παραδείγματα 
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε επιζώντα πρόσωπα που έχουν καταγγείλει ή 
έχουν μιλήσει ανοιχτά για τον κακοποιητή τους. Αλλά προφανώς, πολλά από τα 
επιζώντα πρόσωπα δε φτάνουν καν σε αυτό το σημείο. 
 
Τι είναι λοιπόν αυτό που τα φιμώνει; Είναι τα άλλα μέλη της ομάδας των ομοίων, που 
διατηρούν αυτόν τον ψευδή διαχωρισμό μεταξύ αγώνα ενάντια στο Κράτος και αγώνα 
ενάντια σε άλλα συστήματα Εξουσίας (ειδικά σε εκείνα που δεν τους αποφέρουν 
οφέλη); Είναι οι συγκάτοικοι που ποτέ δεν αναγνωρίζουν σκατένιες δυναμικές, από 
φόβο μήπως «κάνουν να αισθανθεί άσχημα» ένα πρόσωπο, λες και η προσφορά 
στήριξης είναι χειρότερη από την απόλυτη απομόνωση; Είναι όσοι/ες νομίζουν ότι 
αυτός ο αγώνας είναι δευτερεύων, υπερβολικά προσωπικός ή ένα απλό «δράμα», λες 
και ένα επιζών πρόσωπο που παλεύει ενάντια στην καταπίεση του είναι «δραματικό»;  
Είναι ο σύντροφος της συλλογικότητας που απολογείται επειδή «δεν είναι σε θέση να 
στηρίξει», τη στιγμή που είναι σε θέση να κάνει παρέα με τον αυτουργό σε 
καθημερινή βάση; Είναι ο/η γνωστός/ή που λέει ότι δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τον αυτουργό, επειδή δεν είναι καν φίλοι ή ο/η γνωστός/ή που 
ισχυρίζεται το ίδιο, ακριβώς επειδή είναι φίλοι; Είναι τα άτομα σε μία εκδήλωση που 
λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για την κατάσταση, την ίδια στιγμή που κάνουν ό,τι 
μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι ποτέ δε θα μάθουν; Είναι ο σύντροφος που 
υποστηρίζει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε «και τις δύο πλευρές» ή 
«όλες τις πλευρές» ή που αποφεύγει όλες μαζί τις πλευρές, λες και όλο αυτό δεν 
είναι ένας καταραμένος πόλεμος; 
 
Έχουμε δει ακόμα και απολογητές να στρέφουν την ίδια την αυτονομία του επιζώντος 
ατόμου εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι αυτοί δεν έλαβαν καμία ξεκάθαρη οδηγία 
εκ μέρους του και γι'αυτό, βεβαίως, δεν είχαν άλλη επιλογή, από το να συνεχίσουν 
να κάνουν μη κριτική παρέα με το δράστη της βίας! Ίσως δεν είναι η σιωπή των 
επιζησάντων προσώπων, εκείνη που είναι αποκαλυπτική, αλλά εκείνη των ατόμων 
γύρω τους.   
 
Εάν διευρύνουμε τον ορισμό μας για την «φίμωση», ώστε να συμπεριλάβει οτιδήποτε 
συμβάλλει στη διατήρηση της σιωπής, τότε δεν αναφερόμαστε απλώς σε κάποια 
αγενή και αναίσθητα σχόλια. Αντιθέτως, εννοούμε ότι περιλαμβάνει το σύνολο της 
κουλτούρας μας. 
  



[17] 

 

Τότε όμως, τι γίνεται με τη λογοδοσία; Κακοποιήσεις, βία, μία απόλυτη άρνηση 
ανάληψης ευθύνης, αυτό δηλαδή που συνηθίζεται και στον κόσμο, όπως τον ξέρουμε. 
Αλλά η κανονικότητα διατηρείται πιο αποτελεσματικά, μέσα από την ανεκτικότητα 
των μαζών, παρά μέσα από την αγριότητα των αφεντικών τους. Όταν η βία παρέχει 
τα θεμέλια πάνω στα οποία αναπαράγεται η κουλτούρα του βιασμού, ενέχει και 
κάποια ρίσκα: ότι το μοίρασμα της εμπειρίας της από όσους την υπέστησαν, μπορεί 
να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης, ότι οι γραμμές της σύγκρουσης χαράσσονται 
πιο ξεκάθαρα, ότι τα επιζώντα πρόσωπα αντεπιτίθενται. Η διαδικασία της 
κανονικοποίησης επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει αυτά τα ρίσκα, με το να αορατοποιεί 
τη βία. 
 
Οι φανεροί απολογητές, οι βλάκες που λένε «πουτάνα», σα να είναι κάτι κακό και 
που νομίζουν ότι ο αυτουργός είναι το θύμα, συμβάλλουν στην περαιτέρω 
κανονικοποίηση, όσο και οι πιο διακριτικοί/ές συνένοχοι, που διατηρούν απόλυτη 
σιωπή πάνω στο θέμα. Αυτοί/ές οι πιο εκλεπτυσμένοι/ες συνένοχοι μοιράζονται τους 
ίδιους χώρους με τον αυτουργό της βίας, περπατάνε δίπλα του στις πορείες, 
χορεύουν μαζί του στα πάρτι, χωρίς καν να προφέρουν μία λέξη σε σχέση με τη 
διαπροσωπική βία. Όταν αναγκάζονται να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα, 
αναστενάζουν και λένε: «είναι πολύπλοκο...». Μπορεί ακόμα και να ισχυριστούν ότι 
τους απωθεί η βία, αλλά πάνω από όλα τους στεναχωρεί που χάλασες τη φάση τους 
για να θέσεις το ζήτημα. Θα δικαιολογηθούν λέγοντας «εάν το γνώριζα!», την ίδια 
στιγμή που χώνουν το κεφάλι τους ακόμα πιο βαθιά στην άμμο. 
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2. Εξαπολύοντας καταστολή 
 
Η συνωμοσία της σιωπής επιδιώκει, όχι μόνο να τερματίσει τον αγώνα του επιζώντος 
προσώπου πριν καν αυτός αρχίσει, αλλά και παρέχει ένα σημείο αναφοράς του τι θα 
συμβεί στα επιζώντα άτομα που αρνούνται να φιμωθούν. Για ένα επιζών πρόσωπο, 
το να μιλάει ανοικτά για τις εμπειρίες του σε ένα τέτοιο κλίμα, μπορεί να γίνει 
κατανοητό μόνο ως πράξη αντίστασης και όπως σε όλες τις πράξεις αντίστασης, η 
καταστολή είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. 
 
Αυτή καταστολή είναι περισσότερο ανεπαίσθητη από ότι τα κλομπς των αστυνομικών 
ή τα όπλα των στρατιωτών, αλλά μερικές φορές επίσης κατευθύνεται προς τα 
επιζώντα άτομα. Είναι πολύ πιθανό, οι κατασταλτικές δυνάμεις να αποβούν 
συντριπτικές σε επίπεδο ψυχικό και συναισθηματικό. Δε θα τις αναγνωρίσουμε από 
τις στολές και τα διακριτικά τους, αλλά είναι οι υποτιθέμενοι/ες σύντροφοι/ισσες και 
πρώην φίλοι/ες. Είμαστε συνηθισμένοι/ες να βλέπουμε μόνο αστυνομικούς να 
ασκούν αυτόν τον κατασταλτικό ρόλο και προφανώς, παίζουν κι εκείνοι ένα ρόλο 
στην αναπαραγωγή της κουλτούρας του βιασμού. Αλλά στις ίδιες τις ριζοσπαστικές 
μας κοινότητες, ο ρόλος του Κράτους σε αυτή την αναπαραγωγή παραμένει 
υποβαθμισμένος. Σε τελική ανάλυση, δεν έχει νόημα για το Κράτος να ξοδεύει 
πόρους, όταν υπάρχουν τόσοι/ες αυτοαποκαλούμενοι/ες αναρχικοί/ές, πρόθυμοι/ες 
να κάνουν τη δουλειά δωρεάν. 
 
Όσοι/ες αμφισβητούν τη σκληρότητα αυτού του εσωτερικού κατασταλτικού 
μηχανισμού, είναι μάλλον επειδή ποτέ δεν υπήρξαν στόχος του. Οι «κοινότητες» στις 
οποίες προστρέχουν τα επιζώντα άτομα με την προσδοκία της υποστήριξης, 
κινητοποιούνται συχνά εναντίον τους και υπερασπίζονται τον αυτουργό της βίας, 
μέσω μίας εντυπωσιακής επίθεσης. 
 
Είναι δύσκολο να φωτίσουμε επαρκώς αυτό που χρειάστηκε να υπομείνουν κάποια 
επιζώντα πρόσωπα στα χέρια των αναρχικών υποτιθέμενων υποστηρικτών τους. Το 
να το ονομάσουμε αυτό «εκστρατείες κηλίδωσης», δε είναι αρκετά δίκαιη περιγραφή. 
Προφανώς, με το να μιλάμε γενικά, ποτέ δε θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε 
ολόκληρη την πολυπλοκότητα των εμπειριών ενός προσώπου, αλλά υπάρχουν πολλά 
μοτίβα που μπορούμε να εντοπίσουμε στο εσωτερικό του αναρχικού χώρου, τα οποία 
αναπαράγουν πιστά τα μοτίβα της κυρίαρχης κουλτούρας. 
 
Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι η δυσφήμιση του επιζώντος προσώπου. Όλες οι 
πτυχές της ζωής του εξετάζονται με μεγεθυντικό φακό, για να βρεθεί κάποια 
λεπτομέρεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Αυτές οι λεπτομέρειες, είτε 
είναι αληθείς, είτε κατασκευάζονται εφόσον χρειαστεί, συνηθίζεται να 
χρησιμοποιούνται για να ακυρώσουν τις εμπειρίες της βίας και να δώσουν αξία στον 
αυτουργό της. Λίγα άτομα θα ήταν τόσο αδέξια, ώστε να κατηγορήσουν ανοικτά ένα 
επιζών πρόσωπο ότι λέει ψέματα, αν και υπάρχουν μερικοί/ές «αναρχικοί»/ές που δε 
θα διστάσουν να το κάνουν. Η πλειονότητα θα χρησιμοποιήσει μία σειρά από 
ελαφρύτερες παραλλαγές, ως τρόπο για να πει το ίδιο. Ίσως το ότι το επιζών άτομο 
δεν έδωσε αρκετά σημάδια όσο υπέμενε τη βία, ίσως το ότι συναίνεσε στη 
σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι ενός σημείου αν και όχι απόλυτα, ίσως το ότι 
ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για κάποιες εμπειρίες του και για άλλες όχι, ίσως το 
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ότι χρειάστηκε χρόνο για να επεξεργαστεί το τραύμα του και μπόρεσε να το 
αποκαλύψει μόνο σταδιακά, ίσως το ότι έχει τα δικά του θέματα με την εξουσία ή τα 
όρια.  
 
Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αλλά προφανώς αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι 
λεπτομέρειες από μόνες τους, αλλά το πώς μπορούν να διαστρεβλωθούν, να 
αφαιρεθούν από το πλαίσιο τους ή να χρησιμοποιηθούν για να υπονομεύσουν την 
αξιοπιστία ενός επιζώντος προσώπου. Παλιές ιστορίες, εξάρτηση από ουσίες, 
μηχανισμοί άμυνας, χρέη, ανασφάλειες, ακόμα και η ίδια η πολιτική ταυτότητα του 
επιζώντος προσώπου, όλα μπαίνουν στο παιχνίδι.   
 
Όταν αυτή η στρατηγική λειτουργεί, τα πρόσωπα που υπέστησαν τη σεξουαλική βία 
παρουσιάζονται ως κακόβουλα, ενώ εκείνοι που τη διέπραξαν αναβαπτίζονται ως 
θύματα ψεμάτων και χειραγωγήσεων. Αλλά ακόμα κι αν ο στόχος της δυσφήμισης 
του επιζώντος προσώπου στα μάτια της κοινότητας αποτύχει, η διαδικασία από μόνη 
της μπορεί να είναι αποτελεσματική, στο να αναγκάσει το πρόσωπο αυτό να 
απομακρυνθεί από την κοινότητα. Και μόνο το ότι γνωρίζεις ότι μπαίνοντας σε έναν 
αναρχικό χώρο, σχεδόν όλα τα άτομα εκεί μέσα έχουν συζητήσει εκτεταμένα για την 
προσωπική σου ζωή, δημιουργεί ένα τεράστιο εμπόδιο, ανεξαρτήτως των 
συμπερασμάτων στα οποία έχουν καταλήξει αυτά τα άτομα. Τα επιζώντα πρόσωπα 
μπορεί να νιώσουν υποχρεωμένα να προλάβουν αυτή τη δυναμική, με τη δική τους 
κριτική προσέγγιση. Γενικά, αυτό οδηγεί στο αίτημα για «αποδείξεις» ή για 
λεπτομέρειες σχετικά με την κακοποίηση ή τη βία. Η επανατραυματοποίηση που 
συνεπάγεται κάτι τέτοιο, αποτελεί άλλη μία επίθεση για το επιζών άτομο και συχνά 
περισσότερο τροφοδοτεί, παρά σβήνει τη σύγκρουση. 
 
Στο βαθμό που η ένταση μεγαλώνει, αρχίζει να κατακλύζει και άλλα περιβάλλοντα. 
Άτομα και ομάδες που δεν είχαν καμία σχέση, μπορούν ακόμα και να βρεθούν να 
εμπλέκονται σε μία παλίρροια που διογκώνεται, χωρίς να γνωρίζουν το επιζών άτομο 
ή τον αυτουργό της βίας. Προφανώς σε αυτό το σημείο η κανονικοποίηση έχει σπάσει 
και ο κατασταλτικός μηχανισμός δεν έχει άλλη επιλογή από το να υποχωρήσει. Άτομα 
που αυτοαποκαλούνται αναρχικά, που σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση θα 
περιφρονούσαν τη φιλελεύθερη πολιτική, τώρα επικαλούνται αυτή την ιδεολογία για 
να αυτοενισχυθούν: «Αυτές οι διαιρέσεις είναι επιζήμιες!», μοιρολογούν. Βέβαια, γι' 
αυτές τις διαιρέσεις ποτέ δεν κατηγορείται ο αυτουργός της βίας ή οι πράξεις του, 
αλλά το επιζών πρόσωπο, που επιμένει ότι το τραύμα που υπέστη δεν μπορεί να 
μείνει αναπάντητο. Κατηγορείται ότι διασπάει την κοινότητα και ότι, σε τελική 
ανάλυση, υπονομεύει «τον αγώνα». Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία αυτού 
του τελευταίου σημείου. Από τους προηγούμενους αφορισμούς της ευρύτερης 
κοινότητας, οι οποίοι υπονοούν ότι «ο αγώνας» απλώς αποκλείει τα επιζώντα 
πρόσωπα και τις ανάγκες τους, περνάμε σε ένα επίπεδο, όπου γίνεται πλέον 
ξεκάθαρο ότι στην πραγματικότητα, πρόκειται για αγώνες διαμετρικά αντίθετους. Οι 
αναρχικοί/ές που νιώθουν ότι ο αγώνας τους υπονομεύεται από το επιζών πρόσωπο, 
στην πραγματικότητα εμπλέκονται σε έναν αγώνα εναντίον αυτού και μετατρέπονται 
έτσι, σε ενεργούς/ές υποστηρικτές/τριες της κουλτούρας του βιασμού. Συχνά θα 
κάνουν τον αγώνα του επιζώντος προσώπου να μοιάζει με «κυνήγι μαγισσών», στο 
οποίοι οι ίδιοι/ες μοιράζονται περισσότερα κοινά με τους εκτελεστές, παρά με τα 
άτομα που καίνε στην πυρά. 
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Όπως αναφέραμε νωρίτερα, εάν ένα επιζών άτομο μπορεί να φιμωθεί και οι εμπειρίες 
που έζησε να κανονικοποιηθούν υπό την κουλτούρα του βιασμού, η καταστολή θα 
γίνει περιττή. Επομένως, η απουσία μίας άμεσης καταστολής που συνοδεύεται από 
την έλλειψη στήριξης προς το επιζών άτομο και τη μη λογοδοσία του αυτουργού της 
βίας, δεν υποδεικνύει την απουσία της κουλτούρας του βιασμού, αντιθέτως: 
υποδεικνύει τον απόλυτο εμποτισμό από μία κουλτούρα βιασμού, όπως η κατοχή ενός 
εδάφους που είναι πλέον τόσο καλά οχυρωμένη, ώστε να καθιστά την παρουσία 
στρατιωτών και τανκς περιττή. 
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3. Οι ψευτοσύμμαχοι 
 
Μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις εντός της κουλτούρας του βιασμού είναι ότι η 
ίδια η βία από την οποία εξαρτάται για να αναπαραχθεί, αποκαλύπτει την αληθινή 
της φύση. Αυτή η αντίφαση λύνεται από τις δυνάμεις επανάκτησης στο εσωτερικό 
των ριζοσπαστικών κοινοτήτων, οι οποίοι προσπαθούν να ιδιοποιηθούν τη στήριξη 
προς το επιζών άτομο και να την ανακατευθύνουν εναντίον του. Πολλοί/ές θα 
ισχυριστούν ότι στηρίζουν το επιζών πρόσωπο, ενώ την ίδια στιγμή υποσκάπτουν την 
αυτονομία του. Αυτό συνήθως γίνεται με το να περιορίζουν το φάσμα των 
αντιδράσεων του, με σκοπό να αποκλείσουν οτιδήποτε θα αναστατώσει την 
(επίπλαστη) κοινωνική ειρήνη εντός του κινήματος. Αυτοί οι 
ψευτοϋποστηρικτές/τριες δουλεύουν για να διατηρήσουν την εικόνα μιας 
υποστηρικτικής κοινότητας, ενώ κατά τη διαδικασία αυτή παρεμποδίζουν 
οποιαδήποτε κριτική εμπλοκή της κοινότητας. Τα εργαλεία τους είναι η γλώσσα και 
τα εννοιολογικά πλαίσια που διαμορφώθηκαν από τα επιζώντα πρόσωπα, τα οποία 
τώρα οικειοποιούνται οι δήθεν υποστηρικτές/τρις τους, με σκοπό να αποδυναμώσουν 
αυτά τα πρόσωπα και να υφαρπάξουν τον αγώνα τους. 
 
