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Η έκδοση αυτού του περιοδικού είναι ένα εγχεί-
ρημα που αφορά τη φεμινιστική πολιτική της το-
ποθέτησης: όχι ως σταθερού σημείου αναφοράς 
και κλειστού ορισμού αλλά ως κινούμενου και 
κινητικού, ανοιχτού πεδίου αγώνα και αναστο-
χασμού. Ο φεμινισμός άλλωστε είναι ήδη ένα 
τέτοιο πεδίο κριτικής διερώτησης: ποιος φεμι-
νισμός; ποια φεμινιστική θεωρία και πολιτική; 
Το τι του φεμινισμού διαπνέεται από το πού και 
το πότε, το ποιες και το πώς τους. Ο φεμινισμός 
–ως φεμινιστική θεωρία, κριτική, μεθοδολογία, 
εργασία, αγώνας, στάση, πρακτική και γραφή– 
αφορά την πολιτική της γνώσης: τον τόπο και 
τρόπο παραγωγής και κυκλοφορίας της. Αφορά 
την ενσώματη και γειωμένη κριτική θεώρηση 
και έμπρακτη ανατροπή του σεξισμού, του ρα-
τσισμού, της ομοφοβίας/τρανσφοβίας. 

Συνδεόμαστε με τους πολλαπλούς φεμινισμούς 
της μετααποικιακής και αντι-αποικιακής θεω-
ρίας, της κουίρ θεωρίας, των αντικαπιταλιστι-
κών κινημάτων, των μαρξισμών και των αντιε-
θνικισμών. Συνδεόμαστε με αυτές τις πολυσχι-
δείς όψεις της κριτικής θεωρίας ως κορμού θε-
ωρίας, σώματος θεωρίας. Με αυτή την έννοια, 
η θεωρία δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ματαίωση 
της πολιτικής πράξης. Είναι κριτική εμπλοκή με 
ό,τι λογίζεται ως νοητικά, φαντασιακά και πο-
λιτικά δυνατό. Κι έτσι είναι πηγή κουράγιου και 
μετασχηματιστικών πολιτικών επιθυμιών για 
όσες/ους τοποθετούνται στη «λάθος πλευρά» 
της ιστορίας. Γι’ αυτό ο φεμινισμός δεν χωράει 
στον δυϊσμό θεωρία και πράξη, ούτε σε αυτόν 
μεταξύ εννοιολογικής και εμπειρικής εργασίας, 
αλλά είναι το πεδίο διαρκούς αποδόμησης αυτών 
των δυϊσμών. 

Επιμένοντας να τοποθετούμαστε ενάντια στον 
«κοινό τόπο» που θέλει τον φεμινισμό ξεπερα-
σμένο και αναχρονιστικό, διεκδικούμε έναν δια-
φορετικό πολιτικό χρόνο, μια διαφορετική συλ-
λογική ανταπόκριση στην παρούσα «κρίσιμη κα-
τάσταση». Ως φεμινίστριες, είμαστε ταυτόχρονα 
εντός και εκτός χρόνου. Τοποθετούμαστε στο 
παρόν αλλά συντασσόμαστε με τις τις συνθή-
κες δυνατότητας που ανοίγονται πέρα από αυτό. 
Συντονιζόμαστε με τις απαιτήσεις του παρόντος 
αλλά παραμένουμε κριτικές απέναντι στις σχέ-
σεις εξουσίας που θέτουν τους όρους του παρό-
ντος ως «κρίσιμης κατάστασης». 

Στόχος του εγχειρήματος δεν είναι να αρθρω-
θεί απλώς ένας «γυναικείος λόγος» (ή ένας λόγος 
από και για γυναίκες) που να μεταφράζει προσω-
πικές εμπειρίες βίας, αποκλεισμού και καταπίε-

σης σε δημόσιο αφήγημα, αλλά, ακόμα περισ-
σότερο, να τεθεί το ερώτημα για τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις ενεργοποίησης και πολιτικοποί-
ησης φεμινιστικών φωνών που αναζητούν να 
μετατραπούν σε δημόσιες μαρτυρίες της βίας 
και της καταπίεσης, αλλά και της αντίστασης 
και της αγωνιστικότητας. Στόχος αυτού του πε-
ριοδικού δεν είναι απλώς «να δοθεί φωνή στις 
γυναίκες» αλλά να επινοήσουμε συλλογικούς, 
μη βίαιους τρόπους αντίστασης που αναμετρι-
ούνται με την ισχύουσα έμφυλη γραμματική –
γλωσσική, πολιτική, κοινωνική, συναισθημα-
τική– μέσω της οποίας αρθρώνεται ο δημό-
σιος λόγος. 

Ο φεμινισμός μάς επιστρέφει διαρκώς στην 
αναγκαιότητα της διερεύνησης του ερωτήμα-
τος του τι μπορεί να σημαίνει (και τι συνεπάγε-
ται) η δράση, τόσο ως αντίσταση όσο και ως 
ευαλωτότητα. Ή, καλύτερα, αναδεικνύει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τρωτότητας και δυνα-
τότητας, μεταξύ της ετεροπατριαρχικής και ρα-
τσιστικής βίας και των πολλαπλών συλλογικών 
ή και μοναχικών αντιστάσεών μας. Τα φεμινι-
στικά κινήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
διεθνείς χώρους έχουν επινοήσει και δοκιμά-
σει στην πράξη στρατηγικές αντίστασης που 
καταστρατηγούν τις νόρμες της διαμάχης και 
του πολέμου.  

Τι μπορεί να σημαίνει η επιλογή να συνδέ-
σεις ένα νέο περιοδικό με τη γενεαλογία ενός 
ονόματος που έχει διανύσει τη δική του πορεία, 
που έχει περάσει από πολλά «κύματα» για να 
εναντιωθεί στην έμφυλη βία, την ομοφοβία/
τρανσφοβία, τον σεξισμό, την πατριαρχία, τις 
φυλετικές και ταξικές διακρίσεις και ανισότη-
τες; Αποτελεί ένα κάλεσμα να ξεσκονίσουμε 
τα αρχεία της βίας που μας έχουν διαμορφώ-
σει αλλά όχι καθορίσει και που από γενιά σε 
γενιά περνούν πάνω μας κάνοντας πως μας 
προσπερνούν. Τα περιοδικό φεμινιστιqά είναι 
μια επίκληση για εκ νέου συμμαχίες πέρα από 
την ουσιοκρατία των ταυτοτήτων, ένα κάλε-
σμα να ξανασκεφτούμε την κριτική εμπλοκή 
μας με τα κινήματα και τις κοινότητες, τους 
θεσμούς και το «δημόσιο». Είναι ένα έναυσμα 
για να δοκιμάσουμε νέες πρακτικές φεμινιστι-
κού/κουίρ αρχείου. 

Στη διεθνή ιστορική συγκυρία που εμφανίζεται 
το περιοδικό φεμινιστιqά, μια συγκυρία διαποτι-
σμένη από τη νεοφιλελεύθερη παρόξυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, την ασφαλειοποίηση 
των συνόρων, την επιμονή και επέκταση ιμπε-
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Τα φεμινιστιqά, που ως επίρρημα παραπέμπουν 
στον τρόπο που πράττουμε, αναστοχαζόμαστε 
και συγκινούμαστε, ευελπιστούμε να ανοίξουν 
ένα πεδίο μελλοντικών συλλογικών δυνατοτή-
των κίνησης και διερώτησης. Αυτή η εργασία 
απαιτεί και κινητοποιεί διαφορετικές χρονικότη-
τες, που απαντούν στο «εδώ και τώρα» αλλά 
ταυτόχρονα αντιστέκονται στους αυτοματισμούς 
και τις ανυπόμονες ευκολίες του πραγματισμού 
και της επικαιρότητας. Έχουμε επίγνωση ότι 
συμμετέχουμε σε –και εμπνεόμαστε από– μια 
μακρά και επίπονη γενεαλογία φεμινιστικών εγ-
χειρημάτων στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν.  

Η φωτογραφία από το αρχικό χειρόγραφο του 
μυθιστορήματος Αγαπημένη της Τόνι Μόρισον, 
που γράφει την ανείπωτη ιστορία ενός εξεγερ-
μένου φαντάσματος το οποίο παίρνει σάρκα και 
οστά παρεμβαίνοντας απρόσκλητα στο αρχείο 
της σκλαβιάς και του ρατσισμού στην μετεμ-
φυλιακή Αμερική, αποτελεί το εξώφυλλο του 
πρώτου τεύχους του περιοδικού: πρόκειται για 
μια εικόνα που αποτυπώνει τέτοιες πολυφωνί-
ες, καθώς αφηγείται την ιστορία της διάσχισης 
των ορίων ανάμεσα σε λέξεις που γράφονται, 
που διαγράφονται και που αναδιατυπώνονται. 
Αυτές οι ανυπότακτες αναγνώσεις, διασχίσεις 
και συνάψεις είναι ο λόγος και ο στόχος αυτού 
του περιοδικού.

Η εκδοτική ομάδα

ριαλιστικών σχεδίων, και την εξάπλωση της ρα-
τσιστικής και νεοφασιστικής βίας, επιθυμούμε όχι 
μόνο να συμμετάσχουμε και να ανταποκριθούμε 
στη νέα επιτακτική ανάγκη για φεμινιστική πράξη 
και σκέψη, αλλά και να ξαναδουλέψουμε (με) τη 
θεμελιακή μας δέσμευση σε μια προοπτική για 
έναν φεμινισμό που τοποθετείται στις σύνθετες 
συνυφάνσεις του φύλου, της φυλής, της κοινω-
νικής τάξης, της σεξουαλικότητας. Αυτό σημαί-
νει, από τη μια πλευρά, κριτική ρήξη με άλλες 
σφετεριστικές προτάσεις που γίνονται στο όνομα 
του «φεμινισμού» σήμερα, όπως με λόγους των 
ΜΚΟ, με κρατικές πολιτικές και άλλες κινήσεις 
που εργαλειοποιούν το φεμινισμό σε συντηρητι-
κές πολιτικές ατζέντες. Αντίθετα, εμπνεόμαστε 
από διεθνικές/διεθνιστικές δράσεις και συμμαχί-
ες που βασίζονται στον φεμινισμό αλλά ανοίγο-
νται σε αγώνες που αφορούν άλλες μορφές διά-
κρισης και καταπίεσης, όπως το BDS (Boycott, 
Divestment, Sanctions), διεθνές κίνημα για την 
αναχαίτιση της διεθνούς υποστήριξης του κα-
θεστώτος καταπίεσης των Παλαιστινίων, ή το 
Black Lives Matter, κίνημα ανάδειξης και δια-
μαρτυρίας της συστηματικής βίας εναντίον των 
μαύρων στις ΗΠΑ που οργανώθηκε από τρεις 
φεμινίστριες και κουίρ τεχνοακτιβίστριες. 

Δεσμευόμαστε στην κριτική συνομιλία φεμι-
νισμού και κουίρ – στη θεωρία, την τέχνη, τα 
υποκείμενα, τα συναισθήματα, τα σώματα και 
τις πολιτισμικές πρακτικές. Η έμφαση της κουίρ 
θεωρίας στην αποδόμηση λογοθετικών και πει-
θαρχικών αντιλήψεων και κοινωνικών δομών που 
κανονικοποιούν υποκειμενικότητες και σεξουα-
λικότητες καθώς και στην κριτική της πολιτικής 
των ταυτοτήτων ανοίγει τον δημόσιο χώρο σε 
έκκεντρες φωνές και πειραματικά αισθητικά και 
πολιτικά εγχειρήματα. Ενδιαφερόμαστε για μια 
κουίρ πολιτική που αντιστρατεύεται την πραγμο-
ποίηση τυπολογιών ταυτοτήτων στα πρότυπα του 
δυτικού καπιταλιστικού μοντέλου. Εργαζόμαστε 
για μια δυναμική συνθετική φεμινιστική/κουίρ/
αντιρατσιστική παρέμβαση που ιστορικοποιεί και 
ανατρέπει τις προδιαγραφές του κυρίαρχου υπο-
κειμένου ως λευκού, εθνικού, αστικού, ανδρικού, 
αρτιμελούς και ετεροκανονιστικού. 

Το όνομα του περιοδικού υπαινίσσεται ένα ξα-
ναγράψιμο που φέρει τα ίχνη προηγούμενων και 
κληρονομημένων φεμινιστικών και κουίρ λόγων 
και πρακτικών, ενώ συγχρόνως προκαλεί την 
αναδιατύπωσή τους θέτοντας όλα τα εμπλε-
κόμενα υπο-κείμενα και συγ-κείμενα σε συνεχή 
κίνηση και κριτική θεώρηση. Αυτή την πρόκλη-
ση εκπροσωπεί άλλωστε το αμήχανα αμετάφρα-
στο q του queer, τοποθετημένο εμφατικά μέσα 
στις λέξεις και τα πράγματα του «φεμινισμού». 



Άννα Καραστάθη

Η ατμοσφαιρικότητα της βίας 
υπό συνθήκες συνυφασμένων κρίσεων

βία να αναγνωριστεί, και ως εκ τούτου να αφα-
νιστεί ως κοινωνική πραγματικότητα; Χωρίς, 
ασφαλώς, να με βρίσκουν απέναντι, θεωρώ ότι 
οι κινήσεις ορατοποίησης στηρίζονται σε μια 
περιστασιακή αντίληψη της βίας η οποία κατά 
βάση θεωρεί τη βία ως μια δυσλειτουργική εξαί-
ρεση μιας κατά τα άλλα φυσιολογικής κανονι-
κότητας. Αυτή η κανονικότητα δεν είναι μόνο 
έμφυλα δομημένη· είναι ο ορισμός του φύλου. 
Αποτελεί μέρος ενός συνονθυλεύματος καταπι-
έσεων, οι οποίες, αν έχουνε κάποιο κοινό στοι-
χείο, είναι η βία.
    Η σωματοποίηση της βίας σε όλες τις εκφάν-
σεις της αλλά και η ενσώματη αντίσταση σε 
αυτήν καθιστούν το αντικείμενο και το διακύ-
βευμα μιας φιλοσοφικής προσέγγισης, με ρίζες 
στον μαύρο φεμινισμό του δέκατου ένατου αιώνα. 
Στοιχεία της έχουν διαδοθεί μέσω της έννοιας 
της «διαθεματικότητας» (intersectionality), η 
οποία έννοια καθιστά ορατό πως η αναπαρά-
σταση της βίας μέσω ηγεμονικών (αλλά και κρι-
τικών και κινηματικών) κατηγοριών αυτή καθ’ 
αυτή καθιστά βία, συσκοτίζοντας τα βιώματα 
«πολλαπλά καταπιεσμένων» (multiply oppressed) 
υποκειμένων. Συγκεκριμένα, η Angela Harris 
(1990) επικρίνει ουσιοκρατικές αντιλήψεις της 
κατηγορίας «γυναίκα» βασισμένες στο φυλετι-
κό προνόμιο και της κατηγορίας «μαύρος» βα-
σισμένες στο έμφυλο προνόμιο, στις οποίες «το 
βίωμα μαύρων γυναικών πάντοτε, αναγκαστικά 
θα κατακερματίζεται πριν υποβληθεί σε ανάλυ-
ση, καθώς αυτοί που ‘ενδιαφέρονται μόνο για 
τη φυλή’ και εκείνοι που ‘ενδιαφέρονται μόνο 
για το φύλο’ παίρνουν τα ξεχωριστά τους θραύ-
σματα από τις ζωές μας» (σ.589, δική μου μετά-
φραση). Η μεθοδολογική προσέγγιση της διαθε-
ματικότητας εξετάζει πώς κατασκευάζονται οι 
κατηγορίες αντίληψης, ταυτότητας, καταπίεσης 

Η ατμοσφαιρικότητα της βίας υπό συνθή-
κες συνυφασμένων κρίσεων1

Τώρα τελευταία, η έμφυλη βία και η σεξουαλική 
παρενόχληση (ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο) 
φέρεται να αποτελεί επίκαιρο θέμα στη δημο-
σιότητα· αλλά αυτό με κάνει να σκεφτώ πως η 
δημοσιότητα πρέπει να είναι έμφυλα δομημένη, 
εάν ένα φαινόμενο που συγκροτεί την καθημε-
ρινότητα της πλειοψηφίας των ανθρώπων του 
κόσμου (στην οικογένεια, στις ερωτικές σχέ-
σεις, στον δρόμο, στα μέσα μαζικής μετακίνη-
σης, στον εργασιακό χώρο, στο πανεπιστήμιο, 
στην εκπαίδευση –βασικά, παντού) και καθορίζει 
όχι μόνο τις στοιχειώδες κινήσεις μας στον χώρο 
αλλά και τους τρόπους που βιώνουμε τον χρόνο 
(μέρα ή νύχτα, ανεξαρτήτως της ώρας, διασχί-
ζω το πάρκο να πάω σπίτι μου; μήνες ή χρόνια 
προσπαθώ να ανασυγκροτήσω την εαυτή μου, 
τη σταδιοδρομία μου, τις σχέσεις μου, τη σωμα-
τική μου ακεραιότητα, την επιθυμία ή τη σεξου-
αλικότητά μου κατόπιν διαφόρων, πολλαπλών, 
αλλά και επαναλαμβανόμενων επιθέσεων;)· εάν 
ένα τόσο καθοριστικό φαινόμενο χρειάζεται να 
αναγνωριστεί ως υπαρκτό από τους (ετεροφυλό-
φιλους) άντρες για να θεωρηθεί «επίκαιρο» –για 
να γίνει «θέμα» (προς αναγνώριση αλλά και προς 
αμφισβήτηση), για να «δημοσιοποιηθεί»–, τότε 
η έννοια του δημόσιου –του δημόσιου χώρου, 
δημόσιου ενδιαφέροντος, της δημόσιας εθνικής 
και διεθνικής πολιτικής– πρέπει να είναι βαθιά, 
ριζικά, έμφυλα κατασκευασμένη.
       Κατά πόσο αυτό που ονομάζουμε έμφυλη βία 
είναι κάτι που χρειάζεται να έρθει στο φως της 
ημέρας; Επειδή με το φως της ημέρας (μεταξύ 
άλλων χρόνων) αναπαράγεται. Επιβάλλεται ως 
επιζούσες, επιζώντες και επιζώντα της να απα-
ριθμήσουμε τα βιώματά μας, έτσι ώστε η έμφυλη 

Περίληψη: Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την ατμοσφαιρική εννοιολόγηση της έμφυλης-φυλετικο-
ποιημένης βίας, η οποία συνδέεται με τη μαύρη φεμινιστική σκέψη με την ύπαρξη και λειτουργία πολ-
λαπλών, συνυφασμένων συστημάτων καταπίεσης. Παρουσιάζει μια διαθεματική προσέγγιση η οποία 
αποφεύγει την απομόνωση περιστατικών βίας από τις δομές, τους θεσμούς, τις υλικές, συναισθηματι-
κές και αναπαραστατικές οικονομίες στο εσωτερικό των οποίων λαμβάνει χώρα η διαπροσωπική βία. 
Έπειτα, το άρθρο συνδέει την ατμοσφαιρικότητα της βίας με την ηγεμονία του φύλου, το οποίο υπό μια 
τρανσφεμινιστική οπτική αποφαίνεται να αποτελεί όχι μόνο τη βάση ή την αφορμή βίαιων πράξεων, 
αλλά να αποτελεί βία. Τελικά, το άρθρο προτείνει ότι μια διαθεματική προσέγγιση καθιστά δυνατή την 
κριτική αντίληψη των λογοθετικών διάκενων μεταξύ των διαφόρων δηλωμένων και αδήλωτων κρίσε-
ων και την αποπνικτική και αιφνιδιαστική βία που τις διαρθρώνει.
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Παρ’ όλα αυτά, μια ποσοτική (και ενδεχομέ-
νως μια θετικιστική) μεθοδολογία εξακολουθεί 
να είναι κυρίαρχη στον υποκλάδο της μελέτης 
της έμφυλης βίας, ενώ ο θετικισμός, γενικότε-
ρα, έχει επικριθεί από τη φεμινιστική και τη με-
ταποικιακή θεωρία. Στον βαθμό που η έμφυλη 
βία έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας αλλά 
και διακρατικής θεσμικής διαχείρισης, εντάσ-
σεται σε μια θετικιστική και ουσιοκρατική αντί-
ληψη της επιστήμης αλλά και του φύλου, η 
οποία ωθεί μια βελτιωτική πολιτική «ισότητας» 
των έμφυλων σχέσεων, ή των σχέσεων ανά-
μεσα στα «δύο φύλα». Μετά από τη δεκαετία 
των γυναικών (1975-1985) και ακολουθώντας 
τις Προτάσεις του Ναϊρόμπι (United Nations, 
1985), η Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών (United Nations General 
Assembly, 1993) αποτελεί το πλαίσιο της θε-
σμικής, βιοπολιτικής διαχείρισης της έμφυλης 
βίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ 
στηρίζει την παραδοχή ότι συγκεκριμένες γυ-
ναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία,2 η εν-
νοιολόγηση της «έμφυλης βίας» που προτείνει 
συγχέει την έμφυλη βία με τη βία εναντίον των 
γυναικών.3 Ωστόσο, οι συνθήκες που περιγρά-
φει ως δομικά ή θεσμικά συνυφασμένες με την 
έμφυλη βία δεν περιορίζονται στις γυναίκες ως 
θύματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον διαχω-
ρισμό μεταξύ «πολιτικής» βίας (η οποία παρου-
σιάζεται ως έμφυλα ουδέτερη) και «έμφυλης» 
βίας (η οποία ταυτίζεται με τις «γυναίκες»), κάτι 
που έχει κατακριθεί στις φεμινιστικές μελέτες δι-
εθνικών σχέσεων, ειδικότερα σε σχέση με την 
έννοια της «έμφυλης βίας ως όπλο πολέμου» 
(Chinkin, 2009, σ. 75-81· Moshan, 1998, σ. 
156). Το γεγονός ότι η έμφυλη βία διαχωρίζε-
ται από τη γενοκτονία ενώ έχει αναγνωριστεί 
ως εργαλείο της σημαίνει ότι γενοκτονίες ενα-
ντίον των γυναικών δεν αναγνωρίζονται ως τέ-
τοιες, ιδιαίτερα λόγω της αποικιακής κατασκευ-
ής τους ως κοινωνικά νεκρές (Lagarde y de los 
Ríos, 2009, σ. xxiii· Smith, 2005).

Έχει σημασία ότι το Καταστατικό της Ρώμης, 
που θεσμοθετεί τη διεθνική αντιμετώπιση της 
γενοκτονίας και των εγκλημάτων πολέμου, ορί-
ζει το φύλο βάσει της ιδεολογίας του σεξουα-
λικού διμορφισμού, όπως δηλαδή το φύλο εν-
νοείται στο εκάστοτε ηγεμονικό κοινωνικό συ-
γκείμενο.4 Αποκλείοντας τις επιθέσεις, την κα-
κοποίηση ή και εξάλειψη τρανς και κουίρ ατό-
μων ως πράξεις δικάσιμης έμφυλης βίας, το 
φύλο εδώ ορίζεται ώστε να αποτρέψει διεκδική-
σεις ενάντια στο ηγεμονικό έμφυλο καθεστώς. 
Το Καταστατικό της Ρώμης απαγορεύει την 

και αντίστασης, και συγκεκριμένα πώς δομού-
νται μέσω διαδικασιών αναπαραστατικής βίας. 
Πανταχού παρούσα σε ένα αποικιακό, φυλετι-
κό κράτος η βία ενάντια σε πολλαπλά καταπιε-
σμένες ομάδες αναπαράγεται και στο εσωτερι-
κό κοινωνικών κινημάτων τα οποία βασίζονται, 
ουσιαστικά, σε ηγεμονικές κατηγορίες του απε-
λευθερωτικού αγώνα και του πρότυπου αγωνι-
στή. Διάχυτη, εμβριθής, ακατανόητη, η βία κα-
θιστά αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Η ατμοσφαιρική βία

Ως επί των πλείστον, οι σχετικές επιστημονικές 
μελέτες βασίζονται στην παραδοχή ότι η έμφυ-
λη βία αποτελείται από περιστατικά ή επεισό-
δια με συγκεκριμένες χρόνο-χωρικές διαστά-
σεις (π.χ., σε έχει δείρει πρώην ή νυν σύντροφος 
σου; πόσες φορές; η επίθεση που δέχτηκες έλαβε 
χώρα στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο χώρο; στη 
σχολή ή σε μπαράκι; πόσες φορές σε έχουν βιά-
σει από τα δεκαπέντε σου; κ.ο.κ.). Τέτοια ερω-
τήματα –βασιζόμενα σε μια περιστασιακή εν-
νοιολόγηση της βίας– κατακερματίζουν σε επει-
σόδια τη συνεκτικότητα της καθημερινότητάς 
μας, ως εκ τούτου ταυτόχρονα αναπαράγοντας 
αλλά και συσκοτίζοντας τη βία. Η διττή τους και 
αντιφατική ενέργεια οφείλεται στην υλική αντί-
θεση ότι η βία αυτή καθ’ αυτή βιώνεται, παρα-
δόξως, ως ταυτόχρονα αποπνικτικά τετριμμένη 
αλλά και αιφνιδιαστικά εκρηκτική. Οι θεωρητικοί 
Kimberlé Williams Crenshaw (1991) και Αngela 
Harris (1990) πραγματεύονται την έννοια της 
ατμοσφαιρικότητας της βίας ως άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την ύπαρξη πολλαπλών, συνυφα-
σμένων συστημάτων καταπίεσης. Ο κατακερμα-
τισμός της βίας και η ακόλουθη συσκότισή της 
ως ατμοσφαιρική, οφείλεται σε μια ουσιοκρατι-
κή, αναγωγική και εξουσιαστική κατηγοριοποίη-
ση, το παράγωγο ψευδών αμοιβαίων εξαιρέσεων 
βάσει μισογυνισμού και ρατσισμού. Δεν είναι σύ-
μπτωση ότι η διαθεματική προσέγγιση πηγάζει, 
στη μαύρη φεμινιστική σκέψη, από πολιτικές και 
θεωρητικές προσπάθειες ανάδειξης και καταπο-
λέμησης των πολλαπλών μορφών της βίας: δια-
προσωπική, θεσμική, δομική, αναπαραστασια-
κή, επιστημολογική, νομικό-κοινωνική και ανα-
παραγωγική (May, 2015, σ. 83, σ. 52, σ. 56-58). 
Επιπλέον, ο αγώνας φυλετικοποιημένων γυναι-
κών στο εσωτερικό και στα σύνορα των ΗΠΑ 
ενάντια στη βία διατέλεσε σημαντικός παρά-
γοντας στην εξάπλωση και εκβάθυνση της δι-
αθεματικότητας ως πολιτικής αρχής φεμινιστι-
κών και αντιρατσιστικών κινημάτων (INCITE!, 
2006· Crenshaw & Ritchie, 2015).
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εσωτερικό ορισμένων ακαδημαϊκών θεσμών 
(Falcòn & Nash, 2015· Bilge, 2013· Puar, 2012· 
James, 1999· Alexander-Floyd, 2012). Με άλλα 
λόγια, η νεοαποικιακή ενσωμάτωσή της έχει κα-
ταλήξει στην αποπολιτικοποίηση της διαθεματι-
κότητας, ενώ χρησιμοποιείται για να «ξεπλύνει» 
αποικιακές σχέσεις (Bilge, 2013). Όπως γράφει 
η Andrea Smith (2005) στο έργο της Conquest: 
Sexual violence and American Indian genocide, «επι-
κεντρώνοντας την ανάλυση μας στις ιθαγενείς 
γυναίκες, μας παροτρύνει να εξετάσουμε τη λει-
τουργία του κράτους στην αυτουργία της βίας, 
φυλετικής αλλά και έμφυλης» (σ. 3, δική μου 
μετάφραση). Μέρος ενός φεμινιστικού ρεύμα-
τος το οποίο συνδέει τη διαπροσωπική βία με 
τη θεσμική βία, η Smith υποστηρίζει ότι οριο-
θετώντας τη «σεξουαλική βία» αποκλειστικά 
με όρους ατομικών πράξεων βιασμού, αγνο-
ούμε ένα «ευρύ φάσμα στρατηγικών σχεδια-
σμένων όχι μόνο για να καταστρέψουν ανθρώ-
πους», αλλά και για να καταστρέψουν την αί-
σθησή τους ότι αποτελούν μέρος μιας κοινωνι-
κής ομάδας. Στο πλαίσιο της γενοκτονικής κα-
τάκτησης της ηπείρου της Αμερικής, ο συστη-
ματικός φόνος ατόμων «αδιευκρίνιστου φύλου» 
βάσει των ιδεολογημάτων των κατακτητών, 
τον οποίο η Deborah Miranda αποκαλεί «φυ-
λοκτονία» (gendercide), συνέβαλε στην αναδια-
μόρφωση των αυτοχθόνων κοινωνιών σύμφω-
να με την έμφυλη και την φυλετική ιεράρχηση 
(Miranda, 2010· Lugones, 2007).

Αιώνες αργότερα, εμποτισμένες με τα κληρο-
δοτήματα τέτοιων διαδικασιών και των προϊ-
στοριών τους, προσπαθούμε να υπονομεύσουμε 
τα οικοδομήματα μιας επιστημολογίας της καλ-
λιεργημένης άγνοιας (Mills, 1997) με πραγμα-
τολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των γυναικών είναι επι-
ζούσες βίας, κάτι που ήδη γνωρίζουμε, αλλά 
πρέπει –λόγω της επιστημολογικής βίας6– να 
αποδείξουμε. Καθώς χαρτογραφούμε περιστα-
τικά (που είναι ασφαλώς σημαντικό), η βία φέ-
ρεται να εδραιώνεται στην καθημερινότητά 
μας με τρόπους και εκφάνσεις που, σιγά σιγά, 
όλο και περισσότερο φαίνεται να ανεχόμαστε. 
Τη διεθνική άνοδο του φασισμού, του παγκό-
σμιου μαζικού φόνου γυναικών και τρανς ατό-
μων, την αστυνόμευση και τη στρατιωτικοποί-
ηση των κοινωνιών μέσω κρατικών, παρακρα-
τικών, θρησκευτικών και διεθνικών εξουσιών, 
την ακάλυπτη και αμετανόητη εκμετάλλευση 
και καταστροφή της γης. Ωστόσο, ακόμη και 
οι περιστασιακές μελέτες τείνουν να υπονοούν 
την ατμοσφαιρική ποιότητα της βίας, τουλάχι-
στον εμμέσως, εφόσον δείχνουν την πανταχού 

καταναγκαστική στείρωση και όλα τα επιβαλ-
λόμενα «μέτρα για την πρόληψη των γεννήσε-
ων εντός της ομάδας»,5 και διατυπώνει ότι οι 
στόχοι της γενοκτονίας είναι «εθνικές, εθνοτι-
κές, φυλετικές ή θρησκευτικές ομάδες» (Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 1998, άρθρο 
6) και όχι ομάδες οι οποίες είναι έμφυλα προσδι-
ορισμένες. Όπως παρατηρεί η Marcela Lagarde 
y de los Ríos, «παρόλο που πολλές μορφές βίας 
κατά των γυναικών είναι ποινικά αδικήματα, η 
παραβίαση των γυναικών δεν θεωρείται έγκλη-
μα» (2009, σ. xxi.). Ο διωκόμενος βιασμός στο 
πλαίσιο γενοκτονιών εννοιολογείται μέσω ενός 
νομικό-κοινωνικού πλαισίου στο οποίο οι γυναί-
κες θεωρείται ότι αναπαράγουν έθνη, φυλετικο-
ποιημένες ομάδες αλλά και θρησκευτικά δόγμα-
τα. Περαιτέρω, ενώ διεθνώς μια από τις ομάδες 
η οποία νόμιμα υποτάσσεται σε καταναγκαστι-
κή στείρωση είναι τα τρανς άτομα, αυτή η στεί-
ρωση έχει κατακριθεί όχι ως μια μορφή έμφυ-
λης βίας όπως αυτή ορίζεται στο Καταστατικό 
της Ρώμης, αλλά ως παραβίαση του δικαιώμα-
τος στην ιδιωτική ζωή και τη σωματική ακεραι-
ότητα. Όπου σταδιακά ενσωματώνονται πολι-
τικά αλλάζει και το νομικό καθεστώς που αφαι-
ρεί από τα τρανς άτομα ανθρώπινα δικαιώματα 
βάσει της ιδιότητας του πολίτη. Ένα στοιχειώ-
δες δικαίωμα είναι η αναπαραγωγή εντός των 
εθνο-φυλετικών συνόρων που ορίζει το εκάστο-
τε καθεστώς. Με άλλα λόγια, η εξαίρεση αλλά 
και η ενσωμάτωση αναδεικνύουν τα αναπαρα-
γωγικά όρια της «ομάδας» η οποία ορίζεται με 
εθνο-φυλετικούς και θρησκευτικούς όρους, δηλα-
δή βάσει συστημάτων καταπίεσης των ατόμων 
στα περιθώρια του εσωτερικού τους.

Η διαθεματική προσέγγιση αποτελεί μια μορφή 
αντίστασης στην επιστημολογική βία, εάν επι-
στρέψουμε στα ριζικά διακυβεύματά της. Ενώ έχει 
συγχωνευτεί νομικά και ακαδημαϊκά σε πολλά 
θεσμικά πλαίσια, η διαθεματικότητα στις απαρ-
χές της αποτέλεσε κριτική της κρατικής εξου-
σίας, καταδεικνύοντας πως αυτή διαμορφώνει 
κατηγορίες αντίληψης και αναπαράστασης οι 
οποίες επίσης ωθούν αντιστάσεις στην καταπίε-
ση. Αυτή η εννοιολόγηση πηγάζει από τη μαύρη 
φεμινιστική σκέψη, η οποία στις ΗΠΑ ξεκινάει 
από τον δέκατο ένατο αιώνα, όταν οι μαύρες γυ-
ναίκες δεν ήταν πολίτες και ξεσηκώνονταν ενά-
ντια στις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας σε ένα 
αποικιακό, φυλετικό καθεστώς. Η ριζοσπαστική 
ιστορία της αντίστασής τους έχει μεταφραστεί με 
όρους συμπερίληψης στον ηγεμονικό φεμινιστι-
κό λόγο, καθώς διάφορες ομάδες περιθωριοποι-
ημένων υποκειμένων μετατρέπονται σε δείγμα-
τα αντιρατσισμού και πολιπολιτισμικότητας στο 
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σεξουαλική κακοποίηση» (USVreact, 2017, σ. 
20). Αυτές οι σημαντικές παραδοχές του θεω-
ρητικού πλαισίου του USVreact μας προσφέ-
ρουν την αφετηρία να διερωτηθούμε όχι μόνο 
πώς η βία σχετίζεται με το φύλο, αλλά πώς το 
φύλο σχετίζεται με τη βία.

Το φύλο είναι ο πρώτος τρομοκράτης

Εδώ θα παραθέσω την εύστοχη τοποθέτηση 
ενός συνομιλητή της πρόσφατης έρευνας μου με 
ΛΟΑΤΚ+ συλλογικότητες και ομάδες στα αστι-
κά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Ο «Γαβριήλ»,7 ένας κουίρ ακτιβιστής που συμ-
μετείχε στη συλλογικότητα QV μου λέει:

Γαβριήλ: Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι λέμε 
χαριτολογώντας ότι «το φύλο είναι ο πρώτος 
τρομοκράτης». Ε, γιατί βρίσκεσαι σε μια συνθή-
κη, όπου κι αν γεννηθείς, υπάρχει ένα σύστημα 
το οποίο –πριν καν αντιληφθείς τον κόσμο– ο 
γιατρός θα πει αν είσαι «αγοράκι» ή «κοριτσά-
κι»: υπάρχει μια κοινωνική κατασκευή για σένα 
που είναι πριν από σένα. Και είναι πάρα πολύ 
δύσκολο να αντικρουστείς απέναντι σ’ αυτήν, 
που είναι κόντρα στην επιθυμία σου.
Άννα: Και ποιο είναι το κόστος της αντίστασης 
σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο;
Γαβριήλ: Μμ… Nομίζω ότι το κόστος είναι σί-
γουρα ότι, ε, παύεις να έχεις ανθρώπινες σχέσεις 
με τους ίδιους όρους. Δεν μπορείς να υπάρχεις 
πια σε… –αν αποφασίσεις να φύγεις απ’ αυτό 
δεν μπορείς να επιστρέψεις, ρε παιδί μου, ε, δεν 
μπορείς να είσαι η «καλή κόρη», ούτε ο «υπά-
κουος γιος». [παύση] Ε, δεν μπορείς να είσαι ο 
«in the closet» κολλητός του τάδε [γέλιο] –δεν 
μπορείς να είσαι διάφορα πράγματα. Τα οποία 
ενδεχομένως, ρε παιδί μου, για την επιβίωσή 
σου, να χρειάζεται και μια ευελιξία –είναι πλέον 
τόσο δύσκολο ακόμα να το υποκριθείς. Κατά 
τη γνώμη μου, τουλάχιστον.
Άννα: Από ποια άποψη δύσκολο;
Γαβριήλ: Για παράδειγμα, εγώ έχω υπάρξει 
θύμα βίας. [παύση]
Άννα: Μάλιστα.
Γαβριήλ: [Παύση] Εγώ έχω υπάρξει θύμα βίας, 
ομοφοβικής βίας … Ε, η επίθεση –και αυτό είναι 
το κόστος που λέγαμε– ότι δέχεσαι επίθεση και 
βία γι’ αυτό που είσαι. [… Η κανονικότητα] επι-
βάλλεται πάρα πολύ βίαια. Επιβάλλεται πάρα 
πολύ βίαια. Σε πλαίσιο αποδοχής, σε πλαίσιο 
αναγνωρισιμότητας, σε πλαίσιο αχρησιμότητας, 
λειτουργίας, υγείας, ε, σ’ όλα αυτά.8

Αλλά όντως «χαριτολογεί» ο Γαβριήλ όταν κα-
ταγγέλλει το φύλο ως «ο πρώτος τρομοκράτης»; 

παρουσία της. Εάν, όμως, η έμφυλη βία απο-
τελεί ατμόσφαιρα, αυτό δεν είναι συνάρτηση 
της ποσοτικής επικράτησης ή του επιπολασμού 
των περιστατικών. Η σημαντική διαφορά των 
δύο προσεγγίσεων είναι η εξής: η κυρίαρχη, πε-
ριστασιακή προσέγγιση αντιμετωπίζει την έμ-
φυλη βία με επιδημιολογικούς όρους ως εξάψεις 
μιας νόσου εντός ενός κοινωνικού σώματος το 
οποίο, κατά τ’ άλλα, είναι υγιές. Με άλλα λόγια, 
η περιστασιακή αντίληψη συσκοτίζει τη βιοπο-
λιτική και θανατοπολιτική λειτουργικότητα της 
βίας, επιμένοντας (για ευνόητους πολιτικούς λό-
γους) στη δυσλειτουργικότητά της.

Ένας κοινότοπος ορισμός της έμφυλης βίας 
είναι η σωματική, λεκτική και ψυχολογική επί-
θεση αντρών ενάντια στις γυναίκες (αν και το 
υποκείμενο της επίθεσης συνήθως υπολείπεται 
της διατύπωσης του ορισμού). Αυτό το παρά-
δειγμα συνήθως ονομάζεται «βία ενάντια των 
γυναικών» (violence against women) ή μεταγε-
νέστερα, «βία βάσει του φύλου» (gender-based 
violence). Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει την 
ύπαρξη του δυαδικού συστήματος φύλου αλλά, 
κατά τη γνώμη μου, ταυτόχρονα τείνει να φυσι-
κοποιεί την έμφυλη βία ως απόρροια του σεξουα-
λικού διμορφισμού. Δηλαδή, άντρες και γυναίκες 
υπάρχουν –αβίαστα– στη φύση και από τη φύση· 
και, μάλιστα, εκ φύσεως υπάρχουν αναγκαστι-
κά· πώς αλλιώς θα αναπαραχθεί το ανθρώπινο 
είδος; (Wittig, 1992· Firestone, 1970.) Το πρό-
γραμμα USVreact βασίζεται σε έναν πιο εκτενή 
ορισμό της έμφυλης βίας ο οποίος δεν προϋπο-
θέτει ότι το θύμα αυτής φέρει το γυναικείο φύλο 
από τη γέννηση, αλλά και συνδέει φεμινιστικές 
προσεγγίσεις με ΛΟΑΤΚ+ προσεγγίσεις. Αντί 
για το «βία βάσει του φύλου» (GBV), προτείνει 
τον όρο «βία που σχετίζεται με το φύλο» (gender 
related violence). Τη βία ορίζει ως «μια μορφή 
ελέγχου των γυναικών αλλά και άλλων [ατό-
μων] τα οποία δεν φέρουν τη σεξουαλικότητα ή 
το φύλο τους σύμφωνα με κανονιστικά πρότυπα» 
που απορρέουν από το διπολικό σύστημα φύλου 
(USVreact, 2017, σ.26). Επιπλεόν, ο όρος GRV 
στοχεύει να ανιχνεύσει τις διαδικασίες, πολιτισμι-
κές αξίες και τα στερεότυπα τα οποία καθιστούν 
δυνατά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης 
και έμφυλης βίας, για παράδειγμα, τον καθημε-
ρινό σεξισμό, τη σεξουαλική αντικειμενικοποίη-
ση και την εξομάλυνση της σεξουαλικά επιθετι-
κής συμπεριφοράς (USVreact, 2017, σ. 26-27). 
Περαιτέρω, το USVreact προτείνει μια διαθεμα-
τική προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει ότι «η σε-
ξουαλική βία και τα αντίκτυπά της διαθλούνται 
μέσω σχέσεων εξουσίας εκτός του φύλου και ότι 
όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άντρες υφίστανται 
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Ωστόσο, ακριβώς μέσω αυτής της απόκρυψης αποκαλύ-
πτονται τα γεννητικά όργανα. Στις περιπτώσεις όπου 
η δημόσια παρουσίαση του φύλου ερμηνεύται ως μη ευ-
θυγραμμισμένη με τα ιδιωτικά γεννητικά όργανα, αυτή 
η αντιπροσωπευτική σχέση αποδίδει τις συνθήκες για 
αυτό που θα ονομάσω ‘επιβολή της πραγματικότητας’ 
–ο βασικός τύπος της τρανσφοβίας στον οποίο βασίζε-
ται η αναπαράσταση του τρανς ατόμου ως απατεώνα.

Με αυτήν την έννοια, τα γεννητικά όργανα θε-
ωρούνται ένα είδος «κρυμμένης αλήθειας» τα 
οποία εκδηλώνει ευφημιστικά η ενδυματολογι-
κή παρουσίαση του φύλου. Η ηγεμονική εννοι-
ολόγηση του φύλου βασίζεται σε μια ταύτιση 
του κοινωνικού φύλου με την εμφάνιση (το φαί-
νεσθαι) και του βιολογικού φύλου με την πραγ-
ματικότητα (το γίγνεσθαι, ή μάλλον, το γεννά-
σθαι). Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η επι-
βεβλημένη δυαδική φύση του φύλου· ακόμα και 
για τρανς άτομα που ταυτίζονται με ένα από τα 
δύο δυαδικά φύλα, δηλαδή, γυναίκες και άντρες 
οι οποίοι δεν «παραβιάζουν» ή «περιφρονούν» 
τις επιβεβλημένες έμφυλες κατηγορίες, η «βα-
σική άρνηση της αυθεντικότητας» της ταυ-
τότητας φύλου τους και η βίαιη «επιβολή της 
πραγματικότητας» τα καθιστούν στόχους τραν-
σφοβικής βίας και, ως γυναίκες, μισογυνισμού 
(Bettcher, 2006, σ.181-182, σ. 185-186). Μέσα 
από μια αναθεώρηση του φύλου, η Bettcher 
αρθρώνει τη βάση για έναν τρανσφεμινισμό, ο 
οποίος αποτελεί μια πολιτική «που επικεντρώ-
νεται στις διασταυρώσεις των σεξιστικών και 
τρανσφοβικών καταπιέσεων», δηλαδή θεωρη-
τικολογεί τις «τρανς γυναίκες ως υποκείμενες 
σε σεξουαλική καταπίεση ως ‘γυναίκες’ και σε 
τρανσφοβία ως ‘τρανς’ με τρόπους που αναμει-
γνύονται πλήρως» (2014, σ. 387).

Κάθε φορά που διαχωρίζουμε «άντρες» από 
«γυναίκες» ή «κοριτσάκια» από «αγοράκια», κάθε 
φορά που αλληλεπιδρούμε με ένα άλλο υποκεί-
μενο με έμφυλους όρους (είτε πιστεύουμε ότι το 
κάνουμε είτε όχι) επιτελούμε (είτε ασυνείδητα 
είτε συνειδητά) έναν σωματικό έλεγχο, ο οποί-
ος –ακριβώς επειδή στηρίζεται στην ευφημιστι-
κή σχέση του «κοινωνικού» με το «βιολογικό» 
φύλο– δεν φτάνει συνήθως στα όρια του ελέγ-
χου κοιλοτήτων. Ωστόσο, ο έλεγχος κοιλοτή-
των δεν αποτελεί μονοπώλιο του κράτους, δεν 
εκτελείται μόνο στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ή 
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Η «ανα-
ταραχή» ή ο «πανικός» που προκαλεί ένα σώμα 
που δεν συμβιβάζεται με τις φαντασιώσεις του 
διπολικού συστήματος φύλου οδηγεί συχνά στην 
προσπάθεια να αποκαλυφθεί το «πραγματικό» 
φύλο του εν προκειμένω σώματος. Εάν αυτή η 

Ή μήπως υπερβάλει όταν περιγράφει την εφη-
βεία του σε μια επαρχιακή πόλη ως «μια εκστρα-
τεία φόβου»; Η σύνθετη λέξη «τρομοκρατία», εκ 
των λέξεων «τρόμος» και «κράτος», αναφέρεται 
στη «συστηματική» χρήση, ή την απειλή χρήσης 
βίας, η οποία επιχειρεί να ασκήσει πίεση, από 
οργανωμένες ομάδες με πολιτικά, θρησκευτι-
κά, ή άλλα ιδεολογικά κίνητρα, αλλά ακόμη και 
από ολόκληρους κρατικούς μηχανισμούς, εναντί-
ον ατόμων, ή και ομάδων. Τρομοκράτης, αντί-
στοιχα, είναι το υποκείμενο που επιτελεί την τρο-
μοκρατία, που επιτελεί τρομοκρατικές πράξεις. 
Τι θα σήμαινε να σκεφτούμε το φύλο ως εκείνο 
το υποκείμενο το οποίο τρόμο-κρατεί; Το φύλο 
τότε ούτε θα αποτελούσε «βάση» βίαιων πρά-
ξεων («τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα», όπως 
τραγουδάει ο λαϊκός βάρδος Καζαντζίδης κανο-
νικοποιώντας την έμφυλη βία μέσω της έννοιας 
της «καψούρας»), αλλά ούτε απλά θα συσχετιζό-
ταν έκτακτα με τη βία. Το φύλο θα αποτελού-
σε βία αν όντως το βλέπαμε υπό το πρίσμα της 
τρομοκρατικής του δράσης. Αλλά τι θα μπορού-
σε να σημαίνει κάτι τέτοιο;

Μια αναδρομή στην τρανσφεμινιστική θεω-
ρία με βοήθησε να καταλάβω τη δήλωση του 
Γαβριήλ, και να αισθανθώ το βάρος της. Ο δη-
μόσιος και ο ιδιωτικός χώρος κατασκευάζονται 
με έμφυλους όρους σε διάφορα πολιτισμικά και 
ιστορικά συμφραζόμενα. Η τρανσφεμινιστική 
θεωρία μάς επιτρέπει να σκεφτούμε πως όχι 
μόνο ο χώρος είναι έμφυλα προσδιορισμένος, 
αλλά πως το έμφυλο σώμα χωρικοποιείται, δη-
λαδή είναι κατασκευασμένο βάσει της αντίθε-
σης ιδιωτικού/δημοσίου. Με την έννοια ότι το 
κάθε σώμα πρέπει ταυτόχρονα να επιτελεί και να 
επικοινωνεί αναγνωρίσιμα την ταυτότητα φύλου 
την οποία του έχει αποδοθεί (καταναγκαστικά, 
από τη γέννηση) –και μάλιστα με αυθεντικότη-
τα, σαφήνεια και ειλικρίνεια (Butler, 1990). Το 
σώμα διαχωρίζεται σε περιοχές ορατότητας και 
αορατότητας, δημοσιότητας και ιδιωτικότητας, 
σύμφωνα με τους εκάστοτε πολιτισμικούς όρους. 
Με άλλα λόγια, το κοινωνικό φύλο ευφημιστι-
κά αναφέρεται στο «βιολογικό» φύλο του κάθε 
υποκειμένου, το οποίο καλείται ταυτόχρονα να 
αποκρύψει και να εκδηλώσει (Bettcher, 2014). 
Η Talia M. Bettcher (2014, σ. 392) αναπτύσσει 
την ευφημιστική αναφορική σχέση κοινωνικού 
και βιολογικού φύλου ως στοιχειώδη πτυχή της 
τρανσφοβίας, προτείνοντας ότι 

η παρουσίαση του φύλου μέσω του ντυσίματος αντιπρο-
σωπεύει τη γυμνή παρουσίαση του φύλου με ευφημιστι-
κά μέσα … Αυτό είναι ειρωνικό, εφόσον μια από τις κύ-
ριες λειτουργίες της ένδυσης είναι να αποκρύψει το σώμα. 
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σε υποκείμενα τα οποία περιθωριοποιεί ή και 
εξαιρεί ο ηγεμονικός λόγος, είτε θέτοντας την 
«άλλη ερώτηση» (Matsuda, 1991) που αποδο-
μεί τη φυσικοποιημένη οριοθέτηση ηγεμονικών 
σχημάτων σκέψης.

Συνυφασμένες κρίσεις

Ηγεμονικό, πλέον, σχήμα αποτελεί η έννοια 
της κρίσης. Η κρίση διαμορφώνει υποκείμε-
να, αλλά καθιστά και μια αναπόσπαστη πτυχή 
του υποκειμένου, αποτελώντας, έτσι, ένα διτ-
τής σημασίας συμβάν. Δέκα χρόνια μετά την 
κήρυξη της «οικονομικής» κρίσης και τρία μετά 
την «προσφυγική» κρίση (ενώ σε παγκόσμιο επί-
πεδο εμμένει η «περιβαλλοντολογική» κρίση), 
στην προσπάθεια ανάλυσης ενός ομαλοποιη-
μένου, πλέον, καθεστώτος εξαίρεσης, αντιμε-
τωπίζουμε το γεγονός ότι, προσπαθώντας να 
αναλύσουμε την κρίση, ανακαλύπτουμε ότι εί-
μαστε παράγωγά της (Tsilimpounidi, 2017, σ. 
10). Εδώ προσεγγίζω την «κρίση» ως λογοθε-
τική προϋπόθεση που εξομαλύνει την κρατική 
και παρακρατική βία ώστε να καταστεί δυνατή 
η συσσώρευση κεφαλαίου μέσω της έξωσης (η 
πεμπτουσία του χρέους και ο στόχος της νεοφι-
λελεύθερης διαρθρωτικής προσαρμογής), ενώ 
παράλληλα επαναβεβαιώνει τη νομιμότητα 
της (δι)εθνικής κυριαρχίας μέσω της διαχείρι-
σης της μετανάστευσης. Αλλά η «κρίση» είναι 
αναμφισβήτητα και μια υπαρξιακή συνθήκη, η 
οποία κατασκευάζει νέες υποκειμενικότητες, 
στο πλαίσιο των οποίων το σπάνιο αγαθό της 
ιδιότητας του πολίτη αξιοποιείται ως ο στρατη-
γική επιβίωσης της κρίσης (Carastathis, 2017). 
Με αυτήν την έννοια συγκροτείται ο ελλαδικός 
χώρος ως ζώνη διέλευσης, αρχικά, και έπειτα, 
ως κρατητήριο για εκτοπισμένους ανθρώπους. 
Εντείνονται οι προϋπάρχοντες ρατσισμοί σε μια 
λιτή συναισθηματική οικονομία η οποία διαχω-
ρίζει τα νομιμοποιημένα από τα λαθραία υπο-
κείμενα της «κρίσης». Οι τρόποι με τους οποί-
ους κρίνουμε και ανταποκρινόμαστε στα φαι-
νόμενα που ονομάζονται και δεν ονομάζονται 
«κρίση», στον βαθμό που αντλούν από τις δια-
χειριστικές πολιτικές, αναπαράγουν τις ρωγμές 
που εντείνονται μεταξύ «πληθυσμών», αλλά και 
στο εσωτερικό των υποκειμενικοτήτων μας. Η 
διαθεματικότητα στην ανάλυση των κρίσεων 
αναδεικνύει πως οι κατηγοριοποιήσεις χτίζονται 
γύρω από ένα πρότυπο συλλογικό υποκείμενο 
και βασίζονται σε αμοιβαίες ψευδείς σχέσεις. 
Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το 
υποκείμενο-θύμα της κρίσης; Ποιο είναι το υπο-
κείμενο εμπρόθετης δράσης και ποια κινήματα 

καθημερινότητα των τρανς ατόμων μας φαίνε-
ται «ακραία», εφόσον εδώ το επιχείρημα αφορά 
ακριβώς την καθημερινότητα, και πώς την αντι-
λαμβανόμαστε, θα μπορούσαμε να αναστοχα-
στούμε όλες, όλα και όλοι πώς, στο επίπεδο του 
κοινότοπου βίωματός μας, ένα πλήθος κοινωνι-
κά ενδυναμωμένων θυτών ανιχνεύει και επιχει-
ρεί να «διαβάσει» το φύλο μας στο σώμα μας. 
Τα τρανς άτομα –είτε αυτοπροσδιορίζονται με 
όρους διπολικού φύλου είτε όχι– παρενοχλούνται 
συνέχεια μέσω διαδικασιών ταυτοποίησης, δι-
ευκρίνισης και απόδειξης της ταυτότητας φύλου 
τους (ή την έλλειψη τέτοιας). Αλλά θα πρότεινα 
πως το ετεροκανονικό συμβόλαιο (Wittig, 1992) 
που όλες, όλα και όλοι μας καλούμαστε να συ-
νυπογράψουμε συνεπάγεται ακριβώς την ίδια 
ακολουθία βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου, 
σεξουαλικότητας, εμφάνισης και συμπεριφοράς. 
Άτομα που φαινομενικά δεν επιλέξανε ένα άλλο 
φύλο από αυτό που τους αποδόθηκε στη γέννη-
ση, ή μια άλλη σεξουαλικότητα από αυτή για την 
οποία προσδιορίζονταν με βάση την αναπαραγω-
γική θρησκοληψία που υποτίθεται ότι φέρουν τα 
γεννητικά τους όργανα, και αυτά τα δήθεν «κα-
νονιστικά» άτομα συνέχεια αστυνομεύονται από 
ένα πλήθος κοινωνικά ενδυναμωμένων θυτών 
για το πώς σωματοποιούν ή όχι το «φύλο τους». 
Φύλο χωρίς βία δεν υφίσταται. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι το φύλο δεν έχει επανακτηθεί ως πεδίο 
διαφορικής επιτέλεσης ανατρεπτικής επιθυμίας, 
ως πρώτη ύλη απελευθερωτικής πολιτικής, ως 
σωσίβιο σωτηρίας, ή και ως ξεφωνημένη σάτι-
ρα. Αλλά ίσως και οι επανακτητικές προσπάθειες 
πάντα διατηρούν μια υποψία ή κάποιο ίχνος της 
εγγενούς βίας που συγκροτεί το φύλο.

