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Νίκος Παναγιωτόπουλος

ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ἩΑΝΤΙ
δὲ γυνὴ
ἵνα…

Καταγγελία: κατάδοση,
#MeToo
και Me andμήνυση
You
διάλυση
συμφωνίας,

«Ζούμε πάλι σ’ ένα σχεδόν πειραματικό κοινωνιολογικό εργαστήρι» μονολογούσα παρατηρώντας πώς η καταγγελία της σεξουαλικής βίας που υπέστη η γνωστή ολυμπιονίκης
έγινε, ως όφειλε, αντικείμενο γενικευμένης
κοινωνικής, πολιτικής και επιστημονικής
αναγνώρισης, αποδοχής και στήριξης.
Κατέγραφα την κυρίαρχη συλλογική παράσταση που έτεινε να διαμορφωθεί αυτές τις
μέρες στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης
σε σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός, την
παράσταση της απόλυτης ανάγκης ενός νέου
αξιακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου
η γυναίκα θα μπορεί να διατυπώνει την αλήθεια της, «να μιλά, να καταγγέλλει, να αποκαλύπτει». Επιχειρούσα να αναλύσω το πλή15
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θα αντιμετωπίζεται ως δυνάμει θήραμα, η αδυναμία της δεν θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση
και η σιωπή της δεν θα επικρίνεται ως οιονεί
συνενοχή».

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενη στο
προεδρικό μέγαρο την ολυμπιονίκη. Και τη
σκυτάλη πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας:
«Η απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου να
καταγγείλει με τόλμη τη σεξουαλική βία που
υπέστη ως έφηβη αθλήτρια αποτελεί πράξη με
βαρύ κοινωνικό φορτίο. Κίνηση που αφυπνίζει
συνειδήσεις, παράγοντας θετικό παράδειγμα.
Και κινητοποιεί ώριμα την ευαισθησία των
δυνάμεων της προόδου στον τόπο μας. Η
Πολιτεία διαθέτει το νομικό οπλοστάσιο του
Κράτους Δικαίου, το οποίο και οφείλει να εξαντλήσει. Έχει επίσης δομές που βοηθούν να
κλείνουν τα τραύματα από τέτοιου είδους
εγκλήματα. Είναι κρίσιμο, όμως, σε αυτή την
αποστολή να βρίσκει καθημερινό συμπαραστά17
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Ήταν τέτοια η επιβολή της κυρίαρχης αυτής
συλλογικής παράστασης στους πιο επίσημους
τομείς του δημόσιου διαλόγου, ώστε παρατηρήθηκε μια αμηχανία μεγάλης μερίδας των
ανδρών, των κυρίαρχων στις έμφυλες σχέσεις,
αυτών που είναι μάστορες στην τέχνη του να
τηρούν τους τύπους και να αρκούνται στα λόγια∙ και μάλιστα, ενίοτε με τρόπο τόσο κυριαρχικό, ώστε υπερκεράστηκαν οι γνωστοί
δοξόσοφοι, που βιάστηκαν, άλλη μία φορά, να
ξεδιπλώσουν την οπορτουνιστική υποκρισία
τους μέσω των συνηθισμένων ριζοσπαστικών,
χωρίς καμιά αναφορά στην πρακτική, αφορισμών τους.
Ωστόσο, σκεφτόμουν πως, προκειμένου σ’
αυτή τη συγκυρία να μην επιτραπεί, μέσω της
συνεχιζόμενης λήθης, το «παιχνίδι» να συνεχίζεται, είναι απαραίτητο να λεχθεί δημόσια
–και να το θυμόμαστε συνεχώς– ότι η αλήθεια από μόνη της είναι πολύ αδύναμη και ότι
η παραγωγή και η αναγνώρισή της προϋποθέτουν συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες.
19

Και αναρωτιόμουν: όλοι όσοι καταγγέλλουν
δημόσια και όσοι σχολιάζουν δημόσια γνωρίζουν άραγε ότι η αποτελεσματικότητα μιας
δημόσιας καταγγελίας –ως επιτελεστικού
λόγου, που έχει την αξίωση να προκαλέσει την
επέλευση εκείνου το οποίο ο ίδιος εκφωνεί με
την πράξη ακριβώς της καταγγελίας του– είναι ευθέως ανάλογη προς την αυθεντία του
καταγγέλλοντος; Έχουν συνείδηση πως η αποτελεσματικότητα της καταγγελίας τους είναι,
επίσης, ανάλογη προς τον βαθμό αναγνώρισης
και πίστης που «χορηγούν» στο περιεχόμενο
της καταγγελίας –με βάση τις ιδιότητές τους–
τα μέλη της ομάδας που υποδέχονται τη συγκεκριμένη αποκάλυψη; Αν, πράγματι, η πρόσβαση στην καταγγελία –ως μορφή περάσματος από το προσωπικό στο συλλογικό, από μια
ατομοκεντρικού τύπου διαχείριση σε μια διαχείριση με στόχο την ικανοποίηση των «γενικών συμφερόντων της ανθρωπότητας», όπως
έλεγε ο Φρόυντ– αποτελεί ένα είδος κοινωνικού
προνομίου –καθώς προϋποθέτει «σπάνια χα20