Κάποτε πανηγυρίζαμε τη χρήση της λέξης «αυτουργός», ως μία προσπάθεια να 
παραμεριστεί το στίγμα που ενέχουν σκληρότερες λέξεις. Το εννοιολογικό πλαίσιο 
της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης έδινε έμφαση στην ικανότητα του ατόμου να 
αλλάξει. Οι λέξεις «βιαστής» και «κακοποιητής» δεν τόνιζαν αρκετά αυτές τις αξίες 
και πολλοί/ές θεώρησαν ότι οι λέξεις αυτές κρατούσαν τους βιαστές και τους 
κακοποιητές φυλακισμένους σε στατικούς ρόλους, όπως και το να αναφερόμαστε στα 
επιζώντα πρόσωπα ως «θύματα», τα φυλάκιζε σε μία στιγμή υποταγής, αντί να 
υπογραμμίζει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα τους. Τώρα βέβαια, βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι/ες με ένα νέο κύμα ακτιβιστών της αντιβίας, που επικρίνουν τη 
στιγματιστική φύση της λέξης «αυτουργός» και συνηγορούν πλέον για τον ακόμα πιο 
χλιαρό όρο πρόσωπο που προξένησε βλάβη».  
 
Ίσως είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι, το γεγονός ότι η δυνατότητα του 
αυτουργού για αλλαγή δεν αναγνωρίζεται ευρέως, είναι αποτέλεσμα της ίδιας της 
στάσης του και όχι των λέξεων που χρησιμοποιούμε για να τον περιγράψουμε. Αυτό 
δε σημαίνει ότι δε θα έπρεπε να επιλέγουμε στρατηγικά τις λέξεις που 
χρησιμοποιούμε, αλλά ότι η εμφανής εμμονή μας με τη γλώσσα συνεπάγεται 
σημαντικά πισωγυρίσματα. 
 
Ας δούμε τώρα το σχήμα που χρησιμοποιείται για να υποσκάψει την υποστήριξη προς 
το επιζών πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνο αποφασίζει να εκθέσει δημόσια το άτομο 
που του φέρθηκε βίαια. Οι ψευτοσύμμαχοι μας καθησυχάζουν διαρκώς, λέγοντας ότι 
δεν έχουν θυμώσει με το ότι το πρόσωπο που αυτό εκτέθηκε, αλλά με τον τρόπο που 
αυτό συνέβη. Το γεγονός ότι ένα επιζών πρόσωπο μιλάει ανοικτά για την ίδια του την 
εμπειρία, θεωρείται πιο βίαιο και ενοχλητικό από την ίδια την εμπειρία της βίας, η 
οποία μοιάζει να τυγχάνει πολύ λιγότερης συζήτησης. Το ότι η δημόσια απάντηση 
ενός επιζώντος προσώπου μπορεί να αντανακλά τις ανάγκες του, δε φαίνεται να 
περνάει από το μυαλό των ψευδοϋποστηρικτών/τριών, γιατί είναι περισσότερο 
απασχολημένοι/ες με το να διατηρήσουν μία επιφανειακή κοινωνική ειρήνη. 
Παρατηρούμε και πάλι πώς τριγυρίζουν φιλελεύθερες τάσεις στο κεφάλι τους, με την 
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επιμονή των ψευτοσυμμάχων να καταγγέλλουν την αντίσταση του επιζώντος 
προσώπου, να ισχυρίζονται ότι απορρίπτουν την κουλτούρα του βιασμού, την ίδια 
στιγμή που ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν κάθε αγώνα εναντίον της. Αυτά είναι 
φιλελεύθερα κατάλοιπα, που θυμίζουν άτομα που συμφωνούν με τα αιτήματα των 
διαδηλωτών, αλλά ωστόσο καταδικάζουν τις πράξεις με τις οποίες εκείνοι τα 
εκδηλώνουν. 
 
Η ίδια η διαδικασία της λογοδοσίας μπορεί να αποβεί δίκοπο μαχαίρι. Οι αναρχικές 
κοινότητες συνήθως διαχωρίζουν τη διαδικασία ανάληψης ευθύνης από τη θέση της 
στο ευρύτερο πλαίσιο της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, προτείνοντας την ως τη 
μοναδική απάντηση στη σεξουαλική βία, αποφεύγοντας ταυτόχρονα οποιεσδήποτε 
περαιτέρω προσπάθειες να προληφθεί αυτή η βία προτού ξαναεμφανιστεί. Αυτή η 
ψεύτικη υποστήριξη τοποθετεί τις ανάγκες του επιζώντος προσώπου σε δεύτερη 
μοίρα, δίνοντας προτεραιότητα στο πώς η κοινότητα θα διαχειριστεί τον αυτουργό. 
Το πόση λίγη υποστήριξη προσφέρεται στα επιζώντα πρόσωπα, συχνά αντιγράφει 
την ίδια δυναμική. Ένα από τα πιο κοινά μοντέλα υποστήριξης που εφαρμόζονται, 
είναι εκείνο της απεύθυνσης αιτημάτων προς τον αυτουργό, το οποίο και πάλι αφήνει 
όλο τα περιθώρια δράσης σε εκείνον, ειδικά όταν δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό 
σχέδιο, σε περίπτωση που εκείνος αρνηθεί. Τα επιζώντα πρόσωπα που επενδύουν 
συναισθηματικά σε τέτοια μοντέλα, ως οδούς για να θεραπεύσουν τις πληγές τους, 
συνήθως μένουν συντετριμμένα όταν τα αιτήματα τους δεν παράγουν καμία απάντηση 
ή, ακόμα χειρότερα, όταν προκαλούν έναν νέο τείχος εκ μέρους του αυτουργού της 
βίας ή όσων τον υποστηρίζουν. Στο αναρχικό πλαίσιο, όπου είναι ευρέως παραδεκτό 
ότι τα περισσότερα αιτήματα είναι μάταια, εάν δε συνοδεύονται από τη χρήση βίας, 
το να επικρατούν τέτοιου είδους μοντέλα, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. 
 
Εκτός από το ρόλο τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι ίδιες οι εσωτερικές διαδικασίες 
του δρόμου της απόδοσης ευθύνης έχουν τη δυνατότητα να «απαχθούν» και να 
χρησιμοποιηθούν ενάντια στο επιζών άτομο. Η έννοια της Αυτονομίας του Επιζώντος 
Προσώπου, που κάποτε υπήρξε μέρος της θεωρητικής βάσης της διαδικασίας 
λογοδοσίας, συνήθως εγκαταλείπεται, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μία ανώδυνη 
φιλελεύθερη επίλυση συγκρούσεων. Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση με μία καθαρή 
βαθιά ανάλυση των δυνάμεων ισχύος που διακυβεύονται, είναι προφανές ότι θα 
επιβεβαιωθεί η προκαθορισμένη εξουσία του αυτουργού της βίας. Ο σκοπός 
εξακολουθεί να είναι η αποκατάσταση του αυτουργού της βίας και τις περισσότερες 
φορές η συνέχιση της συμμετοχής του στην κοινότητα. Τότε, οι ψευτοσύμμαχοι που 
έχουν απαγάγει τη διαδικασία απόδοσης ευθύνης, μπορούν να το κάνουν πλέον εις 
βάρος του επιζώντος προσώπου, ορίζοντας εγωιστικά την «αποκατάσταση» του 
αυτουργού, με όποιον τρόπο τους βολεύει.  
 
Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, θα ξεκινήσουν διαδικασίες λογοδοσίας ενάντια στη 
βούληση του επιζώντος προσώπου, ως προσπάθειες να αποκαταστήσουν τον 
αυτουργό της βίας στα μάτια άλλων ατόμων. Η πρόφαση της μετατροπής του 
ζητήματος σε «συλλογικό» επιτρέπει στους ψευτοσυμμάχους όχι μόνο να αφαιρέσουν 
τον έλεγχο από το επιζών πρόσωπο, αλλά και στην περίπτωση που εκείνο αρνείται 
να συνεργαστεί στην αφαίρεση της δύναμης του, να το παρουσιάσουν ως εμπόδιο στη 
διαδικασία απόδοσης ευθύνης. Η συνηθισμένη ξεδιάντροπη φάρσα των 
ψευτοσυμμάχων, το να πληροφορήσουν το επιζών πρόσωπο ότι ο αυτουργός της βίας 
πάνω τους «δούλεψε τα σκατά του», πηγάζει από παρόμοιες δυναμικές. 
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Σε λιγότερο ακραίες περιπτώσεις, η συμμετοχή του επιζώντος προσώπου θα 
επιτραπεί, αλλά μόνο όσο εμπίπτει στις παραμέτρους που ορίζουν οι 
ψευτοϋποστηρικτές του. Φυσικές ή άλλες αντεκδικήσεις εναντίον του αυτουργού, 
είναι αυστηρά απαγορευμένες. Ακόμα και ζητήματα άμεσης ασφάλειας, όπως το να 
μοιραστεί τον ίδιο χώρο με τον αυτουργό, υπόκεινται στην ευχέρεια των 
ψευτοϋποστηρικτών. Βλέπουμε και πάλι τη ριζοσπαστική γλώσσα να στρέφεται 
ενάντια στα επιζώντα πρόσωπα, καθώς τα αιτήματα τους για χώρο εντός της 
κοινότητας διαστρεβλώνονται από τους ψευτοσυμμάχους, με το να συσχετίζονται με 
το σωφρονιστικό σύστημα  (αν τυχόν μιλήσουν για «τιμωρία» του αυτουργού) ή 
χαρακτηρίζονται ανοικτά ως προσπάθεια «αποκλεισμού» του αυτουργού. 
 
Η ανειλικρίνεια αυτών των προβληματισμών, αποκαλύπτεται βέβαια, καθώς 
παρέχουν το πρόσχημα για τον αποκλεισμό όχι του αυτουργού, αλλά του επιζώντος 
ατόμου από την κοινότητα.  
 
Ο ρόλος του αυτουργού της βίας στην υποκλαπείσα διαδικασία απόδοσης ευθύνης 
επίσης αναπαράγει την εξουσία του. Σε κάποιες περιπτώσεις του επιτρέπεται, ακόμα 
και να απευθύνει αιτήματα στο επιζών άτομο ή να αποφασίσει ο ίδιος τα κριτήρια της 
συμμετοχής του στη διαδικασία. Οι αυτουργοί της βίας και οι συνεργάτες τους, συχνά 
απαντάνε στη δημόσια έκθεση τους αμυντικά, «εκθέτοντας» με τη σειρά τους το 
επιζών πρόσωπο. Θα το κατηγορήσουν για οτιδήποτε μπορούν να σκεφτούν, ή θα 
επινοήσουν οτιδήποτε, όταν δεν υπάρχει κάτι στραβό που να έχει κάνει. Αντί να 
αναγνωρίσουν αυτές τις αξιολύπητες προσπάθειες συκοφαντίας και χειραγώγησης 
σαν αυτό που είναι, οι ψευτοσύμμαχοι συνηθίζουν να συμμερίζονται τον αυτουργό 
της βίας σε γελοία καλέσματα για απόδοση ευθύνης στο επιζών πρόσωπο. 
 
Από αυτή την ανανεωμένη θέση δικαίωσης και με τη συνενοχή των ψευτοσυμμάχων, 
ο αυτουργός της βίας είναι ελεύθερος να αλλοιώσει την ίδια τη φύση της διαδικασίας 
ανάληψης ευθύνης. Αυτό που ξεκίνησε ως κατηγορία προς το πρόσωπο του, 
μετατρέπεται σε μία διαπραγμάτευση, λες και η διάθεση του αυτουργού της βίας να 
συνεργαστεί, εξαρτάται από το εάν το επιζών πρόσωπο απαντήσει στις κριτικές του. 
Κάποιες από αυτές τις κριτικές μπορεί να είναι έγκυρες, αυτό όμως που μετράει δεν 
είναι η εγκυρότητα τους, αλλά ο ρόλος τους στο να υποσκάψουν τον αγώνα του 
επιζώντος προσώπου. Έτσι, το επιζών πρόσωπο, πρέπει πλέον να παλέψει για να  
κερδίσει, όχι μόνο τη διαδικασία λογοδοσίας του αυτουργού της βίας, αλλά επίσης 
και τη στήριξη από την πλευρά της κοινότητας. Τα επιζώντα πρόσωπα που δε θέλουν 
ή που δεν έχουν τις δυνάμεις να υπερπηδήσουν αυτά τα φλεγόμενα τείχη, θα 
θεωρηθούν ξεγραμμένα. Σε μία τελική διαστροφή της διαδικασίας απόδοσης ευθύνης, 
το επιζών πρόσωπο θα είναι αυτό που θα κατηγορηθεί για την αποτυχία της, επειδή 
δε θέλησε «να λυθεί το ζήτημα».  
 
Σε αυτό το σημείο, η προαναφερθείσα «αποκαταστατική δικαιοσύνη», έχει 
παραμορφωθεί τόσο, που το μόνο που καταφέρνει να αποκαταστήσει, είναι οι 
εξουσιαστικές δυναμικές της κουλτούρας του βιασμού, την οποία θα είχε μετριάσει το 
επιζών πρόσωπο με τον αγώνα του.  
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4. Κάποια «σάπια μήλα» 
 
Ειδικά στις ριζοσπαστικές κοινότητες, οι απολογητές/τριες δεν τίθενται πάντα στο 
πλευρό των αυτουργών. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό θα ήταν τόσο κραυγαλέο που 
δε θα το άντεχε η εικόνα τους ως «αναρχικών». Για άλλη μία φορά, η φιλελεύθερη 
ιδεολογία έρχεται να τους σώσει. Όπως οι απολογητές/τριες της αστυνομικής 
βαρβαρότητας επιμένουν ότι αυτή απορρέει από «λίγα σάπια μήλα», ως μία 
προσπάθεια να αποφύγουν οποιαδήποτε δομική ανάλυση του ρόλου της αστυνομίας 
στην κοινωνία, έτσι και οι απολογητές/τριες της κουλτούρας του βιασμού θα 
αποπειραθούν να θυσιάσουν στο βωμό της κάποιον μεμονωμένο αυτουργό, ως 
αποδιοπομπαίο τράγο.  
 