Eάν όντως το φύλο είναι ο πρώτος τρομοκρά-
της, οι διαπροσωπικές πράξεις εντάσσονται σε 
θεσμικά πλαίσια, και μάλιστα υπάγονται και ανα-
παράγουν τις βαθιές δομές της κοινωνίας. Με 
αυτήν την έννοια, η θεσμική βία δεν ανάγεται 
αποκλειστικά σε ατομικές πράξεις και αναπαρά-
γει τις «βαθιές δομές» της κοινωνιάς. Περαιτέρω, 
η δομική βία συσκοτίζεται όταν εστιάζουμε στις 
περιστάσεις όπου υπάρχει ένας φαινομενικά αυ-
τόβουλος θύτης και ένα αναγνωρίσιμο θύμα μιας 
χρόνο-χωρικά συγκεκριμένης βίαιης πράξης. Τα 
κριτήρια της αναγνωρισιμότητας –οι όροι υπό 
τους οποίους αναγνωρίζουμε την έμφυλη βία ως 
τέτοια, διαπλάθονται μέσω ηγεμονικών αλλά και 
αντιστασιακών διαδικασιών και ίσως πιο σημα-
ντικά, μέσω της λογοθετικής διακίνησης μετα-
ξύ τους. Στον βαθμό που καθορίζουν το πλαίσιο 
των αντιλήψεων μας, αυτοματοποιούνται. Η 
διαθεματική προσέγγιση συμβάλει στην αλλα-
γή πλαισίου, είτε επικεντρώνοντας το βλέμμα 
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μόνο «πόλεμο με άλλα μέσα», αλλά πόλεμο με 
τα κυριολεκτικά μέσα. Πώς γίνεται να μην το 
αντιλαμβανόμαστε αυτό;

Εάν κάτι με περιβάλει ατμοσφαιρικά δεν 
μπορώ, συχνά, να το νιώσω· πρέπει να βγω 
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για να γίνει 
αισθητή, και τότε, αν τη χρειάζομαι για την επι-
βίωσή μου –όπως τα ψάρια το νερό ή οι άνθρω-
ποι τον αέρα– αυτή η απώλεια της ατμόσφαιρας 
με οδηγεί στο θάνατο. Στην ίδια ακριβώς λογι-
κή, αντιστρέφοντάς τη, βασίζεται το διεθνικό 
φεμινιστικό κίνημα καταφυγής που ξεκίνησε με 
βάση την αναγκαιότητα να διαφύγουν σοβαρά 
κακοποιημένες γυναίκες από τα σπίτια όπου κά-
ποιος άνδρας συστηματικά ασκούσε –και είχε 
το νομιμοποιημένο δικαίωμα να ασκήσει– βία 
εναντίον τους. Όχι μόνο επειδή η διαφυγή της 
ατμοσφαιρικής βίας που καθόριζε την καθημε-
ρινότητά τους ήταν θέμα επιβίωσης. Αλλά επει-
δή η ατμοσφαιρική φύση της βίας υπονομεύει 
την αντίληψη της καθημερινότητας ως βίαιη. 
Αυτό, σε κοινωνικό επίπεδο, επιφέρουν και τα 
συστήματα καταπίεσης, εκμετάλλευσης, και 
συσσώρευσης. Οι συνυφασμένες κρίσεις εάν 
δεν γίνουν αντιληπτές μέσω μιας διαθεματικής 
οπτικής φαίνονται διακριτές και άσχετες μεταξύ 
τους· επίσης, φαίνονται να βάλλονται από αυτές 
αντικρουόμενα συλλογικά υποκείμενα, προτεί-
νοντας σχέσεις προτεραιότητας και ανταγωνι-
σμού μεταξύ, λόγου χάρη, οικονομικά πληττόμε-
νων πολιτών και πολιτικά περιθωριοποιημένων 
αιτούντων ασύλου. Οι αδήλωτες δε κρίσεις –
οι μορφές βίας που εδραιώνονται ως κανονικό-
τητα– αποτελούν ταυτόχρονα την προϋπόθεση 
της λογοθετικής κατασκευής των πολλαπλών, 
ομόκεντρων κρίσεων, ενώ υποβιβάζονται ως 
εξωτερική καταστατική τους συνθήκη. Καθώς 
χτίζεται μια συνοριοποιημένη πραγματικότητα, 
οι συνυφασμένες κρίσεις καθιστούν ταυτόχρο-
να πιο ωμές και πιο ακατανόητες τις σχέσεις 
μεταξύ υποκειμένων τα οποία διαχωρίζονται 
προς βιοπολιτική και θανατοπολιτική διαχείρι-
ση. Και αν χτίζεται το προνόμιο μέσα από την 
ατμοσφαιρική βία –για παράδειγμα, το προνό-
μιο του πολίτη που χτίζεται μέσα από στρατό-
πεδα συγκέντρωσης– η αντίληψη της καθημερι-
νότητας ως έχει ενδεχομένως διαστρεβλώνεται 
ακόμα περισσότερο. Πνιγμούς, ξυλοδαρμούς, 
βιασμούς, πείνα, βρωμιά, ατέλειωτη αναμονή, 
απελπισία, απόγνωση, απώλεια. Πώς γίνεται 
να μην τα αντιλαμβανόμαστε αυτά;

δραστηριοποιούνται γύρω από το βίωμά του; Η 
διαθεματική ανάλυση προτρέπει την αποσταθε-
ροποίηση των συνόρων που διατρέχουν τις «κρί-
σεις». Με τη διακήρυξη της «προσφυγικής κρί-
σης» το κράτος προσπάθησε να αποκαταστή-
σει την παραπαίουσα κυριαρχία του, επαναβε-
βαιώνοντας τα σύνορά του. Ο εντοπισμός του 
ίδιου του κράτους ως θύματος των «μη διαχει-
ρίσιμων ροών», και η ακόλουθη εφαρμογή των 
hotspot στα παραμεθόρια νησιά, συνέβαλε στην 
εξουδετέρωση των ανησυχιών για τη μειωμέ-
νη εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και προτάθη-
κε ως στρατηγική για την οικονομική και ηθική 
αποκατάσταση της (Carastathis, Spathopoulou 
& Tsilimpounidi, 2018).

Η διαθεματική προσέγγιση υποδεικνύει πως 
στο χάσμα μεταξύ των ηγεμονικών κατηγορι-
οποιήσεων θρυμματίζουν ζωές, αόρατες στα 
πλαίσια που θέτουν στη φαντασία και στην κρι-
τική σκέψη, η απώλεια των οποίων δεν αποτέ-
λεσε ποτέ κρίση για τον ηγεμονικό λόγο. Η αο-
ρατότητα της ατμοσφαιρικής βίας στην κοινό-
τοπη αντίληψη διακόπτεται μεν αλλά και επα-
ναλαμβάνεται δε στην αντιμετώπιση εξάρσεων. 
Παραδειγματικά, αναφέρω την ερευνητική ενα-
σχόληση με την έμφυλη βία στα κέντρα υποδο-
χής, ταυτοποίησης και κράτησης μεταναστών, ή 
και στους καταυλισμούς προσφύγων. Εάν εξετά-
σουμε το ζήτημα περιστασιακά, υπάρχει ενδεχο-
μένως ένα μεγάλο ποσοστό –από τις διαθέσιμες 
ενδεικτικές μαρτυρίες (π.χ., UNHCR, 2018)– το 
οποίο με συστηματική έρευνα, χρησιμοποιώντας 
τις κατάλληλες εμπειρικές μεθόδους, μπορού-
με να προσεγγίσουμε. Αν όμως το εξετάσουμε 
ατμοσφαιρικά; Δεν νομιμοποιεί τη θεσμική και 
τη δομική βία μια περιστασιακή αντιμετώπιση; 
Αν και η συμβολική και αναπαραστασιακή βία, η 
επιστημολογική βία, η αναπαραγωγική βία και η 
κοινωνική βία αποτελέσουν άξονες ή συντεταγ-
μένες ανάλυσης, δεν αλλάζει μόνο η απάντηση 
στο ερευνητικό ερώτημα (από χ τις εκατό, σε ψ 
τις εκατό υφίστανται βία)· αλλάζει το ερώτημα 
αυτό καθ’ αυτό.

Ζούμε την ατμοσφαιρική βία, η οποία συμπυ-
κνώνεται όχι μόνο στις ορατές εκφάνσεις της, 
αλλά και στις εκκωφαντικές σιωπές πριν, μετά και 
μεταξύ τους. Ζούμε μια συνοριοποιημένη πραγ-
ματικότητα, όπου έχουν σηκωθεί και ανασηκώ-
νονται, όλο και πιο στιβαρά, τοίχοι ανάμεσά μας. 
Ζούμε τη βαρβαρότητα ενός καθεστώτος ελέγ-
χου, που βίαια αναπαράγεται μέσα από τις πιο 
ανώνυμες αλλά και τις πιο προσωπικές διαδικα-
σίες –σε βαθμό που καταλήγουμε να αναρωτιό-
μαστε εάν έχει όντως μείνει κάτι το προσωπικό, 
κάτι το αυθεντικά δικό μας. Ζούμε πόλεμο, όχι 
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της μαρτυρίας (testimonial smothering) και της 
σίγασης της μαρτυρίας (testimonial quieting) 
που αναπτύσσει η Kristy Dotson (2011).

7  Ψευδώνυμο.
8  Επιπρόσθετες οι εμφάσεις. Ένα πιο εκτενές 

απόσπασμα από τη συνομιλία μου με τον 
Γαβριήλ παρατίθεται στο Carastathis, υπό 
δημοσίευση, 2018.
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των Pussy Riot, ενώ δύο ντοκιμαντέρ για την πε-
ρίπτωση των Femen έφεραν στον κυβερνοχώρο 
μια συζήτηση για τα αμφιλεγόμενα μηνύματα των 
ακτιβιστικών αυτών παρεμβάσεων. Οι συζητή-
σεις στον κυβερνοχώρο γεννούν εξίσου απορίες 
με τα νέα αυτά εγχειρήματα. H προτεραιότητα 
σε ό,τι τραβά το βλέμμα αλλά και το ενδιαφέρον 
της Δύσης4 συμβαδίζει, όπως επισημαίνεται, 
με έναν πιο ανέμελο φεμινιστικό λόγο που δεν 
συνεργάζεται με τις άλλες φεμινιστικές ομάδες 
και τον αντίστοιχο ακαδημαϊκό λόγο. Αντιθέτως 
αυτός φαίνεται να συνάδει με το είδος των 
αντιστάσεων που αναπτύσσονται μέσα στο 
λεγόμενο «μετασοβιετικό σύνδρομο». Μια 
τροπικότητα «επιστροφής στην Ευρώπη», που 
ενθαρρύνει τη ρητορική ενός συνολικά αρνητικού 
απολογισμού του κομμουνιστικού παρελθόντος, 
σε συνδυασμό με μια εσπευσμένη ενθάρρυνση 
για υιοθέτηση καταναλωτικών συνηθειών και 
τεχνολογιών εκδημοκρατισμού (Zychowicz, 
2011). Εν μέσω αυτής της βιασύνης δεν δίνεται 
χρόνος για αναζήτηση της γενεαλογίας των 
έμφυλων διακρίσεων και την αναπαραγωγή του 
φαύλου κύκλου της πατριαρχίας στο μετασοβι-
ετικό περιβάλλον. Αντιθέτως, όπως φαίνεται 
από τις κριτικές, υιοθετείται η σεξιστική ματιά 
των ανδρών μόνο και μόνο για να προκαλέσει 
και να πουλήσει διαδικτυακά προς όφελος της 
ομάδας με αποτέλεσμα ούτε τα προβλήματα 
των γυναικών της Ουκρανίας να γίνονται ορατά 
(όπως υποστηρίζουν αριστεροί φεμινιστικοί 
κύκλοι), αλλά και να διασύρεται η χώρα (δεξιές 
κριτικές) (Zychowicz, 2011, σελ. 215-217). Το 

«Είμαι πατριάρχης που παλεύει ενάντια 
στην πατριαρχία!»

Αφορμή για την παρούσα μελέτη αποτελεί το 
ενδιαφέρον για δύο νέες μορφές φεμινιστικής 
δράσης μπροστά στην κάμερα, οι οποίες πυ-
ροδοτούν αντιφατικές συζητήσεις. Αναφέρομαι 
στις επιτελεστικές παραστάσεις των Femen1 
στην Ουκρανία και των Pussy Riot2 στη Ρωσία. 
Πρόκειται για παραστάσεις εξαιρετικά θυμωμέ-
νων, νεαρών κυρίως γυναικών, που ενεργούν 
προκλητικά (γυμνόστηθη διαμαρτυρία, παρα-
στάσεις μέσα σε εκκλησίες) καταγγέλλοντας την 
πατριαρχία της κοινωνίας και της εκκλησίας αλλά 
και την αυταρχική διακυβέρνηση του Πούτιν. Η 
περίπτωση του πανκ συγκροτήματος των Pussy 
Riot που επιτελεί με καλυμμένα τα πρόσωπα 
εντός μιας εκκλησίας, «παρακαλώντας την 
Παρθένο Μαρία να γίνει φεμινίστρια» (Rutland, 
2014) φαίνεται να αποτελεί συνέχεια του νέου 
είδους φεμινιστικής διαμαρτυρίας που γεννήθηκε 
το 2008 στην Ουκρανία από τις Femen. Με 
πρωταρχικό σύνθημα «Η Ουκρανία δεν είναι 
μπουρδέλο!» κτίστηκε ένα νέο είδος διαμαρτυ-
ρίας με ριζοσπαστικές καλλιτεχνικές επιτελέσεις 
που χρησιμοποιεί τα γυμνόστηθα σώματα των 
ακτιβιστριών προκειμένου να καταγγείλει κυρίως 
το αδιέξοδο των ουκρανών γυναικών μπροστά 
σε δύο επιλογές, την πορνεία ή έναν καλό γάμο/
σύζυγο.3  Παράλληλα καταγγέλλεται και η εξάρ-
τηση της Ουκρανίας από τη ρωσική ηγεμονία, 
κατά την περίοδο της κυβέρνησης Γιανούκοβιτς.

Το ζήτημα πήρε διαστάσεις κυρίως στα μίντια 
διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τη φυλάκιση των μελών 

Περίληψη: Η συζήτηση που πυροδοτεί το κίνημα των Femen από την Ουκρανία (γυμνόστηθες δια-
μαρτυρίες φεμινιστριών) αφήνει σε αμηχανία τους διάφορους φεμινιστικούς κύκλους. Η αμηχανία προ-
κύπτει από τις αμφίσημες συμπυκνώσεις και μηνύματα γύρω από τη συγκρότηση του φύλου και της 
σεξουαλικότητας στη μετασοβιετική συνθήκη. Οι σχέσεις εξουσίας και οι ηγεμονικές διακρίσεις που 
θέλουν την προτεραιότητα του ανδρισμού ή/και της πατριαρχίας με ισχύ σε μακρά διάρκεια, μεταλ-
λάσσονται και ενδυναμώνονται στη σημερινή εποχή της νεοφιλελεύθερης επισφάλειας. Η πολιτισμική 
κριτική επί της οθόνης, έτσι όπως εκδηλώνεται στο μετασοβιετικό περιβάλλον, έρχεται να υπονοήσει, 
να σχολιάσει και να μας κάνει να αναστοχαστούμε σχετικά με την πολιτική οικονομία του ανδρισμού 
και της πατριαρχίας ως αιχμαλωσίας, τη διαρκή ξενότητα των γυναικών καθώς και την ηγεμονία των 
Ρώσων που εκδηλώνεται με περηφάνια και περιφρόνηση απέναντι στα γειτονικά τους έθνη.

Η πατριαρχία ως αιχμαλωσία στη μετασοβιετική εποχή: 
βότκα ανδρισμός επί της οθόνης 

και θυμωμένες φεμινίστριες στην κάμερα

Φωτεινή Τσιμπιρίδου

του πατέρα μου 
για την απέραντα τρυφερή αγκαλιά του
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με άλλα λόγια, το κίνημα των Femen να έχει 
διεθνοποιηθεί και, ξεφεύγοντας από τα σύνορα 
της Ουκρανίας, από το 2013 και μετά, να πυ-
ροδοτεί έντονες συζητήσεις στους διάφορους 
φεμινιστικούς κύκλους που ερίζουν μεταξύ του 
δικαιώματος στην πολιτισμική διαφορά ή την 
υπεράσπιση των πανανθρώπινων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μας προκαλεί όμως και για ένα 
άλλο λόγο: επειδή φαίνεται να συμπυκνώνει 
σημασίες και αμφίσημα νοήματα γύρω από τη 
συγκρότηση του φύλου και της σεξουαλικότητας 
στη μετασοβιετική συνθήκη. Ιδιαίτερες σχέσεις 
εξουσίας και ηγεμονικές διακρίσεις που θέλουν 
την προτεραιότητα του ανδρισμού ή/και της 
πατριαρχίας με ισχύ σε μακρά διάρκεια μεταλ-
λάσσονται και ενδυναμώνονται στη σημερινή 
εποχή της νεοφιλελεύθερης επισφάλειας. Η 
ενδυνάμωση του ανδρισμού και της πατριαρχίας 
έρχεται να ανατρέψει τις παραδοχές χειραφέ-
τησης των γυναικών που καλλιέργησε αλλά 
εντέλει δεν πέτυχε ο κρατικός σοσιαλισμός.

Η γενεαλογία της πατριαρχίας και η πο-
λιτική οικονομία του ανδρισμού

Το θέμα με απασχολεί τα τελευταία 20 χρόνια, 
αφού τόσο κρατά η επαφή μου με γυναίκες 
μετανάστριες του μετασοβιετικού χώρου στην 
Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής τους από το 1990 
και μετά. Από τις συζητήσεις μας αντλώ εικό-
νες, δεδομένα και επιχειρήματα. Προσωπικά 
βλέποντας τις δύο ταινίες για τις Femen –οι 
οποίες προβλήθηκαν διαδοχικά το 2014 και 2015 
στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης– μου 
δημιουργήθηκε η απορία γύρω από το πώς, μέσα 
από ποιες συνέχειες και συνήθειες, μέσα από 
ποιες παλιές και νέες περιφράξεις οι γυναίκες 
του μετασοβιετικού χώρου βρίσκονται σε θέσεις 
σκληρής υπαγωγής, με πολλούς τρόπους, κάτω 
από τη σκιά των ανδρών. Γυναίκες και άνδρες, 
με προέλευση κυρίως από τις περιοχές τις σοβι-
ετικής περιφέρειας, κυρίως από τον Καύκασο 
(Γεωργία, Αρμενία, Τσετσενία, Ουκρανία), 
σπανίως Ρωσίδες10 με τις οποίες με συνδέουν 
στενές σχέσεις, με προσκαλούσαν να ασχοληθώ 
με τη νοηματοδότηση της διαφορετικής αξίας 
ανδρών και γυναικών, κοινωνικο-πολιτισμικά 
προσδιορισμένης σε ένα είδος πατριαρχίας 
που μου ήταν ανοίκειο.11 Κάποιες διεκδικούν το 
δικαίωμα στη χειραφέτηση και την αυτοδιάθεση 
του σώματός τους ενώ η πλειοψηφία αντικει-
μενοποιεί και ανταλλάσει το σώμα της προ-
κειμένου να πετύχει την κοινωνική καταξίωση.

Από τη δεκαετία του 1990 ερχόμουν καθη-
μερινά σε επαφή με γυναίκες μετανάστριες 

εγχείρημα αποκρυσταλλώνεται σε δύο ντοκιμα-
ντέρ, τα Ukraine is not a brothel (Η Ουκρανία δεν είναι 
μπουρδέλο, 2013) της Kitty Green και Ι am Femen 
(Είμαι Φεμέν, 2014) του Alain Margot. Οι πρωτα-
γωνίστριες όχι μόνο καταφέρονται εναντίον του 
Πούτιν καταγγέλλοντας το νέο είδος πατριαρχίας, 
αλλά αναπτύσσουν αναλυτικά τις τεχνικές εκφο-
ράς που μιμούνται τα ανδρικά πρότυπα (θυμός, 
επιθετικότητα, πάλη). Παράλληλα, ως καλαί-
σθητες νεαρές γυναίκες, επιτελούν γυμνόστηθες 
και με την ουκρανική γιρλάντα επί κεφαλής.5

Στο παρόν κείμενο θα αναζητήσουμε όχι τόσο 
τη γενεαλογία της γυμνόστηθης αντίστασης που 
μοιάζει προφανής ριζοσπαστική φεμινιστική πράξη 
ως απάντηση στον ακραίο σεξισμό της μετασοβι-
ετικής συνθήκης που μετέτρεψε τις εμπλεκόμενες 
χώρες σε απέραντο πορνείο, αλλά κυρίως αυτή 
του θυμωμένου τρόπου που υιοθετούν οι δράστες 
της. Πέρα από τις αναλύσεις για τις πολιτικές του 
σώματος ως τρόπου αντίστασης στον δημόσιο 
χώρο, όπου η μίμηση του ΄Aλλου δύναται να 
δημιουργεί συνθήκη ενδεχομενικότητας για 
μετασχηματισμό των ηγεμονιών (Butler, 2011˙ 
Athanasiou και Butler, 2013˙ Baer, 2016), αλλά και 
πέρα από τον σκεπτικισμό ως προς το είδος του 
φεμινισμού που παράγεται εργαλειακά ή αφελώς 
(Veneracion-Rallonza, 2014)6 διαπιστώνεται η 
ανάγκη για κριτική κατανόηση της γενεαλογίας 
του ανδρικού θυμού. Ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος 
έρχεται και ξανάρχεται γεννώντας αντιφάσεις 
που χρήζουν διερεύνησης. Στην περίπτωση των 
Femen συνιστά θέμα ο αρχικός εμπνευστής που 
ήταν άνδρας, ο οποίος, όταν εγκαλείται για τον 
αυταρχισμό του προς τις κοπέλες της οργάνωσης, 
απαντά προκλητικά: «Είμαι πατριάρχης που 
παλεύει ενάντια στην πατριαρχία!».7 Εξίσου μας 
προ(σ)καλούν για μια τέτοια αναζήτηση και οι 
δηλώσεις της Ίνας Σεβτσένκο, βασικού στελέχους 
της οργάνωσης, η οποία δηλώνει ότι «είναι τέτοια 
η δύναμη της πατριαρχίας στην Ουκρανία, ώστε 
δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καμία φεμινιστική 
δράση χωρίς ανδρική πρωτοβουλία»! Ανδρική 
πρωτοβουλία, ανδρική προτεραιότητα, ανδρικός 
θυμός: μήπως είναι ώρα να ασχοληθούμε και 
με την πολιτική οικονομία του ανδρισμού;8 Το 
ερώτημα που θέτει η παρούσα μελέτη σχετίζεται 
με τη γενεαλογία του ανδρισμού και εν τέλει 
του ιδιώματος της πατριαρχίας9 που προκαλούν 
φαινόμενα τέτοιων ριζοσπαστικών φεμινιστικών 
επιτελέσεων. Επιτελέσεων στον δημόσιο χώρο 
που χρησιμοποιούν το σώμα πολιτικά μεν αλλά 
με αμφιλεγόμενη αισθητική, επιχειρηματολογία 
και ατζέντα, η οποία υπονοεί την εργαλειακή 
χρήση του σεξισμού επί των γυναικείων σωμά-
των στην παρούσα χρονική συγκυρία. Μπορεί, 
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δεδομένα με σόκαραν γύρω από το είδος των 
πατριαρχικών περιφράξεων με όρους «αιχμαλω-
σίας» (βλέπε αρπαγή της νύφης με συμβολικό ή 
κυριολεκτικό νόημα για την επιτέλεση του γάμου, 
από τον Καύκασο στην Κεντρική Ασία), είτε 
γιατί κρατούσαν το έθιμο, είτε γιατί εργαλειακά 
το χρησιμοποιούσαν προκειμένου να ξεφύγουν, 
κορίτσια και αγόρια από τον έλεγχο του πατέρα, 
ή να αποστασιοποιηθούν από το σοβιετικό παρελ-
θόν.13 Σε καθημερινή βάση είχα την ευκαιρία να 
διαπιστώνω κατ’ επανάληψη την υπερεπένδυση 
στη σχέση μάνας-γιου, ο οποίος συνήθως την 
ακολουθούσε στον δρόμο της μετανάστευσης, 
και την κυριολεκτική πολλές φορές εγκατάλειψη 
της κόρης, πίσω στην τύχη της, προκειμένου 
να φροντίζει τον πατέρα και τα άλλα μέλη της 
διευρυμένης οικογένειας που έμεναν πίσω. Ο 
τελευταίος, ως πατέρας/αφέντης που έχασε τη 
δουλειά του ή κέρδιζε ψίχουλα στη μακρά περίοδο 
της μετάβασης, εδραίωνε την ηγεμονία του 
ακόμη και εξ αποστάσεως. Χρησιμοποιώντας 
τον συμποσιασμό και την επιδεικτική κατανά-
λωση συσσώρευε κοινωνικό κεφάλαιο μεταξύ 
άλλων ανδρών στο ιδίωμα της φιλοξενίας και 
των τελετουργικών εορτών τις οποίες χρημα-
τοδοτούσαν οι εργαζόμενες μετανάστριες με τα 
εμβάσματα. Η εμμονή στην τέλεση των γιορτών 
και των συμποσίων, τόσο εδώ όσο και εκεί με 
την ευκαιρία, γάμων, γενεθλίων, Πρωτοχρονιάς, 
αλλά και κηδειών που άγγιζε τον μακροχρόνιο 
εορτασμό (πέντε μέρες κηδεία με τον νεκρό στο 
σπίτι και τους πενθούντες από τον διευρυμένο 
συγγενικό κύκλο) και οδηγούσε σε πότλατς, 
δηλαδή την τελετουργική καταστροφή του 
χορηγού, συχνά κατέληγε σε καυγάδες μεταξύ 
ανδρών και παρεξηγήσεις μεταξύ γυναικών. Όλα 
αυτά μου επέτρεψαν να αρχίσω να κατανοώ 
την ανάγκη επιδεικτικής κατανάλωσης και 
εριστικής θυμωμένης ανταγωνιστικής συμπε-
ριφοράς. Μια ανάγκη/τρόπος για διαχείριση 
του κοινωνικού δεσμού που δεν δημιουργεί 
εύκολα οικειότητες και δεν επενδύει σε φιλίες.

Συνέλεγα εθνογραφικά δεδομένα μέσα από 
ιστορίες ζωής προσδοκώντας να συνθέσω 
κάποτε μια μελέτη για τις σημασίες του ανδρι-
σμού και της θηλυκότητας στο μετασοβιετι-
κό περιβάλλον.14 Έπεφτα πάνω σε παρόμοια 
συμπεράσματα συζητήσεων στο διαδίκτυο,15 
σε εργασίες νέων ερευνητών (Alexandrova, 
2007˙ Λέτσιου, 2010˙ Economidis, 2015) αλλά 
και σε κινηματογραφικές αφηγήσεις, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, ή ακόμη και σε καλλιτε-
χνικές εγκαταστάσεις16. Μερικές ενέπλεκαν 
εμφανώς τη ρωσική ψυχή με τα στερεότυπα 
θυμωμένου ανυπότακτου ανδρισμού αλλά και 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Διαπίστωνα 
τα αδιέξοδα αλλά και τις περιφράξεις μέσα στις 
οποίες ήταν εγκλωβισμένες. Περιφράξεις που 
σχετίζονται με περιορισμούς του πεδίου δράσης 
του πολιτισμικά Άλλου, αλλά κυρίως της γυναι-
κείας ετερότητας, για τις οποίες εμπνευσμένα 
μας έχει μιλήσει η Federici (2004) στο έργο της. 
Αφορούν επιτελέσεις αυτού που συμπυκνώνει ο 
όρος «βότκα ανδρισμός» από τη μια, σε αρμονία 
με μια σεμνότυφη αλλά εξαιρετικά προκλητική 
θηλυκότητα από την άλλη.12 Αυτός ο «βότκα 
ανδρισμός» περιλαμβάνει πρακτικές επιδεικτικής 
κατανάλωσης αλκοόλ, χορευτική δεινότητα, 
γενναιοδωρία, φιλοξενία και ανταγωνισμούς 
στην περίσταση του συμποσιασμού που ξεπερ-
νά τα όρια των αντοχών των εμπλεκόμενων. 
Πρόκειται για ένα είδος πότλατς που αγγίζει την 
αυτοκαταστροφή προκειμένου να διασφαλισθεί 
το κύρος αυτού που εκτελεί επιτελεστικά και με 
ακρίβεια τον ανδρισμό της νόρμας. Οι γυναίκες 
ακολουθούν υποστηρικτικά μαγειρεύοντας ατέ-
λειωτα, στήνοντας τα τραπέζια, φροντίζοντας 
επιμελώς αν όχι υπερβολικά την εμφάνισή τους 
και βρίσκονται εκεί έτοιμες να επιδειχθούν ως 
σεμνές σύζυγοι και μητέρες, να επιλεχθούν για 
γάμο ως πρωτοεμφανιζόμενες υποψήφιες νύφες, 
να ανταγωνιστούν με τις άλλες ως ώριμες μητέ-
ρες/μαινάδες, αλλά και να ερωτευθούν κρυφά 
ως ερωμένες. Η παραμικρή παρέκκλιση από τον 
κώδικα σεμνότητας μπορεί να τις καταστήσει 
ύποπτες για μοιχεία ή πορνεία (δηλαδή ερω-
τοτροπία εκτός γάμου) και άρα να χάσουν τα 
διαπιστευτήρια της σεμνότητας και μαζί με αυτήν 
και όλη τους την αξιοπιστία και ακεραιότητα.

Άνδρες και γυναίκες υπακούουν σε ένα σύνολο 
αυστηρών εθιμικών συμπεριφορών και τεχνικών 
που χρησιμοποιούνται εργαλειακά από τους 
δράστες, παρόλο που μεταβάλλονται οι συνθήκες 
επιτέλεσης λόγω χρόνου, συγκυρίας, περίστα-
σης. Εθιμικές πρακτικές που συμπυκνώνουν 
και υπενθυμίζουν στους δράστες το ιδίωμα της 
πατριαρχίας με γερές δόσεις τεστοστερόνης, 
υπαγωγής των νεώτερων στους ηλικιωμένους, 
αλλά και εμφατικής εμμονής στην απόκτηση 
αρσενικών απογόνων, ιδίωμα το οποίο αναπαρά-
γει σχεδόν διαστροφικά τη γυναικεία υπαγωγή: 
γινόμουν συχνά μάρτυρας του γόρδιου δεσμού 
μάνας-γιου. Για παράδειγμα, όταν η υπερβολική 
αφοσίωση της μάνας προς τον γιο γεννούσε τον 
απόλυτο έλεγχο του τελευταίου πάνω στο σώμα 
και τη συμπεριφορά της, εκείνη έσπευδε να τον 
παντρέψει με μια νέα, αθώα και παρθένα (στα 
γεωργιανά σχεδόν παιδί) προκειμένου η ίδια να 
απελευθερωθεί και οι δυο τους να διοχετεύσουν 
τον έλεγχο στη νέα νύφη (Τσιμπιρίδου, 2009). Τα 
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που επικρατούσε κατά την περίοδο Γέλτσιν.
Ο νέος επιδεικτικός ανδρισμός στο στιλ 

του Πούτιν γίνεται ηγεμονικός τύπος αν-
δρισμού, αντικείμενο θαυμασμού ρωσίδων 
και άλλων γυναικών της περιφέρειας που 
«θέλουν έναν άνδρα σαν τον Πούτιν».21

Το ιδίωμα που λειτουργεί ηγεμονικά 
για όλον τον μετασοβιετικό χώρο φαίνε-
ται να αποκρυσταλλώνεται περαιτέρω 
μέσα από τις βιοπολιτικές του πουτινισμού.

Πουτινισμός ως βιοπολιτική

Η μετάβαση στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό 
με όρους ολιγαρχίας συνοδεύεται από εκ νέου 
περιφράξεις των γυναικών εντός της οικογέ-
νειας, αλλά και εκτός της αγοράς εργασίας. Οι 
επιτυχημένες γυναίκες επιστέφουν στο σπίτι και 
αντικειμενοποιούνται στον ρόλο της καταναλω-
τικής θηλυκότητας και της μητρότητας, ενώ οι 
αποτυχημένες παίρνουν τον δρόμο της μετανά-
στευσης ή/και της πορνείας. Στην περίοδο της 
μετασοβιετικής νεοφιλελεύθερης ολιγαρχίας ο 
ανδρισμός του Πούτιν καθαγιάζεται. Κατ’εικόνα 
και ομοίωσή του –για να χρησιμοποιήσουμε και 
τη θρησκευτική τροπικότητα που επαναφέρει ο 
Πούτιν μετά τη σύμπραξη της διακυβέρνησής 
του με τη Ρωσική ορθόδοξη εκκλησία– γίνεται 
πρότυπο αρσενικού, πετυχημένου συντρόφου 
και προστάτη της οικογένειας που γοητεύει τα 
θηλυκά. Το φαινόμενο αξίζει ειδικής προσοχής 
ως προς το είδος των τεχνολογιών που χρησιμο-
ποιούνται, αλλά και ως συγκρουσιακός τρόπος 
που συγκροτεί τη γυναικεία επιθυμία μέσω 
αντιφάσεων που γεννά η διάσταση φαντασίωσης 
και πρακτικής: με άλλα λόγια, γυναίκες που 
επιθυμούν έναν άνδρα σαν τον Πούτιν αλλά 
στην πράξη καταλήγουν συχνά να ερωτεύονται 
ή να συμβιώνουν απλώς με επιπόλαια και αυτο-
καταστροφικά αρσενικά του βότκα ανδρισμού.

Ο πουτινισμός ως φαινόμενο22 ενδυνάμωσε 
τους άνδρες ως ελίτ και επαγγελματίες. Το 
πρότυπο του Πούτιν για τον «νέο Ρώσο άνδρα» 
(Neshecherkina, 2000) περιλαμβάνει τονισμό της 
ετεροκανονικότητας και της έμφυλης διαφοράς 
ενώ τοποθετεί τους άνδρες ως προστάτες και 
τις γυναίκες ως έχουσες ανάγκη προστασίας. 
Το ρωμαλέο αρσενικό γίνεται προμηθευτής 
και προστάτης των γυναικών που βλέπουν την 
αποχή από την αγορά εργασίας ως απελευθέ-
ρωση, σε αντιδιαστολή με τον υποχρεωτικό 
χαρακτήρα της κατά τη διάρκεια της σοσια-
λιστικής περιόδου.23 Το 2008 ανακοινώνει ότι 
το έτος ορίζεται ως «έτος της οικογένειας, της 
αγάπης και της εμπιστοσύνης», με μια εθνική 

την κυριολεκτική ή μεταφορική αιχμαλωσία των 
γυναικών στον Καύκασο.17 Αφηγήσεις που, ενώ 
χρησιμοποιούν εργαλειακά τα στερεότυπα για τα 
φύλα στα όρια της ρωσικής ηγεμονίας, αφήναν 
να διαφανούν τόσο οι αντίστοιχες περιφράξεις 
του σοβιετικού καθεστώτος όσο και οι σχετικές 
οριενταλιστικές αναπαραστάσεις (Todorova, 
2000˙ Oskanian, 2013). Οι τελευταίες χρησι-
μοποιούσαν τα στερεότυπα του ανυπότακτου 
ανδρισμού της περιφέρειας αμφιθυμικά, αφενός 
ως διάκριση πρωτογονισμού, αφετέρου ως επι-
θυμία μίμησης. Για παράδειγμα, επί Στάλιν ενώ 
η επιτέλεση της ομοκοινωνικότητας του βότκα 
ανδρισμού προέκυπτε, ως ένα βαθμό, από την 
περιθωριοποίηση του ρόλου του πατέρα, λόγω 
απαλλαγής του από τις οικογενειακές ευθύνες18, 
ο θαυμασμός στον ανυπότακτο ανδρισμό και 
την πατριαρχία των Άλλων, περιφερειακών, 
εθνών του Καυκάσου περίσσευε. Εδώ φαίνεται 
να εντοπίζεται, όπως ελπίζουμε να δείξουμε στη 
συνέχεια, η πολλαπλά χρήσιμη γοητεία της αιχ-
μαλωσίας ως φιλοξενίας που μπορεί να θαυμάζει 
και συνάμα να περιφρονεί τους περιφερειακά 
Άλλους άνδρες. Συγχρόνως αυτή η οριενταλι-
στική διάκριση φαίνεται να συγκροτεί αφενός 
τη «ρωσική ψυχή»,19 αφετέρου να κινητοποιεί 
την επιθυμία των γυναικών για τέτοια αρσενικά.

Εν τω μεταξύ, στις συνθήκες εξαιρετικής 
φτωχοποίησης που παρατηρούνται στις περι-
φέρειες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης μετά 
την κατάρρευση της τελευταίας, παρατηρείται 
υπερεκμετάλλευση του γυναικείου σώματος με 
όρους εκπόρνευσης ή μετανάστευσης για παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας (Βαν Μπουσχότεν και 
Βουτυρά, 2007˙ Τσιμπιρίδου, 2009). Την ίδια 
εποχή της μετάβασης παρατηρείται περαιτέρω 
εξαθλίωση των άνεργων ανδρών που παράγουν 
τον ανδρισμό της βότκας (Issoupova, 2000˙ 
Kiblitskaya, 2000˙ Kuktherin, 2007˙ Garapich, 
2014). Σε μια εκ των υστέρων αρνητική αποτί-
μηση του σοσιαλιστικού εγχειρήματος κατά τη 
μετασοβιετική εποχή, η φαντασίωση ενός τέτοιου 
θετικού και ανυπότακτου βότκα ανδρισμού, αν 
και λαβωμένου εν μέσω εργασιακής επισφάλειας 
που πυροδοτεί ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, 
μοιάζει να ενδυναμώνεται προοδευτικά. Αυτό 
γιατί, αμέσως μετά την μεταβατική δεκαετία 
της catastroika του 1990,20 η φτωχοποίηση των 
πολλών μπροστά στην επικράτηση των νέων 
ολιγαρχών συνοδεύεται με τη νέα χιλιετία από 
την άνοδο στην εξουσία του Πούτιν. Με την 
πολιτική του αναλαμβάνει να αποκαταστήσει 
τον χαμένο ανδρισμό της σοβιετικής περιόδου 
αλλά και τις παθογένειες του βότκα ανδρισμού, 
ενός μειονοτικού ανδρισμού της εξαθλίωσης 



 άρθρα | 20

προσεκτική ματιά στις ρητορικές του ρωσικού 
και των εσωτερικών οριενταλισμών (Todorova, 
2000˙ Oskanian, 2013) δείχνει την προτεραιότητα 
του ανδρισμού σε αντιδιαστολή με την κλασική 
αναπαράσταση της Δύσης για την Ανατολή που 
έπαιξε με τη φαντασίωση της εικόνας των γυναι-
κών. Ανδρισμός που εννοιολογείται θετικά για να 
φτιάξει και να ξεφτιάξει τον σοβιετικό άνθρωπο, 
σε αντιδιαστολή με τις συνεχείς υπαγωγές και 
πατριαρχικές περιφράξεις γυναικών σε οικογέ-
νεια, κράτος, αγορά και θρησκεία. Έτσι στην 
ευρύτερη περιοχή φαίνεται να ισχύουν τα εξής:

1. Η υπαγωγή των γυναικών στους άνδρες 
η οποία επιτυγχάνεται μέσω της γαμήλιας 
πρακτικής της εξωγαμίας των γυναικών και 
της απαξίωσης/ εγκατάλειψης των κορι-
τσιών, του ξενιτεμού τους και εντέλει της 
διαρκούς ξενότητας που γίνεται αντιληπτή 
με όρους φιλοξενίας, την οποία μόνο ένας δε-
σμός αίματος ανατρέπει, η σχέση μάνας-γιου.
2. Η υπαγωγή/σεβασμός των νεαρών ανδρών 
στους γηραιότερους. Άνδρες που αναλαμβάνουν 
να επιτελούν τον βότκα ανδρισμό στο όνομα της 
οικογένειας, της φυλής, της κουλτούρας, του 
έθνους κ.ά. Πάτερ φαμίλιες που ενδυναμώνονται 
εν μέσω τεχνολογιών κρατικής πατριαρχίας.
3. Η υπαγωγή των περιφερειακών εθνών στο 
ρωσικό έθνος και στην εκπολιτιστική του αποστο-
λή, γεγονός που γέννησε επάλληλους οριενταλι-
σμούς μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων, 
παίζοντας με τις εικόνες του αρσενικού Άλλου.
4. Η προστασία του σοβιετικού κράτους στον 
ιερό ρόλο της μητρότητας και παράλληλα η 
ακύρωση του ρόλου του πατέρα/προμηθευτή της 
εστίας και κεφαλής της περιουσίας και η αντικα-
τάστασή του από το κράτος/πατερούλη Στάλιν.
5. Η ενεργοποίηση του πουτινισμού ως βι-
οπολιτική αποκατάστασης του επιδεικτικού 
προστατευτικού ανδρισμού που αιχμαλωτίζει 
με τη γοητεία του, στον αντίποδα του σοβι-
ετικού μοντέλου που απαξίωσε τον πατέρα.
6. Η γοητεία της Δύσης, ως επιθυμία συμ-
μόρφωσης και «επανένταξης στον πα-
ράδεισο» της κατανάλωσης, της ελευθε-
ρίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
7. Η εμπλοκή της θρησκείας/εκκλησίας ως 
νομιμοποιητική αρχή των ηθικών αξιών που 
εδραιώνουν τον ηγεμονικό ανδρισμό και 
τη δευτεροκλασάτη θέση των γυναικών.

H ανθρωπολογική έρευνα για τα φύλα (Voronina, 
1993˙ Ashwin, 2000) και οι εθνογραφικές από το 
πεδίο παρατηρήσεις, σχετικές με τον σοβιετικό 
και μετασοβιετικό χώρο (Βαν Μπουσχότεν 
και Βουτυρά, 2007), μας δείχνουν ότι στη 

γιορτή που υπενθυμίζει στους άνδρες την ευθύνη 
τους, ως κεφαλή της οικογένειας. Το ίδιο και η 
δημόσια καμπάνια που παρουσιάζει τον ίδιο ως 
«στοργικό πατέρα» ενθαρρύνει τους άνδρες να 
γίνουν «καλύτεροι πατεράδες» να εμπλέκονται 
στα της οικογένειας και να ζουν υγιεινά. Με τον 
τρόπο αυτό ο Πούτιν αφήνει πίσω του τη φιλε-
λευθεροποίηση του 1990 ζητώντας επιστροφή 
στις συντηρητικές παραδόσεις της οικογένειας. 
Για άλλη μια φορά δίνεται έμφαση στον ρόλο των 
γυναικών ως μητέρων του έθνους με πριμοδο-
τήσεις για τις γυναίκες που κάνουν δύο παιδιά, 
όπως κεφάλαιο μητρότητας, ελαφρύνσεις δανείων 
για εκπαίδευση παιδιών, εξασφάλιση καλύτερων 
συντάξεων, κ.ά. Αυτά με τη συνδρομή της 
ορθόδοξης εθνικής εκκλησίας στην τεχνολογία 
ανάπτυξης ενός νεοφιλελεύθερου ατομικισμού που 
φροντίζει εαυτόν. Ο πουτινισμός, με άλλα λόγια, 
ενίσχυσε τις πατριαρχικές δομές και την έμφυλη 
κανονικότητα δίνοντας αξία στον ανδρισμό και 
περιορίζοντας τις γυναίκες σε ρόλους μητρότητας 
και συζύγου, αφού ο δημόσιος λόγος αποθαρρύνει 
τις γυναίκες να δράσουν και να δημιουργήσουν 
στον κοινωνικό περίγυρο με όρους ισότητας.24

Η αντίσταση στο παρόν καθεστώς συνιστά 
πράξη επικινδυνότητας απέναντι σε ένα αν-
δροποιημένο αυταρχικό καθεστώς που με όρους 
δύναμης επιβάλλει νόρμες και καταστέλλει 
με παραδειγματική τιμωρία τις διαφωνίες.25

Στη Ρωσία του Πούτιν οι γυναίκες φαντάζουν 
λιγότερο ανθρώπινες από τους άνδρες. Παρόλη 
την προσπάθεια για ισότητα που κατέβαλε 
το σοβιετικό καθεστώς, ίσως και εξαιτίας της 
ιδεολογίας του κομμουνιστικού καθεστώτος που 
έβλεπε το ζήτημα της ισότητας στην ταξική του 
μόνο διάσταση, να μην πήρε τελικά ποτέ ανά-
δρομη πορεία τόσο η ξενότητα των γυναικών, 
όσο και η πατριαρχία που φαίνεται να έχουν τις 
ρίζες τους σε μακρά διάρκεια του παρελθόντος.

Η ξενότητα των γυναικών και η αιχμα-
λωσία/φιλοξενία, ως τεχνολογία πατρι-
αρχίας σε μακρά διάρκεια

Παλαιό και νέο ιδίωμα της πατριαρχίας φαίνεται 
να βασίζονται στα δύο κλασικά είδη υπαγωγής 
για κάθε πατριαρχία, γυναικών στους άνδρες και 
μικρότερων στους μεγαλύτερους. Αυτοκρατορικές, 
σοβιετικές και καπιταλιστικές περιφράξεις δια-
τηρούν την εκπολιτιστική ηγεμονία αποικιακού 
τύπου της Ρωσίας απέναντι στις περιφέρειές 
της, σε κάθε μία από τις παραπάνω περιόδους, 
ενώ οι οριενταλισμοί προκαλούν περεταίρω 
διαχωρισμούς ανάμεσα σε ηγεμονικές και μη 
εθνότητες (Oskanian, 2013˙ Gordadze, 2001). Μια 
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(Sztompka, 1993˙ Sztompka, 2000˙ Kadiyoti, 
2002˙ Chari & Verdery, 2009) δύναται να δει 
αυτή την πρακτική να συνιστά τον κύριο Λόγο, 
με τη φουκοϊκή έννοια της βιοεξουσίας, της 
περίφραξης των γυναικών. Περίφραξη πολύ 
σημαίνουσα, έτσι όπως την προσδιόρισε η 
Federici, αφού, ακολουθώντας το έθιμο, επιτυχ-
γάνονται συμμαχίες μεταξύ μακρινών γειτόνων, 
ενώ στήνονται δίκτυα αλληλο/υποστήριξης 
για όσους συμπιέζονται και ερίζουν περί των 
συνόρων ή του ίδιου τόπου. Το συγκρουσιακό 
πλαίσιο του ευρύτερου Καυκάσου δείχνει ότι 
συμβιώσεις σε συνθήκες εν δυνάμει συνεχούς 
σύγκρουσης καταλήγουν να ενδυναμώνουν 
στο διηνεκές τον μάτσο επιδεικτικό ανδρισμό. 
Η σύγκρουση, όταν δεν εκδηλώνεται ως σύρ-
ραξη και κυριολεκτική αιχμαλωσία, μετασχη-
ματίζεται σε μεταφορική φιλοξενία, ηθική της 
υποχρέωσης, τήρηση των κανόνων τιμής για 
συσσώρευση συμβολικού κεφαλαίου που τρο-
φοδοτεί το συλλογικό εγώ της οικογένειας, της 
φυλής, του έθνους, της κοινότητας πιστών κ.λπ.

Στην ευρύτερη περιοχή της μάτριοσκα (κοινώς 
Μπάμπουσκας) δεν αποτελεί επομένως ειρωνεία 
το γεγονός ότι αναδύονται έντονα αρώματα 
πατριαρχικών περιφράξεων και επιδεικτικού 
ανδρισμού που δεν σχετίζονται μόνο με τις 
τοπικές κουλτούρες αλλά και την εργαλειακή 
οριενταλιστική κατάχρηση. Ενώ οι γυναίκες 
χωρίς αρσενικούς απογόνους είναι ανύπαρκτες 
στον Καύκασο, στη Ρωσία, όπως μου έλεγαν 
πληροφορήτριές μου, «είχαμε τη συνήθεια 
πρώτα να κάνουμε παιδιά και μετά να σκε-
φτόμαστε με ποιον παντρευτήκαμε». Με τον 
τρόπο αυτό συμπύκνωναν την επιπολαιότητα 
στον έρωτα με ανεύθυνους πατεράδες και 
συζύγους, οι οποίοι υπό την κατάχρηση του 
αλκοόλ μετατρέπονταν σε βίαιους και ελεγχο-
μανείς (control freaks) συζύγους μετά τον γάμο.

Στη συνέχεια, μέσα στις συνθήκες άγριας 
νεοφιλελεύθερης απορρύθμισης που επικρατούν 
στη μετασοβιετική περίοδο, όλο και περισσότερο 
διαπιστώνεται η μετατόπιση προς το νέο είδος 
του ηγεμονικού μάτσο προστατευτικού ανδρι-
σμού. Η επιστροφή σε μια νέα πατριαρχία, ως 
προστασία με όρους αιχμαλωσίας, που γοητεύει 
και συνάμα απωθεί όσους ηγεμονικά την υφί-
στανται, δηλαδή τις γυναίκες, είναι πια γεγονός.

Και ενώ η πλειοψηφία των γυναικών ονειρεύε-
ται έναν άνδρα-προστάτη κάποιες φορές η θήρα 
συζύγου οδηγεί σε καλοστημένες επιχειρήσεις 
προξενιών με ξένους άνδρες, όπως δυναμικά 
λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία, και συχνά υπο-
κρύπτει πρακτικές σεξοτουρισμού (Economides, 
2015). Προκαλεί επίσης εντύπωση η έλλειψη 

διάρκεια της σοβιετικής περιόδου παρατη-
ρείται η εργαλειακή διαχείριση της κρατικής 
πατριαρχίας, η υπερκατανάλωση της μητρό-
τητας και η απαξίωση του ρόλου του πατέρα.