ρίσματα και διαθέσεις», όπως επίσης ο Φρόυντ
παρατηρούσε–, τότε, προκειμένου οι πόθοι να
«πνεύσει ορμητικός άνεμος» αλλαγής στον
τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν
την κακοποίησή τους να μη μείνουν, άλλη μια
φορά, ευσεβείς, θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα οι όροι δημιουργίας ενός συλλογικού αγώνα
– ενός αγώνα, ο οποίος, ενώνοντας άνδρες και
γυναίκες, θα έχει ως στόχο την καθολικοποίηση των όρων πρόσβασης στην καταγγελία και
στην αποκάλυψη της κακοποίησης των γυναικών.
Δύσκολος αγώνας, καθώς η καθολικοποίηση αυτή δεν αρκεί να επιτευχθεί μόνο στις
ίδιες τις αντικειμενικές δομές, λ.χ. στις θεσμικές, ούτε αρκεί να επιτευχθούν οι τεχνικές
της προϋποθέσεις, όσο και αν η συνειδητοποίηση που επιτρέπεται μέσω αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αγωνιστική διαδικασία και να αποκρυσταλλωθούν
οι στόχοι της. Πόσο αναγκαίο είναι να γίνει
κοινά γνωστό πως η σχέση που διατηρούν οι
21

γυναίκες με την καταγγελία και την αποκάλυψη της κακοποίησής τους αποτελεί μια
διάσταση της ανδρικής κυριαρχίας που υφίστανται, δηλαδή αυτής της ειδικής μορφής
συμβολικής βίας, η οποία ασκείται με την
ασυνείδητη συνενοχή όποιου την υφίσταται,
ή καλύτερα, με τη συνενοχή των δομών που
η γυναίκα απέκτησε από την ψυχοσωματική
επαφή της με τις δομές κυριαρχίας και μέσω
της ενσωμάτωσης αυτών των δομών! Είναι,
άραγε, ευρύτερα κατανοητό πως κάθε προσπάθεια επίτευξης της καθολικοποίησης των
όρων πρόσβασης στην καταγγελία περνά αναγκαστικά από την αποδόμηση των γνωστικών θεμελίων αυτής της συμβολικής κυριαρχίας, από τον μετασχηματισμό των όρων
παραγωγής των αποκτημένων γυναικείων
διαθέσεων και των τρόπων θέασης του κόσμου
που καταδικάζουν τη γυναίκα στη συμβολική
αλλοτρίωση; Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, όσο είναι δυνατό, την παρούσα ευκαιρία
για να γίνει ευρέως συνειδητό πως ο αγώνας
22
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και ανεκδιήγητοι, φορείς, των οποίων το έργο
ήταν να «καλύψουν» και να «εκπροσωπήσουν» την επικαιρότητα που δημιούργησε το
θέμα των καταγγελιών εκ μέρους γυναικών
σχετικά με κακοποιήσεις, βιασμούς, παρενοχλήσεις που έχουν υποστεί από άνδρες, και
μάλιστα επώνυμους, οι οποίοι, κατέχοντας
θέσεις εξουσίας, επιχειρούσαν να τις εκμεταλλευτούν μέσω επιβολής που θεωρούσαν
πως τους επέτρεπε η σχέση κυριαρχίας η
οποία χαρακτήριζε την επαγγελματική σχέση τους με αυτές. Θεματοφύλακες και παραγωγοί της δομικής συλλογικής υποκρισίας
και της συλλογικής κακής πίστης, που χαρακτήριζαν και χαρακτηρίζουν τις συλλογικές παραστάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, έσκιζαν, ενίοτε με κάθε καλή πρόθεση,
τα ιμάτιά τους αποκρύπτοντας, ενίοτε ασυνείδητα, μέσα στον θόρυβο της αγανάκτησής
τους την παρατεταμένη σιωπή και τη συνενοχή που διασφαλιζόταν από τη γαλήνη του
ασυνείδητού τους.
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Αποφάσισα όμως να παρέμβω και για έναν
επιπλέον λόγο. Το ζήτημα αυτό που κατέκλυσε την επικαιρότητα συνέπεσε με τη συγκυρία
της υποβάθμισης της κοινωνιολογίας –όπως
τουλάχιστον η υποβάθμιση αυτή μπορεί να
εκφραστεί με τον εξοβελισμό της διδασκαλίας
της από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της
χώρας μας–, αλλά και με τις προσπάθειες που
καταβάλλω κι εγώ αυτό τον καιρό για να διαχύσω τα εργαλεία κατανόησης της παλινδρόμησης της πολιτικής νομιμότητάς της και της
κοινωνικής αναγνώρισής της. Πράγματι, οι
καταγγελίες των γυναικών μού δίνουν την
αφορμή να επιχειρήσω να υπενθυμίσω ορισμένα βασικά κοινωνιολογικά στοιχεία σχετικά με
τις αιτίες και τα αντίστοιχα αποτελέσματα
ενός μείζονος σημασίας κοινωνιολογικού φαινομένου, αυτού της συμβολικής κυριαρχίας,
προκειμένου να συμβάλω κι εγώ –παράλληλα
με τις πολύ εύστοχες και ενθαρρυμένες από το
φεμινιστικό κίνημα παρεμβάσεις που βλέπουν
αυτές τις μέρες το φως της δημοσιότητας– σε
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και ως σύζυγος, πατέρας και απλός πολίτης.
τόσο στο να κατανοήσουν και να εξηγήσουν
Είναι καιρός να ξεριζωθεί η εξουσιαστική βία
τις «καταγγελίες», όσο στο να τις καταεναντίον όποιου βρεθεί σε μία αδύναμη θέση.
σκευάσουν κατά τρόπο ώστε να προσανατοΕίναι μάστιγα, που υπονομεύει τα θεμέλια του
λίσουν τη συλλογική και ατομική αντίληψη
πολιτισμού μας. Ας κάνουμε, λοιπόν, όλοι το
και αξιολόγηση στην κατεύθυνση «αυτού που
πρώτο βήμα της Σοφίας: Μιλάμε, καταγγέλείναι» και «αυτού που πρέπει να σκεφτούμε».
λουμε, αποκαλύπτουμε. Ώστε το φως της
Αλλά
δεν υπάρχει άλλος τρόπος για έναν
αλήθειας να κάψει για πάντα το έγκλημα που
επιστήμονα
που επιλέγει να θέσει την επικαιζει στο σκοτάδι».
ρότητα υπό τον επιστημονικό φακό του, παρά
30
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τη βαθιάναπεποίσυνεχίζεται,
θηση πως
είναι
στηαπαραίτητο
σημερινή εποχή
να λεχθεί
–όπου
δημόσια
η δια–και
κυβέρνηση
να το θυμόμαστε
εξουσιοδοτείται
συνεχώς–
όλο καιότιπερισσόη αλήθεια από μόνη της είναι πολύ αδύναμη και ότι
η
παραγωγή
και ηΕπιστήμη
αναγνώρισή
της προϋπο* Βλ.
Pierre Bourdieu,
της επιστήμης
και αναθέτουν
συγκεκριμένες
κοινωνικές
συνθήκες.
στοχασμός,
Εκδόσεις Πατάκη,
Αθήνα, 2007.
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2
3