Μπορεί να αναφέρονται στην αηδία που νιώθουν για τον αυτουργό ή να καυχιούνται 
ότι πλέον δεν του μιλάνε, σαν αποδείξεις του πόσο «υποστηρικτικοί/ές» είναι.  Αλλά, 
φυσικά, η αποδοκιμασία των πράξεων του αυτουργού δεν σημαίνει αυτόματα 
αντίστοιχη υποστήριξη στα επιζώντα πρόσωπα. Μερικές φορές, για παράδειγμα, η 
διαπόμπευση των αυτουργών γίνεται σε αντίθεση με την επιθυμία των επιζώντων 
προσώπων, ενώ άλλες φορές εξοστρακίζονται ταυτόχρονα τόσο οι αυτουργοί όσο και 
τα επιζώντα πρόσωπα, αφού ο κατασταλτικός μηχανισμός συνεχίζει να εφαρμόζει τα 
μοτίβα της κυριαρχίας, παρά την απουσία των αυτουργών.  
 
Η προσέγγιση που εμφανίζει ως μοναδική απάντηση τον απλό εξοστρακισμό των 
αυτουργών, έχει επικριθεί αλλού πολύ σοβαρά αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η 
προσέγγιση αυτή προστατεύει στην ουσία την κουλτούρα του βιασμού, καθώς 
αποφεύγει να αντιπαρατεθεί ευθέως μαζί της. Κάνοντας κάτι τέτοιοι, οι 
απολογητές/τριες ξορκίζουν τις αρνητικές πτυχές της κουλτούρας του βιασμού ως 
κάτι που δεν αφορά τους/τις ίδιους/ες. Προβάλλοντας τα πάντα πάνω σ' έναν και 
μοναδικό αυτουργό (ή, ίσως, και σε πολλούς αυτουργούς), οι απολογητές/τριες 
εγκαταλείπουν οποιαδήποτε ανάλυση τόσο των κοινωνικών σχέσεων που παράγουν 
αυτουργούς, όσο και του δικού τους ρόλο σε αυτό. Ξεχωρίζοντας λίγα σάπια μήλα, 
αποσπούν την προσοχή από το γεγονός ότι ολόκληρο το κλαδί είναι σάπιο. 
 
Και βέβαια όλο αυτό αποφεύγει το συνολικό ζήτημα της υποστήριξης των επιζώντων 
προσώπων και επιδιώκει μια επίλυση του προβλήματος (π.χ. με το να ξεφορτωθούν 
απλώς τον αυτουργό) η οποία δεν αγγίζει το ζήτημα των αναγκών των επιζώντων 
προσώπων. Αυτό είναι αποκαλυπτικό της αληθινής προτεραιότητας της κουλτούρας 
του βιασμού, αφού η μετατροπή κάποιων αυτουργών σε αποδιοπομπαίους τράγους 
αφήνει ανέπαφες τις καταπιεστικές κοινωνικές δομές, ενώ τα επιζώντα πρόσωπα που 
καταφέρνουν να παλέψουν επιτυχώς αυτές τις καταπιεστικές κοινωνικές δομές, 
απειλούν τα ίδια τα θεμέλιά τους.  Η κουλτούρα του βιασμού υπολογίζει τόσο λίγο 
του αυτουργούς  όσο ένας ιμπεριαλιστικός στρατός τους πεζούς στρατιώτες του. Θα 
τους θυσιάσει πρόθυμα, εάν είναι απαραίτητο, γιατί αυτό που πρέπει να διατηρηθεί 
με κάθε κόστος είναι βεβαίως η καθυπόταξη των επιζώντων προσώπων και η 
διαιώνιση της κατάστασης θυματοποίησης τους. Όπως συμβαίνει και με μία 
Αυτοκρατορία κυριαρχίας, μόνο μέσω της καθυπόταξης είναι που μπορεί να 
αναπαραχθεί η Κουλτούρα του Βιασμού. 
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Κηρύσσοντας τον πόλεμο στην κουλτούρα του βιασμού 
 
Η λειτουργία και η αναπαραγωγή της κουλτούρας του βιασμού είναι υπερβολικά 
περίπλοκες, ώστε να μπορούν να εξηγηθούν ή να τεκμηριωθούν πλήρως. Οι ωμές 
γενικεύσεις και οι υπεραπλουστεύσεις που παρουσιάσαμε, δεν μπορούν να 
αναπαραστήσουν πιστά τις δυναμικές που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή.  
Προσπαθήσαμε να κατηγοριοποιήσουμε και να ορίσουμε για λόγους σαφήνειας τις 
καταπιεστικές δομές, με την ελπίδα να τις καταστήσουμε περισσότερο 
αναγνωρίσιμες, στην πραγματικότητα όμως, τα πιο πολλά άτομα ταλαντεύονται 
ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους. Ακόμη κι αυτά που σε κάποιες περιπτώσεις 
υπερβαίνουν τους κοινωνικούς περιορισμούς και παρέχουν αυθεντική υποστήριξη, 
μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να αποτελέσουν τις πιο βάρβαρες ομάδες κρούσης της 
κουλτούρας του βιασμού. Ακόμη και τα ίδια τα επιζώντα πρόσωπα μπορεί να 
υιοθετήσουν κατασταλτικούς ρόλους αναμεταξύ τους, γοητευμένα από την προοπτική 
του να ανέβουν ένα σκαλοπάτι ψηλότερα στην κοινωνική ιεραρχία, απ' ότι αν 
σταθούν αλληλέγγυοι στους ομοίους τους. Οι ρόλοι των ανθρώπων δεν είναι στατικοί 
και τα συστήματα καταπίεσης δεν είναι παγιωμένα. Η αλληλεπίδραση των δυνάμεων 
της φίμωσης, της καταστολής και της ανάκαμψης της κουλτούρας του βιασμού δεν 
είναι συνωμοσιολογία. Αυτά τα πολλές φορές, χωριστά συστήματα, δε συναντιούνται 
για να καταστρώσουν στρατηγικές ή να μοιράσουν τα καθήκοντά τους.  Αλλά η 
συνεργασία τους δεν έγκειται τόσο σε πραγματικές συμμαχίες, όσο σε κοινά 
συμφέροντα. Όσοι έχουν κοινά συμφέροντα, θα καταλήξουν σε παρόμοια 
συμπεράσματα, ή θα παλέψουν για την επίτευξη παρόμοιων στόχων, δίχως να 
χρειαστεί καν να αλληλεπιδράσουν.  Μέσα από αυτό φαίνεται ότι η κουλτούρα του 
βιασμού δεν είναι απλώς μια θολή έννοια, αλλά οι συγκεκριμένες συνθήκες που 
οδηγούν κάποια άτομα στο να συμπεράνουν, συνειδητά ή όχι, ότι το συμφέρον τους 
βρίσκεται στη φίμωση ενός επιζώντος προσώπου, στη συνενοχή τους στη 
συνεχιζόμενη καθυπόταξη του, ή στην ενεργή ακύρωση του αγώνα του. 
 
Η κριτική ότι οι άνθρωποι «κάνουν απλώς το εύκολο», σκιαγραφεί αφενός το 
πρόβλημα, αλλά το αποδίδει σε στιγμές ατομικής ηθικής αδυναμίας. Αυτό  
παρακάμπτει το πιο προφανές ερώτημα:  γιατί οι ριζοσπαστικές κοινότητές μας 
εξακολουθούν να είναι δομημένες με τέτοιον τρόπο, ώστε η υποστήριξη των 
επιζώντων να μην είναι «το πιο εύκολο»; Τι την κάνει δύσκολη;  Μια πιο υλιστική 
προσέγγιση των τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίζουμε τη διαπροσωπική βία, που 
δεν εξετάζει τις πολιτικές απόψεις ή την αξιοπρέπεια ενός ατόμου, αλλά τις υλικές 
συνθήκες της ζωής του (για παράδειγμα, με ποια άτομα κάνει παρέα, συγκατοικεί, 
οργανώνεται από κοινού, ποια είναι τα υποστηρικτικά του δίκτυα, από τι εξαρτώνται 
και πώς θα επηρεαστούν όλα αυτά αν υποστηρίξουμε γνήσια κάποιο επιζών άτομο;), 
θα μπορούσε να διαφωτίσει περισσότερο, το πώς τα συμφέροντά μας ελέγχονται και 
διαμορφώνονται από την κουλτούρα του βιασμού. 
 
Ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας γι'αυτές τις συνθήκες είναι η Εξουσία. Τόσο η 
ισχύς που κατέχει το επιζών πρόσωπο εντός της κοινότητας, όσο και η αντίστοιχη 
ισχύς των αυτουργού παίζουν ρόλο - κλειδί στη διαμόρφωση της αντίδρασης της 
κοινότητας.  Όταν κάποιος αυτουργός έχει πολύ μικρή ισχύ συγκριτικά με εκείνη ενός 
επιζώντα, ή όταν ο αυτουργός δεν είναι καν μέλος της κοινότητας, το ψεύτικο σόου 
υποστήριξης δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος και βοηθάει στη βολική διατήρηση της 
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γυαλιστερής επιφάνειας της κουλτούρας του βιασμού. Αλλά αυτό συνήθως συμβαίνει 
σπάνια. Συχνά κάποια άτομα κάνουν έκκληση να μην παρεμποδίζεται η υποστήριξη 
των επιζώντων προσώπων από τη θέση ισχύος των αυτουργών εντός της κοινότητας, 
αλλά η ίδια η θέση ισχύος σπάνια εξετάζεται εξονυχιστικά, το ίδιο και η πιθανή 
συσχέτιση εξουσίας και διαπροσωπικής βίας (η οποία από μόνη της αποτελεί μια ωμή 
έκφραση εξουσίας).  Η αποτυχία να καταδειχθεί αυτός ο δεσμός, είναι σα να ρωτάμε 
αν η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την κότα, κι έπειτα να επιμένουμε ότι η κότα και 
το αβγό δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι 
συναντάμε αυτό το «τυφλό σημείο» μεταξύ αναρχικών, με δεδομένη την αντίθεση 
τους σε κάθε μορφή ιεραρχικής εξουσίας. 
 
Επομένως, μία ουσιαστική ανάλυση τη λειτουργίας της κουλτούρας του βιασμού 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια ανάλυση των σχέσεων εξουσίας που κυβερνούν τις 
ζωές μας. Σε αυτές συγκαταλέγονται όχι μόνο οι τυπικές ή οι άτυπες ιεραρχίες, που 
εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και στους αναρχικούς κύκλους, αλλά και τα 
ευρύτερα συστήματα εξουσίας που τις τροφοδοτούν, όπως η Πατριαρχία, η Λευκή 
Ανωτερότητα, η Αποικιοκρατία, η ανωτερότητα των σωματικά και ψυχικά υγιών, 
κ.ο.κ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε σωστά, ποια είναι θέση που κατέχει η κουλτούρα 
του βιασμού στην καπιταλιστική κοινωνία. Πρέπει έτσι να αναγνωρίσουμε την 
κουλτούρα του βιασμού ως έναν μηχανισμό κοινωνικού ελέγχου, καθώς ενισχύει 
αυτά τα συστήματα εξουσίας και κυριαρχίας, τα οποία με τη σειρά τους την 
αναπαράγουν. Είναι έπειτα αναγκαίο να υποσκάψουμε τους ιεραρχικούς 
διαχωρισμούς οι οποίοι χρησιμεύουν, τόσο για να διευκολύνουν την ίδια τη 
διαπροσωπική βία, όσο και για να μορφοποιούν τα συμφέροντα εκείνων που είναι σε 
θέση να ανταπαντήσουν σε αυτήν.  
 
Πολλοί/ές αναρχικοί/ές ορθώς απορρίπτουν την ομφαλοσκόπηση της πολιτικής 
ταυτοτήτων, αλλά μία αιχμηρή ανάλυση των συστημάτων εξουσίας, των τρόπων με 
τους οποίους αυτά τα συστήματα προσφέρουν προνόμια σε κάποιους από εμάς 
καταπιέζοντας κάποιους/ες άλλους/ες, καθώς και των τρόπων με τους οποίους οι 
εμπειρίες μας από αυτά τα συστήματα εξουσίας επηρεάζουν τους τρόπους με τους 
οποίους τα αντιμαχόμαστε, είναι κρίσιμης σημασίας για μία αυθεντική αντίστασή. Για 
να επιτεθούμε επιτυχώς στην κουλτούρα του βιασμού, πρέπει να χτυπήσουμε στις 
ρίζες της αυτή την Εξουσία. 
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Η εικόνα της κοινότητας 
 
Πολλοί πασιφιστές ακτιβιστές, ξεκινούν από μια επισφαλή υπόθεση περί κοινοτήτων, 
σύμφωνα με την οποία τα επιζώντα πρόσωπα έχουν μια κοινωνική βάση στην οποία 
μπορούν να στραφούν για υποστήριξη ή αλλιώς ένα υποστηρικτικό δίκτυο που 
ξεφεύγει από την επιρροή των συστημάτων εξουσίας, για τα οποία μόλις συζητήσαμε. 
Εδώ η κοινότητα ή ορίζεται με νεφελώδη τρόπο ή καθόλου. Είναι η κοινότητά σου 
κάποιος γεωγραφικός χώρος, όπως η γειτονιά στην οποία ζεις; Είναι μια κοινή 
ταυτότητα ή εμπειρία, όπως το να είναι κανείς κουήρ ή μαύρος/η;  Είναι τα άτομα με 
τα οποία περνάς το χρόνο σου, όπως η οικογένεια, οι συνάδελφοι ή οι φίλοι σου;  
Μια κοινότητα μπορεί να είναι συνδυασμός όλων των παραπάνω, αλλά κανένα απ' 
όλα αυτά δεν υποδεικνύει μία αυτονόητη υποστήριξη. 
 
Αυτό στο οποίο συχνά αναφερόμαστε με τον όρο «αναρχικές κοινότητες» 
περιγράφεται ίσως με μεγαλύτερη ακρίβεια αν πούμε ότι πρόκειται για νεανικές 
υποκουλτούρες. Η μεταβατική και εφήμερη φύση τους, τις καθιστά ανεπαρκείς για 
ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα της θεραπείας τραυματικών εμπειριών. Επιπλέον, 
τόσο η εξάρτηση όσο και η ενίσχυση της κουλτούρας του βιασμού από άλλα 
συστήματα εξουσίας θέτουν μια ιδιαίτερη πρόκληση στις κατεξοχήν λευκές, μεσαίας 
τάξης, και συχνά ανδροκρατούμενες αναρχικές κοινότητες της Βόρειας Αμερικής. Δεν 
είναι σπάνιο, αυτές οι κοινότητες να είναι τόσο συμβιβασμένες με την ίδια την 
προνομιούχα θέση τους, που καταλήγουν να παραείναι εξυπηρετικές απέναντι στα 
διάφορα συστήματα Εξουσίας, για να τολμήσουν οποιαδήποτε ουσιαστική επίθεση 
εναντίον τους.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αναρχικές «κοινότητες» αποκαλύπτονται 
να είναι, όχι ριζοσπαστικοί χώροι απ' όπου μπορεί κανείς να επιτεθεί, αλλά 
αντιδραστικά σώματα που θέλουν να συνθλίψουν αυτές τις επιθέσεις. Είναι 
«αναρχικές» και «κοινότητες» μόνο στην εικόνα. 
 