Πατεράδες και πατριάρχες από τη μια καθώς 
και σεξοβόμβες και πονηρά θηλυκά ή/και τα-
λαιπωρημένα γυναικεία σώματα από την άλλη 
συνιστούν, στο είδος της διαχρονικής τους μετάλ-
λαξης, ένα φαινόμενο που μας/με προσκαλούσε 
να κατανοήσω, κυρίως γιατί αφήνει στα αζήτητα 
την απαξίωση της σχέσης μάνας-κόρης. Η τε-
λευταία, από τον Καύκασο μέχρι την κεντρική 
Ασία, αναμένεται να φύγει εκτός σπιτιού, χωριού, 
περιοχής μετά τον γάμο της. Αναμένεται ακόμη 
και σήμερα να την κλέψει και να την ιδιοποιηθεί ο 
μελλοντικός σύζυγος, περιφράσσοντάς τη στο δικό 
του σπίτι και σφραγίζοντας δια βίου την υποταγή 
της.26 Με τον τρόπο αυτό οι γυναίκες παραμένουν 
για πάντα ξένες, ενώ τα νεαρά αγόρια που υπο-
τάσσονται στους κανόνες της πατροτοπικότητας 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτελούν τα 
στερεότυπα του επιδεικτικού ανδρισμού (βότκα, 
χορός, μαχαίρια, έλεγχος γυναικών, αρπαγή, 
ανταγωνισμός μεταξύ ανδρών) υπό το άγρυπνο 
βλέμμα των γονιών τους, της κοινότητας, καθώς 
και την οριενταλιστική ματιά διά-κρισης, κατά 
Βourdieu (1978) της μητέρας Ρωσίας. Η εργαλει-
ακή χρήση των περιοχών του Καυκάσου από την 
τελευταία, ως σύνορο της ρωσικής και σοβιετικής 
επικράτειας (Todorova, 2000˙ Oskanian, 2013) 
συγκροτούν έναν ακόμη Λόγο υπαγωγής των 
γυναικών στους άνδρες αφού στη ρητορική των 
έμφυλων στερεότυπων εξαίρονται οι ανδρικές 
δεξιότητες του βότκα ανδρισμού της περιοχής. 
Φαίνεται ότι πρόκειται για οριενταλισμούς στα 
σύνορα της ρωσικής επικράτειας που τροφοδοτούν 
το κέντρο, όποτε προκύπτει ανάγκη νέων περι-
φράξεων από κυρίαρχους προς αδύναμους, όπως 
η τελευταία επιθετική νεοφιλελεύθερη συνθήκη.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση που υποστηρίζω 
σχετικά με το ιδίωμα της πατριαρχίας ως διττή ή 
πολλαπλή υπαγωγή/αιχμαλωσία στο μετασοβιε-
τικό περιβάλλον οφείλει καταρχήν να συσχετίσει 
τους κανόνες και τα έθιμα της αγχιστείας με τις 
συνθήκες διαχείρισης της εντοπιότητας και της 
ξενότητας στην περιοχή.27 Οι καθιερωμένες 
γαμήλιες πρακτικές εξωγαμίας από μέρους των 
γυναικών στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου 
και της Κεντρικής Ασίας συνοδεύονται με έθιμα 
αρπαγής της νύφης που έλκουν την καταγωγή 
τους από τη μακρά διάρκεια (μπορεί να φτάνει 
και στα ομηρικά έπη, βλέπε αρπαγή της Ωραίας 
Ελένης, αλλά και της Μήδειας από τον Ιάσονα).28 

Ωστόσο μια προσεκτική ανάγνωση του τοπίου με 
όρους κριτικής του μετα-σοβιετικού συνδρόμου 
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κατοχή εξουσίας, μια ανεμελιά και δυνατότητα 
προσβολής που φέρει η γυμνή ζωή, χαρακτη-
ριστικά που όντως επιλέγουν να τονίσουν οι 
νέες φεμινιστικές επιτελέσεις (Martinez, 2012).

Τέτοιες αναλύσεις όσο και η σχετική βιβλιο-
γραφία των μελετών περίπτωσης από το πεδίο 
με παρότρυναν να διευρύνω τον παραδειγματικό 
άξονα των εθνογραφικών δεδομένων30 σε πιο 
προσβάσιμο και οικείο για μένα πεδίο, όπως 
είναι χώρος της φιλμικής αναπαράστασης. Θα 
άξιζε τον κόπο να αναζητήσω και κάπως αλλιώς 
τις αμφισημίες των φεμινιστικών εγχειρημάτων 
και τις πολιτικές του φαίνεσθαι στην κάμερα. 
Οι τελευταίες, ως κυρίαρχες πολιτικές επιμέ-
λειας εαυτού μας προσκαλούν να μπούμε στον 
δρόμο της πολιτισμικής κριτικής προκειμένου 
όχι μόνο να ανιχνεύσουμε τους τρόπους αλλά 
και την πολιτική οικονομία του συναισθήματος. 
Περηφάνια και περιφρόνηση αποτελούν τα κύρια 
συναισθήματα που συγκροτούν και ανασυγκρο-
τούν την πατριαρχία, μια πολλαπλού τύπου 
αιχμαλωσία που συμπυκνώνεται στη γοητεία 
που ασκεί ένας ηγεμονικός βότκα ανδρισμός.

Αναζήτησα ενδεικτικά τα κείμενα/ταινίες 
τα οποία θα με βοηθούσαν να κατανοήσω 
κριτικά και μέσω της εμπάθειας, αλλά και με 
την από τα μέσα αισθητική των αναστοχασμών 
των ντόπιων δημιουργών τους λόγους και τις 
πολιτικές του συναισθήματος για παλιές και 
νέες περιφράξεις ανδρισμού και θηλυκότητας.
Αφέθηκα στην κοινωνική ποιητική των ταινιών 
μυθοπλασίας που έμοιαζαν να μεταφράζουν τα 
θραύσματα πατριαρχικών περιφράξεων που 
διαπίστωνα καθημερινά στις γυμνές ζωές των 
μεταναστριών της μετασοβιετικής εποχής. Η 
πλειοψηφία των εξαιρετικών ταινιών μυθοπλα-
σίας, από τις οποίες η παρούσα ανάλυση αντλεί 
παραδείγματα, βοά περί της αρσενικής προτε-
ραιότητας και γοητείας, ως κεντρικό σημείο και 
ως επιλογή διαπραγμάτευσης των αγκυλώσεων 
που ιστορικά στοιχειώνουν τις σοβιετικές και 
μετασοβιετικές κοινωνίες. Κατέφυγα επομένως 
στα τεκμήρια εικόνας, αναπαράστασης και 
δράσης μπροστά ή με την κάμερα (φιλμ μυθο-
πλασίας, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικές καμπάνιες 
και διαμαρτυρίες στην κάμερα), προκειμένου 
να ξετυλίξω το κουβάρι της πατριαρχίας με 
το οποίο ήταν μπλεγμένες/οι οι συνομιλήτρι-
ες/ητές μου εδώ, αλλά, όπως υποψιαζόμουν 
και όσες/όσοι επιθυμούσαν να αντισταθούν 
ή επιβιώσουν στη μετασοβιετική συνθήκη.

Πέρα από την πολεμική της αντίστασης 
ημίγυμνων σωμάτων/ζωών μπροστά στην 
κάμερα που υιοθετούν οι θυμωμένες φεμι-
νίστριες, τα εγχειρήματα μυθοπλασίας και 

εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και φιλικών σχέσεων 
μεταξύ γυναικών από την ίδια εθνοτική ομάδα, 
πόλη, οικογένεια, ενώ όλες θεωρούν τις άλλες εν 
δυνάμει πόρνες, άρα όλες ανεξαιρέτως θα πρέπει 
να τηρούν υποκριτικά τα προσχήματα των αγαθών 
προθέσεων. Ωστόσο, το εξαιρετικά επιτηδευμένο 
στιλ και φροντίδα θηλυκότητας βοά για τη διαθε-
σιμότητα σε κρυφά ή φανερά ερωτικά παιχνίδια.

Εν μέσω όλων αυτών των πολιτικών του 
συναισθήματος που χρησιμοποιούν εργαλειακά 
το θυμικό (φόβος, θυμός, γοητεία) στην παρα-
γωγή πολιτικής ανισότητας στον μετασοβιετικό 
χώρο (Humphre, 2001), εκδηλώνονται το 2008 
φεμινιστικές ριζοσπαστικές αντιδράσεις που 
συνδυάζουν την αντίσταση στην πατριαρχία με 
την αμφισβήτηση της ρωσικής ηγεμονίας επί της 
Ουκρανίας. Στην περίπτωση αυτή θυμωμένες 
φεμινίστριες καταγγέλλουν τον Πούτιν, την πα-
τριαρχία και την εκκλησία μπροστά στην κάμερα. 
Αυτή η απάντηση στη βιοπολιτική του πουτινισμού 
στέλνει αμφιλεγόμενα μηνύματα, αφού πατρι-
άρχες τις καθοδηγούν σε εναντίωση κατά της 
νέας πατριαρχίας, ενώ η προσεγμένη εμφάνιση 
των διαδηλωτριών δημιουργεί εξίσου υποψίες 
για τις προθέσεις τους. Γεννάται επομένως ένα 
ερώτημα, αν και με ποιους όρους οι βιοπολιτικές 
ανισότητας και διακρίσεων μπορούν να εμπνεύ-
σουν νέους τρόπους αντίστασης και διαμαρτυρίας. 
Φεμινισμοί29 μαζί με άλλους τρόπους που δεν θα 
μιμούνται μόνο τις ανδρικές τροπικότητες (φόβος, 
θυμός, γοητεία), αλλά θα επιτρέπουν υπαινιγμούς 
και υπονόμευση των συνολικών περιφράξεων και 
διακρίσεων. Αναστοχασμοί και συνάμα ποιητικοί 
τρόποι που το δίχως άλλο θα χρησιμοποιούν 
το συναίσθημα όχι μόνο για να βγάλουν θυμό!

Περηφάνια, περιφρόνηση και πολιτισμική 
κριτική επί της οθόνης

Σύμφωνα με τον Martinez (2012) ο Πούτιν 
συνδυάζει την αγάπη με τον φόβο. Η αύξηση 
του πουτινικού συντηρητισμού που εντοπίζεται 
σε πολιτικές που συνδυάζουν τον σοβινισμό 
με τη θρησκευτικο-μυστικιστική ρητορική, η 
επιστροφή στις παραδόσεις, ο απομονωτισμός 
και η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι προέχει το 
συμφέρον του κράτους έναντι του προσωπικού 
συμφέροντος έφεραν τη μετάλλαξη της αγάπης 
για τη Ρωσία σε πορνογραφία. Πρόκειται για μια 
συνθήκη που προκάλεσε στη συνέχεια τη ριζο-
σπαστικοποίηση των φεμινιστικών αντιδράσεων 
στη μορφή των Pussy Riot. Ο Martinez εξηγεί 
ότι η φουκοϊκή στρατηγική της αντίστασης στη 
βιοεξουσία απαιτεί συμπεριφορά αδιαφορίας 
προς την εξουσία, την άρνηση φροντίδας για 
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κυρίως αλληγορικά αλλά και ποιητικά για την 
ουτοπία της σοσιαλιστικής επανάστασης, αλλά 
σε δεύτερο αυτοαναφορικό επίπεδο μιλά για 
τις έμφυλες σχέσεις, τις οποίες αντιλαμβάνεται 
μέσα από την ηγεμονική και τρυφερή φιγούρα 
του πατέρα. Ο ήρωας –ο ίδιος ο σκηνοθέτης– 
κάνει βαρκάδα κρατώντας στην αγκαλιά του 
την κόρη του –την ίδια την κόρη του–, της 
χαϊδεύει τις μαλακές πατουσίτσες και περίπου 
της εξηγεί πως «χρειαζόμαστε τον σοσιαλισμό 
για να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν τρυφερές 
πατουσίτσες».32 Χρησιμοποιώντας την εικόνα 
του τρυφερού προς την κόρη πατέρα, ενός 
πατέρα-ήρωα της σοβιετικής επανάστασης ο 
Μιχάλκοφ καταγγέλλει την ευαλωτότητα και 
τρωτότητα της φιγούρας του πατέρα στο σοβι-
ετικό μοντέλο, έτσι όπως αποκρυσταλλώνεται 
στη συνέχεια μέσα από την σταλινική διακυ-
βέρνηση. Η αντίστιξη τρυφερότητας/απουσίας 
είναι τόσο έντονη που με τα χρώματα και τον 
λυρισμό της τσεχοφικής αφήγησης μαρτυρά 
τα ιδεώδη της ρωσικής ψυχής που φυλακίζεται 
και διώκεται από το σοβιετικό καθεστώς. Το 
τελευταίο επιδιώκει την εξόντωση της φιγούρας 
του τρυφερού πατέρα, μιας και το κράτος (ο 
πατερούλης Στάλιν) αναλαμβάνει προστάτης 
της μητέρας και των παιδιών της, προκειμένου 
να υποκαταστήσει τους πατριάρχες από το 
κράτος/πατέρα. Συγχρόνως, με την εξόντωση 
ενός ήρωα της επανάστασης, χάνεται όχι μόνο 
κάθε θετική επαναστατική προσδοκία, αλλά και 
η ουσία της ρωσικής ψυχής, μιας ψυχής γεμάτη 
πάθη και εμπάθειες, επιθυμίες, υπερβολές και 
συγκρούσεις που αφορούν κυρίως άνδρες με 
ευγενή αισθήματα προστασίας απέναντι στις 
γυναίκες. Στην ταινία η πατριαρχία, ως αιχμα-
λωσία/προστασία/αγάπη προς τις γυναίκες, 
περισσεύει. Η σύζυγος του πρωταγωνιστή 
έρχεται σε δεύτερη και παθητική μοίρα, αφού 
μοιάζει να υφίσταται αυτά που συμβαίνουν γύρω 
της μένοντας εκτός της διένεξης μεταξύ του 
άνδρα και του πρώην εραστή, όσο και εκτός 
της ιδιαίτερα τρυφερής σχέσης μεταξύ του 
πατέρα και της κόρης. Το γεγονός ότι αυτή η 
γυναικεία υποστασιοποίηση αφορά Ρώσους, 
απόγονους ευγενών αριστοκρατικής καταγωγής 
και όχι «αιχμάλωτους του Καυκάσου»,33 μας 
μαρτυρά πολλά για τη σημασία των πολλαπλών 
οριενταλισμών της μάτριοσκα στη δημιουργία 
του ιδιώματος της πατριαρχίας. Ιδίωμα που 
πρώτα από όλα περνά από τον ρωσικό ανδρικό 
ιπποτισμό ο οποίος αιχμαλωτίζει τα θηλυκά με 
τρυφερότητα, ευγενή αισθήματα και χειρονομίες 
προστατευτισμού. Η ταινία προαναγγέλλει 
την επαναφορά της υπεύθυνης πατρικής/

ντοκιμαντέρ έρχονται να μιλήσουν ποιητικά για 
τις συγκρούσεις, τις εμμονές, τα στερεότυπα 
και τα συναισθηματικά αδιέξοδα που γεννά το 
δίπολο περηφάνιας και περιφρόνησης. Οι ταινίες 
άλλοτε αναπαράγουν και άλλοτε υπονομεύουν, 
καταγγέλλοντας αγκυλώσεις και αδιέξοδα. Σε 
κάθε περίπτωση η ανάλυσή τους έρχεται να 
συμβάλει στην κριτική κατανόηση του ιδιώμα-
τος της πατριαρχίας, το οποίο γίνεται γόρδιος 
δεσμός τόσο για όσους την υποστηρίζουν όσο 
και για όσους την υφίστανται. Οι ταινίες, μέσα 
από τη διαχείριση της κοινωνικής ποιητικής των 
συγκρουσιακών συναισθημάτων περηφάνιας 
και περιφρόνησης που κατακλύζουν την καθη-
μερινότητα επιτυγχάνουν την απομάγευση του 
θυμωμένου ανδρισμού που αιχμαλωτίζει, ενώ 
παράλληλα μιλούν αναστοχαστικά και μετωνυ-
μικά για την απατηλή γοητεία της εξουσίας του.

Η κοινωνική ποιητική του θυμωμένου 
ανδρισμού και ο πατέρας ήρωας!

Η κοινή γραμμή που διατρέχει τις περισσότερες 
ενδιαφέρουσες ταινίες μυθοπλασίας στον σύγ-
χρονο μετασοβιετικό κινηματογράφο έχει για 
πρωταγωνιστές και συντελεστές άνδρες που 
είναι εγκλωβισμένοι στον θυμό τους. Αν εξαιρέσει 
κανείς τον Ψέυτη ήλιο, του Νικίτα Μιχάλκοφ, όπου 
βλέπουμε και κάποιες γυναίκες με την εστίαση 
στην τρυφερή σχέση πατέρα-κόρης, πολλές 
ταινίες του μετασοβιετικού σινεμά μιλούν ή έχουν 
πρωταγωνιστές κυρίως άνδρες. Παράλληλα, 
άλλοτε ρητά και άλλοτε υπόρητα τα αφηγήματα 
αυτά συγκροτούνται υπό τη σκιά της αποτυχίας 
του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτή η συνθήκη, αν 
και καθοριστικά διαπερνά το είδος της πολιτισμι-
κής κριτικής των μετασοβιετικών ταινιών, δεν 
αποτελεί προτεραιότητα στην παρούσα ανάλυση, 
παρά μόνο όταν οι σχετικοί Λόγοι διατέμνονται με 
αυτούς περί φύλων, πατριαρχίας και περιφράξεων 
ή και το αντίστροφο, όταν τα στερεότυπα περί 
φύλων και πατριαρχίας έρχονται να σβήσουν 
την ιδεολογική καταγγελία του σοσιαλιστικού 
εγχειρήματος. Το είδος της πολιτισμικής κριτικής 
που χρησιμοποιεί την κοινωνική ποιητική του 
θυμωμένου άνδρα δημιουργεί τη νέα παράδοση 
του μετασοβιετικού σινεμά. Ως κυρίαρχος λόγος 
αναπαράστασης αντανακλά αν δεν αναπαράγει/
επιβάλει, αλλά συγχρόνως και ασκεί κριτική στα 
αντίστοιχα στερεότυπα31. Με τον τρόπο αυτό οι 
ταινίες μπορούν εύκολα να ιδωθούν εξίσου από 
νοσταλγούς του σοβιετικού καθεστώτος και υπο-
στηρικτές του μάτσο ανδρισμού, αλλά και όσους 
στέκονται κριτικά απέναντι σε τέτοιους λόγους.

Ο Μιχάλκοφ στην ταινία Ψεύτης ήλιος μιλά 
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που έχει εξέχοντα ρόλο στον κινηματογράφο 
της πατρίδας του από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 μέχρι τις μέρες μας, βρίσκεται σήμερα 
στο πλευρό του Ρώσου προέδρου, με τον οποίο 
διατηρεί φιλική σχέση. Αυτό μεταφράζεται 
σε παραγωγή ταινιών με κοινωνικό νόημα 
και πολιτική προπαγάνδα, γεγονός που τον 
κράτησε σε διάλογο με το Κρεμλίνο από την 
εποχή του Μπρέζνιεφ και της Περεστρόικα 
μέχρι την εποχή του ολιγάρχη Πούτιν. Ο 
αμφιλεγόμενος με τη στάση του Μιχάλκοφ, 
κυρίως επειδή παθιάζεται με το θέμα του, ως 
σπουδαίος κινηματογραφιστής, αναπαράγει και 
αποκαθηλώνει τα στερεότυπα του ανδρισμού, 
όταν ακολουθεί τον δρόμο της πολιτισμικής 
κριτικής και δεν τελεί σε εντεταλμένη αποστολή.

Η ταινία 12 (θυμωμένοι άνδρες) (2007), ριμέικ 
χολιγουντιανής ταινίας35 έχει σαν θέμα την 
απόφαση περί καταδίκης ή μη ενός νεαρού 
Τσετσένου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 
θετό του πατέρα ρωσικής καταγωγής. Η ταινία 
περιέχει τόσες συμπυκνώσεις και μεταφορές 
όσες μπορεί να βρεθούν και σε ένα πολυσήμαντο 
όνειρο. Ωστόσο μία μεταφορά μοιάζει ιδιαίτερα 
σημαίνουσα: αυτή του «θετού Ρώσου πατέρα» 
στη μετασοβιετική εποχή, σε αντιδιαστολή με 
τον «πατέρα-οικογενειάρχη που χάνεται» με 
το τέλος της επαναστατικής περιόδου. Αυτή η 
μεταφορά μοιάζει να συμπυκνώνει τα πολλαπλά 
νοήματα του ιδιώματος της πατριαρχίας και 
του μετασχηματισμού της σε ρωσική ηγεμονία: 
περιφρόνηση του ευάλωτου και συνάμα θαυ-
μασμός του βότκα ανδρισμού στον Καύκασο 
(γενναιοδωρία, επιδεικτική κατανάλωση, ρίσκο, 
συναισθηματική στέρηση). Η ταινία λειτουργεί 
ως εθνογραφία, ένα πυκνό κείμενο όπου, με όρους 
γριντζιανής πυκνής περιγραφής (1973), όπου 
παίζεται το βαθύ παιχνίδι του ανδρισμού και της 
πατριαρχίας στο μετασοβιετικό περιβάλλον της 
ολιγαρχίας. Οι πρωταγωνιστές είναι άνδρες που 
επιτελούν με όρους δύναμης και ανταγωνιστικού 
ανδρισμού στα όρια του φόβου της αποκάλυψης 
των προσωπικών ή συλλογικά πολιτισμικών 
τους αδυναμιών. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου 
βαθιού παιχνιδιού η κουλτούρα και τα έμφυλα 
στερεότυπα χρησιμοποιούνται εργαλειακά, ενώ 
οι γυναίκες είναι ανύπαρκτες. Η ταινία τοποθε-
τείται στο συγκείμενο και τη χρονική συγκυρία 
της δεκαετίας του 1990, μετά τον πόλεμο της 
Ρωσίας με την Τσετσενία. Δεν εμφανίζεται καμία 
γυναίκα, παρόλο που στην αρχή ακούμε το αγόρι 
από την Τσετσενία που ανήκει σε οικογένεια 
φιλορώσων να φωνάζει και να τρέχει προς 
τη μάνα του, προκειμένου να την ειδοποιήσει 
ότι έρχονται εισβολείς στο χωριό. Η ταινία 

ανδρικής φιγούρας στο μετασοβιετικό νεοφι-
λελεύθερο περιβάλλον, ζήτημα που απασχολεί 
τον Μιχάλκοφ τόσο στις γκροτεσκ συνέχειες της 
τριλογίας του, όσο και στο αριστουργηματικό 12.

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος Ψεύτης ήλιος, που 
δικαίως θεωρήθηκε αριστούργημα και βραβεύ-
τηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 1994, 
ακολουθείται από τις επόμενες δύο συνέχειές του 
(Η έξοδος [2010], Το οχυρό [2011]) που απέχουν 
φανερά από το είδος της πολιτισμικής κριτικής 
που φαίνεται να άσκησε η αρχική ταινία. Αυτή 
η πρώτη ταινία αναφέρεται στο καλοκαίρι του 
1937, απαρχή των σταλινικών διώξεων, μετά τις 
περίφημες δίκες της Μόσχας. Ανάμεσα στους δι-
ωχθέντες, εντοπισμένους και εξόριστους «εχθρούς 
του λαού» βρισκόταν και υψηλόβαθμα στελέχη 
του Κομμουνιστικού κόμματος και του Κόκκινου 
Στρατού, όπως ο αξιωματικός Σεργκέι Κοτόφ. Ο 
πρωταγωνιστής, ως ήρωας της επανάστασης, 
περνάει ήσυχα τις διακοπές του στην ντάτσα 
των πεθερικών του. Ο ερχομός του Ντμίτρι, 
φίλου του από τα παλιά, που τώρα υπηρετεί 
στη μυστική αστυνομία του Στάλιν, αλλάζει την 
ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, αφού ο παλιός γνώριμος 
ξαναγοητεύει τη γυναίκα του και στο τέλος τον 
οδηγεί στην αιχμαλωσία, αποστερώντας την 
κόρη από τον πατέρα της. Η ταινία, τόσο με 
τα εξωτερικά φυσικά γυρίσματα όσο και με τα 
έντονα πάθη των πρωταγωνιστών, καταφέρνει 
να μιλήσει με όρους κοινωνικής ποιητικής για 
την καθημερινότητα, τις προσδοκίες και τις 
ματαιώσεις της προπολεμικής σοβιετικής εποχής. 
Στο λυκόφως της επαναστατικής ουτοπίας ο 
Μιχάλκοφ καταφέρνει με τον ποιητικό λυρισμό 
αλά Τσέχοφ να αναδείξει τη δυναμική ενός 
ανδρισμού τρυφερότητας και γενναιοδωρίας που 
χάνεται δια παντός στα γρανάζια των έκτοτε 
σταλινικών εκκαθαρίσεων. Μαζί με αυτόν και η 
ίδια η κοινωνική ποιητική του Μιχάλκοφ, αφού 
στη συνέχεια της τριλογίας υιοθετείται ο επικός 
χαρακτήρας της σύγκρουσης. Στη δεύτερη 
ταινία, H Εξοδος, η σχέση ήρωα Κοτόφ με την 
έφηβη κόρη του λειτουργεί μόνο ως πέρασμα 
προκειμένου να ζωντανέψει με ένα ρεαλισμό 
γκροτέσκ τις θηριωδίες της σταλινικής εποχής. 
Ο ίδιος ήρωας στην τελευταία τρίτη ταινία, Το 
οχυρό, γίνεται μετωνυμικά το πορτ-παρόλ του 
προέδρου Πούτιν, με την επίδειξη ενός επιθετι-
κού μάτσο και εκδικητικού ανδρισμού. Αυτές οι 
συνέχειες του Ψεύτη ήλιου δεν άρεσαν, όχι μόνο 
γιατί περιέχουν ακραία εμπάθεια μετασοβιετικού 
συνδρόμου στο πανί, αλλά γιατί και εξωκειμενικά 
δείγματα φανερώνουν τη μετάλλαξη του δημι-
ουργού σε «παντός καιρού» κινηματογραφιστή.34 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Μιχάλκοφ, 
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δημοκράτη, τον απλό υπάλληλο του μετρό και 
τον πρώην στρατηγό που περνά τις ώρες του 
συμμετέχοντας από χόμπι στα σώματα των 
ενόρκων, όλοι αναμετριούνται με τον ρώσο 
εθνικιστή και ρατσιστή ταξιτζή. Στα επεισόδια 
αποκαλύπτεται το είδος της περιφρόνησης 
που έχουν νιώσει όλοι αυτοί σε αυτή τη χώρα. 
Περιφρόνηση που συνδέεται με τον σοβινισμό 
των Ρώσων απέναντι στους Καυκάσιους και 
τους Εβραίους, αλλά και όσους μοιάζουν ύποπτοι 
για έλλειψη ανδρισμού (βλέπε ηθοποιούς και 
τους νέους χαρτογιακάδες η μαλθακότητα των 
οποίων αντιπαραβάλλεται με τα ροζιασμένα 
χέρια της σοβιετικής εργατικής δύναμης). Αυτή 
η βασική τροπικότητα του φιλμ που υπονο-
μεύει τον βότκα ανδρισμό λειτουργεί ωστόσο 
παράλληλα με την άλλη κεντρικής σημασίας 
φιγούρα του θετού πατέρα. Η αποστέρησή 
του, όπως τη βιώνει ο νεαρός Τσετσένος, που 
μένει ορφανός δύο φορές, μοιάζει να αποτελεί 
πρόβλημα. Ο Μιχάλκοφ, με άλλα λόγια , στην 
παρούσα ταινία, αν και αποδομεί τα κακά του 
επιπόλαιου ανδρισμού, εξαίρει από την άλλη τη 
σημασία ενός σεβαστού πατέρα/πατριάρχη. Η 
εικόνα του σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει 
στη σχέση οικειότητας και τρυφερότητας με-
ταξύ πατέρα και κόρης που είχαμε στον Ψεύτη 
ήλιο. Έτσι, ενώ καταγγέλλει τις παθογένειες 
του μάτσο ανδρισμού, παράλληλα σπεύδει να 
υπερασπιστεί τις νέες πατριαρχικές περιφράξεις.

Η απατηλή γοητεία της εξουσίας (αρ-
σενικών και άλλων περιφράξεων): Ο 
Κλέφτης και Η μηχανή που κάνει τα πάντα 
να εξαφανίζονται

Ο Κλέφτης (1997) η ταινία του Πάβελ Τσουχράι,37 
εξαρχής μιλά για την απατηλή γοητεία της 
εξουσίας των αρσενικών και ίσως μεταφορικά 
να μας προδιαθέτει για την αντίστοιχη γοητεία/
απάτη και κάθε άλλου τύπου περίφραξης. Η 
ταινία αφήνει ανοικτά τα υπονοούμενα για 
τις διασυνδέσεις μεταξύ του απατεώνα γόη 
που προσποιείται τον αξιωματικό του ρωσικού 
στρατού, νικητή του 2ου ΠΠ, με τον πατερούλη 
Στάλιν. Ο πρωταγωνιστής όχι μόνο έχει στο 
στήθος του τατουάζ με τον Στάλιν, αλλά και 
αναλαμβάνει ενεργά τον ρόλο του θετού πατέρα 
για το εξάχρονο ορφανό αγόρι, πρωταγωνιστή 
της ταινίας, που ονειρεύεται μια πατρική φιγούρα. 
Μόνο που ο θετός πατέρας, ενώ του μαθαίνει 
με αρκετά σκληρό τρόπο πώς να γίνει άνδρας 
(επίθεση στα αγόρια, εξοικείωση με το αλκοόλ, 
άσκηση γοητείας στις γυναίκες και ενσώματη 
επιβολή κυριαρχίας πάνω τους), υιοθετεί όλα 

εκτυλίσσεται μέσα σε ένα σχολικό γυμναστήριο 
(εσωτερικός χώρος ανταγωνιστικής εκγύμνασης/
διάπλασης κυρίως ανδρικών σωμάτων), μια 
συνθήκη ανδρικής ομοκοινωνικότητας όπου οι 
ένορκοι αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους 
με ανταγωνιστικούς τρόπους. Ξεκινούν με την 
παραδοχή της καταδίκης ενώ στη συνέχεια ένας 
ένας έρχονται να αλλάξουν την καταδικαστική 
σε αθωωτική ψήφο. Τα βιωματικά περιστατικά 
της καθημερινότητας έρχονται στην επιφάνεια 
όταν διαδραστικά, υπό συνθήκες συναισθηματι-
κής πίεσης, αποκρυσταλλώνονται επιτελεστικά 
πια τα επιχειρήματα. Έτσι μαθαίνουμε για το 
πώς η δράση στην καθημερινότητα και τις 
λεπτομέρειές της μπορεί να κάνει τη διαφορά 
ώστε να πετύχουμε την κριτική κατανόηση ή 
αυτογνωσία. Βλέπουμε να αναπτύσσεται επί 
της οθόνης το άγχος της αρσενικότητας στους 
πληθυσμούς του Καυκάσου, με την επίδειξη 
δεξιότητας και πειθαρχίας στα μαχαίρια, στον 
χορό, στην επιθετικότητα. Γινόμαστε μάρτυρες 
της ανευθυνότητας, της χρήσης της βότκας, των 
αστεϊσμών και της περιφρόνησης που χαρακτηρί-
ζουν τους Ρώσους, ενώ πλανώνται οι ρωγμές από 
τα λεπτά και δυσδιάκριτα εθνοτικά όρια μεταξύ 
όλων αυτών. Συναισθανόμαστε τη σημασία της 
τρυφερότητας η οποία στο πρόσφατο παρελθόν 
εκπορευόταν κυρίως όχι από τη μητέρα, αλλά 
από τη γιαγιά, η οποία είχε κυριολεκτικά ανα-
λάβει τη διαπαιδαγώγηση της γενιάς του 1960. 
Κατανοούμε την εσωτερίκευση της εντολής για 
την υπέρτατη αξία στον θεσμό της οικογένειας 
και τον σεβασμό στον πατέρα στους Καυκάσιους, 
το κυριότερο όμως αφορά τη διαδραστική σχέση 
του ρώσου εθνικιστή και ρατσιστή με κάθε άνδρα 
που κουβαλά μια αποκλίνουσα διαφορετικότητα, 
όπως επισημαίνεται και σε κριτικές της ταινίας.36 
Μια διαφορετικότητα που στην αρχή δεν φαίνεται 
αλλά σηματοδοτεί την ουσία της ρωσικής ως 
ηγεμονικής κουλτούρας. Αυτή η διάσταση της 
ηγεμονίας, ως αιχμαλωσίας και περιφρόνησης 
του ευάλωτου Άλλου, που φαίνεται και από το 
κυρίως θέμα της ταινίας (ο μικρός Tσετσένος 
απέναντι στον προστάτη, θετό Ρώσο πατέρα) 
αποκρυσταλλώνεται αριστουργηματικά στην 
αντιπαράθεση του πρωταγωνιστή-κλειδί, δηλαδή 
του ρώσου εθνικιστή, ρατσιστή, σεξιστή, όπως ο 
ένορκος-ταξιτζής, με κάθε έναν από τους άλλους 
ενόρκους. Όλοι μαζί συνθέτουν το πάνελ της 
νέας Ρωσίας και των κοινωνικών αδιεξόδων της. 
Από τον νεόπλουτο μηχανικό και τον εβραϊκής 
καταγωγής μειονοτικό μέχρι τον τηλεοπτικό 
παραγωγό, τον χειρούργο από τον Καύκασο, τον 
ηθοποιό, τον διευθυντή νεκροταφείου, τον γιο 
του σοβιετικού γραφειοκράτη, τον φιλελεύθερο 
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επιθυμία τους για φυγή από την πραγματικότητα. 
Η γοητεία της κάμερας τους κλέβει ωστόσο την 
ψυχή και βρίσκονται να μιλούν για τα προσωπικά 
τους αδιέξοδα χωρίς συστολή μπροστά στην 
κάμερα. Η τελευταία ακολουθεί τους πρωταγω-
νιστές, είτε στον χώρο τους, είτε στις επιθυμίες 
και όνειρά τους, είτε στις αναπαραστάσεις για 
τις ζωές τους. Έτσι, μέσα στον συμπυκνωμένο 
χρόνο του ντοκιμαντέρ, μαθαίνουμε ότι μια 
γυναίκα είναι γυναίκα εφόσον σε όλη της τη 
ζωή αγαπήσει μόνον έναν άνδρα, αυτόν που 
θα παντρευτεί, όπως λέει και το τραγούδι που 
επιτελεί μια νεαρή που έρχεται στο κάστιν με τα 
καλά της, αφού μετά θα πάει σε γάμο. Το ίδιο 
γρήγορα και άμεσα μαθαίνουμε ότι μια γυναίκα 
σώζεται από την άσωτη ζωή της πορνείας και 
των ναρκωτικών μόνο εφόσον νιώσει το αίσθημα 
ή το κάλεσμα της μητρότητας, διαφορετικά είναι 
χαμένη. Γινόμαστε μάρτυρες του σπαραγμού 
μιας κόρης που η μάνα εγκατέλειψε σε μικρή 
ηλικία για να φτιάξει άλλη οικογένεια, επειδή 
αναγκάστηκε. Μαθαίνουμε όμως και για το 
πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνδρας, αφού 
είναι κάτι που το βιώνεις μέσα από συνεχή 
αιχμαλωσία και καταναγκασμό στις συνήθειες 
της επιθετικότητας, του ελέγχου των γυναικών 
ακόμη και μέσα στη φυλακή, της επιδεικτικής 
κατανάλωσης, αλλά και της γενναιοδωρίας, 
όλα αυτά που φτάνουν να εξαντλούν όσους δεν 
κατορθώνουν να τα επιτελέσουν. Όλα αυτά τα 
κατορθώματα που κολακεύουν και γοητεύουν 
τις γυναίκες. Σε ένα υπόβαθρο κοινωνικής 
κατάρρευσης και συνεχούς επισφάλειας ως φτω-
χοποίησης που δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας, οι 
πρωταγωνιστές, υπό το βάρος της ματαίωσης, 
προσφεύγουν στην πρόσκαιρη απατηλή γοητεία 
της κάμερας/μηχανής που κάνει τα πάντα 
να εξαφανίζονται (έστω και περιστασιακά)!

Οι προσπάθειες δημιουργών που κινούνται 
οριακά και μέσα από αμφισημίες στον δρόμο 
της πολιτισμικής κριτικής υπονομεύουν τον 
ανδρικό θυμό. Εν μέσω συνεχούς επισφάλειας 
και γυρνώντας την κάμερα στις αδυναμίες και 
τους φόβους αρσενικών και θηλυκών, αλλά 
και υπενθυμίζοντας τη χαμένη τρυφερότητα 
πατέρα-κόρης υπονομεύεται η δύναμη του πα-
τριάρχη. Μπροστά στην κάμερα, επιτελέσεις και 
αναπαραστάσεις συγκροτούν και ανασυγκροτούν 
τις έμφυλες εμπειρίες επισφαλούς ζωής. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργούνται συμπληρωματικά, 
αλλά σίγουρα πιο ποιητικά από κάθε μονοσή-
μαντα θυμωμένη παράσταση, οι προϋποθέσεις 
κριτικής αυτο- και ετερο-κατανόησης. Η γοητεία 
περνά από τα αρσενικά στην κάμερα και τη 
δύναμή της να συγκινεί, όταν ξεδιπλώνει ζωές 

τα μη νόμιμα μέσα για να το πετύχει. Κατά 
βάθος είναι ψεύτης και κλέφτης που αυτοορίζεται 
πατέρας, αλλά δεν διστάζει στη συνέχεια να 
περιφρονήσει απανωτά τον θετό γιο του, είτε 
γιατί αδιαφορεί, είτε επειδή έχει καταντήσει 
κυριολεκτικό φάντασμα του εαυτού του. Λόγω 
του αλκοόλ και της επισφαλούς ζωής, ο θετός 
πατέρας τον αγνοεί ή τον περιφρονεί, γεγονός 
που οδηγεί στη συναισθηματική κατάρρευση του 
έφηβου πια πρωταγωνιστή. Η ταινία διαχειρίζεται 
με την ποιητική του κοινωνικού ρεαλισμού τα 
στερεότυπα των φύλων στην εποχή του Στάλιν, 
αλλά συγχρόνως σχολιάζει κριτικά τόσο την 
απατηλή εξουσία του πατερούλη Στάλιν, όσο και 
μετωνυμικά την απατηλή εξουσία των αρσενικών. 
Εστιάζει στην ποιητική της καθημερινότητας για 
να μας δείξει πως αυτός ο ανδρισμός είναι πολύ 
γοητευτικός –κάνει τη μάνα του παιδιού, όπως 
και άλλες γυναίκες, να τον ερωτεύονται,– ενώ 
δείχνει συγχρόνως το συγκείμενο της αυστηρής 
επιτήρησης και τιμωρίας που ευνοούν την απάτη 
και την επισφαλή ζωή. Η ταινία μέσα από την 
ποιητική αποδόμηση του βότκα ανδρισμού μας 
δείχνει αριστουργηματικά τον τρόπο μάγευσης/
παγίδευσης όσων πέφτουν στη γοητεία της 
σχέσης αγάπης/φόβου είτε εκδηλώνεται ερω-
τικά με τις γυναίκες, είτε πατρικά με τα παιδιά.

Δεν θα είχα άλλο τρόπο να πείσω περί της απα-
τηλής γοητείας των αρσενικών ως κυρίαρχο λόγο 
της ταινίας παρά να συστήσω στο αναγνωστικό 
κοινό να δει την ταινία αντί να διαβάζει το παρόν 
κείμενο. Ωσπου έμαθα ότι για την ίδια απατηλή 
γοητεία των αρσενικών και των πατεράδων 
μιλά και μια ταινία-ντοκιμαντέρ που τελευταία 
έπεσε στην αντίληψή μου.38 Έρχεται πραγμα-
τολογικά αλλά και αισθητικά να επιβεβαιώσει 
τις υποθέσεις της παρούσας ανάλυσης η οποία 
βλέπει το τρίπτυχο της πατριαρχίας, την απαξία 
των θηλυκών, την υπαγωγή στις παραδόσεις 
και την υπαγωγή στη ρωσική ηγεμονία, να 
αποκρυσταλλώνεται στο είδος ενός θυμωμένου 
ανδρισμού. Ο τελευταίος στρέφεται επιθετικά 
άλλοτε στους άλλους και άλλοτε στον εαυτό, 
άλλοτε επιβάλλεται με όρους δύναμης και άλλοτε 
με τη συναίνεση των υποδεέστερων, ενώ εμπνέει 
και τους τρόπους αντίστασης, ως μίμηση αυτού.

Η ταινία/ντοκιμαντέρ της Τινάτιν Γκουρτσιάνι 
Η μηχανή που κάνει τα πάντα να εξαφανίζονται (2012),39 
μιλά για τη γοητεία μιας άλλης σαγηνευτικής 
πλάνης. Αυτής του κινηματογράφου και της κάμε-
ρας στις επισφαλείς ζωές ανδρών και γυναικών40 

που ζουν στη Γεωργία του νεοφιλευλεύθερου 
καπιταλισμού. Οι πρωταγωνιστές σπεύδουν να 
συμμετέχουν στο κάστιν μιας μελλοντικής ταινίας, 
από την αγάπη τους για το σινεμά και από την 
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pussy-riot-protest-interview
 https://www.thedailybeast.com
3    Η εμμονή στο τελευταίο οδήγησε σε μια 

ιδιαίτερη μορφή σεξοτουρισμού που τρέχει 
διαδικτυακά με την κάλυψη ιστοσελίδων, 
γραφείων αλλά και ραντεβού που σπανίως 
οδηγούν σε γάμο. Οι μακροχρόνιοι αρρα-
βώνες με ξένους άνδρες είναι μια οργανω-
μένη μπίζνα διεθνών γάμων στη λογική του 
«στρίβειν δια του αρραβώνος», μόνο που 
αυτή τη φορά η εμπρόθετη δράση ανήκει 
στις Ουκρανές γυναίκες οι οποίες, με τον 
τρόπο αυτό, βγάζουν κάποιο εισόδημα 
(Ekonomidis, 2015).

4   ΄Αλλοι για να μιλήσουν για τον διαχω-
ρισμό κράτους/εκκλησίας, (https://
f r. s p u t n i k n e w s . c o m / p o i n t s _ d e _
vue/20120829195814901/ ) και άλλοι για 
να επιχειρηματολογήσουν πάνω στον κίνδυ-
νο της ολιγαρχίας και την άνοδο του φασι-
σμού (https://www.vice.com/en_uk/article/
my-weekend-with-topless-femen-feminists).

5   Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε:
 http://variety.com/2013/film/global/

ukraine-is-not-a-brothel-review-
venice-1200608905/

 https://en.wikipedia.org/wiki/
Ukraine_Is_Not_a_Brothel

      https://www.cinemapolitica.org/
film/i-am-femen

6    http://english.al-akhbar.com/content/
femens-neocolonial-feminism-when-
nudity-becomes-uniform

      https://www.opendemocracy.
net/5050/zoe-holman/
sextremism-really-as-radical-as-they-think

7  Το ντοκιμαντέρ δείχνει τον Βίκτορ 
Σβιάτσκι, ως κινητήρια δύναμη της ομά-
δας των Femen, να τις καθοδηγεί. 

 h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Ukraine_Is_Not_a_Brothel

      http://variety.com/2013/film/global/
ukraine-is-not-a-brothel-review-
venice-1200608905/

8     H ιδέα προέρχεται από την πρωτοπόρα με-
λέτη του Lancaster (2006).

9     Και εγγράφεται στις ανάλογες αναζητή-
σεις που ξεκίνησαν με τον εξαιρετικά κα-
τατοπιστικό συλλογικό τόμο που επιμελή-
θηκε η Ashwin (2000).

10   Ο κύκλος των συνομιλητριών μου μιλά για 
τη διαφορά και τη μεγαλύτερη ελευθερία 
κινήσεων των Ρωσίδων κυρίως, όσες από 
τις οποίες βρέθηκαν με Καυκάσιους μετα-
νιώνουν πικρά την ώρα και τη στιγμή.

και συναισθήματα και όταν εμπνέει, και να εν-
δυναμώνει εντέλει δημιουργούς, πρωταγωνιστές 
και θεατές, αφού, αν μη τι άλλο, επιτρέπει στους 
εμπλεκόμενους να ξαναδούν εαυτούς αλλιώς.

Υποσημειώσεις

1   Η περίπτωση των Femen εξελίσσεται σε δύο 
φάσεις: Το κίνημα γεννιέται το 2008 και στε-
λεχώνεται από τους βασικούς γυναικείους 
χαρακτήρες, νεαρές καλλιτέχνιδες που θέ-
λουν να καταγγείλουν την εκπόρνευση των 
γυναικών στην Ουκρανία, τον αυταρχισμό 
και την πατριαρχία λόγω του Πούτιν και της 
σύμπραξής του με την Ορθόδοξη εκκλησία. 
Δίνουν γυμνόστηθες ή άλλες προκλητικές 
παραστάσεις, εντός και εκτός Ουκρανίας, 
αλλά σίγουρα μπροστά στις κάμερες. Μετά 
τις διώξεις τους για χουλιγκανισμό, το 2013 
το κίνημα μεταφέρεται εκτός Ουκρανίας, 
σε Γερμανία και Γαλλία, για να αποκτήσει 
μέχρι σήμερα παγκόσμια εμβέλεια. Ο τρόπος 
τους πυροδοτεί τον σκεπτικισμό γύρω από το 
είδος του φεμινισμού/sextremism, τα κίνητρα 
και την οικονομική ενίσχυση του εγχειρήμα-
τος, ενώ οι συντηρητικές οργανώσεις τόσο 
σε Δύση, όσο και σε Ανατολή αμφισβητούν 
τις προθέσεις και την αποτελεσματικότητά 
του. Τα οργανωτικά μέλη της οργάνωσης 
μετά την αποχώρηση του άνδρα εμψυχωτή 
τους αναλαμβάνουν ενεργή δράση στα φε-
μινιστικά και ακτιβιστικά φόρα. Παραπέμπω 
σε σχετικούς ενημερωτικούς ιστότοπους: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Femen
     http://www.tandfonline.com
     http://criminology.oxfordre.com
      https://dangerousminds.net
2    Η περίπτωση των Pussy Riot απαιτεί επίσης 

προσεκτική ανάλυση. Οι πέντε γυναίκες που 
φορούν κουκούλα και ρούχα με πολλά χρώ-
ματα προσκαλούν την Παρθένο Μαρία να 
γίνει φεμινίστρια και να περιορίσει την εξου-
σία του Πούτιν. Καταδικάστηκαν για χουλι-
γκανισμό με θρησκευτικό μίσος σε δύο χρό-
νια φυλακή. Οι πράξεις τους κρίθηκαν ηθικά 
καταδικαστέες από την Εκκλησία, απέναντι 
στην κοινότητα των πιστών Ορθόδοξων, 
ενώ έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης από τα 
σύγχρονα ρεύματα των φεμινιστριών της 
Δύσης. Ακολουθούν σχετικοί ενημερωτι-
κοί ιστότοποι:

 http://www.e-ir.info
 https://www.researchgate.net
 https://www.theguardian.

com/music/2012/dec/26/
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17  Η διττή σημασιοδότηση της «αιχμαλωσί-
ας», έτσι όπως αρχικά εννοιογείται από τον 
Πούσκιν στο ποίημά του «Ο αιχμάλωτος 
του Καυκάσου» (ως εξορία του εαυτού και 
γοητεία του εξωτικού) και στη συνέχεια ερ-
γαλειακά επανέρχεται στα κινηματογραφι-
κά εγχειρήματα (Sideri, 2017) μας κάνουν 
να διερωτηθούμε για τη σημασία της μετα-
φοράς αυτής, αλλά και τις κυριολεξίες της 
αιχμαλωσίας, ως κώδικα φιλοξενίας. Η αν-
θρωπολογική συζήτηση για τη φιλοξενία ως 
κώδικα και τις πρακτικές που χρησιμοποι-
ούν εργαλειακά το συναίσθημα και το συμ-
φέρον σε κοινωνίες όπου επικρατεί η αμοι-
βαιότητα (Matei Candea και Giovanni da 
Col, 2012˙ Boudou, 2012˙ Παπαταξιάρχης, 
2006), μας επιτρέπει να εγγράψουμε και την 
έμφυλη διάσταση: όταν σε συνθήκες εξω-
γαμίας που θέλουν τις γυναίκες να μένουν 
διαρκώς ξένες και αιχμάλωτες, το ιστορι-
κό και κοινωνικό συμφραζόμενο κάνει την 
αιχμαλωσία να αποπνέει γοητεία και να 
κινητοποιεί επομένως την επιθυμία στους 
εμπλεκόμενους δράστες.

18  Το σοβιετικό καθεστώς υποστήριζε τη δυ-
νατότητα των γυναικών να γίνονται μητέ-
ρες με την αρωγή του κράτους και χωρίς 
να έχουν ανάγκη τον πατέρα ή την οικογέ-
νεια (Issoupova, 2000˙ Kiblitskaya, 2000˙ 
Kuktherin, 2000)

19  Ευχαριστώ τη φίλη και συνάδελφο Έφη 
Βουτυρά που με μύησε μέσα από τις συζη-
τήσεις μας στον κόσμο του Πούσκιν και τις 
σημασίες της «ρωσικής ψυχής». Βλ. ενδει-
κτικά Layton, 1995˙ Scotto, 1992

20  Βλ. το αντίστοιχο ντοκιμαντερ https://www.
youtube.com/watch?v=txiI1e7yBBo

21  Ομότιτλο σλόγκαν στο βίντεο της καμπά-
νιας του στρατού του Πούτιν, που απαρτί-
ζεται από νέες γυναίκες. Οι στίχοι του ποπ 
τραγουδιού με χορευτικό ρυθμό ξεκινούν ως 
εξής: «Χθες βράδυ ο φίλος μου έμπλεξε σε 
καβγάδες, αφού μέθυσε και έκανε άσχημα 
πράγματα, εγώ απηύδησα και τον έδιωξα. 
Τώρα θέλω έναν άνδρα σαν τον Πούτιν». 
Συνεχίζει με το ρεφρέν: «Θέλω έναν άνδρα 
σαν τον Πούτιν που θα είναι δυνατός, έναν 
άνδρα σαν τον Πούτιν που δεν θα με πλη-
γώνει, έναν σαν αυτόν που δεν θα το σκάει 
από το σπίτι». Στον δεύτερο στίχο συνεχίζει: 
«τον είδα χθες βράδυ στις ειδήσεις, μας είπε 
ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, 
με έναν τέτοιο άνδρα είναι εύκολο να φτιά-
ξεις σπίτι αλλά και να βγεις στον κόσμο, γι’ 
αυτό θέλω έναν άνδρα σαν τον Πούτιν». 

11   Η περίπτωση της Αν. Ευρώπης και της κε-
ντρικής Ασίας μοιάζει να διαφοροποιείται 
από τις ζώνες κλασικής πατριαρχίας των 
μεσογειακών και αραβικών χωρών της 
Μέσης Ανατολής (Kandiyoti, 1988, 2002˙ 
Τσιμπιρίδου, 2006). Η ενδογαμία των γυ-
ναικών εντός της φυλής στην περίπτωση 
των Αράβων (βλ. προτιμητέος γάμος με 
τον πρώτο ξάδελφο) τις κρατά σε περιβάλ-
λον εξαιρετικής οικειότητας, σε αντίθεση με 
την υποχρεωτική εξωγαμία που ακολουθεί-
ται στις περιοχές της ανατολικής Τουρκίας, 
του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. 
Εξωγαμία που τις καθιστά ξένες σε ανοίκειο 
κοινωνικό περιβάλλον.

12  Ο όρος προτείνεται αφού φαίνεται να συ-
μπυκνώνει το είδος του προ, κατά και με-
τά-σοβιετικού ανδρισμού στη μακρά διάρ-
κεια. Αν και στη βιβλιογραφία συνδέεται 
με την ευρύτερη διάσταση της σοσιαλιστι-
κής φαντασίωσης ενός «νέου ανθρώπου» 
που έδωσε τον homo sovieticus, στη συζή-
τηση περί φύλων καταλήγει να συμπυκνώ-
νει τη ματαίωση του πατρικού ρόλου κατά 
τη σταλινική περίοδο ή/και την εργασιακή 
επισφάλεια κατά τη μετασοβιετική περίοδο 
(Voronina, 1983˙ Ashwin, 2000˙ Garapich, 
2014). Ωστόσο, οι ιστορίες των πληροφο-
ρητών μου (Τσιμπιρίδου, 2009) με κάνουν 
να υποστηρίζω την ισχύ του από πολύ πιο 
πριν, όταν προς τα τέλη της αυτοκρατορι-
κής περιόδου, όπως μαθαίνουμε από τη λο-
γοτεχνία, αυτός ο ανδρισμός συνάδει και με 
το φαινόμενο της γενικευμένης εκπόρευσης 
των γυναικών (βλ. χαρακτηριστικά διηγήμα-
τα του Τσέχοφ, όπως «Ο παροξυσμός»).

13  https://www.youtube.com/
watch?v=ORrqXsrI_9o και

 http://www.eurasianet.org/node/72426
14 Η διαδοχική παρουσίαση του θέματος σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο δι-
αλέξεων και οι συζητήσεις με τους/τις φοι-
τητές/τριες βοήθησαν στην αποκρυστάλ-
λωση των επιχειρημάτων.

15  http://www.e-ir.info/2014/12/20/
reviewing-the-changing-situation-of-
women-in-russian-society/

16  Όταν έδειξα σε μια γεωργιανή πληροφορή-
τριά μου τη φωτογραφία μιας εγκατάστασης 
από το Μουσείο Παρατζάνοφ στο Γιερεβάν 
που έδειχνε ένα γυναικείο παπούτσι μέσα 
σε κλουβί, χωρίς να αναφέρω τον τίτλο του 
έργου (Σεξουαλικότητα μιας Γεωργιανής), η συνο-
μιλήτριά μου είπε αυτόματα «γεωργιανή γυ-
ναίκα»! http://parajanovmuseum.am/?i=2
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1998˙ Fischer και Marcus, 1986˙ Clifford 
και Marcus, 1986˙ Banks, 1992).

31  Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό τέχνα-
σμα, αν όχι συνέχεια ενός αμφίσημα ποιητι-
κού τρόπου να μιλήσει κανείς για συγκρού-
σεις, αιχμαλωσίες και γοητείες που διασχί-
ζουν τα διαιρεμένα υποκείμενα, όπως προ-
βάλλεται από τον D. Lean ο αριστουργη-
ματικός χαρακτήρας του Λώρενς, στο Ο 
Λώρενς της Αραβίας. Πιο αναλυτικά για τους 
ευρηματικούς τρόπους του σκηνοθέτη να 
παράγει και να αποδομεί συγχρόνως τις 
οριενταλιστικές παραδοχές, βλ. την εξαι-
ρετική ανθρωπολογία αυτού του φιλμ από 
τον S. Caton (1999).