τονόητη
καθεστηκυία
τάξη
τερο από τη
τηνδεδομένη
επιστημονική
αρμοδιότητα,
πραγμάτων.
προκειμένου να μετασχηματίζει τα πολιτικά
Έτσι, οι γυναίκες
συμβάλλουν,
κατά κάπροβλήματα
σε επιλογές
καθαρά τεχνικές
και
ποιον
τρόπο, στηνστο
κυριαρχία
των«κοινής
ανδρών γνώεξαινομιμοποιημένες
όνομα της
τίας
γεγονότος
πως οι δια-θέσεις
τους,
μης»,του
όπως
αυτή κατασκευάζεται
από
τις
προϊόν
καθεστηκυίας
τάξης, τιςαναγκαίο
ωθούν να
έρευνεςτης
γνώμης–*
είναι απολύτως
υποτάσσονται
σε αυτή
την τάξη
πέρα από
κανείς να υπηρετεί
την κριτική
λειτουργία
του
κάθε
συνειδητήΛόγου,
συναίνεση
καιφροντίζει
άμεσο καταεπιστημονικού
και να
αυτή
ναγκασμό.
κυριαρχία
τωντρόπο,
ανδρών
που
να διαχέεται Η
με κάθε
πρόσφορο
με έκαασκείται
στις γυναίκες
είναι ουσιαστικά
μια
νε να αισθανθώ
νομιμοποιημένος
τόσο απένασυμβολική
κυριαρχία,
οποία,
νααπέναντι
λειτουρντι στον ίδιο
τον εαυτόη μου
όσογια
και
γήσει
–δηλαδή των
για να
υιοθετήσουν
γυναίκες
στα βλέμματα
αποδεκτών
τηςοιπαρούσας
συμπεριφορές
μέσω
των οποίων
επιλέγουν,
παρέμβασής μου
στο πεδίο
της τρέχουσας
και
κατά
κάποιον τρόπο,
τηνεπικαιρότητας».
κυριαρχία που υφίτης λεγόμενης
«καυτής
στανται (για παράδειγμα, όπως είπαμεΝ.παΠ.
ραπάνω, για να αρνηθούν
κάποια
επαγγέλμαΑθήνα,
Φεβρουάριος
2021
τα, κάποιες «τροχιές» στο εσωτερικό των
επαγγελμάτων, ώστε να επιλέξουν καριέρες
για τις οποίες «κατασκευάζονται» και άρα
νιώθουν πως είναι προορισμένες για αυτές)–,
θαΒλ.
πρέπει,
όλα ταΗθύματα
συμβολικής
*
Patrickόπως
Champagne,
κατασκευή
της κοινής
βίας, ναΕκδόσεις
έχουν ενσωματώσει
δομές μέσω
γνώμης,
Πατάκη, Αθήνα, τις
2004.
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