Πολλοί/ές αναρχικοί/ές δε συνειδητοποιούν καν τη σημασία και τις αλληλοσυνδέσεις 
ανάμεσα στο χτίσιμο μιας κοινότητας και την επίθεση στα συστήματα καταπίεσης και 
όσοι από εμάς το συνειδητοποιούμε, σπάνια πηγαίνουμε πέρα από τη ρητορική μας.  
Επιπλέον - και ίσως αυτό να είναι ακόμη πιο σχετικό - συχνά κάνουμε το λάθος να 
υποθέτουμε ότι οι στόχοι της «επίθεσης» μας βρίσκονται μόνο έξω από εμάς. Η 
επίθεση εδώ δε σημαίνει τη σχεδόν μιλιταριστική προσέγγιση που συνίσταται μόνο 
στην καταστροφή της ιδιοκτησίας και τις φυσικές μάχες, θέση που προωθείται 
ιδιαίτερα από πολλούς/ές χώρους των αναρχικών. Αντιθέτως, επίθεση είναι κυρίως η 
διαδικασία μέσω της οποίας αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις που μας καταπιέζουν και 
επιδιώκουμε να τις καταστρέψουμε. Το ζήτημα της βίας, του τι θα χρειαστεί για την 
καταστροφή των συστημάτων της Εξουσίας, είναι σε μεγάλο βαθμό έξω από τον 
έλεγχο μας.  Ο καπιταλισμός, με τους ετοιμοπόλεμους στρατούς του και τις μυριάδες 
φυλακές, έχει κάνει ξεκάθαρη τη θέση του σε αυτό το θέμα. Όσοι/ες 
σύντροφοι/ισσες ανάμεσά μας κουβαλούν αναπόφευκτα το φορτίο της λευκής 
ανωτερότητας, της πατριαρχίας και της αποικιοκρατίας, όσοι/ες παίρνουν το ρόλο 
των απολογητών, ελπίζουμε να μπορέσουν να ασκήσουν ένα πιο ευρύ φάσμα 
επιλογών. Μπορούν να επιλέξουν να ενωθούν μαζί μας. Μπορούν να επιλέξουν, όπως 
κάναμε εμείς, να επιτεθούν σ' εκείνες τις πλευρές του εαυτού τους που 
αναδημιουργούν τον παλιό κόσμο και να κρατήσουν την επίθεση για όσους επιλέγουν 
το αντίθετο. Αυτή είναι η επιλογή που θα έπρεπε να καθορίζει το αναρχικό άτομο, 
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που μας διαχωρίζει από τους εχθρούς μας και μας οδηγεί προς τους/τις 
συντρόφους/ισσες μας. Από αυτή την επιλογή καθίσταται δυνατός ο οποιοσδήποτε 
ουσιαστικός αγώνας. 
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Η στήριξη ενός επιζώντος προσώπου 
 
Η στήριξη ενός επιζώντος προσώπου σημαίνει το να αφιερώσουμε χρόνο και να 
δώσουμε χώρο στις συναισθηματικές ανάγκες ενός προσώπου που έχει βιώσει ένα 
τραύμα. Απαιτεί πολλή υπομονή, αυτοέλεγχο και διάθεση να ακούσουμε. Οι 
περισσότερες συμβουλές που θα δώσουμε είναι κοινής λογικής, αλλά για ένα άτομο 
που βρίσκεται σε μία στρεσογόνο κατάσταση ή συναισθηματικής στέρησης, είναι 
σημαντικό να έχουμε υπόψη κάποια πράγματα. 
 
 
1. Υγεία και ασφάλεια πάνω απ'όλα 
 
Βεβαιώσου ότι το πρόσωπο το οποίο στηρίζεις δεν κινδυνεύει (π.χ. εξαιτίας ενός 
βίαιου πρώην συντρόφου). Εάν κινδυνεύει, σκέψου πώς μπορείς να το βοηθήσεις να 
βγει από αυτή την κατάσταση. Πρόσφερε του ένα μέρος να κοιμηθεί. Ή ρώτησε το 
εάν χρειάζεται παρέα. Μπορεί να έχει ανάγκη να πει πολλά για αυτό που συνέβη ή να 
αναφέρει αποδείξεις, μπορεί να έχει εφιάλτες ή φλας – μπακ και να χρειάζεται να τα 
αφηγηθεί σε κάποιο φιλικό πρόσωπο. Εάν η σεξουαλική βία που υπέστη είναι 
πρόσφατη, στήριξε το σε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση 
που θέλει να κάνει εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή σε περίπτωση 
που έχει τραυματιστεί, χρειάζεται ιατρική βοήθεια άμεσα. Εάν διατρέχει τον κίνδυνο 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, βοήθησε το να εξασφαλίσει το χάπι της επόμενης 
ημέρας. 
 
Εφόσον υπάρχει ασφάλεια, προσπάθησε να καταλάβει εάν το πρόσωπο αυτό 
χρειάζεται βοήθεια σε σχέση με τις φυσικές του ανάγκες. Ο βιασμός είναι μία πράξη 
βίας που είναι τραυματική από φυσικής άποψης. Το σώμα δεν ανταποκρίνεται με τον 
ίδιο τρόπο όπως στο σεξ. Πρόσφερε του τους πόρους που είναι απαραίτητοι: 
οικονομική βοήθεια, τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής στήριξης. Θυμήσου ότι δεν 
είσαι εσύ αυτός/ή που αποφασίζει σχετικά με το επιζών πρόσωπο, αλλά ο ρόλος σου 
είναι να το συντροφεύσεις για να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Το περισσότερο που 
μπορείς να κάνεις, είναι προτάσεις για να σκεφτεί τις διαθέσιμες επιλογές του. 
 
 
2. Σεβάσου την αυτονομία του επιζώντος προσώπου 
 
Ένα άτομο που έχει βιώσει σεξουαλική βία, έχει επιβιώσει την επιβολή μιας δύναμης 
και έχει βρεθεί στη θέση, του να χάσει τον έλεγχο πάνω στο ίδιο του το σώμα. Ο 
αντίκτυπος αυτής της στέρησης αυτοκυριαρχίας μπορεί να διαρκέσει σε όλη του τη 
ζωή. Για να αποτελέσεις στήριγμα στη ζωή αυτού του προσώπου, πρέπει να του 
αφήσεις την δύναμη να αποφασίσει για τον εαυτό του. Ακόμα και οι πιο μικρές 
αποφάσεις είναι σημαντικές. Σημαίνουν ότι επανακτά μέρος της δύναμης που του 
έκλεψε ο αυτουργός της βίας. Η ίδια αρχή ισχύει και για πιο σημαντικές αποφάσεις. 
Θέλει να πάει στο νοσοκομείο; Θέλει να καλέσει την αστυνομία; Αυτές οι αποφάσεις 
μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολες, γι'αυτό έχε υπομονή και βοήθησε το άτομο που 
στηρίζεις, να καταλάβει τα υπέρ και τα κατά αυτών των αποφάσεων. Οι επισκέψεις 
στο νοσοκομείο και οι καταγγελίες στην αστυνομία μπορεί να είναι γεγονότα ακόμα 
πιο τραυματικά από την ίδια τη βία και μπορεί να μην είναι η πιο ψύχραιμη επιλογή. 
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Πολλοί από τους θεσμούς που ασχολούνται με περιπτώσεις σεξουαλικής βίας είναι 
ανίκανοι να διαχειριστούν τη ζωντανή πραγματικότητα ενός προσώπου διαφορετικής 
καταγωγής ή εθνικότητας ή μπορεί οι εργαζόμενοι/ες σε αυτούς να πάσχουν από 
ρατσισμό, ομοφοβία, τρανσφοβία. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση πρέπει να είναι 
του ατόμου που βοηθάς, όχι δική σου, είτε συμφωνείς με αυτή είτε όχι. 
 
Πρόσεχε όταν κάνεις πολύ γενικές ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ανοιχτές 
απαντήσεις (π.χ.: «τι θέλεις να κάνεις;») Μπορεί να χρειαστεί ο ίδιος/ η ίδια να 
κάνεις προτάσεις ή να δώσεις ιδέες, για να βοηθήσεις το επιζών άτομο να 
επανακτήσει την αυτονομία του. Προσοχή, όμως, γιατί εάν είσαι υπερβολικά 
παρεμβατικός/ή, αντί να ενισχύσεις την αυτονομία του, μπορεί να το κάνεις να 
αισθανθεί ακόμα πιο αδύναμο. Το ίδιο ισχύει και για την υπερβολική οικειότητα και 
τη φυσική επαφή. Μη θεωρείς δεδομένο ότι μία αγκαλιά θα είναι ό,τι πιο κατάλληλο, 
ή ότι η φυσική σου παρουσία πρέπει να διαρκεί όλο το 24ωρο. Ρώτα και άκου τι θα 
σου ζητηθεί. 
 
 
3. Πίστεψε το! 
 
Το να νιώσει ότι το πιστεύουν, για ένα πρόσωπο που υπέστη σεξουαλική βία, είναι ο 
πρωταρχικός παράγοντας που το βοηθάει να νιώσει καλύτερα. Στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων, ο αυτουργός της βίας θα πει ότι το επιζών πρόσωπο 
υπερβάλλει, στο νοσοκομείο δε θα το πιστέψουν, η αστυνομία δε θα το πιστέψει, η 
οικογένεια του δε θα το πιστέψει. Ακόμα κι αν έχουν κοντά τους ένα άτομο που να 
τους πιστεύει, πολλά από τα επιζώντα πρόσωπα θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής 
τους, σκεπτόμενα τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει για να σταματήσουν το άτομο που 
τους έκανε κακό. Μπορείς να τα βοηθήσεις λέγοντας τους ότι έκαναν ό,τι καλύτερο 
μπορούσαν για να ξεφύγουν, το οποίο είναι το αντίθετο από εκείνο που θα τους πουν 
οι άλλοι/ες γενικά. 
 
Κάθε γυναίκα που υφίσταται σεξουαλική βία, υπόκειται στις σεξιστικές αντιλήψεις 
που έχει επιβάλει η κυρίαρχη κοινωνία στις γυναίκες και τη σεξουαλικότητα τους. Αν 
μία γυναίκα είναι σεξουαλικά ενεργή, είναι μία «πουτάνα». Εάν τα άτομα γύρω της 
συνεχίζουν να βλέπουν τη σεξουαλική βία σαν κάτι που έχει να κάνει με το σεξ και 
όχι σαν κάτι που έχει να κάνει με την εξουσία, τα επιζώντα άτομα θα λάβουν αυτό το 
χαρακτηρισμό. «Γιατί δεν έφευγε; Φαίνεται ότι κι εκείνη ήθελε».  
 
 
4. Άσε το επιζών πρόσωπο να μιλήσει 
 
Είτε έχεις βιώσει σεξουαλική βία προσωπικά είτε όχι, μπορεί να μην καταλαβαίνεις σε 
μεγάλο βαθμό αυτό που περνάει το πρόσωπο που στηρίζεις. Για το λόγο αυτό, εάν 
στις συζητήσεις σας αρχίσεις να μιλάς υπερβολικά, αναπόφευκτα θα καταλήξεις να 
λες πράγματα που δεν είναι βοηθητικά. Το να αφήσεις το φίλο/ τη φίλη σου να 
μιλήσει, θα σε συγκρατήσει από το να πεις πράγματα περιττά και άστοχα. Είναι 
επίσης πολύ σημαντικό, το ότι έτσι ανοίγεις έναν χώρο στον οποίο το επιζών άτομο 
μπορεί να επανακτήσει το λόγο. Η σεξουαλική βία είναι ένας τρόπος φίμωσης, έτσι, η 
επανάκτηση του λόγου, μπορεί να είναι ενδυναμωτική. Ο αυτουργός της βίας δεν το 
άκουσε, τώρα μπορείς να το κάνεις εσύ. Μην υποτιμάς τη δύναμη ενίσχυσης που 
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μπορεί να ενέχει η σιωπή σου και το να ξέρεις να ακούς. 
 
Τέλος, μην κρίνεις τις εκφράσεις που σπάνε τη σιωπή. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να 
έχει διάθεση να φωνάξει, να κλάψει, να γράψει, να αποσπαστεί με άλλες 
δραστηριότητες. Μπορεί να έχει ανάγκη να κάνει οτιδήποτε, εκτός από το να μιλήσει. 
Υπάρχει μία πληθώρα από έγκυρες επιλογές. Οποιοδήποτε συναίσθημα κι αν 
εκφράσει, οφείλεις να το στηρίξεις (εκτός, βέβαια, από αυτοκαταστροφικές 
συμπεριφορές). 
 
 
5. Οι βίαιες απαντήσεις δεν είναι πάντα η καλύτερη ιδέα 
 
Αυτό το σημείο απευθύνεται ειδικά στους cis άντρες που βρίσκονται στην κατάσταση 
να είναι αγαπημένο ή φιλικό τους το πρόσωπο το οποίο υπέστη σεξουαλική επίθεση 
από άλλον cis άντρα. Το να επιτεθείς στον αυτουργό θα κάνει τη βία που ασκήθηκε 
να εξαφανιστεί; Θα μειώσει τον πόνο του προσώπου που την έζησε; Δεδομένου ότι οι  
cis άντρες είναι εκείνοι που διαπράττουν το μεγαλύτερο μέρος των σεξουαλικά 
βίαιων πράξεων, οι cis άντρες που στηρίζουν ένα επιζών πρόσωπο, θα έπρεπε να 
έχουν ιδιαίτερη επίγνωση τους αντίκτυπου της «μάτσο» βίας. Δε μιλάμε βέβαια για τις 
απαντήσεις που θα αποφασίσουν να υιοθετήσουν τα επιζώντα άτομα. Εάν πιστεύουν 
ότι πρέπει να απαντήσουν συλλογικά με βίαιο τρόπο ή να ζητήσουν από τα άτομα που 
τα στηρίζουν να κάνουν το ίδιο, είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούν με δική τους 
πρωτοβουλία.  
 
 
6. Κατάλαβε τα ίδια σου τα όρια 
 
Δεν μπορείς να σώσεις κανέναν. Ένα επιζών πρόσωπο μπορεί να ανακάμψει, 
ανάλογα με τους στόχους που πετυχαίνει σε κάθε βήμα. Εάν είσαι ένα άτομο που 
ποτέ δεν έχει δεχτεί σεξουαλική βία, συνειδητοποίησε η ότι κι εσύ, κατά κάποιον 
τρόπο, δεν μπορείς να μπεις 100% στη θέση του. Ενδυνάμωσε το άτομο που στηρίζεις, 
διευρύνοντας το υποστηρικτικό του δίκτυο. Δε χρειάζεται να κάνεις εσύ τα πάντα. 
Ίσως χρειάζεται να μιλήσει με φίλους/ες του εκτός του «χώρου» ή με κάποιον/α 
ειδικό. Σπανίως ένα και μόνο άτομο μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά ένα άλλο σε 
ολόκληρη τη διαδικασία ανάκαμψης του, που πολλές φορές διαρκεί για χρόνια. Θα 
κάνεις λάθη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Μην αισθανθείς άσχημα επειδή 
δεν τα έκανες όλα τέλεια. Δράσε με ευαισθησία και εντιμότητα και μην ξεχνάς να 
φροντίζεις και τον ίδιο τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να βοηθήσεις ένα άτομο να γίνει 
καλά, εάν δεν είσαι εσύ ο ίδιος/ η ίδια. 
 
 
7. Παράμεινε διαθέσιμος/η και ευέλικτος/η 
 
Το να ξεπεραστεί το τραύμα που αφήνει η σεξουαλική βία, δεν είναι κάτι που διαρκεί 
μία μέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, καλές και άσχημες 
περίοδοι. Ένα επιζών πρόσωπο μπορεί να διασχίσει διάφορες από αυτές τις φάσεις, 
ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα. Η συνέπεια σου σε αυτή τη διαδικασία είναι κρίσιμη. 
Ο τρόπος ανάρρωσης του κάθε ατόμου είναι διαφορετικός. Μην αφήσεις να χαθεί ένα 
άτομο, εάν τα πράγματα δεν επιλύνονται αμέσως. Δοκίμασε διαφορετικούς τρόπους. 
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Ο θετικός αντίκτυπος που μπορεί να υπάρξει, είναι μεγαλύτερος από ό,τι μπορείς να 
φανταστείς, έτσι, παράμεινε διαθέσιμος/η και κρίνε πότε χρειάζεται να προσαρμόσεις 
τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεις την στήριξη σου. 
 