32  http://www.nostimonimar.gr/
pseftis-ilios/

33  Για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση 
του θέματος, ως εθνογραφία ενός φιλμ για 
το έργο Μανταρίνια, βλ. Sideri (2017).

34  http://www.kathimerini.gr/857655/article/
politismos/kinhmatografos/h-rwsia-meta3y-
8eoy-kai-stalin

35  Όπως μεταφέρεται στη σύγχρονη μετασο-
βιετική Ρωσία το κλασικό δράμα του Sidney 
Lumet 12 Angry Men (1957)

 http://www.dailymotion.com/video/
xxcp89_12-razgnevannyh-muzhchin-
2007-part-1-greek-subs_shortfilms

36  http://www.kinokultura.com/2008/19r-
twelve.shtml

37  Η ταινία ήταν προτεινόμενη για Όσκαρ ξε-
νόγλωσσης ταινίας το 1998. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Thief_(1997_film

38  Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ελένη Σιδέρη γι’ 
αυτό καθώς και για τις εύστοχες παρατη-
ρήσεις της πάνω στο παρόν κείμενο.

39  https://www.youtube.com/
watch?v=bpOZ5AWldDc

40  Έτσι όπως μας το έμαθε ο μαέστρος Κια-
ροστάμι, από τον οποίο προφανώς εμπνέ-
εται η δημιουργός. 
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Alexandrova, E. (2007). Γιατί οι σοβιετικές γυ-
ναίκες θέλουν να παντρευτούν. Στο Βαν 
Μπουσχότεν, Ρ. & Βουτυρά, Ε. (επιμ.), Ανάμεσα 
στο παρελθόν και το παρόν. Εθνογραφίες του μετα-σο-
σιαλιστικού κόσμου (σελ. 57-76). Αθήνα: Κριτική.

Επαναλαμβάνεται το ρεφρέν. https://www.
youtube.com/watch?v=zk_VszbZa_s

22  Για το φαινόμενο του πουτινισμού βλ. ανα-
λυτικά στο παρακάτω κείμενο, από το οποίο 
αντλούμε κάποιες επισημάνσεις: http://
www.neweasterneurope.eu/interviews/2152-
masculinity-politics-in-putin-s-russia

23  Να θυμίσουμε ότι η απελευθέρωση των γυ-
ναικών εναρμονίστηκε με την ταξική απε-
λευθέρωση και εναποτέθηκε στην ανοικτή 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, γε-
γονός που οδήγησε στην περαιτέρω εντα-
τικοποίηση της γυναικείας απασχόλησης, 
τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού, μιας και 
η σοσιαλιστική, ως μοντέρνα παρέμβαση, 
δεν επενέβαινε στα του οίκου. Βλ. αναλυ-
τικά http://www.e-ir.info/2014/12/20/
reviewing-the-changing-situation-of-women-
in-russian-society/

24  Ο πουτινισμός ως βιοπολιτική ολιγάρχη μας 
θυμίζει την αντίστοιχη ερντογανική τακτική 
(Τσιμπιρίδου, 2016).

25  http://www.e-ir.info/2014/12/20/reviewing-
the-changing-situation-of-women-in-russian-
society/

26  Πρόκειται για το είδος της πατριαρχίας που 
αναπτύσσεται από τον Καύκασο μέχρι την 
Κεντρική Ασία, και συνιστά μια νέα ζώνη 
επιστημονικού και γεωπολιτικού ενδιαφέ-
ροντος, σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη ως 
προς το ζήτημα του φύλου και της πατριαρ-
χίας (Kandiyoti, 2002˙ Τσιμπιρίδου, 2006)

27  Το ζήτημα σχετίζεται μεταφορικά και μετω-
νυμικά και με την ευρύτερη προβληματική 
περί «εστίας», την οποία θέτει ενδελεχώς 
η Βουτυρά (2007) στη μελέτη της για τους 
μετακινούμενους πληθυσμούς στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση, Το θέμα ξεπερνά τα όρια 
της παρούσας μελέτης.

28  Μια ενδιαφέρουσα σύνδεση του μύθου της 
Μήδειας με την ξενότητα των γεωργιανών 
μεταναστριών παρουσιάστηκε στην ανακοί-
νωση των Brouskou και Kayatekin (2011).

29  Το τι συμβαίνει στους άλλους φεμινιστικούς 
χώρους έχει τη δική του σημασία και δυναμι-
κή, που η παρούσα μελέτη δεν έχει την πρό-
θεση να εξετάσει. Βλ. ενδεικτικά στο Phillips 
(2014)

30  Τη στιγμή που δεν είμαι ειδική στην έρευ-
να του μετασοβιετικού χώρου θεωρώ ότι 
ένα τέτοιο άνοιγμα στον χώρο του σύγχρο-
νου μετασοβιετικού σινεμά ανοίγει δρόμους. 
Διευρύνονται έτσι τα στενά όρια της εθνο-
γραφίας όταν η τελευταία μπαίνει σε διά-
λογο με την πολιτισμική κριτική (Marcus, 
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την «κουλτούρα του κράτους» (σελ. 9-54). Αθήνα: 
Κριτική.

Τσιμπιρίδου, Φ. (με τη συμβολή της Νεσέ 
Οζγκέν) (2016). O Ερντογάν και οι μάγισ-
σες, Χρόνος, 47. https://chronos.fairead.net/
tsibiridou-erdogan-magisses
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χειρονομίες για να προσεγγίσω τον αποκλεισμό 
των ομόφυλων ζευγαριών από κάθε μορφή θε-
σμοθετημένης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριμένα, επιχειρώ να εξετάσω τις 
σεξουαλικές ιδεολογίες που υποβαστάζουν την 
έννοια της γονεϊκότητας. Αντλώντας το υλικό 
μου από τις κρατικές πολιτικές της συγγένειας 
και της αναπαραγωγής, και τον δημόσιο λόγο 
και τις κινηματικές διεκδικήσεις για τη θεσμική 
αναγνώριση και κατοχύρωση των οικογενειών 
με ΛΟΑΤ γονείς, θα εξετάσω τρία βασικά ερω-
τήματα: τι μαθαίνουμε από τον θεσμικό απο-
κλεισμό της γκέι και λεσβιακής γονεϊκότητας 
για τη σχέση ανάμεσα στη σεξουαλικότητα και 
την αξιοπρέπεια, ποιες ιδέες υφαίνουν τον κα-
νονιστικό ιστό της συγγένειας, και τι μπορούν 
να μας δείξουν για τα φυλετικά προαπαιτούμε-
να των πολιτικών, συγγενικών και σεξουαλικών 
μας πόθων, όπως για παράδειγμα των πόθων 
μας για δημοκρατική συμπερίληψη, θεσμική 
αναγνώριση και κρατική προστασία. Τέλος, και 
πολύ σημαντικά, ποιες άλλες κρίσιμες συμμαχίες 
και αλληλέγγυες συγγένειες φέρνει μαζί της η 
επιτακτική ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης και 
κατοχύρωσης της ΛΟΑΤ γονεϊκότητας και των 
οικογενειών με ΛΟΑΤ γονείς;

Το πάθος για το πρωκτικό…3 

Έρευνες για τη λεσβιακή μητρότητα στην 
Ελλάδα έχουν υποστηρίξει ότι η άρνηση του 
νομοθέτη να συμπεριλάβει τα ομόφυλα ζευγά-
ρια στον νόμο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή το 2002 είναι στενά συνδεδεμένη 
με την απουσία νομικού πλαισίου για τον ομό-
φυλο γάμο (Καντσά και Χαλκίδου, 2014α, σελ. 
188). Κι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Η νομική 

Αυτό δεν είναι μια πίπα1

Λίγα χρόνια πριν, την άνοιξη του 2014, παρακο-
λουθώντας εκτενείς συζητήσεις στα social media 
σχετικά με τo τότε επερχόμενo Pride στην Αθήνα 
και τα κεντρικά αιτήματα που το πλαισίωναν, 
δηλαδή την αναθεώρηση του συμφώνου συμ-
βίωσης ώστε να συμπεριλαμβάνει τα ομόφυλα 
ζευγάρια, τη θεσμοθέτηση του γκέι γάμου και, 
κυρίως, τη θεσμική αναγνώριση της ομόφυλης 
γονεϊκότητας,2 διάβασα `στην ανάρτηση ενός 
διαδικτυακού φίλου ένα παλιό γκέι γνωμικό που 
πάει κάπως έτσι: «Προσπάθησε να πεις τη λέξη 
αξιοπρέπεια με έναν πούτσο στο στόμα, μπορείς; 
Δεν μπορείς». Η παραπάνω φράση καθιστά 
προφανή, ανάμεσα σε άλλα, την ένταση ανάμεσα 
στην αξιοπρέπεια και τη σεξουαλικότητα και 
τους τρόπους με τους οποίους η ένταση αυτή 
παίρνει μορφή στη σωματοτεχνική υλικότητα 
των σεξουαλικών χειρονομιών μας. Αναγνωρίζει, 
επίσης, την πολιτισμική γνώση που εμποτίζει τις 
σεξουαλικές μας συναντήσεις και τους τρόπους 
με τους οποίους μεταγγίζεται στα σώματα της 
σάρκας και της γνώσης. Το να μην μπορείς να πεις 
«τη λέξη αξιοπρέπεια με ένα πούτσο στο στόμα» 
αναφέρεται στις διαδικασίες μέσα από τις οποίες 
η αξιοπρέπεια αποκτά τα νοήματα της μέσα και 
γύρω από το σεξουαλικοποιημένο κουίρ σώμα/
στόμα, και, με αυτή την έννοια, η σεξουαλική 
απόλαυση και η διαστροφή γίνονται το όχημα μέσα 
από το οποίο η αξιοπρέπεια καθίσταται ορατή.

Παρόλο που προνομιακό φίλτρο στις συζητήσεις 
για τη ΛΟΑΤ συγγένεια, οικογένεια και αναπα-
ραγωγή αποτελεί ο λόγος γύρω από το νομικό 
πλαίσιο, τις ιατρικές τεχνολογίες και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, στο παρόν άρθρο στρέφομαι 
στις σεξουαλικές πρακτικές και στις ερωτικές μας 

Περίληψη: Στο παρόν άρθρο εστιάζω στον αποκλεισμό των μη ετεροφυλόφιλων από κάθε μορφή θε-
σμοθετημένης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνήσω τη γονεϊκότητα ως μια κατε-
ξοχήν σεξουαλική κατηγορία άρρηκτα συνδεδεμένη με κανονιστικές ιδέες για τη σεξουαλική διαστροφή 
κι απόλαυση. Αντλώντας τα δεδομένα μου απο τις κρατικές πολιτικές για την αναπαραγωγή, τον δη-
μόσιο λόγο για τη μη ετεροφυλόφιλη συγγένεια, και τις ΛΟΑΤ διεκδικήσεις για τη θεσμική αναγνώριση 
της ομόφυλης γονεϊκότητας, εξετάζω ποιές ιδέες για τη σεξουαλικότητα διακινούνται μέσα απο την 
πολιτισμική σημασία της γονεϊκότητας, τις διαπλοκές τους με τις πολιτικές για την οικογένεια και την 
αναπαραγωγή, και τη σύνδεσή τους με ευρύτερα εθνικά, πολιτικά και αναπαραγωγικά φαντασιακά.

Σεξουαλικοί θεσμοί: Γονεϊκότητα 
και πολιτικές συγγένειας στην Ελλάδα*

Άσπα Χαλκίδου
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δηλώσεις ως ενδεικτικές, κι έχει σημασία να 
πούμε ότι αντλούν τη δυναμική τους όχι μόνο 
επειδή αυτοί που τις αρθρώνουν αναγνωρίζο-
νται ως εκπρόσωποι μιας κάποιας εθνικής (κρα-
τικής ή εκκλησιαστικής) αρχής και άρα εξουσί-
ας, αλλά επιπλέον επειδή αυτό που διατυπώνε-
ται, νομιμοποιείται να ειπωθεί ακριβώς επειδή 
αναπαράγει και ταυτόχρονα επανεδραιώνει μια 
εξαιρετικά οικεία εθνική σεξουαλική φαντασί-
ωση για τη γονεϊκότητα και τα αντίθετα της. 
Συμπλέοντας ταυτόχρονα στα πεδία της καύ-
λας και της συγγένειας, στις παραπάνω ανα-
παραγωγικές φαντασιώσεις εγκαλούνται συγκε-
κριμένες χειρονομίες επιθυμητικής οικειότητας 
και σεξουαλικής σύνδεσης, η σωματική και συ-
ναισθηματική εργασία πάνω στη σεξουαλική 
απόλαυση, όπως για παράδειγμα το πρωκτικό 
σεξ και ένα φιλί, για να ορίσουν ποιος δεν μπο-
ρεί να συμμετέχει στην αναπαραγωγική διαδι-
κασία της ζωής, ποιος δεν αξίζει να αναπαρά-
γει τη ζωή και κατ’ επέκταση να αναλάβει την 
ευθύνη και τη φροντίδα μιας ζωής, ποιος δεν 
αξίζει να γίνει «αξία ζωής». Εδώ, η διαπλοκή 
ομοσεξουαλικότητας, φύλου, αναπαραγωγής 
και γονεϊκότητας δεν συνιστά απλά ένα ζήτη-
μα νομικών εκκρεμοτήτων αλλά και ένα ζήτημα 
ενοχοποίησης της σεξουαλικής απόλαυσης και 
στοχοποίησης ορισμένων σεξουαλικών πόθων 
και όχι κάποιων άλλων. Αν λοιπόν, η σεξουαλική 
απόλαυση και η σεξουαλική διαστροφή νοημα-
τοδοτούνται ως η αντίθεση της γονεϊκότητας 
(Rodriguez, ό.π., σελ. 33), τότε αυτό που προ-
κύπτει είναι πως η γονεϊκότητα ορίζεται με κα-
τεξοχήν σεξουαλικά κριτήρια. Λαμβάνοντας την 
ίδια στιγμή υπόψη ότι ο μόνος θεσμικά αναγνω-
ρισμένος τρόπος για να είναι κανείς γονιός στην 
Ελλάδα είναι να είναι στρέιτ, τότε καθίσταται 
παραπάνω από προφανές πως η γονεϊκότητα 
στην Ελλάδα αναδύεται σε επίπεδο κρατικών 
πολιτικών και κυρίαρχων κανονιστικών ρητορι-
κών ως μια κατεξοχήν σεξουαλική κατηγορία.5 
Αυτή ακριβώς η συγκροτητική νοηματοδότηση 
της γονεϊκότητας ως (κανονιστική) σεξουαλικό-
τητα επισημαίνεται, απηχείται και αρθρώνεται 
στις παραπάνω αναπαραγωγικές φαντασιώ-
σεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η αναθε-
ώρηση του συμφώνου συμβίωσης ώστε αυτό 
να περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια, τον 
Δεκέμβρη του 2015, βασίστηκε στην κυβερ-
νητική δέσμευση ότι η ψήφιση του επίμαχου 
νομοσχεδίου δεν θα αποτελέσει «γέφυρα» για 
την παιδοθεσία, την πρόσβαση στην ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τη θεσμική 
αναγνώριση/κατοχύρωση των οικογενειών με 
ομόφυλους γονείς. Έτσι, όταν για παράδειγμα 

όμως αναγνώριση από μόνη της, υποστηρίζει η 
Juana Maria Rodriguez, δεν είναι αρκετή για να 
ερμηνεύσει ή να ξεπεράσει τα μέσα με τα οποία 
ορισμένες σχέσεις οικειότητας είναι διανοήσιμες 
ενώ κάποιες άλλες στιγματίζονται, αποσιωπού-
νται και γίνονται αντικείμενο επίμονης θεσμικής 
άρνησης, και «το να ανοίξουμε χώρο απαιτεί να 
αναγνωρίσουμε τις πολλαπλές, και κάποιες φορές 
αντικρουόμενες επενδύσεις που δεν καθορίζονται 
από το γράμμα του νόμου» (Rodriguez, 2014, σελ. 
48). Κινούμενες προς αυτή την κατεύθυνση, οι 
νέες σπουδές συγγένειας (new kinship studies) 
και κουίρ συγγένειας έχουν εστιάσει στο οικογε-
νειακό δίκαιο και τις κρατικές πολιτικές για τις 
νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής ως πολιτικές 
που ρυθμίζουν όχι μόνο την αναπαραγωγή της 
ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και την αναπαραγω-
γή έμφυλων και φυλετικών ιδεών για τη σεξου-
αλικότητα, το έθνος, την τάξη, την αρτιμέλεια, 
και την αγάπη (Kroløkke κ.ά., 2015˙ Dahl και 
Gunnarsson, 2014). Με άλλα λόγια, εξετάζουν 
τις πολιτικές συγγένειας και τις αναπαραγωγικές 
πολιτικές ως πολιτικές που ρυθμίζουν την αναπα-
ραγωγή κάποιων ιδεών και όχι κάποιων άλλων. 
Στην παρούσα ενότητα, εστιάζω στους σεξου-
αλικούς πόθους τους οποίους αναπαράγουν οι 
πολιτικές της αναπαραγωγής και κατ’ επέκταση 
στα σεξουαλικά περιεχόμενα της γονεϊκότητας.

Θα μας μεταφέρω αρκετά χρόνια πριν επιλέγο-
ντας δυο παραδείγματα ανάμεσα στα αμέτρητα 
που υπάρχουν, τα οποία αναπαράγουν κοινότο-
πα, και γι΄ αυτό κυρίαρχα, σχήματα για τη δια-
πλοκή φύλου, σεξουαλικότητας και γονεϊκότη-
τας. Για παράδειγμα, το 2002, τη χρονιά που ο 
νομοθέτης απέκλεισε τους γκέι άντρες από τη 
δυνατότητα καταφυγής στην παρένθετη μητρό-
τητα, ο τότε πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης Ιωάννης Λασκαρίδης, υπε-
ρασπιζόμενος την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. να λογο-
κρίνει την περίφημη σκηνή ενός φιλιού ανάμεσα 
σε δύο άντρες σε ελληνικό σίριαλ, είχε δηλώσει 
πως «η ομοφυλοφιλία είναι μια ιδιορρυθμία που 
είναι έξω από την παραγωγική διαδικασία της 
ζωής». Λίγα χρόνια μετά, το 2008, με αφορμή 
τη συζήτηση για τον γκέι γάμο και τα αιτήματα 
για τη θεσμική αναγνώριση της ΛΟΑΤ γονεϊ-
κότητας, ο εκκλησιαστικός υπάλληλος Σεραφείμ 
(με την ιδιότητα του μητροπολίτη Πειραιώς), σε 
δελτίο τύπου που εξέδωσε είχε δηλώσει ανάμε-
σα σε άλλα, πως «[…] ο σωλήνας αποβολής 
των περιττωμάτων του ανθρώπινου σώματος 
δεν μπορεί ποτέ να γίνει αξία ζωής», αναφερό-
μενος στο πρωκτικό σεξ, ευρύτερα διαδεδομέ-
νο στην Ελλάδα ως «οθωμανικό» αλλά ανά τον 
κόσμο ως «greek»4. Χρησιμοποιώ τις παραπάνω 
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ελληνικότητας και της γονεϊκότητας, με κουίρ 
σώματα, στόματα, πρωκτούς, με σεξουαλικές 
ανωμαλίες και τις οικειότητες, τις κοινωνικότητες 
και τις απολαύσεις που οι ανωμαλίες φέρνουν 
μαζί τους. Παραμένει λοιπόν, ζήτημα κρίσιμης 
σημασίας να αναγνωρίσουμε τις ιδεολογίες που 
διακινούνται μέσα και γύρω από αυτό το κενό 
και να κατανοήσουμε πώς συνδέονται με άλλες 
μορφές μη επιτρεπτών συγγενικών δεσμών οι 
οποίες αφορούν άλλους «αποκλίνοντες». Να κα-
τανοήσουμε δηλαδή πώς η διαπλοκή συγγένειας 
και σεξουαλικότητας που αναπαράγει αυτό το 
κενό συνομιλεί με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις 
που δεν ρυθμίζουν απαραίτητα τα αναπαρα-
γωγικά αλλά άλλα δικαιώματα. Για παράδειγ-
μα, υπάρχει μια νομική διάταξη στην ελληνική 
εργατική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία για 
να μπορέσει ένα εκδιδόμενο πρόσωπο να λάβει 
τη νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός 
του είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης «από το 
οποίο να αποδεικνύεται, ότι είναι άγαμο, τελεί 
εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο».7 Προκειμένου 
δηλαδή οι εκδιδόμενες/οι να αποκτήσουν κρα-
τική αναγνώριση ως νόμιμα εργαζόμενες/οι, 
και συνεπώς κοινωνική ασφάλιση και πρόσβα-
ση στη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη, αποκλείονται θεσμικά από συγκεκριμένους 
οικογενειακούς/συγγενικούς δεσμούς και σχέ-
σεις οικειότητας. Πιο ειδικά, τα εκδιδόμενα 
πρόσωπα, μέσα από αυτή τη νομοθετική ρύθ-
μιση που αφορά τα εργασιακά τους δικαιώμα-
τα, αποκλείονται από αυτό που θα ονομάζαμε 
ως έγγαμο βίο, θεμέλιο του οποίου θεωρείται 
πως είναι η «αγάπη». Θα μπορούσαμε εδώ 
να πούμε ότι η εργασιακή αυτή ρύθμιση, στα 
πλαίσια της κρατικής αναγνώρισης της σεξου-
αλικής εργασίας ως εργασίας, στοχοποιεί τα 
εκδιδόμενα πρόσωπα ως «αναξιοπρεπή», και 
ρυθμίζει τις πολιτικές γύρω από την οικογένεια 
μέσα από τη διαπλοκή εργασίας, σεξουαλικό-
τητας και αξιοπρέπειας. Επιπλέον, ωστόσο, η 
ρύθμιση αυτή καθιστά ορατούς τους τρόπους 
με τους οποίους η αγάπη, ως ιδεολογικός μηχα-
νισμός, εργαλειοποιείται από τον νόμο, και τα 
περιεχόμενα της κανονικοποιούνται θεσμικά με 
τη μορφή εργατικών αποστερήσεων.

Με αυτή την έννοια, το να προσεγγίσουμε 
μέσα από το πρίσμα της σεξουαλικότητας τον 
αποκλεισμό των ΛΟΑΤ από τη θεσμικά ανα-
γνωρισμένη γονεϊκότητα δεν μας επιτρέπει 
μόνο να διερευνήσουμε πώς ο κανονιστικός 
ιστός συγγένειας και έθνους αναπαράγεται 
στην Ελλάδα με όρους έμφυλης και σεξουαλι-
κής κανονικότητας. Επιπλέον, μας επιτρέπει να 

λεσβιακό ζευγάρι επισκέφτηκε το 2016 αθηνα-
ϊκή κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
έχοντας πρώτα υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, 
οι υπεύθυνοι της κλινικής εξήγησαν στις ενδι-
αφερόμενες πως για να έχουν πρόσβαση στις 
παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
ακυρώσουν το σύμφωνο ούτως ώστε νομικά να 
μην αναγνωρίζονται ως λεσβίες αλλά ως άγα-
μες γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.6 
Αν λοιπόν, το δικαίωμα στην ιατρικώς υποβοη-
θούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα δεν προ-
σφέρεται με όρους αναγνώρισης της ομόφυλης 
σεξουαλικότητας αλλά μέσω της αναγνώρισης 
της επιθυμίας μιας μοναχικής γυναίκας να έχει 
ένα παιδί (Καντσά και Χαλκίδου, ό.π., σελ. 188) 
τότε ο νομοθετικός αυτός αποκλεισμός όχι μόνο 
πραγματώνει με θεσμικούς όρους τη φυσικοποιη-
μένη σύνδεση της αναπαραγωγικής ετεροκανο-
νικότητας με την εθνική ταυτότητα (Athanasiou, 
2006˙ Αθανασίου, 2014˙ Halkias, 1998˙ Χαλκιά, 
2007) αλλά επιπλέον καθιστά ορατά τα σεξουα-
λικά νοήματα που διατρέχουν και υποβαστάζουν 
την ίδια την έννοια της γονεϊκότητας. 

Κριτικές που προσεγγίζουν αυτό τον αποκλει-
σμό από την οπτική των νομικών εκκρεμοτήτων 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων επισημαίνουν 
πως η συμπερίληψη στο σύμφωνο συμβίωσης 
διαμέσου του αποκλεισμού από κάθε μορφή θε-
σμοθετημένης αναπαραγωγής συνιστά ένα νο-
μικό κενό στο οικογενειακό δίκαιο. Όπως έχω 
υποστηρίξει και αλλού (Καντσά και Χαλκίδου, 
2014β), η απουσία θεσμικού πλαισίου για την 
αναγνώριση της ΛΟΑΤ γονεϊκότητας δεν συνι-
στά έλλειψη πλαισίου αλλά στοιχειοθετεί το πλαί-
σιο με άλλους όρους. Δεν πρόκειται ακριβώς για 
έναν αποκλεισμό των οικογενειών με ομόφυλους 
γονείς από την κοινωνική συνθήκη αλλά για μία 
πολιτική χειρονομία συμπερίληψης στην κοινωνι-
κή συνθήκη διαμέσου του αποκλεισμού από τις 
θεσμικά αναγνωρισμένες και επιτρεπτές μορφές 
γονεϊκότητας. Η θεσμική αυτή απουσία συνιστά 
μια καταφανή παρουσία θεσμοθετημένης ομο-
φοβίας. Λαμβάνοντας υπόψιν πως η έννοια της 
οικογένειας διαπλέκεται στο συλλογικό ελληνικό 
φαντασιακό με σεξουαλικές φαντασιώσεις ενός 
αναπαραγωγικά ετεροφυλόφιλου έθνους, τότε η 
απουσία της θεσμικής νομιμοποίησης των οικο-
γενειών με γονείς του ίδιου φύλου στην Ελλάδα 
συνιστά μια χειρονομία θεσμικού εθνικισμού αρ-
θρωμένου με σεξουαλικοποιημένους αναπαρα-
γωγικούς όρους. Συνεπώς, το νομικό κενό του 
οικογενειακού δικαίου δεν αποτελεί έναν χώρο 
κενό από νοήματα αλλά έναν χώρο πυκνό, γεμάτο 
με, ανάμεσα σε άλλα, σεξουαλικές φαντασιώσεις 
για τα θεωρούμενα ως καταστατικά αντίθετα της 
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ιδεολογίες που ιστορικά αλλά και στο παρόν απο-
κρυσταλλώνονται στο αίτημα για προστασία των 
ανηλίκων, της «γενιάς που έρχεται», του τόπου 
δηλαδή στον οποίο επενδύεται η αγάπη για το 
έθνος και εναποθέτεται η ελπίδα για την αντα-
πόδoση της επένδυσης αυτής (Ahmed, 2016). 
Μια πρώτη μικρότερη εκδοχή του παρόντος 
άρθρου παρουσιάστηκε στο συνέδριο με τίτλο 
«Η αγάπη δημιουργεί οικογένειες» που διορ-
γάνωσε η Μ.Κ.Ο. Οικογένειες Ουράνιο Τόξο 
τον Φεβρουάριο του 2016 στην Αθήνα.9 Εκεί, 
λόγω του τότε τίτλου του παρόντος άρθρου (Τι 
σχέση έχει η καύλα με όλα αυτά; Μια συζήτηση 
για όλη την οικογένεια), το οποίο θα παρουσία-
ζα στο συνέδριο με τη μορφή προφορικής ανα-
κοίνωσης, απαγορεύτηκε η κοινοποίηση του 
συνολικού προγράμματος του συνεδρίου στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
νομού Αττικής. Το να εξηγήσεις τους θεσμούς, 
υποστηρίζει η Ahmed, σημαίνει να εξηγήσεις 
πώς εμφανίζονται ή διαμορφώνονται, σημαίνει 
να περιγράψεις «όχι μόνο τις δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα εντός των θεσμών αλλά 
και πώς αυτές οι δραστηριότητες διαμορφώ-
νουν την αίσθηση ενός θεσμού, ή ακόμα τη 
θεσμική αίσθηση» (Ahmed, 2012, σελ. 20-21). 
Αν ακολουθήσουμε τη λογική της θεσμικότη-
τας που προτείνει η Ahmed, τότε μπορούμε να 
ερμηνεύσουμε την απαγόρευση της κοινοποί-
ησης του συνεδρίου λόγω της συνύπαρξης της 
λέξης «καύλα» και «οικογένεια» με αναφορά 
στη γονεϊκότητα, σαν μια συγκροτητική χειρο-
νομία του εκπαιδευτικού θεσμού. Αυτή η χειρο-
νομία αποκλεισμού, διαμορφώνει ταυτόχρονα 
τόσο την έννοια της εκπαίδευσης όσο και της 
γονεϊκότητας ορίζοντας τα θεωρούμενα ως 
ακατάλληλα περιεχόμενά τους. Επιπλέον, μας 
δίνει μια θεσμική αίσθηση, ενημερώνει την ίδια 
την έννοια της θεσμικότητας. Ενώ λοιπόν ο γε-
νικός τίτλος του συνεδρίου, ο οποίος έδινε έμ-
φαση στην αγάπη σαν το θεμέλιο της ΛΟΑΤ 
οικογένειας, είχε ήδη γίνει αποδεκτός από το 
αρμόδιο γραφείο της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, εντούτοις η αναφορά στην καύλα, η 
οποία έκανε ορατή τη σεξουαλική επιθυμία και 
απόλαυση εντός της (ομο)γονεϊκής ιδιότητας, 
ενεργοποίησε μια σειρά από αντανακλαστικά 
τα οποία αφορούν τόσο την αποσύνδεση της 
οικογένειας με τη σεξουαλικότητα όσο και την 
προστασία των ανήλικων μαθητών από τη θε-
ωρούμενη ανεξέλεγκτη κουίρ σεξουαλικότητα, 
τη σεξουαλική «περίσσεια», διαφθορά, απειλή 
των ΛΟΑΤ. Με αφορμή το παραπάνω περι-
στατικό θα άξιζε να μείνουμε λίγο περισσότερο 
στη συσχέτιση συγγένειας, αγάπης και σεξ. Θα 

εξετάσουμε πώς η ίδια η έννοια της θεσμικότη-
τας, της θεσμική αναγνώρισης και της θεσμικής 
συμπερίληψης, διαμορφώνεται με όρους σεξ και 
σεξουαλικότητας και με αυτή την έννοια, ανα-
παράγει κάποιους ιδεολογικούς συσχετισμούς με 
τη μορφή σεξουαλικών προσανατολισμών, και 
όχι κάποιους άλλους.

Βανίλα Δημοκρατία  

Η θεσμική αναγνώριση συνιστά έναν τρόπο 
με τον οποίο ορισμένα σώματα (και όχι κάποια 
άλλα) νομιμοποιούνται να καταλαμβάνουν χώρο 
στα πλαίσια της βιοπολιτικής δημοκρατικής δι-
ακυβέρνησης. Επιπλέον, η θεσμική αναγνώρι-
ση διαμορφώνεται και με όρους σεξουαλικότη-
τας αναπαράγοντας ορισμένους σεξουαλικούς 
προσανατολισμούς (και όχι κάποιους άλλους). 
Δίνοντας έμφαση στην έννοια του προσανατο-
λισμού (orientation), η Sara Ahmed έχει περιγρά-
ψει τη λευκότητα ως προσανατολισμό, και πιο 
συγκεκριμένα ως «μια συνεχιζόμενη, ανολοκλή-
ρωτη ιστορία η οποία προσανατολίζει τα σώμα-
τα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και επηρεάζει 
τους τρόπους με τους οποίους καταλαμβάνουν 
χώρο» (Ahmed, 2007, σελ. 150). Συνδέοντας 
τα παραπάνω, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να 
θέσουμε το εξής ερώτημα: οι πολιτικές για την 
αναπαραγωγή και τη γονεϊκότητα στην Ελλάδα, 
ως σεξουαλικές πολιτικές, ως θεσμοθετημένοι 
σεξουαλικοί προσανατολισμοί, ποιες φυλετικές 
ιδεολογίες αναπαράγουν; Έχοντας ως αφετηρία 
πως «το δημοκρατικό δικαίωμα της δημιουργίας 
οικογένειας» έχει αναχθεί σε ένα από τα βασικό-
τερα αιτήματα της λεσβιακής και γκέι πολιτικής 
ατζέντας και πως η θεσμική αναγνώριση των 
οικογενειών με ομόφυλους συντρόφους/φροντι-
στές διεκδικείται από τους ΛΟΑΤ ως θεμελιώ-
δης υποχρέωση μιας σύγχρονης δημοκρατίας, 
θα μπορούσαμε ενδεχομένως να διαμορφώσουμε 
το παραπάνω ερώτημα ως εξής: οι σεξουαλικές 
ιδεολογίες που προτάσσονται στους πόθους μας 
για θεσμική αναγνώριση και κρατική προστασία, 
τι μας διδάσκουν για τα προαπαιτούμενα της δη-
μοκρατικής συμπερίληψης;

Θα επιχειρήσω να πιάσω το νήμα από ένα λι-
γότερο προφανές πεδίο, αυτό του εκπαιδευτικού 
θεσμού. Στο συλλογικό ελληνικό φαντασιακό, 
οι ΛΟΑΤ γίνονται αντιληπτοί σαν απειλή στην 
αναπαραγωγή του (ετεροφυλόφιλου) έθνους. Η 
έμφαση στην πρωκτικότητα και σε σεξουαλικές 
πρακτικές οι οποίες γίνονται ευρύτερα αντιληπτές 
ως «παράχρηση των σωματικών οργάνων του 
ανθρώπινου είδους»8 συνδέουν τους ΛΟΑΤ με 
ιδεολογίες διαστροφής, βρωμιάς, και θανάτου, 
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σεξουαλικότητα ορίζεται το ετερο-αναπαρα-
γωγικό σεξ που δεν συμπεριλαμβάνει σαδομα-
ζοχιστικές και φετιχιστικές πρακτικές και απο-
λαύσεις. Παρόλο που ο όρος βανίλα μπορεί να 
είναι προβληματικός, στον βαθμό που προτείνει 
έναν άκαμπτο διαχωρισμό ανάμεσα στη βανίλα 
και τη μη βανίλα σεξουαλικότητα και κατ’ επέ-
κταση συσκοτίζει τα σεξουαλικά και πολιτισμι-
κά δάνεια που συναλλάσσονται ανάμεσα στη 
θεωρούμενη ως «κανονική» και τη «διαστρο-
φική» σεξουαλικότητα, μπορεί να αποτελέσει 
ένα προσωρινό εργαλείο για να ανιχνεύσουμε 
με όρους σεξ τις φυλετικοποιημένες συνιστώ-
σες της δημοκρατικής συμπερίληψης. Η Lynda 
Hart, στην προσπάθειά της να εντοπίσει την 
προέλευση του όρου έχει αναρωτηθεί για τις 
φυλετικοποιημένες ιδεολογίες που διακινούνται 
εντός της πολιτισμικής έννοιας της βανίλα σε-
ξουαλικότητας, οι οποίες ενδέχεται να σημασι-
οδοτούν στο συλλογικό φαντασιακό της Δύσης 
τη φυλετική λευκότητα και τη λευκή υπεροχή 
με όρους σεξ και σεξουαλικότητας (Hart, 1998, 
σελ. 220-221, σημ. 5). «Δεν λέω ότι βανίλα = 
λευκό, αλλά προτείνω πως πρόκειται για μια 
ενδιαφέρουσα επιλογή λέξεων η οποία φέρνει 
στον νου συγκεκριμένες φυλετικές συνδέσεις» 
γράφει η Hart (στο ίδιο, σελ. 222, σημ. 5). Η 
Hart, βέβαια, αναφέρεται στη χρήση του όρου 
από τις γκέι και λεσβιακές σαδομαζοχιστικές 
(SM) κοινότητες της Αμερικής των δεκαετιών 
του ’70 και του ’80, διαμορφωμένες από/στην 
ιδιαίτερη, φυλετικά προσδιορισμένη Αμερικάνικη 
ιστορία και κοινωνική συνθήκη. Στην Ελλάδα, 
ο όρος βανίλα είναι περισσότερο διαδεδομένος 
στην εγχώρια BDSM σκηνή όπου χρησιμο-
ποιείται ως αντιθετικός της ανώμαλης, σαδο-
μαζοχιστικής, kinky, BDSM σεξουαλικότητας. 
Όπως έχω δείξει αλλού, στο ελληνικό πλαίσιο 
οι BDSM ερωτικές πρακτικές κατατάσσονται 
από τις κρατικές πολιτικές υγείας ως σεξουαλι-
κή έκφραση μιας εν δυνάμει ψυχοπαθολογικής 
προσωπικότητας και ταυτόχρονα εγκαλούνται 
στον δημόσιο λόγο σαν το σεξουαλικό σύμπτω-
μα μιας φασιστικής, αντιδημοκρατικής πολιτικής 
ιδεολογίας (Χαλκίδου, 2015).13 Οι κανονιστικές 
αυτές προσλήψεις του BDSM, εντός και εκτός 
κοινοβουλίου, απηχούν το ευρέως διαδεδομέ-
νο επιχείρημα πως «μια σεξουαλική ανωμαλία 
δημιουργεί και την τάση για μια πολιτική ανω-
μαλία» (Παπανικολάου, 2012). Αν λοιπόν, ανα-
γνώσουμε λίγο πιο υποψιασμένα αυτό το σχήμα 
της διαπλοκής σεξουαλικότητας και πολιτικής 
ιδεολογίας, ένα σχήμα στο οποίο ο σαδομα-
ζοχισμός γίνεται αντιληπτός ως η σεξουαλι-
κή μετωνυμία του φασισμού, της πατριαρχίας, 

βοηθούσε ίσως εδώ να αναφέρω την αιχμηρή 
ανάγνωση στο American Kinship: A Cultural 
Account ([1968] 1980), του ανθρωπολόγου David 
Schneider, θεωρούμενου και ως «πατέρα» της 
αμερικανικής θεωρίας της συγγένειας, από τη 
φεμινίστρια θεωρητικό της σεξουαλικότητας και 
της συγγένειας Ulrika Dahl. Η Dahl υπογραμμί-
ζει πως η θεωρία της συγγένειας του Schneider 
οικοδομείται πάνω στην πεποίθηση πως το ρο-
μαντικά εμπλεκόμενο ζευγάρι θεωρείται ότι είναι 
η βάση για την αναπαραγωγή και τη δημιουργία 
οικογένειας σε ένα σχήμα όπου «η αγάπη μετα-
φράζεται σε σεξ (και το αντίστροφο), κι αυτό με 
τη σειρά του είναι αυτό που δημιουργεί το προϊόν 
και το αντικείμενο της αγάπης, το παιδί» (Dahl, 
2014, σελ. 149). Τόσο ο ΛΟΑΤΚ πολιτικός ακτι-
βισμός όσο και οι σπουδές της κουίρ συγγένει-
ας10, συνεχίζει η Dahl, έχουν φυσικοποιήσει την 
έμφαση στην αγάπη σαν το θεμέλιο της οικο-
γένειας (στο ίδιο, σελ. 149). Αν ακολουθήσουμε 
τη Dahl στο επιχείρημα οτι οι κουίρ θεωρίες/
ακτιβισμός της συγγένειας «έχουν φυσικοποιή-
σει την έμφαση στην αγάπη σαν το θεμέλιο της 
οικογένειας», και αν στο ρομαντικά εμπλεκόμε-
νο ζευγάρι η αγάπη μεταφράζεται σε σεξ και το 
σεξ σε αγάπη, τότε οι θεωρίες/πολιτικές της 
κουίρ συγγένειας έχουν επίσης φυσικοποιήσει 
το σεξ συμβολοποιώντας το ως αγάπη. Σε αυτό 
το σχήμα τα αναπαραγωγικά δικαιώματα διεκδι-
κούνται ως δικαιώματα αγάπης και, με αυτή την 
έννοια, ο σεξουαλικός προσανατολισμός της (αι-
τούμενης) θεσμικής δημοκρατικής συμπερίληψης 
αναπροσανατολίζεται από το φύλο των συντρό-
φων/φροντιστών στις σεξουαλικές ποιότητες 
της μεταξύ τους σχέσης. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σεξουαλικοποίηση της ΛΟΑΤ γονεϊκότητας 
μέσα από το δημόσιο perverse fantasy για το τι 
σημαίνει να είσαι ΛΟΑΤ με παιδί, κι εδώ ανα-
φέρομαι στη ρητορική για τις «επιπτώσεις» της 
ανατροφής παιδιών από ΛΟΑΤ γονείς, η επί-
κληση της «αγάπης» δεν αποφεύγει να μιλήσει 
για το σεξ αλλά κατεξοχήν αναφέρεται σε αυτό. 
Δεν έχουμε να κάνουμε με αποσεξουαλικοποίη-
ση της κουίρ σεξουαλικότητας αλλά με χειρο-
νομίες φυσικοποίησης της με τρόπο που να μην 
σημαίνεται ως απειλητική, διαστροφική, βρώ-
μικη και δυνάμει θανατηφόρα. Με άλλα λόγια, 
θα μπορούσαμε εδώ να μιλάμε για την πρόταξη 
μιας σεξουαλικότητας η οποία, ταυτιζόμενη με 
την αγάπη, «καθαρίζει», περνάει απαρατήρητη 
δηλαδή για ορισμένες από τις πιο διαδεδομένες 
ιδιότητες της βανίλα σεξουαλικότητας.

Χρησιμοποιώ εδώ τον όρο βανίλα (vanilla)11 
αντλώντας από την εννοιολογική εργαλειοθή-
κη του BDSM12 όπου ως βανίλα πρακτική ή 
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στο ίντερνετ. Κατά την έφοδο της αστυνομί-
ας συλλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης, δύο εργαζό-
μενοι και τρεις θαμώνες που εκείνη τη στιγμή 
βρίσκονταν στα dark room. Συλλαμβάνονται 
επίσης άλλα πέντε άτομα σε ιδιωτική κατοικία. 
Πέντε μέρες μετά όλοι οι συλληφθέντες αφέθη-
καν ελεύθεροι αφού προηγουμένως τα ονόματά 
τους δημοσιοποιήθηκαν σε εφημερίδες και κα-
νάλια και ταυτίστηκαν με κατηγορίες σχετικές 
με πορνεία, παιδοφιλία και διακίνηση παιδικού 
πορνογραφικού υλικού. Όλοι οι συλληφθέντες 
αφέθηκαν ελεύθεροι εκτός από έναν, θαμώνα 
του κλαμπ, ο οποίος εξαιτείας της δημόσιας δι-
απόμπευσης αυτοκτόνησε στα κρατητήρια της 
ΓΑΔΑ.15 Έπειτα από την έφοδο στο Spices, ως 
απάντηση στην αστυνομική καταστολή, πραγ-
ματοποιήθηκαν ζυμώσεις ανάμεσα σε ΛΟΑΤ 
πρωτοβουλίες και ομάδες, δημιουργήθηκε το 
Πολύχρωμο Φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν 
οργανώσεις του ΛΟΑΤ χώρου και άτομα εκτός 
ομάδων, ενώ στα αμέσως επόμενα χρόνια 
που ακολούθησαν ιδρύθηκε η Ομοφυλοφιλική 
Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας με τη μορφή σω-
ματείου (2004), και το Athens Pride, το οποίο 
καθιερώνεται ετήσια από το 2005 κι έπειτα με 
τη μορφή του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.16 Για 
να επιστρέψω στην «Οικογενειακή Υπόθεση» 
του Athens Pride, το «παιδί» ως μετωνυμία του 
έρωτα όχι μόνο δεν συμβολίζει απλά το αναπα-
ραγωγικό αποτέλεσμα της μη ετεροφυλόφιλης 
αγάπης αλλά αποτελεί τον κατεξοχήν τόπο δι-
αχείρισης του σεξουαλικού φορτίου της κουίρ 
σεξουαλικότητας, απηχώντας και προτάσσο-
ντας μια συμβολική και πολιτική μετατόπιση 
από την επιθυμία για τεκνά στην επιθυμία για 
τέκνα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε οτι η πρό-
ταξη αυτή έχει οικοδομηθεί πάνω στη διαγραφή 
των ιστορικών καταβολών/περιστατικών που 
πυροδότησαν τις πολιτικές ζυμώσεις οι οποίες 
ενεργοποίησαν την καθιέρωση του Athens Pride. 
Στα πλαίσια μιας βανίλα δημοκρατίας που δίνει 
χώρο δημόσιας αναπαράστασης/διεκδίκησης 
σε μη ετεροφυλοφιλικές σεξουαλικότητες, η δι-
αγραφή αυτή, η οποία με έναν τρόπο συμβο-
λίζει τη βανιλοποίηση των ΛΟΑΤ πολιτικών, 
επικυρώνει το «ξέπλυμα» της ιστορικότητας 
του Pride, που είναι η ιστορία/ιστορικότητα της 
καταπίεσης και της κανονικοποίησης. Επιλέον, 
συντείνει στην αποσιώπιση των τρόπων με τους 
οποίους οι διαγενεακές σχέσεις έχουν ιστορι-
κά αλλά και στο παρόν αποτελέσει πολύτιμα 
δίκτυα επίβιωσης και πεδία κοινωνικοποίησης 
για ανήλικες λεσβίες και ανήλικα γκέι αγόρια.

Άλλες ιστορίες συγγένειας

της κοινωνικής επιβολής και άλλων πολιτικών 
δεινών, τότε αυτό που άρρητα υπονοείται, ανα-
παράγεται και προβάλλεται σε αυτή την αντί-
ληψη είναι οτι το βανίλα σεξ, ως αντιθετικό του 
BDSM, συνιστά μια σεξουαλική μετωνυμία για 
τη Δημοκρατία.

Σκοπός μου εδώ δεν είναι να περιορίσω τα 
περιεχόμενα των θεωρούμενων ως βανίλα ή 
μη βανίλα σεξουαλικών πρακτικών ως πολιτι-
κά ορθών, απελευθερωτικών ή ρεφορμιστικών 
αλλά να διερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο κα-
νονικοποιούνται και εργαλειοποιούνται από τον 
νόμο, τους θεσμούς, τη δημοκρατία και το κοι-
νωνικό φαντασιακό μέσα από τις πολιτικές της 
αναπαραγωγής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
απαντήσει κανείς στην έγκληση της κουίρ σε-
ξουαλικότητας ως απειλητικής, ως καταστατικά 
αντίθετης του γονεϊκού ρόλου και ενδεχομένως, 
η πολιτική πρόταξη μιας απαρατήρητης, καθαρής 
από κάθε διαστροφή, βανίλα σεξουαλικότητας 
να είναι ένας από αυτούς. Για παράδειγμα, στο 
Athens Pride το 2014, με κεντρικό σύνθημα το 
«Οικογενειακή Υπόθεση», η διοργάνωση ανα-
γνώριζε ως βασικό ζήτημα ισότητας και δημο-
κρατίας για τη ΛΟΑΤ κοινότητα στην Ελλάδα 
«το δικαίωμα στη δημιουργία οικογένειας». Η 
αφίσα απεικόνιζε δυο λευκούς, νέους, αρτιμελείς 
άντρες, το αρχετυπικό ζευγάρι Αδάμ κι Αδάμ (ως 
γκέι παραλλαγή του χριστιανικού Αδάμ και Εύα), 
σε μια ασφαλή μεταξύ των σωμάτων τους από-
σταση, «ενωμένους μαζί με το παιδί τους, τον 
Έρωτα, σαν ένα παράδειγμα LGBT οικογένει-
ας».14 Ο θεσμός του Pride αποτελεί μια πολιτι-
κή χειρονομία ορατότητας και συλλογικής διεκ-
δίκησης, και θα μπορούσε κανείς να πει οτι αυτό 
που διεκδικείται μέσα από τα δικαιώματα είναι 
η πρόσβαση σε ένα άλλο μέλλον, διαφορετικό 
από το παρόν. Ωστόσο, κάθε άμεση ή έμμεση 
αναφορά σε ένα κάποιο μέλλον δεν μπορεί παρά 
να διαπραγματεύεται συνδέσεις με ένα ορισμέ-
νο παρελθόν, με μια κάπoια καταβολή, και το 
παιδί εδώ, ως μετωνυμία του Έρωτα, δεν είναι 
ένα τυχαίο σύμβολο.

Ιστορικά, το Pride της Αθήνας συνδέεται 
στενά με τις κινηματικές ζυμώσεις που ακολού-
θησαν μετα από τη βίαιη επέμβαση της ελλη-
νικής αστυνομίας στο γκέι κλαμπ Spices στην 
Αθήνα το 2003. Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώ-
ματα της 20ης Φεβρουαρίου του 2003 αστυνο-
μικές δυνάμεις πραγματοποιούν έφοδο στο γκέι 
κλαμπ Spices κατά τη διάρκεια ενός πάρτι μόνο 
για άντρες, ως μέρος μιας οργανωμένης κρατικής 
κατασταλτικής επιχείρησης η οποία διατείνονταν 
ότι είχε ως στόχο την καταπολέμηση της παιδο-
φιλίας και της διανομής παιδικής πορνογραφίας 
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το ερώτημα του τι σημαίνει να ζεις εκτεθειμένη 
στην κρατική υποτίμηση και στη βία που αυτή 
συνεπάγεται, να αναδείξει ακόμα πιο επίμονα 
το ερώτημα «τι σημαίνει να ζεις εκτεθειμένος 
στον κίνδυνο;».

Μια θεσμική λογική, γράφει η Ahmed, μπο-
ρεί να γίνει κατανοητή ως λογική συγγένειας, 
ως ένας τρόπος συσχέτισης και αναπαραγωγής 
κοινωνικών σχέσεων (Ahmed, 2012, σελ. 38). 
Με αυτή την έννοια, μια θεσμική λογική απο-
κλεισμών μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή ως 
λογική συγγένειας στον βαθμό που επίσης προ-
τείνει τρόπους συσχέτισης και αναπαραγωγής 
κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες οδηγούν στον 
αποκλεισμό. Αν, αντί για την έμφαση στο δικαί-
ωμα, εστιάσουμε στην αποστέρησή του, τότε 
μπορούμε ενδεχομένως να φανταστούμε την 
πολιτική συγγένεια μέσα από τη λογική των 
θεσμικών διακρίσεων, και των διαφορετικά βί-
αιων αποστερήσεων που αυτές αναπαράγουν. 
Το να πάρουμε θέση στο αίτημα της θεσμικής 
αναγνώρισης των οικογενειών με ομόφυλους 
γονείς/φροντιστές σημαίνει να είμαστε σε 
θέση να φανταστούμε ένα διαφορετικό μέλλον 
για το τι σημαίνει οικογένεια, να φανταστούμε 
και με άλλους όρους τα δεσμά που φτιάχνουν 
οι συγγένειες συναισθηματικής, φροντιστικής 
και ερωτικής σύνδεσης, να είμαστε σε θέση να 
αρθρώσουμε το αίτημα της οικιακής ασφάλειας 
και οικογενειακής προστασίας μέσα από διάφο-
ρες και διαφορετικές ιστορίες. Για παράδειγμα, 
τι σημαίνει η έννοια της «οικιακής ασφάλειας» 
για ένα τρανς πρόσωπο που στερούμενο τη 
νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δυ-
σκολεύεται ακόμα και να νοικιάσει ένα σπίτι; 
Τι σημαίνει το «δικαίωμα στον γάμο» για ένα 
εκδιδόμενο πρόσωπο που για να του δοθεί η 
νόμιμη άδεια εργασίας, για να του δοθεί δηλα-
δή η νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλμα-
τός του, οφείλει να αποδείξει πως είναι άγαμο, 
τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο; Τι σημαί-
νει «αναπαραγωγικά δικαιώματα» αν λάβουμε 
υπόψη μας την εξαναγκαστική στείρωση στην 
οποία μέχρι πρόσφατα υποβάλλονταν οι τρανς 
άνθρωποι προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δι-
αδικασίες απόκτησης των κρατικών εγγράφων 
για τον επαναπροσδιορισμό του φύλου τους;17 Τι 
σημαίνει «ισότιμη πρόσβαση» στις τεχνολογίες 
της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
όταν η ίδια η έννοια της προσβασιμότητας απο-
τελεί καθημερινή δυστοπία για ΛΟΑΤ και μη 
ΛΟΑΤ ανθρώπους με αναπηρία; Τα παραπά-
νω ερωτήματα δεν έρχονται να υποσκάψουν ή 
να αντικαταστήσουν τη σημασία της διεκδίκη-
σης, από την πλευρά των γκέι και λεσβιών, για 

Αν η ΛΟΑΤ σεξουαλική επιθυμία, πρακτική κι 
απόλαυση νοηματοδοτούνται ως καταστατικά 
αντίθετες στην ανάληψη γονεϊκού ρόλου, πα-
ραμένει κρίσιμο το πώς μπορεί κανείς να απα-
ντήσει, μιλώντας για τον γονεϊκό ρόλο και για 
την ανατροφή/φροντίδα των παιδιών, χωρίς 
ωστόσο να φυσικοποιεί την ετεροφυλόφιλη ανα-
παραγωγή (Rodriguez, ό.π., 2014), τις σεξουα-
λικές και έμφυλες ιεραρχίες που συνθέτουν τον 
κανονιστικό ιστό της συγγένειας και της γονε-
ϊκότητας. Κι εδώ προκύπτει, αναπόφευκτα, το 
ερώτημα του πώς οι πολιτικές και οι θεωρίες της 
συγγένειας συναντιούνται με τις πολιτικές και τις 
θεωρίες της σεξουαλικότητας. Γιατί είναι γεγο-
νός ότι οι ΛΟΑΤ γονείς υπάρχουν και έχουν να 
αφηγηθούν ιστορίες ανατροφής, ιστορίες σχε-
τικές με τον καθημερινό συναισθηματικό και 
υλικό μόχθο και την απόλαυση που οι γονεϊκές/
φροντιστικές σχέσεις απαιτούν και προσφέρουν. 
Επίσης όμως και πολύ σημαντικά, το ευρύτερο 
φάσμα των κουίρ φύλων, επιθυμιών και σωμά-
των έχει να αφηγηθεί ιστορίες που αντλούν από 
τις σεξουαλικές μας βιογραφίες. Ιστορίες όπου 
η σεξουαλικότητα έχει φτιάξει και εξακολουθεί 
να φτιάχνει πολιτικές μέσα από ομάδες, κινήμα-
τα, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες, ιστορίες 
όπου η ίδια η επιθυμία για κοινωνικότητα δημι-
ουργείται στη βάση των σεξουαλικών πόθων, 
της καύλας και της ερωτικής επιθυμίας, από τα 
λεσβιακά μπαρ, τα κουίρ πάρτι και τα κρεβάτια 
μας, μέχρι τα πάρκα, τα dark room, και τους ορ-
γασμούς στα πληκτρολόγια. Ιστορίες όπου η σε-
ξουαλικότητα βρίσκεται επίμονα παρούσα με τη 
μορφή επισφαλούς και υποτιμημένης εργασίας 
στις πιάτσες, στα στούντιο, στα μασατζίδικα, στις 
σάουνες και στις ερωτικές αγγελίες. Παραμένει 
λοιπόν ζήτημα κρίσιμης σημασίας, χωρίς να ξε-
χνάμε και να υποτιμούμε τη σπουδαιότητα της 
ισότητας και της ίσης αντιμετώπισης απέναντι 
στον νόμο, ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση να 
σκεφτούμε το αίτημα της ΛΟΑΤ γονεϊκότητας 
σαν ένα δυναμικό πεδίο σχέσεων που φέρνει 
μαζί του μια σειρά από αλληλέγγυες συγγένειες 
οι οποίες συνδέονται όχι αποκλειστικά με όρους 
αναπαραγωγής αλλά και με όρους σεξουαλι-
κής, εκτεθειμένης στον νόμο, επισφαλούς βιο-
γραφίας. Αν λοιπόν η υπόσχεση που φέρει μαζί 
του το αίτημα για τη θεσμική αναγνώριση και 
κατοχύρωση της ΛΟΑΤ γονεϊκότητας είναι ότι 
θα αποτελέσει έναν τόπο ασφάλειας κι ένα μέσο 
προστασίας από την κοινωνική υποτίμηση και τη 
βία που η υποτίμηση αυτή συνεπάγεται, τότε η 
υπόσχεση που επίσης κουβαλάει μαζί του αυτό 
το αίτημα είναι να φωτίσει ακόμα πιο εμφατικά 
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διεθνείς ιστοσελίδες πορνό (π.χ. pornhub, 
youporn). Αντίστοιχα, δες τις σελίδες του 
urbandictionary.com για το greek sex και 
το greek-language.gr για τις εθνο-σεξουα-
λικές συνδηλώσεις του όρου «οθωμανικό» 
(τελευταία ανάκτηση 6/9/2017).

