
Περίληψη  

 

Θα επιχειρήσουμε μια σχηματική ανασκόπηση του όρου γυναικοκτονία, των 

κοινωνικών και πολιτισμικών εκφάνσεων της, των συγκεκριμένων νοηματοδοτήσεων 

που έχει αποκτήσει στο δημόσιο λόγο στο ελληνικό πλαίσιο. Στη συνέχεια θα 

εντάξουμε την απήχηση του όρου και της ακτιβιστικής κινητοποίησης που έχει 

δημιουργήσει σε ευρύτερες θεωρητικές αναζητήσεις  στο φεμινιστικό κίνημα όπου το 

σώμα, το στενά οικείο και το εδνο-συντροφικό βρίσκονται στο επίκεντρο. Γενικά, στο 

δημόσιο λόγο η φονική βία είτε εξατομικεύεται και παθολογοποιείται ως απόκλιση είτε 

περιορίζεται σε ολιστικές και απλουστευτικές ερμηνείες για την πατριαρχική 

κυριαρχία και στα επακόλουθα της. Ωστόσο, είναι πάντα μια κινούμενη, πολλαπλή, 

ύπουλη και καθημερινή δύναμη που ενσωματώνεται μέσα σε κανονικοποιημένες, 

φυσικοποιημένες και θεσμοθετημένες εννοιολογήσεις και πρακτικές. Οι 

γυναικοκτονίες είναι θεσμικά ένα αόρατο έγκλημα γιατί δεν καταγράφεται ως έμφυλο 

και σεξιστικό έγκλημα. Συνεπώς, η μη ορατότητα των παραμέτρων των έμφυλων 

ανθρωποκτονιών, τις καθιστά πολιτικά ανύπαρκτες και ηθικά ανυπόστατες. Η μη 

συστηματική καταγραφή τους και μετατροπή τους σε επίσημα «σκληρά» δεδομένα 

αποτελεί διαδικασία κανονικοποιημένης, δομικής, καθημερινής, συμβολικής, αόρατης 

βίας μέσα από την οποία η έμφυλη βία υπόρρητα νομιμοποιείται, γίνεται αποδεκτή, 

εντάσσεται στην καθημερινή ρουτίνα μιας αποσιώπησης (Farmer 2001, Scheper-

Hughes 2004: 21).  Η έννοια της κανονικοποιημένης και κατ’επέκταση κανονιστικής 

βίας διαφωτίζει τη πολυσύνθετη σχέση ανάμεσα στη φονική βία και στις λογοθετικές 

«οικονομίες της αναγνώρισης» (Ahmed 2000:6, Aizura 2014: 130) ή αλλιώς τις 

διαδικασίες κανονικοποίησης που αποκρύπτουν κάθε μορφή αναγνώρισης, 

αναπαράστασης και μνημόνευσης. 
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