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Grace Tame: «Να με ακούσει τώρα ο βιαστής που μού είπε να μην βγάλω τσιμουδιά»
Μια 26χρονη που ηγήθηκε στην εκστρα-
τεία για να αλλάξει στην Τασμάνια ο νό-
μος που απαγόρευε τα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης να μιλήσουν για το έγκλημα 
που υπέφεραν, εκλέθηκε η Αυστραλέζα τής 
Χρονιάς για το 2021.
Σε μια ομιλία της που συγκίνησε τους πά-
ντες που την άκουσαν και και από την τηλε-
όραση, η Grace Tame είπε μεταξύ άλλων:
«Ενας παιδεραστής μού εκλεψε την παρ-
θενία μου όταν ήμουν 15 χρόνων και αυ-
τός 58. Ηταν ο δάσκαλός μου. Μιλώντας 
δημοσίως αυτός περιέγραψε τα εγκλήματά 
του σαν «καταπληκτικά» και «αξιοζήλευτα». 
Όμως εγώ δεν είχα δικαίωμα να μιλήσω 
ούτε να αποκαλύψω το όνομά μου επειδή 
το απαγόρευε ο νόμος. Όχι πια.»
Ο βιαστής της καθηγητής σε ιδιωτικό σχο-
λείο θηλέων τού Χόμπαρτ, που την βίαζε 
στο πάτωμα πρωί, μεσημέρι και απόγευμα, 
φυλακίστηκε για το έγκλημά του. Όμως δεν 
ξέρουμε το όνομά του, ούτε πόσα χρόνια το 
κτήνος θα είναι ένοικος σε φυλακή. 
Η Grace Tame μπορεί τώρα να μιλήσει 
ελεύθερα και βοηθάει άλλα θύματα βια-
σμών γι’ αυτό βραβεύτηκε, αλλά πόσοι άλ-

λοι βιασμοί παραμένουν άγνωστοι και οι 
βιαστές ατιμώρητοι;
Στην άδικη κοινωνία μας το στίγμα δεν 
υποφέρει μόνο ο βιαστής, αλλά και το 
θύμα, ή θύματά του. Συνήθως ο βιαστής 
είναι γνωστός τής οικογένειας, φίλος ή και 
συγγενής, ακόμη και ο σύζυγος που δεν κά-
νει έρωτα στη σύντροφό του με τρυφερότη-
τα, αλλά την βιάζει βάναυσα για να ικανο-
ποιήσει τις κτηνώδεις ορέξεις του.
Είναι, όμως, μόνο η σεξουαλική βία το μο-
ναδικό πρόβλημα στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες;
Υπάρχει η ψυχολογική βία και ο εκβιασμός 
για δημόσιο διασυρμό, η καταπίεση, η οι-
κονομική εκμετάλλευση, χίλια μύρια μέσα 
που χρησιμοποιούν οι υπάνθρωποι.
Επειδή, όπως καταλάβατε, θεωρώ απο-
τρόπαιο έγκλημα την κάθε είδους βία που 
υποφέρουν συνήθως γυναίκες, αλλά και 
κάποιοι άνδρες, πιστεύω ότι το κακό δεν 
θα σταματήσει με την φυλάκιση των ενό-
χων. 
Μεγαλύτερη τιμωρία είναι αφενός να ονο-
μάζονται όλοι βιαστές ανηλίκων. Και αφε-
τέρου, όλοι οι καταδικασμένοι βιαστές γε-

νικά να καταγράφονται με την φωτογραφία 
τους σε έναν κατάλογο δημοσιευμένο ευ-
ρύτατα στο διαδίκτυο. Ετσι θα μπορούν η 
κάθε γυναίκα και άνδρας να διαβάζουν αν 
υπάρχει το όνομα τού/τής υποψήφιου συ-
ντρόφου τους.
Ξέρω ότι θα μού πείτε, πως υπάρχουν και 
γυναίκες ή άνδρες που υπομένουν αδια-
μαρτύρητα τους εξευτελισμούς, είτε από 
κακώς νοούμενη αγάπη, είτε επειδή φο-
βούνται «τί θα πει ο κόσμος!»
Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά τής 
Grace Tame, δεν φοβήθηκε «τί θα πεί ο κό-
σμος», ούτε τα σχόλια, ούτε το στίγμα και 
έγινε ηρωίδα!
Δυστυχώς, η κοινωνία μας έχει βρωμίσει 
και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν 
καθολικοί ιερωμένοι βιάζουν παιδιά, δά-
σκαλοι τους/τις μαθήτριές τους και ο θείος 
την ανιψιά του, τί περιμένετε από μια τέ-
τοια κοινωνία; 
Πολιτικούς και δικαστές φωτισμένους και 
αδέκαστους που θα προστατεύουν τα παι-
διά μας, τις γυναίκες μας, τα εγγόνια μας 
και όχι την ταυτότητα των εγκληματιών που 
κακοποιούν την αξιοπρέπεια όλων μας.