5  Εδω δεν λέω κατι πρωτότυπο, μια γρήγορη 
περιήγηση σε ιστότοπους στρέιτ, γκέι και 
λεσβιακού πορνό μάς ενημερώνει, από μια 
άλλη οπτική, για την ερωτικοποίηση γονεϊ-
κών και άλλων συγγενιακών συμβολισμών, 
π.χ. Mommy ή Daddy play, daughter, son, 
MILF, incest κλπ.

6  Προσωπική επικοινωνία με τη Μ.Κ.Ο. 
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο.

7  Ο νόμος επίσης ορίζει ότι για τη συγκεκριμέ-
νη υπεύθυνη δήλωση οι αρμόδιες υπηρεσίες 
πραγματοποιούν αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

8  Δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ανωτάτη 
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος 
ενάντια στο νομοσχέδιο του Συμφώνου 
Συμβίωσης. Ολόκληρο το δελτίο τύπου 
προσβάσιμο εδώ (τελευταία ανάκτηση 
6/9/2017).

9  Να ευχαριστήσω θερμά, κι από εδώ, τη 
Μ.Κ.Ο. Οικογένειες Ουράνιο Τόξο για την 
πρόσκληση στο συνέδριο, την πολύτιμη συ-
νεργασία αλλά και τη στήριξη του τίτλου 
της προφορικής ανακοίνωσης παρ’ όλο το 
κόστος της απαγόρευσης κοινοποίησης του 
προγράμματος του συνεδρίου στα σχολεία.

10  Ο Schneider σε άρθρο του για τις λεσβια-
κές και γκέι οικογένειες, έχει υποστηρίξει 
ότι τα πολιτισμικά πρότυπα, όπως αυτό 
της επιθυμίας για δημιουργία οικογένειας, 
είναι «ηγεμονικά» και δεν μπορεί να υπάρ-
ξει πολιτισμική διαφοροποίηση ανάμεσα σε 
ετεροφυλόφιλους και μη ετεροφυλόφιλους, 
με την έννοια ότι όταν π.χ. μεγαλώνεις σε 
μια κοινωνική συνθήκη με ετερόφυλες πυ-
ρηνικές οικογένειες αναμετριέσαι με αυτή 
την εμπειρία είτε ως στρέιτείτε ως γκέι 
(Schneider, 1997). Η Kath Weston, της 
οποίας το βιβλίο Families we choose (1991) 
αποτελεί εμβληματικό έργο για τις σπουδές 
της κουίρ συγγένειας, έχει δώσει έμφαση 
στην αγάπη σαν το θεμέλιο των γκέι και 
λεσβιακών οικογενειών επιλογής και έχει 
υποστηρίξει ότι μέσα στα υπάρχοντα κυρί-
αρχα πολιτισμικά πρότυπα υπάρχουν δια-
φοροποιήσεις και αντιστάσεις χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι πρόκειται για εναλλακτικά 
μοντέλα. Η Weston καταλήγει σε άρθρο 
της στο ότι οι γκέι και λεσβιακές ιδεολογί-
ες συγγένειας έχουν χρησιμοποιήσει κοινές, 

ισότιμη πρόσβαση στο οικογενειακό δίκαιο και 
ίση αντιμετώπιση απέναντι στον νόμο. Αντίθετα, 
αποτελούν χειρονομίες αναγνώρισης των συνδέ-
σεων που αναπαράγονται μέσα από την αναπα-
ραγωγή αν αφηγηθούμε την ιστορία της αλλιώς. 
Επιχειρούν να χαρτογραφήσουν άλλους προσα-
νατολισμούς για να σχεδιάσουμε πάνω τους δια-
φορετικές πολιτικές, σεξουαλικές, και θεωρητικές 
συγγένειες, διαφορετικές καταβολές, εγγύτητες 
και μελλοντικότητες.

Ευχαριστίες
Ευχαριστώ τις ανώνυμες κριτές του περιοδικού 
για τις παρατηρήσεις τους στην αρχική εκδοχή 
του κειμένου, τη Βενετία Καντσά για τα σημα-
ντικά σχόλια της και την Ειρήνη Αβραμοπούλου 
για την πρόσκληση, τα κριτικά σχόλια και τον 
συνεχή διάλογο.

*    Το άρθρο κατατέθηκε πριν από τις εξελίξεις 
του Νομοσχεδίου για την νομική αναγνώ-
ριση της ταυτότητας φύλου (4491/2017).

Υποσημειώσεις

1  Μια πρώτη εκδοχή του παρόντος άρθρου 
έχει δημοσιευτεί με τη μορφή πρακτικών 
συνεδρίου (Chalkidou, 2015).

2  Στο δελτίο τύπου του 10ου Athens Pride δια-
βάζουμε: «Η ισότιμη πρόσβαση στο οικογε-
νειακό Δίκαιο αποτελεί θεμελιώδη υποχρέ-
ωση μιας σύγχρονης δημοκρατίας. H εξαί-
ρεση πολιτών από το Σύμφωνο Συμβίωσης, 
τον γάμο, την τεκνοποίηση, την παιδοθεσία 
λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
της ταυτότητας φύλου, σημαίνει τον ουσι-
αστικό και επιλεκτικό αποκλεισμό τους από 
την πολιτειακή προστασία και την στέρη-
ση ασφάλειας που αυτή συνεπάγεται. Έχει 
σαν επακόλουθο την δυσχέρανση της στα-
θερότητας στην προσωπική ζωή, την συ-
ναισθηματική όσο κι οικονομική επιβάρυν-
ση στην καθημερινότητα. Με το σύνθημα 
‘Οικογενειακή Υπόθεση’ το Athens Pride 
2014 επισημαίνει την ιδιαίτερη έννοια της 
οικογένειας, όπως την ορίζει κάθε LGBT 
άτομο». Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ (τε-
λευταία ανάκτηση 6/9/2017).

3  Δανείζομαι τον τίτλο από το διαδεδομένο 
πλέον ελληνικό κουίρ σύνθημα «Το πάθος 
για το πρωκτικό είναι δυνατότερο από τον 
αγιασμό».

4  Για τη χρήση της αγγλικής ορολογί-
ας δες την υποκατηγορία greek-style σε 
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Ιούνιος-Ιούλιος 2004 (τελευταία ανάκτηση 
6/9/2017).

17   Για μια ανάλυση της υποχρεωτικής στεί-
ρωσης των τρανς ανθρώπων ως μορφής 
έμφυλης βίας δες το άρθρο της Άννας 
Καραστάθη (Carastathis, 2015).
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μια περφόρμανς, άλλοτε βάση για ένα έργο, άλλοτε ένας 
όγκος ξύλου που πιάνει χώρο και δεν χρειάζεται σε κάτι.
Έχω ένα όνειρο να γίνω σαν αυτό το τραπέζι που παίρνει 
διαφορετική μορφή για την κάθε περίσταση και πάντα 
είναι κάτι άλλο, χωρίς να είναι πάντα χρήσιμο. (Άννα 
Αποστολλέλη)

Το AMOQA καμιά φορά θυμίζει την πλατωνική 
Χώρα. Στα αρχαία ελληνικά η χώρα, γεωγραφικά, 
ήταν ο τόπος εκτός των σωστών ορίων της αρ-
χαίας ελληνικής πόλης. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε 
στην φιλοσοφία από τον Πλάτωνα, στον διάλογό 
του Τίμαιος, για να προσδιορίσει ένα δοχείο, ένα 
τρίτο γένος, έναν χώρο, ένα μητρικό υπόστρωμα 
ή μεσοδιάστημα μέσα από το οποίο περνάει η 
ύλη και παίρνει μορφή. Ο Ζακ Ντεριντά, γοη-
τευμένος από την αμφισημία της φιλοσοφικής 
αυτής έννοιας αναδεικνύει την Χώρα ως το 
τόπο που τίθεται εκτός της διάκρισης μεταξύ 
αισθητού και νοητού ενώ την ίδια στιγμή θέτει 
αυτές τις διακρίσεις και τις προϋποθέσεις τους 
υπό αμφισβήτηση (Derrida, 2000, σελ. 26). 
Έτσι και το AMOQA είναι φορές που μοιάζει να 
δίνει ύλη και μορφή στις ιδέες που περνάνε από 
μέσα του. Σε αντίθεση με την άμορφη Χώρα 
όμως και το ίδιο το μουσείο μορφοποιείται από 
την ύλη που το διαπερνά, τόσο όσον αφορά 
στον χαρακτήρα του όσο και στα άτομα που 

Το AMOQA (Athens Museum of  Queer Arts) μί-
λησε για την εαυτή της στις Ασκήσεις Ελευθερίας, 
κατά την παρουσίαση της στη Βουλή των 
Σωμάτων, τον Σεπτέμβριο του 2016,2 και είπε:

Όταν λοιπόν ανοίξαμε τον χώρο μας και κάναμε τις πρώτες 
μας εκδηλώσεις, είπα στα άλλα μέλη της ομάδας ότι θα 
μπορούσα να αναλάβω οποιοδήποτε ρόλο, εκτός από το 
να μιλήσω. Σιγά σιγά, και ενώ προχωρούσαν οι μήνες και 
συνεχίζαμε, κατάλαβα ότι ήμουν κάθε φορά πιο άνετη και 
πιο έτοιμη να απευθυνθώ σε αυτά τα σώματα που είχαμε 
απέναντί μας […] Το κοινό είχε μετατραπεί, όχι σε «κοινό 
μας», όχι δηλαδή σε συχνούς μας επισκέπτες. Αισθάνομαι 
ότι αρχίζει να μετατρέπεται σε μια μικρή άτυπη κοινό-
τητα. Αυτό τελικά ήταν και η κεντρική μας επιθυμία, 
τουλάχιστον η δική μου. Να συνυπάρξω, να συνδιαλλαγώ, 
να μάθω παρέα με άλλα σώματα, να επιθυμήσω μαζί τους. 
Να παίξω. (Τίνα Βορεάδη)

Είπε ακόμη:

Κάθε φορά που ετοιμάζουμε μια εκδήλωση με πιάνω να 
αναρωτιέμαι: πώς μπορούμε να μικρύνουμε την απόσταση 
ανάμεσα σε αυτήν που φτιάχνει κάτι και το κρεμάει στον 
τοίχο και σε αυτήν που στέκεται και το βλέπει; […] Στον 
χώρο υπάρχει ένα μεγάλο στρογγυλό χαμηλό τραπέζι. Σε 
κάθε εκδήλωση το βλέπω να μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. 
Άλλη φορά είναι το τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονται 
οι ομιλήτριες μιας ημερίδας. Άλλη φορά είναι η σκηνή για 

Περίληψη: Το αθηναϊκό μουσείο κουίρ τεχνών υπάρχει από τον Μάρτη του 2015. Η ίδρυση του έγινε 
εφικτή μέσω μιας γερμανικής υποτροφίας.1 Πέντε μήνες μετά τη λήξη της υποτροφίας ο χώρος λειτουρ-
γεί ως αυτοδιαχειριζόμενος. Τα μέλη της ομάδας του μουσείου, ενεργά χρόνια σε φεμινιστικά και κουίρ 
κινήματα, στην ελλάδα αλλά και στην ισπανία και γερμανία βρέθηκαν γρήγορα αντιμέτωπα από την 
μία με την αποδοχή μιας κοινότητας που της λείπουν οι χώροι συνάντησης από την άλλη με την καχυ-
ποψία της αφομοιωτικής θεσμικότητας και τον παραγκωνισμό από ριζοσπαστικές δικτυώσεις λόγω της 
αρχικής χρηματοδότησης του από ιδιωτικούς φορείς. Από την πλευρά των επίσημων κρατικών θεσμών 
το AMOQA θεωρήθηκε ύποπτο για καταστρατήγηση των χρηστών ηθών και της δημόσιας τάξης, ένα 
επιχείρημα που ανησυχητικά παρακολουθούμε να (επαν)εμφανίζεται στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα όταν 
ο λόγος αφορά στην ομοφυλοφιλία.

Το AMOQA διαδίδει την ομοφυλοφιλία

Aθηναϊκό Mουσείο Kουίρ Tεχνών (AMOQA)

Όταν πιέζω τα δυο μου χέρια μαζί, δεν τίθεται θέμα 
δυο αισθήσεων ταυτόχρονα, όπως όταν κάποια αντιλαμ-
βάνεται δυο αντικείμενα τοποθετημένα δίπλα δίπλα, 
αλλά μιας αμφίσημης διάταξης στην οποία και τα δυο 
χέρια παίρνουν εναλλακτικά το ρόλο αυτού που αγγίζει 
και αυτού που αγγίζεται.
Μορίς Μερλό-Ποντί, 
Η φαινομενολογία της αντίληψης, 1962.
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την απόρριψη αυτής της αίτησης για σωματείο.
Στην συγκεκριμένη αίτηση έχει γραφτεί:

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάδειξη της Κουίρ, 
ΛΟΑΤΚΙ και Φεμινιστικής ιστορίας και πολιτιστικής 
παραγωγής.

Το σωματείο επιδιώκει την επίτευξη του παραπάνω 
σκοπού με την δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων, 
χώρος συνεύρεσης και προβληματισμού, μουσείο, βιβλι-
οθήκη, ταινιοθήκη, στούντιο ηχοληψίας και παραγωγής 
ταινιών. Θα πραγματοποιούνται προβολές ταινιών και 
θα φιλοξενούνται μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Την 
έρευνα πάνω στην Κουίρ, ΛΟΑΤΚΙ και Φεμινιστική 
ιστορία και πολιτιστική παραγωγή, την έκδοση και 
κυκλοφορία κάθε είδους συναφών εντύπων, περιοδικών, 
εφημερίδων και βιβλίων, τη διαχείριση φεμινιστικού και 
ΛΟΑΤΚΙ αρχείου, την παραγωγή ταινιών και ντοκιμαντέρ 
και την κυκλοφορία μουσικών δίσκων […]

Το ειρηνοδικείο αθηνών απάντησε: «Με το πα-
ρακάτω περιεχόμενο η αίτηση είναι αόριστη και 
ελλιπής και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως 
και πρέπει ν’ απορριφθεί».

Πιο συγκεκριμένα το ειρηνοδικείο αθηνών 
απαντά πως οι σκοποί και τα μέσα δεν είναι 
ξεκάθαρα, φοβάται πως: «[…] υποκρύπτεται 
άλλου είδους σκοπός, όπως η διάδοση της 
ομοφυλοφιλίας και εμπορικός σκοπός».

Κατά το ειρηνοδικείο αθηνών μπορεί ο σκοπός 
του σωματείου να είναι κερδοσκοπικός ειδικά 
όταν αναφέρεται στην παραγωγή ταινιών, επίσης 
το ειρηνοδικείο αθηνών νιώθει την ανάγκη να 
ξεκαθαρίσει ότι το AMOQA αντίκειται στο νόμο, 
στα χρηστά ήθη ή στη δημόσια τάξη.

Η μόνη εργασία που συνδυάζει την παρα-
γωγή ταινιών με θέμα την σεξουαλικότητα 
και είναι επικερδής στους καιρούς μας είναι 
η πορνογραφία. Η ειρηνοδίκης υπαινίσσεται 
πως το AMOQA εκτός από την διάδοση την 
ομοφυλοφιλίας θέλει κρυφά να παράξει πορνο-
γραφία, αποδεικνύοντας πως η κατανόηση της 
κουίρ αλλά και της γυναικείας ταυτότητας και 
η προσέγγιση τους από τους συγκεκριμένους 
εκπροσώπους του νόμου και του κράτους είναι 
εφικτή και πραγματοποιείται μόνο διαμέσου 
ακατάλληλων σεξουαλικών φαντασιώσεων.

Για να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με αυτό, το 
AMOQA είναι σαφώς και ένας χώρος σεξου-
αλικότητας. Εμείς ως AMOQA αγαπάμε την 
πορνογραφία: τον Μάιο του ’16 εγκαινιάσαμε 
μια έκθεση σχετικά με το θέμα, που ονομαζόταν 
Falling in Lust,3 και αποτελούνταν από εικαστική 
έκθεση, προβολές και εργαστήρια, διαβάζοντας 
την πορνογραφία σαν ένα είδος πολιτισμικής 
μνήμης αλλά και ζωντανής καταγραφής του 
κουίρ αρχείου, των προσωπικών και συλλογικών 

απαρτίζουν την ομάδα του.
O τόπος όμως της αμφισβήτησης των κυρίαρ-

χων εννοιολογήσεων μπορεί να γίνει και τόπος 
εξορίας. Τόπος εκτός των σωστών ορίων της 
πόλης άλλωστε. Κατά την διάρκεια της εκπαί-
δευσης του προγράμματος stART από το οποίο 
και χρηματοδοτήθηκε η ίδρυση του μουσείου, 
η λέξη AMOQA είχε αντικαταστήσει την λέξη 
πούστης, στο λεξιλόγιο των συνυποτρόφων: 
«…ε καλάα, χα χα αυτός είναι πολύ αμόκα…!».

Μετά το τέλος της πεντάμηνης υποτροφίας, 
μέσω της οποίας το AMOQA κατάφερε να ενοι-
κιάσει έναν χώρο ανοιχτό σε διάφορες συγγενικές 
συλλογικότητες και άτομα, να μετατρέψει τις 
εγκαταστάσεις του καθιστώντας τες προσβά-
σιμες σε άτομα με κινητικές διαφορετικότητες, 
να πληρώσει μισθούς σε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών 
(έρευνα, προγραμματισμό, μεταφράσεις, διερμη-
νεία στην ελληνική νοηματική), να υποστηρίξει 
υλικά συγγενικά πρότζεκτ, να προσκαλέσει 
ακτιβιστές και ακτιβίστριες διαφόρων ηλικιών 
όπως και καλλιτέχνες/ακαδημαϊκούς από την 
ανατολή και τη δύση με σκοπό να δημιουργήσει 
δεσμούς και δίκτυα αλληλεγγύης και έμπνευσης. 
Μετά το τέλος της υποτροφίας συνέχισε να 
λειτουργεί ως ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, 
έχοντας μεγάλες δυσκολίες να καλύψει τα έξοδα 
του, αν και οι εκδηλώσεις πλήθαιναν και το εν-
διαφέρον της κοινότητας μεγάλωνε. Εμείς από 
τη μεριά μας γνωρίζοντας τις δυσκολίες αλλά 
και τα όνειρα μας, και εφόσον η εμπειρία της 
υποτροφίας είχε προσφέρει λύσεις σε διάφορες 
οικονομικές δυσχέρειες, όπως την κάλυψη του 
ενοικίου και τα έξοδα ενός χώρου για όλες μας και 
παράλληλα την υποστήριξη για την υλοποίηση 
διαφόρων αγαπημένων πρότζεκτ, και χωρίς να 
έχουμε κανένα επιχειρηματικό πλάνο, σκεφτή-
καμε να δώσουμε στο AMOQA τουλάχιστον τη 
δυνατότητα να έχει πρόσβαση και σε νέες μικρές 
επιχορηγήσεις στο μέλλον για να καλύπτει τα 
έξοδά του, δίνοντας του την νομική υπόσταση 
του σωματείου.

Λίγους μήνες μετά αρχίσαμε να αντιλαμβανό-
μαστε πως βρισκόμαστε σε μια αμφίσημη θέση. 
Σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ριζοσπαστικών 
πολιτικών και θεσμικών αξιώσεων. Από τη μία 
πολιτικές ομάδες, άτομα και πρωτοβουλίες, συ-
ντρόφισσες κοντινές ή μακρινές, ένιωσαν άβολα με 
την χρηματοδότηση μας από εξωτερικούς φορείς 
και με το αίτημα προς το κράτος για την ίδρυση 
σωματείου, με αποτέλεσμα να μας βλέπουν, 
ακόμα και σήμερα, καχύποπτα. Από την άλλη, οι 
επίσημοι θεσμικοί φορείς αρνήθηκαν ξεκάθαρα 
να νομιμοποιήσουν την ύπαρξη του AMOQA με 
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με άλλα λόγια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για 
την αιτιολόγηση αστυνομικών επιχειρήσεων, 
των επιχειρήσεων «αρετή».

Το 2003 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 
που προετοιμαζόταν για τους ολυμπιακούς 
αγώνες του 2004, αστυνομική επιδρομή στο γκέι 
κλαμπ Spices. Τα ονόματα των συλληφθέντων 
δημοσιοποιήθηκαν σε εφημερίδες και κανάλια. 
Όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, 
εκτός από έναν θαμώνα του κλαμπ, ο οποίος 
αυτοκτόνησε στο κελί του. Οι συλληφθέντες 
αφέθηκαν ελεύθεροι αφού προηγουμένως τα 
ονόματά τους ταυτίστηκαν με κατηγορίες για 
απρεπή συμπεριφορά, χρήση ναρκωτικών και 
παιδικής πορνογραφίας καθώς και διανομής 
παιδικής πορνογραφίας στο internet, οι οποίες 
ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Με αφορμή το περι-
στατικό ακολούθησαν καταγγελίες και δράσεις 
συμπαράστασης από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.7

Τον Φλεβάρη του 2016 ένας οδηγός της μκο 
«χαμόγελο του παιδιού» συνελήφθη «ντυμένος 
με γυναικεία ρούχα» γεγονός που προκάλεσε 
σάλο στις εφημερίδες και τα μμε:

Κάτοικος της περιοχής τον εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητό 
του την Τρίτη, να φορά γυναικεία ρούχα και ψεύτικο 
στηθόδεσμο και ειδοποίησε αμέσως και άλλους κατοίκους 
της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν άντρες της 
ομάδας ΔΙΑΣ, κάνοντας το νεαρό άντρα να φοβηθεί και 
να προσπαθήσει να δραπετεύσει. Τελικά, συνελήφθη.8

Για ποιόν ακριβώς λόγο έσπευσε η ομάδα 
δίας να συλλάβει τον άνθρωπο αυτό; Μήπως 
προσέβαλε και αυτός τα χρηστά ήθη;

Η δημόσια τάξη, από την άλλη, κατά την 
έννοια του άρθρου 33 του αστικού κώδικα είναι το 
σύστημα εκείνων των κεντρικών και ανεπίδεκτων 
παραίτησης κανόνων αναγκαστικού δικαίου που 
συνθέτουν τα πολιτειακά, πολιτιστικά, κοινωνικά 
και οικονομικά θεμέλια κάθε εθνικής έννομης 
τάξης, όπου τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα 
δικαιώματα έχουν κυρίαρχη θέση.9

Οι Bρετανοί νομοθέτες των αρχών του 20ου 
αιώνα, σύμφωνα με τη Lynda Hurt, προέβη-
σαν στην επιτέλεση μιας παράδοξης διπλής 
χειρονομίας, της απαγόρευσης του «αδύνατου» 
(Hurt, 1994, σελ. 16). Της γυναικείας δηλαδή 
ομοφυλοφιλίας. Προβάλλοντας την υπεράσπιση 
των χρηστών ηθών και της δημόσιας τάξης, οι 
νομοθέτες στην ελλάδα του σήμερα επανατο-
ποθετούν την ομοφυλοφιλία στο όριο μεταξύ 
διανοητού και μη διανοήσιμου, αναγνωρίζοντας 
την ως προσβολή και απειλή προς την ομαλή 
και ετερόφυλη, εθνική κοινωνικότητα.

Πού και πώς στεκόμαστε εμείς τελικά, απέ-
ναντι σε αυτή την απειλή, όπως δείχνουν και 

μας σεξουαλικών συναισθημάτων.
Λίγες βδομάδες αφότου έφτασε στα χέρια μας 

η απάντηση του ειρηνοδικείου στην αίτηση του 
AMOQA για ίδρυση σωματείου, ο νυν υπουργός 
εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης κ. 
Σκουρλέτης, προς απάντηση σε κοινοβουλευτι-
κή ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την 
άρνηση του ειδικού ληξιαρχείου του υπουργείου 
εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη 
γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της 
συζύγου της μητέρας του δήλωσε πως κάτι 
τέτοιο προσκρούει στα χρηστά ήθη ή γενικά 
στη δημόσια τάξη. Μια γνωμοδότηση που έχει 
κατ’ ουσίαν ανατραπεί από μεταγενέστερες του 
νομικού συμβουλίου του κράτους και που αφορά 
το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο, ενώ η υπόθεση 
του τέκνου αφορά εφαρμογή εθνικού, ελληνικού 
δικαίου!4

Ψάχνοντας έναν ορισμό για το τι είναι επιτέλους 
τα χρηστά ήθη που προσβάλλονται τόσο συχνά 
τελευταία βρήκαμε αυτόν:

Τα χρηστά ήθη είναι άγραφη πηγή δικαίου. Ως χρηστά 
ήθη ορίζονται οι αντιλήψεις του μέσου συνετού ανθρώπου. 
Ως περιέχοντες άγραφους κανόνες, τα χρηστά ήθη δεν 
μπορούν να υπερισχύσουν αντίθετης διατάξεως γραπτού 
νομοθετήματος. Η ερμηνεία, όμως, των γραπτών νο-
μοθετημάτων δέον να λαμβάνει υπ’ όψη της τα χρηστά 
ήθη. Οι κανόνες των χρηστών ηθών δεν είναι στατικοί, 
αλλά εξελίσσονται διαρκώς, ανάλογα με τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες.5

Μετά από τον ορισμό αυτό, φυσικά ακολουθούν 
μια σειρά ερωτημάτων, όπως ποιος είναι ο μέσος 
συνετός άνθρωπος; Τι ρόλο έχουν παίξει τα χρη-
στά ήθη, πώς έχουν επηρεάσει ή/και περιορίσει 
τις ΛΟΑΤΚΙ+ ζωές μας στη σύγχρονη ελλάδα; 
Ανατρέχοντας στο μπλογκ του νομικού Βασίλη 
Σωτηρόπουλου συναντάμε άλλη μια περίπτωση 
περιορισμού της ελεύθερης βούλησης ΛΟΑΤΚΙ+ 
υποκειμένων αποτέλεσμα της λειτουργίας της 
αόριστης νομικής έννοιας των «χρηστών ηθών».6

Ο Άρειος Πάγος ακύρωσε με μια εξευτελιστική για τη 
μνήμη του νεκρού ομοφυλόφιλου διαθέτη απόφαση (2006), 
τη διαθήκη με την οποία καθιστούσε κληρονόμους τους 
εραστές του. Σημειωτέον ότι, για να φτάσει σε αυτό το 
αποτέλεσμα, ο Άρειος Πάγος χρησιμοποίησε τη «γενική 
ρήτρα της αντίθεσης στα χρηστά ήθη», μια διάταξη 
δηλαδή την οποία –πρακτικά– ερμηνεύει κατά το δοκούν 
και –τυπικά– σύμφωνα με τις «τρέχουσες αντιλήψεις του 
μέσου, υγιώς σκεπτόμενου ανθρώπου».

Το μεταφραστήρι της google μεταφράζει το επί-
θετο χρηστά ως honest. Τα χρηστά ήθη μπορούν 
να μεταφραστούν λοιπόν ως τίμια ήθη, ή/και ως 
ήθη εν χρήσει. Οι τίμιες και εν χρήσει συνήθειες, 
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θα είναι σύντομη. Σύντομη και οδυνηρή για αυτό 
ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα παραμύθια που θα βοηθήσουν να 
έρθει το τέλος της.
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Βιογραφικό

Το AMOQA είναι ένας υβριδικός χώρος έρευνας 
και προώθησης τεχνών και σπουδών πάνω στη 
σεξουαλικότητα και τα φύλο.Φιλοξενεί βραδιές και 
φεστιβάλ performance, προβολές ντοκιμαντέρ για 
τις πολιτικές του σώματος, όπως και κουίρ ταινιών 
πειραματικής φόρμας, εργαστήρια τεχνολογίας, 
διαλέξεις πάνω σε έμφυλα ζητήματα, παρουσιά-
σεις κουίρ μουσικής και άλλα. Παράλληλα, έχει 
ξεκινήσει το χτίσιμο ενος ΛΟΑΤΚΙ+ αρχείου, 
φέρνοντας μαζί συλλογές, έργα τέχνης, ζινάκια, 
συνεντεύξεις, ταινίες, φωτογραφία κλπ, στην 
προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η ιστορία του 
ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. To AMOQA 
θα ήθελε να δράσει ως χώρος συνάντησης για 
τη δικτύωση ερευνητών και δημιουργών που 
δουλεύουν πάνω στις πολιτικές του σώματος, 
με σκοπό τη δημιουργία καινούριων πρότζε-
κτς και την ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων. 
Το AMOQA λειτουργει επίσης ως μια ανοιχτή 
πλατφόρμα όπου διάφορες ακτιβιστικές φεμι-
νιστικές ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότητες βρίσκουν 
ασφαλή χώρο για τις συναντήσεις τους και τις 
εκδηλώσεις τους.
Email: athensmuseumofqueerarts@gmail.com
Web page: http://amoqa.net/

Δείτε σχετικά:
What is amoqa?, 6:56’, (2016).
Bιντεoπαρουσίαση του AMOQA στα πλαίσια 
της ημερίδας (μη) επιτέλεση ως μέθοδος (επιμ. Υ. 
Βουρλούμη), Green Park, 29/10/2016.
Διαθέσιμο στο: https://vimeo.com/192434196
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προχωρήσουμε βιαστικά και να παρασυρθού-
με από τη βουή του νέου, μια βουή που μπορεί 
να καταλήξει να είναι το μοναδικό πράγμα που 
ακούγεται, εμποδίζοντας τη δυνατότητά μας να 
ανοίγουμε τα αυτιά μας σε ό,τι έχει προηγηθεί.

Κάτι άλλο που απολάμβανα ιδιαίτερα στην 
ομάδα ανάγνωσης ήταν η προσοχή που δίναμε 
στα ίδια τα βιβλία ως υλικά αντικείμενα. Κάθε 
μία από εμάς είχε το αντίγραφό της, ενώ κά-
ποια από τα βιβλία μας τα είχαμε ταλαιπωρή-
σει και τα είχαμε διαβάσει ξανά και ξανά, τα 
είχαμε φθείρει και κατά κάποιο τρόπο είχαμε 
ζήσει μέσα τους. Θεωρώ ότι μπορεί κάλλιστα 
κάποια να ζει μέσα στα βιβλία· τόσες και τόσες 
φεμινίστριες άρχισαν τις φεμινιστικές ζωές τους 
ζώντας μέσα σε βιβλία! Έτσι συνειδητοποίησα 
πώς σχηματίζεται η φεμινιστική κοινότητα με 
την ανταλλαγή βιβλίων, με τέτοιο τρόπο που 
η κοινωνικότητα της ζωής των βιβλίων γίνεται 
μέρος της δικής μας κοινωνικότητας. Τα φεμι-
νιστικά βιβλία αλλάζουν χέρια με πολλούς τρό-
πους και αλλάζουν και εμάς τις ίδιες, κυκλοφο-
ρώντας ανάμεσά μας.

Η επιστροφή στα πρώτα βιβλία είναι και 
ένας τρόπος να ξανα-κατοικούμε στον κόσμο 
από όπου έχουν αναδυθεί τα βιβλία. Και υπάρ-
χουν πολλοί κόσμοι. Διότι κάποιες από εσάς 
που βρίσκεστε σήμερα εδώ θα διαβάζετε για 
μια εποχή στην οποία δεν έχετε βρεθεί ποτέ· 
θα διαβάζετε για διαμάχες στις οποίες δεν εί-
χατε πάρει μέρος, καθώς ήσασταν πολύ μικρές, 

Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα 
εδώ για να μιλήσω για το κλασικό πλέον φεμινι-
στικό βιβλίο της Ann Oakley, Sex, gender and society 
που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1972, αλλά 
και να εξετάσω το ερώτημα του τι σημαίνει να 
επανεξετάζουμε τα κλασικά φεμινιστικά κείμενα. 
Ήμουν κι εγώ μέλος της ομάδας ανάγνωσης των 
Κλασικών Φεμινιστικών Κειμένων στο Τμήμα 
Γυναικείων Σπουδών του Λάνκαστερ που μόλις 
ανέφερε η Sarah Franklin. Η αλήθεια είναι πως 
σήμερα, με το πρώτο πάνελ, έχοντας δίπλα μου 
την Beverley Skeggs και τη Σάρα, νιώθω σαν 
να βρίσκομαι και πάλι σε μια από τις συναντή-
σεις του Λάνκαστερ. Κατά μια έννοια, βέβαια, 
αυτό είναι ο φεμινισμός, η δημιουργία σχέσε-
ων και συνδέσεων που μπορούμε να παίρνου-
με μαζί μας ακόμα και όταν αφήνουμε πίσω μας 
έναν τόπο. Αυτή η ομάδα ανάγνωσης ήταν μία 
από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω αποκτήσει 
μέχρι στιγμής στη ζωή της φεμινιστικής διανόη-
σης. Έχω αγαπήσει τη δουλειά που κάναμε ανα-
λύοντας υλικό που τώρα μπορεί να θεωρείται ξε-
περασμένο, βρίσκοντας στο υλικό αυτό άφθονες 
πηγές, έννοιες και λέξεις που σκέφτομαι συχνά 
σαν σανίδες σωτηρίας που έχουν την ικανότη-
τα να σε βγάζουν από σκοτεινές και μπερδεμέ-
νες καταστάσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημα-
ντικό να σκεφτόμαστε τη δουλειά που κάνουμε 
εδώ σαν δόσιμο χρόνου: ό,τι βρίσκεται πίσω μας 
αξίζει να αναλυθεί, αξίζει να το φέρουμε μπροστά 
μας, κάνοντας έτσι μια παύση, αρνούμενες να 

Η παρακάτω ανακοίνωση παρουσιάστηκε σε ένα συμπόσιο «επανεξέτασης των κλασικών φεμινιστι-
κών κειμένων» που έγινε το 2013, όπου στοχαστήκαμε γύρω από το σημαντικό και θεμελιώδες έργο της 
Ann Oakley Sex, gender and society, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1972. Η Αν συμμετείχε στην εκ-
δήλωση και ανταποκρίθηκε απλόχερα στις ανακοινώσεις. Ελπίζω να επιστρέψω στο ερώτημα του πώς 
μπορούμε να φροντίσουμε τις ιστορίες της φεμινιστικής διανόησης στο Living a feminist life. Ελπίζουμε, 
επίσης, να οργανώσουμε και άλλες εκδηλώσεις για την επανεξέταση των κλασικών φεμινιστικών κει-
μένων. Σας παρακαλώ να προτείνετε όσα κείμενα θεωρείτε ότι θα ήταν καλό να επανεξετάσουμε!

Η ανακοίνωση είναι αφιερωμένη σε όλες τις φεμινίστριες που μετέτρεψαν τις Γυναικείες Σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ σε μια εμπειρία που συνεχώς αλλάζει χέρια!

Παρουσίαση στο Συμπόσιο Επανεξέτασης των Κλασικών Φεμινιστικών Κειμένων, 
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ 
17 Μαΐου 2013

Αλλάζοντας χέρια: Μερικές σκέψεις για το Sex, Gender 
and Society της Ann Oakley

Sara Ahmed

μετάφραση: Ουρανία Τσιάκαλου
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θηλυκό πρέπει να σημαίνει ότι είσαι ή κάνεις το 
χ πράγμα χάνει έδαφος.

Το βιβλίο αυτό μας υπενθυμίζει πόσο σημα-
ντικό είναι να γράφουμε για τις κοινωνικές κα-
τηγορίες με τρόπο που τις κάνει να χάνουν έδα-
φος. Ο στοχασμός γύρω από τα αρχεία που συ-
γκεντρώνει αυτό το βιβλίο ήταν για μένα μια 
πολύ ωφέλιμη άσκηση: στο Κεφάλαιο 6, «Sex 
and gender», η Αν αναφέρεται στο έργο του 
John Money, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του 
για το βιολογικό και κοινωνικό φύλο δουλεύο-
ντας με μεσοφυλικά υποκείμενα. Επέλεξα αυτή 
τη λεπτομέρεια επειδή μάς δείχνει ότι τα φε-
μινιστικά αρχεία ήταν εξ αρχής κουίρ αρχεία 
και πηγάζουν από τις περιπτωσιολογικές μελέ-
τες εκείνων των σωμάτων που δεν ευθυγραμ-
μίζονται. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, και 
μιλάω ως κάποια που τοποθετείται στις κουίρ 
σπουδές αλλά και στις σπουδές φύλου, καθώς 
πολύ συχνά το έργο των κουίρ σπουδών μοιά-
ζει να ξεχνά το παλαιότερο φεμινιστικό έργο 
των σπουδών φύλου. Εγώ δεν θα πρότεινα 
έναν «μονόδρομο» αξιώνοντας να θυμόμαστε 
τα πρώτα υλικά του φεμινισμού, καθώς το έργο 
των κουίρ σπουδών –και ιδιαίτερα το έργο που 
αφορά τη μεσοφυλικότητα– θα μας βοηθούσε 
να επανεξετάσουμε το έργο του Μάνεϊ με μια 
πολύ πιο κριτική ματιά. Έτσι λοιπόν, οι φεμινι-
στικές και οι κουίρ σπουδές θα μπορούσαν να 
μάθουν από τις αμοιβαίες τους ιστορίες μέσα 
από τον στοχασμό στη βάση των κοινών τους 
υλικών ή αρχείων. Τότε λοιπόν, η αντίληψή 
μας για τα «υλικά» θα διευρυνόταν αυτομάτως 
και δεν θα συμπεριλάμβανε μόνο κείμενα και 
έγγραφα, ή περιπτωσιολογικές ιστορίες –σαν 
ένα άτομο που μετασχηματίζεται σε έγγραφο– 
αλλά και σώματα και ζωές. Το γεγονός ότι τα 
σώματά μας γίνονται μέρος ενός φεμινιστικού 
και κουίρ αρχείου δεν θα έπρεπε να μας προκα-
λεί καμία έκπληξη, όπως επίσης δεν θα έπρεπε 
να μας προκαλεί έκπληξη το ότι οι φεμινιστικές 
και οι κουίρ θεωρίες φρόντιζαν πάντα να στο-
χάζονται μέσα από και μαζί με τα σώματα που 
διαταράσσουν την απόδοση του βιολογικού και 
του κοινωνικού φύλου. Πολύ συχνά μαθαίνουμε 
για την απόδοση του φύλου από εκείνες που δεν 
καταφέρνουν να την εκπληρώσουν.

Έτσι λοιπόν, όταν σκέφτομαι τα «κλασικά 
φεμινιστικά κείμενα», δεν σκέφτομαι μόνο την 
πρόσληψη κάποιων βιβλίων, αλλά και τον φεμι-
νιστικό μόχθο, που δεν είναι μόνο πνευματικός 
αλλά και χειρωνακτικός και σωματικός μόχθος. 
Σκέφτομαι, δηλαδή, τη φεμινιστική εργασία ως 
χειρωνακτική εργασία· για να αλλάζεις χέρια 
πρέπει να δουλεύεις με τα χέρια. Μπορούμε, 

ή δεν είχατε καν γεννηθεί. Ένα βιβλίο μπορεί να 
προηγείται από εμάς από πολλές και διάφορες 
απόψεις. Και η ανάγνωση ενός βιβλίου μπορεί 
να μοιάζει με επίσκεψη σε ένα μέρος. Μπορεί να 
μοιάζει με περιπλάνηση σε ένα μέρος που μπο-
ρεί να είναι οικείο επειδή έχεις ξαναβρεθεί εκεί, 
ή να είναι ανοίκειο επειδή το επισκέπτεσαι για 
πρώτη φορά ή επειδή έχεις καιρό να το επισκε-
φτείς. Η ανάγνωση ενός πολυδιαβασμένου βι-
βλίου μπορεί να σου δίνει την αίσθηση ότι γίνε-
σαι ξένη· και όπως συμβαίνει με κάθε βίωμα που 
μπορεί να έχουμε ως ξένες, ως σώματα που δεν 
νιώθουν σαν στο σπίτι τους, η διαδικασία αυτή 
μπορεί να είναι αποκαλυπτική.

Κάτι που μου θύμισε η επανεξέταση αυτού του 
κλασικού φεμινιστικού κειμένου ήταν η κινητικό-
τητα που απαιτεί η εξερεύνηση του φύλου ως βι-
ολογικό (sex) και ως κοινωνικό (gender): η χρήση 
μιας μεγάλης γκάμας υλικών από την επιστή-
μη των ορμονών, τα ανθρωπολογικά συγγράμ-
ματα, την ψυχολογία και τα ιστορικά κείμενα. 
Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να σκε-
φτούμε αυτό το βιβλίο στη βάση των ίδιων του 
των αρχείων: στη βάση των υλικών που συγκε-
ντρώνει. Ενθουσιάστηκα επίσης με την αναφο-
ρά στην μπροσούρα του 1620 Hic Mulier που 
σύμφωνα με την περιγραφή της Αν «έμοιαζε με 
μια νεωτερική διαμαρτυρία εναντίον της αρρε-
νωπότητας των απελευθερωμένων γυναικών· 
ασκούσε κριτική στην ανεξαρτησία της ελισα-
βετιανής γυναίκας, η οποία έκανε πολλούς αν-
θρώπους να φοβούνται ότι θα διέλυε τη γαμήλια 
και την οικιακή ευτυχία». Αυτό το παράθεμα μού 
τράβηξε την προσοχή μόνο και μόνο επειδή με 
βοήθησε να ακούσω –και σκέφτομαι συχνά ότι 
η ιστορία είναι σημαντική επειδή μας δίνει έναν 
τρόπο να ακούμε– ότι οι νεoτερικές ανησυχίες 
για το ποια απειλεί τι είναι αντηχήσεις· να ακού-
σω την ιστορία σαν κάτι που επαναλαμβάνεται. 
Νομίζω ότι εδώ αξίζει να κάνω ένα γενικότερο 
σχόλιο: για να αναλύσουμε το βιολογικό και το 
κοινωνικό φύλο ως κοινωνικά φαινόμενα χρειά-
ζεται να αντλήσουμε από πολλές και διάφορες 
πηγές. Τα διαφορετικά υλικά γίνονται εργαλεία 
που επιτρέπουν στην Αν να δείξει τις διαφορε-
τικές πτυχές της λειτουργίας του βιολογικού και 
του κοινωνικού φύλου. Τα ανθρωπολογικά υλικά, 
για παράδειγμα, βοηθούν στην ανάδειξη της δι-
αφοροποίησης, και ενώ μπορεί σήμερα να μας 
φαίνεται προφανές γιατί η διαφοροποίηση έχει 
σημασία, αξίζει να αναλογιστούμε γιατί η «δια-
φοροποίηση» είχε και συνεχίζει να έχει τη χρη-
σιμότητά της στη φεμινιστική επιχειρηματολο-
γία: εάν το τι σημαίνει να είσαι θηλυκό διαφέρει 
ανά τόπο και εποχή, τότε η ιδέα ότι το να είσαι 
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με το Sex, gender and society, στο κείμενο αυτό η 
Ρούμπιν δεν παραθέτει τον Μάνεϊ). Θεωρώ ότι 
λόγω της προθυμίας της να αποδείξει πόσο ση-
μαντική είναι η συνεισφορά του Μάνεϊ, το έργο 
της Τζέρμον ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει 
σε μια συμβατική διανοητική γενεαλογία που θα 
παρουσιάζει τους άντρες συγγραφείς ως πρω-
ταρχικούς. Για αυτό τον λόγο μού έκανε εντύπω-
ση το γεγονός ότι η Γκέιλ Ρούμπιν επιβεβαιώνει 
την εικασία της Τζέρμον για το πόσο σημαίνων 
υπήρξε ο Μάνεϊ, σημειώνοντας ότι το φύλο ως 
ιδέα υπήρχε «στον αέρα, στο νερό, στις συζη-
τήσεις» (2012, σελ. 14-15). Οι έννοιες δεν είναι 
απλές εφευρέσεις από το τίποτα, ούτε προέρ-
χονται από τα άτομα. Μπορεί να υπάρχουν πα-
ντού στην ατμόσφαιρα, στον αέρα που εισπνέ-
ουμε και εκπνέουμε, σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι 
κινείται. Αυτή η προσέγγιση των εννοιών μού 
αρέσει, επειδή μας επιτρέπει να αποφεύγουμε 
αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κάπως 
απλοϊκά «φετιχισμό των εννοιών», να αποφεύ-
γουμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε τις έννοιες 
σαν να έχουν δική τους ζωή, ανεξάρτητη από 
τα σώματα και τον μόχθο όσων έχουν εμπλακεί 
στη δημιουργία τους. Μου αρέσει να σκέφτομαι 
τις φεμινιστικές έννοιες σαν «ιδρωμένες έννοι-
ες», σαν έννοιες που αποκαλύπτουν τη σωματι-
κή δουλειά ή προσπάθεια που έγινε για να δημι-
ουργηθούν. Σκέφτηκα τις «ιδρωμένες έννοιες» 
για πρώτη φορά σε σχέση με το έργο της Audre 
Lorde. Το Sister outsider που εκδόθηκε το 1984 
είναι άλλο ένα σημαντικό κλασικό φεμινιστικό 
κείμενο, όπου ανέπτυξε ορισμένα επιχειρήματα 
περιγράφοντας τις καταστάσεις στις οποίες είχε 
βρεθεί ως μαύρη λεσβία γυναίκα σε έναν λευκό 
στρέιτ αντρικό κόσμο. Ο τρόπος με τον οποίο 
περιγράφει η Λορντ το βίωμά της σε σχέση με 
τον ρατσισμό μάς δίνει μια εννοιολόγηση του 
ρατσισμού που μας επιτρέπει να επιστρέφουμε 
σε αυτά τα βιώματα με νέους τρόπους. Εάν οι 
έννοιες προέρχονται κατά κάποιο τρόπο από τα 
σώματα, τότε μπορούν και να επιστρέφουν σ’ 
αυτά, επιτρέποντάς μας να ξανα-κατοικήσου-
με το σώμα με νέες αντιλήψεις.

Εάν η φεμινιστική ιστορία περιλαμβάνει την 
ιστορία των ιδεών, τότε είναι και πρέπει να 
είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε αυτές τις ιδέες 
από τα ίδια μας τα σώματα. Οι ιδέες φθείρο-
νται όπως και εμείς, αλλάζουν με το πέρασμα 
του χρόνου. Στην πορεία της γραφής της Αν, 
έχει γίνει μια μετατόπιση στη θεώρηση του 
φύλου ως κοινωνικό και ως βιολογικό. Στο Sex, 
gender and society, γίνεται ένας ξεκάθαρος διαχω-
ρισμός μεταξύ τους, ο οποίος αντιστοιχεί στον 
διαχωρισμό της βιολογίας από τον πολιτισμό, 

λοιπόν, να θεωρήσουμε το φύλο φεμινιστικό προ-
ϊόν, μπορούμε να σκεφτούμε πώς το φύλο ως έν-
νοια «φτιάχνεται» από υλικά. Για να εργαστού-
με γύρω από το φύλο απαιτείται η εργασία του 
αναστοχασμού σε σχέση με το έργο του φύλου: 
χρειάζεται να σκεφτόμαστε πώς το φύλο κατά 
κάποιο τρόπο είναι παντού, όχι μόνο ως απόδο-
ση αξίας στο άτομο, αλλά και ως σύνθετο και 
επιτυχημένο κοινωνικό σύστημα καταμερισμού 
της αξίας. Στο δοκίμιο που έγραψε αργότερα, «A 
brief  history of  gender» (1997), η Αν περιγρά-
φει το εγχείρημά της σαν «ανίχνευση της ανό-
δου και της πτώσης του φύλου ως εργαλείου για 
να αντιλαμβανόμαστε τη θέση των γυναικών». 
Θεωρώ αυτή την προσέγγιση πολύ ενδιαφέρου-
σα, όχι μόνο επειδή αντιμετωπίζει το φύλο ως 
εργαλείο ή ως μέσο για την επίτευξη ενός στό-
χου –ως τρόπο να αντιλαμβανόμαστε την κοινω-
νική θέση των γυναικών– αλλά και επειδή απο-
δίδει στο φύλο μια σταδιοδρομία με σκαμπανε-
βάσματα, δυσκολίες και δοκιμασίες. Πρόκειται 
για έναν ενδιαφέροντα τρόπο να σκεφτόμαστε 
μια έννοια αναγνωρίζοντας ότι έχει τη δική της 
ιστορία, η οποία μπλέκεται με την ιστορία ενός 
πολιτικού κινήματος και τις προσωπικές ιστορί-
ες όσων από εμάς αποτελούν κομμάτι του κινή-
ματος αυτού. Στο ίδιο δοκίμιο, η Αν υποστηρί-
ζει ότι «η ιστορία του φεμινισμού είναι συνυφα-
σμένη με την ιστορία του φύλου» (σελ. 29). Αυτή 
η «συνύφανση» σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίζουμε την ιστορία του φύλου σαν να 
ήταν απλώς η ιστορία μιας ιδέας. Το φύλο είναι 
σαν «αυτοκόλλητο»· κουβαλάει πάνω του ό,τι 
του έχει συμβεί. Ή, όπως αναφέρει η Αν παρα-
κάτω στο ίδιο δοκίμιο: «Το φύλο έχει συσσωρεύ-
σει μια ιστορία χρήσεων και καταχρήσεων, πολι-
τικών σκοπών και παρεκκλίσεων, ολισθημάτων 
και συγχύσεων· και όπου και να πάει θα φέρνει 
μαζί του αυτή την ιστορία» (σελ. 53).

