
16

ο τελευταίο διάστημα μας έχουν βγει τα μάτια με το  
       συνωστισμό άρθρων περί σεξουαλικής κακοποίησης στο 
χώρο της Show Biz. Δεν είναι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτά 
που γίνονται, άλλωστε ξέρουμε πολύ καλά ότι η σεξουαλική κακοποί-
ηση πάει πακέτο με αρσενικά σαν κι αυτά που υπάρχουν σε τέτοιους 
χώρους, δηλαδή αρσενικά με αρκετή εξουσία στα χέρια τους και με 
πολλά φράγκα στις τσέπες τους. Μας έρχεται εμετός με όλες αυτές τις 
αναλύσεις που εμφανίζονται από δω κι από κει και δεν γουστάρουμε 
άλλο να διαβάζουμε πώς θα ήθελαν και πώς θα βόλευε να είναι ο φε-
μινισμός γι’αυτούς,  γιατί στην ουσία για κάτι τέτοιο πρόκειται. Ανοίγει 
λοιπόν η κάνουλα των καταγγελιών στο Ηollywood και το ενδιαφέρον 
μεγάλο από πολλούς και διάφορους. Ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
ΜΚΟ (γιατί εννοείται πως δεν λείπει ο Μάρτης απ΄τη Σαρακοστή!), τμή-
ματα human resources από διάφορες εταιρείες κ.ά. και λέει ο καθένας 
τα δικά του. Ο καθένας ανάλογα με το συμφέρον της θέσης από την 
οποία μιλάει. Θα ακούσεις πως αυτές οι ηρωικές γυναίκες δίνουν το 
παράδειγμα σε όλες εμάς τις υπόλοιπες, σε όλες εμάς τις «ανώνυμες», 
να βγούμε να βρωντοφωνάξουμε για όλες τις κακοποιητικές συμπε-
ριφορές που δεχόμαστε. Κι αν δεν το κάνουμε, φταίμε κιόλας, κι αν 
δεν το κάνουμε μάλλον μας αρέσει κιόλας. Από την άλλη θα ακούσεις 
διάφορους να βγαίνουν και να βρίζουν, να ειρωνεύονται τις καταγγέ-
λουσες με χρήση χιλιοειπωμένων σχολίων του τύπου «και δεν ήξερες;» 
ή «και τώρα το θυμήθηκες» ή «και σιγά που δεν ήθελες». Και κάπως 
έτσι, με αυτή τη μαγική συνταγή που μόλις περιγράψαμε θριαμβεύει 
ο μισογυνισμός και απαξιώνεται τελείως το όλο θέμα της σεξουαλικής 
κακοποίησης.  Από ζήτημα καταπίεσης και πειθάρχησής μας μετατρέ-
πεται στο σκάνδαλο που χαρίζει απλόχερα την ευκαιρία στον καθένα 
να κοιτάξει από την κλειδαρότρυπα. Να μάθει όλες τις λεπτομέρειες, 
πού, πώς, πότε. Γίνεται το σκάνδαλο για το οποίο ξαφνικά έχει άπο-
ψη ο οποιοσδήποτε. Μετατρέπεται σε κάποιου είδος φαινόμενο, ένα 
πράγμα σαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για εμάς βέβαια παραμέ-
νει απλά η καθημερινότητα με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωπες από 
τότε που θυμόμαστε τις εαυτές μας.

