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Αθήνα, Απρίλιος 2021

Ας μιλήσουμε για τα ΜΜΕ

Τελικά, μήπως φταίνε τα μίντια; Το ερώτημα που ανά καιρούς πυροδοτεί την κριτική 
συζήτηση γύρω από τη λειτουργία των ΜΜΕ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 
επανέρχεται σήμερα στην Ελλάδα και παραμένει συμβολικό. Μαζί με υποθέσεις 
μιντιακής αιτιότητας, στον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καθημερινό λόγο προβάλλουν 
όλο και περισσότερο αναλυτικές κατηγορίες που περιγράφουν παρεμβατικές και 
διαστρεβλωτικές πρακτικές των ΜΜΕ στη διάδοση της πληροφορίας, όπως η 
προπαγάνδα και η λογοκρισία. Παράλληλα, πρακτικές διάδοσης ψεύτικων ή 
συναισθηματικά προσδιορισμένων πληροφοριών επανεπινοούνται ως ψευδείς 
ειδήσεις, ενώ πρακτικές επιλεκτικότητας και πλαισίωσης αποκαλύπτονται ως 
κυριαρχία συγκεκριμένων απόψεων, αλλά και ως ηγεμονικές αναπαραστάσεις της 
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας. Η δημοκρατία υποχωρεί και η 
πολιτική δίνει τη θέση της στην επικοινωνία. 

Είναι η στιγμή που τα ΜΜΕ στην Ελλάδα διακρίνονται στο δημόσιο λόγο σε 
συστημικά και μη. Ο κριτικός τους λόγος διογκώνεται ή συρρικνώνεται ανάλογα με το 
αποτέλεσμα των εκλογών. Οι μιντιακές αφηγήσεις αναπαράγουν, ανασυγκροτούν και 
εμβαθύνουν με τοπικούς, πολιτισμικούς τρόπους την πρωτοκαθεδρία της αγοράς και 
της οικονομίας. Η πολιτισμική παραγωγή της χώρας τυποποιείται, ενώ μια άλλη 
στρατεύεται, αντιδρά και αναζητά νέες συναρθρώσεις και λόγους. Τα κοινωνικά 
δίκτυα αλλάζουν το μιντιακό οικοσύστημα και δίνουν βήμα στους πολίτες. Οι πηγές 
της γνώσης και τα αποτυπώματα που αφήνουν στην κοινωνία πολλαπλασιάζονται. Όλο 
και περισσότερα έντυπα και ιστοσελίδες ειδησεογραφίας και σχολιασμού 
αμφισβητούν και αρθρώνουν έναν εναλλακτικό λόγο. Στην κριτική ανάγνωση του 
πολιτικού ανταγωνισμού και των κοινωνικών σχέσεων δημιουργούνται οι όροι της 
δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας. 

Η ομάδα Media Jokers ξαναδιαβάζει τις μιντιακές ιστορίες, τις ξαναγράφει και 
τις δημοσιεύει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, 
δημιουργώντας έναν πόλο κριτικής παρέμβασης. Το υλικό της εκτείνεται από τη 
δημοσιογραφία και τον σχολιασμό σε ό,τι επικοινωνεί και επικοινωνείται. Θεωρητικά 
και μεθοδολογικά αντλεί από κριτικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τον λόγο. 
Πολιτικά στέκεται κριτικά. Συζητάει συμμετοχικά και διαλογικά. 
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Το επί της οθόνης δελτίο είναι αφιερωμένο στο ελληνικό #MeToo. Οι συγγραφείς 
σχολιάζουν κριτικά τα ζητήματα που αναδύθηκαν μαζί με το ελληνικό #Metoo στο 
δημόσιο λόγο, ενώ θέτουν εκ νέου το αίτημα για ισότιμες και συμπεριληπτικές 
προσεγγίσεις. Η Μαρία Κυριακίδου γράφει για τα γνώριμα μιντιακά πλαίσια του 
#MeToo· η Λεμονιά Γιαννίρη για τις μιντιακές αναπαραστάσεις του διακλαδικού 
#ΜeΤoo στην Ελλάδα· η Θωμαΐς Κάββουρα για το ερώτημα «γιατί τώρα;»· ο Χρήστος 
Κωστόπουλος για τα έμφυλα ζητήματα στην ελληνική δημοσιογραφία· η Αγγελική 
Μητροπούλου για το μιντιακό «σπάσιμο» της σιωπής· η Άννα Καραστάθη για την 
αποσιώπηση της έμφυλης βίας· ο Γιώργος Πολυμενέας για τις γλωσσικές στρατηγικές 
των υπόπτων του ελληνικού #MeToo· η Ειρήνη Αβραμοπούλου για την 
επιτελεστικότητα αυτού που ήδη ξέρουμε· η Αθηνά Μιχαλακέα για το θέαμα, τον 
ηθικό πανικό και την επέκταση του κρατικού αυταρχισμού· η Μαρίτα Βυργιώτη για το 
«βλέμμα της Μέδουσας» και τις μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης· η Δανάη 
Θεοδωρίδου για την τέχνη, το δημόσιο σώμα και τον δημόσιο χρόνο στο ελληνικό 
#MeToo· η Ελισάβετ Παπαλεξοπούλου για το πώς επαναστάτησαν οι γυναίκες το 1821. 
Το δελτίο ολοκληρώνεται με τρεις παρεμβάσεις από τη συντακτική ομάδα των Media 
Jokers που στέκονται κριτικά τόσο στον κυβερνητικό λόγο και τις ανακολουθίες του 
σε σχέση με την πολιτική πρακτική, όσο και στον ρόλο που διαδραματίζουν τα Μέσα 
στις δημόσιες βιογραφικές αφηγήσεις έμφυλης βίας, αναζητώντας τις προεκτάσεις 
του #MeToo στο επικοινωνιακό οικοσύστημα της επόμενης ημέρας.

Η συντακτική ομάδα: 
Ελένη Γεωργίου

Διονύσης Μητρόπουλος
Κατερίνα Νικολοπούλου

Έλενα Ψυλλάκου

[mediajokersgreece@gmail.com] 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Το #MeToo σε γνώριμα μιντιακά πλαίσια

Μαρία Κυριακίδου
Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων και Πολιτισμού, 

Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ

Η προβολή που δόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης στις καταγγελίες 
σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής βίας που έχουν έρθει στο φως από 
τα μέσα Γενάρη, καθώς και οι σχετικές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δημιούργησαν, τουλάχιστον αρχικά, ένα κλίμα αισιοδοξίας για την 
πορεία και εμβέλεια του «ελληνικού #MeToo». Εμφανή, βέβαια, στην προβολή 
αυτή ήταν και χαρακτηριστικά που διέπουν τα μίντια και τον δημόσιο λόγο 
στην Ελλάδα: η σκανδαλοθηρία με την οποία παρουσιάστηκαν όλες οι 
λεπτομέρειες από τις προσωπικές μαρτυρίες των θυμάτων, ο σεξισμός με τον 
οποίο αντιμετωπίστηκαν κάποια από τα θύματα, καταφανής στην ερώτηση 
«καλά, τώρα το θυμήθηκαν;», καθώς και η ομοφοβία σε κάποιους από τους 
σχολιασμούς για το σκάνδαλο Λιγνάδη, η οποία βρήκε την ακραία της μορφή 
στην υπεράσπισή του από τον ίδιο του τον δικηγόρο. Ο κύριος τρόπος 
πλαισίωσης του #MeToo, ωστόσο, ήταν αυτός της πολιτικοποίησης του 
ζητήματος και, κυρίως, η επικράτηση της λογικής του πολιτικού σκανδάλου. Η 
κυριαρχία αυτού του πλαισίου απειλεί να αποσιωπήσει τις φωνές των θυμάτων, 
κυρίως των γυναικών, και τελικά να αφαιρέσει από το κίνημα τη 
μετασχηματιστική του δυναμική. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ η διαφοροποίηση της πολιτικοποίησης ως 
αναζήτησης πολιτικών ευθυνών για τα σκάνδαλα που ήρθαν στο φως και της 
πολιτικοποίησης ως πλαισίωσης του θέματος από τα Μέσα ως κατεξοχήν 
πολιτικό και δη ως πολιτικό σκάνδαλο. Η αναζήτηση και απόδοση πολιτικής 
ευθύνης είναι και δίκαιη και αναγκαία στην προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι 
δομές και τα άτομα που δημιούργησαν τη νοοτροπία ανεκτικότητας και 
διαφθοράς που επέτρεψαν τέτοιες μορφές κατάχρησης εξουσίας. Σε αυτά τα 
πλαίσια, οι απελπισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης να αποποιηθεί κάθε 
ευθύνη είναι κάτι που τα Mέσα οφείλουν και να προβάλουν και να κριτικάρουν. 
Η σεξουαλική βία είναι άλλωστε και πολιτικό θέμα, καθώς είναι συχνά το 
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αποτέλεσμα οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας. Η πλαισίωση, ωστόσο, 
της σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας ως ένα ακόμη πολιτικό σκάνδαλο είναι 
στη χειρότερη των περιπτώσεων επιλογή των βαθιά κομματικοποιημένων 
Μέσων και, στην καλύτερη, μια παγίδα στην οποία υπέπεσαν τα Μέσα λόγω 
της σκανδαλοθηρίας τους. Αυτός ο τρόπος παρουσίασης αποπροσανατολίζει 
το κίνημα από τον στόχο του, δηλαδή τις πατριαρχικές δομές οι οποίες έχουν 
επιτρέψει την κακοποίηση των γυναικών, και όχι μόνο, τόσο στον χώρο του 
θεάματος, όσο και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους και στην ιδιωτική 
σφαίρα. 

Τα χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικοποίησης του #MeToo συμπεριλαμβάνουν 
την επικέντρωση του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος στην εμπλοκή 
πολιτικών προσώπων στις υποθέσεις που ήρθαν στο φως, κυρίως στις 
καταγγελίες κατά του Δ. Λιγνάδη, καθώς και στις αρμόζουσες δικαστικές 
διαδικασίες. Μια τέτοια ειδησεογραφία αντανακλά μια λογική εξιχνίασης 
σκανδάλων και εξυγίανσης του χώρου του θεάματος, από όπου οι 
περισσότερες κατηγορίες ήρθαν στο φως. Η λογική αυτή εκφράζεται με 
ερωτήσεις του τύπου «Ποιος ήξερε κι από πότε; Πόσοι άλλοι ένοχοι υπάρχουν; 
Πόσοι άλλοι γνωρίζουν και δεν μιλούν;». Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι, 
φυσικά, εύλογα και αναγκαία, όπως απαραίτητη είναι και η εξυγίανση του 
χώρου. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αυτά αποτελούν σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα τα θέματα που προβάλλονται από τα Μέσα. Μια τέτοια 
πλαισίωση του #ΜeΤoo περιορίζει το πεδίο των λύσεων του προβλήματος της 
κακοποίησης στον χώρο της πολιτικής και δεν δημιουργεί συνθήκες για μια 
ευρύτερη κοινωνική αγωγή και αλλαγή. Ταυτόχρονα, περιορίζει το ίδιο το 
πρόβλημα σε συγκεκριμένους τομείς του «θεάματος», της τέχνης και του 
πολιτισμού , αναπαράγοντας ήδη υπάρχοντα στερεότυπα για τον 
«διεφθαρμένο» χαρακτήρα του συγκεκριμένου χώρου. 

Μια τέτοια ερμηνευτική πλαισίωση του θέματος ήταν λίγο-πολύ 
αναμενόμενη στα έντυπα Μέσα, λόγω του έντονα κομματικοποιημένου 
χαρακτήρα τους. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως δύο πρωτοσέλιδα της 
Εφημερίδας των Συντακτών κι ένα αφιέρωμα του Βήματος, που είχαν το 
#ΜeΤoo ως κύριο θέμα τους μετά τη μαρτυρία της  Σ. Μπεκατώρου, για τις 
υπόλοιπες εφημερίδες οι καταγγελίες δεν έγιναν το πρώτο τους θέμα μέχρι 
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τις κατηγορίες κατά του Δ. Λιγνάδη και την απαίτηση παραίτησης της 
Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Τα πρωτοσέλιδα και η κάλυψη που 
ακολούθησε επικεντρώθηκαν στην αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ της 
κυβέρνησης και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, από τη 
μία, και στις προσπάθειες αποφυγής όποιας κυβερνητικής ευθύνης, από την 
άλλη. Το θέμα έτσι πλαισιώθηκε κυρίως ως μια ιστορία πολιτικής συγκάλυψης 
και αντιπαλότητας. Την ίδια στιγμή, οι φωνές των γυναικών θυμάτων, οι 
κατηγορίες εναντίον άλλων ηθοποιών, όπως και οι καταγγελίες εντός άλλων 
χώρων , όπως αυτοί των πανεπιστημίων , έπαψαν να τραβούν τη 
δημοσιογραφική προσοχή. 

Η κάλυψη των γεγονότων ήταν κάπως διαφορετική στις τηλεοπτικές 
εκπομπές, κυρίως της πρωινής ζώνης, οι οποίες έγιναν αντικείμενο θετικού 
σχολιασμού για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις μαρτυρίες των 
θυμάτων και την προβολή που έδωσαν στο θέμα. Ο χαρακτήρας των 
προγραμμάτων αυτών, που βασίζεται στο διαπροσωπικό στοιχείο και την 
«κουβέντα», δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για να ακουστούν προσωπικές 
μαρτυρίες θυμάτων κι αποτέλεσε την αφετηρία για τις πρώτες καταγγελίες 
στον χώρο του θεάτρου. Εντούτοις, μετά τις αποκαλύψεις κατά του Δ. 
Λιγνάδη, και αυτές οι εκπομπές άλλαξαν το ειδησεογραφικό τους επίκεντρο, 
εστιάζοντας περισσότερο στη συγκεκριμένη υπόθεση, υιοθετώντας τη λογική 
της εξιχνίασης του σκανδάλου. Το αποτέλεσμα ήταν και πάλι η μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος από τις προσωπικές μαρτυρίες των θυμάτων, κυρίως γυναικών, 
σε ερωτήσεις τύπου «πόσοι γνώριζαν για το τι συνέβαινε;» και «πόσες 
καταγγελίες ακόμη έχει λάβει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών;». 

Παρόμοια είναι τα ερωτήματα που τίθενται και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπου ο διάλογος περιορίζεται και πάλι στον χώρο του θεάματος 
και στη διάσταση του πολιτικού σκανδάλου. Τα θέματα που επικρατούν είναι η 
επίκριση, τόσο των κατηγορουμένων όσο και δημοσίων προσώπων, πολιτικών 
που θεωρείται ότι έχουν συγκαλύψει σκάνδαλα και ηθοποιών που θεωρείται 
ότι δεν υποστηρίζουν επαρκώς τα θύματα. Το hashtag #ΝΔ_παιδεραστές που 
κυκλοφορεί στο Twitter αποτελεί ακραίο παράδειγμα ενός τέτοιου λόγου, το 
οποίο αφαιρεί το όποιο κοινωνικό μήνυμα του #ΜeΤooGR, το οποίο συνοδεύει. 
Πέρα από τη φανερή κομματικοποίηση, η σύμπτυξη διαφορετικών υποθέσεων 
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υπό το συγκεκριμένο hashtag που στοχεύει το κυβερνητικό κόμμα αφαιρεί τις 
ιδιαιτερότητές τους, υποσκάπτει τη σοβαρότητά τους και κατασκευάζει τη 
σεξουαλική βία ως πολιτικό θέμα. Ο λόγος για τον οποίο το Twitter αποτέλεσε 
την πλατφόρμα από την οποία το #ΜeΤoo ξεκίνησε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 
το ότι επέτρεψε σε θύματα σεξουαλικής βίας να μοιραστούν τις προσωπικές 
τους εμπειρίες και να καταστήσουν ορατό το πόσο διαδεδομένο είναι το 
φαινόμενο. Αυτή η δημόσια αποκάλυψη προσωπικών βιωμάτων ήταν που 
έδωσε στις γυναίκες το αίσθημα της αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί τη βάση 
και τη δύναμη του #ΜeΤoo ως κοινωνικό κίνημα γυναικείας χειραφέτησης. 
Αυτή η διάσταση, ωστόσο, φαίνεται να λείπει από το #ΜeΤoo στην Ελλάδα. 

Σε ένα κατ’ εξαίρεση ευαισθητοποιημένο άρθρο, η Καθημερινή στις 24 
Ιανουαρίου 2021 παρουσίασε προσωπικές μαρτυρίες διαφόρων γυναικών που 
έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης. Οι περισσότερες από αυτές τις μαρτυρίες 
μιλούν για σεξουαλική βία που έχει εξασκηθεί από συγγενείς και φίλους, 
επιβεβαιώνοντας τα στατιστικά στοιχεία ότι οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων 
είναι μέλη του οικείου περιβάλλοντος. Είναι αυτού του είδους οι μαρτυρίες 
που χρειάζεται να δουν το φως της δημοσιότητας, προκειμένου να 
πλαισιώσουν το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης ως ένα κοινωνικό 
φαινόμενο που πλήττει τις γυναίκες καθημερινά και δεν είναι ίδιον μόνο του 
χώρου του θεάματος και της τέχνης. Στα ίδια πλαίσια, η συζήτηση πρέπει να 
επεκταθεί και στους κοινωνικο-οικονομικούς λόγους οι οποίοι δημιουργούν 
ένα επιτρεπτικό περιβάλλον για τέτοιες εκφράσεις βίας κατά των γυναικών. Η 
έμφυλη βία είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ανισότητα, τόσο στη 
δημόσια, όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. Για πολλές γυναίκες, ο λόγος για τον 
οποίο υπόκεινται σε τέτοιες μορφές κακοποίησης χωρίς να προβαίνουν σε 
δημόσια καταγγελία έχει να κάνει με την έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας ή 
την ευάλωτη οικονομική τους κατάσταση. Η ίδια οικονομική ανισότητα διέπει 
και τον χώρο του θεάματος και του θεάτρου, παρά το γεγονός ότι αυτή η 
διάσταση αγνοήθηκε στη δημοσιογραφική κάλυψη των σκανδάλων του χώρου. 
Μια τέτοια διεύρυνση του δημόσιου διαλόγου είναι απαραίτητη για να τον 
επικεντρώσει τελικά στην έννοια της πατριαρχίας σε όλες της τις διαστάσεις 
ως ένα καταπιεστικό σύστημα εξουσίας. 
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Ένας τέτοιος δημόσιος διάλογος προϋποθέτει την προσπάθεια 
αναθεώρησης των κοινωνικών πεποιθήσεων ως προς τη θέση της γυναίκας, 
καθώς και μια βαθιά ενδοσκόπηση από τα Μέσα για τον ρόλο που παίζουν αυτά 
στην αναπαραγωγή ανάλογων στερεοτύπων. Σε μία από τις προαναφερόμενες 
τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολήθηκαν με την κακοποίηση στον χώρο του 
θεάτρου, μια επιτυχημένη ηθοποιός, αφού αφηγήθηκε τη δική της προσωπική 
εμπειρία, ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή αν θα ήθελε να γίνει μητέρα. Είναι 
κάτι τέτοιες ερωτήσεις που αναπαράγουν τα στερεότυπα για τον ρόλο της 
γυναίκας στην κοινωνία και περιορίζουν τη θέση της σε παρωχημένα πλαίσια. 
Πολλές από τις ίδιες εκπομπές έχουν αφιερώσει χρόνο σε συμβουλές 
διατροφής και περιποίησης αποκλειστικά για γυναίκες. Την ίδια στιγμή, ο όρος 
«έγκλημα πάθους» χρησιμοποιείται ακόμη από τα Μέσα για να περιγράψει τις 
γυναικοκτονίες. Πέρα από την αναπαραγωγή τέτοιων στερεοτύπων, τα Μέσα 
στην Ελλάδα πρέπει επίσης να αναλογιστούν τα θέματα σεξουαλικής 
κακοποίησης και στον δικό τους χώρο. Παρά την ύπαρξη κάποιων αρχικών 
καταγγελιών, οι οποίες δεν απέκτησαν εμβέλεια μεγαλύτερη του ψιθύρου στη 
δημόσια σφαίρα, οι χώροι της δημοσιογραφίας, όπως και της πολιτικής, δύο 
κατεξοχήν ανδροκρατούμενοι χώροι που έχουν χτιστεί σε βαθιά πατριαρχικές 
δομές, φαίνεται ότι θα παραμείνουν ανέγγιχτοι από το #ΜeΤoo. 

Φυσικά, η έκβαση του δημοσίου διαλόγου δεν είναι τετελεσμένη και 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τον αντίκτυπο των διαφορετικών υποθέσεων 
που συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Καθώς το κίνημα 
εξελίσσεται, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εξελιχθεί και η μιντιακή κάλυψή του, 
όσο περιορισμένη θεματολογικά κι αν είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει, 
βέβαια, ότι οι υπάρχουσες δημόσιες συζητήσεις και η σχετική δημοσιογραφική 
κάλυψη δεν έχουν ή δεν μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ελληνική 
κοινωνία. Έχουν τουλάχιστον δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες δημόσια 
πρόσωπα θα φοβηθούν να προβούν σε κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική 
βία. Προκειμένου, ωστόσο, το #ΜeΤoo ως κίνημα να μεταφραστεί σε όρους  
κοινωνικής αλλαγής, αυτό που χρειάζεται είναι μια πιο ανοιχτή και 
αναστοχαστική ανακατάταξη του ηθικολογικού καθεστώτος, καθώς κι ένας 
ευρύτερος διάλογος σχετικά με τις πατριαρχικές δομές που δημιουργούν τις 
συνθήκες ύπαρξης της έμφυλης βίας. 
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«Κι εδώ, επίσης»: Κάποιες μιντιακές αναπαραστάσεις του 
διακλαδικού #ΜeΤoo στην Ελλάδα

Λεμονιά Γιαννίρη
Υπ. Δρ., Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Το κίνημα του #ΜeΤoo στην Ελλάδα έφερε στο φως πολλά περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και εξουσιαστικής βίας 
που αφορούν όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας. Η μορφή που πήρε το 
#ΜeΤoo στην Ελλάδα ανέδειξε πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα 
περιστατικά, για συγκεκριμένους κλάδους, ούτε για λίγους «επικίνδυνους 
ανθρώπους» που αν παραπεμφθούν θα εκλείψουν οι κακοποιητικές 
συμπεριφορές ή θα παραγραφεί η ευθύνη της Πολιτείας. Το παρόν κείμενο 
αποτελεί μια αναδρομή στο πρόσφατο διακλαδικό #ΜeΤoo μέσα από 
αναπαραστάσεις εφημερίδων, του ηλεκτρονικού Τύπου και της ελληνικής 
τηλεόρασης.

Οι πρώτες μέρες

Το παράδειγμα της Σοφίας Μπεκατώρου ακολούθησαν και άλλες 
καταγγέλλουσες από τον χώρο του αθλητισμού (Τα Νέα, 18/01/21· ΕφΣυν, 
18/01/21· Ελεύθερος Τύπος, 18/01/21) και παράλληλα ξεκίνησαν να 
δημοσιοποιούνται καταγγελίες φοιτητριών για καθηγητή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕφΣυν, 18/01/21). Την πρώτη εβδομάδα των 
εξελίξεων, «Τα Νέα» επανάφεραν στη δημοσιότητα περιστατικά σεξουαλικής 
παρενόχλησης από τον χώρο της πολιτικής (Τα Νέα, 19/01/21) και της 
δημοσιογραφίας (Τα Νέα, 20/01/21) . H Ζέφη Δημαδάμα και η Έλλη Στάη είχαν 1
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μιλήσει στο παρελθόν για τα περιστατικά , όμως τιτλοφορήθηκαν ξανά ως 2

καταγγελίες «σοκ». 

Η έναρξη των δημόσιων καταγγελιών για ανθρώπους του θεάτρου 
έγινε έπειτα από τη συνέντευξη της Ζέτα Δούκα στο «Πάμε Δανάη» (Mega TV, 
26/01/21). Ο ρυθμός των καταγγελιών από και για άτομα του καλλιτεχνικού 
χώρου αυξήθηκε ραγδαία και μαζί του αυξήθηκε και ο λυρισμός των 
πρωτοσέλιδων: «Ξέσπασε πόλεμος πίσω από τις κουίντες: Βόμβα στη 
σοουμπίζ» (Τα Νέα, 28/01/21), «Ηθοποιός σημαίνει φως... και ξύλο» (Ελεύθερος 
Τύπος, 31/1/21). Άλλο ένα ενδιαφέρον μιντιακό τέχνασμα, ενόσω 
συγκεντρώνονταν οι καταγγελίες εναντίον διάσημων ανθρώπων του θεάτρου, 
ήταν η απρόκλητη ανασκόπηση της ζωής και της καριέρας του Κ. 
Σπυρόπουλου (Fthis.gr, 27/01/21) και του Π. Φιλιππίδη (Fthis.gr, 28/01/21), λίγες 
μέρες πριν δημοσιοποιηθούν οι καταγγελίες εναντίον τους. 