Κάποια μου θύμισε το βιβλίο που έγραψε η 
Τζένιφερ Τζέρμον για το φύλο το 2009, το οποίο 
παρουσιάζει μια ιστορία για το πώς μπήκε το 
«φύλο» στον φεμινισμό. Ο υπότιτλος του βι-
βλίου της Τζέρμον είναι «μια γενεαλογία μιας 
ιδέας». Το βιβλίο αυτό αναφέρθηκε πρόσφα-
τα στο Deviations της Γκέιλ Ρούμπιν, μια ανθο-
λογία για το πρώιμο και το πιο πρόσφατο έργο 
της Ρούμπιν στη φεμινιστική ανθρωπολογία. Η 
Τζέρμον εικάζει ότι στο κλασικό φεμινιστικό κεί-
μενο «Οι Ανταλλαγές των Γυναικών», το οποίο 
δημοσιεύτηκε τρία χρόνια μετά το Sex, gender and 
society το 1975, η Ρούμπιν αναπτύσσει την έννοια 
του συστήματος του φύλου ως βιολογικού και ως 
κοινωνικού επηρεασμένη από το έργο του Τζον 
Μάνεϊ (πρόκειται για εικασία, καθώς σε αντίθεση 
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το ερώτημα εάν κάποιο κομμάτι αυτού που απο-
καλείται «τζέντερ κουίρ» αποτελεί έναν τρόπο 
εκπλήρωσης της φεμινιστικής ελπίδας για την 
απο-εμφυλοποίηση, η οποία συχνά επιτυγχάνε-
ται μέσα από τον πολλαπλασιασμό των φύλων 
και όχι από την εξαφάνιση του ίδιου του φύλου. 
Ό,τι και αν έχει συμβεί στο φύλο, όσες νέες και 
απροσδόκητες αποχρώσεις του φύλου και αν 
έχουν δημιουργηθεί, συνεχίζω να πιστεύω ότι 
είναι πιο δύσκολο να επενδύσουμε τις φεμινι-
στικές ελπίδες στην απο-εμφυλοποίηση, ίσως 
επειδή το φύλο δεν μπορεί να περιοριστεί από 
τον πολιτισμό ή ως πολιτισμός, αφού κατά κά-
ποιο τρόπο υπάρχει παντού. Αυτό, βέβαια, δεν 
σημαίνει πως δεν ενθουσιάστηκα όταν ξανα-
διάβασα το τελευταίο κεφάλαιο του Housewife, 
«Breaking the circle», το οποίο μας καλεί σε μια 
ιδεολογική επανάσταση για την κατάργηση της 
οικογένειας και των έμφυλων ρόλων! Θεωρώ 
ότι δεν είναι κακό να χάνουμε την εμπιστοσύνη 
που έχουμε σε κάποιους από τους όρους μας: 
πολύ συχνά, η απώλεια της εμπιστοσύνης μάς 
δίνει την ευκαιρία να κάνουμε νέες σκέψεις. 
Και κατά μια έννοια, η απώλεια της ελπίδας 
για το φύλο ή την απο-εμφυλοποίηση αντανα-
κλά απλώς το γεγονός ότι ακόμα και οι δικές 
μας έννοιες και λέξεις έχουν μια ζωή διαφορε-
τική από αυτή που τους δίνουμε εμείς: ξέρουμε 
όλες πόσο εύκολα μπορεί το «φύλο» ή η λέξη 
«gender» της αγγλικής να μετατραπεί σε ευφη-
μισμό, για να αποφύγουμε μια πιο ενοχλητική 
λέξη όπως το «sex» της αγγλικής ή η λέξη «γυ-
ναικείο» στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Ήμουν ανά-
μεσα σε αυτές που αγωνίστηκαν για να συνεχί-
σουν οι Γυναικείες Σπουδές να λέγονται «γυναι-
κείες», ως φεμινιστική ανταπάντηση στην ενό-
χληση που ήξερα ότι προκαλούσε αυτή η λέξη, 
κι αυτός είναι ένας τρόπος να πούμε όχι στην 
οικουμενικότητα του πανεπιστημίου. Κάθε κί-
νηση που προκαλεί λιγότερη ενόχληση με βρί-
σκει πάντα καχύποπτη!

Μπορούμε, επίσης, να παρατηρήσουμε μια 
μετατόπιση στο έργο της Αν, στο σημείο όπου 
γράφει στο «A brief  history of  gender» ότι: «ο 
διαχωρισμός του φύλου σε κοινωνικό και βιο-
λογικό δεν θέτει υπό διερώτηση το πώς κατα-
σκευάζει η κοινωνία το ίδιο το φυσικό σώμα» 
και ότι «το βιολογικό φύλο δεν είναι πιο φυσικό 
από το κοινωνικό, δεδομένου ότι όταν μιλάμε 
για οποιοδήποτε από τα δύο, δεν παύουμε να 
διαμεσολαβούμαστε από την ύπαρξή μας ως 
κοινωνικά όντα» (σελ. 30). Οι έννοιες που χρη-
σιμοποιούμε για να εξηγήσουμε αυτό στο οποίο 
εναντιωνόμαστε αναθεωρούνται συνεχώς· σ’ 
αυτή τη διαδικασία συμβαίνει να χάνουν ακόμα 

με το βιολογικό φύλο να αναφέρεται στις βιο-
λογικές διαφορές, την ορατή διαφορά των γεν-
νητικών οργάνων, τη διαφορά της αναπαρα-
γωγικής λειτουργίας, και το κοινωνικό φύλο να 
συνιστά «πολιτισμικό ζήτημα» που αναφέρεται 
στην κοινωνική ταξινόμηση της «αρρενωπότη-
τας» και της «θηλυκότητας» (σελ. 16). Φυσικά, 
ο διαχωρισμός αυτός έγινε για συγκεκριμένους 
λόγους: είχε μια ορισμένη χρησιμότητα, καθώς 
έδειχνε ότι πολλά από τα στοιχεία που θεωρού-
νται φυσικά ή βιολογικά, αναγκαία ή αναπόφευ-
κτα, είναι στην πραγματικότητα δημιουργήματα 
ή κατασκευάσματα. Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα 
να σημειώσω ότι το πρώτο φεμινιστικό κείμενο 
που διάβασα και ασκούσε κριτική στη διάκριση 
του «βιολογικού και κοινωνικού φύλου» από φε-
μινιστική σκοπιά δεν ήταν η Αναταραχή φύλου της 
Judith Butler (1990), που αποτελεί και το πιο δι-
άσημο παράδειγμα αυτής της κριτικής (το βιβλίο 
αυτό το διάβασα για πρώτη φορά όταν έκανα το 
διδακτορικό μου στα τέλη του 1991). Αντιθέτως, 
το πρώτο κείμενο που διάβασα και ασκούσε αυτή 
την κριτική ήταν ένα άρθρο της Αυστραλής φιλο-
σόφου Moira Gatens με τίτλο «A critique of  the 
sex-gender distinction», το οποίο είχε δημοσιευ-
θεί το 1983 στο βιβλίο Beyond marxism: Interventions 
after Marx. Ένας λόγος για τον οποίο σας δίνω 
αυτή τη βιογραφική λεπτομέρεια είναι επειδή 
δείχνει πώς τα φεμινιστικά ταξίδια μας –το πώς 
φτάσαμε στο ένα ή στο άλλο κείμενο ή επιχεί-
ρημα, στη μια ή στην άλλη έννοια– εξαρτώνται 
από την ιστορική και κοινωνική μας κατάσταση, 
από του πού βρισκόμαστε. Στο πλαίσιο του φε-
μινισμού, έχει ασκηθεί κριτική στον διαχωρισμό 
του φύλου σε βιολογικό και κοινωνικό από πολ-
λές φεμινίστριες που προέρχονται από διαφορε-
τικά εθνικά πλαίσια. Για παράδειγμα, όπως ήδη 
γνωρίζετε πολλές από εσάς, αποτελούσε αναπό-
σπαστο κομμάτι της κριτικής των γαλλίδων υλι-
στριών φεμινιστριών όπως η Christine Delphy. 
Συνεπώς, η κριτική που έχει ασκηθεί από τον 
φεμινισμό στον διαχωρισμό του φύλου σε βιολο-
γικό και κοινωνικό μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι 
της φεμινιστικής ιστορίας του φύλου.

Κάτι που θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε 
σ’ αυτή την ιστορία είναι η σταδιακή απώλεια 
της ελπίδας που έφερνε το «κοινωνικό φύλο» ως 
κατηγορία που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο 
να είναι σωτήρια. Φυσικά, δεν υπονοώ ότι ήταν 
ποτέ αυτή η ελπίδα οικουμενική, γιατί σίγουρα 
δεν ήταν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι με την απώλεια 
αυτή ελαττώθηκε και η βεβαιότητα για την έννοια 
της «απο-εμφυλοποίησης». Θα ήταν ενδιαφέρον 
να διαβάσουμε το έργο των κουίρ και των τρανς 
σπουδών μέσα από αυτό το πρίσμα: να θέσουμε 
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βεβαιότητας». Η παθιασμένη βεβαιότητα μπο-
ρεί να υποστηρίξει αυτό που η λογική θέτει σε 
εκκρεμότητα. Και πράγματι, όταν σκέφτηκα 
πώς μπορεί να διαβαστεί το Sex, gender and society 
παράλληλα με το πρόσφατο φεμινιστικό έργο 
για το συν-αίσθημα και το συναίσθημα, συνει-
δητοποίησα τη σημασία της φεμινιστικής κοι-
νωνιολογίας ως προσέγγισης, ως τρόπου να 
σκεφτόμαστε ότι ακόμα και τα φαινόμενα που 
μοιάζουν να είναι απροσδιόριστα και ψυχολογι-
κά, όπως τα αισθήματα (feelings), μπορούν να 
θεωρηθούν κοινωνικές μορφές που εμφανίζουν 
συγκεκριμένα μοτίβα και συχνότητα. Θα έλεγα, 
λοιπόν, ότι τώρα, σε έναν κόσμο όπου οι ανι-
σότητες γίνονται όλο και πιο βαθιές, ακόμα και 
στην κοινωνιολογία χρειαζόμαστε αυτό ακριβώς 
το είδος δομικής ανάλυσης όσο τίποτα άλλο. 
Όταν ο Zygmunt Bauman περιγράφει τα υγρά 
σαν μια «εύστοχη μεταφορά για την εποχή μας» 
λόγω της «εγγενούς αδυναμίας τους να διατη-
ρήσουν το σχήμα τους» (Gane, 2010, σελ. 19), 
εγώ θέλω να απαντήσω πως όχι, στην πραγ-
ματικότητα οι θεσμοί και οι κοινωνικές μορφές 
είναι εντυπωσιακά καλές στο να διατηρούν το 
σχήμα τους. Ίσως εάν η φεμινιστική κοινωνιο-
λογία ήταν πιο αναγνωρισμένη στο πλαίσιο της 
κοινωνιολογίας, όχι μόνο ως υπο-πεδίο αλλά με 
έναν τρόπο που θα άλλαζε τους όρους του πε-
δίου, θα προέκυπταν διαφορετικές «εύστοχες 
μεταφορές».

Διαβάζοντας το έργο της Αν, συνειδητοποί-
ησα πως οι τεχνικές του αντιφεμινισμού μπο-
ρεί κάποιες φορές να είναι ίδιες με τις τεχνικές 
του φύλου. Αυτό, φυσικά, δεν θα έπρεπε να μας 
προκαλεί καμία έκπληξη: για να υπερασπιστείς 
το χ, επιτίθεσαι σε εκείνους που αμφισβητούν το 
χ. Από την ευελιξία των μορφών του αντι-φεμι-
νισμού, λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε κάτι για 
τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί 
το φύλο. Παρατήρησα δύο λέξεις στο βιβλίο, 
δύο λέξεις που τράβηξαν την προσοχή μου. Η 
μία λέξη ήταν η «αποτελεσματικότητα» και η 
άλλη η «ευτυχία». Τη δεύτερη λέξη την παρα-
τηρώ πάντα επειδή έχω γράψει ένα βιβλίο για 
την ευτυχία και μου έκανε εντύπωση το γεγο-
νός ότι της έχει ασκηθεί σημαντική κριτική σε 
μεγάλο μέρος της ιστορίας της φεμινιστικής 
διανόησης. Τα σχόλια της Αν για την ευτυχία 
που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το βιβλίο, αλλά 
και η ακόμα πιο δυνατή κριτική που έχει ασκή-
σει στην ευτυχία ως μορφή ψευδούς συνείδησης 
στο Housewife, μπορούν να τοποθετηθούν σε μια 
μακρά γενεαλογία της φεμινιστικής διανόησης. 
Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να επιστρέ-
ψουμε στο Vindication της Wollstonecraft, όπου 

και την ακεραιότητά τους. Όταν οι διαχωρισμοί 
που κάνουμε και χρησιμοποιούμε παύουν να λει-
τουργούν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν ποτέ 
ή δεν συνεχίζουν να έχουν κάποια χρησιμότη-
τα· σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας διαχωρισμός 
μπορεί να παραμένει πρακτικός ακόμη και αν δεν 
πιστεύουμε σ’ αυτόν. Η μεταφορά που χρησιμο-
ποιεί η Αν για το φύλο ως «θεμέλιο» ίσως μπορεί 
να μας βοηθήσει· η έννοια του φύλου μοιάζει με 
τούβλο, έχει συμβάλει στο χτίσιμο του συστήμα-
τος ή του οικήματος της φεμινιστικής θεωρίας. 
Κάθε τούβλο έχει τη θέση του, αλλά πρέπει να 
περιβάλλεται και από άλλα τούβλα.

Νομίζω, επίσης, ότι αυτό που αποκόμισα από 
την επανεξέταση της έννοιας αυτής είναι ότι 
το φύλο δεν είναι απλώς μια ιδέα ή ένα σύνολο 
ιδεών, αλλά ένα κοινωνικό σύστημα που στη-
ρίζεται σε ιδέες. Το Sex, gender and society δείχνει 
πώς οι «ιδέες» καθιερώνονται ή και διατηρούν 
το σχήμα τους. Σε ένα φεμινιστικό ιστορικό υλι-
στικό πλαίσιο, μπορούμε να θεωρήσουμε αυτές 
τις ιδέες κυρίαρχες. Ένα μεγάλο μέρος της φε-
μινιστικής θεωρίας έχει προσπαθήσει κατά κά-
ποιο τρόπο να εξηγήσει πώς καθιερώνονται οι 
ιδέες, πώς επενδύουν οι άνθρωποι στις ίδιες τις 
ιδέες που φαίνεται να διασφαλίζουν την υποτα-
γή τους (όπως στην ιδέα της θηλυκότητας, για 
παράδειγμα). Ενώ, λοιπόν, το πρόσφατο έργο 
που έχει γραφτεί για το συν-αίσθημα (affect) και 
το συναίσθημα (emotion) στις σπουδές φύλου 
μπορεί να μοιάζει απομακρυσμένο από το πλαί-
σιο του Sex, gender and society, θα πρότεινα να σκε-
φτούμε μια γενεαλογία: υπάρχει ένα ρεύμα στη 
φεμινιστική θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει 
γιατί οι νόρμες που δεν έχουν την κατάλληλη 
θεμελίωση, οι νόρμες που φαίνεται να αφορούν 
την απώλεια της δυνατότητας ή την εγγύτητα 
με τη βία και την αποδοχή της, μετατρέπονται 
τελικά σε συναισθηματικές προσκολλήσεις, δη-
λαδή σε ό,τι πιο δύσκολο να εγκαταλείψουμε. 
Αυτό μας βοηθά να πλαισιώσουμε το ενδιαφέ-
ρον για το συν-αίσθημα και το συναίσθημα όχι 
ως κάτι καινούριο, αλλά ως κάτι που προκύπτει 
από ένα πολύ πιο μακροχρόνιο φεμινιστικό υλι-
στικό ενδιαφέρον για το πόσο δύσκολος είναι ο 
μετασχηματισμός των σχέσεων δομικής ανισό-
τητας. Πολύ συχνά, τα συναισθήματα μπορεί να 
διατηρούν την επένδυσή μας σε κάτι που πιθα-
νώς θα εγκαταλείπαμε σε κάθε άλλη περίπτω-
ση. Κάτι τέτοιο υπονοείται και στο Sex, gender 
and society. Στη σελίδα 16, η Αν σημειώνει ότι: 
«Τα επιχειρήματα στα οποία έχουμε πιστέψει για 
πολύ καιρό παρουσιάζουν την ανησυχητική τάση 
να αιωρούνται στον αέρα χάρη στα λεπτά ελα-
τήρια μιας παθιασμένης, και ενίοτε παράλογης, 
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στην ευτυχία. Θεωρώ ότι η φεμινιστική θεωρία 
πρέπει να ασχοληθεί με την ιστορία του αντι-
φεμινισμού, με το πώς η ευτυχία και η αποτε-
λεσματικότητα γίνονται τεχνικές για τη νομιμο-
ποίηση της συντήρησης του φύλου ως κοινω-
νικού συστήματος μέσα από επιθέσεις σε εκεί-
νες που αμφισβητούν αυτό το σύστημα. Στον 
δημόσιο λόγο σήμερα, ένα από τα κύρια επιχει-
ρήματα ενάντια στην ισότητα είναι ότι θα ήταν 
αναποτελεσματική. Μία από τις βασικές βολές 
κατά του φεμινισμού υποστηρίζει ότι κάνει τις 
γυναίκες δυστυχισμένες. Πρέπει να θυμόμαστε 
αυτά τα κείμενα για να ανταποκρινόμαστε στις 
προκλήσεις τους· πρέπει να επιχειρηματολογού-
με εναντίον των αβάσιμων επιχειρημάτων, τα 
οποία όμως ασκούν έλξη σε έναν άλλο κόσμο, 
στον οποίο και απευθύνονται.

Θεωρώ, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να 
αντιληφθούμε την αναζωπύρωση του ενδιαφέ-
ροντος για τον φεμινισμό σε διεθνές επίπεδο, 
γεγονός που αποδεικνύει και την ελκυστικότη-
τά του. Για πολύ κόσμο, ο φεμινισμός είναι ελ-
κυστικός. Το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να προ-
σφέρει έναν χώρο όπου θα μπορούμε να ανα-
καλύπτουμε τις φεμινιστικές ιστορίες. Όλα αυτά 
τα κείμενα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν 
μέρος των συζητήσεών μας· είναι πράγματι 
χρήσιμα. Εγώ προσπαθώ πάντα να διδάσκω τα 
πρώιμα φεμινιστικά έργα στα μαθήματά μου, 
επειδή πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να χά-
σουμε αυτή την πηγή. Αφενός, λοιπόν, θεωρώ 
ότι η συμπερίληψη στον κανόνα αποτελεί ρίσκο, 
από την άποψη ότι αποδίδοντας σε ορισμένα 
κείμενα τη θέση του κλασικού, ξεχνάμε κάποια 
άλλα, αν και είμαι σίγουρη ότι όλες μας έχουμε 
διαφορετικά κείμενα που θεωρούμε κλασικά, 
λόγω των διαφορών στις αναγνωστικές τροχιές 
μας –μια μικρή άσκηση που θα μπορούσατε να 
κάνετε είναι να φτιάξετε μια λίστα με τα δέκα 
αγαπημένα σας κλασικά φεμινιστικά κείμενα. 
Αφετέρου, όμως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγα-
λύτερο ρίσκο από τη γενικευμένη λήθη. Κάποια 
είδη φεμινιστικών κειμένων θεωρούνται συχνά 
«ξεπερασμένα» επειδή δεν είναι πια επίκαιρα. 
Στο Γκόλντσμιθς εγκαινιάζουμε ένα καινούριο 
Κέντρο για τη Φεμινιστική Έρευνα και μία από 
τις πρώτες εκδηλώσεις θα είναι ένα εργαστήρι 
για τον Σεξισμό –στις 9 Μαΐου 2014, θυμηθείτε 
το! Στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, όπως και 
στους περισσότερους θεσμούς, ο «σεξισμός» 
αποτελεί καθημερινή ρουτίνα. Υπάρχουν κά-
ποιες μορφές ακαδημαϊκού σεξισμού τις οποίες 
αποκαλώ «κριτικό σεξισμό»: πρόκειται για τον 
σεξισμό που αναπαράγεται από άτομα ή/και 
θεσμούς που θεωρούν ότι έχουν κριτική σκέψη 

θέτει υπό διερώτηση τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιεί ο Rousseau την ευτυχία για να κα-
ταδικάσει τη Σοφία σε θάνατο, στο κλασικό του 
βιβλίο Αιμίλιος (1975, σελ. 43). Το κείμενο αυτό 
παραμένει πολύ ενδιαφέρον για τις φεμινίστριες, 
καθώς συνδέει τη γυναικεία φαντασία, τα κορί-
τσια που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία, με τη 
δυστυχία, μια σύνδεση που θα έλεγα ότι έχει κολ-
λήσει (βλ. Ahmed 2010, σελ. 54-59). Ή θα μπο-
ρούσαμε να σκεφτούμε τη Simon de Beauvoir, 
η οποία παρατηρούσε στο Δεύτερο φύλο ότι «είναι 
πάντα εύκολο να περιγράφουμε ως ευτυχία εκεί-
νη την κατάσταση στην οποία θα θέλαμε να βά-
λουμε τις άλλες» (1997, σελ. 28) και, ανάμεσα 
σε άλλες, την κριτική της Betty Friedan για την 
εικόνα της χαρωπής νοικοκυράς στο The feminine 
mystique (1965) και την πολύ δυνατή κριτική της 
Λορντ για το πώς μετατρέπεται η ευτυχία σε δι-
καιολογία για να απομακρυνθούμε από ό,τι θα 
έθετε συμβιβασμούς στην ευτυχία μας στο The 
cancer journals (1997).

Μια ακόμα λέξη που μού τράβηξε την προσοχή 
ήταν η «αποτελεσματικότητα». Στο πλαίσιο της 
δουλειάς μου για τη διαφορετικότητα στην ανώ-
τερη εκπαίδευση, έχω προβληματιστεί σε σχέση 
με το πώς και το γιατί οι οργανισμοί που είναι γε-
νικά πολύ αναποτελεσματικοί καταφέρνουν να 
είναι αποτελεσματικοί στο να αναπαράγονται. 
Συνοψίζοντας: έχω προβληματιστεί σε σχέση με 
την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής αναπα-
ραγωγής· το γεγονός ότι προβληματιζόμουν ως 
προς αυτό το ζήτημα ενώ κατά το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό εξάμηνο ήμουν στο Πανεπιστήμιο 
του Κέμπριτζ θα μπορούσε να μην είναι τυχαίο. 
Έτσι, λοιπόν, ξεχώρισα το εξής παράθεμα από 
τη σελίδα 192: «Το επιχείρημα για την ‘κοινωνι-
κή αποτελεσματικότητα’ των σύγχρονων έμφυ-
λων ρόλων επικεντρώνεται στη θέση της γυναί-
κας ως νοικοκυρά και μητέρα. Υπάρχει και μια 
πιο απροσδιόριστη πεποίθηση ότι οποιαδήποτε 
αλλοίωση αυτών των ρόλων θα ελάττωνε την 
ευτυχία, αλλά η ιστορία αυτού του επιχειρήματος 
είναι τόσο ντροπιαστική που θα έπρεπε να έχει 
εγκαταλειφθεί εδώ και πολύ καιρό. Η «ευτυχία» 
μπορεί να κρύβει συντηρητισμό, ενώ υπάρχουν 
αμέτρητα δεινά που μπορεί να επικροτούνται 
στο όνομα κάποιου υποτιθέμενου βραχυπρόθε-
σμου ψυχικού οφέλους». Εδώ η «αποτελεσματι-
κότητα» και η «ευτυχία» σχεδόν ανήκουν στην 
ίδια πρόταση· μετατρέπονται σε επιχειρήματα 
για τη συντήρηση των πραγμάτων ως έχουν. 
Άρα, λοιπόν, δεν είναι απλώς αποτελεσματική 
η αναπαραγωγή, αλλά η ίδια η αποτελεσματι-
κότητα μετατρέπεται σε ένα επιχείρημα για την 
αναπαραγωγή που μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα 
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γίνονταν κλασικά φεμινιστικά, το κόστος ήταν 
προσωπικό και υψηλό. Αλλά η ανασκόπηση 
αυτή μάς δίνει και ενέργεια και μας υπενθυμί-
ζει ότι η φεμινιστική ζωή ήταν και είναι γεμάτη 
χαρά, καθώς ανοίγει κόσμους, δημιουργεί συν-
δέσεις, και δεν σου επιτρέπει να εγκαταλείψεις 
μια δυνατότητα προτού τη χάσεις. Σκεφτείτε, 
επίσης, πόσα πολλά γνωρίζουμε, εδώ, μέσα σ’ 
αυτή την αίθουσα, σκεφτείτε όλη τη γνώση 
και την κατανόηση που μας συντροφεύει μέσα 
σ’ αυτή την αίθουσα. Δεν είναι καθόλου περί-
εργο που κάποιοι φοβούνται τις συνέπειες των 
φεμινιστικών συγκεντρώσεων! Και πρέπει να 
φοβούνται, κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσαμε 
να κάνουμε! Και αν κάθε μία από εμάς έρχεται 
εδώ με τη δική της προσωπική ιστορία, είναι 
αυτές οι ιστορίες που μας έφεραν εδώ, για να 
τις μοιραστούμε σ’ αυτό το εγχείρημα της επα-
νεξέτασης ενός κλασικού φεμινιστικού κειμένου. 
Αν κλασικό φεμινιστικό είναι ένα βιβλίο που κυ-
κλοφορεί ανάμεσα στις φεμινίστριες, έτσι ώστε 
τα λόγια και οι έννοιές του να γίνονται κομμά-
τια ενός κοινού ορίζοντα, τότε κάθε κλασικό 
φεμινιστικό κείμενο είναι και ένας φιλικός χαι-
ρετισμός, ή ένα χέρι που απλώνεται: είναι ένας 
τρόπος να πιάσουμε κουβέντα, ένας τρόπος να 
αισθανόμαστε λιγότερο μόνες.
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και ως εκ τούτου δεν εμπλέκονται στον σεξι-
σμό. Είχα ακόμα και έναν αριστερό συνάδελφο 
που υπερασπιζόταν τη λίστα ανάγνωσης ενός 
μαθήματος για την ιστορία της κοινωνικής σκέ-
ψης που περιλάμβανε μόνο άντρες συγγραφείς, 
λέγοντας ότι οφείλουμε να παραδεχτούμε πως 
την Κοινωνιολογία τη χρωστάμε σε κάποιους 
άντρες (Marx, Weber, Durkheim)! Υποψιάζομαι, 
παρ’ όλα αυτά, ότι κάποιες λέξεις όπως ο «σεξι-
σμός» ακούγονται παρωχημένες, ως κομμάτι της 
εργαλειοθήκης του παλιομοδίτικου φεμινισμού· 
σίγουρα, όμως, πρόκειται για μια λέξη που δεν 
λέγεται πολύ συχνά στην πρόσφατη φεμινιστική 
θεωρία. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει: 
μήπως τελικά χάνουμε τη λέξη και διατηρούμε 
το αντικείμενο; Η επανεξέταση αυτού του κλα-
σικού φεμινιστικού κειμένου μού έδωσε μια ανα-
νεωμένη αίσθηση για τη σημασία της επιμονής 
στις φεμινιστικές συναισθηματικές προσκολλή-
σεις: διότι έχουμε ακόμα την ανάγκη να χρησι-
μοποιούμε τις λέξεις, εφόσον οι κόσμοι που πε-
ριγράφουν είναι ακόμα μαζί μας.

Εν κατακλείδι, με αφορμή αυτό το βιβλίο, σκε-
φτόμουν την παραγωγή της φεμινιστικής γνώ-
σης. Μάλλον επικεντρώθηκα πάρα πολύ στις 
«έννοιες», ως θεμέλια της φεμινιστικής θεωρί-
ας. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ και ότι παράγουμε 
γνώση από την εμπειρία που αποκτούμε υπάρ-
χοντας στον κόσμο ως φεμινίστριες. Το να είσαι 
φεμινίστρια έχει ορισμένες παιδαγωγικές ιδιότη-
τες, καθώς βλέπεις με τα μάτια σου τις αντιδρά-
σεις των άλλων. Αυτό το έχω σκεφτεί σε σχέση 
με το σύνδρομο του βλέμματος της αγανάκτη-
σης: όταν είσαι φεμινίστρια ή η φεμινίστρια της 
παρέας, ο κόσμος έχει την τάση να παίρνει το 
βλέμμα της αγανάκτησης προτού καν μιλήσεις. 
Το βλέμμα της αγανάκτησης περιέχει την προσ-
δοκία ότι θα είσαι δύσκολη. Και δεν υπάρχει τί-
ποτα πιο δύσκολο από την εικασία ότι είσαι δύ-
σκολη! Πολλές φορές, οι εικασίες δημιουργούν 
σπασμούς στον χώρο. Με τη δουλειά μου εξε-
ρευνώ αυτή τη γνωστή μορφή του φεμινιστικού 
σπασίματος –του σπασίματος που προκαλεί στους 
άλλους εκείνη που παρεμποδίζει την ευτυχία ή 
εκείνη που απλώς εμποδίζει– ως τόπο κριτικών 
δυνατοτήτων και εμπρόθετης δράσης. Μπορεί 
κάποια να είναι πρόθυμη να παρεμποδίσει την 
ευτυχία! Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εγχείρημα 
ζωής. Και όταν θέτουμε το ερώτημα του τι ση-
μαίνει να επανεξετάζουμε τα κλασικά φεμινιστι-
κά κείμενα, αξίζει να σκεφτόμαστε και τι σημαί-
νει να διάγουμε φεμινιστικές ζωές. Ερχόμαστε 
αντιμέτωπες με αυτό στο οποίο εναντιωνόμα-
στε. Και αυτή η ιστορία έχει κόστος: για πολλές 
από τις γυναίκες που έγραψαν τα κείμενα που θα 
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ομώνυμο μυθιστόρημα όσο και σε άλλα έργα 
του, αλλά και συχνά εμφανίζεται ως συγγρα-
φέας των παρεμβάσεών του σε συνέδρια και 
άλλες δημόσιες εκδηλώσεις σε ένα εγχείρημα 
ενσωμάτωσης του δοκιμιακού του λόγου στη 
μυθοπλασία.

Αποτελεί κοινό τόπο της κριτικής ότι το Στην 
καρδιά της χώρας, περισσότερο απ’ ό,τι το πρώτο 
μυθιστόρημά του Coetzee (Σκοτεινές χώρες, 1974), 
συνιστά ένα εγχείρημα εισαγωγής του μεταμο-
ντερνισμού στη νοτιοαφρικανική λογοτεχνία. 
Μυθιστόρημα με μπεκετικούς απόηχους και 
αναφορές,1 το Στην καρδιά της χώρας είναι ένα 
μυθιστόρημα βαθιά εμποτισμένο από τη θε-
ωρία, με πιο φανερές τις επιρροές του από τη 
Φαινομενολογία του πνεύματος του Hegel, τη θεωρία 
της αποδόμησης του Derrida, τη λακανική ψυ-
χανάλυση και το Tractatus logico-philosophicus του 
Wittgenstein. Την ίδια στιγμή, με το μυθιστόρη-
μα αυτό, ο Coetzee μετέχει στον κριτικό διάλογο 
της εποχής του, κυρίως στο πεδίο των μεταα-
ποικιοκρατικών σπουδών και σ’ αυτό της φεμι-
νιστικής θεωρίας, ή μάλλον στην τομή των δύο.

Για τον J. M. Coetzee, λευκό νοτιοαφρικανό 
άντρα, Αφρικάνερ στην καταγωγή, πολιτικά φι-
λελεύθερο (ή προοδευτικό αριστερό) και πολέ-
μιο του καθεστώτος του απαρτχάιντ, η χρήση 
μιας γυναικείας φωνής, για την ακρίβεια της 
φωνής μιας «τρελής» λευκής Αφρικάνερ γυ-
ναίκας, λειτουργεί αποδομητικά και υπονομευ-
τικά σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο του λογοτε-
χνικού είδους, παρεμβαίνει εντός του πεδίου 
της νοτιοαφρικανικής λογοτεχνίας και συνομι-
λεί με την ιστορία της. Εδώ η αποδόμηση και 
ενίοτε η παρωδία έχουν ως αντικείμενο το νο-
τιοαφρικανικό βουκολικό plaasroman (μυθιστό-
ρημα της φάρμας). Στο δεύτερο επίπεδο, αυτό 
του κοινωνικού φύλου αλλά και της φυλετικής 

1. Εισαγωγή

Το Στην καρδιά της χώρας (1977) είναι το δεύτε-
ρο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ 
Nοτιοαφρικανού συγγραφέα J. M. Coetzee και 
το πρώτο στο οποίο εισάγει μια γυναικεία αφη-
γηματική φωνή, η οποία εμφανίζεται και ως συγ-
γραφέας του κειμένου που κρατά στα χέρια του 
ο αναγνώστης. Το μυθιστόρημα έχει τη μορφή 
ημερολογίου και αποτελείται από 266 ημερολογια-
κές εγγραφές, οι οποίες αποδίδονται στη Μάγδα, 
μια λευκή Αφρικάνερ που ζει με τον κτηματία/
αφέντη πατέρα της και τους μαύρους υπηρέτες 
τους σε μια φάρμα που ως προς τον τόπο τοποθε-
τείται αφαιρετικά στην περιοχή του Καρού, ενώ 
ο χρόνος παραμένει απροσδιόριστος και, με τα 
στοιχεία που δίνει το κείμενο, μπορεί να απλώ-
νεται στο διάστημα ενός αιώνα. Γεροντοκόρη, 
άσχημη, παρθένα, στείρα, και κυρίως τρελή, η 
ηρωίδα του Στην καρδιά της χώρας, φυλακισμένη 
εξίσου στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού της 
και στην άγονη γη της φάρμας γράφει την ιστο-
ρία της και γράφεται από αυτήν.

Η κειμενική στρατηγική «εκθήλυνσης» του συγ-
γραφέα, μέσα από την ανάληψη της θέσης ενός 
γυναικείου εγώ, θα έχει συνέχεια στο έργο του 
Coetzee. Θα ακολουθήσουν το χειρόγραφο της 
Σούζαν Μπάρτον, αφήγηση των περιπετειών του 
Ροβινσώνα Κρούσου και του Παρασκευά, στο 
Μια γυναίκα στο νησί του Ροβινσώνα (1986), και η 
επιστολή της ηλικιωμένης Ελίζαμπεθ Κάρεν, στην 
Εποχή του σιδήρου, όπου περιγράφει στην κόρη της 
τη βαρβαρότητα της ζωής στη Ν. Αφρική του 
απαρτχάιντ (1990). Θα καταλήξει δε στο οριστι-
κό γυναικείο alter ego του Coetzee, τη συγγραφέα 
Ελίζαμπεθ Κοστέλο, η οποία μοιράζεται πλήθος 
βιογραφικών στοιχείων μαζί του και εμφανίζεται 
ως κεντρική ή δευτερεύουσα ηρωίδα τόσο στο 

Περίληψη: Το μυθιστόρημα Στην καρδιά της χώρας του Νοτιοαφρικανού J. M. Coetzee εγκαινιάζει μια 
κειμενική και αφηγηματική στρατηγική στο έργο του, τη χρήση της γυναικείας φωνής ως αφηγηματι-
κού και συγγραφικού εγώ. Στην εργασία αυτή θα αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο αυτή η στρατηγική 
επιτελεί μια αποδόμηση του πατριαρχικού και αποικιοκρατικού λόγου σε λογοτεχνικό, κοινωνικό και θε-
ωρητικό επίπεδο, εμπλουτισμένη από τη φεμινιστική θεωρία και τη θεωρία των μετααποικιοκρατικών 
σπουδών, και οδηγεί στη δημιουργία μιας ηθικής θέσης από την οποία ο συγγραφέας μπορεί να παρεμ-
βαίνει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, μιλώντας για τον εαυτό με όρους ετερότητας και παραμέ-
νοντας εκτός της εξουσίας που το ίδιο το κοινωνικό πλαίσιο του αποδίδει.

Η χρήση του θηλυκού και της τρέλας στο 
Στην καρδιά της χώρας του J. M. Coetzee 

ως μια ηθική και πολιτική κειμενική στρατηγική

Έφη Γιαννοπούλου
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μια φράση: «Τυφλότητα για το μαύρο χρώμα». 
Το plaasroman αλλά και η αντίστοιχη λυρική 
ποίηση, εστιάζοντας στη μυθολογημένη σχέση 
των Αφρικάνερ με τη γη, παρουσιάζει ως ιστο-
ρικά σημαίνουσα τη σύγκρουση των Μπόερ με 
τους Βρετανούς, αφήνοντας εκτός οπτικού πε-
δίου τη σύγκρουση μαύρων-λευκών (Poyner, 
σελ. 5). Και στις δύο εκδοχές του νοτιοαφρι-
κανικού βουκολικού, λέει ο Coetzee στο White 
writing, ο μαύρος άνθρωπος, είτε ως κτηματίας 
μιας προηγούμενης εποχής, είτε ως εργάτης 
της γης μετά τον εποικισμό, είτε ως απλή αν-
θρώπινη παρουσία απουσιάζει ή βρίσκεται στο 
περιθώριο. (Barnard, σελ. 42).

Σε μια παρωδία του plaasroman τοποθετεί 
ο Coetzee τη Μάγδα, την τρελή, λευκή ηρω-
ίδα του· δεν αρκεί που είναι γυναίκα, και όχι ο 
αναγκαίος αρσενικός κληρονόμος, δεν είναι καν 
η Vrou en Moeder, η σύζυγος και μητέρα που 
καθαγιάζεται από τον εθνικιστικό, πατριαρχι-
κό, ετεροκανονικό λογοτεχνικό κανόνα. Είναι 
άσχημη, παρθένα, γεροντοκόρη, ίσως στείρα, 
τρελή, ένα πραγματικό αποκείμενο4 που βι-
ώνει την απόλυτη απόρριψη του πατέρα της 
(Kristeva, 1980· Butler, 1999). Κι αν η Μάγδα 
αγαπά τη φύση, ειδικότερα αγαπά τα έντομα, 
«αυτή τη ζωή που γεμάτη φούρια κι αποφα-
σιστικότητα περιτριγυρίζει τον κάθε βόλο κο-
πριάς» (ΚΧ, σελ. 25), κι αν υποκύπτει κάποιες 
φορές στον λυρισμό, μπορεί να το κάνει ακόμη 
και για τα σκατά5. Όσο για τον πατέρα, που η 
Μάγδα θα τον «σκοτώσει» δυο φορές στο μυθι-
στόρημα για να τον δει να επιστρέφει πάλι στο 
τέλος του, δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον 
καλόβολο πατριάρχη του plaasroman· αντίθε-
τα, παρουσιάζεται ως μια σκοτεινή μορφή που 
η λαγνεία του θα οδηγήσει τη μητέρα της στο 
θάνατο κι εκείνον στην αποπλάνηση της συ-
ζύγου του μαύρου υπηρέτη του. Η φάρμα δεν 
παραπέμπει στον χαμένο παράδεισο, στην ει-
δυλλιακή Αρκαδία, αλλά είναι μια «ατοπία»6 
που βρίσκεται «σε δρόμο που δεν ξεκινάει από 
ένα Α για να φτάσει σε ένα Β, αν είναι πιθανή 
μια τέτοια μοίρα τοπολογικώς» (ΚΧ, σελ. 43)7.

Στην καρδιά της χώρας ωστόσο ο μαύρος άνθρω-
πος υπάρχει, υπάρχει ο Χέντρικ και η νεαρή γυ-
ναίκα του, η Άννα η μικρή, οι υπηρέτες στους 
οποίους η Μάγδα άλλοτε επιχειρεί να επιβλη-
θεί, να ασκήσει την εξουσία που της παρέχει η 
λευκότητά της, κι άλλοτε πασχίζει να βρει μια 
κοινή γλώσσα και να δημιουργήσει ειλικρινείς, 
ενίοτε και ισότιμες, σχέσεις. Υπάρχει και ο κό-
σμος πριν την αποικιοκρατία, «η χρυσή εποχή 
πριν έρθει το σκουλήκι […] όταν ο Χέντρικ ήταν 
πατριάρχης και δεν λύγιζε το γόνυ του μπροστά 

ταυτότητας, το μυθιστόρημα, μέσω της «θηλυ-
κής φωνής» της Μάγδας, συνομιλεί με κείμενα 
της φεμινιστικής θεωρίας και των μετααποικια-
κών σπουδών, τροφοδοτείται από αυτά ή τους 
ασκεί κριτική. Μέσα από τις δύο αυτές προκλή-
σεις, που γίνονται εφικτές μέσω της «εκθήλυν-
σης» του συγγραφέα, διανοίγεται μια νέα δυ-
νατότητα τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της λο-
γοτεχνίας, αλλά και της ηθικής και της πολιτι-
κής, η δημιουργία μιας θέσης «αδυναμίας» από 
την οποία εκφέρεται ένας λόγος για τον εαυτό 
υπονομευτικός της αυθεντίας αλλά και της ίδιας 
της πατρότητάς του (λογοτεχνικής ή άλλης) συ-
στήνοντας αυτό που ο ίδιος ο Coetzee αποκα-
λεί «γραφή στη μέση φωνή» (Macaskill, 1994). 
Επιλέγοντας να μιλά για τον εαυτό στη μέση 
φωνή μέσω μιας ετερότητας ο Coetzee διαρ-
κώς δοκιμάζει τα όρια της θέσης και του λόγου 
που εκφέρει και, μέσα από αμφιταλαντεύσεις, δι-
σταγμούς, αναθεωρήσεις και παλινωδίες, μέσα 
από την «αποτυχία» δηλαδή της ηρωίδας του 
να προσφέρει μια συνεκτική, αληθοφανή και μο-
νοσήμαντη αφήγηση, συγκροτείται ως διαρκώς 
διάφορη και υπονομευτική της εξουσίας και του 
κυρίαρχου λόγου.

2. Το λογοθετικό βουκολικό τοπίο

Το κυρίαρχο είδος της λευκής αφρικάνερ λο-
γοτεχνίας, τουλάχιστον το 1971 όταν ο J. M. 
Coetzee επιστρέφει στη Νότια Αφρική, είναι το 
μυθιστόρημα της φάρμας (plaasroman) είτε στην 
παραδοσιακή βουκολική εκδοχή του, είτε στην 
αντι-βουκολική, δυστοπική. Ο Coetzee θα ασχο-
ληθεί πολύ με το plaasroman στο ακαδημαϊκό, 
δοκιμιακό του έργο,2 ενώ εξίσου συχνά θα επιχει-
ρήσει να το παρωδήσει ή να το ανατρέψει στη 
μυθοπλασία του. Στη δεύτερη περίπτωση ανή-
κει το Στην καρδιά της χώρας.

Αντλώντας υλικό από τα δοκίμια του White 
writing, η Rita Barnard διερευνά τις δύο ιδεο-
λογικοπολιτικές «ονειρικές τοπογραφίες»3 που 
αναπτύσσονται στη λογοτεχνία του βουκολικού, 
αφενός το αγρόκτημα ως μικρογραφία βασιλεί-
ου στο παραδοσιακό, ειδυλλιακό plaasroman 
(γραμμένο ως επί το πλείστον στα αφρικάανς, 
με κάποιες αγγλικές εξαιρέσεις), και αφετέρου 
ως απέραντη, άδεια και ακατοίκητη γη στο 
αντι-βουκολικό μυθιστόρημα και στη λυρική 
ποίηση. Χρησιμοποιώντας τα ίδια δοκίμια ως 
υλικό, η Jane Poyner αναφέρεται στους λόγους 
για τους οποίους ο Coetzee θεωρεί ότι το βου-
κολικό είδος και στις δύο εκδοχές του απέτυχε 
να εκφράσει αυθεντικά την Αφρική και τους (γη-
γενείς) κατοίκους της, συμπυκνώνοντάς τους σε 



βιβλιοθήκη | 58

3. Η σοφίτα στην αποικία

Προϊόν της μεταδομιστικής θεωρίας, το μυθι-
στόρημα υιοθετεί το θηλυκό, τη θηλυκή φωνή 
της Μάγδας ως ένα στοιχείο που διαρρηγνύ-
ει την κανονικότητα της αφήγησης. Ωστόσο 
η χειρονομία αυτή του Coetzee δεν αποτελεί 
μόνο μια κειμενική στρατηγική, ένα λογοτε-
χνικό τέχνασμα. Συνιστά και μια παρέμβαση 
στη θεωρία της εποχής του, και δη στη φεμινι-
στική θεωρία. Διαβάζοντας το Στην καρδιά της 
χώρας έρχεται κανείς αντιμέτωπος με μια σειρά 
ενδείξεων που αποκαλύπτουν τη στενή σχέση 
του Coetzee με το ρεύμα του γαλλικού «φεμι-
νισμού της διαφοράς» και συγγραφείς όπως η 
Luce Irigaray ή η Hélène Cixous, των οποίων 
τα πρώτα κείμενα εμφανίζονται λίγο νωρίτερα. 
Τον συνδέουν εξάλλου μαζί τους οι κοινές θεω-
ρητικές αναφορές στην ντεριντιανή αποδόμη-
ση και τη λακανική ψυχανάλυση. Στο αίτημα 
που διατυπώνουν οι Γαλλίδες μεταδομίστριες 
φεμινίστριες να συγκροτηθεί η γυναίκα ως υπο-
κείμενο μέσα από έναν λόγο δικό της που θα 
υπερβαίνει τα όρια του φαλλογοκεντρισμού, να 
γράψει το σώμα της, να μιλήσει για την απόλαυ-
σή της, ο Coetzee απαντά όπως σε μια πρόκλη-
ση, προσπαθώντας να γράψει το γυναικείο από 
τη θέση του άντρα, κάτι που για την Cixous ή 
την Irigaray είναι ανέφικτο· προσπαθεί ταυτο-
χρόνως, ωστόσο, να το κάνει σαν να ήταν γυ-
ναίκα. Έστω κι αν υιοθετεί την τρίτη δυνατό-
τητα λόγου που αφήνει για τη γυναίκα το (φαλ)
λογοκεντρικό σύστημα, το άλογο ‒δηλαδή την 
τρέλα‒, αυτό που εντέλει θα είναι ακατανόητο, 
που θα χαρακτηριστεί μη κανονικό, ή και παθο-
λογικό. (Irigaray, σελ. 215-216).

Όταν η Μάγδα επιχειρεί να γράψει το σώμα 
της, το γράφει ως ένα Ο, μια έλλειψη, κι αυτό 
συμβαίνει επειδή είναι γυναίκα ‒ή έτσι θεωρεί. 
Γράφει: «Είμαι μια τρύπα που λαχταρά την πλή-
ρωσή της. Από μια άποψη αυτός δεν είναι παρά 
ένας τρόπος για να μιλήσω για τον εαυτό μου, αν 
όμως δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται τον εαυτό 
του με λέξεις, με εικόνες, τότε με τι να τον σκέ-
φτεται;» (KX, σελ. 71). Με τη διαυγή αυτοσυ-
νειδησία της «θηλυκής φωνής» του ο Coetzee 
συνομιλεί εδώ με τη Cixous και την Irigaray.

Αν υπάρχει όμως ένα θεμελιώδες φεμινιστικό 
κείμενο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να εγ-
γράψει το Στην καρδιά της χώρας, έστω κι αν για 
να το κάνει αυτό θα έπρεπε να καταφύγει στο 
παράδοξο ενός πρωθύστερου, αυτό είναι το 
The madwoman in the attic των Sandra Gilbert και 
Susan Gubar10. Η Jane Poyner κάνει αυτή τη 
σύνδεση στο βιβλίο της για τον J. M. Coetzee, 

σε κανέναν», ή ακόμη πιο παλιά, οι «αρχαίες 
εποχές, [όταν] οι πρόγονοι του Χέντρικ διέσχι-
ζαν αμέτρητες φορές την έρημο με τα κοπάδια 
και το βιος τους, τραβώντας από το Α στο Β ή 
από το Ψ στο Ω» (ΚΧ, σελ. 41-42). Μόνο που 
η λέξη «μαύρος» χρησιμοποιείται για οτιδήποτε 
άλλο εκτός από το μαύρο δέρμα των υπηρετών, 
επισημαίνει η Poyner, λειτουργώντας αποσταθε-
ροποιητικά και για την εικόνα της Μάγδας για 
τον εαυτό της και αποδομώντας τη «μαυρότη-
τα» ως βιολογική κατηγορία. Η ίδια η Μάγδα 
νιώθει πως είναι «μια δυστυχισμένη μαύρη παρ-
θένα», «μια μαύρη βαριεστημένη γεροντοκόρη» 
που η ιστορία της είναι «μια πληκτική μαύρη 
τυφλή ηλίθια δυστυχισμένη ιστορία που αγνοεί 
το νόημά της», μια «μαύρη χήρα βουτηγμένη στο 
πένθος». Ή παραπονιέται πως «Από τον τόσο 
καιρό που φοράω μαύρα έγινα ένας μαύρος άν-
θρωπος» (Poyner, σελ. 39)8. Αποδίδοντας στον 
εαυτό της σε διάφορες περιστάσεις το επίθετο 
«μαύρη», η Μάγδα ουσιαστικά υπονομεύει τη 
φυλετική διαφορά, απομακρυνόμενη από τη βι-
ολογική βάση της και υπενθυμίζοντας ότι απο-
τελεί κατασκευή.

Αν όμως στο μυθιστόρημα αποδομούνται όλα 
τα στερεότυπα του plaasroman και πολλά από 
τα στερεότυπα της νοτιοαφρικανικής κοινωνίας 
του απαρτχάιντ, μια περαιτέρω αποδόμηση επι-
τελεί η αυτοσυνειδησία της «γυναικείας φωνής» 
που αφηγείται/γράφει, η οποία διαρκώς υπενθυ-
μίζει πως ο κόσμος της είναι ένας κόσμος από 
λέξεις. Όσο κι αν οι ημερολογιακές εγγραφές της 
μιλούν ακατάπαυστα για τη φύση, και τη φάρμα, 
εντέλει πρόκειται απλώς για λέξεις, κάτι που 
πουθενά αλλού δεν φαίνεται καλύτερα απ’ ό,τι 
στην περιγραφή του Αρμοέντε, του χωριού που 
το όνομά του σημαίνει «Φτώχεια» και απ’ όπου 
ο Χέντρικ φέρνει τη νεαρή γυναίκα του. Γράφει 
λοιπόν: «Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Αρμοέντε, 
μου φαίνεται δεν έχω πάει ποτέ πουθενά, μου φαί-
νεται δεν ξέρω τίποτα με βεβαιότητα […]. Δεν 
έχω πάει ποτέ μου στο Αρμοέντε, αλλά χωρίς 
καμιά προσπάθεια, αυτό είναι ένα από τα ταλέ-
ντα μου, μπορώ να δώσω ζωή στον γυμνό ανε-
μοδαρμένο λόφο», για να ακολουθήσει μια λυρι-
κή περιγραφή του χωριού που όμως θα κλείσει 
με την αποστροφή «για μένα είναι μονάχα ονό-
ματα, ονόματα, ονόματα» (ΚΧ, σελ. 40-41)9. Οι 
λοξές, γεμάτες παλινωδίες, αμφιταλαντεύσεις 
και αναθεωρήσεις περιγραφές της φύσης από 
τη «θηλυκή φωνή» της Μάγδας υπενθυμίζουν 
πως κάθε τέτοια προβολή ‒άρα και οι κυρίαρ-
χες τοπογραφίες της πατριαρχίας και της αποι-
κιοκρατίας‒ αποτελεί μια επινόηση, μια λογοθε-
τική κατασκευή.
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της ιμπεριαλιστικού λογοθετικού πεδίου, δηλαδή 
της σεξουαλικής αναπαραγωγής και της σφυρη-
λάτησης ψυχών, προκειμένου να περάσει από 
την εκτός νόμου, περιθωριακή, αδιανόητη οι-
κογένεια στην οικογένεια του νόμου. Η Spivak 
αντί να δει την Μπέρτα Μέισον απλώς ως το 
σκοτεινό alter ego της Τζέιν Έιρ, αναδεικνύει 
τους περιορισμούς της φεμινιστικής ατομικιστι-
κής ανάγνωσης των Gilbert και Gubar, δίνο-
ντας έμφαση σε μια άλλη λειτουργία της λευκής 
κρεολής Τζαμαϊκανής Μπέρτας (κάτι αντίστοι-
χο της λευκής Αφρικάνερ Μάγδας), το γεγονός 
ότι εξυπηρετεί στο να καταστεί απροσδιόριστη 
η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ανθρώπου 
και του ζώου και διευκολύνει το πέρασμα της 
Τζέιν στην «οικογένεια του νόμου». Ο τρόπος 
που εξετάζει η Spivak τη λογοτεχνία και τις ανα-
παραστάσεις της ως κομμάτι της ιμπεριαλιστι-
κής κοινωνικής αποστολής, μας φέρνει πολύ 
κοντά σ’ αυτό που επιτελεί ο Coetzee λογοτεχνι-
κά, όταν αποδομεί το plaasroman, ενώ με έναν 
αντίστοιχο τρόπο, η χειρονομία του δεύτερου 
να μεταφέρει τη σοφίτα στη Νότια Αφρική, μας 
παραπέμπει σε ένα δεύτερο δοκίμιο της Spivac, 
ίσως το πιο διάσημό της, με τον τίτλο «Can the 
subaltern speak?». Κρατάμε απ’ αυτό το πολύ 
σύνθετο και πλούσιο σε νοήματα δοκίμιο, αφε-
νός την ντεριντιανή προβληματοποίηση του 
ευρωπαϊκού υποκειμένου, που κατασκευάζει 
έναν Άλλον προκειμένου να ενδυναμώσει ένα 
εντός, το δικό του στάτους ως υποκειμένου, 
και τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα του τίτ-
λου «μπορεί να μιλήσει ο/η υποδεέστερος/η;», 
όταν αυτό τοποθετείται στον μετααποικιακό 
κόσμο και όταν αφορά τη γυναικεία ταυτότητα. 
Επιστρέφοντας στο μυθιστόρημα για να δούμε 
αν και πώς απαντά ο Coetzee στα ίδια ερωτή-
ματα, καταλήγουμε σε μια πρώτη αποτίμηση 
της κειμενικής του στρατηγικής. Η χρήση της 
«θηλυκής φωνής», του θηλυκού, χρησιμοποιεί-
ται ως μια ευρύτερη κειμενική στρατηγική που 
μετέρχεται του φεμινιστικού λόγου προκειμέ-
νου να ρίξει φως στη συνθήκη της αποικιοκρα-
τίας του εποίκου. Μπορεί να μιλήσει η Μάγδα, 
υποδεέστερη λόγω του φύλου της, αλλά ισχυ-
ρή λόγω της θέσης από την πλευρά της αποι-
κιοκρατίας; Ναι, αλλά μιλάει με ένα κατακερ-
ματισμένο, αδύναμο εγώ, που διαρκώς βιώνει 
την αμφιθυμία μεταξύ αυτών των δύο ρόλων, 
που διαρκώς αμφιβάλλει, αλλάζει, αναθεωρεί 
το λόγο της και την ιστορία που η ίδια γρά-
φει. Δίπλα σ’ αυτόν το λόγο, ο λόγος της μι-
κρής Άννας, της μαύρης υπηρέτριας, μας δίνει 
το τριπλό όριο μιας αδυναμίας. Η μικρή Άννα 
δεν θα ξεφύγει ποτέ από τις λιγοστές λέξεις που 

στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Refusing to yield to 
the spectre of  reason: The madwoman in the 
attic in the In the heart of  the country»11. Η Μάγδα 
είναι μια κόρη χωρίς μητέρα όπως η Τζέιν Έιρ, 
που απειλεί συχνά πως θα βάλει φωτιά στο σπίτι 
όπως η Μπέρτα Μέισον· υφαίνει, πλέκει, κεντά-
ει, όπως πολλές από τις ηρωίδες των συγγρα-
φέων που παρουσιάζουν οι Gubar και Gilbert, 
αλλά δεν πρόκειται για κυριολεξία, υφαίνει λέξεις, 
κεντάει τις λεπτομέρειες της ιστορίας της, την 
πλέκει και την ξηλώνει διαρκώς, για να φτιάξει 
νέες εκδοχές της. Είναι τρελή, φυλακισμένη στη 
σοφίτα, κοιτάζει το πορτρέτο της νεκρής μητέ-
ρας της, αλλά βλέπει σ’ αυτό μόνο μια γκριζω-
πή μουντζούρα.