Ξεπηδάνε λοιπόν διάφορα ακραία περιστατικά από δω κι από ‘κει 
και καταλαβαίνεις ότι το attitude των αντρών «χουφτώνω γιατί έχω λε-
φτά» έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Προφανώς αυτό, δεν είναι κάτι που 
έγινε το τελευταίο εξάμηνο αλλά ανέκαθεν το Hollywood αντιπροσώ-
πευε το τρίπτυχο «μούρη, κώλοι και καριέρα» Κάτι που φυσικά στα ‘90s 
διαδόθηκε και στην υπόλοιπη κοινωνία με μεγάλη επιτυχία και κατά-
φερε να αποτελεί από τότε το όνειρο κάθε wannabe «επιτυχημένου» 
αρσενικού. Όλοι αυτοί λοιπόν, θες οι ηθοποιοί, θες οι παραγωγοί, όλοι 
αυτοί οι υπερφραγκάτοι τελοσπάντων έχουν εφεύρει διάφορους ευφά-
νταστους τρόπους «οργάνωσης». Ας πάρουμε για παράδειγμα το πα-
ρακάτω περιστατικό που δεν θα μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε. 
Έχουμε και λέμε, σε φιλανθρωπικό γκαλά που διοργάνωσε η ανδρική 
λέσχη Presidents Club στην Αγγλία μαζεύτηκαν κάπου διάφοροι πλού-
σιοι και μοίρασαν λεφτά σε σχολεία, νοσοκομεία ή όπου τελοσπάντων. 
Εκεί, πέρα από το ότι απλώθηκαν διάφορα κωλόχερα-και όχι μόνο-σε 
γυναίκες που είχαν προσληφθεί για να δουλέψουν στο γκαλά, έγινε και 
στο τέλος μια δημοπρασία. Στη δημοπρασία αυτή μπήκαν ως «δώρα» 
τα εξής: βραδιά σε στριπτιτζάδικο και επίσκεψη σε πλαστικό χειρούργο 
με τίτλο «προσθέστε νοστιμιά στην σύζυγό σας»(!!) Αφού λοιπόν πήγαν 
εκεί, έφαγαν, ήπιαν, μοίρασαν λεφτά, έκαναν και καμιά απόπειρα βια-
σμού στο τέλος της βραδιάς γύρισαν σπίτι με «δωράκι» για τη σύζυγο 
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Kαι ποια η απάντηση του Ηollywood τελικά;
Ανάλογα λοιπόν με το πόσα λεφτα βγάζεις απ, τη δουλειά που κάνεις έχεις 
κι έναν αντίστοιχο ρόλο στην «κοινωνική πυραμίδα». Από τη μία 8 εκα-
τομμύρια για την συμμετοχή σου σε ταινία από την άλλη πάρε 400 ευρώ 
το μήνα για να ζήσεις. Αν ανήκεις στην πρώτη κατηγορία και τους δικηγό-
ρους σου τους έχεις, και οι εφημερίδες σε προσέχουν (γιατί μπορεί και κά-
ποιες από αυτές να είναι και δικές σου), και  φοβάσαι λιγότερο να μην σου 
κάνει κανείς και τίποτα και βγαίνεις και δημόσια και κάνεις την καταγγελία 
σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία wellcome to the club! Γιατί εμείς 
τη σεξουαλική βία τη βιώνουμε από τότε που θυμόμαστε τις εαυτές μας, 
είναι η καθημερινότητά μας και η ρουτίνα μέσα στην οποία έχουμε μάθει 
να επιβιώνουμε. Και δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι. Γιατί και στο Hollywood 
υπάρχουν τα αφεντικά και οι υπόλοιπες. Και όλες αυτές οι ατομικότητες-
αφεντικά θαρρούν πως βρήκαν τη λύση για τη σεξουαλική βία. Αμέ! Και 
η λύση σε αυτό είναι περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις για 
την προστασία του άμαχου πληθυσμού! Δηλαδή ζητούν ισότητα στην εκ-
μετάλλευση των από κάτω. Μακιγιέζ, καθαρίστριες, κομμώτριες, β΄ και γ΄ 
σκηνοθέτιδες δεν θα κινδυνεύουν λοιπόν από βιασμό, ή έτσι βολεύει τις  
πάμπλουτες ηθοποιάρες του Hollywood να λένε για να πάει καλά η όποια 
εκστρατεία και καμπάνια έχουν αρχίσει να τρέχουν. Βλέπε για παράδειγμα 
την καμπάνια #metoo. Tο σλόγκαν αυτό χρησιμοποιείται από κάθε τύπα 
στο ίνσταγκραμ που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ατομικά λοι-
πόν η καθεμιά μπορεί να βγει και να μιλήσει για την εμπειρία της απο-
κρύπτοντας έτσι τη συστημικότητα του φαινομένου. Γι’αυτές ένα εικονικό 
hashtag είναι η λύση. Λες και η σεξουαλική βία είναι κάτι που συμβαίνει 
μία στις τόσες ή σε κάποιες. Ε λοιπόν όχι, συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο και 
είναι μέρος του ρόλου και της εργασίας μας στον καπιταλισμό. Γι’ αυτό ε-
πιλέγουμε να συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας και να βρίσκουμε η μία 
την άλλη. Και δεν μας παίρνει να βγούμε ως άτομα στο twitter, ούτε θα ή-
μασταν κομπλέ αν είχαμε απλά καλούς δικηγόρους. Και κάπου εδώ αρχί-
ζουμε και τραβάμε τα μαλλιά μας. Γιατί βλέπουμε το φεμινισμό -κάτι που 
εμείς ξέρουμε να έχει ξεκινήσει με κινήματα και από γυναίκες που είχαν 
φάει του κόσμου τα σκατά- να γίνεται κάτι mainstream και εμπορεύσιμο. 
Δεν είναι απλά ότι γίνεται κατάχρηση του όρου φεμινισμός (όπως εμείς 
τον εννοούμε), αλλά γίνεται τεράστια προσπάθεια ενσωμάτωσής του από 
κομμάτια που είναι έως και επικίνδυνο να τον επικαλούνται κι αυτό κατα-
ντά να μας υποτιμά και να γίνεται σε βάρος μας.