Θέαμα

Ενώ τα πρωτοσέλιδα στα «Νέα» εκείνης της περιόδου παρουσίαζαν τις 
εξελίξεις στο θέμα ως «ελληνικό #ΜeΤoo» (18-23/01/21 & 30/1-8/02/21), στο 
πρωτοσέλιδο της επόμενης ημέρας μετά τις πολλαπλές κατηγορίες εις βάρος 
του Δημήτρη Λιγνάδη -και μόνο για εκείνη την ημέρα- ο τίτλος μετατράπηκε 
σε «#ΜeΤoo στο θέαμα» (Τα Νέα, 09/02/21). Όμως, με βάση τον ρόλο της 
Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην υπόθεση του πρώην διευθυντή 
του Εθνικού Θεάτρου, διορισμένου μάλιστα από την ίδια για «λόγους 
δημόσιου συμφέροντος» (tvxs.gr, 12/02/2021), καθώς και τη μετέπειτα μιντιακή 
διαχείριση της κυβέρνησης, η είδηση κάθε άλλο παρά εστιασμένη στον χώρο 
του θεάτρου θα έπρεπε να θεωρείται. Η υπουργός Πολιτισμού υποστήριξε πως 
η παραίτηση του Λιγνάδη από το Εθνικό Θέατρο οφείλεται σε φήμες και 
διαβεβαίωσε πως «το Υπουργείο δεν θα επιδείξει καμία ανοχή» («Κοινωνία 
Ώρα Mega», Mega TV, 8/02/21) ενώ, μία μέρα πριν τη σύλληψη του Λιγνάδη, η 
υπουργός σε συνέντευξη για το θέμα δήλωσε εξαπατημένη από τη «βαθιά 
υποκριτική τέχνη» του Λιγνάδη («Ειδήσεις», ΕΡΤ. ΑΕ 19/02/21), εναποθέτοντας 
τις ευθύνες ξανά στην αφηρημένη έννοια της «τέχνης» και παραμένοντας 
στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με αφορμή τη διαχείριση της 
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υπόθεσης, ξεκίνησε αίτημα για την παραίτησή της (ΕφΣυν, 19/02/21) και 
ακολούθησε το κίνημα «Μενδώνη Παραιτήσου» με διαμαρτυρίες και συλλογές 
υπογραφών. Μια άλλη παράμετρος της υπόθεσης Λιγνάδη που φέρνει ξανά το 
#ΜeΤoo και στον χώρο της εκπαίδευσης είναι οι 286 καταγγελίες απόφοιτων 
του Αρσάκειου για σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο σχολείο από τον Λιγνάδη 
και άλλους καθηγητές (thetoc.gr, 02/03/21). Την ίδια περίοδο, δημοσιεύονται και 
καταγγελίες για καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών (tanea.gr, 15/02/21), ενώ 
η πρωτοβουλία των σπουδαστών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού 
Θεάτρου (iefimerida.gr, 01/02/21) ανοίγει διάλογο με τη Διευθύντρια της 
Σχολής για τις συνθήκες εκφοβισμού και εκμετάλλευσης των θέσεων ισχύος 
(iefimerida.gr, 13/02/21). 

Η τηλεόραση συνέχιζε να αποτελεί κύριο Μέσο μετάδοσης του 
κινήματος #ΜeΤoo . Πολλές γυναίκες και άντρες συσπειρώθηκαν για ομαδικές 3

καταγγελίες (in.gr, 29/01/2021, 15/03/2021) και ενώ το μιντιακό αφήγημα τόνιζε 
και επικεντρωνόταν στον καλλιτεχνικό χώρο, τα εμπλεκόμενα άτομα που 
έφερναν τα βιώματά τους στον δημόσιο λόγο έπρεπε παράλληλα να 
υπενθυμίζουν ότι η κακοποίηση δεν συμβαίνει μόνο στο θέατρο. Ταυτόχρονα, 
ορισμένοι δημοσιογράφοι, με επίκληση στη «σοβαρότητα του θέματος», 
προσπάθησαν να υπονομεύσουν το κίνημα του #ΜeΤoo, με έναν ακαθόριστο 
φόβο για κάποιο «άλλο άκρο». Συγκεκριμένα, στο βραδινό δελτίο του ΣΚΑΪ, η 
Σία Κοσιώνη μετέφερε την ανησυχία της για την «ποινικοποίηση του φλερτ» 
στην καλεσμένη της Τζένη Μπότση, που μόλις είχε μοιραστεί το βίωμά της. Η 
συνεντευξιαζόμενη χρειάστηκε να υπενθυμίσει στη δημοσιογράφο ότι 
«υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλο το φλερτ, άλλο αυτή η βία» («Ειδήσεις 
Βραδινό Δελτίο» ΣΚΑΪ, 01/02/21). Σε αντίστοιχο περιστατικό στην εκπομπή «Το 
Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να αφιερώσει τηλεοπτικό χρόνο και 
στην «άλλη άποψη» του θέματος, κάτι που η συμπαρουσιάστριά του Φαίη 
Σκορδά απέτρεψε, δηλώνοντας: «Ας υπάρχει σε κάποιες κουβέντες που όμως 
δεν γίνονται δημόσια σας παρακαλώ πολύ» («Το Πρωινό» Ant1, 28/01/21). 
Ωστόσο, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του 
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Λιγνάδη, η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου αναρωτήθηκε: «Τα παιδιά αυτά 
που βρισκόντουσαν σε ένα σπίτι και ξενυχτάγανε και υφίσταντο αυτά που 
υφίσταντο, μάνα πατέρα δεν είχανε;» («Σήμερα», ΣΚΑΪ TV, 22/02/21), 
προσπαθώντας να μετατοπίσει την ευθύνη από τον διάσημο θύτη στα ανήλικα 
παιδιά και στις οικογένειές τους ή στην έλλειψη αυτών. 

Λίγους μήνες μετά, το #ΜeΤoo συνεχίζει να διεκδικεί τον χώρο του 
στα ελληνικά μίντια και κατάφερε να σχολιαστεί η «ομερτά» που επικρατεί 
στον αθλητισμό (efsyn.gr, 17/01/2021), το θέατρο (iefimerida, 17/02/2021) και τη 
δημοσιογραφία (thetoc.gr, 19/03/21), μεταξύ άλλων επαγγελματικών χώρων. 
Επιπλέον, το κίνημα υπήρξε αφορμή για ένα γενικότερο διάλογο για τη βία 
στους χώρους εργασίας. Από την άλλη, σε πολλές περιπτώσεις υπερίσχυσε το 
μιντιακό κατεστημένο που προτιμά τη σιωπή από την αμηχανία, ενώ σε άλλες, 
η συνεχής κατάπληξη με την οποία διαχειρίστηκαν τα περιστατικά του 
διακλαδικού #ΜeΤoo ορισμένα ΜΜΕ, αφήνει αδιευκρίνιστο το αν το «σοκ» 
προέρχεται από το ίδιο το συμβάν ή τη δημοσιοποίησή του. Ένα είναι σίγουρο, 
όσο σημαντική είναι η ευθύνη της Πολιτείας να τιμωρήσει τους θύτες και τους 
κακοποιητές που κατέχουν δημόσια αξιώματα και όχι μόνο, εξίσου σημαντική 
είναι και η αναγνώριση των πολλαπλών και διακλαδικών κακοποιήσεων ως 
απόρροιες του βυθού της ελληνικής ετεροπατριαρχικής κοινωνίας και των 
ΜΜΕ. Και οι καταγγελίες συνεχίζουν να αναδύονται. 
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«Γιατί τώρα;»

Θωμαΐς Κάββουρα 
Υπ. Δρ., Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Το κίνημα #ΜeΤoo έγινε παγκοσμίως γνωστό τον Οκτώβριο του 2017, όταν η 
ηθοποιός Alyssa Milano ζήτησε μέσω Twitter όσες γυναίκες επιθυμούν να 
γράψουν #ΜeΤoo σαν απάντηση στο δικό της tweet, εάν έχουν βιώσει 
σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση, καταγγέλλοντας έτσι τον παραγωγό 
ταινιών Harvey Weinstein. Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί η δημοσίευση 
του άρθρου των Jodi Kantor και Megan Twohey στους New York Times, όπου και 
ανέφεραν δεκάδες ονόματα γυναικών που κακοποιήθηκαν από τον παραγωγό 
του Hollywood. Στην Αμερική, η φράση «me too» ακούστηκε για πρώτη φορά το 
2006, από την αμερικανίδα ακτιβίστρια Tarana Burke, ούσα η ίδια επιζήσασα 
σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα, από τον Ιανουάριο του 2021 και μέχρι 
πρότινος, καταγράφηκε ένας καταιγισμός ειδήσεων από τα ΜΜΕ και γίναμε 
αποδέκτες δεκάδων καταγγελιών με αρχική αυτή της χρυσής Ολυμπιονίκη 
Σοφίας Μπεκατώρου. Ακολούθησαν φοιτήτριες και ηθοποιοί γυναίκες και, 
όπως ήταν αναμενόμενο, και άνδρες. Στο παρόν κείμενο θα γίνει αναφορά 
στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των ΜΜΕ ως προς τoν χειρισμό τους στις 
υποθέσεις κακοποίησης των τελευταίων μηνών. 

Τα ΜΜΕ θεωρείται ότι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται μια 
είδηση, αλλά και η απεικόνιση ατόμων και γεγονότων, μπορούν να 
επηρεάσουν τις προσωπικές, τις πολιτικές, τις κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς 
και το γενικότερο αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης (Sutherland, Easteal, 
Holland & Vaughan, 2019, σ. 2). Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες αποτελούν 
βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου διότι 
αναφέρονται στα τρέχοντα γεγονότα και παρέχουν ένα πλαίσιο για την 
ερμηνεία τους (Sutherland, McCormack, Pirkis, Vaughan, Dunne-Breen, Easteal & 
Holland, 2016, σ. 1). Παρατηρώντας την πρώτη υπόθεση της Σ. Μπεκατώρου, τα 
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δημοσιογραφικά Μέσα έσπευσαν να δείξουν την απέχθειά τους προς το 
ποινικό αδίκημα του βιασμού και την έκπληξή τους για αυτή την «περίεργη» 
ομοσπονδία που εκμεταλλεύεται αθλητές. Παράλληλα, όμως, με την απέχθεια 
αναδύθηκαν στερεότυπα και όλοι, μα όλοι οι δημοσιογράφοι, άρχισαν να 
ρωτούν τα χιλιοειπωμένα ερωτήματα «γιατί τώρα;», «πώς πήρες τη δύναμη 
τώρα;», «γιατί μετά από τόσο χρόνια;», «γιατί όχι νωρίτερα;» και 
ακολουθούσαν φράσεις υποτιθέμενης αιτιολογίας «μεταφέρω το ερώτημα 
κυρίως ανδρών», όπως ειπώθηκε στην κατ’ ιδίαν συνέντευξη της Ολυμπιονίκη.  

Στο πονηρό αυτό ερώτημα (καθότι την απάντηση τη γνωρίζουν), αλλά 
και σε όλα τα υπόλοιπα συμπαρομαρτούντα ερωτήματα, θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον, πριν αρχίσει να απολογείται ως ένοχη η επιζήσασα έμφυλης βίας, 
να ρωτήσει με το ίδιο θράσος τον/την δημοσιογράφο «γιατί θες να μου 
φορτώσεις ενοχές, εσύ θα το έλεγες;». Με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων, 
τα ΜΜΕ υπαινίσσονται ότι η γυναίκα είναι υπεύθυνη ή τουλάχιστον εν μέρει 
υπεύθυνη για τη θυματοποίησή της (Lloyd & Ramon, 2017, σ. 122). Ένα τέτοιο 
ερώτημα που φαινομενικά είναι απλό να απαντηθεί και να προσφέρει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις από το θύμα, υποσχόμενο στην κοινή γνώμη ότι λέει 
αλήθεια και δεν έχει ίδιον όφελος, στην πραγματικότητα δεν αποτελεί ένα 
αντικειμενικό και ουδέτερο ερώτημα. Η αναφορά βίαιων περιστατικών και 
κυρίως σεξουαλικών κακοποιήσεων από τα ΜΜΕ είναι σύνηθες 
χαρακτηριστικό των δυτικών κοινωνιών και όταν τίθενται σε ένα δελτίο 
ειδήσεων με ή χωρίς την παρουσία του καταγγελλόμενου, ο μόνος στόχος που 
έχουν είναι να εγείρουν συναισθήματα στο κοινό και ενοχές στο θύμα. 
Συνειδητά ή ασυνείδητα, οι δημοσιογράφοι αναπαριστούν μια πραγματικότητα 
(Wolf, 2013, σ. 362).

Μερικές μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού της κυρίας 
Μπεκατώρου, δόθηκε λίγη σημασία στις αναφορές φοιτητριών για σεξουαλική 
παρενόχληση από καθηγητές του ΑΠΘ και έπειτα από λίγο καιρό η είδηση 
χάθηκε, ήρθαν στο προσκήνιο περιστατικά λεκτικής, σωματικής και 
σεξουαλικής κακοποίησης από ηθοποιούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνονταν 
διαφορετικοί χαρακτηρισμοί για τα επώνυμα θύματα και για τους επώνυμους 
θύτες. Για τους θύτες μιλούσαν για πασίγνωστους, δημοφιλείς, 
καταξιωμένους και διακεκριμένους ανθρώπους, ενώ για τα θύματα 
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αναφερόταν απλώς η επαγγελματική τους ιδιότητα (τραγουδίστρια ή 
ηθοποιός). Σε ισχυρισμούς και μαρτυρίες για λεκτική και ψυχολογική βία 
γινόταν αναφορά στην «έντονη προσωπικότητα» του δράστη και ταυτόχρονα 
στη σπουδαιότητά του ως ηθοποιός, ως μέσο αντιστάθμισης και υποβίβασης 
της σημασίας της πράξης του. Τα ενοχικά ερωτήματα παρέμειναν ίδια και 
γίνονταν οριακά χειρότερα όταν το θύμα ήταν άνδρας. Δημοσιογράφοι 
ρωτούσαν γιατί το θύμα δεν αντέδρασε με χειροδικία απέναντι στον θύτη ή 
γιατί δεν κατέθεσε μήνυση. Αυτοδικία και βία ως απάντηση στη βία. Ο δρόμος 
για να διεκδικήσει ένας άνθρωπος την αξιοπρέπειά του είναι να γίνει θύτης. 
Άνδρες και γυναίκες τείνουν να συγκρίνουν τις ενέργειες ενός θύματος με 
αυτό που πιστεύουν ότι θα είχαν κάνει οι ίδιοι σε μια παρόμοια κατάσταση και 
η κατά φαντασία αντίδραση συνήθως περιλαμβάνει επιθετική αντίσταση, 
ακόμη και όταν ο δράστης είναι μεγαλόσωμος και δυνατότερος (Dewan, σ. 
2018). 

Ο λόγος είναι το κυρίαρχο μέσο που δημιουργεί εικόνες και 
κατευθύνει τα συμπεράσματα της κοινής γνώμης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να συγκαλύψει τη σοβαρότητα ή την αληθινή φύση της βίας που 
διαπράττεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με υπερβολικές 
λεπτομέρειες για να στρέψει αλλού το βλέμμα και να υποβαθμίσει ή να 
ελαχιστοποιήσει τις συνθήκες του εγκλήματος (Sutherland κ.ά., 2016, σ. 21). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση Λιγνάδη. Με αφορμή μαρτυρίες που 
καταδείκνυαν αισχρές πράξεις και ποινικά αδικήματα προς ανήλικα παιδιά, 
κυρίως αγόρια, έγινε αναφορά σε επισκέψεις νεαρών αγοριών στο σπίτι του 
καταγγελλόμενου. Σε αυτή την υπόθεση, δεν έγινε απλώς μετάθεση ευθυνών 
στο θύμα ρωτώντας «γιατί τώρα;», αλλά και στους γονείς των παιδιών, καθώς 
με απύθμενο θράσος διατυπώθηκε το εξής: «αυτά τα παιδιά μάνα, πατέρα δεν 
είχαν;». Τη στιγμή της προφυλάκισης ειπώθηκε ότι ο κατηγορούμενος έχει «το 
βλέμμα του φόβου, της ανησυχίας και της απόγνωσης […] το νόμισμα έχει δύο 
όψεις και το #ΜeΤoo έχει φέρει μια επανάσταση, που μπορεί να έχει και 
παράπλευρα θύματα». Τα ενοχικά ερωτήματα και τα στερεότυπα που εύκολα 
προέκυψαν κάλυψαν, τόσο τη σύντομη είδηση για κύκλωμα παιδεραστίας που 
ερευνούταν το 2012 και άφηνε αιχμές ότι συνδέεται με τον καταγγελλόμενο, 
όσο και τις υποψίες για εμπλοκή ΜΚΟ στις σεξουαλικές κακοποιήσεις των 
παιδιών. Εντέχνως το βάρος μετατοπίστηκε στον εγκληματία και όχι στο 
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έγκλημα. Το ελληνικό #ΜeΤoo ξαφνικά σταμάτησε με την υπόθεση και την 
προφυλάκιση Λιγνάδη. 

Η δύναμη των ΜΜΕ είναι ότι διαδίδουν μια πληροφορία μαζικά σε 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μια πανίσχυρη πλατφόρμα από την οποία θα 
εκπαιδευόταν η κοινωνία (Isaacs & Mthembu, 2018, σ. 480). Αντ’ αυτού 
διατηρούν την εσφαλμένη αντίληψη ότι τα θύματα είναι υπεύθυνα για τη βία 
που υφίστανται από τους δράστες και τροποποιώντας τη δική τους 
συμπεριφορά μπορούσαν να έχουν αποσοβήσει τη διάπραξη του αδικήματος.

Κλείνοντας, θα εκφράσω μια τελευταία σκέψη. Τα ΜΜΕ δεν έδειξαν 
την ίδια συμπαράσταση, το ενδιαφέρον και την ανατροφοδότηση 
πληροφοριών στο περιστατικό εκδικητικής πορνογραφίας στο πρόσωπο της 
Ιωάννας Τούνη. Γιατί άραγε το ελληνικό #ΜeΤoo δεν ξεκίνησε τον Ιούλιο του 
2020, όταν πλήθος κόσμου έσπευσε να την υποστηρίξει με το χαρακτηριστικό 
hashtag #MeKatheTouni; Μήπως η Ι. Τούνη για πολλούς δεν αγγίζει την 
κανονικότητα, όπως ορίζεται από την κοινωνία; Δεν είναι παντρεμένη ή έστω 
χωρισμένη (μετά από γάμο), δεν έχει παιδιά, δεν έχει ένα συνηθισμένο 
επάγγελμα, παρόλα αυτά της συνέβη κάτι το οποίο θα έπρεπε να ιδωθεί 
σοβαρά, από τη στιγμή που έχει αποτελέσει αιτία για ειδεχθέστερα εγκλήματα, 
με πιο πρόσφατο τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. 
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Έμφυλα ζητήματα στην ελληνική δημοσιογραφία

Χρήστος Κωστόπουλος
Λέκτορας Μαζικής Επικοινωνίας, Curtin University Malaysia

Το παρόν κείμενο επιχειρεί μια επισκόπηση της θέσης των γυναικών 
δημοσιογράφων στα ελληνικά ΜΜΕ, καθώς και στην αντιπροσώπευση 
διαφορετικών φωνών στο περιεχόμενό τους. Η πρόσφατη έρευνα του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Media Democracy 
Monitor 2020 του Euromedia Group (Papathanassopoulos et al, 2021), φέρνει στο 
φως μια σειρά ανησυχητικών ευρημάτων για τη συνεισφορά της 
δημοσιογραφίας στη δημοκρατία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον απόηχο της 
κρίσης χρέους, καθώς και της πανδημίας. Αρκετά από αυτά τα ευρήματα 
έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας στην ελληνική δημοσιογραφία και 
διάφορους συστημικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην ένταση των 
έμφυλων ανισοτήτων που προϋπήρχαν στο τοπίο των κυρίαρχων ελληνικών 
ΜΜΕ.

Η αντίληψη των έμφυλων ανισοτήτων στα ΜΜΕ από τους ίδιους τους 
δημοσιογράφους διαφέρει βάσει του φύλου του δημοσιογράφου. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι άνδρες δημοσιογράφοι δεν αναγνωρίζουν την 
ύπαρξη ανισοτήτων σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους, ενώ κάποιοι 
από αυτούς μάλιστα δηλώνουν ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι είναι πιο 
προνομιούχες από τους άνδρες. Ωστόσο, οι γυναίκες δημοσιογράφοι 
περιγράφουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα 
στην οποία, παρόλο που γυναίκες δημοσιογράφοι προσλαμβάνονται μαζικά, 
δεν προωθούνται αντίστοιχα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενώ υπάρχουν 
και σημαντικές ανισότητες στις απολαβές τους. 

Μια σειρά θεμάτων φύλου απασχολεί την ελληνική δημοσιογραφία, 
είτε αυτά αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους δημοσιογράφους  είτε όχι. Τα 
θέματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την ίδια τη δημοσιογραφική κουλτούρα της 
χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη επίσημων κανόνων και δομών. 
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Για παράδειγμα, η ελληνική δημοσιογραφία δεν διαθέτει πρόβλεψη επίσημων 
κανόνων για την υποστήριξη ή την προώθηση της καριέρας γυναικών 
δημοσιογράφων, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν γόνιμο έδαφος για την 
πρόσβασή τους σε διοικητικές θέσεις. Επιπροσθέτως, υπάρχει παντελής 
έλλειψη οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης της συμμετοχής των γυναικών 
δημοσιογράφων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός των οργανισμών 
ΜΜΕ στους οποίους και εργάζονται. Φυσικά, αυτό το φαινόμενο δεν 
απασχολεί αποκλειστικά τις γυναίκες δημοσιογράφους, αλλά πηγάζει από τη 
γενικότερη παράδοση της ελληνικής δημοσιογραφίας, η οποία δεν στηρίζεται 
σε επίσημους κανόνες και διαδικασίες, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Μια παράδοση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική 
δημοσιογραφία δεν έχει αναπτυχθεί ως ένας αυτόνομος θεσμός που 
διαχωρίζεται από άλλους θεσμούς και διαθέτει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 
επαγγελματικών αξιών και πρακτικών (Hallin & Papathanassopoulos, 2002). 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι η δημιουργία ενός 
παράδοξου φαινομένου. Παρόλο που οι γυναίκες φοιτήτριες δημοσιογραφίας 
είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες στα ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας και αντίστοιχα οι προσλήψεις γυναικών δημοσιογράφων 
από τα ΜΜΕ αποτελούν την πλειονότητα, ο αριθμός γυναικών που βρίσκονται 
σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στους οργανισμούς ΜΜΕ της χώρας δεν 
αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματικότητα. Αν και υπάρχουν γυναίκες που, είτε 
παλαιότερα είτε τώρα ασκούν τη δημοσιογραφία από διοικητικές θέσεις ή 
θέσεις αρχισυνταξίας, αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν μάλλον την εξαίρεση 
παρά τον κανόνα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Μία από τις αρχισυντάκτριες 
ελληνικού Μέσου αναφέρει στο Media Democracy Monitor 2020 
(Papathanassopoulos et al, 2021), ότι μια γυναίκα στη δημοσιογραφία πρέπει να 
αποδείξει πολύ περισσότερο την αξία της από έναν άνδρα της ίδιας θέσης, 
ενώ αναφέρει ότι το 2019 δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα διευθύντρια σε 
κανέναν οργανισμό ΜΜΕ στην Ελλάδα. Το κυριότερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι 
ότι τα ελληνικά ΜΜΕ δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη και την επιμονή αυτών 
των έμφυλων θεμάτων και ως εκ τούτου δεν έχουν θεσπίσει κανόνες για την 
αντιμετώπισή τους.  
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Παρόμοια έλλειψη επίσημων κανόνων εμφανίζεται και στο ζήτημα της 
ισότητας των φύλων στο ίδιο το δημοσιογραφικό έργο και ιδιαίτερα στην 
επιλογή πηγών στο ρεπορτάζ. Η επιλογή των πηγών γίνεται κατά βούληση και 
ο κάθε δημοσιογράφος αποφασίζει εάν θα γίνει σεβαστή η ισορροπία 
εκπροσώπησης μεταξύ των δυο φύλων . Στους μεγαλύτερους 
δημοσιογραφικούς οργανισμούς της χώρας υπάρχει έλλειψη μιας κουλτούρας 
που θα διαφύλαττε την έμφυλη ισορροπία στο περιεχόμενο που παράγουν και 
αυτό αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη επίσημων κανόνων σχετικά με την 
ισορροπία των δυο φύλων ως πηγές του ρεπορτάζ. Αυτή η ισορροπία είναι 
καίριας σημασίας , εάν τα ΜΜΕ επιθυμούν να μεταφέρουν μια 
αντιπροσωπευτική εικόνα της κοινωνίας και του πλουραλισμού φωνών που 
ενυπάρχουν σε αυτήν και η έλλειψη οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης του 
δημοσιογραφικού δυναμικού σε τέτοια ζητήματα είναι ενδεικτική ενός 
ευρύτερου προβλήματος των ελληνικών ΜΜΕ. 