 
8. Δεν είναι δική σου αυτή η υπόθεση 
 
Ακόμα κι αν εσύ ο ίδιος/ η ίδια έχεις δεχτεί σεξουαλική βία, αυτή η υπόθεση δεν 
αφορά εσένα. Συχνά, όταν προσφέρουμε στήριξη σε πρόσωπα για τα οποία 
ενδιαφερόμαστε, καταλήγουμε να προβάλλουμε πάνω τους, έμμεσα ή άμεσα, τα δικά 
μας συναισθήματα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με εμπειρίες που είχαμε ή στις οποίες 
υπήρξαμε μάρτυρες, με την οργή για κάτι αντίστοιχο που έχει συμβεί σε κοντινό μας 
πρόσωπο, με ανησυχίες για το πώς θα αλλάξει η σχέση μας με το άτομο που 
στηρίζουμε, με εγωιστικές επιθυμίες εκδίκησης, κ.ά. Το να αντιδρούμε με τέτοιον 
τρόπο δε βοηθάει κανέναν, απλώς καταλαμβάνουμε με τις δικές μας επιθυμίες το 
χώρο που αναλογεί στις ανάγκες του επιζώντος προσώπου. Εάν, εξαιτίας κάποιας 
από τις συνθήκες που αναφέραμε παραπάνω (ειδικά εάν κι εσύ υπήρξες σε τέτοια 
κατάσταση βίας), φτάσεις σε σημείο να μην μπορείς να αφήσεις στην άκρη τα δικά 
σου προβλήματα, καλύτερα να είσαι ειλικρινής. Μην προσπαθείς να στηρίξεις 
κάποιον/α, τη στιγμή που δεν είσαι ικανός/ή να το κάνεις.  
 
 
9. Προσοχή με καταστάσεις που μπορεί να επανατραυματίσουν 
 
Κινήσεις, επαφές, μέρη ή λέξεις που θυμίζουν άσχημες στιγμές,  ταινίες που μπορεί 
να αναφέρονται στη σεξουαλική βία, νέα μέρη μη ασφαλή, όλα αυτά μπορούν να 
συντελέσουν στο να αναβιώσει το επιζών πρόσωπο την τραυματική εμπειρία. Έχε στο 
νου σου να αποφεύγεις τέτοιες καταστάσεις, όταν συνοδεύεις το πρόσωπο που 
στηρίζεις. Εάν είσαι ο/η ερωτικός σύντροφος ενός επιζώντος ατόμου, προτού, 
αφότου ή κατά τη διάρκεια του γεγονότος της σεξουαλικής βίας, έχε μεγάλη προσοχή 
με τις σεξουαλικές σας σχέσεις. Μερικές φορές το άτομο αυτό μπορεί να μη θέλει 
σεξουαλική επαφή ή σωματική οικειότητα για αρκετό καιρό. Σε άλλες περιπτώσεις, η 
σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ανάρρωση του 
με τις δικές του δυνάμεις. Έχε υπομονή και άφησε το/τη σύντροφο σου να ορίσει 
εκείνος/η το χρόνο, το ρυθμό και το είδος της σεξουαλικής δραστηριότητας που 
μπορείτε να έχετε. Διάβασε βιβλία σχετικά με τη σεξουαλική βία και τις ψυχολογικές 
της συνέπειες. Κατανόησε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και δούλεψε για να 
βοηθήσεις το πρόσωπο που είναι μαζί σου, να αισθανθεί καλύτερα. 
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Πράγματα που πρέπει να θυμάσαι 
 
* Άκου και πίστευε τα επιζώντα πρόσωπα. Μην ξεχνάς ότι σε εμπιστεύτηκαν για να 
σου μιλήσουν! Συνήθως είναι πολύ δύσκολο για εκείνα να μιλάνε για τις εμπειρίες 
τους, γι'αυτό προσπάθησε να δείχνεις σεβασμό και να μην τα κρίνεις. 
 
* Η σεξουαλική βία δεν είναι κάτι που μπορεί ένα άτομο να «ξεπεράσει» ή να σβήσει 
από τη ζωή του. Ο τελικός στόχος του να αισθανθεί καλύτερα, γίνεται μέσα από την 
ένταξη αυτής της εμπειρίας στη ζωή του ως μέρος αυτού που είναι, με το να δώσει, 
δηλαδή, ένα νόημα σε αυτό που συνέβη.  
 
* Η σεξουαλική βία και ο βιασμός μπορούν να συμβούν και μέσα σε μία ερωτική 
σχέση. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για βία. Συνήθως είναι ένας από 
τους λόγους που επικαλούνται οι αυτουργοί της βίας, ως τρόπο να αποφύγουν την 
ανάληψη ευθύνης. 
 
* Μόνο επειδή η σεξουαλική επαφή είναι ο κανόνας σε μία σχέση, αυτό δε δίνει το 
δικαίωμα σε κανέναν να το απαιτεί όποτε και όταν θέλει. 
 
* Μερικές φορές είναι δύσκολο να διαχωρίσεις τη ζωή του επιζώντος προσώπου από 
εκείνη του αυτουργού της βίας, κυρίως εάν έχουν σχέση κινηματική, ζούνε σε μία 
μικρή κοινωνία, έχουν κοινές παρέες, κλπ. Το να βεβαιωθείς ότι το επιζών πρόσωπο 
δε θα δεχτεί νέες επιθέσεις, είναι το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις. 
 
*  Μερικές φορές, ως αντίδραση, τα επιζώντα άτομα φαίνονται απαθή, ήρεμα ή 
πονεμένα μετά την εμπειρία που έζησαν. Άφησε τα να αντιδράσουν με τον τρόπο 
τους. 
 
* Μπορείς να προτείνεις στο επιζών πρόσωπο να γράψει την ιστορία του, εάν θέλει, 
ώστε να μη χρειάζεται να την επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. 
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Εάν είσαι το πρόσωπο που υπέστη σεξουαλική βία 
 
Δυστυχώς, σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε μόνο κάποιες προτάσεις, στις οποίες 
αξίζει να εμβαθύνει κανείς. Υπάρχουν εργαλεία και ειδικά κείμενα για τα επιζώντα 
πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία, στο τέλος της μπροσούρας.  
 
Μερικές φορές το να αναγνωρίσουμε ότι κάποιες πράξεις συνιστούν σεξουαλική βία, 
μπορεί να είναι δύσκολο, ενώ άλλες είναι απολύτως ξεκάθαρο. Μπορεί να σου 
φαίνονται όλα εντάξει, μέχρι που ξανασκέφτεσαι αυτό που συνέβη. Ίσως θυμώνεις με 
τον εαυτό σου, επειδή δεν μπόρεσες να εκφραστείς ξεκάθαρα, μέχρι που ήταν πλέον 
πολύ αργά ή επειδή ο σύντροφος σου δεν κατάλαβε αυτό που του είχες πει νωρίτερα. 
Ίσως να ξέχασε κάποιο όριο σου, για το οποίο προηγουμένως του είχες μιλήσει ή 
ίσως να μην τον ενδιέφερε. Μπορεί να έτυχε ένας από τους δύο ή και οι δυο σας να 
ήσασταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Συχνά πρόκειται για καταστάσεις 
που δεν είναι ξεκάθαρες και πραγματικά είναι δύσκολο να βρεις τις λέξεις για να 
εξηγήσεις τι συνέβη. Αλλά ξέρεις ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν σωστό. 
 
Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να πετύχεις, είναι νιώσεις άνετα με τα 
συναισθήματα σου: είναι πόνος, τρόμος, οργή, θάρρος, παράλυση; Δεν είσαι σε θέση 
να αντιμετωπίσεις κάποιο από αυτά; Εξερεύνησε το πώς νιώθεις, αποτύπωσέ το 
γραπτώς ή συζήτησε το με κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι. Το να σου είναι 
ξεκάθαρο το πώς νιώθεις για μία κατάσταση, μπορεί να σε βοηθήσει να την εξηγήσεις 
και σε άλλα άτομα και επίσης, να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Εάν η κατάσταση 
είναι υπερβολικά έντονη για να την αντιμετωπίσεις μόνος/η, ζήτα από κάποιον/α να 
σε βοηθήσει. Κάνε αυτό που έχεις ανάγκη: εσύ είσαι που γνωρίζεις τι λειτουργεί 
καλύτερα.  
 
Καθώς αντιμετωπίζεις αυτό που συνέβη, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο το να φτιάξεις 
ένα πρόγραμμα για κάθε μέρα, παρόλο που δε θα κάνεις τίποτα εκείνη τη μέρα. Να 
βρεις χρόνο για να πας στη βιβλιοθήκη, για να φας έξω, για να κάνεις γυμναστική. 
Μπορεί να σε βοηθήσει να εστιάσεις στην καθημερινότητα σου, να φροντίσεις τον 
εαυτό σου και να απασχολείσαι με δραστηριότητες που σου δίνουν ένα θετικό 
φήντμπακ. Υπάρχουν απεριόριστοι τρόπο για να αντιμετωπίσεις ένα τραύμα. Μπορείς 
να γράψεις ένα γράμμα στο πρόσωπο που σε έβλαψε ή μπορείς να μην του 
ξαναμιλήσεις ποτέ.  
 
Εάν επιλέξεις να δημοσιοποιήσεις αυτό που σου συνέβη και να εκθέσεις το άτομο που 
σε έβλαψε, έχε υπόψη ότι αυτό συνεπάγεται μεγάλη δουλειά εκ μέρους όσων 
παρακολουθούν τη διαδικασία της ανάληψης ευθύνης του αυτουργού και εκ μέρους 
των ατόμων που θα ασχοληθούν με τη δική σου ψυχική υγεία. Το να ζητήσεις 
βοήθεια προϋποθέτει αρκετό θάρρος, αλλά μπορεί να εκπλαγείς με τα άτομα που θα 
προστρέξουν. Προσπάθησε να μην το πάρεις προσωπικά εάν κάποιος/α δεν μπορεί 
να σε στηρίξει: το κάθε άτομο γνωρίζει τα όρια του σε σχέση με τέτοια θέματα ή με 
το πόσο χρόνο μπορεί να αφιερώσει για να συνεισφέρει. Το να ξέρεις τι χρειάζεσαι, 
είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που ανοίγεις μία διαδικασία δημόσια (ή σε επίπεδο 
μιας μικρής κοινότητας), καθώς τα άτομα που συμμετέχουν μπορεί να έχουν τη δική 
τους ιδέα για το τι πρέπει να γίνει, παρόλο που αυτή η διαδικασία δεν αφορά 
εκείνους/ες. Προσπάθησε να είσαι δεκτικός/ή με τις προτάσεις και τις ιδέες του κάθε 
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ατόμου, αλλά μη δεσμευτείς με κάτι εάν δε συμφωνείς. Εάν χρειαστεί, υπενθύμισε 
στα άλλα άτομα, ότι στη διαδικασία επανάκτησης της δύναμης και της ψυχικής σου 
υγείας, αυτό που έχει σημασία είναι οι δικές σου ανάγκες. 
 
Σε προσωπικό επίπεδο, προσπάθησε να μη σε καταπιεί η οργή σου. Με τον καιρό θα 
αισθανθείς μεγαλύτερη ηρεμία. Η βαθιά οργή είναι μία απολύτως έγκυρη αντίδραση. 
Χρησιμοποίησε τη με δημιουργικό τρόπο, π.χ. γράφοντας μία μπροσούρα σαν αυτήν 
εδώ!
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Τα υπέρ και τα κατά της εκδίκησης 
 
Η εκδίκηση ενάντια στον αυτουργό της βίας, εάν είναι το επιζών άτομο αυτό που την 
επιλέγει, μπορεί να είναι μία έγκυρη αντίδραση. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτείς ότι 
είναι μάταιες άλλες οδοί, για να δράσεις ενάντια στο άτομο που σε έβλαψε. Μπορείς 
να δράσεις εναντίον του σε συνδυασμό με άλλες επιλογές. Αυτή η επιλογή προσφέρει 
διάφορα πλεονεκτήματα. Θέτει ρεαλιστικούς στόχους και τους πετυχαίνει. Μπορεί 
αυτές οι επιθέσεις να χτίσουν μία συλλογική δύναμη που θα οδηγήσει μελλοντικά σε 
άλλες συντονισμένες δράσεις ενάντια στην πατριαρχία. Η φυσική επίθεση στέλνει 
επίσης το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η σεξουαλική βία είναι μη ανεκτή. Εάν η σεξουαλική 
βία αποτυπώνει την πατριαρχία στο σώμα των γυναικών (και άλλων προσώπων που 
δε συμμορφώνονται με τις διπολικές έμφυλες ταυτότητες), η εκδίκηση ενσαρκώνει 
την αντίσταση. Και πάνω απ’όλα, είναι αδιαμεσολάβητη. Όπως αναφέρει η 
συγγραφέας του άρθρου Σημειώσεις σχετικά με την αυτονομία ενός επιζώντος 
προσώπου και σχετικά με τη βία: 
 
«Μία συνηθισμένη κριτική στις διαδικασίες απόδοσης ευθύνης οποιασδήποτε μορφής 
είναι η τάση τους να αναπαράγουν κάποιου είδους δικαστικό σύστημα, μία δομημένη 
διαμεσολάβηση ανάμεσα στην αποκατάσταση ή σε κάποια τιμωρία. Αλλά εάν η 
πρόταση που υποδεικνύει ένα επιζών πρόσωπο δεν είναι ίδια με αυτή που υποδεικνύει 
το Κράτος, τότε η διαδρομή μένει στη διαμεσολάβηση. Αντιθέτως, το να 
απομακρυνθούμε από αυτό το νομικό σύστημα, σημαίνει να απορρίψουμε τη 
διαμεσολάβηση, ένα κατάλοιπο της ιδέας ότι οι αλληλεπιδράσεις μας πρέπει να 
καθοδηγούνται από τρίτα μέρη, ακόμα κι αν αυτά τα τρίτα μέρη τα επιλέγουμε εμείς. 
Για το σκοπό αυτό, το να επιτεθούμε σε ένα πρόσωπο που έχει παραβιάσει το σώμα 
μας είναι κάτι άμεσο (χωρίς διαμεσολάβηση) και ευθύ, ακριβώς αυτό που κάθε 
δικαστικό σύστημα απαγορεύει. Η γραμμή ανάμεσα στην επιθυμία και τη δράση 
εξαφανίζεται». 
 
Προφανώς υπάρχουν μειονεκτήματα σε αυτές τις αντιδράσεις. Η επιλογή του να 
κάνουμε πιο σκληρή μια ήδη σκληρή κατάσταση, μπορεί να επιφέρει  κινδύνους, είτε 
φυσικούς είτε νομικούς. Μία ομαδική επίθεση μπορεί να οδηγήσει σε έρευνες της 
αστυνομίας περισσότερο απ’ότι η ίδια η βία, ειδικά εάν δεν έχει προηγηθεί 
καταγγελία στις αρχές. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος, ο αυτουργός της βίας να γίνει 
ακόμα πιο βίαιος. Οι ερωτικοί σύντροφοι είναι εκείνοι με τα πιο υψηλά ποσοστά 
δολοφονιών των συντρόφων τους. 
 
Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, το να βλάψουμε οποιονδήποτε σκατάνθρωπο, 
όσο ικανοποιητικό κι αν είναι, δε θα κάνει τους χώρους που κυκλοφορούμε πιο 
ασφαλείς ούτε θα τερματίσει την κουλτούρα του βιασμού. Μόνο η επιθυμία να 
καταπολεμήσουμε την κουλτούρα του βιασμού στις ρίζες της απαντώντας στις 
εκάστοτε εκδηλώσεις βίας, είναι που έχει δώσει ζωή σε διαδικασίες ανάληψης 
ευθύνης στο εσωτερικό του αναρχικού κινήματος, χωρίς να απορρίπτεται 
εξ’ολοκλήρου και η εκδικητική προσέγγιση. 
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10 προτάσεις για άτομα που κατηγορούνται για σεξουαλικά βίαιες συμπεριφορές 
 
1. Να είσαι από την αρχής μέχρι το τέλος ειλικρινής  
 
Εάν ξέρεις ότι έχεις βλάψει ένα πρόσωπο που σου αποδίδει βίαιη συμπεριφορά, 
παραδέξου το. Εάν νομίζεις ότι ίσως να το έχεις βλάψει, πες του το. Ακόμα κι αν 
υποπτεύεσαι ότι μόνο κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους φέρθηκες σε αυτό 
το άτομο, μπορεί να έχουν παραβιάσει τα όρια ή την αξιοπρέπεια του, πες του το. Το 
πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσεις την τάση να φέρεσαι βίαια, είναι να βγεις από την 
άρνηση. Η άρνηση είναι σα μία μόλυνση, ξεκινάει από οποιοδήποτε σημείο 
(συγκεκριμένες συμπεριφορές, διαστρεβλώνοντας τις λεπτομέρειες μιας αφήγησης ή 
μιας κατάστασης) κι αν δεν θεραπευτεί, μετατρέπεται σε μία επιδημία που καταπίνει 
τα πάντα. Εάν είμαστε ικανοί να εκφράσουμε με λέξεις το γεγονός ότι έχουμε 
συναίσθηση του ότι διαπράξαμε ένα λάθος με τη συμπεριφορά μας, είμαστε πιο κοντά 
στο να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο αποφασιστικό και 
ειλικρινή. 
 
 
2. Σεβάσου την αυτονομία του επιζώντος προσώπου 
 
Η αυτονομία σημαίνει, ότι μόνο αυτό το πρόσωπο μπορεί να πάρει αποφάσεις σχετικά 
με το πώς να αντιμετωπίσει τη βίαιη που υπέστη και ότι εσύ πρέπει να προσαρμοστείς 
στις αποφάσεις του. Δε θα είσαι εσύ που θα αποφασίσεις εάν θα υπάρξει 
διαμεσολάβηση της κοινότητας και πώς θα είναι αυτή, εάν θα υπάρξει συνάντηση 
μεταξύ σας ούτε ποιες δράσεις θα υιοθετηθούν με κατεύθυνση την επίλυση. Πρέπει 
να κάνεις ξεκάθαρο ότι σέβεσαι την αυτονομία του και ότι είσαι διατεθειμένος να 
εργαστείς για να επιτευχθεί μία επίλυση της σύγκρουσης. Μπορεί να συμβεί, αυτό το 
άτομο να μη θέλει να βρεθεί στον ίδιο χώρο μαζί σου. Δεν έχει την ευθύνη ούτε την 
υποχρέωση να βρει λύση, να κάνει διάλογο μαζί σου ή οτιδήποτε άλλο. Αντιθέτως, 
ως άτομο που έχεις κατηγορηθεί για βίαιη συμπεριφορά, έχεις την ευθύνη να 
σεβαστείς τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. 
 
 
3. Μάθε να ακούς 
 
Είναι βασικό να ανοίξεις τα αυτιά σου και την καρδιά σου στο πρόσωπο που σε 
κατηγορεί. Αυτό μάλλον είναι δύσκολο, επειδή οι άνθρωποι συνήθως γινόμαστε 
αμυντικοί, όταν μας κατηγορούν ότι κάναμε κακό. Για να μπορέσεις να ακούσεις, 
οφείλεις να ελέγξεις τις αμυντικές σου τάσεις. Αυτές οι συμβουλές μπορεί να σου 
φανούν χρήσιμες: α) άσε να καθοδηγήσει τη συζήτηση το πρόσωπο που σε 
κατηγορεί. Εάν θέλει να απαντήσεις σε κάποια ερώτηση του, καν’το, διαφορετικά, 
άφησε το να μιλήσει, β) δώσε προσοχή στο κατά πόσο το μυαλό σου είναι 
απασχολημένο με το να ετοιμάζεται να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του άλλου 
ατόμου ή με το πώς θα διατυπώσεις την επόμενη τοποθέτηση σου, την ώρα που το 
άλλο άτομο αφηγείται πώς βίωσε την κατάσταση, γ) όσο μιλάει το άλλο άτομο, 
συγκεντρώσου στην αφήγηση του, δ) συλλογίσου το σύνολο όσων σου είπε και όχι 
μόνο τις ασάφειες που μπορεί να βρίσκεις στην αφήγηση ή τη διάσταση ανάμεσα στη 
δική σου εκδοχή και τη δική του και ε) μίλα με τους φίλους/ τις φίλες σου για το πώς 
μπορείς να βελτιώσεις την ικανότητα σου να ακούς, προτού ξεκινήσει η όποια 
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συζήτηση ή διαμεσολάβηση. 
 
 
4. Μάθε να κάνεις υπομονή 
 
Μερικές φορές η επίλυση τέτοιων ζητημάτων  απαιτεί χρόνο. Μερικές φορές παίρνει 
μήνες ή χρόνια. Και μερικές φορές δεν υπάρχει τρόπος να γίνει. Έχει\ υπομονή και 
προσπάθησε να μην πιέζεις για μία επίλυση, για μία επαφή ή για διάλογο. Μην 
προσπαθείς να αγνοήσεις τα όρια του προσώπου που σε κατηγορεί, ζητώντας 
επίμονα διάλογο ή διαμεσολάβηση. Μείνε ψύχραιμος, συλλογίσου και σκέψου τις 
δυναμικές ισχύος που τυχόν έχεις αναπτύξει στις σχέσεις σου με άλλα άτομα.  
 
 
5. Ποτέ μα ποτέ μην κατηγορείς το άτομο που έζησε τη βία 
 
Δεν το επιδίωξε εκείνο. Δεν σου το ζήτησε ούτε με αυτό που φορούσε ούτε επειδή 
είχε πιει. Δεν το ζήτησε επειδή είχε αποφασίσει να σου επιτεθεί ή επειδή ξαναγύριζε 
σε σένα. Δεν το ζήτησε. Είναι πολύ ατυχές το να μη λαμβάνεις υπόψη τις αντιδράσεις 
του προσώπου που καταγγέλλει ότι το έβλαψες, χαρακτηρίζοντας το ως 
«υπερευαίσθητο». Είναι πολύ ατυχές να πεις ότι «υπερβάλλει» στον τρόπο με τον 
οποίο βίωσε τη βία. Είναι απαράδεκτο να ισχυριστείς ότι το έβγαλε από το μυαλό του 
ή ότι εφόσον ανέχτηκε τη συμπεριφορά σου αρχικά, άρα «δε συνέβη και τίποτα 
σοβαρό». Είναι απαράδεκτο, επειδή προσπαθείς να μεταθέσεις την ευθύνη για τη 
συμπεριφορά σου στο άλλο άτομο, αντί να αναλάβεις τις συνέπειες τις. 
 
 
6. Μίλα για τον εαυτό σου 
 
Κι εσύ μπορείς να εξηγήσεις πώς βίωσες την κατάσταση, αλλά ποτέ μην προεξοφλείς 
το πώς τη βίωσε το άλλο άτομο. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς αισθάνθηκε εκείνη τη 
στιγμή, γι’αυτό μην επιχειρείς να κρίνεις την εγκυρότητα των λόγων του. Είναι 
σημαντικό να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τα συναισθήματα του. Εάν πραγματικά 
δεν μπορείς, θυμήσου ότι η εγκυρότητα τους δεν εξαρτάται από την αναγνώριση σου. 
 
 
7. Μην προωθείς τη δική σου εκδοχή των γεγονότων 
 
Το να αφηγηθείς «τη δική σου ιστορία», θα μπορούσε να προκαλέσει μία ατμόσφαιρα 
που φιμώνει το πρόσωπο που καταγγέλλει βίαιη συμπεριφορά εκ μέρους σου. Εάν 
θεωρείς ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση ανάμεσα στη δική του και τη δική σου αφήγηση 
της κατάστασης και ότι κατηγορείσαι άδικα, πάρε βαθιά αναπνοή. Με τον καιρό θα 
συνειδητοποιήσεις, ότι στην πραγματικότητα η συμπεριφορά σου ήταν βίαιη. Είναι 
δική σου ευθύνη να αμφισβητήσεις την αντίληψη που έχεις για το τι αντίκτυπο έχει η 
συμπεριφορά σου στους άλλους και η ισχύς σου στον τρόπο που σχετίζεσαι μαζί 
τους. Διάβασε βιβλία, πήγαινε σε μία ομάδα αυτοβοήθειας για κακοποιητικούς 
άντρες, ζήτα ψυχολογική υποστήριξη, αναζήτα τους δικούς σου τρόπους για να 
αναλύσεις αυτό που συνέβη και κατανόησε τι είναι αυτό που προκάλεσε τη 
συμπεριφορά σου. 
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Εάν εκθέτεις την αφήγηση σου για τα γεγονότα ως «την αλήθεια», αυτό που κάνεις 
είναι να φιμώνεις το πρόσωπο που υπέστη τη βία. Αυτό ίσως του προκαλέσει φόβο 
να συνεχίσει την ιστορία του και να αντιμετωπίσει τη βία, εξαιτίας της δυναμικής που 
ΕΣΥ έχεις δημιουργήσει. Εάν σε ενδιαφέρει να χτίσεις έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι 
θα μιλάνε ελεύθερα για τις αδικίες που υφίστανται, μπορείς να αποφύγεις δηλώσεις 
όπως «λέει ψέματα» ή να επιδεικνύεις τις θεωρίες σου και τις υποθέσεις σου για «τα 
κίνητρα» τους. 
 
Μία συμπεριφορά που φιμώνει είναι ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ συμπεριφορά προσπαθεί να 
παρουσιάσει το άτομο που υπέστη τη βία, ως υπεύθυνο για τη διάδοση ψευδών 
πληροφοριών ή να παρουσιάσει τον αυτουργό της βίας ως θύμα. Συνήθως αυτό 
επιφέρει επιπτώσεις στο επιζών πρόσωπο είτε άμεσες (απειλές, δίωξη, βία) είτε 
έμμεσες (ατελείωτες ανακρίσεις, έλλειψη στήριξης με φράσεις όπως «δε θέλω να 
ανακατευτώ» ή «ακούω πολλές διαφορετικές εκδοχές»). Το να φιμώνεις το άλλο 
πρόσωπο, δημιουργεί μία ατμόσφαιρα στην οποία θα φοβάται να μιλήσει για τη βία 
που έχει ζήσει, μία ατμόσφαιρα στην οποία η βία θα πολλαπλασιάζεται. 
 
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείς να πεις ότι εσύ βίωσες την κατάσταση για την οποία 
κατηγορείσαι με διαφορετικό τρόπο, σημαίνει μόνο ότι έχεις την ευθύνη να το κάνεις 
με τρόπο που δείχνει σεβασμό. Μπορεί να χρειάζεσαι να αφηγηθείς την εμπειρίες σου 
στους φίλους σου, αλλά μίλα μόνο για τον εαυτό σου. Μην μπλέκεις τη δική σου 
αφήγηση με εκείνη του επιζώντος προσώπου, για να καταδείξεις ασάφειες που 
εκλαμβάνεις. Μη συνεχίζεις να επιμένεις ότι θα μπορούσε να έχει παρουσιάσει το 
ζήτημα με άλλον τρόπο. Μη μιλάς για τα ελαττώματα του μέσα στη σχέση. Μη βάζεις 
τον εαυτό σου σε θέση θύματος σε ένα κυνήγι μαγισσών. Περιόρισε αυτό που θα πεις 
μόνο στην ανάμνηση σου για τα γεγονότα. Εάν ειλικρινά πιστεύεις ότι κατηγορείσαι 
άδικα, η συμπεριφορά σου και οι λέξεις σου θα μιλήσουν από μόνες τους. 
 
 
8.  Μην κρύβεσαι πίσω από τις φιλίες σου 
 
Συχνά τα άτομα  που υπερασπίζονται περισσότερο τους αυτουργούς της βίας δεν 
είναι εκείνοι οι ίδιοι, αλλά οι φίλοι/ες, οι σύντροφοι/ισσες και οι ερωτικοί τους 
σύντροφοι. «Πραγματικά, είναι ένας φοβερός σύντροφος/ αγωνιστής», «έχει 
προσφέρει πολλά στον αγώνα/ στο κίνημα», «το άτομο που εγώ γνωρίζω, ποτέ δε θα 
έκανε κάτι τέτοιο», είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες αμυντικές αντιδράσεις. 
Εάν βλέπεις ότι κάποια άτομα θέλουν να σε υπερασπιστούν από τα ίδια τα 
προβλήματα σου ή να αναλύσουν τις πράξεις σου, καλύτερα να τους πεις ότι δε 
δέχεσαι κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να ακούσεις τις κριτικές και την οργή του επιζώντος 
προσώπου και όσων το στηρίζουν. Οι σύντροφοι/ισσες σου πρέπει να καταλάβουν, 
ότι εάν πραγματικά σε εκτιμούν, πρέπει να σε βοηθήσουν να αναθεωρήσεις κάποιες 
στάσεις σου και να σκεφτείς πώς θα μετασχηματίσεις τις κυριαρχικές σου 
συμπεριφορές.  
 
 
9. Δώσε απάντηση στα αιτήματα του επιζώντος προσώπου και της κοινότητας 
 
Το να αναλάβεις την ευθύνη για τις πράξεις σου που έκαναν κακό, είναι μέρος της 
διαδικασίας για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Θα χρειαστεί να απαντήσεις στα 
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αιτήματα του επιζώντος προσώπου και της κοινότητας, όχι για να νιώσουν εκείνοι/ες 
καλύτερα, αλλά για να νιώσεις κι εσύ ο ίδιος. Αν το επιζών πρόσωπο ή η κοινότητα 
δε θέλουν να συμμετάσχεις σε συγκεκριμένες δράσεις ή χώρους ή να μπεις σε μία 
διαδικασία επανόρθωσης ή αυτοβοήθειας ή να γράψεις τις σκέψεις σου αφότου 
διαβάσεις βιβλία σχετικά με τη σεξουαλική βία και τη συναίνεση ή οτιδήποτε άλλο, μη 
διαφωνήσεις μαζί τους γι’αυτό που σου ζητάνε. Πρέπει να αποδείξεις στο επιζών 
πρόσωπο και στην κοινότητα ότι λειτουργείς καλοπροαίρετα και ότι είσαι έτοιμος να 
επεξεργαστείς το πρόβλημα της βίας σου ή τουλάχιστον, ότι θέλεις ειλικρινά να 
διερευνήσεις την πιθανότητα να είχες μία βίαιη συμπεριφορά. Πρέπει να αποδείξεις 
ότι σέβεσαι την αυτονομία του και την ικανότητα του να λάβει αποφάσεις σε σχέση με 
την ασφάλεια και την ανάκαμψη του και να δώσει τέλος στην καταπίεση. Εάν θέλεις 
να ζεις σε έναν κόσμο ελεύθερο από βία, από βιασμούς, από καταπίεση, θα στηρίξεις 
την αυτονομία του επιζώντος προσώπου και τον αυτοκαθορισμό της κοινότητας, 
ακόμα κι αν νιώθεις ότι «σε κατηγορούν άδικα». Μην επιτεθείς ούτε στο επιζών 
πρόσωπο ούτε στην κοινότητα για τα αιτήματα τους. Αυτό το κάνουν συνήθως οι 
αυτουργοί της βίας και όσοι τους στηρίζουν, για να δημιουργήσουν ένα προπέτασμα 
καπνού και να θέσουν στο τραπέζι μία σειρά από ζητήματα που εκτρέπουν την 
προσοχή από εκείνους τους ίδιους και από το πρωταρχικό πρόβλημα. 
 