O μεγάλος και ιστορικός ρόλος
των εθνοτοπικών σωματείων μας
Ο

σο μεγάλη είναι η διαφω-
νία μου για την ύπαρξη 
των… ανύπαρκτων εθνο-
τοπικών σωματείων μας, 

τόσο μεγάλος είναι ο θαυμασμός 
και σεβασμός μου για τους πρωτερ-
γάτες ιδρυτές τους πριν και μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την μαζι-
κή μετανάστευση από την Ελλάδα.
Τα σωματεία αυτά δούλεψαν σκλη-
ρά για να συντηρηθούν τα έθιμα και 
παραδόσεις τού τόπου που αντιπρο-
σώπευαν, ήταν ένα μέσο επικοινω-
νίας με τον τόπο τους σε μια εποχή 
που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, βο-
ήθησαν τον τόπο τους με χρήμα-
τα και εξοπλισμό για νοσοκομεία, 
σχολεία, γηροκομεία και εκκλησί-
ες. Όμως, η μεγαλύτερη προσφορά 
τους ήταν πως βοήθησαν να κατα-
πολεμηθεί το βασανιστικό και θα-
νατηφόρο μερικές φορές πρόβλη-
μα: η Νοσταλγία.
Και εγώ αντιμετώπισα αυτό το πρό-
βλημα, αν και δεν βρήκα δυσκολίες 

σαν μετανάστης, γιατί ήρθα με τους 
γονείς και αδέλφια στην αγκαλιά 
θείων και εξαδέλφων και εργάστη-
κα αμέσως στην καλύτερη δουλειά 
για το επάγγελμά μου.
Μού έλειψε η Αλεξάνδρεια, όχι 
μόνο για την ομορφιά της, αλλά για 
τους ανθρώπους της, όλους τους 
ανθρώπους της τους Ιταλούς και 
Εβραίους γείτονές μας, τον Αιγύπτιο 
θυρωρό και τον Αιγύπτιο υπάλληλό 
μας που μιλούσε Ελληνικά και μού 
έστειλε συγκλονιστικό γράμμα πα-
ρακαλώντας με να επιστρέψω στην 
πατρίδα του. Γιατί με όλη μου την 
αγάπη για τους κατοίκους της, εγώ 
ποτέ δεν θεώρησα πατρίδα μου το 
δώρο τού Νείλου.
Πατρίδα μου ήταν η Ελλάδα από 
παιδί και πολύ πριν την επισκεφθώ 
γιατί οι γονείς μου, οι δάσκαλοι και 
καθηγητές μάς εμφύσησαν αυτήν 
την αγάπη. Στο Γυμνάσιο μάς δίδα-
σκαν Αρχαία και Νέα Ελληνικά, ελ-
ληνική Ιστορία και Γεωγραφία, όλα 

τα άλλα μαθήματα Φυσική, Μαθη-
ματικά, Μουσική ήταν στα Ελληνι-
κά και τρεις ξένες γλώσσες Αραβι-
κά, Αγγλικά και Γαλλικά. 
Πανηγυρίζαμε όλες τις εθνικές και 
θρησκευτικές γιορτές μας με πρω-
ταγωνίστρια την Ελληνική Φιλαρ-
μονική στις μαζικές παρελάσεις 
μας. Εχω γράψει πολλές φορές στο 
παρελθόν για την ανάγκη μιας ελ-
ληνικής φιλαρμονικής στο Σίδνεϊ, 
αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω. 
Οι μπροστάρηδές μας προτιμούσαν 
τους Σκωτσέζους μουσικούς λόγω 
κόστους…
Τελοσπάντων, ας επιστρέψουμε 
στα εθνοτοπικά σωματεία μας που 
μεγαλούργησαν κυριολεκτικά και 
έβαλαν τα θεμέλια για μεγάλες περι-
ουσίες που σιγά σιγά εξαφανίζονται 
δίχως ν’ αφήνουν ίχνη.
Εκτός από τους μεγάλους ετήσιους 
χορούς με ζεστό σουβλάκι και παγω-
μένη μπίρα, κάθε μήνα οργάνωναν 
γλέντια για τα μέλη τους και πήγα σε 

πολλά από αυτά στα οικήματα των 
Ζακυνθηνών, των Κρητικών, των 
Κορινθίων, των Συμιακών, των Ρο-
δίων. Εκεί τα μέλη απολάμβαναν τα 
υπέροχα σπεσιαλιτέ τής ελληνικής 
κουζίνας μαγειρεμένα με αγάπη από 
συμπατριώτισσες με τοπικές παραλ-
λαγές.
Ετσι αγοράστηκαν δεκάδες κτήρια 
και γέμισαν χρήμα οι τραπεζικοί λο-
γαριασμοί τους. Όμως, φίλοι μου, 
όπως η γη γυρίζει και αν σταματήσει 
θα γκρεμιστούν τα πάντα, έτσι και η 
κοινωνία προχωρά και αλίμονο σε 
αυτόν που δεν θα την ακολουθήσει. 
Τα σωματεία μας και η ελληνική 
οικογένεια γενικότερα δεν μπόρε-
σαν να προσαρμοστούν στην εξέ-
λιξη και τα παιδιά τους χάθηκαν 
στην χοάνη τής αφομοίωσης, αλλά 
η ελληνική οικογένεια τουλάχιστον 
επέζησε. Τα «γιατί» την ερχόμενη 
Παρασκευή.
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