Συγκεκριμένα, όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο άρθρο για την 
πανδημία, τα ελληνικά κυρίαρχα ΜΜΕ δεν επιθυμούν να αποτυπώσουν πιστά 
την κοινωνική πραγματικότητα βάσει σχεδιασμού, καθώς επιτελούν τον ρόλο 
εργαλειοποίησης που επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους και όχι τον ευρύτερο 
κανονιστικό ρόλο που θα έπρεπε να έχουν. Επομένως, η έλλειψη συνείδησης 
στα mainstream ΜΜΕ για την ανάγκη ισόρροπης αντιπροσώπευσης έμφυλων 
φωνών στο ρεπορτάζ δεν πρέπει να αποτελεί μεγάλη έκπληξη, τη στιγμή που η 
απεικόνιση μιας αντιπροσωπευτικής πραγματικότητας δεν αποτελεί 
αντικειμενικό στόχο των ελληνικών κυρίαρχων ΜΜΕ. Το ελληνικό μιντιακό 
τοπίο ούτως ή άλλως δεν παρουσιάζει πολλά παραδείγματα, ή κάποιες 
ιδιαίτερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν 
από την ισορροπία των φύλων στο περιεχόμενό του ή στη συμπερίληψη 
ποικίλων φωνών. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ή κωδικοποιημένες 
πρακτικές και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση σε αυτά τα ζητήματα 
όταν αναλαμβάνει ένας δημοσιογράφος κάποιο ρεπορτάζ. Η μοναδική 
περίπτωση που αυτό συμβαίνει, όπως περιέγραψαν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι 
που συμμετείχαν στην έρευνα, αφορούσε κάποιους οργανισμούς ΜΜΕ στους 
οποίους υπήρχε μια αντίληψη ότι κάποια θέματα είναι πιο σχετικά με τις 
γυναίκες από κάποια άλλα. Μια αντίληψη η οποία εκ των πραγμάτων μπορεί να 
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είναι σεξιστική και πεπαλαιωμένη, όταν ως «γυναικεία» ζητήματα 
αντιμετωπίζονται ως επί το πλείστον θέματα που εμπίπτουν στα λεγόμενα «soft 
news».

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αξία στο να συμπεριληφθεί και μια κριτική 
στην ίδια τη θεώρηση των έμφυλων ζητημάτων ως θεμάτων αντιπροσώπευσης 
των γυναικών στα υψηλότερα κλιμάκια της δημοσιογραφικής εξουσίας και 
εκπροσώπησης ποικίλων φωνών στο περιεχόμενο των ΜΜΕ. Σαφώς και είναι 
καίριας σημασίας για τη δημοκρατία να υπάρχει ισόρροπη αντιπροσώπευση 
των φύλων σε θέσεις εξουσίας και στην ίδια την απεικόνιση της κοινωνικής 
πραγματικότητας, ωστόσο το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης δεν 
τελειώνει εκεί. Οι πατριαρχικές δομές, σύμφυτες με τον ίδιο τον καπιταλισμό, 
παραμένουν άθικτες εάν η κριτική τελειώσει σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν 
αρκετά παραδείγματα γυναικών που αναρριχήθηκαν στις υψηλότερες θέσεις 
της εξουσίας, όχι μόνο της δημοσιογραφικής αλλά και της πολιτικής, που δεν 
προώθησαν την υπόθεση του φεμινισμού, πολλές φορές αναπαράγοντας και οι 
ίδιες την πατριαρχική εξουσία και την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Η 
συμπερίληψη ποικίλων φωνών και πηγών στη δημοσιογραφική έρευνα δεν 
μπορεί από μόνη της να εκδημοκρατίσει τη λειτουργία των ΜΜΕ. Επομένως, 
αν και είναι σημαντικό να μπουν αυτά τα ζητήματα στην ατζέντα, ούτως ώστε 
να ξεκινήσει η συζήτηση για τις έμφυλες διαφορές στη δημοσιογραφία, το 
μεγάλο ζήτημα παραμένει η συστημική αντιμετώπιση των πατριαρχικών δομών 
και η τελική τους αποδόμηση.   
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«Σπάζοντας τη σιωπή»: Μιντιακές αναπαραστάσεις 
του #MeToo στην Ελλάδα

Αγγελική Μητροπούλου
Υπ. Δρ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστημονική συνεργάτιδα ΕΝΑ

Αφετηριακές επισημάνσεις

Το κίνημα του #MeToo ξεκίνησε από την Αμερική την ίδια χρονιά που στην 
Ελλάδα ψηφιζόταν ο νόμος για την ποινικοποίηση του βιασμού εντός γάμου, 
δηλαδή το 2006. Αρχικά ως όραμα, έπειτα ως κίνημα στα «άγουρα», για την 
εποχή εκείνη, social media. Η Tarana Burke δημιούργησε μία σελίδα στο 
MySpace με την ονομασία Me Too. Καλούσε τις γυναίκες όλων των ηλικιών και 
των φυλών να καταθέσουν τις εμπειρίες τους. Το σκεπτικό ήταν ότι τα θύματα 
δεν έπρεπε να αισθάνονται μόνα τους και δεν έπρεπε πια να σιωπούν. Ωστόσο, 
το φαινόμενο απέκτησε παγκόσμια διάσταση τον Οκτώβριο του 2017 έπειτα 
από σειρά άρθρων των New York Times και τις κατηγορίες εναντίον του Harvey 
Weinstein, ενός από τους σημαντικότερους -τότε- παράγοντες του 
καλλιτεχνικού χώρου. Το tweet της Alyssa Milano που ωθούσε τα θύματα να 
μοιραστούν τα βιώματά τους προκάλεσε τότε ένα ντόμινο δημόσιων 
καταγγελιών και προσωπικών ιστοριών σεξουαλικής κακοποίησης (Starkley et 
al., 2019). Παράλληλα, αναδείχθηκε στις ΗΠΑ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να 
περιγράψει εκείνες και εκείνους που «σπάνε τη σιωπή» ή αλλιώς «silence 
brakers», το οποίο φαίνεται να έχει εφαρμόσιμα χαρακτηριστικά σε διάφορες 
χώρες (Starkley et al., 2019). 

Το #MeΤoo, ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένα αυθόρμητο αλλά 
δυναμικό κίνημα που έφερε στο φως περιστατικά κακοποίησης, δεν παύει να 
αποτελεί παράλληλα και έναν τρόπο να γίνει ένα χρόνιο φαινόμενο 
περισσότερο ορατό. Πράγματι, η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και η 
βία λόγω φύλου έχει τόσο βαθιές ρίζες στην πατριαρχική κοινωνία και είναι 
τόσο δεμένη με τις κοινωνικές ανισότητες όλων των ειδών, ώστε να φαντάζει 
σχεδόν αναμενόμενη η σιωπή των ΜΜΕ απέναντι στο κατακλυσμικό αυτό 
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φαινόμενο. Αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται και στην Ελλάδα εδώ και 
δεκαετίες -ειδικά στους εργασιακούς χώρους- ωστόσο δεν χαρακτηρίζονταν 
από τέτοια έντονη προβολή στα Μέσα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, 
σε κάποιο βαθμό, αυτή η έλλειψη ορατότητας (η «φυσιολογική» σιωπή των 
ΜΜΕ) έχει συμβάλει, εν μέρει, σε μια «κανονικοποίηση» τέτοιων φαινομένων. 
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ποιες και πώς υποθέσεις κακοποίησης, κυρίως 
γυναικών, παρουσιάζονταν στα δελτία ειδήσεων και σε καθημερινές εκπομπές 
υψηλών ζωνών τηλεθέασης πριν από τη δημόσια εξομολόγηση της Σοφίας 
Μπεκατώρου και πώς στις περισσότερες περιπτώσεις η ευθύνη μετατίθετο 
στις γυναίκες θύματα. 

Αντλώντας στοιχεία από διεθνείς μελέτες που αποτυπώνουν συμπεράσματα 
των διαφόρων εκφάνσεων του φαινομένου #MeToo σε διάφορες χώρες, 
ξεχωρίζει η κωδικοποίηση για την αναγνώριση συγκεκριμένου πλαισίου αυτών 
που κυριαρχούν στα media διεθνώς, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τέσσερις 
επιμέρους τύπους παρουσίασης των θυμάτων (Starkey et. al., 2019):

1. Ο τύπος του «γενναίου θύματος που σπάει τη σιωπή», βρίσκει το 
κουράγιο και βγαίνει «μπροστά». Τα δελτία ειδήσεων που βασίζονται σε 
αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούν συχνά λέξεις όπως «κουράγιο» και 
«γενναιότητα» για να περιγράψουν τα θύματα.

2. Το «στωικό θύμα ενός άδικου συστήματος» είναι το πλαίσιο εκείνο που 
λαμβάνει υπόψη το ρίσκο που αναλαμβάνει κάθε θύμα που προσπαθεί 
να βρει το δίκιο του μέσα σε ένα άδικο σύστημα.

3. Ο τύπος του «διστακτικού ή του θύματος που έχει ανακάμψει», που 
σπάει τη σιωπή αλλά καταλήγει να πρωταγωνιστεί ακούσια σε ένα 
παγκόσμιο κίνημα. Ειδικότερα για την περίπτωση του θύματος που έχει 
ανακάμψει, εκείνο αρχικώς έχει αντέξει τις επιθέσεις και αργότερα 
καταλήγει να έχει ηρωική συμπεριφορά.

4. Ο τύπος της «υστερικής τσούλας» είναι εκείνο με την πιο αρνητική 
χροιά. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συναισθήματα του θύματος που σπάει τη 
σιωπή, η σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά και η αξιοπιστία του 
ευρύτερα αμφισβητούνται. 
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Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι οι πολίτες, στις περιπτώσεις που 
εκτίθενται σε μηνύματα που προβάλλονται από τα Μέσα με έντονο κοινωνικό 
αποτύπωμα, όπως οι παρουσιάσεις προσωπικών ιστοριών σεξουαλικής 
κακοποίησης, φαίνεται να έχουν εμπλοκή λαμβάνοντας αποφάσεις για το πώς 
θα ερμηνεύουν ένα κοινωνικό φαινόμενο και αν θα υιοθετήσουν ή όχι τον 
τρόπο που αυτό αποτυπώνεται από τα Μέσα, συμπεριφορά που είναι 
συνηθισμένη ιδιαίτερα στον ακτιβισμό μέσω hashtag (όπως ήταν αρχικά το 
#MeToo) (Fung & Scheufele, 2014). Επομένως, είναι πιθανό να υπάρχουν 
διαφορές και αποκλίσεις ανάμεσα στο πώς προβάλλονται τα θύματα του 
#MeToo στα media και στις αναπαραστάσεις που τελικά υιοθετούν οι πολίτες. 

Πριν και μετά τη Σοφία Μπεκατώρου

Τα τελευταία δύο έτη, μεταξύ άλλων περιστατικών που δεν πήραν την ίδια 
έκταση, το τηλεοπτικό κοινό είδε σε απευθείας μετάδοση την Κατερίνα 
Γκαγκάκη  να σχολιάζει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης φοιτήτριας 4

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία της 
φοιτήτριας, με τρόπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και την 
απομάκρυνσή της από την εκπομπή στην οποία συμμετείχε στο πάνελ, αλλά 
και παίκτη του δημοφιλούς reality Big Brother  με περηφάνεια να ενισχύει την 5

κουλτούρα του βιασμού, προκαλώντας νέες αντιδράσεις, κυρίως στα social 
media. Αυτά τα περιστατικά έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα σεξουαλικής 
παρενόχλησης, προκάλεσαν έντονες πιέσεις από το κοινό που εκφράστηκε 
μέσω των social media, αλλά, έπειτα από κάποια άμεση και σύντομης διάρκειας 
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εκτόνωση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν οδήγησαν σε μια αλυσιδωτή 
δημόσια αποκάλυψη και άλλων αντίστοιχων ιστοριών. Έδειξαν όμως τη 
δύναμη των πολιτών που επέλεξαν να εκφραστούν και να ασκήσουν κριτική 
στα πρόσωπα, τις εκπομπές, αλλά και τους ίδιους τους τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Θα μπορούσε κανείς ίσως να ισχυριστεί ότι η υποδοχή που έτυχαν 
αυτά τα περιστατικά από τους χρήστες των social media «έστρωσαν» κάπως το 
έδαφος, δείχνοντας αντανακλαστικά που απορρίπτουν τον σεξισμό και τα 
πρότυπα που κατά καιρούς έχει ή που συνήθως αναπαράγει η τηλεόραση. 

Μήνες, μόλις, μετά τα περιστατικά αυτά που μεταδόθηκαν και 
συζητήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση, η Σοφία Μπεκατώρου, Ολυμπιονίκης 
και ιδιαίτερα αγαπητό -και χαμηλών τόνων- πρόσωπο, προχώρησε σε δημόσια 
καταγγελία ότι στα 22 της είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση από γνωστό 
αθλητικό παράγοντα. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι η Σοφία 
Μπεκατώρου είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά κάνοντας παρέμβαση σε 
διαδικτυακή -ανοιχτή στο κοινό- εκδήλωση για την έμφυλη βία της Στέγης του 
Ιδρύματος Ωνάση τον Νοέμβρη του 2020 και μερικές εβδομάδες μετά από την 
αρχική της παρέμβαση ακολούθησε νέα, εφ’ όλης της ύλης, συνέντευξη στο 
περιοδικό Marie Claire.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να κάνει δημόσια 
δήλωση υποστήριξης προς τη Σοφία Μπεκατώρου και η αθλήτρια συναντήθηκε 
ακόμα και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί, μέσω των δελτίων ειδήσεων και των πρωινών εκπομπών, 
έσπευσαν να στηρίξουν την Σ. Μπεκατώρου. Κανείς δεν φαίνεται να είχε 
υπολογίσει το φαινόμενο του ντόμινο που θα ακολουθούσε, με αλυσιδωτές 
καταγγελίες, ωστόσο από συγκεκριμένους χώρους, κυρίως από τον 
καλλιτεχνικό αλλά και τον αθλητικό. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι με τη 
Σοφία Μπεκατώρου ξεκίνησε ένας γύρος στο πλαίσιο του οποίου το 
προσωπικό πρόβλημα σεξουαλικής παρενόχλησης γίνεται δημόσιο πρόβλημα, 
περιλαμβάνοντας πολιτικούς δρώντες αλλά και θεσμικά όργανα, ενώ καίριο 
ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις εξουσίας. Το ενδιαφέρον, στη συνέχεια, 
μεταφέρθηκε από τον αθλητισμό στον χώρο του θεάματος, με την ηθοποιό 
Ζέτα Δούκα να φέρνει στο φως της δημοσιότητας ιστορίες ψυχολογικής 
κακοποίησης και λεκτικής βίας που γρήγορα έσπευσαν να υποστηρίξουν και 
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πάλι δημόσια αρκετοί και αρκετές συνάδελφοί της. Το τρίτο και κυριότερο, 
ίσως, περιστατικό από πλευράς δημοσιότητας, κορύφωσε και τις πολιτικές 
αντιδράσεις. Οι αποκαλύψεις για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, τότε 
καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, τον οποίο 
καταγγέλλουν δημόσια και στον εισαγγελέα άνδρες όλων των ηλικιών, 
συνταράσσουν εκ νέου το ευρύ κοινό που παρακολουθεί -εν μέσω 
παρατεταμένου εγκλεισμού- τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές 
εκπομπές. Ξεχωρίζει, ίσως, η συνέντευξη του Νίκου Σ. που περιέγραψε 
αναλυτικά βασανιστήρια και κακοποίηση (σεξουαλικά και άλλα), όχι μόνο για 
την αμεσότητα των περιγραφών του θύματος αλλά και γιατί, όπως φαίνεται 
από την αλληλουχία των γεγονότων, η δημοσιοποίησή της επέφερε και την 
αρχή της πτώσης «του βασιλιά». Η κυβέρνηση αμήχανη και μετέπειτα 
αμυντική, «νίπτει τας χείρας» για την επιλογή του συγκεκριμένου ατόμου να 
ηγηθεί ενός κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της χώρας, ενώ οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί μέσα από εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων, επιχειρούν να 
«αποκόψουν» τεχνηέντως το άτομο από το σύστημα που τον ανέδειξε. Για μία 
ακόμα φορά, τα social media είναι αυτά που δίνουν το υποστηρικτικό και 
ακτιβιστικό στίγμα που εκ φύσεως έχει το #MeToo, με τους πολίτες να ασκούν 
πίεση για πιο αντικειμενική ενημέρωση και σεβασμό στα θύματα και τη 
χρονική στιγμή που επέλεγαν να μιλήσουν. Επί της ουσίας, ενώ τα κανάλια 
προσπαθούν να υποβαθμίσουν το θέμα, τα social media το διατηρούν ψηλά 
στον δημόσιο λόγο, δίνοντας έτσι χώρο και στήριξη ώστε να βρίσκουν 
διαρκώς θύματα το θάρρος για δημόσιες καταγγελίες. Σήμερα, η λίστα των 
καταγγελιών, δημόσιων και μη, αυξάνεται διαρκώς, αν και με μικρότερη 
ένταση. 

Τι συμπεράσματα μπορεί κανείς να εξάγει με βάση τα όσα σύντομα 
αναφέρονται στο παρόν για τις μιντιακές αναπαραστάσεις του #MeToo στην 
Ελλάδα; 
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Τροφή για σκέψη

Σε γενικές γραμμές, φαινόμενα όπως το #MeToo, δεν μπορεί να ισχυριστεί 
κανείς με σιγουριά ότι ολοκληρώνονται. Σίγουρα ολοκληρώνεται ένας κύκλος, 
αλλά ταυτόχρονα και αιφνιδιαστικά μπορεί να ανοίξει ένας άλλος. Στην 
Ελλάδα, το #MeToo φαίνεται να προβλήθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς 
ίσως λιγότερο με την αρχική του υπόσταση, δηλαδή ως «social media activism» 
και περισσότερο ως ένα «σύνθημα», ένα «brand name» του φαινομένου των 
αποκαλύψεων σεξουαλικής κακοποίησης. Με βάση την τυπολογία των Starkey 
et al. (2019) που αναφέρθηκε ανωτέρω, φαίνεται εκ πρώτης οι κύριοι 
πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες να ανήκουν στην πρώτη κατηγορία 
(media framing-μιντιακή πλαισίωση), αποτελώντας θύματα που βγήκαν γενναία 
μπροστά και συνειδητά, «σπάζοντας τη σιωπή». Κατάφεραν να κάνουν ορατές 
τις ιστορίες τους και τις εκφάνσεις που η σεξουαλική κακοποίηση λαμβάνει σε 
κάποιους χώρους, ωστόσο όχι σε όλους. Άνοιξαν έναν κύκλο ο οποίος 
παραμένει ακόμα ανοικτός, όπως φαίνεται και από νέες καταγγελίες που 
αναδεικνύονται στα δελτία ειδήσεων, παρά τους πιο αργούς ρυθμούς 
αποκαλύψεων. Ανακοινώθηκαν μάλιστα και κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις από 
τον Πρωθυπουργό για τη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία. Σε αυτό το 
σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από τις αποκαλύψεις αυτές, επί 
πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργίας Νίκης Κεραμέως, στο 
χαρτοφυλάκιο της Παιδείας καταργήθηκε η «Θεματική Εβδομάδα» στα 
Γυμνάσια, ένας θεσμός στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να αναπληρώσουν -κατά ένα μέρος- την παντελή έλλειψη του μαθήματος της 
σεξουαλικής αγωγής από τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών των σχολείων 
(Αγγελή, 26/02/2021).

Οι τηλεθεατές και καταναλωτές οδήγησαν στην απόσυρση χορηγών 
από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, διότι δεν συμφώνησαν με τον 
τρόπο που εκείνη φάνηκε να υιοθετεί έναν λόγο συμπονετικό και γεμάτο 
ενσυναίσθηση για τον χρόνο που περνούσε στο κελί του ο προφυλακισμένος 
Δημήτρης Λιγνάδης. Πίεσαν δημόσια -και πάλι μέσω των social media- και 
τελικά υπενθύμισαν τη δύναμη της «ψηφιακής πίεσης» που είναι σε θέση να 
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ασκούν. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα τηλεοπτικά και τα ψηφιακά 
Μέσα λειτούργησαν και σε αυτή την περίπτωση «συνδυαστικά», αν και 
αρκετές φορές αντιθετικά ως προς την κατεύθυνση των αντιδράσεων, για τη 
δημόσια υποστήριξη των θυμάτων και τον εμπλουτισμό της δημόσιας 
συζήτησης γύρω από το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημασία να γίνονται ορατές ιστορίες θυμάτων, 
αλλά και ο ίδιος ο κοινωνικός ακτιβισμός, όπως αυτός εκφράζεται και μέσα 
από ψηφιακά Μέσα, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα εν 
γένει τίθενται διαρκώς υπό αίρεση. 
Ωστόσο, δεν παύουν να μετεωρίζονται και διάφορα, μάλλον ρητορικά 
ερωτήματα, τα οποία παρατίθενται αντί κατακλείδας:

• Γιατί το κοινό ήταν πιο ανοικτό ή ανεκτικό στο να δεχθεί τέτοια 
ερεθίσματα αυτή τη φορά, ενώ παλαιότερα που είχαν γίνει καταγγελίες 
δημόσιες δεν πήραν την ίδια έκταση;

• Τι ρόλο διαδραμάτισαν για την έκταση που πήραν οι καταγγελίες: (α) ότι 
προέρχονται από διάσημους και (β) από γνώριμα πρόσωπα από τον χώρο 
του αθλητισμού ;

• Έπαιξε ρόλο σε κάθε μία από τις περιπτώσεις το επάγγελμα/
απασχόληση των θυμάτων που αποφάσισαν να εκθέσουν δημόσια τις 
ιστορίες τους; 

• Πώς οι πολίτες αντιμετώπισαν τα θύματα όταν άκουσαν ή διάβασαν τις 
ιστορίες τους; Είναι ίδιος ο τρόπος που παρουσιάστηκαν τα θύματα από 
τα media και ο τρόπος με τον οποίο τα αντιλήφθηκαν οι πολίτες; Θα 
μπορούσε για παράδειγμα ένα θύμα να παρουσιαστεί από τα media με 
βάση το πρότυπο της «υστερικής τσούλας» και οι πολίτες να το 
αντιληφθούν ως ένα θύμα «γενναίο που σπάει τη σιωπή»; 

• Θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά τα ελληνικά Μέσα τις υποθέσεις που 
είδαν το φως της δημοσιότητας αν δεν υπήρχε όλη η πίεση και κριτική 
που ασκούν τα social media;
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• Οι γυναίκες που δεν είναι δημόσια πρόσωπα τι πιθανότητες έχουν να 
ξεκινήσουν ένα κύμα αλληλεγγύης; Θα είχαν την ίδια απήχηση οι 
καταγγελίες αν δεν τις ξεκινούσε μια «διάσημη»;

• Πώς μιλά κανείς για τα θύματα και τις πράξεις (α) στα δελτία ειδήσεων, 
(β) στις τηλεοπτικές εκπομπές και πώς παρουσιάζονται στις ελληνικές 
σειρές και αφιερώματα πριν και μετά τις αποκαλύψεις για το ελληνικό 
#MeToo;

• Κατά πόσο μπορεί πραγματικά να αλλάξει μακροπρόθεσμα ο 
στερεοτυπικός λόγος που κατά βάση κυριαρχεί στα Μέσα;
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Ας σπάσουμε την αποσιώπηση: Η έμφυλη βία, από το 
ακατανόητο στο αδιανόητο

Άννα Καραστάθη
Συνδιευθύντρια, Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο Έρευνας, Μεταδιδακτορική 

ερευνήτρια, TRANSCITY: Space, Gender, and Transitions in Athens, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Η σειρά καταγγελιών έμφυλης και σεξουαλικής βίας που συγκροτούν το 
#MeToo στον ελληνικό χώρο έχει ανοίξει τη δημόσια συζήτηση για ένα 
φαινόμενο το οποίο, παρά την πανταχού παρούσα ύπαρξή του, κατασκευάζεται 
συνεχώς ως «αόρατο». Η συστηματική συσκότιση και αποσιώπηση της 
έμφυλης βίας στις ετεροπατριαρχικές κοινωνίες αποτελεί, όχι μόνο καίριο 
εμπόδιο στην καταγγελία συγκεκριμένων περιστατικών, αλλά και μηχανισμό 
της αναπαραγωγής της βίας. Παραδόξως, όμως, η προσταγή να «σπάσουν τη 
σιωπή» άτομα που έχουν δεχτεί βία δύναται να αναπαράγει ακριβώς την 
αποσιώπηση του ίδιου του φαινομένου που υποτίθεται ότι αναδεικνύει. 