Γράφουν οι Gilbert και Gubar: «η γυναίκα 
συγγραφέας αναγνωρίζει με πόνο, σύγχυση και 
θυμό ότι αυτό που βλέπει στον καθρέφτη είναι 
συνήθως μια αντρική κατασκευή, το ‘αγνό χρυσό 
μωρό’ των ανδρικών εγκεφάλων, έναν στραφτα-
λιστό και εντελώς τεχνητό παιδί» (σελ. 17). Όταν 
κοιτάζεται στον καθρέφτη, η Μάγδα βλέπει το 
απωθητικό είδωλό της και σκέφτεται «με ηρε-
μία» να μαδήσει εντελώς τα φρύδια της, να ξε-
ριζώσει τα δόντια της και μετά να ασχοληθεί με 
το δέρμα κατεβάζοντας από τα δέντρα «φρού-
τα μέχρι να μην αντέχουν πια τα σπλάχνα μου» 
(ΚΧ, σελ. 46-47).

Στην Καρδιά της χώρας είναι φυλακισμένο το 
τέρας του διπόλου των Gilbert και Gubar και 
όμως υπάρχει κάπου ένας άγγελος. Στην εγ-
γραφή 13 η Μάγδα μιλά για τον Άγγελο με τα 
Μαύρα, μια γυναίκα, με ανεξάντλητα αποθέματα 
συμπόνοιας, που έχει ανάγκη να την έχουν ανά-
γκη, ενώ στην αμέσως επόμενη εγγραφή μιλά 
για την «ανάγκη [της] να [την] έχουν ανάγκη, 
δημιουργώντας την εντύπωση ενός φαντασιακού 
alter ego (KX, σελ. 24). Ο Άγγελος του Coetzee 
όμως «έρχεται να σώσει τα παιδιά των μαύρων 
από τη διφθερίτιδα και τους πυρετούς» (σελ. 24). 
Η σοφίτα στην οποία είναι φυλακισμένη η τρελή 
γυναίκα έχει μεταφερθεί στην Αφρική. To 1985, 
σ’ ένα πολεμικό δοκίμιο με τον τίτλο «Three 
women’s texts and a critique of  imperialism», η 
Gayarti Chakravotry Spivak διαβάζει την Τζέιν 
Έιρ, ασκώντας κριτική στην ανάλυση των Gilbert 
και Gubar και εστιάζοντας στο ρόλο της βρετα-
νικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα στην προώθη-
ση της κοινωνικής αποστολής της Βρετανίας, με 
άλλα λόγια στην προώθηση του ιμπεριαλισμού. 
Η Spivak βλέπει στις λογοτεχνικές αναπαρα-
στάσεις της Τζέιν Έιρ τόσο έναν προβληματικό 
(βλ. ιμπεριαλιστικό) τρόπο ένταξης του Τρίτου 
Κόσμου στην ιστορία, όσο και την αποδοχή από 
την ηρωίδα της Μπροντέ των βασικών αξόνων 
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η «εκθήλυνσή» του συγγραφέα στο πεδίο της 
μυθοπλασίας, και ο τρόπος που αυτή επιτελεί-
ται, μέσα από μια αφήγηση που διαρκώς υπο-
νομεύει τη σοβαρότητά της, που διαρκώς ανα-
θεωρείται μέσα από νέες εκδοχές των ίδιων γε-
γονότων και αυτοαναιρέσεις, μέσα από το γρά-
ψιμο στη «μέση φωνή» που δεν υπογραμμίζει το 
πρόσωπο που μιλά, αλλά την πράξη του γραψί-
ματος επιτυγχάνει μέσω της «αποτυχίας» της 
να προβληματοποιήσει τα ηθικά και πολιτικά 
ζητήματα που θέτει η εποχή του.

5. Συμπέρασμα

Στην εργασία αυτή ανέλυσα με ποιον τρόπο μια 
κειμενική στρατηγική, η χρήση ενός γυναικείου 
αφηγηματικού/συγγραφικού εγώ από τον J. M. 
Coetzee, λειτουργεί ως πρόκληση στο επίπεδο 
του λογοτεχνικού είδους και των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων που αυτό φέρει, αλλά και στο 
επίπεδο του κοινωνικού φύλου, εντάσσοντάς το 
στην ευρύτερη προβληματική της μετααποικι-
ακής θεωρίας. Το επιχείρημά μου είναι ότι η 
κειμενική αυτή στρατηγική δεν συγκεφαλαιώ-
νει απλώς αυτές τις προκλήσεις, αλλά τις προ-
ϋποθέτει ως βασικά της στοιχεία, ως μια συνε-
πής ηθική και πολιτική χειρονομία στην οποία 
φαίνεται να καταλήγει το μυθιστόρημα, αλλά 
και ουσιαστικά να συντείνει όλη η λογοτεχνία 
του Coetzee. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας 
αφηγηματικής θέσης «αδυναμίας» που με από-
λυτη αυτοσυνειδησία υπονομεύει την εξουσία 
και τον κυρίαρχο λόγο της πατριαρχίας και της 
αποικιοκρατίας, αντλώντας από τη θηλυκή της 
υπόσταση και την τρέλα τη δυνατότητα να πα-
ραμένει πάντα εκτός, οριακή και περιθωριακή.

Υποσημειώσεις

1  Το διδακτορικό του Coetzee, που σπούδα-
σε γλωσσολογία, μαθηματικά, λογοτεχνία 
και προγραμματισμό υπολογιστών, ήταν μια 
στιλιστική ανάλυση του έργου του Μπέκετ 
σε υπολογιστή.

2  Κυρίως στο White writing (1988).
3  Με τον όρο «ονειρικές τοπογραφίες» η 

Barnard αναφέρεται στη λογοτεχνική χρήση 
του τόπου και της γης, μέσα από μια «κοι-
νωνική ονειρική εργασία, που εκφράζει επι-
θυμίες και διατηρεί σιωπές, που έχουν πο-
λιτική καταγωγή. […] Πρόκειται, αν θέλε-
τε, για τους χάρτες –για τις ιδεολογικές μή-
τρες– που αυτό το είδος πρόβαλε στη γη» 
(Barnard, σελ. 40).

της επιτρέπει η διπλή συνθήκη της αποικιοκρα-
τούμενης και της γυναίκας (σε αντίθεση με τον 
Χέντρικ, που κάποιες στιγμές θα γίνει ο ισχυρός 
λόγω του φύλου στη σχέση του με τη Μάγδα κι 
αυτό θα γίνει φανερό και στη γλώσσα με την κα-
τάργηση του τρίτου προσώπου όταν της μιλά).

4. Η τρέλα ως γυναίκα

Στη συλλογή δοκιμίων Περί λογοκρισίας ο J. M. 
Coetzee αφιερώνει ένα δοκίμιο στον Έρασμο 
και στο δοκίμιό του Μωρίας εγκώμιον. Στο δοκί-
μιο αυτό με τον τίτλο «Έρασμος: τρέλα και αντι-
ζηλία» ερευνά τον «καλά συγκροτημένο πολιτι-
κό ρόλο: τον ρόλο του μωρού, του τρελού» που 
ερμηνεύει ο Έρασμος και ισχυρίζεται πως το εν 
λόγω κείμενο «σκιαγραφεί το ενδεχόμενο ύπαρ-
ξης κάποιας θέσης για τον σχολιαστή του σκηνι-
κού της πολιτικής αντιζηλίας, θέσης όχι απλώς 
ουδέτερης μεταξύ των δύο αντιπάλων, αλλά και, 
εξ αυτο-ορισμού, εντελώς έξω από το πεδίο της 
αντιζηλίας, το ενδεχόμενο της ύπαρξης κάποιας 
μη θέσης». Ο Coetzee διαβάζει το Μωρίας εγκώ-
μιον υπό το φως της σύγχρονης θεωρίας για την 
τρέλα (Foucault, Derrida, Lacan, Girard) και κα-
ταλήγει σε ένα πολύ παραγωγικό για ό,τι αναλύ-
σαμε ως τώρα συμπέρασμα. Αυτό που δίνει στη 
Μωρία τη δυνατότητα να μιλά χωρίς να παίρνει 
θέση στην αντιζηλία είναι το γεγονός ότι είναι 
γυναίκα, ότι δεν διαθέτει τον «κεραυνό του πα-
τριαρχικού φαλλού», αλλά τον «μικρό [γυναικείο] 
φαλλό» που προκαλεί το γέλιο. (ΠΡ, σελ. 230-
231). Αν η Μάγδα έχει ομοιότητες με τη Μωρία, 
στο βαθμό που και οι δυο τους «έχουν τον έλεγ-
χο των αφηγήσεών τους, και οι δύο είναι (σε δι-
αφορετικό βαθμό) μεταμυθοπλαστικές, και οι δύο 
έχουν συνείδηση της θέσης τους στο φάσμα του 
άλογου και της ενόρασης, και οι δύο παίρνουν 
την πρωτοβουλία και προκαλούν τους φιλοσό-
φους της εποχής» (Probyn, παρ. 21), αυτό που 
επιδιώκει ο Coetzee, όταν υιοθετεί τη «γυναικεία 
φωνή» μιας τρελής γυναίκας, είναι να δημιουρ-
γήσει μια θέση αντίστοιχη μ’ αυτήν που επινοεί 
ο Έρασμος στο Μωρίας εγκώμιον. Κι αν κάτι τον 
ανησυχεί σ’ αυτή τη θέση, θέση πολύ ισχυρή 
εντέλει απέναντι σε κάθε εξουσία και αυθεντία, 
είναι μήπως, λόγω αυτής της δύναμης, αντι-
στραφούν οι όροι, το παράδοξο λυθεί, η αντα-
γωνιστικότητα του σχεδίου αποκαλυφθεί και το 
παράδοξο σχέδιο να γίνει ευχάριστα αποδεκτή 
η θέση του τρελού, του ευνούχου, της γυναίκας, 
αυτοακυρωθεί (ΠΛ, σελ. 138-139)12. Αν η Μωρία 
προφυλάσσεται απ’ αυτό διατηρώντας πάντα το 
φαλλό στο μέγεθος του γυναικείου, παραμένοντας 
δηλαδή διάφορη και ξένη ως προς την εξουσία, 
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αναφέρω μόνο αυτά, σε πείσμα όλων όσα 
έχουν πει οι φιλόσοφοι (και τι ξέρω εγώ, η 
κακομοίρα μαυροφορεμένη επαρχιώτισσα, 
από φιλοσοφία, τώρα που η λάμπα έχει αρ-
χίσει να στάζει και το ρολόι χτυπάει δέκα;)» 
(ΚΧ, σελ. 41).

10  Το βιβλίο των S. Gilbert και S. Gubar εκ-
δίδεται το 1979, δύο χρόνια μετά το μυθι-
στόρημα του J. M. Coetzee. Αν και δεν θα 
μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι ο νο-
τιοαφρικανός συγγραφέας είχε γνώση της 
δουλειάς των δύο αμερικανίδων φεμινιστρι-
ών πριν από την έκδοση του βιβλίου τους, 
νομίζω πως, πέρα από τη δική του βαθιά 
γνώση της αγγλικής λογοτεχνίας, θα μπο-
ρούσε κανείς ευλόγως να υποθέσει ότι είχε 
έρθει σε επαφή με προδημοσιεύσεις και ανα-
κοινώσεις των Gilbert και Gubar πριν από 
την έκδοση του δικού του μυθιστορήματος.

11  «Αρνούμενη να υποταχτεί στο φάσμα της 
λογικής: Η τρελή γυναίκα στη σοφίτα στο 
Στην καρδιά της χώρας».

12  Εδώ αποσπάσματα από το κείμενο του 
Coetzee αναπαράγονται σχεδόν αν και ελα-
φρά παραλλαγμένα.
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καταπίεση στα πλαίσια της οικογένειας, της 
οικιακότητας και της θεσμοθετημένης ετερο-
κανονικότητας (Αθανασίου, 2006, σελ. 20-21). 
Την ίδια περίοδο, στον ευρωπαϊκό πειραματικό 
κινηματογράφο –που ο Deleuze αποκαλεί «κι-
νηματογράφο του σώματος»–, η εμπειρία αντι-
καθίσταται από την αναπαράσταση της συμπε-
ριφοράς, η οποία αναδεικνύει την εγγεγραμμέ-
νη ιστορικότητα των αφηγούμενων σωμάτων 
(Deleuze, 2004, σελ. 213).

Εκτός από το «προσωπικό-πολιτικό», το δί-
πολο «δημόσιο-ιδιωτικό» καθίσταται επίσης κε-
ντρικό στους λόγους των φεμινιστριών. Μέσα 
από μια σειρά διεκδικήσεων, κυρίως σε σχέση με 
την οικιακή εργασία, επιχειρείται η αποδόμηση 
και η υπέρβασή του. Ο έμφυλος καταμερισμός 
της εργασίας στον καπιταλισμό είχε οδηγήσει 
στην απομόνωση των γυναικών στο σπίτι και 
στην εκμετάλλευσή τους στον ιδιωτικό χώρο, 
ο οποίος παραδοσιακά θεωρούνταν εκτός της 
σφαίρας του πολιτικού. Με άλλα λόγια, η επι-
φόρτιση με την αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης, και μάλιστα ως φυσικοποιημένο κα-
θήκον, απέκλειε τις γυναίκες από εργατικούς 
αγώνες και πολιτικές διεκδικήσεις (James και 
Dalla Costa, 2008). Ως αντίδραση στην απα-
ξίωση της αόρατης και άμισθης οικιακής εργα-
σίας, προέκυψε το Κίνημα για τον Μισθό στην 
Οικιακή Εργασία (στο ίδιο), μετατρέποντας το 
σπίτι από τόπο εκμετάλλευσης σε τόπο αντί-
στασης, σε μια χειρονομία διάρρηξης των συ-
νόρων δημόσιου-ιδιωτικού. Άλλωστε, σύμφω-
να με την Brown (1995, σελ. 181), το ιδιωτικό 
ιστορικά εξέλιπε για τις γυναίκες. Το σπίτι δεν 
προσέφερε ούτε ιδιωτικότητα ούτε ασφάλεια, 
αφού ήταν ένας χώρος πάντα μοιρασμένος με 

Διεκδικώντας ορατότητα: ιδιωτικοποιη-
μένη θηλυκότητα, γυναικεία ταυτότητα

Η Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 
Bruxelles, μια ταινία για την πατριαρχία, όπου 
ο πατέρας είναι ήδη νεκρός (Palmer και Beggs, 
2013), γυρίστηκε το 1975, από την εικοσιπεντά-
χρονη τότε σκηνοθέτρια Chantal Akerman και 
από ένα κινηματογραφικό συνεργείο αποτελού-
μενο σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες. Παρότι 
η ίδια δεν προτιμούσε τον χαρακτηρισμό «φεμι-
νιστικός κινηματογράφος», θεωρούσε πως η εν 
λόγω ταινία «είναι φεμινιστική, γιατί δίνω χώρο 
σε πράγματα που ποτέ, σχεδόν ποτέ, δεν έχουν 
αναπαρασταθεί με αυτό τον τρόπο, όπως οι κα-
θημερινές χειρονομίες μιας γυναίκας» (Martin 
και Akerman, 1979, σελ. 24).1 Πράγματι, η ται-
νία αυτή συνδιαλέγεται, τόσο χρονικά όσο και 
θεματικά, με το «δεύτερο κύμα» του φεμινισμού, 
δηλαδή το ευρωαμερικανικό φεμινιστικό κίνημα 
που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες του ’60 και του 
’70. «Το προσωπικό είναι πολιτικό» αποτελεί τη 
γνωστότερη, ίσως, διακήρυξη που συνέχει τους 
πολύμορφους φεμινιστικούς αγώνες εκείνης της 
περιόδου. Η ανάδυση και η συγκρότηση της κα-
τηγορίας «γυναίκα» ως πολιτικό υποκείμενο με 
δικές του διεκδικήσεις, που επιχείρησε τη διά-
νοιξη των ορίων του πολιτικού, προϋπέθετε ένα 
κοινό έδαφος. Η γυναικεία ταυτότητα δεν αναζη-
τήθηκε στη γυναικεία φύση ή ουσία, αλλά στην 
εμπειρία της καταπιεσμένης ζωής εντός πατρι-
αρχικών συστημάτων εξουσίας. Ο συλλογικός 
κριτικός αναστοχασμός των γυναικείων ομάδων 
έφερε στο προσκήνιο την «αποσιωπημένη και 
εξεγερμένη γυναικεία εμπειρία», επιτρέποντας 
την πολιτική αντίσταση στη φυσικοποιημένη 

Περίληψη: Η Ζαν Ντιλμάν κατοικεί στη διεύθυνση 23, quai du Commerce, στις Βρυξέλλες. Έξι χρό-
νια χήρα, μένει με τον έφηβο γιο της, τον Σιλβέν. Ζει μια προγραμματισμένη, μεθοδική ζωή. Τα ψώνια 
του νοικοκυριού, το μαγείρεμα, η σεξουαλική εργασία για τα προς το ζην, το δείπνο με τον γιο της, όλα 
συμβαίνουν με τελετουργική ακρίβεια στο πλαίσιο μιας καλοκουρδισμένης καθημερινότητας. Στην κι-
νηματογραφική ταινία βελγικής παραγωγής Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) 
της Chantal Akerman, παρακολουθούμε τρεις μέρες από τη ζωή αυτής της γυναίκας, μια ζωή που χάνει 
σταδιακά τον ρυθμό της, ώσπου αποδιοργανώνεται ανεπανόρθωτα. Αποτελώντας μια διεισδυτική κατα-
γραφή έμφυλης επιτελεστικότητας, η συγκεκριμένη ταινία συνιστά προνομιακό τόπο ανίχνευσης λόγων 
και πρακτικών, λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της, της αδιαμφισβήτητης καλλιτεχνικής αξίας της, 
αλλά και του πεδίου συναλλαγών που διανοίγει με τους χώρους της θεωρίας και της κοινωνικής ζωής.

Απρόσμενες επιτελέσεις του «γυναικείου» στην ταινία 
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles 

της Chantal Akerman

Αλίκη Θεοδοσίου
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τη θεατρικοποίηση των σωμάτων παραπέμπει 
στο μπρεχτικό gestus και αποσταθεροποιεί την 
πλοκή, η οποία πλέον «εκκρίνεται» από τα σώ-
ματα. Ο Agamben αντιλαμβάνεται τη χειρονο-
μία –και όχι την εικόνα– ως το θεμελιώδες στοι-
χείο του κινηματογράφου. Η χειρονομία είναι το 
«καθαρό μέσο» που γίνεται ορατό στον κινημα-
τογράφο: ούτε πράξη ούτε ποίηση, αλλά δυνα-
τότητα διάρκειας και υποστήριξης της δράσης. 
Συγκεκριμένα, μια κοινωνία που έχει χάσει τις 
χειρονομίες της, προσπαθεί, μέσω του κινημα-
τογράφου, να τις ανακτήσει και ταυτόχρονα να 
καταγράψει την απώλεια (Agamben, 2000, σελ. 
53). Τότε η χειρονομία γίνεται εμμονή και πε-
πρωμένο: οι εικόνες, θραύσματα χειρονομιών, 
επιστρέφουν μέσω του κινηματογράφου «στη 
γενέτειρα γη της χειρονομίας» και, αν ο κινη-
ματογράφος είναι «το όνειρο μιας χειρονομίας», 
ο σκηνοθέτης καλείται να εισαγάγει σε αυτό το 
όνειρο την αφύπνιση (στο ίδιο, σελ. 56). Έτσι, 
επιτελείται η διάνοιξη της ηθικής διάστασης 
και ο κινηματογράφος ανάγεται στη σφαίρα 
της πολιτικής, που είναι η σφαίρα της πλήρους 
χειρονομιακότητας, δηλαδή της αναγκαστικής 
σιωπής ως αδυνατότητας της γλώσσας και της 
δράσης ως επανεπιβεβαίωσης της δυνατότη-
τας δράσης (στο ίδιο, σελ. 59-60).

Σε αυτό τον ερμηνευτικό ορίζοντα, ο Agamben 
ξαναδιαβάζει την ιδέα της επανάληψης, της νι-
τσεϊκής «αιώνιας επιστροφής», ως χειρονομία, 
ως επανεπιβεβαίωση της δυνατότητας επανά-
ληψης. Η επαναληψιμότητα αποτελεί κομβική 
διάσταση και της μπατλερικής θεωρίας για την 
επιτελεστικότητα του φύλου. Σε μια διαδικασία 
αποδόμησης του διπόλου «βιολογικό/κοινωνι-
κό», και κατά συνέπεια αποσταθεροποίησης της 
κανονιστικής φυσικοποιημένης έμφυλης διχοτο-
μίας, η Butler ορίζει το φύλο ως «το επαναλαμ-
βανόμενο στιλιζάρισμα του σώματος, ένα σύνο-
λο επαναλαμβανόμενων πράξεων μέσα σε ένα 
άκαμπτο ρυθμιστικό πλαίσιο, πράξεων που πα-
γώνουν με τον χρόνο προσφέροντας την επί-
φαση μιας ουσίας, ενός φυσικού τρόπου ύπαρ-
ξης» (Butler, 2009, σελ. 61).

Το φύλο δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας εσω-
τερικής ουσίας, ούτε μια κοινωνική επένδυση 
πάνω σε μια προϋπάρχουσα αδρανή ύλη, σε 
ένα φυσικό υπόστρωμα, αλλά ένα παραστασι-
ακό επίτευγμα, «ένα σωματικό στιλ, ένα δρώ-
μενο» (Butler, 2006 σελ. 386). Σε αυτήν τη δια-
δικασία, το σώμα γίνεται αντιληπτό «ως μια δυ-
ναμική διαδικασία σωματοποίησης ορισμένων 
πολιτισμικών και ιστορικών δυνατοτήτων, μια 
σύνθετη διαδικασία ιδιοποίησης» (στο ίδιο, σελ. 
386). Η υλοποίηση του φύλου, που ανάγεται σε 

τον σύζυγο και τα άλλα μέλη της οικογένειας.
Η ορατότητα που διεκδικήθηκε από τα φεμινι-

στικά κινήματα έχει κοινά χαρακτηριστικά με την 
κινηματογραφική αναπαράσταση, η οποία κυρι-
αρχικά καθοριζόταν από και απευθυνόταν στο 
ανδρικό βλέμμα (Mulvey, 1975). Αντιδρώντας 
στο εμφυλοποιημένο καθεστώς του θεάσθαι, ο 
πειραματικός κινηματογράφος επιχειρεί να «δι-
αταράξει συθέμελα το ορατό» (Deleuze, 2004, 
σελ. 224) και τρέπεται από θέαμα σε καταγγε-
λία, της οποίας το ως τότε σκοποφιλικό κοινό 
γίνεται αυτόπτης μάρτυρας. Έτσι, ο κινηματο-
γράφος δομεί τους δεσμούς του με το πολιτικό.

Διεκδικώντας σημασία: σώμα, χειρονομία, 
επιτελεστικότητα

Πέρα από τον συνυπολογισμό του κοινωνικο-
πολιτικού συγκειμένου, η ανάγνωση και η ενερ-
γοποίηση του διαλόγου μεταξύ κειμένων –φεμι-
νιστικής και μη– θεωρίας επιτρέπει τη διαμόρ-
φωση ενός πολυδιάστατου ερμηνευτικού πλαι-
σίου για την ανάγνωση της ταινίας. Από τον κι-
νηματογράφο του σώματος του Deleuze στη χειρο-
νομία του Agamben και την επιτελεστικότητα του 
φύλου της Butler, η ταινία της Akerman μπορεί 
να αναγνωσθεί ως επιτελεστική χειρονομία ορα-
τότητας ενός σώματος που διεκδικεί σημασία.

Στον σύγχρονο κινηματογράφο, όπου εντάσ-
σεται και η συγκεκριμένη ταινία, η χρονοεικόνα 
έρχεται να αντικαταστήσει την εικόνα-δράση, 
σύμφωνα με τον Deleuze (2004, σελ. 9-10). Ο 
κινηματογράφος του βλέποντος διαδέχεται τον 
κινηματογράφο δράσης –όπως ορίζεται συνο-
πτικά ο κλασικός κινηματογράφος–, όπου πλέον 
το πραγματικό δεν αναπαρίσταται απλώς, αλλά 
τίθεται «προς αποκωδικοποίηση, πάντοτε αμ-
φιλεγόμενο». Το αίτημα που προβάλλει διατυ-
πώνεται ως εξής: «Δώστε μας επιτέλους ένα 
σώμα». Με άλλα λόγια, αποτελεί το αίτημα για 
έναν κινηματογράφο του σώματος,2 των συμπε-
ριφορών και των στάσεων. «Το σώμα δεν είναι 
ποτέ στο παρόν, εμπεριέχει το πριν και το μετά, 
την κόπωση, την αναμονή» (στο ίδιο, σελ. 213). 
Συγκεκριμένα, η καθημερινή συμπεριφορά το-
ποθετεί τον χρόνο εντός του σώματος. Το κα-
θημερινό σώμα δεν τίθεται απλά μπροστά στην 
κάμερα, σε μια χειρονομία ορατότητας, αλλά 
προετοιμάζεται για μια –διαρκώς αναβαλλόμε-
νη– ιεροτελεστία. Αυτή η στάση της αναμονής 
προς τη –συχνά ματαιωμένη– μετάβαση σε τε-
λετουργικό σώμα αποτελεί το έδαφος για την 
«αργή, καθημερινή θεατρικοποίηση του σώμα-
τος» (στο ίδιο, σελ. 216). Η εστίαση στις συμπε-
ριφορές και η ανάπτυξη και συνένωσή τους προς 
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σημασία βρίσκεται επίσης η ανατρεπτική δυνα-
μική του νομαδισμού ως κριτικής αποκειμενοποί-
ησης, με άλλα λόγια η δυνατότητα της μη ύπαρ-
ξης ως μη ιδιοποιησιμότητας. Εγείρεται, βέβαια, 
ο προβληματισμός, κατά πόσο νομιμοποιούμα-
στε να επιλέξουμε την κριτική αποκειμενοποίη-
ση, όταν για κάποια σώματα δεν είναι αποτέλε-
σμα επιλογής, αλλά βίαιης περιθωριοποίησης.

Λίγα λόγια με αφορμή τον τίτλο

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles. 
Το όνομα και η διεύθυνση της πρωταγωνίστρι-
ας συνθέτουν έναν τίτλο μακρόσυρτο, όπως και 
η ταινία, που διαρκεί 201 λεπτά. Η ταυτόχρο-
νη παράθεσή τους ήδη μαρτυρεί αυτό που δια-
πιστώνουμε πολύ σύντομα, παρακολουθώντας 
την ταινία: την πλήρη εδαφικοποίηση της ταυ-
τότητας της ηρωίδας. Πράγματι, η Ζαν κινείται 
σχεδόν αποκλειστικά στη –βίαια περιχαρακω-
μένη– ιδιωτική σφαίρα. Είναι μια υποδειγματι-
κή νοικοκυρά, που αφήνει το σπίτι της κυρίως 
για να προμηθευτεί τρόφιμα ή μαλλί για πλέξιμο. 
Και τα απογεύματα, όταν ο γιος της είναι στο 
σχολείο, εκδίδεται στην κρεβατοκάμαρά της.

Οικιακή εργασία, σεξουαλική εργασία –γυναικεία 
εργασία. Όλα τα υλικά με τα οποία η Akerman 
κατασκευάζει την ηρωίδα της αντλούνται από 
τη νοούμενη ως γυναικεία επικράτεια. Είναι μια 
γυναίκα που ταλαντεύεται μεταξύ ιερού (μητέρα) 
και μιαρού (πόρνη), και ταυτόχρονα μια καθη-
μερινή, οικεία φιγούρα. Λέει για τον γάμο της: 
«Δεν ξέρω αν ήθελα να παντρευτώ, αλλά έτσι 
έκαναν όλοι. Αυτό έκανα κι εγώ. […] Ήθελα 
ένα δικό μου σπίτι κι ένα παιδί». Βέβαια, ο χώρος 
στον οποίο η Ζαν καλείται να εργαστεί και να 
ζήσει, ο χώρος που την (εγ)καλεί4 να υπάρξει 
ως έμφυλο υποκείμενο, μόνο ιδιωτικός δεν είναι 
για την ίδια. Ο γιος, το μωρό της γειτόνισσας 
που φυλάει τα μεσημέρια, οι πελάτες, όλοι ει-
σβάλλουν στο σπίτι, αποκλείοντας την εννόηση 
του ιδιωτικού ως δικού της. Το έξω είναι πάντα 
ήδη εκεί, στα πρόσωπα που συναναστρέφεται, 
στα φώτα του δρόμου που αντανακλώνται στη 
γυάλινη βιτρίνα του σαλονιού, στις αποσιωπη-
μένες επιθυμίες της.

«Μοχθηρία στην κουζίνα!/Οι πατάτες 
συρίζουν»5

Στην πρώτη σκηνή, παρακολουθούμε τη Ζαν 
στην κουζίνα να μαγειρεύει. Πολλές φορές και 
για πολλή ώρα θα ξαναβρεθούμε σε αυτό το δω-
μάτιο, εγκλωβισμένες κι εμείς στο σπίτι. Όταν 
ο γιος της της λέει: «Αν ήμουν γυναίκα, δεν θα 

ρυθμιστικό ιδεώδες με εξουσία υποκειμενοποίη-
σης, γίνεται διά της βίας μέσα στον χρόνο, μέσω 
κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένων λογο-
θετικών πρακτικών, συμπεριφορών, στάσεων, 
σωματικών χειρονομιών, και επανεγγράφει τα 
σύνορα του πολιτισμικά διανοητού, εν τέλει του 
ανθρώπινου (Μπάτλερ, 2008). Διαφαίνεται, λοι-
πόν, η πολιτική σημασία της έμφυλης επιτέλεσης, 
που ανάγεται σε «στρατηγική επιβίωσης» (Butler, 
2006, σελ. 386). Το σώμα καθίσταται αναγνωρί-
σιμο και αποκτά σημασία μόνο ως έμφυλο σώμα, 
επανεπιβεβαιώνοντας το κανονιστικό πρότυπο.3 
Όσα σώματα δεν κατορθώνουν να είναι πειθή-
νια, όσα δεν προσυπογράφουν το συμβόλαιο 
της ετεροκανονικότητας, όσα διαταράσσουν τη 
γραμμική προσδοκία σώμα-φύλο-σεξουαλικότη-
τα, καθίστανται αποκείμενα σώματα (Μπάτλερ, 
2008). Βίαια εξορισμένα από το ανθρώπινο σε 
μη αξιοβίωτες ζωές, τα αποκειμενοποιημένα 
σώματα έρχονται να περιχαρακώσουν το πεδίο 
της ετεροκανονικής τάξης της υποκειμενικότη-
τας. Εντέλει, η πολιτική υπόσχεση της έμφυλης 
επιτελεστικής πράξης έγκειται στην ατέλεια και 
αστάθειά της, στη διαρκώς αναβαλλόμενη ολο-
κλήρωση του φύλου, στη διαφωρά (Ντεριντά, 2003) 
που σε κάθε επ-ανάληψη ελλοχεύει ως δυνάμει 
ανατρεπτική. Επιλογικά, εντοπίζονται διαλεκτι-
κές σχέσεις συνάφειας των παραπάνω διατυπώ-
σεων. Όταν η Butler κάνει λόγο για στιλιζαρι-
σμένες πράξεις, παραπέμπει στη θεατρικοποίη-
ση των σωμάτων. Μάλιστα, ο Deleuze χρησι-
μοποιεί τον ίδιο όρο όταν αναφέρεται στον κινη-
ματογράφο της Akerman, όπου παρατηρεί την 
ανάπτυξη ενός γυναικείου gestus: «Ακριβώς αυτό 
το gestus αντιδρά προς το σώμα δίνοντάς του 
έναν ιερατισμό, ως αυστηρή θεατρικοποίηση ή, 
μάλλον, ως ‘στιλιζάρισμα’» (Deleuze 2004, σελ. 
220). Τη σχέση αυτή φωτίζει και η διπλή σημα-
σία του όρου «παραστασιακό», προκειμένου για 
το φύλο, ως δραματουργικό και ως μη-αναφορικό 
(Butler 2006, σελ. 386). Το «δραματουργικό» δι-
ευκρινίζεται ως η δυναμική δυνατότητα υλοποί-
ησης, ενώ το «μη-αναφορικό» μπορεί να παραλ-
ληλιστεί με τη χειρονομία, το καθαρό μέσο που 
αδιαφορεί για το τέλος. Επίσης, η σύλληψη του 
φύλου ως «συγκροτημένης κοινωνικής χρονικό-
τητας» (Butler, 2009, σελ. 182-183) συνηχεί την 
ντελεζιανή εγγραφή του χρόνου εντός του σώ-
ματος μέσω των καθημερινών συμπεριφορών.

Τέλος, το τελετουργικό σώμα, ταυτοχρόνως 
ιερό και μιαρό, πάντως μη καθημερινό, που «κα-
τακτά έναν παράξενο νομαδισμό» (Deleuze, 2004, 
σελ. 216), συνδιαλέγεται με τα αποκείμενα σώ-
ματα της μπατλερικής θεωρίας. Σε αυτούς τους 
μη τόπους όπου εξωθούνται τα σώματα χωρίς 
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κυκλοφορεί με τα μαλλιά της ανακατεμένα, της 
πέφτει στο πάτωμα ένα κουτάλι. Όταν οι χειρο-
νομίες χάνουν τον ρυθμό τους, αποτυγχάνουν 
να επανεγγράψουν το παρελθόν –το απονομι-
μοποιούν. Η κοινωνική χρονικότητα αναταράσ-
σεται και η ηρωίδα μετεωρίζεται στο επισφα-
λές έδαφος της υποκειμενικότητάς της, καθώς 
ό,τι ήταν δεδομένο αποφυσικοποιείται και ό,τι 
έπεται δεν θα προκύψει από την επιτελεστική 
νομοτέλεια που μέχρι πρότινος όριζε τη ζωή 
της. Έρχεται αντιμέτωπη με την ασάφεια και 
την ολισθαίνουσα δυναμική των επαναλαμβα-
νόμενων πράξεων και χάνει την πίστη της στο 
οικείο ιδεώδες του έμφυλου εαυτού, αφού πια 
δεν της προσφέρει καμία ασφάλεια. Η επιθυμία 
μιας άλλης ζωής, μια επιθυμία που είναι πάντα 
ήδη εκεί, της προκαλεί τρόμο.

Φυσικά, μια απόδραση δεν είναι εύκολη, σχε-
δόν δεν είναι διανοητή. Ο Σιλβέν, ο γιος της, 
αστυνομεύει τις πρακτικές της και την εγκαλεί 
για τα ανακατεμένα μαλλιά της και το ξεχασμέ-
νο κουμπί. Άλλωστε, οι επιπλήξεις αποτελούν 
«κομβικό στοιχείο του νομικού και κοινωνικού 
σχηματισμού του υποκειμένου» (Μπάτλερ, 2008, 
σελ. 246). Οι εγκλήσεις του γιου, που στοχεύ-
ουν να περιφρουρήσουν την αναγνωρίσιμη υπο-
κειμενικότητά της, έρχονται να υπογραμμίσουν 
το πλέγμα εξουσίας στο οποίο κινείται η Ζαν. 
«Σαν τον πατέρα του», όπως η ίδια επισημαί-
νει αρκετές φορές στη διάρκεια της ταινίας, ο 
Σιλβέν είναι το ανδρικό βλέμμα που κρίνει και 
επικρίνει τις επιτελέσεις της μητέρας του, την 
ίδια στιγμή που η Akerman εγκαλεί τους θεα-
τές για την έμφυλη καταπίεση που εδραιώνεται 
μέσω καθημερινών λόγων και μικροπρακτικών.

Από την αδυνατότητα στη βία (και πάλι 
πίσω)

Την τρίτη ημέρα, οι εξωτερικές συνθήκες και 
η εσωτερικευμένη ανησυχία συνηγορούν προς 
έναν επανορισμό της συνάρτησης δυνατοτή-
των, επιθυμιών και επιλογών. Η Ζαν βγαίνει 
από το σπίτι για τις συνηθισμένες δουλειές της 
και βρίσκει κλειστό το ταχυδρομείο και το κρεο-
πωλείο. Αίφνης μία ώρα της ημέρας μένει κενή. 
Επιστρέφει στο σπίτι και αναζητεί καταφύγιο 
στη συνήθεια, στο νοικοκυριό. Αλλά, έχοντας 
χάσει πια την πίστη στις συμπεριφορές, οι κινή-
σεις της είναι σπασμωδικές και μένουν ανολο-
κλήρωτες. Φτιάχνει καφέ –τρεις φορές, μέχρι 
να τον πετύχει. Ώσπου φτάνει και το δέμα που 
περίμενε με τόση αγωνία: είναι μια ροζ νυχτι-
κιά. Έχει πια περιέλθει σε μια στάση αδυνατότητας 
(Deleuze, 2004, σελ. 226), όπου η ακατανίκητη 

κοιμόμουν με κάποιον που δεν θα αγαπούσα», η 
Ζαν απαντά: «Δεν ξέρεις, δεν είσαι γυναίκα». Η 
ιστορία της Ζαν απευθύνεται, λοιπόν, σε όσους 
δεν ξέρουν, γιατί δεν είναι γυναίκες. Τους ανα-
γκάζει να δουν την αόρατη γυναικεία εργασία, 
τον χρόνο που χρειάζεται για να πλύνει τα πιάτα 
και να μαγειρέψει, τη βία της οικιακής καθημε-
ρινότητας, τη «σκλαβιά του νεροχύτη» (James 
και Dalla Costa, 2008, σελ. 64). Στα ατελείωτα 
πλάνα με τη Ζαν να καθαρίζει πατάτες, να ζυ-
μώνει μπιφτέκια, να στρώνει το κρεβάτι, συνει-
δητοποιούμε πως δεν θέλουμε να είμαστε εκεί, 
μάρτυρες της ανιαρής ζωής της –και μάλλον 
πως κι αυτή δεν θέλει να είναι εκεί.

Οι στιλιζαρισμένες επαναλαμβανόμενες επι-
τελέσεις, οι σχεδόν τελετουργικά μονότονοι δι-
άλογοι, λειτουργούν ως επανεπιβεβαιώσεις της 
«θέσης» της γυναίκας που βλέπουμε στην οθόνη. 
Άλλωστε, όλες οι συμπεριφορές εξαρτώνται από 
την πίστη του υποκειμένου στο ιδεώδες που υλο-
ποιεί και φυσικοποιούνται μέσα στον χρόνο, γί-
νονται συνήθεια. Το σώμα της φέρει όλον αυτό 
τον ξοδεμένο χρόνο, την κόπωση και την ανα-
μονή. Η κόπωση εντοπίζεται στην άρνηση της 
συνήθειας, όπως την εκφράζει απαντώντας στον 
γιο της για το αν θα ξαναπαντρευόταν: «Όχι, να 
ξανασυνηθίσω κάποιον…». Η αναμονή συμπυ-
κνώνεται στο δέμα που της έχει στείλει η αδερ-
φή της από την Αμερική και που το περιμένει με 
αγωνία, στην πραγματικότητα όμως εκτείνεται 
πέρα από αυτό, ώσπου γίνεται ανυπομονησία.

Όσο για την κρεβατοκάμαρα, η σκηνοθέτρια 
προλαβαίνει οποιαδήποτε ηθικολογία, λέγοντας 
πως «η πορνεία είναι μια μεταφορά, έτσι κι αλ-
λιώς»6, μια τροπικότητα της ταυτότητας της 
ηρωίδας, ενταγμένη στη στρατηγική επιβίωσής 
της ως έμφυλο υποκείμενο. Άλλωστε, ακόμα και 
η σεξουαλική επαφή με τον άντρα της «ήταν λε-
πτομέρεια», όπως λέει στον γιο της. Στην ται-
νία La maman et la putain του Eustache (1973), ο 
πρωταγωνιστής καλείται κάποια στιγμή να δι-
ακρίνει «ποια είναι η μαμά και ποια η πουτάνα» 
(Deleuze, 2004, σελ. 226). Για τη Ζαν, πάντως, 
η απάντηση είναι πως πρόκειται για την ίδια γυ-
ναίκα, καταδικασμένη να φέρει το αποτύπωμα 
μιας αναπόδραστης αμφισημίας: και μαμά και 
πουτάνα –ή όχι μόνο αυτά ή και τίποτε από αυτά.

Οι χαμένες χειρονομίες

Τη δεύτερη ημέρα, η Ζαν αρχίζει να χάνει τις 
χειρονομίες της. Μια σειρά ατυχών επιτελέσεων 
διαταράσσουν την αρραγή επίφαση της τακτο-
ποιημένης ζωής της. Παραψήνει τις πατάτες, ξε-
χνάει να κουμπώσει ένα κουμπί στη ζακέτα της, 
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ενοφθαλμίζοντας το όνειρο του κινηματογρά-
φου με τη βία της αφύπνισης.

Σημείωση: Η αρχική μορφή του παρόντος 
κειμένου γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος «Φύλο και Βιοπολιτική: Θεωρίες για το 
Υποκείμενο και την Εξουσία», στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ τη διδάσκουσα, 
Αθηνά Αθανασίου, για τα εποικοδομητικά σχό-
λια και την εμπιστοσύνη, καθώς και τις Αθηνά 
Παπαναγιώτου και Ναυσικά Ρέντζου για τη βο-
ήθεια στη διαμόρφωση της παρούσας εκδοχής.

Υποσημειώσεις

1  Όσα αποσπάσματα παρατίθενται στα ελ-
ληνικά από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 
είναι σε δική μου μετάφραση.

2  Ο Deleuze ανακηρύσσει τον Jean-Luc 
Godard σε θεμελιωτή του κινηματογράφου 
του σώματος (2004, σελ. 227). Η Akerman 
είχε δηλώσει πως, όταν ήταν δεκαπέντε 
ετών, είδε την ταινία Pierrot le fou του Godard 
(1965) και αποφάσισε πως «θέλει να φτιά-
χνει ταινίες» (βλ. https://www.youtube.
com/watch?v=GUStWsegZ0k).

3  Λαμβάνοντας υπόψη τον Agamben, η επα-
νεπιβεβαίωση λειτουργεί ως μια οιονεί 
«επιστροφή» στον φυσικό προορισμό των 
σωμάτων.

4  Εδώ παραπέμπω στην ιδεολογική έγκλη-
ση κατά Althusser (1971).

5  Στίχοι της Sylvia Plath από το ποίημα 
«Λέσβος» (Πλαθ, 2012, σελ. 72).

6  Βλ. https://www.youtube.com/
watch?v=8pSNOEYSIlg
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κόπωση συμψηφίζεται με τη διαψευσμένη ανα-
μονή. Ωστόσο, δεν έχει διαταραχθεί πλήρως η 
ρουτίνα της. Χτυπάει το κουδούνι, είναι ένας 
πελάτης. Για πρώτη φορά ακολουθούμε τη Ζαν 
στην κρεβατοκάμαρά της «εν ώρα εργασίας». 
Προφανώς αφηρημένη, φτάνει σε οργασμό.

Αυτή είναι η ύστατη ένδειξη του αδιεξόδου της. 
Οι πελάτες της, «σωρεία σωμάτων, […] αποτε-
λούν συγχρόνως το εμπόδιο και το μέσο» (στο 
ίδιο, σελ. 217) για μια άλλη δυνατότητα ύπαρ-
ξης. Μετά την ολοκλήρωση της σεξουαλικής 
πράξης, η Ζαν ιδιοποιείται τη βία που διαπερνά 
και δομεί τις έμφυλες σχέσεις: παίρνει το ψαλίδι 
με το οποίο προηγουμένως άνοιξε το δέμα και 
σκοτώνει τον άντρα που βρίσκεται στο κρεβάτι 
της. Προβαίνοντας στην απόλυτη πράξη βίας, 
αποπειράται να δημιουργήσει όρους ελευθερίας 
για τον εαυτό της, να πάψει να είναι αντικείμενο 
μέσα στον κόσμο της (Butler, 2009). Μετά, με 
ματωμένα χέρια, κάθεται στο σαλόνι, τα φώτα 
του δρόμου τρεμοπαίζουν στο πρόσωπό της, το 
έξω και το μέσα τη συνθλίβουν, την ίδια στιγμή 
που οι χειρονομίες έχουν για πάντα στερηθεί τη 
δυνατότητα επιστροφής και που το α-διανόητο 
μέλλον είναι ήδη παρόν.

Επίλογος
Από τη βία της υλοποίησης ως τις χαμένες χει-
ρονομίες, το έργο της Akerman, μέσα από μια 
πυκνή κι επίμονη καταγραφή, επιτυγχάνει «μια 
νέα εξερεύνηση του σώματος» (Deleuze, 2004, 
σελ. 219). Το σπίτι, διάτρητο από λόγους, σχέ-
σεις εξουσίας και καταναγκασμούς, χώρος εργα-
σίας και «γκέτο της ύπαρξης» (James και Dalla 
Costa, 2008, σελ. 66) –και πάντως όχι τόπος «ιδι-
ωτικός»– γίνεται η σκηνή επί της οποίας η ηρωί-
δα αποποιείται όσα έχουν επιβληθεί στο ίδιο της 
το σώμα, εγκαινιάζοντας απρόσμενα έναν άλλο 
τρόπο ύπαρξης, μια άλλη ζωή, που όμως θα μείνει 
εκτός της κινηματογραφικής αφήγησης, όπως 
είναι και εκτός του διανοητού.

Εντέλει, η ιστορία της Ζαν Ντιλμάν είναι ένα 
αφήγημα βίας. Η ταινία που συζητήθηκε μας 
υπενθυμίζει πως η βία δεν αφορά μόνο τις εξαι-
ρέσεις και τις αποκλίσεις, αλλά και τους «κανο-
νικούς», τα πειθήνια σώματα (Foucault, 2011), 
που κουβαλούν το καθήκον της υποκειμενοποί-
ησής τους με όρους που δεν ελέγχουν. Τη βία 
αυτή στρέφει η πρωταγωνίστρια στο σώμα του 
πελάτη της, στο ανδρικό φύλο, στο ανδρικό 
κοινό, και την κάνει ορατή. Και η Akerman, που 
αυτοκτόνησε τον Οκτώβριο του 2015, σε ηλι-
κία 65 ετών, αφήνει με την ταινία της μια πολύ-
τιμη παρακαταθήκη ορατότητας αυτού που κα-
ταχρηστικά αποκαλούμε «γυναικεία εμπειρία», 
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Στη νέα κατάσταση πραγμάτων που προέκυ-
ψε μετά την αιματηρή αναχαρτογράφηση των 
Βαλκανίων, οι μέθοδοι απάλειψης του παρελ-
θόντος της αριστεράς υπήρξαν παρόμοιες με 
εκείνες άλλων πρώην ανατολικών χωρών: η 
πρόσφατη (2017) απόσυρση του αγάλματος 
του Georg Lukács από τον δημόσιο χώρο της 
Βουδαπέστης του Ορμπάν είναι απλώς ένα εκ 
των επεισοδίων στο πρότζεκτ κατασκευής μιας 
κοινωνικής μνήμης απ’ όπου η αριστερά πρέ-
πει να εκλείψει έστω και ως ιστορία των ιδεών. 
Αλλαγή ονομάτων δρόμων, αποκαθήλωση δη-
μοσίων γλυπτών, εξίσωση φασισμού και κομ-
μουνισμού (αυτό με τις ευλογίες της ΕΕ), σύν-
θλιψη της ιστορικής μνήμης όσον αφορά σε μα-
κροχρόνιους αντι-καπιταλιστικούς αγώνες που 
αναχαίτισαν και τον ιστορικό φασισμό: πρόκει-
ται για γνωστή συνθήκη της μετα-δημοκρατίας 
ως σύγχρονο zeitgeist, όπου ο εικονικός έστω 
πλουραλισμός ως απότοκο κοινωνικο-οικονομι-
κών ανταγωνισμών τείνει να αντικασταθεί από 
την ωμή χειραγώγηση, συκοφάντηση, απόκρυ-
ψη του άβολου «άλλου», της αντίθεσης, της 
αντίστασης, της αντιπαράθεσης ή και τεχνο-
λογική «ενθάρρυνση» της «σωστής» έκβασης 
μιας κατ’ επίφαση δημοκρατικής διαδικασίας.1 
Σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, κληθήκαμε να 
«απαντήσουμε» στο Μνημείο στην Επανάσταση, 
γνωρίζοντας ωστόσο ότι η μετα-δημοκρατι-
κή συνθήκη υφίσταταται ανέκαθεν για τις γυ-
ναίκες στον δημόσιο χώρο και δεν αποτελού-
σε όψιμη εξέλιξη.

Το Μνημείο στην Επανάσταση, ως αφορμή ανα-
στοχασμού για τις βιοπολιτικές της μνήμης σε 
σχέση με τη γυναίκα-διανοούμενη-ηγέτιδα-επα-
ναστάτρια, δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιη-
θεί στην Αθήνα του 2017. Υπάρχει μια ιστορία 
ως προς τα αίτια της «δυσκολίας» –σε σχέση, 
για παράδειγμα, με την επιλογή που όμως εξε-
λίχθηκε σε ανεύρεση χώρου– την οποία δεν 
θα αφηγηθώ εδώ. Ας πω όμως ότι, σε αυτή τη 
μη-αφήγηση, η απόρριψη της Λούξεμπουργκ 
ως «ξένης» μέτρησε περισσότερο από την επα-
ναστατική της ταυτότητα ή ότι η κατανόηση 
πως ο δημόσιος χώρος διαμορφώνεται ως ένα 
τρομακτικό σύμπλεγμα γραφειοκρατίας, μισο-
γυνισμού, και τοπικισμού με όρους ιδιοκτησίας 
του δημόσιου χώρου (υλικού και άυλου) έπαιξαν 

Λίγο προ του τέλους του συγκλονιστικού 2016, 
με νωπή την εκλογική νίκη του Donald Trump 
και της «λευκής ανωτερότητας» και το δημοψή-
φισμα για το Brexit ως αποτύπωση ενός επιθε-
τικά ακροδεξιού λαϊκισμού και της νοσταλγίας 
της αυτοκρατορικής/αποκιοκρατικής Βρετανίας 
(για να αναφερθώ μόνο στο Global North), η 
Κροάτισσα εικαστικός Sanja Iveković (γ. 1949) 
έστειλε στην επίσης Κροάτισσα θεωρητικό-επι-
μελήτρια Antonia Majaca και σε μένα μια πρό-
σκληση συνεργασίας: να «απαντήσουμε» στο 
έργο της Μνημείο στην Επανάσταση, ένα γλυπτό ή 
–όπως αναφέρεται σε αυτό η καλλιτέχνις– ένα 
δημόσιο εγχείρημα με στόχο τη μερική επανα-
φορά του μνημείου του Ludwig Mies van der Rohe 
στη Rosa Luxemburg και τον Karl Liebknecht. 
Το πρωτότυπο, στο Βερολίνο, καταστράφηκε 
από τους Ναζί τη δεκαετία του ’30 ως δεύτε-
ρη, συμβολική εξάλειψη των Λούξεμπουργκ και 
Λίμπνεχτ που είχαν δολοφονηθεί από τα πρω-
το-ναζιστικά Freikorps. Η αλήθεια ωστόσο είναι 
ότι η Ιβεκόβιτς, παγκοσμίως γνωστή για τις φε-
μινιστικές παρεμβάσεις της στην τέχνη από τη 
δεκαετία του ’70, ενδιαφερόταν πρωτίστως για 
τη Λούξεμπουργκ τόσο ως σύμβολο αποκλεισμού 
από τον δημόσιο χώρο των ιστορικών επαναστα-
τριών του εικοστού αιώνα όσο και της «ιδέας» 
της γυναίκας ως ηγετικής φυσιογνωμίας στους 
αγώνες της αριστεράς.

