






Σ τ ι ς 
11/02/15 μια τουρκάλα 
φοιτήτρια,η Özgecan Aslan, βιάστηκε και στη συνέχεια 
δολοφονήθηκε στη πόλη Μερσίνη της νότιας Τουρκίας. 
Ο δολοφόνος της, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη του, 
αποπειράθηκε να κάψει το πτώμα της..

Ο βιασμός και η δολοφονία της δεν έμειναν χωρίς 
απαντήσεις..  Χιλιάδες γυναίκες, χιλιάδες μουσουλμάνες, 
κατέβηκαν στους δρόμους δηλώνοντας πως για τις δικές 
τους νεκρές, μόνο εκείνες μπορούν να πενθήσουν. Οι 
ίδιες κουβάλησαν το φέρετρο της. Γιατί μόνο αυτές που 
κρατάνε τα κλειδιά στο χέρι μόλις νυχτώνει,  μόνο αυτές 
που βιώνουν χιλιάδες μικρούς βιασμούς στην δουλειά, 
στο σχολείο, στην οικογένεια, στην παρέα, μπορούν να 
βγάλουν το μίσος τους στο δρόμο.

Για όλες αυτές που κατέβηκαν στο δρόμο ο βιασμός και 
η δολοφονία της Özgecan  ήταν μόνο η αφορμή. Μια 
αφορμή όμως που συμπυκνώνει με τον πιο βάρβαρο 
τρόπο μια καθημερινότητα γεμάτη από ψυχολογική, 
σωματική, λεκτική βία. Βία αόρατη, βία σε φιλικά χάδια 
ή υποτιμητικές χειρονομίες, βία σχεδόν φυσική, βία 
σε παρακλήσεις ή εντολές, βία που κάποιες φορές 
συσσωρεύεται σε «κακές αναμνήσεις» και άλλες σε βίαια 
ξεσπάσματα.. Για την Özgecan.

Είναι σίγουρο όμως, πως δε θα μπορούσε κάποια να 
εξοικειωθεί με μία καθημερινότητα, που σε υποτιμά λόγω 
φύλου.

Γιατί δε γίνεται να εξοικειωθείς με τις επικρίσεις και τα 
σχόλια για τα «θηλυκά (ή μη) προσόντα σου» από το κάθε             
αρρενωπό αρσενικό.

Γ ι α τ ί 
δε θα μπορούσε να θεωρείται δεδομένο το να μην 
μπορείς να κυκλοφορείς μόνη τη νύχτα ή τη μέρα. 
Μόνη χωρίς κάποιον «δυνατό» να σε προσέχει, μόνη 
χωρίς κάποιον φόβο.

Γιατί δε γίνεται να σε χτυπούν τόσες παραινέσεις: «να 
γεννάς παιδιά για το καλό της πατρίδας», να ανέχεσαι 
την «ευσέβεια» μιας καλής οικογενειακής ζωής.

Κι όταν όλα τα παραπάνω πλημμυρίζουν τις κοινωνικές 
σχέσεις μπορεί να πνίγουν τις αρνήσεις και να επιβάλλουν 
την κανονικότητα των φύλων. Όμως ταυτόχρονα θρέφουν 
χίλιους λόγους για να βγεις στους δρόμους. Θρέφουν 
χίλιους λόγους  να θεωρήσεις την Özgecan δικό σου 
κομμάτι που δολοφονείται.

Πριν όμως κάποιος βιαστεί να καταδικάσει 
τον δολοφόνο ως  προϊόν μια περασμένης 
κουλτούρας, πριν κάποιος ισχυριστεί  ότι οι 
τούρκοι είναι οπισθοδρομικοί και άρα είναι 
αυτονόητο να βρίζουν, να χτυπούν, να βιάζουν 
τις γυναίκες τους, ας κοιτάξει γύρω του. 

Ας κοιτάξει γύρω του.. Έχουν περάσει 
λιγότερο από τρία χρόνια από τότε που 
γράφαν οι εφημερίδες για τον έλληνα 
μανάβη που βίασε και προσπάθησε 
να κάψει γειτόνισσά του στη Ξάνθη... 
Ένα πολύ βάρβαρο γεγονός που όμως 
προστίθεται σε πολλά άλλα.. Σύμφωνα με 
επίσημες έρευνες ανά δύο μέρες μία γυναίκα 
πέφτει θύμα βιασμού... Συμφώνα με επίσημες 

τη Ζωή....... 



έρευνες.. Σύμφωνα με έρευνες που δε φτάνουν ως τα υπόγεια διαμερίσματα, ως τις κλειστές πόρτες του κέντρου 
της μητρόπολης, ως τα κωλόμπαρα της επαρχίας, ως τις βιομηχανίες του βιασμού και τους τζίρους του τράφικινγκ. 

Για την Özgecan.

Για όλες εκείνες που γεμίζουν τους δρόμους της Τουρκίας, για όλες αυτές που γεμίζουν με τους 
χρόνους τους με μίσος και υπόσχονται πως καμία δεν θα είναι πια μόνη της, πως καμία δε θα «το 
βουλώσει» μπροστά στον πατέρα, στον άντρα, στον γκόμενο. Δεν είναι λίγες, στην Ισταμπούλ 

και στην Πατησίων, και μπορούν να στείλουν κάθε machoμαλάκα, κάθε φασίστα, 
κάθε βιαστή πίσω στην τρύπα του.

Ξανά.

Για την Özgecan.

τη Ζωή....... 
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ΨεκασμΕνοι,αγανακτισμΕνοι... 

και τα μυαλΑ   στα μπλΕντερ





Please mind your personal dignity…PLEASE MIND YOUR PERSONAL 
D I G N I T Y

...NOT YOUR BELONGINGS.