Ενώ τα άτομα που έχουν δεχτεί βία καλούνται να μιλήσουν, στην 
πραγματικότητα την ευθύνη για τη «σιωπή» -αν υπάρχει, όντως, σιωπή- τη 
φέρουν όχι οι επιζούσες, επιζώντα και επιζώντες της βίας. Τη φέρουν, όπως 
φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για τη διαπροσωπική βία, οι κοινωνικά 
ενδυναμωμένοι θύτες οι οποίοι την ασκούν. Οφείλουν να μιλήσουν στο 
πλαίσιο ανάληψης ευθύνης, αναστοχασμού και προσπάθειας επανόρθωσης και 
επούλωσης των τραυμάτων που οι ίδιες τους οι πράξεις έχουν προκαλέσει. 
Φυσικά, όπως γνωρίζουμε, αυτό δεν συμβαίνει γενικά, έως σχεδόν ποτέ.

Έχουν επίσης ευθύνη να «σπάσουν τη σιωπή» και οι ηθικοί αυτουργοί 
της βίας: φυσικά πρόσωπα που συγκαλύπτουν και ενθαρρύνουν τη συγκάλυψη 
στο εργασιακό, στο οικογενειακό, στο φιλικό, ή στο μαθησιακό περιβάλλον. 
Στο λεωφορείο, οι επιβάτες που συχνά στρέφουν τη ματιά τους στην άλλη 
κατεύθυνση. Εικάζεται πως γύρω από τον κάθε κακοποιητή υπάρχει ένα 
κύκλωμα που του προσφέρει κατανόηση, προστασία και ανοχή, αν όχι 
φροντίδα, επιβράβευση και προνόμιο. Απώτερη ευθύνη έχουν οι θεσμοί που 
δομούν, επιτρέπουν και κανονικοποιούν πολλαπλές μορφές βίας εις βάρος 
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των έμφυλα, φυλετικά και ταξικά καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων. Πολλά 
άτομα που έχουν δεχτεί βία, όχι μόνο δεν έχουν απομείνει σιωπηλά, αλλά 
μάχονται στην καθημερινότητα να αναγνωριστεί η βία ως τέτοια και να δοθεί 
κοινωνική σημασία στην επιβίωσή τους. Απλά συνήθως δεν ακούγονται. 
Πνίγονται οι μαρτυρίες τους μέσω της επιστημολογικής βίας (Dotson, 2011). 
Άρα, αν το ζήτημα είναι να σπάσουμε κάτι, αντί για τη σιωπή θα έπρεπε να 
σπάσουμε την αποσιώπηση. 

Όσο λυτρωτική και ενδυναμωτική είναι «η μετατροπή της σιωπής σε 
λόγο και δράση» (Lorde, 1983) και όσο σημαντικό είναι οι επιζούσες/επιζώντα/
επιζώντες της βίας να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν τα βιώματά τους, να 
ακουστούν και να λάβουν υποστήριξη, φροντίδα και επανορθωτική 
δικαιοσύνη, τόσο απαραίτητο είναι να μάθουμε να αφουγκραζόμαστε τη 
σιωπή, μια κοινωνικά (και συχνά νομικά) επιβεβλημένη συνθήκη. Αποτελεί 
πτυχή της ίδιας της βίας. Άρα, το πρόβλημα της βίας -αν όντως στόχος είναι 
να απελευθερώσουμε τα άτομα που τη βιώνουν- δεν λύνεται με την 
παρότρυνση «μιλήστε», ιδιαίτερα όταν η παρότρυνση προέρχεται από τους 
ίδιους συστημικούς μηχανισμούς και θεσμούς που προάγουν τη βία. Αντ’ 
αυτού, υποστηρίζουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν οι αδερφές/τα αδέρφια μας 
με την ενσώματη προσπάθεια να ακούσουμε τον ήχο της σιωπής. «Αδερφή 
μου σε πιστεύω», λέει το διεθνικό φεμινιστικό ρητό. Σε πιστεύω όχι μόνο όταν 
μιλάς, αλλά και πριν, ή χωρίς να μιλήσεις.

Σε μια κυνική κίνηση οικειοποίησης του «από τα κάτω» χαρακτήρα του 
#MeToo και σαφούς προσπάθειας κινηματικής αποδυνάμωσής του, η Γενική 
Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων (μετονομασμένη και επαγόμενη, από το 2019, στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων) αναρτά ενημερωτική ιστοσελίδα που --πέραν της 
διαφήμισης τηλεφωνικών γραμμών και συνοπτικών ορισμών (τριών εννοιών: 
του βιασμού , της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης)- περιέχει μόνο γραφιστικά που επαναλαμβάνουν τα εξής 
μηνύματα: «δεν είσαι μόνη»/«δεν είσαι μόνος», «μαζί σπάμε τη σιωπή», «ως 
εδώ», «σπάσε τον φόβο, σπάσε τη σιωπή»… (ΓΓΔΟΠΙΦ, 2021α). (Τα ίδια 
γραφιστικά εμφανίζονται σε συλλεκτικά γραμματόσημα χάρη σε συνεργασία 
με τα ΕΛΤΑ [ΓΓΔΟΠΙΦ, 2021β].) Επιπρόσθετα, ενημερώνει: «Σύντομα θα 
υπάρχουν ανακοινώσεις για πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν 

 |    �     | 34

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1527-2001.2011.01177.x
https://metoogreece.gr
https://www.isotita.gr/%2525CE%2525B4%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525BF-%2525CF%252584%2525CF%25258D%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CF%252585-%2525CF%252584%2525CE%2525B1-%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CF%252584%2525CE%2525B1-%2525CF%252585%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AF%2525CE%2525B6%2525CE%2525BF%2525CF%252585%2525CE%2525BD-%2525CF%252584%2525CE%2525BF-meto/


       Media Jokers    	 	 	             ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ
	 	 	             
|______________________|	 	 	 	          

τον καθένα και την καθεμία να αντιδράσει σε κάθε μορφή παρενόχλησης και 
κακοποίησης» (έμφαση στο πρωτότυπο). Λες και πρόκειται για μια ξαφνική, 
απρόβλεπτη κατάσταση -μια ακόμα «κρίση»- στην οποία σπεύδει, αλλά 
δυσκολεύεται το κράτος να αντενεργήσει. Λες και μπορούμε να περιμένουμε 
άλλο. Λες και περιμένουμε από το ίδιο κράτος που συστημικά αναπαράγει τη 
βία να πρωτοστατήσει στην εξάλειψή της.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας (παγκοσμίως) διαφάνηκε πως η εντολή 
«μένουμε σπίτι» χωρίς καμία κρατική ή κοινωνική μέριμνα για τη συστηματική 
ενδοοικογενειακή κακοποίηση (Σπαθαρά, 2020) έθεσε σε οξύ κίνδυνο 
γυναίκες, λεσβίες, γκέι, τρανς, ίντερσεξ και κουήρ άτομα (ιδιαίτερα ανήλικα 
άτομα), εφήβους και παιδιά (γενικότερα) (Κουφονικολάκου, 2020), ηλικιωμένα 
άτομα και άτομα με αναπηρία, αλλά και εσώκλειστες οικιακές βοηθούς -συχνά 
προσφύγισσες και μετανάστριες με επισφαλές νομικό καθεστώς. Όταν, μέσω 
φεμινιστικών κινηματικών πρωτοβουλιών (Καμία Ανοχή, 2020) η «πανδημία» 
της έμφυλης βίας αναδείχθηκε, η απάντηση της Γενικής Γραμματείας ήταν να 
διευκρινίσει ότι «Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε σιωπηλές. Η παραμονή στο 
σπίτι δεν σημαίνει ανοχή στη βία» (ΓΓΔΟΠΙΦ, 2020· βλ. General Secretariat, 
2020, σ. 47). Δεδομένης της απομόνωσης των επιζουσών βίας συχνά στο ίδιο 
σπίτι με τον κακοποιητή τους -αποτέλεσμα του μόνου ουσιαστικού μέτρου 
«ασφάλειας» που πήρε η κυβέρνηση κατά την πανδημία- η συμβουλή η ίδια (να 
καλέσεις τη γραμμή SOS 15900 ή -«εάν δεν μπορείς να μιλήσεις»- να στείλεις 
μέιλ στο sos15900@isotita.gr) (ΓΓΔΟΠΙΦ, 2020), όσο καλοπροαίρετη, δύναται να 
είναι επικίνδυνη. 

Όπως έχει σημειωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, ο κίνδυνος της 
τιμωρητικής βίας και δη της γυναικοκτονίας πολλαπλασιάζεται όταν ένας 
ενδοοικογενειακός θύτης αντιλαμβάνεται τις προσπάθειες διαφυγής του 
θύματός του. Πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη στον Καναδά ανέδειξε ανάμεσα 
στους δύο υψηλότερους παράγοντες κινδύνου της ενδοοικογενειακής 
δολοφονίας (1) το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας του θύτη κατά του 
θύματος (73%) και (2) τον πραγματικό ή σε εξέλιξη χωρισμό του ζευγαριού 
(70%) (Dawson & Piscitelli, 2017, σ. 5). Το δεύτερο-κυματικό φεμινιστικό κίνημα 
δημιούργησε στρατηγικές ασφαλούς εξόδου με την υποστήριξη δικτύων και 
καταφύγιων σε μυστικές τοποθεσίες για γυναίκες που εγκατέλειψαν τους 
κακοποιούς τους. Ακριβώς επειδή, χωρίς υποστήριξη και βοήθεια, σε 
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ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να φύγεις. Παρ’ όλα αυτά, 
η πιο συνηθισμένη, κοινότοπη ερώτηση που συνέχεια αναπαράγεται και στα 
ΜΜΕ -μετά το «γιατί δεν μίλησες νωρίτερα;»- που αποσκοπεί στο να προβάλει 
πάνω στο θύμα ή την ευθύνη της κακοποίησής του ή την αύρα της 
αναξιοπιστίας που αμέσως όταν μιλήσουν περιβάλλει τις επιζούσες έμφυλης 
και σεξουαλικής βίας είναι: «και γιατί δεν έφυγες;».

Αφανίζοντας την ευθύνη του κράτους για τις επιπτώσεις των ίδιων των 
υγειονομικών μέτρων που έχει επινοήσει και την εσκεμμένη συρρίκνωση 
κοινωνικής φροντίδας, βλέπουμε στο «Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε 
σιωπηλές» τη μετατόπιση του βάρους της αντιμετώπισης της βίας -αλλά και 
του ιού- στα ίδια τα υποκείμενα που πλήττονται από αυτή. Η ίδια η προσταγή 
-«Μένουμε σπίτι αλλά δεν ανεχόμαστε τη βία»- εάν ήταν εφικτή, σίγουρα 
παραπλανεί μέσω της χρήσης του πρώτου προσώπου πληθυντικού.  

Η διαπροσωπική βία, η οποία είναι στο επίκεντρο του #MeToo, αποτελεί 
συνάρτηση δομικών, θεσμικών, επιστημολογικών και αναπαραστιακών μορφών 
βίας, τις οποίες παράγουν συνυφασμένα συστήματα καταπίεσης και 
προνομίου. Η έμφυλη βία αναπαράγεται μέσω διαπροσωπικών σχέσεων 
εξουσίας που δεν αποτελούν εξαίρεση ή αποστροφή από την κανονικότητα. 
Αντιθέτως, εξασφαλίζουν τον λειτουργικό κανόνα, το άρρητο κοινωνικό 
συμβόλαιο, την ιεραρχική δομή αυτής και κάθε ετεροπατριαρχικής, φυλετικά 
καπιταλιστικής, εθνικής κοινωνίας.  

Δεν είναι μόνο χρονική σύμπτωση που το #MeToo στην Ελλάδα 
εκτυλίσσεται ταυτόχρονα με την ευρεία κινητοποίηση ενάντια στην 
αστυνομική βία και την κρατική καταστολή στα πανεπιστήμια, τους δρόμους, 
τις πλατείες και τις γειτονιές, στον έβδομο όροφο της ΓΑΔΑ και στα 
κρατητήρια, τις φυλακές και τα κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών, 
τα υδάτινα και χερσαία σύνορα. Η διαθεματική ανάλυση της βίας (Crenshaw, 
1991) δεν αφορά μόνο στη διασταύρωση φύλου, εθνικότητας, φυλής, 
σεξουαλικότητας, τάξης, πολιτικού καθεστώτος, αναπηρίας, ηλικίας και άλλων 
αξόνων καταπίεσης και προνομίου· η διαθεματικότητα επίσης φέρνει στο 
προσκήνιο την αδιάρρηκτη συνύφανση δομικών, θεσμικών, αναπαραστατικών, 
επιστημολογικών και διαπροσωπικών μορφών βίας (INCITE!, 2016). Πρόκειται 
για κινηματική πρόκληση κομβικής σημασίας του πώς θα γεφυρώσουμε 
διακριτές, ως τώρα, διεκδικήσεις οι οποίες, όμως, αφορούν στα συνυφασμένα 
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συστήματα καταπίεσης που αναπαράγει η βία σε όλες τις εκφάνσεις της -είτε 
η σεξουαλική παρενόχληση από εργοδότη, είτε ο βιασμός από αστυνομικό, 
είτε η πολιτική των επαναπροωθήσεων, του φυλετικού διαχωρισμού και της 
μαζικής κράτησης και φυλάκισης.

Η αδυναμία να κατανοήσουμε το φαινόμενο της έμφυλης και 
σεξουαλικής βίας οφείλεται, παραδόξως, όχι στο ότι είναι απόκρυφη, σπάνια, 
μυστηριώδης, ή «σιωπηλό» φαινόμενο. Αντιθέτως, αδυνατούμε να 
κατανοήσουμε τι είναι η έμφυλη βία επειδή αποτελεί ατμόσφαιρα: πανταχού 
παρούσα, ταυτόχρονα ασφυκτική και τετριμμένη, αιφνιδιαστική και ρωγματική 
(Καραστάθη, 2018). Θεωρώ ότι μόνο μέσω μιας διαθεματικής φεμινιστικής 
οπτικής, μόνο μέσω ενός καταργητικού φεμινιστικού συλλογικού αγώνα 
(Davis, 2018), μπορούμε να μεταβούμε από την αδυναμία μας να 
κατανοήσουμε την έμφυλη βία στο να την καταστήσουμε αδιανόητη (Kaba στο 
Jaffe, 2017).
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«Είναι τραγικό αυτό το μοδάτο πράγμα που πάει να ξεκινήσει 
αυτήν τη στιγμή»: Σημειώσεις πάνω στις γλωσσικές 
στρατηγικές των υπόπτων του ελληνικού #MeToo

Γιώργος Πολυμενέας
Δημοσιογράφος, Δρ., Τμήμα Μετάφρασης και Επιστημών της Γλώσσας, 

Universitat Pompeu Fabra, Βαρκελώνη

Λίγες μόλις μέρες μετά τη λεπτομερή αφήγηση της Σοφίας Μπεκατώρου για 
τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε νεαρή ηλικία από τον Αριστείδη 
Αδαμόπουλο, τέως αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, μια 
σειρά προσωπικών εξομολογήσεων και καταγγελιών από άνδρες και γυναίκες 
ηθοποιούς κατέστησε ορατά πολυάριθμα περιστατικά εργασιακού 
εκφοβισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στον χώρο του 
ελληνικού θεάτρου. Τα περιστατικά αυτά έγιναν γνωστά κυρίως μέσα από τις 
αφηγήσεις των ίδιων των θυμάτων σε τηλεοπτικές εκπομπές και κοινωνικά 
δίκτυα, ενώ, για έναν μεγάλο αριθμό σχετικών υποθέσεων, κατατέθηκαν 
επίσημες καταγγελίες είτε στις Αρχές είτε στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο 
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Οι συγκεκριμένες αφηγήσεις αποτέλεσαν 
βασικό όχημα προκειμένου να επιτευχθεί η για πολλούς (πρβλ. Arendt, 1973· 
Beck & Beck-Gernsheim, 2002· Budgeon, 2003· Ford, 2011· Rottenberg, 2014) 
επισφαλής μετάβαση από το προσωπικό βίωμα στο πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή 
στην αμφισβήτηση και την ανατροπή των εδραιωμένων άνισων έμφυλων 
σχέσεων (Friedan, 1963· Hanisch, 1969). Για αρκετούς αναλυτές (πρβλ. Banet-
Weiser, 2015, 2018· Clark-Parsons, 2019) άλλωστε του κινήματος #MeToo, 
υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση ανάμεσα στις οικονομίες της 
ορατότητας και τις πολιτικές της ορατότητας. Οι πρώτες προτάσσουν τον 
ατομικό χαρακτήρα της προσωπικής εμπειρίας, την οποία διαχειρίζονται ως 
ένα ακόμα αγαθό μέσα στον καπιταλισμό, ενώ οι δεύτερες βλέπουν μια 
μαρτυρία ως τμήμα ενός συλλογικού αγώνα με πολιτικούς στόχους.
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Καθώς η εξιστόρηση κακοποιητικών εμπειριών κυριαρχούσε στον 
δημόσιο λόγο, γινόταν σαφές ότι οι συμπεριφορές με τις οποίες έρχονταν 
αντιμέτωπα τα θύματα δεν ήταν μεμονωμένες, αλλά συνδέονταν άρρηκτα με 
ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ασύμμετρες σχέσεις ανάμεσα 
στα δύο φύλα, τον τρόπο με τον οποίο αυτές εδραιώνονται μέσω της 
πατριαρχίας, καθώς και με την κατά περίπτωση ενεργοποίησή τους εντός του 
εργασιακού περιβάλλοντος (McDonald & Charlesworth, 2013). 

Κρίσιμος παράγοντας της μελέτης του «ελληνικού κινήματος #MeToo» 
είναι ο λόγος, δηλαδή οι γλωσσικές αναπαραστάσεις που απαντώνται στις 
αφηγήσεις των θυμάτων και που μέσα από αυτές κατασκευάστηκε και 
νοηματοδοτήθηκε η πραγματικότητα (δράσεις, δρώντες κ.λπ.). Το παρόν 
κείμενο ωστόσο θα επικεντρωθεί στον αντίστοιχα κρίσιμο λόγο των 
φερόμενων ως δραστών των κακοποιητικών συμπεριφορών. Οι ύποπτοι μιας 
σειράς γλωσσικών στρατηγικών (Reisigl & Wodak, 20163) επιχείρησαν να 
ανασκευάσουν ή να υποβαθμίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται από 
τα θύματα. 

Θα ξεπερνούσε κατά πολύ τους στόχους του παρόντος κειμένου μια 
λεπτομερής ανάλυση του λόγου των υπόπτων. Θα ξεχωρίσω ωστόσο δηλώσεις 
τεσσάρων εξ αυτών, του Γιώργου Κιμούλη, του Δημήτρη Λιγνάδη, του Κώστα 
Σπυρόπουλου και του Πέτρου Φιλιππίδη και θα αναφερθώ σύντομα σε 
ορισμένες γλωσσικές στρατηγικές με τις οποίες κάθε ένας από τους 
προαναφερόμενους επιχειρεί να κατασκευάσει γλωσσικά τη δική του εκδοχή 
των γεγονότων ή να αντικρούσει τους ισχυρισμούς για τις πράξεις που του 
αποδίδονται. Όλες οι δηλώσεις είτε έγιναν σε ΜΜΕ είτε απεστάλησαν σε ΜΜΕ 
με σκοπό τη δημοσίευσή τους και σε κάθε περίπτωση αναπαράχθηκαν και 
σχολιάστηκαν από τα ΜΜΕ.

Παρά τις ομοιότητές τους στο περιεχόμενο, οι δηλώσεις που θα 
αναλυθούν στη συνέχεια διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς δύο βασικές 
παραμέτρους. Η πρώτη αφορά την πηγή της προέλευσής τους. Οι Κιμούλης 
και Λιγνάδης τοποθετήθηκαν οι ίδιοι, ενώ οι Σπυρόπουλος και Φιλιππίδης 
έκαναν δηλώσεις μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Η δεύτερη 
παράμετρος σχετίζεται με το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκουν. Οι δηλώσεις 
του Γ. Κιμούλη προέρχονται από συνεντεύξεις (Mega Channel, news247.gr). 
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Εκείνες του Δ. Λιγνάδη ανήκουν στο κειμενικό είδος της επιστολής και, τέλος, 
οι δηλώσεις των Φιλιππίδη και Σπυρόπουλου στο κειμενικό είδος της εξώδικης 
δήλωσης.

Κοινή στρατηγική σε όλους τους υπόπτους είναι η συστηματική 
υποβάθμιση της αξιοπιστίας των καταγγελιών. Αυτό επιτυγχάνεται διττά. 
Πρώτον, αξιολογείται αρνητικά το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, όπως 
και ο βαθμός αξιοπιστίας τους. Για παράδειγμα, ο Δ. Λιγνάδης στην επιστολή 
παραίτησής του από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού 
Θεάτρου, κάνει λόγο για φήμες, υπονοούμενα και διαρροές γύρω από το 
πρόσωπό του. Με τις συγκεκριμένες λεξικές επιλογές υιοθετεί αρνητική 
στάση ως προς τον βαθμό αληθείας και αξιοπιστίας των όσων είχαν 
καταγγελθεί εναντίον του τη στιγμή δημοσιοποίησης της επιστολής. 
Αντίστοιχα, ο Γ. Κιμούλης αναπαριστά αρνητικά τις καταγγέλλουσες και τους 
καταγγέλλοντες υποβαθμίζοντας το περιεχόμενο του λόγου τους 
χρησιμοποιώντας ψευδοευθύ λόγο (Polymeneas, 2018). «Ο κάθε πικραμένος θα 
βγαίνει τώρα και θα λέει “αυτός μου φέρθηκε άσχημα” ή “με κοίταξε στραβά 
και μου είπε αυτό”», news247.gr). Δεύτερον, τονίζεται η έλλειψη θεσμικού 
κύρους του λόγου των θυμάτων, καθώς πολλές από αυτές τις καταγγελίες δεν 
κατατέθηκαν, αρχικά, σε κάποιο επίσημο όργανο ή φορέα. Ο Π. Φιλιππίδης 
επιλέγει τα «τηλεδίκες» και «τηλεδικαστήρια», τονίζοντας έτσι σιωπηρά την 
έλλειψη θεσμικής νομιμοποίησης των όσων καταγγέλλονται και ο 
Σπυρόπουλος αντίστοιχα στη δική του δήλωση αναφέρει ρητά ότι «δεν 
υφίσταται καταγγελία που να μπορεί να ερευνηθεί από τον μόνο θεσμό που 
έχει αυτή την εξουσία, ήτοι τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ». Παράλληλα, όλοι οι ύποπτοι στις 
δηλώσεις τους αναφέρουν ρητά ότι οι δικές τους πράξεις κινούνται εντός του 
θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τους δικονομικούς κώδικες. Η επίκληση 
στις νομικές διαδικασίες που ακολουθούν οι ίδιοι συγκροτεί μια στρατηγική 
νομιμοποίησης (Martin Rojo & van Dijk, 1997) των δικών τους δράσεων για την 
αποφυγή των κατηγοριών και, το σημαντικότερο, του δικού τους λόγου έναντι 
του λόγου των καταγγελλουσών. Υπό αυτό το πρίσμα, επιχειρούν να 
κατασκευάσουν τον δικό τους λόγο ως περισσότερο αξιόπιστο και να τον 
αντιπαραβάλλουν με τον λιγότερο αξιόπιστο λόγο των θυμάτων, ο οποίος 
παράχθηκε έξω από τα αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια (πρβλ. «[Α]λλά η Πολιτεία 
έχει θεσπίσει μια συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε καταγγελία, και σίγουρα 

 |    �     | 42



       Media Jokers    	 	 	             ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ
	 	 	             
|______________________|	 	 	 	          

αυτή δεν είναι μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, ιστοσελίδων ή μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης», Φιλιππίδης). Μάλιστα, ο Γ. Κιμούλης υποβαθμίζει την αξιοπιστία 
της εναντίον του καταγγελίας από την ηθοποιό Ζέτα Δούκα, υποδεικνύοντας 
τις τυπικές διαδικασίες που θα όφειλε να είχε ακολουθήσει εκείνη εφόσον 
ήθελε να καταγγείλει περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού («Μιλάμε για μια 
υποτιθέμενη εργατική διαφωνία, διαφωνία εργασίας που θα μπορούσε να 
λυθεί με απλό τρόπο. Πάει κανείς στον εργοδότη λέει “μου φέρεται άσχημα 
παρακαλώ πάρα πολύ αν δεν σταματήσει θα πάω στην επιθεώρηση εργασίας”», 
Mega· «Αν υπήρχε ένα είδος bullying, εκείνη εκ των πραγμάτων έπρεπε να πάει 
στον παραγωγό και να πει “αν συνεχίσει να μου φέρεται έτσι, εγώ θα πάω στην 
επιθεώρηση εργασίας”», news247.gr).

