
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Περί σεξισμού και φαντασίας 
 

Για άλλη μια φορά η εφημερίδα «Καθημερινή» φιλοξενεί χυδαίες δηλώσεις του 
δημοσιογράφου Στέφανου Κασιμάτη, γνωστού πλέον για το πάθος του εναντίον γυναικών 
πολιτικών -και όχι μόνο-, ο οποίος εμμένει να τις αντιμετωπίζει ως οτιδήποτε άλλο εκτός 
από αιρετές αντιπροσώπους του ελληνικού λαού στη Βουλή. 

 
Επικαλείται ο ίδιος την έλλειψη φαντασίας του, η οποία τον εμποδίζει να φανταστεί 

συγκεκριμένη γυναίκα ως μητέρα. Αυτό όμως που τελικά το μυαλό του αδυνατεί να 
συλλάβει, είναι ο ρόλος των γυναικών ως δημόσια πρόσωπα, που κρίνονται με βάση τις 
ικανότητές τους και το έργο τους και όχι βάσει του πόσο ανταποκρίνονται ή όχι στη 
«φαντασία» του καθενός ως αντικείμενα πόθου ή μάνες. 

 
Και τι μας ενδιαφέρει εμάς η φτωχή φαντασία του κου Κασιμάτη; Ουδόλως, όταν 

δεν φιλοξενείται τακτικά σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας που διαμορφώνουν πρότυπα και 
συνειδήσεις. Ουδόλως, όταν δεν γίνεται εργαλείο αναπαραγωγής της αντίληψης ότι η 
πολιτική είναι μια υπόθεση αντρική και οι γυναίκες ας καθίσουν στα σπίτια τους, γιατί όταν 
ξεχωρίσουν, τότε θα δεχθούν χυδαία κριτική με σκοπό να σωφρονιστούν. Αυτές δεν ήθελαν 
στο κάτω κάτω της γραφής να γίνουν δημόσια πρόσωπα;  

 
Καλούμε λοιπόν την εφημερίδα «Καθημερινή» να αναλογιστεί τις ευθύνες της για 

τη διάδοση του σεξισμού στο δημόσιο λόγο, μέσω ανάλογων δημοσιευμάτων. Να λάβει 
θέση  στο επίμαχο δημοσίευμα για να γίνει αντιληπτό εάν δεν αντιλαμβάνεται το σεξισμό ή 
εάν απλά τον υποθάλπει.  

 
Στην πρώτη περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή της να επιμορφώσουμε τη διοίκησή 

της και τις/τους αρχισυντάκτριες/τες της για το νόημα και την εφαρμογή της ισότητας των 
φύλων. Στη δεύτερη, θα γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για έναν σεξιστή δημοσιογράφο, 
αλλά για ένα σύστημα που υιοθετεί επιχειρήματα ad hominem στην προσπάθεια να 
ασκήσει κριτική.  

 
Ευχόμαστε ειλικρινά να ισχύει η πρώτη περίπτωση και σας περιμένουμε με χαρά 

στα γραφεία μας για συνεργασία. 
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