 
10. Μάθε να συγκρατείς τη βία προτού ξεκινήσει 
 
Απαιτείται πολύ θάρρος και ευσυνειδησία, προκειμένου να παραδεχτούμε ότι έχουμε 
βλάψει ένα άλλο άτομο, ότι περιφρονήσαμε την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση 
του με το χειρότερο τρόπο. Απαιτείται πολλή ειλικρίνεια για να απολογηθούμε, χωρίς 
να περιμένουμε χειροκροτήματα κι ευχαριστίες. Αλλά κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να αρχίσουμε να ξεπερνάμε τις βίαιες τάσεις μας. Το να ξέρουμε ότι 
βλάψαμε ένα άτομο και να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη γι’αυτό, το μόνο που 
κάνει είναι να διαιωνίζει τις ιεραρχικές σχέσεις. Απαιτείται εντιμότητα, βαθιά 
ανάλυση του εαυτού μας και ενσυναίσθηση, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις 
βίαιες συμπεριφορές μας. Από τη στιγμή που κάποιος/α είναι ικανός/ή να παραδεχτεί 
ότι έχει πρόβλημα εφόσον προκαλεί κακό σε κάποιο άλλο πρόσωπο, μπορεί να 
αρχίσει να καταλαβαίνει πώς και γιατί το κάνει. Μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει τα 
σημάδια όταν φτάνει σε σημείο να επαναλάβει παλιά σχήματα συμπεριφοράς, καθώς 
και να μάθει να τα ελέγχει. Οι κακές συνήθεις εύκολα επαναλαμβάνονται, όπως 
εύκολο είναι να σκεφτούμε ότι δεν ασκούμε εξουσία πάνω σε άλλα άτομα. Οφείλουμε 
διαρκώς να αμφισβητούμε αυτές τις υποθέσεις. 
 
Είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε τη συναίνεση με τα πρόσωπο που είναι οι 
ερωτικοί/ές μας σύντροφοι. Είναι σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις 
επιθετικές και τις παθητικές - επιθετικές συμπεριφορές σε όλες τις συναισθηματικές, 
φυσικές και σεξουαλικές τους εκδηλώσεις και να τις συγκρατούμε, προτού γίνουν 
εντονότερες και προκαλέσουν μεγαλύτερο κακό. Οφείλουμε επίσης να τις 
επισημαίνουμε, όταν τις βλέπουμε σε άλλα άτομα. Αυτή είναι η οδός για να 
ξεπεράσουμε την καταπίεση μεταξύ μας, για να απορρίψουμε τους ρόλους του 
καταπιεστή και του καταπιεσμένου. Αυτή είναι η οδός προς την ελευθερία. Θα κάνεις 
το πρώτο βήμα; 
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Συλλογικές διαδικασίες που υποβοηθούν την ανάληψης ευθύνης  
 
Η στήριξη του προσώπου που υπέστη σεξουαλική βία είναι το πιο σημαντικό και η πιο 
βασική προτεραιότητα για όσους/ες αποτελούν ένα κίνημα ή μία κοινότητα. Είναι 
απαράδεκτο να τίθενται οι ανάγκες του αυτουργού της βίας πάνω από εκείνες του 
επιζώντος προσώπου, ακόμα κι αν ο πρώτος νιώθει θιγμένος, πληγωμένος, 
ευάλωτος, ένοχος. Δεν συγκρίνονται οι δύο καταστάσεις.  
 
Μόνο εάν ο αυτουργός της βίας βγει από τη φάση της άρνησης και αναλάβει την 
ευθύνη για τις πράξεις του, δείχνοντας θέληση να προβληματιστεί για τις 
συμπεριφορές του, μπορεί να γίνει λόγος για μία συλλογική διαδικασία 
αποκατάστασης. 
 
Αυτό μπορεί να είναι και το αίτημα του επιζώντος προσώπου, που μπορεί να 
αποφασίσει ακόμη και να συμμετάσχει με κάποιον τρόπο σε αυτή τη διαδικασία. Έχει 
όμως κάθε δικαίωμα να μη δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον στη διαδικασία ανάληψης 
ευθύνης του ατόμου που το έβλαψε, είτε αυτή καταλήξει σε συμφιλίωση είτε όχι. Σε 
αυτήν την περίπτωση, ο αυτουργός της βίας και η ομάδα υποστήριξής του μπορούν 
να συνεχίσουν τη δική τους διαδικασία αλλά χωρίς να περιμένουν καμία συνεργασία 
από την πλευρά του επιζώντος προσώπου και χωρίς να ασκήσουν πίεση ούτε σε 
εκείνο ούτε στην κοινότητα προς μία κατεύθυνση συμφιλίωσης. 
 
Μία διαδικασία λογοδοσίας δεν μπορεί να λάβει χώρα υπό την πίεση των φίλων του 
αυτουργού της βίας, που συχνά είναι εκείνοι/ες που την προωθούν, ως έναν τρόπο 
για να κλείσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν και να αποκατασταθεί ο φίλος τους 
στα μάτια της κοινότητας, ώστε να μην απομακρυνθεί από τους συλλογικούς χώρους. 
Η διαδικασία ανάληψης ευθύνης μπορεί να ξεκινήσει και από το ίδιο το άτομο που 
προκάλεσε τη βία, εξαιτίας ειλικρινούς θέλησης για αλλαγή και όχι μόνο για να 
«ξεπλυθεί» στα μάτια των συντρόφων/ισσών του. Εάν υπάρχει αυτή η συνθήκη, είναι 
απαραίτητο ένας πυρήνας ατόμων να παρακολουθεί τον αυτουργό σε αυτή τη 
διαδικασία: άτομα που μπορούν να εφαρμόσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να 
αντιμετωπίσουν όλα τα προβληματικά σημεία του ζητήματος της έμφυλης βίας, που 
κατέχουν μία ανάλυση της πατριαρχίας, των μηχανισμών της και των δομών εξουσίας 
με τις οποίες σχετίζεται.  
 
Στην πλειονότητα των κινημάτων μας δεν έχουμε καθιερώσει δομές ούτε αρκετούς 
πόρους που να μας κατευθύνουν για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους διαδικασίες. 
Από αυτή την άποψη, μένει αρκετή δουλειά να γίνει, για παράδειγμα, μελετώντας τις 
αναλύσεις που έχουν προκύψει σε άλλα αναρχικά πλαίσια όπου ήδη έχουν 
εφαρμοστεί τέτοιες διαδικασίες. Ως άτομα, ακόμα μας είναι δύσκολο να 
επικοινωνήσουμε ανοικτά, άμεσα και αλληλέγγυα μεταξύ μας. Δεν ξέρουμε να 
ξεχωρίζουμε πού διασταυρώνονται η ατομική αυτονομία με εκείνη της κοινότητας. Ως 
αναρχικοί μοιάζουμε σε σύγχυση σχετικά με το ζήτημα του μέχρι ποιου σημείου 
μπορούμε να χωθούμε στην προσωπική ζωή των άλλων, αλλά στην πραγματικότητα, 
οι ζωές μας είναι πολύ πιο αλληλένδετες απ’όσο νομίζουμε και αυτή η 
αλληλοσύνδεση είναι που μας κάνει πιο δυνατούς/ές.  
 
Απόδοση ευθύνης σημαίνει δέσμευση να σπρώξουμε τα άτομα που αποτελούν μέρος 
της ζωής μας, να δουλέψουν τις καταστροφικές συμπεριφορές τους προς σχέσεις πιο 
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υγιείς και οριζόντιες. Ανάληψη ευθύνης σημαίνει να έχουμε τη βούληση να λάβουμε 
ερεθίσματα από την πλευρά των προσώπων που μας περιβάλλουν, να αντιδράσουμε 
και να θέσουμε ως προτεραιότητα τις ανάγκες, την ασφάλεια και τη συναισθηματική 
ευημερία των συντρόφων μας. 
 
Το κακό που προκαλείται από μία βίαιη συμπεριφορά πηγαίνει πέρα από την κοντινή 
σχέση των δύο, ανάμεσα στους οποίους συνέβη. Ο αυτουργός της βίας οφείλει να 
αναλάβει την ευθύνη όχι μόνο για το επιζών άτομο, αλλά και για ολόκληρη την 
κοινότητα και για τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς και για άλλα άτομα της κοινότητας, 
στα οποία μπορεί να δώσει σημαντικά ερεθίσματα για το πώς μπορούν να 
τροποποιήσουν κακοποιητικές συμπεριφορές τους.  
 
Την πρώτη φορά που ένας αυτουργός βίας τίθεται ενώπιον των πράξεων του, 
συνήθως αντιδρά με έκπληξη και άρνηση. Κάποιοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 
μία χειριστική λογική και αμυντικούς μηχανισμούς που έχουν τελειοποιήσει μέσα από 
τα σχήματα συμπεριφοράς τους, για να αποφύγουν την πραγματικότητα που 
αντιμετωπίζουν. Μπορεί να αρνηθούν ή να υποβαθμίσουν την κατάσταση και τις 
ανησυχίες του επιζώντος προσώπου, να χρησιμοποιήσουν το κοινωνικό τους στάτους 
ή το χάρισμα τους για να συντηρήσουν τη δημόσια εικόνα τους.  
 
Κάποιοι άλλοι μπορεί να φαίνονται πρόθυμοι να συνεργαστούν στη διαδικασία 
λογοδοσίας και στην ανάληψη ευθύνης μόνο στα λόγια, τη στιγμή που στην 
πραγματικότητα συνεχίζουν να αρνούνται να αναγνωρίσουν τον ενεργό τους ρόλο 
στην άσκηση βίας. Πολλά άτομα μπορεί να ξεγελαστούν από τις λεπτές 
μηχανορραφίες ενός αυτουργού βίας που δε θέλει να αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια τη 
διαδικασία, επειδή η ηρεμία με την οποία υπερασπίζεται τον εαυτό του, τους είναι πιο 
ευχάριστη από τη συναισθηματική ένταση με την οποία εκφράζονται συνήθως τα 
επιζώντα άτομα. Κανείς/ καμία δε θέλει να καταλήξει μπλεγμένος/η σε δραματικές 
και περίπλοκες καταστάσεις, θέλουν να αλληλεπιδρούν μόνο σε καταστάσεις όπου 
όλα είναι ξεκάθαρα και γραμμικά, αλλά ξεχνούν ότι η βία δεν είναι ούτε ξεκάθαρη 
ούτε γραμμική. 
 
Μερικές φορές ένας αυτουργός βίας θα φανεί διαθέσιμος και πρόθυμος και μάλιστα 
συχνά θα είναι ο πρώτος που θα ζητήσει βοήθεια για να ξεκινήσει μία διαδικασία 
λογοδοσίας. Ακόμα συχνότερα, η κοινότητα θα έχει συζητήσει αρκετά προκειμένου 
να τον κάνει να καταλάβει τη σημασία μίας τέτοιας διαδικασίας. Αλλά ακόμα 
συχνότερα, ο αυτουργός της βίας θα συνεχίσει να αρνείται μέχρι τέλους τη βία και δε 
θα θέλει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του, με τέτοιον τρόπο που θα κάνει 
αδύνατη την ίδια τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, ας φροντίσει τουλάχιστον η 
κοινότητα, τα επιζώντα άτομα να βρουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμπαράσταση για να 
αντεπιτεθούν σε αυτό το άτομο. 
 
Στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, εφόσον δηλαδή ξεκινήσει μία διαδικασία 
ανάληψης ευθύνης και αποκατάστασης, πάμε να δούμε πώς αυτή θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί. 
 
Η βασική δομή για να ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία, περιλαμβάνει το επιζών άτομο 
και την ομάδα που το στηρίζει, τον αυτουργό της βίας και την ομάδα που τον στηρίζει 
και μία από κοινού συμφωνημένη μεθοδολογία για τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν 
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οι δύο ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε συγκεκριμένα δίκτυα στήριξης, 
τόσο για το επιζών άτομο, όσο και για τον αυτουργό της βίας. Σε ό,τι αφορά τον 
δεύτερο, δε σημαίνει ότι στηρίζουμε τις πράξεις του, αλλά ότι τον βοηθάμε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάληψης ευθύνης. Το δίκτυο στήριξής του θα έπρεπε να 
λειτουργεί ως ένας ασφαλής χώρος, στον οποίο θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν 
τα συναισθήματα που σχετίζονται με την άσκηση βίας (συμπεριλαμβανομένων και των 
αμυντικών μηχανισμών ή των αισθημάτων ενοχής που τυχόν έχει, τα οποία μπορεί να 
κρύβουν ακόμα πιο βαθιά συναισθήματα) και να βοηθηθεί να εντοπίσει τις 
προβληματικές του συμπεριφορές και να κάνει συγκεκριμένα σχέδια για να τις 
αλλάξει. Τα άτομα της ομάδας του πρέπει να μιλάνε διαρκώς μαζί του για να 
βεβαιωθούν ότι η διαδικασία προχωράει. Είναι εύκολο το να προσπαθήσει να 
αποφύγει όσα συμφωνήθηκαν, γι’αυτό και η ομάδα στήριξής του θα πρέπει να έχει 
και αυτό το ρόλο: να είναι η θαρραλέα αλλά σταθερή φωνή που δε θα του επιτρέψει 
να υπαναχωρήσει. 
 
Εφόσον η ομάδα στήριξης της κάθε πλευράς σταθεροποιηθεί, θα πρέπει να επιτευχθεί 
ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των δύο ομάδων. Το επιζών πρόσωπο θα 
μπορούσε να αποφασίσει να διατηρήσει ανοικτή επικοινωνία με τον αυτουργό είτε 
ενώπιον της κοινότητας, είτε  κάνοντας μία κατ’ιδίαν συζήτηση, είτε με την παρουσία 
ενός ή περισσοτέρων ατόμων από κάθε ομάδα. Θα μπορούσε να επιλέξει να 
επικοινωνήσει μέσω ενός «διαμεσολαβητή», ενός ουδέτερου ατόμου ή μέσω ατόμων 
και από τις δύο ομάδες. Θα μπορούσε όμως το επιζών πρόσωπο, να επιλέξει να μην 
έχει κανενός είδους επαφή με τον αυτουργό της βίας. Σε αυτή την περίπτωση, κάποια 
μέλη των δύο ομάδων θα χρειαστεί να διευκολύνουν τη διαδικασία. 
 
Είναι επίσης σημαντικό, να τεθούν κι άλλοι κανόνες για τη διαχείριση των φυσικών 
χώρων στους οποίους το κάθε ένα από τα δύο πρόσωπα μπορεί να παραβρεθεί. Το 
επιζών πρόσωπο και η ομάδα στήριξης του θα έπρεπε να εκφράσουν ξεκάθαρα τον 
διαχωρισμό αυτών των χώρων, ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον που θα 
το κάνει να αισθανθεί ασφάλεια. Αυτά τα όρια μπορούν να αναθεωρηθούν και να 
αλλάξουν σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας ανάληψης ευθύνης. Εκτός από το να 
απευθύνει συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με την πρόσβαση σε κοινωνικούς χώρους 
χωρίς την παρουσία του αυτουργού της βίας, το επιζών άτομο και η ομάδα στήριξης 
του μπορούν να του ζητήσουν να περιορίσει την παρουσία του γενικά, δηλαδή να 
απομακρυνθεί από διάφορες εκδηλώσεις, αγωνιστικές διαδικασίες ή από κοινούς 
κοινωνικούς χώρους. 
 
Αφότου έχει χτιστεί η δομή της διαδικασίας ανάληψης ευθύνης, με τη σύσταση των 
υποστηρικτικών δικτύων και για τις δύο πλευρές, είναι δυνατό να αρχίσει να 
λειτουργεί το σχέδιο. Όποιος/α έχει μία πρόταση, πρέπει να τη μοιραστεί. Η  
συνδυασμένη συνεισφορά διαφόρων ατόμων που έχουν εμπειρία σχετικά με βίαιες 
συμπεριφορές, μπορούν να δημιουργήσουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 
προβλήματος. Συνήθως, τα πρώτα βήματα συνίστανται στο να επιτευχθεί μία 
συλλογική κατανόηση αυτού που συνέβη. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, το να βρεθεί μία 
κοινή και κατάλληλη γλώσσα για να περιγράψει τις δυναμικές της βίας που 
εφαρμόστηκαν και, γενικά, να γίνει μία δημιουργική συζήτηση ή αντιπαράθεση για το 
ποια είναι τα κατάλληλα σχήματα για την εξάλειψη προβληματικών συμπεριφορών.  
Μπορεί να φανεί χρήσιμο η κοινότητα να καταλήξει σε κοινούς ορισμούς για έννοιες 
όπως βία, κακοποίηση, βιασμός, συναίνεση, υπέρβαση των ορίων. 
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Όπως κάθε όψη της διαδικασίας ανάληψης ευθύνης, ο τρόπος για να αποφασιστούν 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, το επιζών άτομο θα θέλει να αναφέρει μία λίστα από παραδείγματα της 
βίας χωρίς τη βοήθεια κανενός. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει διαφωνία 
με τον αυτουργό της βίας και την ομάδα στήριξης του. Η ομάδα στήριξης του 
αυτουργού έχει να κάνει μεγάλη αναλυτική δουλειά, όχι μόνο σε επίπεδο ανάλυσης 
εννοιών, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο, στο οποίο, το επιζών άτομο ίσως να 
έχει να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, για το ποια θέματα του αυτουργού, θεωρεί 
ως προτεραιότητα να δουλευτούν.  
 