Επίσης, κοινή σε όλους τους υπόπτους είναι και η γλωσσική 
αναπαράσταση των εαυτών τους ως θυμάτων (Xu & Tan, 2020). Η αρχική 
στρατηγική της υποβάθμισης των καταγγελιών έρχεται να ενισχυθεί με τη 
στρατηγική της θυματοποίησης: ο Δ. Λιγνάδης αναφέρει ότι «[α]φού οι 
επιθέσεις, έστω κι έτσι, είναι προσωπικές, επιλέγω να σταθώ κι εγώ όρθιος 
απέναντί τους ως πρόσωπο και όχι να κρυφτώ στην κουίντα του Εθνικού 
Θεάτρου» και κάνει λόγο για στοχοποίηση. Παρόμοια, στην εξώδικη δήλωση 
του συνηγόρου Κ. Σπυρόπουλου συναντάμε το «στοχοποιείται βάναυσα», ενώ 
ο Π . Φιλιππίδης χρησιμοποιεί μεταφορικό λόγο («Αρνούμαι να 
κατακρεουργηθώ σε τηλεοπτικά παράθυρα»).

Στις δηλώσεις του Π. Φιλιππίδη και του Κ. Σπυρόπουλου παρατηρούμε 
ότι οι ύποπτοι, παράλληλα με τη γλωσσική κατασκευή των ίδιων ως θυμάτων, 
προβάλλουν θετικά τους εαυτούς τους επικαλούμενοι τη μακροχρόνια 
επαγγελματική τους διαδρομή, θεωρώντας ότι αποτελεί αυταπόδεικτο 
τεκμήριο αξιοπιστίας ή ακόμα και αθωότητας («Ξέρετε ποιος είμαι τα 
τελευταία 35 χρόνια», Φιλιππίδης· «Υπενθυμίζω ότι στη διάρκεια της 
πολυετούς καριέρας του […] οι συνεργασίες του υπήρξαν πάντοτε αρμονικές, 
μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας», 
Σπυρόπουλος).

Πριν ολοκληρώσουμε, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δηλώσεις του Γ. 
Κιμούλη έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον διότι οι καταγγελίες εις βάρος του για 
εργασιακό εκφοβισμό και βιαιοπραγία ήταν οι πρώτες που αφορούσαν τον 
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χώρο του θεάτρου. Στον δικό του λόγο, λοιπόν, απαντώνται ορισμένες 
στρατηγικές που αξιοποιούν συνήθως οι ύποπτοι για τέτοιες πράξεις και 
συμπεριφορές (πρβλ. Lumsden & Morgan, 2017· Xu & Tan, 2020), οι οποίες 
ωστόσο απουσιάζουν από τον λόγο των υπόλοιπων υπόπτων, πιθανόν κάτω από 
το βάρος της ολοένα αυξανόμενης δημόσιας κατακραυγής. Ο Γ. Κιμούλης 
κατηγορεί τη Ζ. Δούκα, το θύμα των συμπεριφορών του, και της αποδίδει 
ιδιοτελή κίνητρα (το περίφημο «τώρα το θυμήθηκε;») και παράλληλα επιχειρεί 
να μεταβάλει το θέμα της συζήτησης και να παραβλέψει τη σημασία των εις 
βάρος του καταγγελιών, κάνοντας έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην υπόθεση 
της Μπεκατώρου και της δικής του υπόθεσης («Θεωρώ απαράδεκτο το να 
χρησιμοποιείται η πολύ σωστή πράξη της κυρίας Μπεκατώρου και να 
προσπαθεί ο οποιοσδήποτε έχει νιώσει προσβεβλημένος, θιγμένος, 
θυμωμένος, έχει στεναχωρηθεί να έρχεται μετά από 13 χρόνια, να περιγράφει 
ένα γεγονός, να υπερβάλει, να προσθέτει ψευδή γεγονότα που θα τα πάρει 
πίσω συν τω χρόνω», Mega· «Είναι τραγικό αυτό το μοδάτο πράγμα που πάει να 
ξεκινήσει αυτήν τη στιγμή. Το να αντιμετωπίζουμε σοβαρές καταγγελίες ως 
μία μόδα […] Στην Μπεκατώρου βιαιοπράγησαν σεξουαλικά. Δεν είναι το ίδιο», 
news247.gr).

Συνοψίζοντας, οι τέσσερις ύποπτοι επιλέγουν γλωσσικές στρατηγικές 
μέσω των οποίων ενεργοποιούν για τους εαυτούς μια ταυτότητα πολλαπλά 
προνομιακή: έχουν τη δικαιοδοσία να υποβαθμίσουν την αξιοπιστία του λόγου 
των θυμάτων, νομιμοποιούν τις δικές τους θέσεις επικαλούμενοι και 
τηρώντας τις τυπικές διαδικασίες που θα όφειλαν, κατά τους ίδιους, να είχαν 
ακολουθήσει και τα θύματα, επιτίθενται στα θύματα κατηγορώντας τα για 
ιδιοτέλεια, αντικρούουν κατηγορίες χρησιμοποιώντας ως τεκμήριο τη χρονική 
διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Ακόμα και η στρατηγική 
της αυτοθυματοποίησης λειτουργεί ως δείκτης ανωτερότητας καθώς 
προβάλλει τους θύτες, όχι μόνο ως αδίκως κατηγορούμενους, αλλά και ως 
γενναία αντιστεκόμενες μονάδες απέναντι στην οργή ενός απρόσωπου όχλου. 
Με όλα τα παραπάνω να αναπαράγουν την άνιση σχέση ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Το κυριότερο: φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται η θέση (Bacchi & Eveline, 
2010· Uggen & Blackstone, 2004) ότι εντός της πατριαρχίας κάθε κακοποιητική 
συμπεριφορά δεν αποτελεί απλώς μια στατική και μονοδιάστατη έκφανση 
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έμφυλης επιβολής και εξουσίας, αλλά μια δυναμική πρακτική μέσα από την 
οποία πραγματώνεται η αρρενωπότητα.
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#MeToo ή αλλιώς η επιτελεστικότητα της γνώσης 
(αυτού που ήδη ξέρουμε)

Ειρήνη Αβραμοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Θα ξεκινήσω με ένα απλό αλλά καίριο ερώτημα: Πώς μπορούμε να μιλήσουμε 
για την έμφυλη και σεξουαλική βία χωρίς να αναπαράγουμε τον στιγματισμό ή 
τα αντίποινα, αλλά και εν γένει χωρίς να αναπαράγουμε το προσωπικό και 
κοινωνικοπολιτικό τραύμα που προκαλεί αυτή η εμπειρία; Η ανάγκη που 
υπάρχει για μια ουσιαστική δημόσια διαβούλευση με βάση αυτό το ερώτημα 
αναδείχθηκε και πάλι πρόσφατα μέσα από τον καταιγιστικό τρόπο με τον οποίο 
το ελληνικό #MeToo έγινε βάιραλ τους προηγούμενους μήνες, ενώ η ένταση 
της αρχικής του απήχησης ή ο «θόρυβος» που προκάλεσε, φαίνεται πως έχει 
ήδη καταλαγιάσει, ενώ σύντομα μπορεί και να ξεχαστεί -κάτι που δεν θα 
πρέπει να μας προκαλεί ακριβώς και έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη που 
υπάρχει να σκεφτούμε ξανά την έμφυλη και σεξουαλική βία, κακοποίηση και 
παραβίαση πέρα από μια αντανακλαστική αντίδραση στη ροή των ειδήσεων 
εκείνων που σοκάρουν ενώ αναπαράγουν κάτι κοινότοπο· μπορεί να είναι και 
μια εξαιρετική ευκαιρία για μια εκ νέου, αλλά πλέον ουσιαστική, δημόσια 
διαβούλευση επί του θέματος. Σε αυτό θα εστιάσω στο παρόν κείμενο.

Ας εξετάσουμε, καταρχάς, το τι ακριβώς αποτελεί «είδηση» στην 
πρόσφατη ειδησεογραφία: δηλαδή τι γνώση μεταδίδουν αυτές οι ειδήσεις ή, 
πιο συγκεκριμένα, το πώς μαθαίνουμε να γνωρίζουμε κάτι που πολλές φορές 
ήδη ξέρουμε. Η θεωρητικός κριτικής θεωρίας, σπουδών φύλου και κουήρ 
θεωρίας, Eve Kosofsky Sedgwick θέτει το εξής ερώτημα, καλώντας μας να 
σκεφτούμε την επιτελεστικότητα της γνώσης: «Τι κάνει η γνώση -η αναζήτησή 
της, το να την έχεις και να την εκθέτεις, το να υποδέχεσαι ξανά μία γνώση γι’ 
αυτό που κάποιος/α ήδη ξέρει;» (2003, σ. 124). 
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Πριν από δύο περίπου χρόνια, όταν το #ΜeΤoo έγινε βάιραλ στο 
Facebook και εμφανίστηκε ξαφνικά στους τοίχους τόσων φίλων από όλα τα 
μέρη του κόσμου, διερωτήθηκα αρχικά για το τι μπορεί να σημαίνει το 
παράδοξο του να υποδέχεσαι ξανά μια γνώση γι' αυτό που ήδη ξέρεις, όπως 
και το πόσο αδιανόητο εμφανίζεται να φαίνεται κάτι που ταυτόχρονα είναι 
εντελώς κοινότοπο, όπως η έμφυλη βία. Εξ' ου και το ερώτημα αυτό μας 
προτρέπει να εστιάσουμε, όχι απλά στην έκπληξη της είδησης, αλλά στις 
συνέπειες της επαναληπτικότητας αυτής της γνώσης. 

Καταρχάς, ένα πρακτικό αλλά και ταυτόχρονα αναλυτικό πρόβλημα με 
το θέμα της παραγωγής της γνώσης -ειδικά εκείνης που σχετίζεται με τη βία 
και το τραύμα- είναι ότι γνωρίζουμε ξεχνώντας, ή αλλιώς, ότι η έκθεση σε μια 
(νέα) γνώση μας κάνει να ξεχνάμε τι γνωρίζαμε ήδη. Πιο συγκεκριμένα, ας 
πάρουμε ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται βάιραλ το #MeToo 
στους χολιγουντιανούς κύκλους. Η γνώση ότι «και εγώ» έχω υποστεί έμφυλη 
βία, μεταφέρεται ξαφνικά ως μια (νέα) είδηση που μας κάνει να ξεχνάμε ότι η 
αφροαμερικανή ακτιβίστρια Tarana Burke κουόταρε το #MeToo για πρώτη φορά 
το 2006, αντηχώντας το μήνυμα ότι ο ρατσισμός και ο σεξισμός βαδίζουν χέρι-
χέρι (δείτε επίσης Athanasiou & Efthymiou, 2019· Bourke, 2021). Με τον ίδιο 
τρόπο, μας κάνει να ξεχνάμε ότι η αντήχηση του κινήματος Black Lives Matter 
δεν έπεται του #MeToo αλλά ότι τοποθετείται στην καρδιά της δημόσιας 
διαβούλευσης για το τι συνεπάγεται έμφυλη και φυλετικοποιημένη βία, όπως 
και ομοφοβία/τρανσφοβία ή μας κάνει να ξεχνάμε ότι η Ένωση Αφρικανών 
Γυναικών στην Ελλάδα ένωσε τις φωνές τους με το Black Lives Matter και ότι η 
δολοφονία του George Floyd συνδέθηκε για πολλές/@ με τη δολοφονία του 
Ζακ Κωστόπουλου, της Zackie Oh. Ταυτόχρονα, μας κάνει να ξεχνάμε ότι ο 
βιασμός και θάνατος της Ελένης Τοπαλούδη οδήγησε σε έναν καταιγισμό 
ειδήσεων γυναικοκτονιών που γρήγορα αποσιωπήθηκαν όταν η ρητορική περί 
«ατομικής ευθύνης» μετατράπηκε σε μια σχεδόν εγκληματική πολιτική 
διαχείρισης της έμφυλης βίας εντός του οικιακού χώρου, όπως δείχνουν 
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πλέον τόσες έρευνες . Επιπλέον, ενώ προκαλεί έκπληξη η είδηση ότι δημόσια 6

αναγνωρίσιμα και διάσημα πρόσωπα τολμούν να καταγγείλουν με θάρρος 
πράξεις βίας και κακοποιητικές συμπεριφορές ή και βιασμούς, δίνοντας χώρο 
σε ένα κύμα καταγγελιών, ξεχνάμε ότι τα κοινωνικά κινήματα μέσα από τη 
Διαθεματική Γυναικεία Κολεκτίβα Παραστατικών Τεχνών, Las Tesis, έφεραν 
την εξεγερμένη Χιλή στην Ελλάδα, όπως και αλλού στον κόσμο, 
καταγγέλλοντας τη βία, ονοματίζοντας το κοινότοπο και καταδεικνύοντας 
τους θεσμούς που έχει επινοήσει η δημοκρατία ως συνένοχους για την 
αναπαραγωγή αυτής της βίας.

Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σημασία εδώ είναι το γεγονός ότι εάν στο 
πλαίσιο της δημόσιας μαρτυρίας και διαβούλευσης περί έμφυλης βίας, 
προάγεται η εξατομικευμένη εμπειρία μέσα από το πρότυπο μιας 
ετεροκανονικής, «λευκής» και ευάλωτης θηλυκότητας/υποκειμενικότητας που 
ως «θύμα» ζητεί δικαιοσύνη/δικαίωση και εάν οι φωνές που επικαλούνται το 
τραύμα δεν συνομιλήσουν με την ιστορικότητα που τις περιβάλλει 
αναδεικνύοντας την έμφυλη και σεξουαλική βία, παραβίαση και κακοποίηση 
ως δομικό φαινόμενο που μας αφορά όλους/ες/@, τότε ας μην μας φανεί 
παράξενο ότι το #ΜeΤoo γίνεται τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών, ενώ οι ήδη 
υπάρχουσες υπολειτουργούν, ενώ τα κέντρα κακοποιημένων γυναικών την 
περίοδο του Covid-19 έκλεισαν τις πόρτες τους ύστερα από την προφανή 
αδυναμία διαχείρισης της αύξησης των περιστατικών, τόσο των «Ελληνίδων» 
όσο και των προσφυγισσών. Ταυτόχρονα, ας μην μας φανεί παράξενο ότι, ενώ 
πολλαπλασιάζονται οι συζητήσεις και η δημόσια ορατότητα της έμφυλης βίας, 
η επίδραση αυτών των λόγων δεν φαίνεται να ταράζει ή να αλλάζει κάτι στον 
διάχυτο μισογυνισμό και σεξισμό, ούτε καν να προκαλεί την αναγκαία σύνδεση 
με την αύξηση του ρατσισμού, της Ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας, 
τρανσφοβίας και εν γένει το μίσος απέναντι στην ετερότητα. Τέλος, ας μην 
μας φανεί παράξενο ότι στους απόηχους του «θορύβου» που προκάλεσε το 
#MeToo, η προσπάθεια εδραίωσης ενός επικίνδυνου κλίματος κοινωνικής 
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νομιμοποίησης του μίσους και της οπισθοδρομικότητας μέσα από το δόγμα 
«Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» που επιχειρείται από ακροδεξιούς κύκλους 
οδηγεί σήμερα στη δημόσια στοχοποίηση της κοινωνικής θεωρίας και των 
σπουδών φύλου και σεξουαλικότητας, όπως και της φεμινιστικής και κουήρ 
θεωρίας (Αβραμοπούλου, Κορωναίου & Στυλιανού, 21/03/2021), δηλαδή του 
χώρου εκείνου που μας θυμίζει να μην ξεχνάμε τον μόχθο της εργασίας που 
πρέπει να καταβάλουμε για να μην αναπαράγουμε (με ή χωρίς τη θέλησή μας) 
τον τραυματισμό, για να πλαισιώσουμε αυτήν την πολλαπλά αρθρωμένη 
ευαλωτότητα και για να εκπαιδευτούμε στην πολιτική της ακουστότητας. 
Εξάλλου αυτό συμβαίνει, ενώ ταυτόχρονα ζούμε μια στιγμή επιβολής της 
αστυνόμευσης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, όπως και της 
ακαδημαϊκής σκέψης και ελευθερίας -μια ιστορική στιγμή υπονόμευσης της 
διάδοσης της κριτικής γνώσης, παιδαγωγικής και εκπαίδευσης.

Ακούγοντας, λοιπόν, τον Αλέξη Κούγια, συνήγορο υπεράσπισης του 
Δημήτρη Λιγνάδη, να μιλά για «έναν αθώο που βρίσκεται άδικα στη 
φυλακή» (tvxs.gr, 03/03/2021) εκφέροντας ταυτόχρονα ρατσιστικά και 
ομοφοβικά σχόλια και νομιμοποιώντας στον δημόσιο λόγο την εκφορά μίσους 
απέναντι στην ετερότητα, με παρόμοιο τρόπο όπως όταν ο Χαράλαμπος 
Αθανασίου (βουλευτής της ΝΔ, Β' αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης) πρόσφατα είπε ότι «κακώς καταργήθηκε η παρά φύσιν 
ασέλγεια» (avgi.gr, 02/03/2021), απαντώντας σε ερώτηση της Σίας 
Αναγνωστοπούλου σχετικά με τις ευθύνες της υπουργού Πολιτισμού Λίνας 
Μενδώνη για τον διορισμό του κ. Λιγνάδη στην καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Εθνικού Θεάτρου, τότε δεν γίνεται να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η βία 
απέναντι στην ετερότητα, όχι απλά αναπαράγεται καθημερινά, αλλά ότι η 
αναπαραγωγή αυτής της γνώσης (ότι υπάρχει) καταλήγει και να την 
νομιμοποιεί σε θεσμικό επίπεδο, όπως και να τη φυσικοποιεί κοινωνικά 
μετατρέποντάς της σε νόρμα. Εξ' ου και ο αγώνας που δίνεται από τα 
κοινωνικά κινήματα, όπως έγινε έξω από το δικαστήριο στην περίπτωση του 
Γιώργου Καρκά ή στη δίκη της Τατιάνας και της Παναγιώτας που 
καταδικάστηκαν γιατί δεν τους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, 
ή ακόμα και στην πρόσφατη καταδίκη της Χρυσής Αυγής -μια καταδίκη που 
δεν ήταν καθόλου αυτονόητη- είναι ένας αγώνας για να επανοριστούν οι 
έννοιες του δικαίου, της δικαιοσύνης και της δικαίωσης, στο πλαίσιο της 
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διασφάλισης του δημοκρατικού οράματος για αλληλεγγύη, (αλληλο)φροντίδα 
και (αυτο)εκπαίδευση. 

Από την άλλη, ίσως το μόνο θετικό σχετικά με την επίκληση της 
αναλυτικής λειτουργίας της γνώσης που γνωρίζει ξεχνώντας (ό,τι ήξερε), είναι 
ότι μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία, ή έστω προτροπή, να θέλουμε να 
γνωρίσουμε κάτι ξανά, όχι όμως εκλαμβάνοντάς το ως κάτι εντελώς άγνωστο 
ή ως κάτι που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στις δομικές συνθήκες 
αναπαραγωγής των θεσμών που νομιμοποιούν την βία ενώ επιλεκτικά την 
καταδικάζουν, ιδεολογικοποιώντας την μέσα από το πρίσμα του 
κανονικοποιημένου, (νεο)φιλελεύθερου ετεροπατριαρχικού ατομικισμού, αλλά 
ως κάτι που για να το προσεγγίσουμε θα πρέπει να το εξετάσουμε στην 
ιστορικότητα που το πλαισιώνει, στις χρονικότητες που επικαλείται και στις 
διασυνδέσεις που δημιουργεί. Εξάλλου, η ουσιαστική γνώση παράγεται μέσα 
από τα θραύσματα των βεβαιοτήτων και την ανοιχτότητα μας στην έκπληξη. 
Όπως μας θυμίζει η Sedgwick και πάλι, η γνώση έχει και «επουλωτικές 
επιτελέσεις» (2003). Γι' αυτό και θα πρέπει να διερωτηθούμε, με αφορμή το 
ελληνικό #MeToo, το πώς θα μπορέσουμε να αφηγηθούμε (τόσο δημόσια, όσο 
και ιδ ιωτ ικά στ ις εαυτές μας ) ιστορίες τραύματος χωρίς να 
ξανατραυματίσουμε/στούμε. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ξανά το 
πώς να ριζοσπαστικοποιήσουμε πολιτικά την ιδιότητα αυτής της γνώσης και 
την πολιτική ποιητική της, καθώς και η ίδια, όπως και η ιστορία ή η μνήμη, 
χαράσσονται μέσα από απώλειες, σιωπές, ασυνέχειες και ρωγμές, δηλαδή 
μέσα από την αναπόφευκτη τρωτότητα και ευαλωτότητά μας την οποία και 
μοιραζόμαστε από κοινού. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η 
ορατή βία καθίσταται αόρατη, για παράδειγμα, όταν θυματοποιεί εκ νέου 
ονοματίζοντας τις επιζώσες θύματα, (ανα)παράγοντας έτσι συναισθήματα 
ντροπής, ενοχοποίησης και φόβου, ή όταν εξωτικοποιεί τη διαδικασία της 
ενδυνάμωσης χωρίς να σκέφτεται τον στιγματισμό και τα αντίποινα που 
συνήθως επέρχονται, ή όταν ουδετεροποιεί την τραγικότητα της εμπειρίας 
αυτής μέσα από την καθημερινή κατανάλωσή της ή της μετατροπής της σε 
«ιδιαίτερο» περιστατικό, μετατρέποντας τα «θύματα» σε «ηρωίδες». 
Ταυτόχρονα, και η αόρατη βία είναι εντέλει εντελώς ορατή καθώς διαχέεται 
στην ατμόσφαιρα και νομιμοποιείται θεσμικά και κοινωνικά καθημερινά. 
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Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ατμόσφαιρα μπαίνουμε από 
διαφορετική θέση κάθε φορά και ισοτιμία, εδώ, δεν σημαίνει να ακουστούν 
όλες οι φωνές ταυτόχρονα καθώς δεν είναι αριθμητικό το διακύβευμα, αλλά 
ζήτημα αναλυτικής σύνθεσης μιας κοινής μαρτυρίας, η οποία μας θυμίζει πόσο 
συστημική αλλά και βαθιά βιοπολιτική, πόσο τοπική αλλά και διεθνής είναι η 
εμπειρία της έμφυλης βίας. Αποτελεί, τελικά, μια κοινή μαρτυρία που απαιτεί 
από εμάς να σκεφτούμε συλλογικά και εκ νέου το τι σημαίνει αλλά και το πώς 
αναπαράγεται η έμφυλη βία. Αν δεν τα εξετάσουμε όλα αυτά ταυτόχρονα, 
τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ πραγματικά να ακούσουμε τι σημαίνει ότι το 
τραύμα χρειάζεται σκάλισμα ως προς το τι πολιτικές δηλώσεις εκκωφαντικά 
διαλαλεί. Εξάλλου, το τραύμα δεν είναι μόνο μια σωματική πληγή ή 
ψυχολογική διεργασία, αλλά ένα πολιτικό διακύβευμα, ή αλλιώς η αφετηρία 
μιας ουσιαστικής, βαθιάς και ευαίσθητα αναστοχαστικής δημόσιας 
διαβούλευσης. 
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Θέαμα, ηθικός πανικός, και επέκταση του κρατικού 
αυταρχισμού: Τρία σημεία για το ελληνικό #MeToo

Αθηνά Μιχαλακέα
Δικηγόρος ΔΣΑ, Υπ. Δρ., Νομική Σχολή, Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Τον Ιανουάριο του 2021, μετά τη δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου 
για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από παράγοντα του αθλητισμού το 
1998, το «κίνημα» του #MeToo έφτασε και στην Ελλάδα. Σήμερα και ενώ έχουν 
μεσολαβήσει δυόμιση περίπου μήνες από την καταγγελία της Σ. Μπεκατώρου, 
το ελληνικό #MeToo έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί στους χώρους του 
αθλητισμού και του θεάματος. Εκτός από μεμονωμένες καταγγελίες, κυρίως 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης 
ή κακοποίησης που έχουν συμβεί εντός χώρων όπως τα πανεπιστήμια, το 
#MeToo δεν έχει λάβει προς το παρόν μαζικό χαρακτήρα. Πέραν των εγγενών 
δυσκολιών που εντοπίζονται στην καταγγελία αντίστοιχων περιστατικών, 
δυσκολιών που σχετίζονται, τόσο με την ντροπή και τον φόβο που αισθάνονται 
οι επιζήσασες και επιζήσαντες της κακοποίησης , αλλά και της δυσκολίας 7

απόδειξης της βλάβης που έχουν υποστεί, τελικά ο ίδιος ο κυρίαρχος λόγος, 
μιντιακός και πολιτικός, είναι αυτός ο οποίος εμποδίζει το κίνημα να 
προσλάβει μαζικό χαρακτήρα.