καινούρια βυζιά, καινούρια χείλη, ανόρθωση κώλου ή ό,τι άλλο μπορεί να 
θεωρούσαν πως έχρηζε διόρθωσης. Και επειδή έχουμε πλέον αποκτήσει 
ανοσία στην αηδία που μας  προκαλούν κάτι τέτοιοι καριόληδες, και δεν 
ψηνόμαστε να σπαταλήσουμε όλο το κείμενο γι’αυτούς, πάμε παρακάτω.

Το όλο ζήτημα παρουσιάζεται από τον διεθνή Τύπο σαν έτσι ξαφνικά, 
εν μία νυκτί οι γυναίκες αποφάσισαν να αρχίσουν να μιλάνε για τη σε-
ξουαλική βία  που έχουν δεχτεί. Λες και επειδή βγήκε και μίλησε τώρα η 
Jennifer Lawrence ή και όποια άλλη διασημότητα δεν έχει ξαναμιλήσει 
ποτέ και πουθενά καμιά άλλη γυναίκα. Λες και ποτέ καμιά δεν μίλησε για 
τα ζόρια της, αλλά ναι το έκανε, μπορεί όχι με post στο twitter αλλά το 
έκαναν πολλές μαζί μέσα από τα κινήματα στα οποία υπήρξαν. Το έκα-
ναν πολύ καλά από το ΄60 δημιουργώντας φεμινιστικό κίνημα κι όχι ως 
μεμονωμένες star και famous. Όχι ότι έχουμε την ψευδαίσθηση πως το 
Ηollywood θα πυροδοτήσει κάποιου είδους κίνημα. Ξέρουμε πολύ καλά 
πως το γυναικείο φύλο δεν είναι ενιαίο. Ξέρουμε πως δεν έχουμε όλες τα 
ίδια μέσα να υπερασπιστούμε τις εαυτές μας. Ξέρουμε πως δεν έχουμε 
όλες τα ίδια συμφέροντα. Και εδώ ακριβώς γεννήθηκε  η ανάγκη μας να 
γράψουμε το κείμενο που διαβάζεις. Γιατί νομίζουμε πως δεν θα ήταν 
ειλικρινές να μην εκφράσουμε την αδυναμία ταύτισης που έχουμε με τις 
καταγγέλουσες του Hollywood, δηλαδή φιγούρες τύπου Αngelina Jolie, 
Gwyneth Paltrow κτλ.

Κάποια ούσα διάσημη που καταγγέλει δημόσια σεξουαλική κακοποί-
ηση ούτε το παράδειγμα μας δίνει, ούτε μας ανοίγει το δρόμο για να κά-
νουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Αρχικά, ας εξετάσουμε ποιες είναι αυτές 
που μπορούν στ’ αλήθεια να βγουν δημόσια και να κάνουν κάτι τέτοιο 
γιατί μάλλον δεν διατρέχουμε όλες τους ίδιους κινδύνους. Φυσικά και δεν 
είναι εύκολο για καμία γυναίκα να μοιραστεί τη σεξουαλική κακοποίηση 
που έχει υποστεί. Και ακόμη κι αυτές με τόσα προνόμια δυσκολεύτηκαν 
να βγουν και να καταγγείλουν ή το έκαναν μετά από πολλά χρόνια. Από 
την άλλη βέβαια με κάμποσα εκατομμύρια στον τραπεζικό σου  λογα-
ριασμό, ίσως να σε φοβίζουν λιγότερα πράγματα. Γιατί ας πούμε η φίλη 
μας με μισθό 400 ευρώ και νοικιασμένη γκαρσονιέρα στο Γουδί  θα το 
σκεφτόταν και δυο και τρεις  φορές παραπάνω για να καταγγείλει αφεντι-
κό, γκόμενο, θείο ή πατέρα. Γιατί πολλές φορές δεν είναι θέμα επιλογής. 
Γιατί πολλές φορές δεν σε συμφέρει να βγεις και να μιλήσεις μόνη σου  
όταν δεν έχεις το background που μπορεί να σε προστατέψει. Κι αυτοί οι 
μαλάκες πολύ καλά  το ξέρουν.

Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις 
διάσημες καταγγέλουσες να ποζάρουν.  
Θέλοντας να περάσουν το μήνυμα 
ότι όλες οι γυναίκες μπορούν να 
καταγγείλουν τους κακοποιητές τους, 
εμφανίζεται κάτω δεξιά και διακριτικά 
το χέρι μιας «ανώνυμης». Αν δεν 
μπορείς να ταυτιστείς it’s ok, ούτε εμείς 
μπορέσαμε να ταυτιστούμε με έναν 
αγκώνα!!

Κι άλλο hashtag!! Αυτή τη φορά με το σλόγκαν «έσπασε η σιωπή». ναι, ναι 
ακριβώς έτσι! λες και δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ καμία και πουθενά. λες κι 
αυτές την έσπασαν τη σιωπή για πρώτη φορά στην ιστορία...