Είναι σημαντικό το δίκτυο στήριξης του αυτουργού της βίας να τον βοηθήσει να δει 
ορθολογικά ποιες ήταν οι βίαιες συμπεριφορές του, να κατανοήσει από πού 
προέρχονται και να δημιουργήσει έναν χώρο για να μπορέσει ο ίδιος να επεξεργαστεί 
εκ νέου παλιότερα περιστατικά άσκησης βίας από την πλευρά του και να δει πώς 
συνδέονται με τα τωρινά σχήματα συμπεριφοράς του. Είναι επίσης σημαντικό, η 
ανάλυση αυτή  να  μην παραμείνει σε επίπεδο «ψυχολογικό», αλλά να ενταχθεί σε 
μία θεωρητική πολιτική ερμηνεία, που θα επιτρέπει να κατανοήσει όλη η κοινότητα 
καλύτερα τη σεξουαλική βία μέσα από κριτικές αναλύσεις για την πατριαρχία, την 
κουλτούρα του βιασμού, του αντρικού προνομίου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη 
διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων στις οποίες θα διαβάζονται βιβλία ή μπροσούρες ή 
θα παρουσιάζονται περιλήψεις αυτών, θα γίνεται συζήτηση, θα εφαρμόζονται 
εναλλακτικές μέθοδοι μάθησης, όπως παιχνίδια ρόλων σχετικά π.χ. με τη συναίνεση 
ή με άλλα ζητήματα και θα αναπτύσσονται ικανότητες βελτίωσης της επικοινωνίας.  
 
Όλο αυτό αποτελεί μία τεράστια δέσμευση. Ακόμα και στους καλύτερους ανθρώπους 
που γνωρίζουμε, θα μπορούσε να πάρει μία ολόκληρη ζωή για να «ξεμάθουν» τους 
αμυντικούς μηχανισμούς που έχουν υιοθετήσει, τον λανθασμένο τρόπο να σχετίζονται 
με τους άλλους. Για να επιτευχθούν οι στόχοι μίας διαδικασίας ανάληψης ευθύνης και 
αποκατάστασης, θα ήταν βοηθητικό να αποσυντεθεί η όλη διαδικασία σε κομμάτια 
και στάδια που θα είναι μικρότερα και άρα πιο διαχειρίσιμα. Μία επιλογή είναι να 
δημιουργηθεί μία ατζέντα των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
χρονολογική σειρά ή μία λίστα με τις νέες δεξιότητες, που επιθυμούν τα μέλη των 
δύο ομάδων να αναπτυχθούν, προς όφελος όλων. 
 
Είναι σημαντικό επίσης να δομηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αφηγηθεί ο αυτουργός 
της βίας τις πράξεις του και τις προτάσεις που ο ίδιος έχει, προκειμένου να 
επανορθώσει. Πρέπει να πει στην ομάδα του, πώς βλέπει τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας. Ίσως το επιζών άτομο να του ζητήσει να μιλήσει δημόσια για κάποιες 
βίαιες πράξεις του ή να το κάνει μέσω μίας ανοικτής επιστολής ή να του ζητήσει να 
διαβάσει κάποιο κείμενο ή βιβλίο και μετά να το παρουσιάσει περιληπτικά. Μία 
δημόσια τοποθέτηση εκ μέρους του αυτουργού είναι σημαντική και μπορεί να 
αποτελέσει μία σημαντική χειρονομία για να ανοίξει ένας ειλικρινής διάλογος σε  
πολλούς άλλους χώρους και συλλογικότητες. 
 
Εάν ο αυτουργός δε θέλει να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάληψης ευθύνης και 
αντιστέκεται στα αιτήματα του επιζώντος προσώπου, το να διαδοθεί δημόσια η βίαιη 
συμπεριφορά του εκ  μέρος του επιζώντος ατόμου ή της ομάδας στήριξης του, μπορεί 
να είναι αναγκαίο, προκειμένου να δοθούν και σε άλλους ανθρώπους πληροφορίες 
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σχετικά με το άτομο που έχει διαπράξει σεξουαλική βία. Για την ακρίβεια, αυτό θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν τακτική πίεσης: η ταπείνωση ή η εστίαση της 
γενικής προσοχής στις πράξεις του και στο γεγονός ότι δε θέλει να αναλάβει την 
ευθύνη, μπορεί να οδηγήσει περισσότερα άτομα στο να του ζητήσουν να λογοδοτήσει 
και να πάρει στα σοβαρά το ζήτημα. 
 
Αυτές είναι μόνο κάποιες σημειώσεις στις οποίες χρειάζεται να εμβαθύνουμε 
περισσότερο. Οι διαδικασίες αυτές δε λειτουργούν πάντα με επιτυχία ούτε έχουν 
θετική κατάληξη, για διάφορος λόγους. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο σημείο στο 
οποίο να μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ότι πέτυχε ή ότι 
απέτυχε. Κανονικά, η διαδικασία του να μετασχηματιστούν νοοτροπίες  τόσο βαθιά 
ριζωμένες, μπορεί να πάρει χρόνια και οι κοινότητες μας έχουν τόσο εύθραυστες 
βάσεις και αποτελούνται από τόσο περαστικές σχέσεις, που δεν επιτρέπουν τη 
διατήρηση μιας δέσμευσης και μίας συνέχειας τέτοιου μεγέθους. Συνήθως μας 
λείπουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά κάποια ζητήματα ή για να 
μπορέσουμε να επιλύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταστάσεις σύγκρουσης, 
επεξεργασίας τραυματικών εμπειριών, διαμεσολάβησης και αποκατάστασης. Αυτού 
του είδους οι διαδικασίες μπορεί να αποβούν ψυχοφθόρες σε συναισθηματικό 
επίπεδο και τείνουν να απορροφούν αρκετή ενέργεια και χρόνο από τα άτομα που 
συμμετέχουν σε αυτές. Συχνά οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων δεν είναι αρκετά ισχυροί, 
ώστε να αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου και σπάνε προτού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορεί να συνιστούν εμπόδιο για μία 
δέσμευση με διάρκεια, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι, ακόμα κι αν δεν πετύχουμε τα 
αποτελέσματα που περιμέναμε, η ίδια η διαδικασία που αντιμετωπίζουμε, πάντα θα 
είναι χρήσιμη γιατί μας βοηθάει να εξελιχθούμε. 
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Δυναμώνοντας τις αντιπατριαρχικές διαδικασίες, προλαμβάνουμε μελλοντικές 
εκδηλώσεις βίας 
 
Είναι σχεδόν προφανές, αλλά αξίζει να αναλογιστούμε το εξής: αντί να ξοδεύουμε 
ενέργεια αναζητώντας έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τη σεξουαλική βία που 
διαπράχθηκε, δε θα είχε περισσότερο νόημα να επικεντρωθούμε στο να την 
προλάβουμε προτού εκδηλωθεί; Πιο εύκολο να το λέμε, παρά να το κάνουμε. Μέχρι 
τώρα μιλήσαμε μόνο για τις απαντήσεις στις εκδηλώσεις βίας σε επίπεδο αντίδρασης, 
ας σκεφτούμε τώρα και καλύτερους τρόπους δράσης. 
 
Το να απαντάμε στις εκδηλώσεις βίας και το να δουλεύουμε με τους αυτουργούς της 
μέσα από διαδικασίες ανάληψης ευθύνης, αποτελούν μέρος του πεδίου της 
παρέμβασης και της τριτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει 
την πρόληψη της βίας, αλλάζοντας την κουλτούρα που βρίσκεται στη βάση της, 
τροποποιώντας τις κοινωνικές νόρμες, ενώ η δευτερογενής πρόληψη προσπαθεί να 
ταυτοποιήσει τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη βία και να παρέμβει 
για να προλάβει την επιδείνωση της κατάστασης. Χρειάζεται λοιπόν, να διευρύνουμε 
το κομμάτι της προληπτικής δουλειάς που διεξάγουμε, παράλληλα με τις διαδικασίες 
ανάληψης ευθύνης. Στους αναρχικούς κύκλους, κάποια άτομα κινητοποιούνται για να 
χτίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, για να δυναμώσουν, για να 
μοιραστούν έννοιες και πρακτικές αυτοάμυνας. Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη συναίνεση, την επικοινωνία μεταξύ συντρόφων και τις θετικές μορφές 
έκφρασης σεξουαλικότητας, έχουν διαδοθεί από τέτοιες ομάδες με σκοπό να 
διερευνηθούν θέματα όπως το ανδρικό προνόμιο και να αναλυθούν οι στάσεις 
απέναντι στη σεξουαλικότητα και τη συναίνεση. 
 
Σε κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν δημιουργηθεί ομάδες από cis άντρες 
που διερευνούν το αντρικό προνόμιο και αναλύουν τις στάσεις τους γύρω από τη 
σεξουαλικότητα και τη συναίνεση. Θα μπορούσε η δημιουργία περισσότερων ομάδων 
από cis άντρες που θα δουλεύουν πάνω στο σεξισμό, σε συνεργασία με αυτόνομες 
ομάδες γυναικών, cis ή άλλων ταυτοτήτων να είναι χρήσιμη για την εξερεύνηση νέων 
κατευθύνσεων που να ανταποκρίνονται στη βία στο εσωτερικό των χώρων μας; Αυτή 
η προσέγγιση μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το να χτίσουμε δομές όπου θα 
μοιραζόμαστε τα δικά μας εργαλεία αποδυνάμωσης και αποδόμησης της πατριαρχίας, 
θα μπορούσε να μειώσει τις προβληματικές συμπεριφορές ανάμεσα σε όσους/ες 
ενισχύουν την ύπαρξη ενός σημείου αναφοράς για άτομα που, είτε λόγω προσωπικής 
κινητοποίησης είτε λόγω πίεσης εκ μέρους της κοινότητας, χρειάζονται να δουλέψουν 
με τον ίδιο τους τον εαυτό. Πέρα από το να αποτελούν σημεία όπου αντιμετωπίζουν 
τις ίδιες τις προβληματικές δυναμικές τους, αυτοί οι χώροι για cis άντρες επίσης θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν σημεία αναφοράς για το χτίσιμο πιο βαθιών σχέσεων, 
για τη μάθηση, για την αντιπαράθεση με τις ίδιες τις πολιτικές τους ιδέες, για μία 
μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα και για την αποδοχή της διαφορετικότητας.  
 

Κάποια άτομα θα στραβομουτσουνιάσουν όταν έχουν μπροστά τους μία τέτοια 
πρόταση, όπως συμβαίνει και όταν πρόκειται για χώρους αποκλειστικά φεμινιστικούς 
ή οποιονδήποτε άλλον χώρο προτείνει μία έμφυλη διαίρεση. Δε θέλουμε να 
καταστρέψουμε τον διπολισμό των φύλων; Το να οργανώνεσαι γύρω από το φύλο 
(που μας αποδόθηκε κατά τη γέννηση), δεν ενδυναμώνει τις πατριαρχικές και 
τρανσφοβικές νόρμες, τις οποίες προσπαθούμε να καταστρέψουμε; Πρέπει βεβαίως 
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να συζητηθούν και να αναλυθούν όλα αυτά τα σημεία κριτικής αυτής της 
προσέγγισης, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές/τριες: τα διάφορα μοντέλα εξουσίας και 
καταπιεστικής συμπεριφοράς αποτελούν μέρος των ορίων του  φύλου. Εάν το να 
οργανωθούμε σε μη-μικτές ομάδες, μπορεί να βοηθήσει να βγούμε από αυτά τα 
μοντέλα, ίσως οφείλουμε να αποδεχτούμε τις αντιφάσεις και να δώσουμε το 
καλύτερο από τον εαυτό μας για να σχετιστούμε αναμεταξύ μας, με όλη τη χαοτική 
μας πολυπλοκότητα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

 
Αγγλόφωνη 
 
“Betrayal – A critical analysis of rape culture in anarchist subcultures”.  
 
“Supporting a survivor of sexual assault”.  
 
“Ask first! Resources for supporters, survivors, and perpetrators of sexual assault”.   
 
“We are all survivors, we are all perpetrators // What to do when someone tells you 
that you violated their boundaries, made them feel uncomfortable, or committed 
assault. A start”. 
 
“Thinking through accountability”.  
 
“Accounting for ourselves. Breaking the impasse around assault and abuse in 
anarchist scenes”. 
 
“Notes on survivor autonomy and violence”. 
 
“Thoughts about community support around intimate violence”.  
 
“Men unlearning rape”. 
 
“Strategies for survivors”. 
 
Ιστοσελίδες & ιστότοποι αναφοράς: 
 
 https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/accountabilityconsent/ 
 
 http://anarchalibrary.blogspot.it/2010/09/zinespamphlets-onsexual-assault.html 
 

 
Γαλλόφωνη 
 
“Pour une fois j’ai dit NON”. 
 
“Sous le tapis le pavé”.  
 
“Sans retenue, nous fêtons notre absence de retenue”.  
 
“Soutenir un-e survivant-e d’agression sexuelle”.  
 
“Qui ne dit mot consent – Considérations sur le viol et le patriarcat”. 

https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/accountabilityconsent/
http://anarchalibrary.blogspot.it/2010/09/zinespamphlets-onsexual-assault.html
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“Le Consentement”. 
 
“Paranormal Tabou”. 
 
“Non c’est non”. 
 
“Premiers pas sur une corde raide”.  
 
“Le viol ordinaire”. 
 
“Apprendre le consentement en 3 semaines”. 
 
“Juste une histoire de fille”. 
 
“De la misère sexiste en milieu anarchiste”. 
 
Ιστοσελίδα αναφοράς: 
 

https://infokiosques.net 
 

 
Ιταλόφωνη 
 
“Le crepe portano ossigeno”. 
 
“Riflessioni sul privilegio”. 
 
“Forbici per tutte! Testi sulla violenza machista nei movimenti sociali”. 
 
“Raccolta di riflessioni ed esperienze sulla cultura dello stupro”. 
 
“Spazi pericolosi. Resistenza violenta, autodifesa e lotta insurrezionale contro il 
genere”. 
 
“Sussurri e grida. Riflessioni sul consenso”. 
 
“Rompendo il tabu delle violenze nelle relazioni lesbiche e/o trans”. 
 
“Silence means no!”. 
 
“Cose di me che mi spaventano. Riflessioni personali per cercare di superare la 
supremazia maschile”. 
 
Ιστότοπος αναφοράς:  
 
http://anarcoqueer.wordpress.com 
 
 

https://infokiosques.net/
http://anarcoqueer.wordpress.com/
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Ισπανόφωνη 
 
"Apoyo desde la comunidad". 
 
"Antifeminismo y agresiones de genero en entornos antiautoritarios y espacios 
liberados". 
 
"Apoyo desde la comunidad". 
 
"Antifeminismo y agresiones de genero en entornos antiautoritarios y espacios 
liberados". 
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Αυτή η μπροσούρα στην ισπανική της έκδοση 
τυπώθηκε το 2017 στη Μαδρίτη. 

 
 

Φωτοτυπήστε και διαδώστε. 
Η ιδιοκτησία είναι κλοπή... 

 