Εκκινώντας από καταγγελίες που αφορούν στον χώρο του θεάματος, 
αθλητικό και καλλιτεχνικό, τα συστημικά ΜΜΕ αντιμετωπίζουν και τις ίδιες τις 
καταγγελίες σαν θέαμα, σαν καταναλωτικό προϊόν. Το γεγονός πως τα 
περιστατικά κακοποίησης ή παραβίασης καταγγέλλονται σε «ελαφριές» 
εκπομπές -που συχνά εμπίπτουν στον ορισμό της trash TV- έχει σαν πρώτη 
συνέπεια την αντιμετώπισή τους με όρους ατομικού βιώματος, χωρίς καν να 
γίνεται υπαινιγμός ότι σχετίζονται με δομικές ανισότητες και σχέσεις 
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κυριαρχίας. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί αυτό, όταν τα πρόσωπα που 
φαίνονται να πρωτοστατούν στο ρεύμα των αποκαλύψεων κατά της βίας είναι 
ευκατάστατες λευκές γυναίκες (και άντρες), στις περισσότερες περιπτώσεις 
διάσημες; Ή, ακόμα περισσότερο, πώς θα ήταν δυνατόν να καταδειχθούν οι 
συστημικές ανισότητες από τα ίδια Μέσα τα οποία τις διαιωνίζουν μέσω των 
έμφυλων ρόλων και προτύπων που κυριαρχούν στις αναπαραστάσεις τους; 
Παραμένουν λοιπόν αόρατες οι πολλαπλές καταπιέσεις και εκφάνσεις της βίας 
που υφίστανται οι φτωχές γυναίκες, οι μαύρες, οι μετανάστριες και 
προσφύγισσες, τα τρανς και κουήρ υποκείμενα (με τις τρανς και μπάι γυναίκες 
να αποτελούν τα συνηθέστερα θύματα βίας, σύμφωνα με έρευνες, βλ. hrc.org), 
οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι στο σεξ, τα άτομα με αναπηρία, οι 
χωρισμένες ή ανύπαντρες μητέρες. 

Μια δεύτερη συνέπεια είναι αυτή του φαινομένου των «τηλεδικών». Η 
θεατρικοποίηση ποινικών υποθέσεων από τον δημοσιογραφικό λόγο δεν 
προέκυψε βεβαίως από το #MeToo, αλλά ήδη με την εμφάνιση της ιδιωτικής 
τηλεόρασης. Οι «τηλεδίκες» δεν περιορίζονται στις «κουτσομπολίστικες» 
εκπομπές, παρά διεξάγονται όλο το 24ωρο, ακόμα και στα κεντρικά δελτία 
ειδήσεων. Υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης και της αποτροπής τέλεσης νέων 
αδικημάτων, υπερβαίνεται η αρχή της μυστικότητας της προδικασίας, με 
δικογραφίες και άλλα έγγραφα να διαρρέουν συχνά στο σύνολό τους, ενώ 
στήνονται εικονικά δικαστήρια με τον παρουσιαστή σε ρόλο Προέδρου -
πολλές φορές μάλιστα και με την αντιδεοντολογική παρουσία των δικηγόρων 
των αντίθετων μερών. Η υπερέκθεση των λεπτομερειών των ποινικών 
υποθέσεων παραβιάζει συστηματικά, πέραν του τεκμηρίου αθωότητας, το 
δικαίωμα στην προσωπικότητα, όχι μόνο του υπόπτου/κατηγορουμένου, αλλά 
και των θυμάτων, μέσω της δημοσιοποίησης των καταθέσεών τους, ιδιαίτερα 
των πιο ευαίσθητων σημείων τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι επιζήσασες σεξουαλικής κακοποίησης που 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη βιώνουν έναν διαρκή επανατραυματισμό, μέσω 
των αναγκαίων για την εξεύρεση της αντικειμενικής αλήθειας ποινικών 
διαδικασιών· η αναπαραγωγή των ιστοριών τους από τα ΜΜΕ συχνά 
λειτουργεί ως μια ακόμα αναβίωση του τραύματος. Η δημοσιοποίηση βλάπτει 
επίσης και τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της ποινικής διαδικασίας, καθώς 
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αφήνει χρόνο στον θύτη να καταστρέψει τεκμήρια, να εκβιάσει μάρτυρες 
κ.ο.κ. Η επένδυση της πληροφορίας με δραματικότητα εθίζει το κοινό στη 
«δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας», ενώ το χειραγωγεί γεννώντας του 
συναισθήματα μίσους για τον (φερόμενο ως) θύτη και οίκτου για το θύμα. 
Κάθε συμβάν επενδύεται από ένα διπλό οιονεί πορνογραφικό βλέμμα: των 
Μέσων και του κοινού. Το κουτσομπολιό, το οποίο αναπαράγει διαρκώς 
λεπτομέρειες γύρω από το συμβάν της κακοποίησης, συσκοτίζει και 
συγκαλύπτει τις δομικές αιτίες της, αλλά και απευθύνεται στα πιο ακραία, 
αντιδραστικά, συντηρητικά αντανακλαστικά, τα οποία τελικά υποστηλώνουν 
τις συστημικές δομές και ιεραρχίες που γεννούν τη βία. 

Ο αντιδραστικός λόγος χρειάζεται τον ηθικό πανικό για να επιβιώσει. 
Και ο ηθικός πανικός πάντοτε βασίζεται σε απλουστευτικά σχήματα, 
καρικατούρες, προκειμένου να κερδίσει έδαφος. Ο δράστης σεξουαλικών 
εγκλημάτων στον κυρίαρχο δημοσιογραφικό λόγο είναι πάντοτε μια τέτοια 
καρικατούρα· τον 19ο αιώνα, ήταν ο μαύρος άντρας στην Αμερική (Davis, 1981) 
και ο έμπορος λευκής σαρκός στην Ευρώπη, στον Μεσοπόλεμο ο πάσχων από 
psychopathia sexualis, από το 1950 έως το 1980 περίπου ένας ομοφυλόφιλος 
παρενδυτικός κακοποιός (ο οποίος ήταν και παιδόφιλος) (Levine & Meiners, 
2020, σ. 47) τη δεκαετία του 2010 οι πρόσφυγες. Μπορεί ανά εποχή η 
καρικατούρα να αλλάζει μορφές, αλλά πάντοτε αποτελεί έναν ξένο κίνδυνο 
(stranger danger), ένα νοσηρό υπερσεξουαλικοποιημένο Άλλο που εμφανίζεται 
στον δημόσιο χώρο και τον καταχράται. Αποσιωπάται έτσι το γεγονός που οι 
φεμινίστριες ήδη από τη δεκαετία του 1970 προσπάθησαν να αναδείξουν, ότι 
τα περισσότερα κακοποιητικά συμβάντα διαδραματίζονται εντός της 
οικογένειας (Levine & Meiners, 2020, 17) από οικεία πρόσωπα, όπως μαρτυρεί 
και η αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο των 
λοκντάουν (Evans, Lindauer & Farrell, 2020· ΠΟΥ).

Όπως φάνηκε και στην υπόθεση του κατηγορούμενου για κατά συρροή 
βιασμούς -ενηλίκων και ανηλίκων- Δ. Λιγνάδη, ο μιντιακός αλλά συχνά και ο 
κινηματικός λόγος παρέμεινε αγκιστρωμένος σε αντίστοιχες αναπαραστάσεις, 
αντί να καταδείξει ευθέως την πεποίθηση του κατηγορουμένου ότι είχε 
δικαιώματα επί άλλων σωμάτων, πεποίθηση που ενισχυόταν από τα προνόμιά 
του. Το βάρος μετατοπίστηκε από την ίδια την πράξη του βιασμού στην 
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ανηλικότητα ορισμένων από τα θύματά του, αλλά και στο φύλο τους. Η 
σεξουαλική συνεύρεση ενός άνδρα με ανήλικα αγόρια, τα οποία προσέγγιζε 
συχνά σε πάρκα και πλατείες, ενεργοποίησε πρώτα το ταμπού της ομόφυλης 
ανδρικής σεξουαλικότητας και στη συνέχεια αυτό της παιδεραστίας. Η 
ταύτιση αυτή, ριζωμένη στην ψυχιατρικοποίηση των «αποκλινουσών» 
σεξουαλικοτήτων (ακόμα κι αν πρόκειται για το συναινετικό σεξ μεταξύ 
ενηλίκων), έδωσε πάτημα αφενός στον συνήγορο του κατηγορούμενου να 
εξαπολύσει ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς επιτιθέμενος, κατά την προσφιλή 
του τακτική, στο ήθος των καταγγελλόντων, αφετέρου στον αντιπρόεδρο της 
Βουλής και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου να εκφραστεί 
ανοιχτά εντός της Βουλής κατά του αποχαρακτηρισμού το 2015 της «παρά 
φύσιν» ασέλγειας ως αδικήματος.

Περαιτέρω, η ταύτιση ομοφυλοφιλίας-παιδεραστίας αλλά και η 
αντιμετώπιση των εφήβων ως εκνηπιωμένα, αποσεξουαλικοποιημένα όντα, εκ 
προοιμίου ανίκανα να συναινέσουν (σε αντίθεση με τις παραδοχές της 
βιολογίας, της ψυχολογίας και της νομικής επιστήμης), εντέλει βλάπτουν τα 
ίδια τα θύματα: αν μας απασχολεί η απουσία συναίνεσης μόνο σε περιπτώσεις 
που αυτή είναι αδύνατο να υπάρξει, τότε παραβλέπουμε τον μεγαλύτερο 
αριθμό σεξουαλικών παραβιάσεων, ενώ παραγνωρίζουμε και τις μορφές που 
μπορεί να πάρει η κακοποίηση και την έκταση του σεξισμού και της 
κουλτούρας του βιασμού. Αν δεν μας τρομάζει η ίδια η απουσία συναίνεσης, 
παρά το «να μη γίνουν τα παιδιά μας αδερφές», τότε έμμεσα αποδεχόμαστε 
την κακοποίηση σε βάρος των γυναικών ως κανονικότητα. 

Ο αντιδραστικός λόγος των ΜΜΕ και ο Νόμος αλληλεπιδρούν με 
σύνθετους τρόπους. Το πρόταγμα «να σπάσει η σιωπή», πέραν της πίεσης που 
ασκεί σε όσες επιζήσασες κακοποίησης δεν είναι έτοιμες να μιλήσουν ανοιχτά 
για το τι τους έχει συμβεί, προϋποθέτει αφενός πως η κοινωνία είναι έτοιμη να 
ακούσει αφετέρου ότι υφίστανται υποδομές ικανές να αντιμετωπίσουν τις 
διαφορετικές αποχρώσεις της σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής 
εκμετάλλευσης. Στην πράξη, οι δαιδαλώδεις, σχεδόν καφκικές διαδικασίες 
αποθαρρύνουν τα θύματα/επιζήσασες από το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη 
κι έτσι αυτά επιλέγουν αντί της δικαστικής οδού τη δημόσια καταγγελία της 

 |    �     | 57



       Media Jokers    	 	 	             ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ
	 	 	             
|______________________|	 	 	 	          

κακοποίησης που έχουν υποστεί εν είδει δικαιοσύνης: το naming and shaming 
είναι η τιμωρία του θύτη.

Παράλληλα, αυξάνονται οι συζητήσεις σχετικά με την «αναγκαιότητα» 
αυστηροποίησης των ποινών· το κράτος της καταστολής κερδίζει έδαφος 
έπειτα από μαζικές κοινωνικές κρίσεις (Lancaster, 2011). Αντίστοιχα κι εδώ, 
μετά τον κλονισμό που προκάλεσε στην κυβέρνηση η υπόθεση Λιγνάδη, σε μια 
απόπειρα να σταματήσει ο θόρυβος γύρω από την πιθανή συγκάλυψη των 
πράξεων που απαριθμούνται στο κατηγορητήριο, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε 
τη θέσπιση αυστηρότερων ποινών για τα «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας» (naftemporiki.gr, 25/02/2021). Παρόλο που αναμένουμε τη 
συγκεκριμενοποίησή τους, δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε απέναντι στις 
προθέσεις μιας κυβέρνησης που υπαινίσσεται ως λύση την αύξηση του 
ηλικιακού ορίου της συναίνεσης· υπενθυμίζεται ότι μία από τις πρώτες 
κινήσεις της κυβέρνησης αυτής ήταν να μετονομάσει την Γ.Γ. Ισότητας των 
Φύλων σε Γ.Γ. Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων, ενώ καταθέτει προς ψήφιση νομοσχέδιο για την υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια. Ο λόγος των ΜΜΕ που θέλει τον κακοποιητή ξένο, ποτέ οικείο 
πρόσωπο, πραγματώνεται στη νομοθετική πρωτοβουλία που, με πρόσχημα το 
συμφέρον του παιδιού, δεν αφαιρεί την επιμέλεια από τον κακοποιητή γονέα 
του μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του τελευταίου. Η προστασία της 
ανηλικότητας δεν χρησιμοποιείται παρά ως πρόσχημα για περαιτέρω 
συντηρητικοποίηση.

Ο στιγματιστικός και συχνά απανθρωποποιητικός κυρίαρχος λόγος που 
διαιωνίζεται από τα ΜΜΕ, απευθύνεται, όχι μόνο στους θύτες, αλλά και στα 
θύματα. Άλλωστε, εκτός της συγκυρίας του #MeToo, τα Μέσα διαρκώς 
αναπαράγουν πατριαρχικά στερεότυπα γύρω από τη γυναικεία 
σεξουαλικότητα, ακόμα και απέναντι σε επιζήσασες βιασμών. Ο κυρίαρχος 
λοιπόν πλειοδοτεί στην ενεργοποίηση των πιο συντηρητικών κοινωνικών 
αντανακλαστικών και τελικά στην επέκταση του κρατικού αυταρχισμού. Σε 
αυτόν τον λόγο τα κοινωνικά κινήματα πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα. 
Τελικά χρειάζεται να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της σκληρής αυτής 
βιοπολιτικής που αντιμετωπίζει τον ποινικό νόμο ως πανάκεια για τη θεραπεία 
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συστημικών καταπιέσεων και της διατήρησης του status quo, που θέλει τα 
θύματα σιωπηρά και φοβισμένα και τους θύτες να διακατέχονται από αίσθημα 
ανωτερότητας και από τη βεβαιότητα της ατιμωρησίας.

Συνεπώς εκ των πραγμάτων καλούμαστε να μιλήσουμε για το ποιων 
βελτιώσεων χρήζει το νομικό πλαίσιο, αλλά και για το ποιες είναι οι εγγενείς 
αδυναμίες του. Για όλες τις διαφορετικές αποχρώσεις της σεξουαλικής αλλά 
και της ψυχολογικής βίας, για αυτές που εμπίπτουν στη σφαίρα του ποινικού 
δικαίου και για εκείνες που την υπερβαίνουν. Για την κατεύθυνση προς την 
οποία πρέπει τα κινήματα της κοινωνικής απελευθέρωσης να εργαστούν, 
παράλληλα με τον Νόμο αλλά και ανεξάρτητα από αυτόν.
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«Το βλέμμα της Μέδουσας»: Μαρτυρίες σεξουαλικής 
κακοποίησης και ψυχανάλυση

Μαρίτα Βυργιώτη
Αναπληρώτρια Λέκτορας Ψυχοκοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Ανατολικού 

Λονδίνου, Εκπαιδευόμενη Ψυχοθεραπεύτρια, Κλινική Τάβιστοκ του Λονδίνου

Τι έχει να μας πει ο μύθος της Μέδουσας για το τι σημαίνει να εκτίθεται 
κανείς σε μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης, όπως αυτές δημοσιοποιούνται 
από τα μέσα ενημέρωσης; Και τι έχει να μας πει μια ψυχαναλυτική προσέγγιση 
στο ερώτημα του πώς γίνεται κανείς μάρτυρας σε ένα γεγονός σεξουαλικής 
βίας, πώς στέκεται απέναντι στη διήγηση αυτού που το βίωσε;

Με φίδια για μαλλιά και βλέμμα που πέτρωνε όποιον την κοιτούσε, η 
Μέδουσα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά για να αναπαραστήσει την τερατόμορφη 
διάσταση γυναικών που έχουν εξουσία υπό την έννοια της κοινωνικής ισχύος. 
Στο βιβλίο της Γυναίκες και Εξουσία (Beard, 2017) η βρετανίδα ερευνήτρια 
κλασικών κειμένων Μαίρη Μπίαρντ αναδεικνύει πως η Μέδουσα ενσωματώνει 
μισογύνικους φόβους για την απανθρωποποιημένη πτυχή γυναικών σε θέσεις 
εξουσίας, και πως οι παραλληλισμοί με τη Μέδουσα χρησιμοποιούνται για να 
τις σιγάσουν και να απονομιμοποιήσουν τη θέση τους. Στο συγκεκριμένο 
σύντομο δοκίμιο, θέλω να προτείνω μια άλλη ανάγνωση του μύθου της 
Μέδουσας, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταμόρφωσή της από την θελκτική Γοργώ 
στη γυναίκα με τα φίδια για μαλλιά, όπως την έχουμε γνωρίσει στη μοντέρνα 
τέχνη του Καραβάτζιο ή στο άγαλμα του Μπενβενούτο Σελλίνι. 

Η εκδοχή του μύθου που θα χρησιμοποιήσω εδώ προέρχεται από το 
έργο του Οβίδιου, Μεταμορφώσεις (Ovid, 2008), σύμφωνα με το οποίο η 
ιστορία της Μέδουσας αφορά στο πώς επιζεί, ψυχικά και σωματικά, μια 
γυναίκα έπειτα από μια εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με την 
εκδοχή του Οβίδιου, η Μέδουσα ήταν βοηθός της θεάς Αθηνάς όταν ο 
Ποσειδώνας, για να εκδικηθεί την Αθηνά, βίασε τη Μέδουσα μέσα στο 
τέμενος της θεάς. Μαθαίνοντας για την προσβολή του Ποσειδώνα, η Αθηνά 
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καταριέται τη Μέδουσα και για να της στερήσει την ομορφιά της αντικαθιστά 
τα μαλλιά της με φίδια, τη μεταμορφώνει σε τέρας και την καταδικάζει στο να 
μετατρέπει σε πέτρα όποιον άνδρα ή γυναίκα την κοιτούσε στο πρόσωπο. Η 
Μέδουσα εντέλει αποκεφαλίζεται από τον Περσέα, ο οποίος με το 
καθρέπτισμα μιας ασπίδας αποφεύγει να την κοιτάξει κατάματα και 
καταφέρνει να τη σκοτώσει. Σε κάποιες εκδοχές του μύθου, η Αθηνά κοσμεί 
την πανοπλία της με το κεφάλι της Μέδουσας για προστασία, καθώς και μετά 
θάνατον το κεφάλι της Μέδουσας διατηρεί την ιδιότητα να πετρώνει όποιον 
το κοιτάζει. 

Ποιο είναι, ωστόσο, το μήνυμα του μύθου; Με μια πρώτη ματιά μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι ο μύθος αφορά τις τερατώδεις συνέπειες της δυσπιστίας. 
Μη βρίσκοντας συμπαράσταση στη θεά Αθηνά, η Μέδουσα γίνεται ένα 
άκαμπτο τέρας που απολιθώνει όποιον την πλησιάζει. Το τραύμα του βιασμού 
αποσιωπάται, με αποτέλεσμα οι συνέπειες αυτού να είναι παρόμοιες με αυτές 
που συναντάμε στην ψυχαναλυτική προσέγγιση του ψυχικού τραύματος, στο 
έργο του Σάντορ Φέρενζι (1949). Ο Φέρενζι μας λέει ότι κάθε τραυματική 
εμπειρία είναι τριαδική: αποτελείται από τον θύτη, το θύμα και τον «άπρακτο» 
παρατηρητή. Για τον Φέρενζι, οι βίαιες και κακοποιητικές εμπειρίες δεν έχουν 
τον αντίκτυπο που θα είχαν, εάν για παράδειγμα υπάρχει ένας «τρίτος» 
παρατηρητής που συνέβαλε στη συμβολοποίηση του τραύματος και στην 
αναγνώριση αυτού που υπέστη το θύμα ως βία. Εάν ο μάρτυρας του βίαιου 
γεγονότος σιωπά -ή χειρότερα, όπως συχνά παρατηρείται σε περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης διαστρεβλώνει την εμπειρία του θύματος (π.χ. 
«ήταν στο μυαλό σου»)- αυτό συνθλίβει τη σχέση του θύματος με την 
πραγματικότητα. Στην περίπτωση της Μέδουσας, η Αθηνά τιμωρεί την ίδια τη 
Μέδουσα καταδικάζοντάς τη σε μια υπάνθρωπη ύπαρξη, υπονοώντας πως 
εκείνη έφερε την ευθύνη για τη βεβήλωση του ιερού της. Αυτή η ανάλυση του 
μύθου συμβολίζει πως η αποσιώπηση της βίαιης εμπειρίας μετατρέπει το θύμα 
σε ένα ψυχικό και σωματικό τερατόμορφο απολίθωμα που, όπως η Μέδουσα, 
απομακρύνει αποτελεσματικά οποιονδήποτε επιχειρεί οικειότητα και 
καταδικάζεται έτσι σε αιώνια απομόνωση, μέχρι τον θάνατό της.
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Ωστόσο, θα ήθελα να προτείνω μια άλλη ανάγνωση του μύθου που δεν 
εκκινεί από το ερώτημα γιατί η Αθηνά εκδικείται τη Μέδουσα και όχι τον 
Ποσειδώνα, αλλά από το ερώτημα του γιατί η Αθηνά επιλέγει τη συγκεκριμένη 
τιμωρία. Όπως στους περισσότερους αρχαιοελληνικούς μύθους, η «τιμωρία» 
δεν είναι ποτέ δυσανάλογη με το «έγκλημα». Χρησιμοποιώ τους όρους 
τιμωρία και έγκλημα σε εισαγωγικά, γιατί θα ήθελα εδώ να εξετάσω το 
ενδεχόμενο ότι η Αθηνά δεν τιμωρεί, αλλά προστατεύει, εφευρίσκοντας έναν 
ευφυή τρόπο να συντρίψει κάθε ευωαλωτότητα και ευαισθησία της 
Μέδουσας. Η Αθηνά της εκχωρεί μια «δύναμη» (ή ψυχαναλυτικά, μια άμυνα) 
τόσο αποτελεσματική που εγγυάται ότι το σώμα και ο ψυχισμός της Μέδουσας 
δεν θα παραβιαστεί ποτέ ξανά. Άλλωστε, η ίδια Αθηνά αναγνωρίζει τη σημασία 
της δύναμης αυτής, καθώς μετά θάνατο χρησιμοποιεί το κεφάλι της 
Μέδουσας ως προστασία για την ίδια. Εάν λοιπόν ισχύει μια τέτοια εκδοχή, 
είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε επιπλέον, για ποιον λόγο η Αθηνά 
προσδίδει στο βλέμμα της Μέδουσας την ιδιότητα να ακινητοποιεί αυτούς που 
την πλησιάζουν, μετατρέποντάς τους σε πέτρα; Με άλλα λόγια, γιατί ο 
μηχανισμός άμυνας της Μέδουσας αφορά το βλέμμα και τα μάτια; 

Ψυχανάλυση και η ηδονή της θέασης  

«Αναρωτιέται κανείς, γιατί χρειάστηκε η πτώση του Γουάινστιν για να γίνει η 
κακοποίηση γυναικών πρωτοσέλιδο», γράφει η Τζάκλιν Ρόουζ «και εάν η 
ατέρμονη δημοσίευση φωτογραφιών των γυναικών-στόχων του δεν 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προκαλέσει οργή ή κραυγή για δικαίωση, όσο για να 
εκχωρήσει στον ηδονοβλεψία την απόλαυσή του» (2018, μετάφραση δική μου). 
Από μια ψυχαναλυτική ανάγνωση του αμερικάνικου #ΜeΤoo, η Ρόουζ φέρνει 
στην επιφάνεια μια συχνά παραμελημένη πτυχή των δημόσιων μαρτυριών 
σεξουαλικής κακοποίησης. Η δημοσιοποίηση, προειδοποιεί η Ρόουζ, μπορεί να 
δίνει την ψευδαίσθηση της δικαίωσης, όμως είναι αφελές να παραβλέπουμε 
πως , εντός πατριαρχικών κοινωνικών δομών , η σεξουαλική βία 
θεαματοποιείται και καταναλώνεται με οινεί ηδονοβλεπτική απόλαυση.
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Για το πόσο ελκύει η θέαση του πόνου του άλλου έχουν γραφτεί πολλά 
από ψυχαναλυτική σκοπιά. Αναγνωρίζοντας το ασυνείδητο ως επιπρόσθετη 
διάσταση ψυχοκοινωνικών εμπειριών, η ψυχανάλυση ανοίγει τον χώρο για μια 
πιο περίπλοκη κατανόηση διεργασιών ή προσεγγίσεων που η φεμινιστική 
πολιτική σκέψη αφελώς αναγνωρίζει ως καλοήθεις.  Η διάσταση του 8

«ηδονοβλεπτικού ενστίκτου», γράφει ο Φένισελ στο ομώνυμο, κλασσικό 
άρθρο του, είναι διπλή: «(α) η επιθυμία να βλάψουμε το αντικείμενο που 
ειδώνεται και (β) η επιθυμία να μοιραστεί κανείς, συμπονετικά και με 
ενσυναίσθηση την εμπειρία του. Εδώ, η ενσυναίσθηση είναι μια περίπλοκη 
ψυχολογική διαδικασία που δεν μπορεί αυτόματα να περιοριστεί σε κάποιο 
απλό μοτίβο. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, έχει κάποια σχέση με τον μηχανισμό 
της ταύτισης» (1937, σ. 11, μετάφραση δική μου). Η ενσυναίσθηση 
διασταυρώνεται με την επιθετικότητα, συγχέοντας τα όρια μεταξύ μιας ηθικής 
ταύτισης με το θύμα που μας επιτρέπει να γίνουμε μάρτυρες σε μια συνθήκη 
βιασμού (κάτι που μπορεί να έχει επανορθωτικά χαρακτηριστικά), αλλά και 
μιας ηδονιστικής πρόσληψης του γεγονότος, η οποία μπορεί να 
επανατραυματίσει. Το βλέμμα και η θέαση, λέει ο Φένισελ, είναι «λιβιδινικές» 
διαδικασίες, δηλαδή δεν είναι ποτέ ουδέτερες, αλλά αποσκοπούν στον 
καταβροχθισμό, τη σεξουαλικοποίηση, την αντικειμενοποίηση, την απομύζηση 
και τη διείσδυση μέσα στο σώμα και στον ψυχισμό, την εισβολή στο 
αντικείμενο που «θεάται». Ας μην ξεχνάμε ότι, στη λαϊκή προκατάληψη για το 
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«κακό μάτι», το βλέμμα εμφανίζεται να κατέχει ιδιότητες καταδίωξης και 
φθονερής επίθεσης. 

Έτσι λοιπόν, η τιμωρία που ορίζει η Αθηνά για τη Μέδουσα στηρίζεται σε μια 
αναλογία που εκθέτει τις ασυνείδητες πτυχές του βλέμματος που πέφτει πάνω 
στο σώμα της Μέδουσας, ως γυναίκας που έχει υποστεί σεξουαλική 
κακοποίηση. Όποιος κοιτά τη Μέδουσα ευθέως μετατρέπεται σε πέτρα, 
βρίσκει, ασυνείδητα, την τιμωρία του εγκλήματος που έπραξε. Ο μύθος 
εκθέτει αυτό που το βλέμμα που πέφτει στο σώμα της Μέδουσας αποζητά: την 
κατανάλωση του τραύματος, την αντικειμενοποίηση του θύματος και την 
αφαίρεση της αυτονομίας της προσωπικότητάς του. 

Το πρόβλημα της μαρτυρίας 

Η λύση που δίνει η Αθηνά στη σεξουαλική  κακοποίηση της Μέδουσας είναι, 
ωστόσο, ελλιπής. Αυτό γιατί το λογικό επακόλουθο του μύθου είναι η 
αποσιώπηση του τραύματος: όποιος σε ξανακοιτάξει (και θυμόμαστε εδώ ότι 
το βλέμμα κουβαλά επιθετικότητα, είναι τόσο καταβροχθιστικό, όσο και 
κολακευτικό) καταδικάζεται σε σωματική και ψυχική ακαμψία. Έτσι όμως, η 
τραυματική εμπειρία της κακοποίησης δεν μπορεί να επικοινωνηθεί παρά 
μόνον μέσω των συνεπειών της -τις πέτρινες φιγούρες όσων έχει κοιτάξει η 
Μέδουσα. Ωστόσο, αν κάτι μας προσφέρει ο μύθος είναι το ξεκίνημα της 
κατανόησης του προβλήματος της μαρτυρίας. Με άλλα λόγια, στο πρόβλημα 
του πώς στεκόμαστε δίπλα στην εμπειρία αυτής που έχει υποστεί κακοποίηση 
χωρίς να κυριαρχούμε, να οικειοποιούμαστε ή να καταλαμβάνουμε την 
εμπειρία του άλλου. Δεν ισχυρίζομαι πως έχω την απάντηση στο παραπάνω 
ερώτημα, αλλά νομίζω πως η αρχή της επίλυσής του βρίσκεται στην 
κατανόηση του πώς θεαματοποιείται η σεξουαλική βία και πώς διατίθεται προς 
συλλογική κατανάλωση. Το πρώτο βήμα της επίλυσης, έτσι, βρίσκεται στη 
διάψευση των προσδοκιών του ότι η δημοσιοποίηση των εμπειριών 
σεξουαλικής κακοποίησης στα μέσα ενημέρωσης θα φέρει δικαίωση.

Το δεύτερο βήμα βρίσκεται ίσως σε αυτό που ο Στήβεν Φρος (2019) 
περιγράφει ως την επίτευξη της ταύτισης με το θύμα, αλλά με την ταυτόχρονη 
διατήρηση της αυτονομίας μας -με ό,τι αυτή συνεπάγεται: ενοχή γιατί δεν μου 
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συνέβη εμένα, συναισθηματική παράλυση γιατί η εμπειρία της βίας είναι 
κατακλυσμιαία και ούτω καθεξής. Μόνον εάν προσπαθήσουμε να ακούσουμε 
χωρίς να επισκιάζουμε την Άλλη με τη δική μας κατανόηση (δηλαδή με την 
ψευδαίσθηση της ενσυναίσθησης) μπορούμε να φανούμε πραγματικά χρήσιμοι 
ως «μάρτυρες». Αντί για τον ρόλο του Περσέα που χρησιμοποιεί την ασπίδα/
καθρέπτη για να αποκεφαλίσει το τέρας, να τη χρησιμοποιήσουμε για να 
πλησιάσουμε κοντά ώστε να ακούσουμε -χωρίς να κοιτάμε κατάματα- την 
ιστορία της. 
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Τέχνη, δημόσιο σώμα και δημόσιος χρόνος στο ελληνικό 
#MeToo: Μια απόπειρα ανασκόπησης των                 

τελευταίων δύο μηνών

Δανάη Θεοδωρίδου
Σκηνοθέτιδα και ερευνήτρια σύγχρονων παραστατικών τεχνών, Διδάσκουσα, Τμήμα 

Θεάτρου, ΑΠΘ, Fontys University of Applied Sciences, Ολλανδία

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης έχει γράψει ότι μια από τις πιο πολύτιμες έννοιες 
που μας κληροδότησε η δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας δεν είναι τόσο αυτή 
του «δημόσιου χώρου», που για πρώτη φορά εμφανίζεται εκεί, αλλά εκείνη 
του «δημόσιου χρόνου», του χρόνου που δίνεται σε μια κοινωνία να εξετάσει 
προσεχτικά το παρελθόν της ως το αποτέλεσμα των πράξεών της, αλλά και να 
ανοίξει τις πρακτικές της προς ένα απροσδιόριστο μέλλον. Στην αρχαία Αθήνα, 
η χρονικότητα αυτή πραγματωνόταν τόσο στην εκκλησία του δήμου όσο και 
στο θέατρο, τον κατεξοχήν υπεύθυνο θεσμό για την διαπραγμάτευση των 
ηθικών και πολιτικών ορίων της δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Καστοριάδη.  

Τη σκέψη αυτή, σχετικά με τη στενή σχέση τέχνης και πολιτικής, 
έρχεται να συμπληρώσει πρόσφατα η αμερικάνα θεωρητικός της επιτέλεσης 
Rebecca Schneider, η οποία ορίζει την πολιτική ως μια αμιγώς επιτελεστική 
πρακτική, στενά συνδεδεμένη με τις μορφές που το σώμα παίρνει ενώπιον 
άλλων στον χώρο και τον χρόνο. Όπως η ίδια το διατυπώνει, πολιτική αποτελεί 
η πράξη του «να εμφανίζεται κανείς στους άλλους, όπως κι οι εκείνοι 
εμφανίζονται». Δεδομένου ότι η τέχνη είναι αυτή που πρωτίστως ασχολείται 
με τις δημόσιες μορφές και εμφανίσεις του σώματος στον χώρο και τον 
χρόνο, η προσέγγιση της Schneider μαρτυρά, για μια ακόμη φορά, τη 
θεμελιώδη σχέση της τέχνης με την πολιτική.

Δεν είναι, συνεπώς, τυχαίο το γεγονός πως το ελληνικό #ΜeΤoo 
σχετίστηκε τόσο έντονα με το θέατρο και την τέχνη. Στη βάση των παραπάνω 
σκέψεων, θα είχε ίσως ενδιαφέρον μια ανασκόπηση -με τη μορφή λίστας- 
διαφόρων δημοσίων εμφανίσεων (σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δημοσιογραφικά σάιτ, κανάλια, εφημερίδες κ.ά.), που έλαβαν χώρα τους 
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τελευταίους δύο μήνες στην Ελλάδα, καθώς και των χρονικοτήτων που 
εμπλέκονται σε αυτές. Μια τέτοια απόπειρα, δεν θα στόχευε τόσο σε κάποιου 
είδος χρονολόγιο, αλλά θα ακολουθούσε περισσότερο την αχαρτογράφητη 
κίνηση της μνήμης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει σημεία επιτελεστικού 
ενδιαφέροντος στον «δημόσιο χρόνο» της χώρας τους τελευταίους δύο 
μήνες.

Πως δόμησε, λοιπόν, τον χρόνο του ο κόσμος του πολιτισμού και των ΜΜΕ 
και, μαζί με αυτούς, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, από τα τέλη Γενάρη του 
2021; 

1. Στις 26 Γενάρη η ηθοποιός Ζέτα Δούκα προβαίνει σε δημόσια καταγγελία 
εναντία στην κακοποιητική συμπεριφορά συναδέλφου της σε πρωινή εκπομπή. 
Δημόσιος χρόνος: 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα.

2. Δεκάδες καταγγελίες για κακοποίηση (ψυχική, σωματική, σεξουαλική) 
εναντίον νεότερων και μεγαλύτερων καλλιτεχνών, κυρίως του θεάτρου αλλά 
όχι μόνο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας με καταιγιστικούς ρυθμούς τις 
επόμενες μέρες. Δημόσιος χρόνος: λίγες βδομάδες. 

3. Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου βρίσκεται αντιμέτωπος με 
σοβαρότατες, πολλαπλές κατηγορίες βιασμού, ενώ λόγος γίνεται και για 
εμπλοκή σε κυκλώματα παιδεραστίας και διακίνησης ανηλίκων. Δημόσιος 
χρόνος: απροσδιόριστος από τις αρχές Φλεβάρη μέχρι τη στιγμή που γράφεται 
το παρόν κείμενο, με εμφανώς φθίνουσα ένταση στον δημόσιο διάλογο.

4. Η υπουργός Πολιτισμού της χώρας ανακοινώνει ότι δεν ξέρει τίποτα από 
όσα συμβαίνουν κι ότι η ίδια είναι ένας ακόμα κοινός άνθρωπος που 
ξεγελιέται από την «υποκριτική τέχνη» αυτών που έχει διορίσει. Δημόσιος 
χρόνος: εκπληκτικά κολλημένος στη μηδενική αίσθηση πολιτικής ευθύνης. 

5. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ, ένας ακόμα 
διορισμός του ΥΠΠΟΑ, αποπέμπεται από τη θέση του στη βάση καταγγελιών 
για σεξουαλική παρενόχληση. Την ανακοίνωση, αυτή τη φορά, κάνει ο 
υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, που παρεμπιπτόντως αποτελεί τον 
«πρώτο ανοιχτά γκέι υπουργό». Δημόσιος χρόνος: αυτός του pink washing και 
του επιβεβλημένου μοιράσματος της κοινωνικής κατακραυγής. 
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6. Άτομα γένους αρσενικού, διαφόρων έμφυλων ταυτοτήτων και σεξουαλικών 
προσανατολισμών, παίρνουν τα ηνία με αλλεπάλληλες εμφανίσεις και 
διεκδίκηση χώρου και χρόνου στα ΜΜΕ με τον - σε κάθε περίπτωση 
πολυτιμότατο- στόχο να προάγουν το κίνημα. Δημόσιος χρόνος: αυτός που 
απλόχερα χαρίζεται στην αντρική φωνή σε όλες της τις μορφές. 

7. Παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής κερδίζει εύσημα για τον προσεχτικό και 
ευαίσθητο χειρισμό της σε συνέντευξη της με επιζώντα σεξουαλικής 
κακοποίησης σε παιδική ηλικία. Δημόσιος χρόνος: της ανατροπής, της 
πολυπλοκότητας και της χρήσιμης πολιτικής δύναμης δημοφιλών δημόσιων 
σωμάτων. 

8. Γνωστή παρουσιάστρια και τηλεπερσόνα ξεπλένει, στους 95°C και κατ’ 
επανάληψη, κακοποιητές, παιδοβιαστές και διαπλεκόμενους. Δημόσιος 
χρόνος: της απελπισίας, του «δεν γίνεται πιο κάτω από ’δω».

9. Δημοσιογράφος ζητάει από ηθοποιό να ενημερώσει τους συναδέλφους του 
ότι το κανάλι της θα βρίσκεται εκεί για αυτούς τις επόμενες τρεις-τέσσερις 
μέρες για όποιον θέλει να καταγγείλει δημόσια την ιστορία κακοποίησης του. 
Δημόσιος χρόνος: του όλα πουλιόνται κι όλα αγοράζονται. 

10. Σε δημόσια συζήτηση με μέλη της πρωτοβουλίας γυναικών εργαζομένων 
στο χώρο του Πολιτισμού και των Τεχνών WOM.Α, ακούγεται ότι αποτελεί 
επιλογή τους να μην ασχοληθούν μόνο ή αποκλειστικά με το επίκαιρο θέμα 
των καταγγελιών αλλά να καταστρώσουν μακροχρόνιο σχέδιο για τις δημόσιες 
εμφανίσεις καλλιτεχνών σε σχολεία κι άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, για την 
ενημέρωση και την ανταλλαγή με τις μαθήτριες και του μαθητές από όσο το 
δυνατόν πιο νεαρή ηλικία. Δημόσιος χρόνος: αυτός που αναγνωρίζει  το 
επίκαιρο ως τον εχθρό της τέχνης, και θεωρεί πολιτική πράξη όχι την 
επιβεβαίωση αυτών που ήδη ξέρουμε αλλά την κατασκευή κοινωνικών και 
πολιτικών εναλλακτικών. 

11. Σε δημόσια συζήτηση με εκπροσώπους δημόσιων, ιδιωτικών και 
ανεξάρτητων φορέων πολιτισμού και φεμινιστικής έρευνας για τη δημιουργία 
ενός κώδικα δεοντολογίας στις τέχνες, δεχόμαστε ερώτηση για τον κίνδυνο 
να περιοριστεί το σώμα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και πρακτική και να 
οδηγηθούμε σε πουριτανισμό λόγω του κώδικα. Παρόμοια, ακούμε επίσης 
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συχνά στον δημόσιο λόγο: «δηλαδή τώρα επειδή έχουν καταπιεστεί οι 
γυναίκες, θα καταπιέσουμε τους άντρες;», «δηλαδή τώρα δεν θα μπορούμε να 
υψώσουμε τη φωνή μας στο μάθημα;», «δηλαδή τώρα ούτε να φλερτάρει δεν 
θα μπορεί κανείς;». Δημόσιος χρόνος: αυτός του παριστάνω τον υπερασπιστή 
της ισότητας, της προόδου και της ελευθεριακής κοινωνικής συνύπαρξης, για 
να καλύψω επικίνδυνα συντηρητικές ή ακόμα και κακοποιητικές τάσεις του 
ίδιου μου του εαυτού.   

12. Εξαιρετικά αξιόλογοι οργανισμοί φεμινιστικής έρευνας της χώρας 
επενδύουν εδώ και χρόνια στη ενδελεχή μελέτη φεμινιστικών αρχών ηθικής 
και πολιτικής συνύπαρξης. Δημόσιος χρόνος: από ελάχιστος έως ανύπαρκτος. 

13. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού σε καμία από τις 
βαθμίδες του, οι φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού εξακολουθούν να μην 
περιλαμβάνουν στη λειτουργία τους (ακόμα και να αρνούνται τη δημιουργία 
του) κώδικα δεοντολογίας για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, 
σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης ή διακρίσεων. Δημόσιος χρόνος: 
σταθερά τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε θέματα ισότητας 
των φύλων. 

Ένα από πλέον σημαντικά πράγματα που προσφέρει το ελληνικό 
#ΜeΤoo, στον τομέα του πολιτισμού αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, είναι 
η πολύτιμη ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούμε τη χρήση του σώματος, του 
χώρου και του χρόνου στη δημόσια σφαίρα, με τρόπο που αναγνωρίζει την 
πολυπλοκότητα και τις διαφορετικές χρονικότητες που εμπλέκονται σε αυτή, 
δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον μιντιακό χρόνο -που παρέχει την απαραίτητη 
ανάδειξη ενός ζητήματος με σύντομη όμως ημερομηνία λήξης- αλλά, κυρίως, 
στην επίμονη και προσεχτικά σχεδιασμένη διάρκεια του κινήματος που θα 
οδηγήσει στις επείγουσες αναγκαίες αλλαγές.  

Ίσως μια καλή αρχή για αυτό να είναι ο χρόνος που προσφέρει η 
επιστημονική φαντασία, η οπτική της αναγκαίας απόστασης για την 
εξασφάλιση πληρέστερης θέασης, ένας φακός στον οποίο τα τελευταία χρόνια 
έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής μου δημιουργίας και 
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έρευνας, και θα ήθελα να τον προτείνω ως άσκηση στο κλείσιμο αυτού του 
κειμένου: 

Είστε στο 2025. Κλείστε τα μάτια και θυμηθείτε το ελληνικό #ΜeToo. 
Aφεθείτε στις εικόνες και τους ήχους δημόσιων σωμάτων που σας έρχονται 
πρώτα στο νου. Τι είναι αυτό που βλέπετε; Και τι είναι αυτό που θα θέλατε να 
δείτε; 

Στην απόσταση μεταξύ των δύο, ίσως να βρίσκεται ο χώρος που θα 
πρέπει να (επανα)εφεύρουμε για τα σώματά μας στον δημόσιο χρόνο.
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Πώς επαναστάτησαν οι γυναίκες το 1821: Μια ματιά στην 
έμφυλη επανάσταση

Ελισάβετ Παπαλεξοπούλου
Υπ. Δρ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Φλωρεντίας

«Επιθυμεί τις να αναγνώση φρονήματα ανδρικά, αισθήματα τρυφερά, ιδέας γενναίας, 
εκφρασμένας με τας προσιδιάζουσαν χάριτας εις το γυναικείον γένος; Ας αναγνώση 

την επιστολήν των Ελληνίδων εις τας Φιλελληνίδας της Αμερικής»

Έτσι περιγράφει με συγκίνηση ο ανώνυμος συντάκτης της εφημερίδας «Φίλος 
του Νόμου», το κείμενο της λόγιας Ευανθίας Καΐρη «Επιστολή Ελληνίδων 
τινών προς τας Φιλελληνίδας». Δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε με 
πόσο καμάρι ανακαλύπτει την ανωτερότητα των Ελληνίδων στα «ανδρικά 
φρονήματα» που εκφράζονται με γυναικείο τρόπο κι έτσι να δούμε τη σημασία 
που είχε για τους επαναστάτες και τις επαναστάτριες της εποχής η σύσταση 
ενός έθνους που θα αποτελούνταν από εξαιρετικά άτομα. Τόσο εξαιρετικά που 
θα διαπερνούσαν τα τείχη της έμφυλης διαφοράς. Το απόσπασμα επίσης μας 
υπενθυμίζει πόσο -και τότε και σήμερα- εξετάζουμε και αντιλαμβανόμαστε τις 
γυναίκες της εποχής εκείνης μέσα από το αντρικό βλέμμα.

Έτσι, όταν μιλάμε για τη «συμβολή των γυναικών στην επανάσταση του 
1821», μία ανεπαίσθητη απόχρωση του λόγου προδίδει ότι αντιλαμβανόμαστε 
την επανάσταση σαν μία αντρική υπόθεση στην οποία οι γυναίκες απλώς 
συνέβαλαν. Ωστόσο, τα ιστορικά αρχεία και η δευτερεύουσα βιβλιογραφία 
έχουν μια άλλη ιστορία να μας πουν. Οι επαναστατικές διαδικασίες είναι πάντα 
γοητευτικές για τις περιθωριακές κοινωνικές ομάδες γιατί τους επιτρέπουν να 
φανταστούν μία διαφορετική πολιτική και κοινωνική οργάνωση που θα τους 
δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε δικαιώματα και πολιτική εκπροσώπηση. Έτσι 
και οι γυναίκες, βρισκόμενες σε μία επαναστατική διαδικασία, έβλεπαν έναν 
δρόμο που θα τις οδηγούσε μακριά από την καταπίεση που οι περισσότερες 
απέδιδαν στην οθωμανική κουλτούρα και διοίκηση. Στο κείμενο αυτό λοιπόν 
θα αναφερθώ στις επαναστατικές πράξεις κάποιων γυναικών, θέλοντας να 
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δείξω πώς νοηματοδοτούσαν τον ξεσηκωμό και τον πόλεμο και ποιες 
δυνατότητες αναγνώριζαν στην επανάσταση για τις ίδιες.

Η κυρίαρχη εικόνα για τις γυναίκες της εποχής είναι ότι ήταν 
καταπιεσμένες. Οι λίγες που γνωρίζουμε ότι πολέμησαν, όπως η Λασκαρίνα 
Πινότση (Μπουμπουλίνα) και η Μαντώ Μαυρογένους, αντιμετωπίζονται ως 
εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αυτή η εντύπωση είναι εν μέρει 
αληθής, οι υλικές και κοινωνικές συνθήκες ήταν συχνά απαγορευτικές. 
Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι υπήρχε και μία άλλη πλευρά σε αυτό. Πολλές 
γυναίκες πολέμησαν σε μάχες και κράτησαν όπλα. Ο απόηχος των γεγονότων 
αυτών έρχεται σε μας αποσπασματικά μέσα από εναλλακτικές πηγές, όπως 
είναι τα δημοτικά τραγούδια για παράδειγμα, όπου μαθαίνουμε για τη Λενιώ 
του Μπότσαρη και για πολλές άλλες. Υπάρχουν μαρτυρίες, για τη Μαριώ, που, 
σύμφωνα με τον ιστορικό Γιάννη Βλαχογιάννη, ήταν έμπιστη του Καραϊσκάκη, 
πάντοτε δίπλα του στο πεδίο της μάχης, ντυμένη σαν άντρας. Από περιηγητές 
και περιηγήτριες του δεύτερου μισού του δέκατου ένατου αιώνα μαθαίνουμε 
για τη Δέσποινα Μανιάτη, γυναίκα του Κωνσταντίνου Κανάρη και τη 
γενναιότητά της κατά τη διάρκεια της σφαγής στα Ψαρά. Από τον ιστορικό 
Φρανσουά Πουκεβίλ μαθαίνουμε για τη σπαρτιάτισσα Κωνσταντίνα Ζαχαριά 
που ηγούνταν πεντακοσίων ανδρών. Από την «Εφημερίδα των Κυριών» της 
Καλιρρόης Παρρέν μαθαίνουμε για τη Σταυριάννα Σάβαινα που συμμετείχε 
στη μάχη του Βαλτετσίου και στην πολιορκία της Τρίπολης. Υπάρχουν φυσικά 
κι άλλες πολλές μαρτυρίες που μπορεί κανείς να αποθησαυρίσει σε σχέση με 
την πολεμική δράση των γυναικών.

Εκτός των πεδίων της μάχης υπήρχαν και άλλοι χώροι που ανοίχτηκαν 
για τη δράση των γυναικών στην επαναστατική και προεπαναστατική περίοδο. 
Το γράμμα προς τις Φιλελληνίδες της Αμερικής που αναφέρθηκε στην αρχή 
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμφυλης πολιτικής δράσης. Πρόκειται 
για κείμενο της Ευανθίας Καΐρη, της ανδριώτισσας λόγιας που έχει αποτελέσει 
αντικείμενο αρκετών μελετών για το μεταφραστικό και λογοτεχνικό έργο της, 
αλλά δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Η επιστολή, γραμμένη το 1825, σε 
μία κρίσιμη στιγμή για την επανάσταση, υπογεγραμμένη από δεκάδες γυναίκες 
της εποχής και με έντονη απήχηση στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα μικρό δείγμα του 
χώρου που άνοιγε ο φιλελληνισμός για τις γυναίκες μεσαίων και ανώτερων 
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τάξεων ώστε να συμμετέχουν στην πολιτική δράση. Είναι επίσης ο απόηχος 
μιας έντονης έμφυλης πνευματικής δραστηριότητας. Η αντίληψη για τα 
προβλήματα που συναντούσαν οι γυναίκες στην απόπειρά τους να μορφωθούν 
και για τη δύσκολη θέση τους στην κοινωνία της εποχής πολλές φορές 
επισκιάζει μια πνευματική ζωή ποικιλόμορφη που δύσκολα έβρισκε τον δρόμο 
στις εκδόσεις, αλλά μας περιμένει στα αρχεία σε διάφορες κρυμμένες ή όχι 
και τόσο κρυμμένες εκδοχές. 

Το ρεύμα του φιλελληνισμού άνοιγε έναν χώρο όπου, με πρόσχημα τη 
φιλανθρωπία, οι γυναίκες μπορούσαν να εκφράσουν την πολιτική τους 
τοποθέτηση και να συγκεντρώσουν υλική και ηθική υποστήριξη. Στις 
κοινότητες της διασποράς, γυναίκες των υψηλότερων τάξεων όπως η 
Ισαβέλλα Θεοτόκη-Αλμπρίτσι στη Βενετία και η Ροξάνδρα Έντλινγκ-Στούρτζα 
στην Αγία Πετρούπολη και την Οδησσό προωθούσαν την ηθική και οικονομική 
υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης ανοιχτά μέσα στα σαλόνια τους, αλλά 
και με τη συμμετοχή και την ίδρυση μυστικών εταιρειών. Αυτές οι μυστικές 
εταιρείες, που συχνά αντλούσαν τα οργανωτικά τους σχήματα από τις 
μασονικές στοές ή τις εταιρείες των καρμπονάρων, αποτελούσαν κομμάτι της 
οργανωτικής υποδομής της εποχής των επαναστάσεων. Αποτελούσαν επίσης 
ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν πιο 
εύκολα καθώς δεν χρειαζόταν να είναι ορατές. Έτσι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν 
γυναίκες που συμμετείχαν στα κατώτερα στρώματα της Φιλικής Εταιρείας, 
όπως η κωνσταντινουπολίτισσα Μαριγώ Ζαραφοπούλα και άλλες που 
τουλάχιστον είχαν γνώση για το τι συνέβαινε στα ανώτερα στρώματα της 
περιοχής τους, όπως η φαναριώτισσα Ραλλού Καρατζά-Αργυροπούλου. Αλλά 
εκτός από τη Φιλική Εταιρεία, υπήρχαν κι άλλες εταιρείες όπως η Φιλόμουσος 
Εταιρεία της Βιέννης, στην οποία η Ρωξάνδρα Έντλινγκ-Στούρτζα ήταν 
ιδρυτικό μέλος. Πιθανολογούμε επίσης ότι η Ισαβέλλα Θεοτόκη-Αλμπρίτσι είχε 
ιδρυτικό ρόλο σε αντίστοιχη οργάνωση στη Βενετία, όπως τουλάχιστον 
δείχνουν κάποια αποσπασματικά αρχεία της μυστικής αυστριακής αστυνομίας.
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Προσπάθησα εδώ να ιχνηλατήσω εν συντομία τις αναφορές σε αρχεία 
και δευτερογενείς πηγές για γυναίκες που πολέμησαν, συμμετείχαν σε 
μυστικές εταιρείες και σε πολεμικές ενέργειες. Είναι πράγματι πάντοτε 
ενδιαφέρον και χρήσιμο για τη γυναικεία ιστορία να συμπληρώνει κενά, να 
προσπαθεί να επαναφέρει ανθρώπους που έχουν παραγκωνιστεί στις γνωστές 
αφηγήσεις. Πέρα από αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις έμφυλες 
επαναστατικές πρακτικές για να αναγνώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι 
γυναίκες αντιλαμβάνονταν την Ελλάδα και τον πόλεμο, τη θέση που 
διεκδικούσαν ή ίσως που θεωρούσαν δεδομένο ότι θα κατέχουν στην 
καινούρια πολιτική οντότητα, το εθνικό κράτος. Οι πιο πολλές πίστευαν ότι η 
ίδρυση ενός ελληνικού, εξευρωπαϊσμένου κράτους θα σήμαινε και την 
καλυτέρευση της δικής τους ζωής, την αναγνώριση της ανθρωπινότητας και 
της αξίας τους. Μέσα στο επαναστατικό συγκείμενο έβλεπαν άπειρες 
δυνατότητες. Οι περισσότερες δεν επαληθεύτηκαν. Πιστεύω όμως ότι η 
ενασχόληση με τις γυναίκες μάς επιτρέπει να ανοίξουμε το βλέμμα μας στις 
πολλές δυνατότητες της εποχής, να αντιληφθούμε το μωσαϊκό επιθυμιών, 
αντιλήψεων και δράσεων που τη χαρακτήριζαν, να δούμε τα πολλά και ποικίλα 
συγκείμενα της Ελληνικής Επανάστασης. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
#MeToo – Media Jokers 

Ένα επαναλαμβανόμενο κυβερνητικό μοτίβο

Διονύσης Μητρόπουλος
Υπ. Δ., Birkbeck, University of London

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο είχα γράψει ένα κείμενο στο ΕΝΑ για το 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο διαχείρισης κρίσεων από την κυβέρνηση της ΝΔ 
και τα όρια της πολιτικής επικοινωνίας. Το βασικό επιχείρημα ήταν πως η 
κυβέρνηση δοκιμάζει τα όρια των πολιτών με πολιτικές προτάσεις τις οποίες 
«μετρά» επικοινωνιακά και προσαρμόζει, ανάλογα με τις αντιδράσεις. Αυτή η 
τακτική δεν αποκαλύπτει μόνο τα επικοινωνιακά «τερτίπια» της κυβέρνησης, 
αλλά και τον μικροπολιτικό και ψηφοθηρικό τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Στο 
παρόν ισχυρίζομαι ότι το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε πρόσφατα με το ξέσπασμα 
του ελληνικού #MeToo στο πλαίσιο του οποίου η αντίδραση των χρηστών των 
κοινωνικών δικτύων τόσο στην πολιτική θέση όσο και στην επικοινωνιακή 
στρατηγική της κυβέρνησης ήταν μαζικά επικριτική. Έτσι, έπειτα από δύο 
σχεδόν χρόνια στην εξουσία, την αμφιλεγόμενη διαχείριση της πανδημίας και 
τα αυξανόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας που είναι απόρροια της 
κυβερνητικής πολιτικής, το #MeToo γιγάντωσε τη δυσαρέσκεια φέρνοντας 
στην επιφάνεια τον υποκριτικό και επιπόλαιο τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση 
αντιμετωπίσει τα θέματα  των δικαιωμάτων.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις της Σ. Μπεκατώρου, την «υπόθεση» 
Λιγνάδη και τις αρκετές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στο 
ελληνικό #MeToo, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αρχικά προανήγγειλε 
σχετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ λίγες 
μέρες μετά με ανακοίνωσή του στις 17 Μαρ 2021 δήλωνε ότι «εργαζόμαστε 
όλοι για μία σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα και μία τέτοια χώρα δεν νοείται να 
αποκλείει ή να διαχωρίζει τους πολίτες της. Γι΄αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
πρέπει να βρουν ισότιμη θέση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της 
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πατρίδας μας. Είναι ατομικό τους δικαίωμα αλλά είναι και υποχρέωση της 
πολιτείας και νομίζω ότι είναι και μία ώριμη τομή προς όφελος του εθνικού 
συνόλου». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της συνάντησης για να 
οριστεί ο πρόεδρος της Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής 
για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+. Μέχρι εδώ καλά, θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κάποιος μετριοπαθής. Η κυβέρνηση φαίνεται να λαμβάνει πρωτοβουλίες για 
τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για ένα κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί 
τους πολίτες, ωστόσο τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Παράλληλα, τις 
ημέρες μεταξύ 17-21 Μαρ 2021 πραγματοποιήθηκε σχετική καμπάνια στα 
κοινωνικά δίκτυα με στόχο την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία 
έλαβε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις από τους χρήστες οι οποίοι 
κατηγορούσαν την κυβέρνηση για υποκρισία στο συγκεκριμένο θέμα. Η ίδια 
συμπεριφορά από πλευράς χρηστών παρατηρήθηκε και σε άλλες καμπάνιες 
που προωθούσαν το σύνολο σχεδόν του κυβερνητικού έργου που ήταν 
ιδιαίτερα πολλές το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021 στα κοινωνικά δίκτυα. 

Γιατί οι πολίτες ενοχλήθηκαν και κατηγόρησαν ως υποκριτική την 
κυβερνητική ευαισθησία για τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και αυτά της 
βίας; Διότι πολύ απλά, ένα μέρος της κοινωνίας δεν έχει «κοντή» μνήμη για τα 
σοβαρά ζητήματα πολιτικής που την απασχολούν και δεν τα προσπερνά με 
επικοινωνιακά «κόλπα». Εδώ, ας θυμίσουμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, τον 
Οκτώβριο του 2017, είχε καταψηφίσει το σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Δικαιοσύνης για την «νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου» με τον Κ. 
Μητσοτάκη να επιχειρηματολογεί τότε με «μεταφυσικά» περιστατικά για την 
παρουσία εξωγήινων στον Υμηττό. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, τους 
πρώτους μήνες της κυβέρνησης ΝΔ, στις 25 Νοεμβρίου 2019 διενεργήθηκε η 
δεύτερη και τελευταία φάση αναθεώρησης του Συντάγματος, κατά την οποία 
καταψηφίστηκε από την ΝΔ και την Ελληνική Λύση η πρόταση τροποποίησης 
του άρθρου 5 παρ. 2 του Συντάγματος για την απαγόρευση των διακρίσεων, 
που ζητούσε να επεκταθεί στις διακρίσεις βάσει φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Οι πολίτες είναι λογικό να 
αναγνωρίσουν εδώ το επικοινωνιακό μοτίβο της κυβέρνησης που θα 
μπορούσε σε ένα πρώτο επίπεδο να συμπυκνωθεί στο: «άλλα ψηφίζω και άλλα 
λέω». Σε ένα δεύτερο επίπεδο η τακτική της κυβέρνησης αποτελεί 
οικειοποίηση ενός αιτήματος που έχει ξεκάθαρα απορρίψει για ιδεολογικούς 
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και αντιπολιτευτικούς λόγους στο παρελθόν και τώρα το οικειοποιείται 
ευκαιριακά επειδή έχει απήχηση στην κοινωνία. Θα το πω απλά: δεν μπορεί μια 
κυβέρνηση να έχει καταψηφίσει επανειλημμένα έναν νόμο που συμπυκνώνει 
ένα πάγιο αίτημα της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ παράλληλα με καμπάνια 
της διαφημίζει την προσχηματική ευαισθησία της και την πολιτική της 
πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.  

Αυτό που έγινε σαφές από την επικοινωνιακή και πολιτική αντίδραση 
της κυβέρνησης στο ελληνικό #ΜeΤoo είναι ότι η ΝΔ είναι «κατ’ αρχήν» ένα 
συντηρητικό κόμμα που αρνείται να εναρμονιστεί με τις προοδευτικές 
ευρωπαϊκές αξίες και πρακτικές στα ζητήματα του φύλου, της ταυτότητας 
φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Η υποκρισία της ΝΔ γίνεται 
ακόμα πιο έντονη όταν «φορά» το φιλελεύθερο προσωπείο της, το οποίο έχει 
καθαρά εργαλειακό χαρακτήρα. Το «φορά» μόνο όταν αναζητά την ψήφο 
συγκεκριμένων ψηφοφόρων που έχουν σχέση είτε με την κεντροδεξιά, είτε με 
το κέντρο. Δυστυχώς για την κυβέρνηση της ΝΔ, η πολιτική επικοινωνία 
μπορεί να επιτύχει πράγματι πολλά, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
πολιτική και τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις, τις ψηφοφορίες της 
Βουλής, το πολιτικό και κοινωνικό όραμα μιας παράταξης. 
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Στο ντιβάνι της τηλεόρασης

Έλενα Ψυλλάκου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΚΚΕ

Ένα ερώτημα που θα προτιμούσαμε να δούμε στη θέση του «γιατί τώρα;» είναι 
το «πώς;». Πώς μεταφέρονται αυτά τα βιώματα στον δημόσιο χώρο; Πώς 
φτιάχνουμε δημόσιες (αυτό-)βιογραφικές αφηγήσεις και πώς συγκροτούμε 
έναν δημόσιο διάλογο με τις/τους επιζήσασες/επιζήσαντες βίας, σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης. Και πού; Σε άρθρο της για το #MeToo, η Gwen 
Allen υποστηρίζει ότι «δεν μπορούμε απλώς να βασιστούμε στα κυρίαρχα 
μοντέλα δημοσιότητας/δημοσιοποίησης» και προτείνει «να επινοήσουμε εκ 
νέου το τι σημαίνει να κάνουμε κάτι δημόσιο» και εκεί «να είμαστε έτοιμοι και 
έτοιμες να δημιουργήσουμε έναν καινούριο κόσμο» (2018). Είμαστε; 

Ας σταθούμε στο σημείο όπου η δημόσια αυτο-βιογραφική αφήγηση 
συνάντησε τον λόγο των άλλων στην περίπτωση του ελληνικού #MeToo και 
ειδικότερα στα ερωτήματα που τέθηκαν στους ανθρώπους που αποφάσισαν να 
πουν την ιστορία τους στις τηλεοπτικές εκπομπές, απαντώντας σε αυτά.  9

Παρόλο που αυτές οι τηλεοπτικές συναντήσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
περιστρέφονταν γύρω από το ερώτημα του χρόνου («γιατί τώρα;»), δεν 
περιείχαν καμία απορία για το πώς η τηλεόραση και τα πρόσωπά της συν-
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο λέγεται δημόσια η ιστορία. Κάτι τέτοιο 
βέβαια θα άνοιγε τον δρόμο για ένα πεδίο μιντιακού αναστοχασμού και 
κριτικής που ίσως άλλαζε και λίγο τα πράγματα στο τηλεοπτικό μας πεδίο. Θα 
άνοιγε επίσης τον δρόμο για διαφορετικές ανασυναρθρώσεις και 
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αναπλαισιώσεις των βιογραφιών που ίσως δημιουργούσαν ρωγμές στις 
σχέσεις εξουσίας που βρίσκονται πίσω την ανάδυση του homo sentimentalis 
(Illouz, 2007) και τη χρήση των συν(-)αισθημάτων σε πολιτικές στρατηγικές (βλ. 
Psyllakou, 2021). 

Μακριά από μια τέτοια προοπτική είδαμε πρακτικές εξομολογητών, 
διερευνητικά ερωτήματα ψυχοθεραπευτών και δυνατές, μη λεκτικές, 
εκφράσεις ενσυναίσθησης απέναντι στη συναισθηματική «αδυναμία» εκείνων 
που υπέστησαν κάποια μορφή βίας (βλ. επίσης Alvino, 2019): «είχα ανάγκη να 
σε ακούσω και να σε δω», «σε ευχαριστώ που μας εμπιστεύεστε… που 
εμπιστεύεστε και εμένα προσωπικά για μια εξομολόγηση», «μου κάνει 
εντύπωση η ταραχή σου γιατί στα μάτια μου είσαι μια τόσο δυναμική γυναίκα», 
«τι φοβόσουν;», «θα ήθελες να πεις το όνομα [του θύτη], «εμφάνιζε μια 
πατρική φιγούρα», «αυτό που κάνεις σήμερα είναι πάρα πολύ γενναίο», 
«ρώτησες ποτέ γιατί [τον θύτη];», «δεν είχες τη δύναμη πια;», «σ’ 
ευχαριστούμε πολύ για την αλήθεια σου», «τότε που συνέβαιναν αυτά τα 
περιστατικά είχες στήριξη;», «συνέβη κάτι πιο χοντρό  [και αποφάσισες να 
φύγεις];», «θέλει τρομερό θάρρος αυτό που κάνετε», «συμβαίνουν παντού, 
ειδικά σε χώρους που έχουν μεγαλύτερη σκληράδα», «μη φτάσουμε στην 
ποινικοποίηση του φλερτ», «ποια ήταν η αφορμή που σε έκανε να γυρίζεις 
πίσω σε αυτό το πράγμα», «δεν συνειδητοποιούσες, δεν αισθανόσουν 
άσχημα;», «το μόνο σημάδι που είχαμε από σένα ήταν το ποστ, δεν είχες 
μιλήσει», «σε φοβίζει η πόλωση που έχει δημιουργηθεί;». Είδαμε όμως και 
ερωτήματα που έφεραν τις γυναίκες επιζήσασες στη θέση της «μητέρας» που 
άλλοτε προβάλλει ως κίνητρο της δημοσιοποίησης [«το γεγονός ότι έχετε 
γίνει και μητέρα πρόσφατα σας βοήθησε σε αυτή σας την απόφαση;», «γιατί 
έχεις και δύο παιδιά», «θέλεις να γίνεις μητέρα;»] και άλλοτε ως ο κοινός 
τόπος ανάμεσα σε εκείνους που έχουν υποστεί βία και στους άλλους [«σας 
ευχαριστώ και ως γυναίκα και ως μητέρα»]– σε κάθε περίπτωση όμως υπονοεί 
την ύπαρξη ενός αδιαπραγμάτευτου «μητρικού φίλτρου» μέσα από το οποίο η 
σιωπή μετατρέπεται σε λόγο για την προστασία των άλλων. 

Κλείνοντας με συμβουλές, μια «ζεστή αγκαλιά» και ευχές για έναν 
καλύτερο κόσμο, η ίδια η πράξη της δημοσιοποίησης προβάλλει στις 
τηλεοπτικές συναντήσεις ως το σημείο της «αλλαγής», της «στροφής της 
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κοινωνίας». Και ίσως είναι. Αντίθετα, το πώς κάνουμε κάτι δημόσιο 
συρρικνώνεται σε οικείους αφηγηματικούς τρόπους και θέσεις που όταν 
μεταφέρονται στον δημόσιο χώρο μετατρέπονται από εργαλεία αναστοχασμού 
ή/και χειραφέτησης για το άτομο σε στρατηγικές θεαματοποίησης ενός 
συναισθηματικά αδύναμου εαυτού και ταύτισης με παγιωμένους έμφυλους 
ρόλους. Ας αναρωτηθούμε ξανά: μπορούμε να επινοήσουμε εκ νέου τι 
σημαίνει να κάνουμε κάτι δημόσιο;· μπορούμε να φανταστούμε τη 
δημοσιότητα/δημοσιοποίηση στα Μέσα χωρίς το θέαμα;· μπορούμε να 
μιλήσουμε για οδυνηρά περιστατικά χωρίς οδύνη;· μπορούμε να ακούσουμε;· 
ερωτήματα που δεν απευθύνονται πια στους/στις επιζήσαντες/επιζήσασες, 
αλλά σε όλους και όλες εμάς που μιλάμε στο όνομά τους. 
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Αντί Επιλόγου: Μια νέα εποχή;

Κατερίνα Νικολοπούλου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΚΚΕ

Κάποιες/οι ίσως θεωρούν ότι η έντονη ενασχόληση κάποιων Μέσων με ένα 
θέμα τόσο βαθύ μπορεί να σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση της στάσης τους 
απέναντι σε ζητήματα που ήταν πάντοτε παρόντα, κάποιες φορές με 
εκκωφαντικό τρόπο, χωρίς ωστόσο να τους αποδίδεται η σημασία που τους 
αξίζει. Κάποιες/οι ίσως θεωρούν ότι η μεγαλύτερη κάλυψη από τον Τύπο 
μπορεί να «τρομάξει» επίδοξους κακοποιητές και να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά, βάζοντας έτσι ένα λιθαράκι για μια «καλύτερη» κοινωνία. 
Βρισκόμαστε όντως στο κατώφλι μιας νέας εποχής;

Πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν τα media περιπτώσεις έμφυλης 
βίας από δω και στο εξής; Θα αποτελούν και πάλι «σοκ» οι καταγγελίες ή θα 
είναι πλέον πιο εμφανείς και άμεσες οι συνδέσεις με βαθύτερα αίτια; Θα 
συνεχίσει ο φακός να εστιάζει στα πρόσωπα, σοκάροντας ηδονικά με την 
αποκάλυψη «σκοτεινών» πλευρών του star system ή θα στραφεί με 
μεγαλύτερη έμφαση στις δομικές ανισότητες και στις συνθήκες που 
δημιουργούν δράστες; 

Και τι έκταση θα δοθεί σε συναφή θέματα, που όμως δεν εμπλέκουν 
διάσημους πρωταγωνιστές και δεν μπορούν να επενδυθούν με τη λογική της 
«κλειδαρότρυπας»; Για παράδειγμα, σε ποιες βάσεις θα τεθούν ζητήματα 
έμφυλης ισότητας, όπως αυτά που εγείρει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και που ο 
πρωθυπουργός, με ηχηρή επικοινωνία, προεξήγγειλε ότι προτίθεται να 
διευθετήσει; Τα Μέσα θα συνεχίσουν να απευθύνονται στα συντηρητικά 
αντανακλαστικά της κοινωνίας, όπως συνηθίζουν να κάνουν σε μεγάλο μέρος 
τους, ή θα κεφαλαιοποιήσουν την ευαισθησία και τη γνώση που «ξαφνικά» 
απέκτησαν σχετικά με τις επιπτώσεις των έμφυλων ανισοτήτων;

Πώς θα αντιμετωπίσει ο Τύπος το νομοσχέδιο περί συνεπιμέλειας; 
Ποιες διαστάσεις θα βάλει στο κάδρο και πόσο ισότιμα θα αντιμετωπιστούν οι 
δύο πλευρές στην ανάδειξη της επιχειρηματολογίας τους; 
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Θα συνεχίσουν τα media να επικεντρώνονται στο νομοθετικό πλαίσιο, 
ειδικά σε επίπεδο αυστηρότητας ποινών και καταστολής ή θα προχωρήσουν σε 
πιο εσωστρεφείς διαδικασίες αυτοκριτικής, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που 
τους αναλογούν στην αναπαραγωγή της κουλτούρας που θρέφει και 
νομιμοποιεί κακοποιητικές συμπεριφορές; Άραγε, θα φέρουν στο προσκήνιο 
πρακτικές και σχέσεις που ενσαρκώνουν ακριβώς αυτήν την κουλτούρα στις 
ίδιες τους τις δομές, σε κάθε έκφανση του μιντιακού οικοσυστήματος;

Μια κριτική ματιά στον λόγο πολλών ΜΜΕ και των πλαισιώσεων των 
μαρτυριών κακοποίησης -όπως αυτή που υιοθετούν και τα κείμενα στο παρόν 
δελτίο δείχνει ότι συχνά οι νοηματοδοτήσεις που προτάσσονται 
εξακολουθούν να αναπαράγουν στερεότυπα. Η δυναμική που δημιουργήθηκε 
μέσα από κανάλια όπως τα social media και που ίσως ανάγκασε ή σε κάθε 
περίπτωση συνέτεινε στην κάλυψή τους δεν σήμανε παράλληλα κάποιου 
είδους εμβάθυνση από τα Μέσα στις εξουσιαστικές δομές οι οποίες γεννούν 
και φυσικοποιούν συμπεριφορές που κατά τα άλλα καταδικάζονται ηχηρά. 

Την ίδια στιγμή ωστόσο, τα παραπάνω ερωτήματα δεν συνεπάγονται ότι 
το #MeToo θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «μάθημα» για την κοινωνία ή τα 
media. Ότι θα πρέπει να του αποδώσουμε την ευθύνη να μας «διδάξει» κάτι ή 
να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα στέκονται απέναντι σε θέματα 
φύλου ή αυθαιρεσίας. Ο από τα κάτω χαρακτήρας του και η δημιουργία 
συνδέσεων και με άλλα αιτήματα ενάντια στη νομιμοποιημένη βία και την 
αυθαιρεσία της εξουσίας σε κάθε περιβάλλον αποτελούν ήδη, από μόνα τους, 
παράγοντες αλλαγής. Από την άλλη, η προσδοκία ότι Μέσα τα οποία 
εξακολουθούν να στηρίζουν και να στηρίζονται σε συστήματα εγγενώς 
δομημένα στην ανισότητα θα αναδυθούν μετά το #MeToo περισσότερο 
ευαίσθητα ή ότι κοινωνίες που σε πολλά επίπεδα συγκροτούνται στη βάση 
σεξιστικών συμπεριφορών θα «ξυπνήσουν» την επόμενη μέρα υπέρμαχοι της 
ισότητας, είναι τόσο φρούδα όσο και παραπλανητική. Αντί για ακόμα μια 
ανάθεση, αντί για μία ακόμη μετάθεση ευθύνης, για ένα αίτημα καθοδήγησης, 
θα ήταν μάλλον πιο χρήσιμη η απλή αναγνώριση της πρωτοβουλίας για αυτό 
που είναι και η δημιουργία χώρων για ακόμη περισσότερες αντίστοιχες.
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