Προσκεκλημένη της documenta 14, που το 
2017 θα πραγματοποιείτο στο Κάσελ αλλά και 
στην Αθήνα, η Ιβεκόβιτς θέλησε να επικεντρω-
θεί στη δεύτερη ως αστικό χώρο με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις διαπλεκόμενες συνθήκες «εκτά-
κτου ανάγκης» που εδώ και χρόνια διαμορφώ-
νει ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Είναι γνωστό, 
αν και δεν βλάπτει μια υπενθύμιση, ότι η ανά-
δειξη του νεοφιλελευθερισμού σε δόγμα οικο-
νομικής και κοινωνικής πολιτικής ανά την υφή-
λιο ολοκληρώθηκε μετά την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου και την κατάρρευση του καλού-
μενου «ανατολικού μπλοκ», γεγονότα που οδή-
γησαν όχι μόνο στη βαθμιαία αποσάθρωση του 
κράτους πρόνοιας και κεϋνσιανών πολιτικών 
στη Δύση ως αντίβαρο στις κοινωνικές πρακτι-
κές του «υπαρκτού σοσιαλισμού» αλλά και στην 
εξαφάνιση της Γιουγκοσλαβίας, όπου μεγάλωσε, 
εργάστηκε και πολιτικοποιήθηκε η καλλιτέχνις. 

Ασκήσεις στο ανέφικτο, 
μια σύντομη εισαγωγή στην Τέχνη του εφικτού: 

Προς ένα διεθνές, αντιφασιστικό, φεμινιστικό μέτωπο

Άντζελα Δημητρακάκη 
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μήνυμα θα μπορούσε εν καιρώ να λειτουργή-
σει ως ένα ντοκουμέντο των προκλήσεων της 
εποχής και των φεμινιστικών θέσεων ως προς 
αυτές –ένα ντοκουμέντο δυνητικά αποδεσμευ-
μένο από τον όποιο θεσμό τέχνης, το οποίο θα 
δινόταν για ελεύθερη χρήση στα «φεμινιστικά 
κοινά» (όπως τονίσαμε στην ευχαριστήρια επι-
στολή προς τις συμμετέχουσες στέλνοντάς τους 
το συνολικό ηχητικό μήνυμα).

Ένα τρίτο δίδαγμα, με το οποίο θα ολοκλη-
ρώσω τη σύντομη παρουσίαση της Τέχνης του 
εφικτού: Προς ένα διεθνές, αντιφασιστικό, φεμινιστι-
κό μέτωπο ως συνεργατική φεμινιστική παρέμ-
βαση στο σύμπαν ενός όχι και τόσο συλλογι-
κού φαντασιακού, υπήρξε η εγκατάσταση κα-
θεαυτή του έργου στην πλατεία. Πηγαίνοντας 
πολύ πρωί, όταν καφετέριες, μαγαζιά, περίπτε-
ρα ήταν κλειστά, για να δω πού θα στήνονταν 
τα ηχεία, πέρασα τα σπίτια με τις ηλεκτρικές 
λάμπες αναμμένες παρά το άπλετο φως ως σι-
νιάλο στους αρσενικούς αγοραστές γυναικεί-
ας «εργατικής δύναμης», τους ντίλερ και τους 
χρήστες (όλοι άντρες, ίσως τυχαία, ίσως όχι), κι 
έφτασα στο Μνημείο της Επανάστασης, όπου πάνω 
του υπήρχε πλέον μια οριζόντια κατασκευή από 
φτερά, καρφιά, χρησιμοποιημένες σύριγγες και 
τα απομεινάρια μιας φράσης αγγλικής, συναρ-
μολογημένης από μικρά κομμάτια ξύλου (από 
πάτωμα παρκέ;) που μάλλον έλεγε Fuck off go 
to hell. Πέρασα ώρα να κοιτάζω την αρκετά 
προσεγμένη κατασκευή, υποθέτοντας μεν ότι 
η φράση απευθυνόταν στον θεσμό τέχνης και 
σε εμάς ως «collaborators» στην αλλοτρίωση 
του χώρου, αλλά εντέλει διερωτώμενη με ποια 
λογική η (ανα)παραγωγή του δημόσιου χώρου 
ως hostis άφηνε απ΄έξω τη Λούξεμπουργκ και 
το αντιφασιστικό, φεμινιστικό ηχητικό ντοκου-
μέντο. Με ποια λογική, δηλαδή, δεν στρεφόταν 
και εναντίον τους –πέρα από την υποκειμενική 
μου άρνηση να δεχτώ ότι και «αυτά» ήταν δυ-
νατόν να απορρίπτονται;

Μια περαστική εργαζόμενη, που τελικά απο-
δείχτηκε επιμελήτρια του γειτονικού μουσείου, 
μου έφερε μια σκούπα, λέγοντάς μου ωστόσο ότι 
οι σύριγγες απαιτούν ειδικά γάντια και να ειδο-
ποιήσω τους εργάτες και εργάτριες του δήμου 
με βάση ένα σπίτι στην πλατεία. Η σκέψη ότι 
θα επιβάρυνα τους εργαζόμενους/ες με τέτοια 
αγγαρεία δεν ήταν ευπρόσδεκτη, όμως ήρθαν 
από μόνοι τους, ένας άντρας και μία γυναίκα, 
με ειδικό εξοπλισμό, και πιάσαμε και μια συ-
ζήτηση για το «αριστερό» Μνημείο, το οποίο 
σκούπισαν και απολύμαναν, με δική τους πρω-
τοβουλία, για να μπορεί ο κόσμος να κάθεται 
και να ξαπλώνει πάνω του και ν’ ακούει «χωρίς 

έναν ρόλο στην επιλογή απάντησης στο Μνημείο 
της Επανάστασης, που τελικά τοποθετήθηκε στο 
άτυπο πάρκινγκ της Πλατείας Δουρούτη στο 
Μεταξουργείο. Η απάντηση έλαβε τη μορφή 
ενός συλλογικού, πολυγλωσσικού ηχητικού μη-
νύματος, που θα παιζόταν για κάποιες ώρες στον 
χώρο του γλυπτού (πλατφόρμα-βάση από τού-
βλα εγκαταλελειμένων εργοστασίων), με στόχο 
την ανάδειξη μιας διεθνικής ή, όπως θα θέλαμε, 
υπερεθνικής και αντιεθνικής, φεμινιστικής ενα-
ντίωσης στη ραγδαία εξάπλωση του νεοφασι-
σμού και της νομιμοποίησης της μεταδημοκρα-
τικής συνθήκης.

Ζητήσαμε από περίπου 30 γυναίκες ή συλλο-
γικότητες από τον χώρο του φεμινιστικού ακτι-
βισμού και της φεμινιστικής τέχνης και διανό-
ησης, να ανταποκριθούν με μία τρίλεπτη ηχο-
γράφηση στην προοπτική σύστασης ενός διε-
θνούς, αντιφασιστικού, φεμινιστικού μετώπου. 
Το νούμερο 30 προέκυψε από τις πενιχρές οικο-
νομικές δυνατότητες, αν και συζητήσαμε διεξο-
δικά το αν έπρεπε να προσφέρουμε αμοιβή για 
εργασία (€120) ή αν ακόμη και αυτό το συμβο-
λικό ποσό συνέδεε το έργο με την ανταλλακτι-
κή αξία. Επιλέξαμε την αμοιβή, αποδεχόμενες 
τον οικονομικό αναγωγισμό όλων των κοινωνι-
κών σχέσεων που επιτελεί το κεφαλαιοκρατικό 
σύστημα (ελάχιστες συμμετέχουσες αρνήθηκαν 
το μικρό αυτό ποσό θεωρώντας ότι υπονομεύει 
την ακτιβιστική επιταγή). Αυτό υπήρξε ένα από 
τα διδάγματα που προέκυψαν κατά την παρα-
γωγή του έργου.

Ένα άλλο δίδαγμα υπήρξε η διαδικασία λήψης 
της ίδιας της απόφασης για ένα ηχητικό μήνυμα 
παρά για συμμετοχές φυσικής παρουσίας. Η υπο-
στήριξη του έργου από τον θεσμό της documenta, 
ως σημαντικότερης παγκοσμίως διοργάνωσης 
σύγχρονης τέχνης με όλες τις αντιφάσεις (ανα-
λυμένες ad nauseum στη διεθνή βιβλιογραφία 
εδώ και δεκαετίες, αν και φάνηκε να προκαλούν 
έκπληξη στην Ελλάδα) που εν τέλει δομούν δι-
οργανώσεις τέτοιας κλίμακας, έθετε κάποια δι-
λήμματα: αν και η φυσική παρουσία θα έδινε τη 
δυνατότητα για άμεσο διάλογο, πώς θα αποφεύ-
γαμε τη θεαματοποίηση της παρέμβασης, την 
αφομοίωσή της σε ένα περιβάλλον ανταγωνι-
στικής προβολής έργων απευθυνόμενης στο in-
crowd διεθνούς Τύπου και επιμελητών; Τόσο η 
Σάνια όσο και η Αντόνια επιθυμούσαν να απο-
φευχθεί πάση θυσία κάτι τέτοιο –εγώ λιγότερο, 
κρίνοντας αδύνατη την πλήρη αποφυγή της θεα-
ματοποίησης στη σύγχρονη τέχνη αλλά και στη 
δημόσια σφαίρα γενικότερα, ανεξαρτήτως από 
τις όποιες προθέσεις. Ωστόσο, ήμουν απόλυτα 
σύμφωνη με το εξής: ότι το πολυφωνικό ηχητικό 
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του εφικτού. Γνωρίζουμε ότι αλλού θα ήταν χει-
ρότερα, και ότι το ηχητικό αυτό ντοκουμέντο 
δεν θα μπορούσε καν να παρουσιαστεί σε πιο 
ασφυκτικά περιφραγμένους «δημόσιους» χώ-
ρους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη μία συμμετέχου-
σα από την πρώην Γιουγκοσλαβία που διάβα-
σε, αργά και καθαρά, τα ονόματα νεκρών αντι-
φασιστριών, και την αργεντίνικη κολεκτίβα που 
έστειλε τις κραυγές των γυναικών για το δικαί-
ωμά στην άμβλωση, και την Κούρδισσα που 
μίλησε με πάθος για τις γυναίκες ως πρωταρ-
χική ιδιοκτησία, και τη Γερμανίδα που αναφέρ-
θηκε στον λυσσασμένο πλέον αγώνα του λευ-
κού άντρα για την αναπαραγωγή και επέκτα-
ση της κυριαρχίας του.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017

να φοβάται». Αυτό τo «χωρίς να φοβάται» –η 
συνεχής έκπτωση της φράσης σε ευχή– υπήρ-
ξε ο κεντρικός νοηματικός κόμβος του τρίτου δι-
δάγματος, το οποίο κατέστησε σαφή τη συνεχή 
επίσης έκπτωση του κοινού χώρου σε ουτοπική 
αναγγελία, την επαναλαμβανόμενη υπονόμευ-
ση των κοινών ως δυνητικά κοινό υποκείμενο. 
Συνεπώς, τα αντιφασιστικά, φεμινιστικά μηνύ-
ματα των πολλαπλών γλωσσών θα νοηματο-
δοτούνταν σε ένα φάσμα που θα περιλάμβανε, 
μεταξύ άλλων: προθετική αλληλεγγύη, γλωσσι-
κό φραγμό επικοινωνίας, άνιση πρόσβαση (ελά-
χιστοι θα καταλάβαιναν τα ινδονησιακά ή και 
τα πολωνικά), εισβολή στο αστικό περιβάλλον 
και σύγκρουση με τους δικαιωματικούς «κατό-
χους». Τα ηχεία στήθηκαν, εγώ παρηγορήθη-
κα προσωρινά διανέμοντας στους περαστικούς 
τα προχειροτυπωμένα χαρτιά με αποσπασματι-
κές μεταφράσεις των φεμινιστικών ηχογραφή-
σεων, και τα αυτοκίνητα και οι μηχανές άρχισαν 
και πάλι να μπαίνουν στην πλατεία, πλαισιώνο-
ντας ασφυκτικά το Μνημείο στην Επανάσταση 
όποτε απουσίαζε η αστυνομευτική παρουσία των 
αρχών: άλλη μια περίπτωση, δηλαδή, που δεν 
θα δρούσαμε παρεμβατικά σε συνθήκες επιλο-
γής μας, όπως θα έλεγε κι ο Μαρξ. Την τελευ-
ταία ημέρα της ηχητικής εγκατάστασης και του 
Μνημείου, ένα τεράστιο γκραφίτι που παρουσίαζε 
κάτι σαν γυμνές γυναίκες σε αποσύνθεση κατα-
λάμβανε ολόκληρο τον (αρχικά βαμμένο κόκκινο) 
τοίχο πίσω από το γλυπτό και τα ηχεία –αλλά 
αυτό, η «υπογραφή», ήταν το μόνο που περιμέ-
ναμε εξ αρχής, ελπίζοντας ωστόσο σε μια εικο-
νογράφηση ιδεολογικά πιο ενδιαφέρουσα και σί-
γουρα λιγότερο μισογύνικη.

Η ματαίωση της ελπίδας ήταν, από την άλλη, 
μια απόδειξη ότι ίσως είχε κάποια σημασία να 
αντηχούν οι φωνές των απόντων γυναικών 
στην πλατεία: οι φωνές της Διεθνούς Απεργίας 
των Γυναικών, οι φωνές των γυναικών του 
Αφγανιστάν, οι φωνές των Αφρικανών μετανα-
στριών της Αθήνας, και πολλές ακόμη φωνές, 
διεκδικούσαν αναγνώριση και δικαίωμα συμ-
βολικής δράσης στο ανολοκλήρωτο, δεύτερο, 
εφήμερο, απέριττο σε σημείο αυτοαναίρεσης, 
οριζόντιο σαν ταφόπλακα μνημείο μιας δολο-
φονημένης διανοούμενης πολωνό-εβραίο-γερ-
μανίδας κομμουνίστριας του εικοστού αιώνα 
που προφανώς δεν είχε θέση στα σημεία των 
καιρών, έστω κι αν τα τελευταία ανανέωναν 
ολοένα και συχνότερα τέρατα αλλοτινών και-
ρών. Δεν θα ήθελα να κλείσω συμπερασματικά 
τη στοιχειώδη αυτή εισαγωγή στις συγκρουσι-
ακές σχέσεις που διατρέχουν την Αθήνα σήμε-
ρα και το τι έδειξε το μικρό πείραμα της Τέχνης 
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Υποσημειώσεις

1   Ενδεικτικά, για τον ρόλο της Cambridge 
Analytica στην έκβαση του δημοψηφίσμα-
τος για το Brexit, βλ. Carole Cadwalladr, 
The Great British Brexit robbery: How our 
democracy was highjacked, The Guardian, 
7 Μαΐου 2017. Διαθέσιμο στο: https://
www.theguardian.com/technology/2017/
may/07/the-great-british-brexit-robbery-
hijacked-democracy.
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διαμόρφωσαν ένα καθεστώς λόγου που ταυτίζει 
τους πρόσφυγες με την επικινδυνότητα.

Ταυτόχρονα, έχει αναπτυχθεί διεθνώς αλλά 
πλέον και στην Ελλάδα μια «βιομηχανία ανθρω-
πιστικών παρεμβάσεων» (Ticktin, 2016), που ορ-
γανώνεται γύρω από διεθνείς, εθνικές και τοπι-
κές ΜΚΟ και οργανώσεις μέσα σε μια ανταγω-
νιστική αγορά εξεύρεσης πόρων. Αναπτύσσεται 
πλέον ένας ιδιαίτερος «ανθρωπιστικός λόγος» 
για τους πρόσφυγες, όπου μονοσήμαντα ανα-
παριστώνται ως θύματα. Εμφυλοποιημένες και 
φυλετικοποιημένες εικόνες του «άλλου», όπως 
π.χ. της εξωτικής μαύρης ή μαντιλοφορεμένης 
γυναίκας που κάνει έκκληση στην «βαθύτερη 
ανθρωπιά» μας, ενώ ταυτόχρονα μας «προκα-
λεί» με τη διαφορετικότητά της, συναρθρώνουν 
το αναπαραστικό ρεπερτόριο της «προσφυγικό-
τητας». Η προβολή των προσφύγων μέσα από 
συμβολισμούς ετερότητας και θυματοποίησης 
ενισχύει την εικόνα της Δύσης-καταφύγιο ως 
χώρο πολιτισμικής ανωτερότητας και πολιτι-
κής υπεροχής. Εδώ μπορεί να φανεί χρήσιμη 
η έννοια των «τεχνολογιών ετερότητας»,1 στις 
οποίες περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ορθο-
λογικότητες (π.χ. διεθνές δίκαιο, νόμοι και πο-
λιτικές, διοίκηση, ΜΜΕ, ψυχοκοινωνικές πα-
ρεμβάσεις) μέσω των οποίων προσδιορίζεται 
και παγιώνεται το καθεστώς του «πρόσφυγα». 
Αρθρώνονται έτσι διαφορετικές κλίμακες θέ-
ασης, από την γεωπολιτική των πολέμων και 
τους χάρτες των προσφυγικών ροών, στις το-
πικές κοινότητες των hot spots και στη μικρο-
φυσική των δακτυλοσκοπήσεων.

Στο πλαίσιο εθνογραφικών κυρίως μελετών 
επισημαίνεται η ανάγκη προβληματικοποίησης 
των αναπαραστατικών στρατηγικών και των 
ερευνητικών πρακτικών (Voutira και Dona, 
2007), όπως και η αυτοκριτική των ερευνητριών 
ως προς την αναγνώριση της υποκειμενικότητας 

Στο σημείωμα αυτό θα αναφερθώ σε ορισμένα 
ζητήματα στα οποία διασταυρώνονται οι προ-
σφυγικές σπουδές με τη φεμινιστική έρευνα και 
μεθοδολογία. Θεωρώντας τη φεμινιστική προ-
σέγγιση λιγότερο ως έναν θεματολογικό ή και 
πολιτικό προσανατολισμό και περισσότερο ως 
μια στάση (αυτο)κριτικής, η μελέτη του προσφυ-
γικού ζητήματος στην Ελλάδα σήμερα μας οδη-
γεί στο να ξανασκεφτούμε ορισμένες παραδοχές 
μας ως φεμινίστριες.

Από την άνοιξη του 2015, το προσφυγικό απο-
τελεί κεντρική αναφορά του δημόσιου χώρου. Η 
«προσφυγική κρίση», ένας όρος που χρησιμο-
ποιείται για να περιγράψει μια πλέον πολύπλο-
κη συγκυρία, χρειάζεται να εννοιολογηθεί ξανά 
υπό το φως των πολιτικών ζητημάτων που εγεί-
ρει και ταυτόχρονα συσκοτίζει (Σπυροπούλου και 
Χριστόπουλος, 2016). Όπως φαίνεται από την 
κρίση υποδοχής αλλά και από τη χρεωκοπία των 
Συνθηκών του Δουβλίνου και Σένγκεν, πρόκειται 
για κρίση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 
και μετανάστευσης και συνολικότερα της εννοι-
ολόγησης του ευρωπαϊκού ή/και εθνικού «συνό-
ρου» (Tsianos και Kasparek, 2015).

Οι προσφυγικές σπουδές και οι σπουδές με-
τανάστευσης έχουν αναδείξει ότι βασικός πολι-
τικός προσανατολισμός των τελευταίων δεκαε-
τιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η 
αποτροπή και όχι η υποδοχή ή διευκόλυνση των 
προσφύγων που αναζητούν προστασία σε χώρες 
της Δύσης (Ehrkamp, 2016). Ειδικότερα, μετά 
το 2000 και την κήρυξη του «Πολέμου κατά της 
Τρομοκρατίας», η ιδεολογική διαχείριση των 
προσφυγικών μετακινήσεων και η συνειρμοί που 
καλλιεργήθηκαν και που συχνά εμφανίζουν τους 
μουσουλμάνους πρόσφυγες να συσχετίζονται με 
την τρομοκρατία και τους Αφρικανούς ή Ασιάτες, 
αλλά και όσους προέρχονται από τις ανατολικο-
ευρωπαϊκές χώρες με τη «λαθρομετανάστευση», 

Περίληψη: Στο κείμενο αυτό αναπτύσσω έναν προβληματισμό σχετικά με την πιθανή διασταύρωση 
των προσφυγικών σπουδών με τη φεμινιστική έρευνα και μεθοδολογία με στόχο αφενός να διατυπώσω 
ερωτήματα που θα μπορούσαν να μας προσανατολίσουν σε μια πολύπλευρη και διεισδυτική ανάγνωση 
και μελέτη του προσφυγικού ζητήματος, αφετέρου να αναζητήσω αν η μελέτη της προσφυγικής κρίσης 
στην Ελλάδα σήμερα μας οδηγεί στο να ξανασκεφτούμε ορισμένες παραδοχές μας ως φεμινίστριες.

Σκέψεις για το προσφυγικό από μια φεμινιστική οπτική

Αλεξάνδρα Ζαββού

Borders will never work. People will always travel. 
Europe will not last forever.
Watch The Med – Alarmphone, 
ανάρτηση στο Facebook 10/12/2016 
(υπογράμμιση δική μου)
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πολιτικά πλαίσια. Για παράδειγμα, προβάλλε-
ται περισσότερο η πολιτισμική ή/και θρησκευ-
τική τους ταυτότητα (Μουσουλμάνοι), έναντι 
της πολιτικής ή επαγγελματικής; Ή, ακόμα, 
μήπως θεωρούνται κάποιοι πρόσφυγες πιο οι-
κείοι, συνεπώς πιο ανεκτοί; Για παράδειγμα οι 
Σύριοι που αναφέρονται ως μορφωμένος λαός 
με κοινές παραδόσεις βρίσκονται πιο «κοντά 
μας» από τους Αφγανούς που εμφανίζονται ως 
αμόρφωτοι αγρότες;

Μήπως η κατηγορία «πρόσφυγας» καθ’ εαυτή 
συνιστά συνθήκη υποκειμενοποίησης (κατ’ ανα-
λογία προς το φύλο, τη «φυλή» και την τάξη) με 
το δικό της καθεστώς λόγου και επιτελεστικό-
τητας, έτσι ώστε να «φυσικοποιούνται» και να 
υποστασιοποιούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που θεωρείται ότι προσιδιάζουν της προσφυ-
γικής κατάστασης ή/και ιδιότητας (π.χ. το ευ-
άλωτο έναντι της βούλησης και της εμπρόθε-
της δράσης); Σ’ αυτή την περίπτωση, μήπως 
κάποια υποκείμενα (π.χ. γυναίκες με παιδιά) θε-
ωρούνται περισσότερο παραδειγματικοί «πρό-
σφυγες» από άλλα (π.χ. νέοι άνδρες); Και κατά 
πόσο η θεώρηση αυτή υπαγορεύεται από έμ-
φυλες και ετεροκανονιστικές παραδοχές, π.χ. 
περί του ευάλωτου των γυναικών ή/και των 
παιδιών έναντι των ανδρών, ή ακόμα περί της 
αδιαμφισβήτητης αξίας της (πατριαρχικής) οι-
κογένειας ως κυττάρου της κοινότητας και του 
έθνους που βάλλονται σε συνθήκες πολέμου και 
εκτοπισμού, όπως αυτές που συνδέονται με τις 
πρόσφατες προσφυγικές μετακινήσεις;

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η φεμινιστική προ-
σέγγιση συνιστά και ιδεολογική κριτική καθώς, 
μέσα από την αποδόμηση του κόμβου φύλου-«-
φυλής»-έθνους, αποφυσικοποιεί το έθνος-κρά-
τος ως αυτονόητη και αναγκαία «κοινότητα 
ανήκειν» (Yuval-Davis, 1997). Κατ’ επέκταση, 
μπορεί να υποστηρίξει μια θεώρηση του προ-
σφυγικού ζητήματος που θέτει στο επίκεντρο 
του θεωρητικού και πολιτικού προβληματισμού 
τα περιεχόμενα και τα όρια της κυριαρχίας και 
της πολιτειότητας, αλλά και της διακυβέρνησης, 
όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει η προσφυ-
γική κρίση. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, που 
σε επίπεδο διακυβέρνησης καθίστανται μη δι-
αχειρίσιμες ή προβληματικές, καταδεικνύουν 
ακριβώς τα μη λειτουργικά αλλά και διαπερατά 
όρια (εδαφικά, πολιτικά, διακαιϊκά, πολιτισμικά, 
συμβολικά) των εθνικών ή υπερεθνικών οντο-
τήτων, όπως η ΕΕ (π.χ. στρατιωτικοποιημένα 
εξωτερικά ή/και εσωτερικά σύνορα, ευρωπαϊ-
κό σύστημα ταυτοποίησης κ.λπ.). Επίσης όμως 
καταδεικνύουν και τα δυσδιάκριτα όρια ανάμε-
σα στο μέσα και στο έξω, από τη στιγμή που οι 

και της αυτενέργειας των προσφύγων (Cabot, 
2016). Σ’ ό,τι αφορά τη δεοντολογία της έρευ-
νας με προσφυγικούς πληθυσμούς, οι οποίοι 
εξ’ ορισμού θεωρούνται «ευάλωτοι και εύκο-
λα εκμεταλλεύσιμοι», η βασική αρχή του «do 
no harm», ότι δηλαδή η έρευνα θα πρέπει όχι 
μόνο να μη δυσχεραίνει τη θέση τους αλλά και 
να κομίζει οφέλη που να αντισταθμίζουν το πι-
θανό ρίσκο από τη συμμετοχή τους αυτή, κρίνε-
ται ήδη ανεπαρκής (Mackenzie, McDowell και 
Pittaway, 2007). Η μετατόπιση συνίσταται στο 
να λειτουργεί βέβαια η έρευνα ως παράγοντας 
ενδυνάμωσης και (αυτο)προβολής των αιτημά-
των και αναγκών τους, αλλά υπό το πρίσμα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των 
δικαιωμάτων, δηλαδή μέσα από ένα νομικοηθι-
κό πλαίσιο, και όχι ως έκφραση φιλανθρωπίας.

Οι προσφυγικές σπουδές και η φεμινιστική προ-
σέγγιση συγκλίνουν τόσο στα θέματα της ενδυ-
νάμωσης/υπεράσπισης-συνηγορίας των ερευνώ-
μενων, της ανάπτυξης συμμετοχικών ερευνητι-
κών πρακτικών, της αναστοχαστικότητας, της 
επερώτησης των ασύμμετρων σχέσεων εξουσί-
ας στο ερευνητικό πεδίο, όσο και στην ανάγκη 
αποδόμησης των έμφυλων και φυλετικοποιημέ-
νων ταυτοποιήσεων που εγγράφονται τόσο σε 
καθημερινούς όσο και επιστημονικούς λόγους και 
πρακτικές. Στο πλαίσιο της φεμινιστικής προσέγ-
γισης εγείρονται λοιπόν ερωτήματα σχετικά με 
τις θέσεις υποκειμένου στις οποίες αναγνωρίζο-
νται ή/και εγκαλούνται οι πρόσφυγες, όπως και 
σχετικά με τη θέση της φεμινίστριας ερευνήτριας 
στο πεδίο των προσφυγικών σπουδών. Τι εργα-
λεία προσφέρουν η φεμινιστική προσέγγιση και 
οι σπουδές φύλου σε σχέση με το προσφυγικό 
και, αντιστρόφως, μήπως το προσφυγικό επα-
ναπροσδιορίζει τις φεμινιστικές προσεγγίσεις;

Σε ένα πρώτο επίπεδο η φεμινιστική προσέγ-
γιση μέσα από τη θεωρία της διαθεματικότητας 
(intersectionality theory) αναδεικνύει τις διαδι-
κασίες υποκειμενοποίησης, ιδίως τις έμφυλες, 
φυλετικοποιημένες και ταξικές διαστάσεις της 
(Phoenix, 2006). Στην προβληματική της επιτε-
λεστικότητας, οι εν λόγω ταυτότητες νοούνται 
ως κωδικοποιημένες και επαναλαμβανόμενες 
σωματικές και λεκτικές επιτελέσεις, μέσω των 
οποίων καθίστανται ορατά και αναγνωρίσιμα τα 
υποκείμενα στον εαυτό και τους άλλους (Salih, 
2006). Προβάλλοντας αυτούς τους προβλημα-
τισμούς στις προσφυγικές σπουδές, το ερώτημα 
είναι με ποια έμφυλα, ταξικά, φυλετικοποιημένα, 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά επενδύονται ως υπο-
κείμενα οι «πρόσφυγες» και κυρίως ποια χαρα-
κτηριστικά υπερτονίζονται και ποια αποσιωπού-
νται στα διαφορετικά νοηματικά, ιδεολογικά και 
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τραυματικές μνήμες από τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή, έτσι ώστε να προκύπτει μια άρρητη 
ταύτιση μεταξύ των τωρινών Σύριων και των 
παλαιότερων Μικρασιατών προσφύγων; Στην 
περίπτωση αυτή, μήπως εποικίζεται με νέες ση-
μασίες η οδυνηρή εμπειρία της προσφυγικής 
ανταλλαγής, με τρόπο που στο όνομα και στο 
πρόσωπο των Σύριων προσφύγων να αναγνω-
ρίζονται και να δικαιώνονται τώρα εκείνοι που 
φτάνοντας στην Ελλάδα αντιμετώπισαν όχι 
φιλοξενία αλλά περιθωριοποίηση, εξευτελισμό 
και υποτίμηση, αποσπώντας έτσι μέσω της έκ-
φρασης αλληλεγγύης μια ηθική αποζημίωση;
Ιδιαίτερα πυκνές είναι οι σημασίες της βίας που 
προβάλλονται στο προσφυγικό. Οι πρόσφυγες, 
βιωματικά και συμβολικά, συνδέονται πολλα-
πλώς με τη βία του πολέμου, του εκτοπισμού, του 
ταξιδιού και των συνόρων, της υποδοχής, των 
στρατοπέδων ή καταυλισμών. Πώς αντιλαμβα-
νόμαστε όμως αυτή τη βία; Αντιλαμβανόμαστε 
τους πρόσφυγες κυρίως μέσα από ένα πρίσμα 
δικαιωμάτων και δικαιοσύνης ή προβάλλουμε 
σ’ αυτούς ένα επιχώριο τραύμα προσφυγιάς και 
μετανάστευσης όπου η εμπειρία του κατατρεγ-
μού μετασχηματίζεται σε αξίωση προστασίας 
του αδύνατου; Δηλαδή, τους βοηθάμε γιατί θε-
ωρούμε ότι χαίρουν δικαιώματος προστασίας 
ως ένα καθολικό δικαίωμα ή γιατί είναι κατα-
τρεγμένοι που εγείρουν συναισθήματα οίκτου; 
Οι γυναίκες ή τα παιδιά θεωρούνται ότι τραυ-
ματίζονται περισσότερο ή πιο εύκολα απ’ ότι οι 
άνδρες ή οι ενήλικοι; Και πώς σταθμίζουμε τις 
εμπειρίες και τις αφηγήσεις των προσφύγων 
έναντι των δικών μας προκαταλήψεων;
   Ξαναγυρνώντας στα επίδικα της μετανάστευ-
σης, η διαφιλονικούμενη ένταξη των μεταναστών 
στην Ελλάδα συντελέστηκε απουσία επίσημης 
μεταναστευτικής πολιτικής, μέσα από την άτυπη 
κυρίως αγορά εργασίας (Μητράκος, 2013) και 
στο επίπεδο της γειτονιάς (Βαΐου, 2007), δηλα-
δή μέσα από την έμπρακτη αλλά όχι επίσημα 
κατοχυρωμένη συμμετοχή τους στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι (βλ. Σύγχρονα Θέματα, 2009). Οι ση-
μερινοί πρόσφυγες τελούν υπό τελείως διαφο-
ρετικό καθεστώς αναγνώρισης και τυγχάνουν, 
προσωρινά, ειδικής μεταχείρισης, γεγονός που 
μοιάζει να τους εγκλωβίζει σε έναν εγχώριο εκτο-
πισμό όπου παραμένουν ξένο σώμα. Η ένταξη 
των προσφύγων, παρόλο που είναι αριθμητικά 
πολύ λιγότεροι από τους μετανάστες του ’90, θα 
αποδειχθεί πιθανώς δυσχερέστερη, ειδικά στις 
παρούσες συνθήκες κοινωνικοοικονομικής κρί-
σης, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν τα κοινωνι-
κά δίκτυα και οι πρακτικές που θα τους επιτρέ-
ψουν να λειτουργήσουν στο κοινωνικό πεδίο.

φορείς μετακινούνται σε ποικίλες θέσεις, όπως 
για παράδειγμα οι ξένες ΜΚΟ που διαχειρίζο-
νται τα ελληνικά στρατόπεδα, οι Έλληνες που 
δουλεύουν σε ξένες ΜΚΟ, οι πρόσφυγες ως υπο-
κείμενα δικαιωμάτων, η FRONTEX στα εθνι-
κά σύνορα κ.ά.

Σε ένα τρίτο επίπεδο, η έμφαση που δίνει η 
φεμινιστική προσέγγιση στην αναγνώριση του 
ερευνητικού πεδίου ως πεδίου άσκησης σχέσεων 
εξουσίας και ο συνακόλουθος προβληματισμός 
για τη θέση, τους σκοπούς και τα εργαλεία του 
ερευνητή, μπορεί να εμπλουτίσει τον σχεδιασμό 
της έρευνας με πρόσφυγες με περισσότερο δι-
αλογικές και συνεργατικές μορφές. Ζητήματα 
όπως τα παραπάνω συνιστούν κεκτημένα με μα-
κριά ιστορία στη φεμινιστική συζήτηση, ειδικά 
στο πλαίσιο μιας δια-εθνικής, μεταποικιοκρατι-
κής φεμινιστικής κριτικής (Grewal και Kaplan, 
2000). Η μελέτη της προσφυγικής κρίσης ανακι-
νεί και επικαιροποιεί τα ζητήματα αυτά, καθώς 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια ραγδαία διεθνο-
ποίηση του τοπικού, σε έντονη δημοσιότητα, 
αλλά και την ποικιλόμορφη δια-εθνική κινητι-
κότητα πολλαπλών φορέων που καθιστούν το 
ίδιο το ερευνητικό πεδίο, συνεπώς και τις σχέ-
σεις εξουσίας που το διαπερνούν, εξαιρετικά πιο 
σύνθετο, πυκνό και ασταθές (Ροζάκου, 2015). 
Η πρόσφατη επιτόπια έρευνα των Antonakaki, 
Kasparek και Maniatis (2016) στο hot spot Vial 
της Χίου, για παράδειγμα, αναδεικνύει τις δια-
φορετικές, αντιφατικές και αντικρουόμενες λογι-
κές που προβληματικοποιούν την πολιτική υπο-
δοχής των προσφύγων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προσφυγικούς 
πληθυσμούς στην Ελλάδα, σε ποια θέση λοιπόν 
μπαίνουμε εμείς που τους υποδεχόμαστε ή/και 
τους μελετούμε; Με ποιούς τρόπους εγγράφεται 
η προσφυγική κρίση στη διαχείριση της πολιτισμι-
κής και επιστημονικής μας ταυτότητας και ιστο-
ρίας; Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε τρία ζητήμα-
τα: της αλληλεγγύης, της βίας και της ένταξης.

Ιστορικοποιώντας την προσφυγική κρίση, ο 
Παπαταξιάρχης (2016) θεωρεί ότι διανύουμε μια 
τρίτη φάση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα 
που χαρακτηρίζεται από τον «πατριωτισμό της 
αλληλεγγύης», δηλαδή την ανάπτυξη ενός λόγου 
και ενός κινήματος αλληλεγγύης που επανεγγρά-
φεται, εν μέρει, σε μια ουσιοκρατική εθνικιστική 
πολιτισμική ταυτότητα. Συνεπώς, το αν η ενα-
σχόληση με τους πρόσφυγες μπορεί να παράξει 
νέες υποκειμενικότητες και πολιτισμικές αφηγή-
σεις είναι ένα στοίχημα, κοινωνικό αλλά και ερευ-
νητικό. Για παράδειγμα, μήπως η εικόνα της μα-
ζικότητας των προσφυγικών ροών και της εξα-
θλίωσης των προσφύγων ανασύρει συλλογικές 
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Ταυτόχρονα η ίδια η έννοια της ένταξης σε 
έναν χώρο που χαρακτηρίζεται όλο και πιο έντονα 
από ακατάστατη δια-εθνική κινητικότητα ίσως 
δεν μπορεί παρά να επανεγγράψει τις ρευστές 
κοινωνικότητες που προκύπτουν στο πλαίσιο του 
προσφυγικού στο περιοριστικό και αδύναμο πια 
συμβολικά και πολιτικά πλαίσιο του έθνους-κρά-
τους. Ποιες άλλες λοιπόν δυνατότητες συνάντη-
σης και συναναστροφών μπορούμε να φαντα-
στούμε ή επιδιώξουμε; Ίσως, όπως υπαινίσσε-
ται και το απόσπασμα στην αρχή του κειμένου, 
μια από τις πιο κρίσιμες και καινοτόμες πτυχές 
του προσφυγικού να είναι ακριβώς η ικανότητα 
των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών 
να συγκροτούν και να συντηρούν κοινότητες 
χωρίς εντοπιότητα.

Στόχος μου σ’ αυτό το σημείωμα ήταν να δια-
τυπώσω, γενικά κατ’ ανάγκην, ερωτήματα που 
θα μπορούσαν ίσως να μας προσανατολίσουν 
σε μια πολύπλευρη και διεισδυτική ανάγνωση 
και μελέτη του προσφυγικού, τέτοια που μάλ-
λον θα ανοίγει παρά θα τακτοποιεί επιστημονικά 
και κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται σήμερα.
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για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιω-
μάτων των γυναικών των πολύγαμων και πα-
ρουσιάστηκε σαν θεσμική αντιμετώπιση της 
πολυγαμίας ως μορφής βίας σε βάρος των γυ-
ναικών. Ωστόσο, η υλοποίηση της, δεν συνδυ-
άστηκε με την εκπόνηση κάποιας ευρείας κλί-
μακας πολιτικής για την ενδυνάμωση των γυ-
ναικών –αραβικής και αφρικανικής καταγωγής 
στην πλειονότητα τους– οι οποίες συμμετείχαν 
με ή χωρίς τη θέληση τους σε τέτοιες μορφές 
ενδογαμιαίας συμβίωσης, με στόχο την εξάλει-
ψη των μορφών κοινωνικού αποκλεισμού που 
βιώνουν από την εργασία, την εκπαίδευση και 
τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και την ενί-
σχυση της ισότιμης θέσης τους στην κοινωνία.

Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια ένας με-
γάλος αριθμός γυναικών –ιδίως εκείνων που 
είχαν τη θέση των «δεύτερων» ή «τρίτων» συ-
ζύγων– να απωλέσουν την άδεια εργασίας ή 
ακόμη και την άδεια παραμονής τους, αρκετές 
δε, να βρεθούν «άστεγες» εξαιτίας της διαδικα-
σίας της λεγόμενης décohabitation (*θα μπο-
ρούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «λύση της 
συγκατοίκησης»), την οποία όφειλαν να ακο-
λουθήσουν. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστι-
κά στη σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία για 
την περίοδο, αρκετές από τις γυναίκες βρίσκο-
νταν αντιμέτωπες με το δίλημμα του διαζυγίου 
ή της απώλειας της άδειας παραμονής τους.3 

Έτσι λοιπόν, όχι μόνο ο νόμος αυτός δεν συνέ-
βαλε στη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των 
γυναικών μεταναστριών στη Γαλλία αλλά αντί-
θετα λειτούργησε ως μια ακόμη μορφή βίας σε 
βάρος τους, θεσμικής αυτή τη φορά. Την ίδια 

*Το γαλλικό νουάρ μυθιστόρημα των δεκαετιών του εβδο-
μήντα και του ογδόντα, στον απόηχο του Μάη του ’68 
και του αντιαποικιακού κινήματος, περιγράφει με γλα-
φυρό και απολαυστικό τρόπο τη μετααποικιακή γαλλι-
κή κοινωνία, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά επίπεδα των 
κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνονται, από τη σκοπιά 
της φυλής, του φύλου, της κοινωνικής τάξης και της ηλι-
κίας. Ακολουθώντας το νήμα αυτό, το σύγχρονο roman 
στρέφει εκ νέου το βλέμμα στη μετασχηματιζόμενη κοι-
νότητα καθώς και στη συλλογική εμπειρία της τελευταί-
ας περιόδου κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία –η κλιμάκω-
ση του φυλετικού ρατσισμού, η ανάδυση ενός αυστηρού 
επιτηρητικού δυτικού βλέμματος, η μη ανεκτικότητα, η 
κρίση των μορφών θεσμικής ισότητας μεταξύ άλλων δο-
μούν αυτή την εμπειρία. Εξάλλου, σαν ένα τυπικό roman 
γεμάτο σασπένς, εκτυλίσσεται η κοινωνική, ηθική και 
ιδεολογική κρίση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με 
συμβολικό εφαλτήριο της τη «μητρόπολη της ευρωπαϊ-
κής δύσης» Γαλλία.

Την περίοδο 2002-2003 το γαλλικό κράτος –
επί προεδρίας Ζακ Σιράκ– ανακίνησε το ζήτη-
μα της πολυγαμίας, αυστηροποιώντας τις ποι-
νές για εκείνους που ήταν πολύγαμοι σε γαλλι-
κό έδαφος. Ειδικότερα, η παραβίαση του νόμου 
της πολυγαμίας συνδέθηκε με την άρνηση ή την 
αποστέρηση της άδειας παραμονής και κατά συ-
νέπεια τη στέρηση της άδειας εργασίας (*το σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας στη 
Γαλλία είναι ανταποδοτικό)1. Στην πραγματικό-
τητα, επρόκειτο για μια αναβάθμιση του νόμου 
Pasqua του 1993, ο οποίος ρύθμιζε μέχρι τότε 
τέτοια ζητήματα.2

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύτηκε από λόγους 

Περίληψη: Με εφαλτήριο το παράδειγμα της Γαλλίας το κείμενο προσεγγίζει το θέμα της εργαλειακής 
επίκλησης της ισότητας και ειδικότερα της έμφυλης ισότητας για την απόδοση ηθικής-ιδεολογικής νο-
μιμοποίησης σε πολιτικές που την υπονομεύουν στην πράξη. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες κοινω-
νικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της σημερινής Ευρώπης, 
καθώς και τις κοινωνικές συνέπειες της αποτρεπτικής/«κλειστού τύπου» πολιτικής που εφαρμόζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό ζήτημα, το κείμενο αναζητά αναλογίες στις διαδικασίες συντη-
ρητικού μετασχηματισμού και αυστηροποίησης των θεσμών που ρυθμίζουν μεταναστευτικά και προ-
σφυγικά ζητήματα και ιδιαίτερα σε σχέση με τις έμφυλες όψεις τους.

Κρίση των λόγων για την ισότητα, πολιτικές της 
ανισότητας: σχόλιο για τις κοινωνικές και πολιτικές συνέ-
πειες της εργαλειακής επίκλησης στην έμφυλη ισότητα. 

Το παράδειγμα της Γαλλίας.

Αλίκη Κοσυφολόγου
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να φωτίσουμε τις έμφυλες όψεις των συνεπει-
ών της πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης για 
το προσφυγικό –μεταξύ των οποίων διακρίνου-
με τη λειτουργία δικτύων εμπορίας ανθρώπων, 
εξαναγκαστικής εργασίας και πορνείας γυναι-
κών και παιδιών, τις μορφές έμφυλης βίας που 
ασκούνται στα camps αλλά και καθαυτή την εκ-
δοχή «διαχείρισης πληθυσμών» που συμβαίνει 
εντός τους– μπορούμε εύκολα να εντοπίσου-
με και να κατανοήσουμε αυτές τις ομοιότητες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι θεμιτό να ει-
πωθεί –τηρουμένων των αναλογιών– ότι η λει-
τουργία των camps-κέντρων υποδοχής προσφύ-
γων εκτός των αστικών ιστών των ευρωπαϊκών 
πρωτευουσών αποτελεί μια αναβάθμιση των 
στρατηγικών για την απομείωση ή και εξαφά-
νιση της ορατότητας κοινωνικών κατηγοριών 
(από τις γυναίκες που φέρουν νιχάμπ μέχρι ολό-
κληρες κοινότητες σήμερα). Ταυτόχρονα, απο-
τελεί ένα είδος μετατόπισης από το πατερνα-
λιστικό κράτος που αξίωνε να «φροντίζει» για 
την έμφυλη χειραφέτηση και την ισότητα –σαν 
να πρόκειται για μια διαδικασία επιβαλλομένη 
εκ των άνω, για μια ατομική υπόθεση, απολύ-
τως ανεξάρτητη από κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτικές συνθήκες– στο «ελάχιστο κρά-
τος», το οποίο αρνείται να παρέχει στοιχειώ-
δη προστασία σε ζωές που απειλούνται, όπως 
εκείνες των προσφύγων. Και είναι ενδιαφέρον 
ότι αυτές οι μορφές στοχοποίησης της ετερό-
τητας και «προστασίας» του δυτικού βλέμμα-
τος από τη θέαση της, υλοποιούνται στο όνομα 
της ισότητας και της ελευθερίας.

Βεβαίως, οι εξελίξεις αυτές δεν λαμβάνουν 
χώρα σε ένα κενό έδαφος, συναντούν συλλο-
γικές αντιστάσεις, μέσα από τις τοπικές ή ευ-
ρύτερες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, τις αυτο-
διαχειριζόμενες δομές στέγης που συγκροτούν 
εναλλακτικά παραδείγματα απέναντι στην κε-
ντρικά σχεδιαζόμενη πολιτική για τη στέγη των 
προσφύγων, καθώς και με τις φεμινιστικές πρω-
τοβουλίες και ακτιβίστικες δράσεις μέσα από 
τις οποίες αναδεικνύονται οι πολλαπλές δια-
στάσεις της έμφυλης ανισότητας στην Ευρώπη 
και αλλού. Από αυτή τη σκοπιά, η ετερότητα 
δεν αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά ως πηγή 
κοινωνικού, ηθικού και πολιτιστικού πλούτου, 
ενώ οι κοινότητες που διαμορφώνονται συνέ-
χονται με τους δεσμούς της αλληλεγγύης και 
της συντροφικότητας.

Υποσημειώσεις

1   Σημειώνεται ότι πρόκειται για την ίδια 

στιγμή, το γαλλικό ασφαλιστικό σύστημα πετύ-
χαινε σημαντικά πλεονάσματα καθώς ένα μεγά-
λο ποσοστό μέχρι πρότινος δικαιούχων ληπτών 
και ληπτριών –εν προκειμένω κυρίως ληπτρι-
ών– υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης εξαφα-
νίζονταν από τα μητρώα των δημόσιων ασφα-
λιστικών ταμείων. Έτσι, τόσο ο στόχος των πε-
ρικοπών για τις δημόσιες δαπάνες είχε επιτευ-
χθεί, ενώ ταυτόχρονα οι φορείς της εξασφάλιζαν 
για αυτή τη νεοεισαχθείσα νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική, την ηθική-ιδεολογική της νομιμοποίηση.

Η εργαλειακή επίκληση της ισότητας έχει απο-
τελέσει την περίοδο των τελευταίων δεκαπέντε 
χρόνων μεταξύ άλλων, ένα επαναλαμβανόμε-
νο μοτίβο επιμέρους νεοφιλελεύθερων στρατη-
γικών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με απώτε-
ρο στόχο τη στενότερη ρύθμιση των κοινωνι-
κών σχέσεων. Ειδικότερα, το παράδειγμα της 
Γαλλίας αναδεικνύεται ως εμβληματικό, αφού 
η θεσμική υπεράσπιση του κοσμικού χαρακτή-
ρα του γαλλικού κράτους μέσω της απαγόρευ-
σης της ορατότητας των θρησκευτικών συμβό-
λων και ειδικότερα της απαγόρευσης της ορα-
τότητας της νιχάμπ/μαντίλας –όπου, όταν κι 
αν εφαρμόζεται– έχει ως συνέπεια τον μεγαλύ-
τερο κοινωνικό αποκλεισμό ορισμένων κατηγο-
ριών γυναικών στη Γαλλία. Επιπλέον, η μέχρι 
σήμερα ανεπίλυτη ηθική, ιδεολογική και πολι-
τική διαμάχη για τα θρησκευτικά σύμβολα στη 
Γαλλία, αναδεικνύει τη γαλλική κοινωνία ως ένα 
συμβολικό πεδίο κρίσης, διακύβευσης και δοκι-
μής των ευρωπαϊκών αξιών. Η σημαντική αύ-
ξηση της κοινωνικής επιρροής του ακροδεξιού 
Εθνικού Μετώπου, υπό την αρχηγία της Μαρίν 
Λεπέν, αντανακλά μεταξύ άλλων την κοινωνι-
κή διάσταση αυτής της κρίσης.

Μέσα από το πρίσμα αυτό, στο παράλογο 
τοπίο που διαμόρφωσε η συμφωνία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας τον πε-
ρασμένο Μάρτιο (12/3/2016), η αδυναμία της 
Γαλλίας να δεχτεί περισσότερους από 200 αι-
τούντες ασύλου –ενώ πρόκειται για μια χώρα με 
μακρά παράδοση στην απόδοση πολιτικού ασύ-
λου– αποτελεί ακόμη μία πλευρά αυτής της κρί-
σης, εκφρασμένης στο επίπεδο της άσκησης πο-
λιτικής για το προσφυγικό. Και εκείνη με τη σειρά 
της επιφέρει αυτοτελώς κοινωνικές συνέπειες.

Και προφανώς, σε ό,τι αφορά την πολιτική για 
το προσφυγικό ζήτημα τα θέματα αυτά δεν περι-
ορίζονται στη Γαλλία, ούτε εν προκειμένω έχουν 
τις αφετηρίες τους αποκλειστικά εκεί. Οι κοινω-
νικές και θεσμικές διακρίσεις που παράγονται 
όμως, έχουν κοινές καταβολές, κοινό ιδεολογι-
κό υπόβαθρο και είναι «ντυμένες» με το ίδιο ρη-
τορικό περίβλημα. Ειδικότερα, αν επιχειρήσουμε 
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χρονική περίοδο κατά την οποία η γαλλική 
κυβέρνηση εισήγαγε την απαγόρευση της 
εμφάνισης θρησκευτικών συμβόλων στους 
δημόσιους χώρους, στους χώρους εκπαίδευ-
σης, στα νοσοκομεία καθώς και στις υπηρε-
σίες της δημόσιας διοίκησης στη Γαλλία.

2   Πρόκειται για έναν σύνθετο νόμο που απο-
δίδει τη γαλλική ιθαγένεια σε παιδιά μετα-
ναστών/στριών κατόχων άδειας παραμο-
νής τα οποία έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, 
εάν και εφόσον προβούν σε μια οικειοθελή 
δήλωση για την απόκτηση της σε ένα διά-
στημα από τα 16 έτη μέχρι το 21ο έτος της 
ηλικίας τους. Ο νόμος αυτός επίσης ορίζει 
τις προϋποθέσεις για την οικογενειακή επα-
νένωση καθώς και για τη νομιμότητα του 
γάμου που έχει συναφθεί σε έδαφος πέραν 
του γαλλικού. Δείτε εδώ σχετικό ρεπορτάζ.

3   Bissuel Β., (2002, 9 Φεβρουαρίου), Divorcer 
ou vivre sans papiers: le dilemme des femmes 
de polygames, Le Monde, σελ. 39.
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Στ’ αλήθεια πιστεύουμε ότι η θεματική εβδομά-
δα για τον σεξισμό και την ομοφοβία/τρανσφο-
βία αφορά πρωτίστως στην παρούσα φάση τη 
δια-μόρφωση μαθητών και μαθητριών γυμνα-
σίου; Είναι τα παιδιά το πρόβλημα; Μόνο ως 
ευσεβής πόθος μπορεί να θεωρηθεί κάτι τέτοιο.

Ποιοι είναι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες 
που θα το λύσουν λοιπόν; Πόσοι και πόσες κα-
ταλαβαίνουν κατ’αρχήν τη λέξη σεξισμός και 
δεν την μπερδεύουν με κάτι σέξι/πορνό;

Ποιοι και ποιες είναι αυτοί και αυτές που και 
καταλαβαίνουν και έχουν γνώση της συζήτη-
σης; Ποιοι και ποιες δηλαδή τελικά μπορούν να 
κάνουν χρήση όλης αυτής της καταπληκτικής 
βιβλιογραφίας και φιλμογραφίας που είναι αναρ-
τημένη τόσο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής όσο και από το Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Βουλής και που απλόχερα τέθηκε στην υπη-
ρεσία των εκπαιδευτικών με την ευκαιρία της 
θεματικής εβδομάδας;

Ποιο είναι τελικά το πολιτικό υποκείμενο που 
επιθυμεί και μπορεί να επιφέρει την ανατροπή;
Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, 
με μία προϋπόθεση όμως. Για να θέλω πρέ-
πει να μπορώ.

Στην παρούσα συνθήκη μνημονιακών περι-
κοπών το εκπαιδευτικό δυναμικό αποτελούν με-
γάλες ηλικίες που δεν έχουν ακούσει στη συ-
ντριπτική πλειονότητά τους ποτέ για θέματα 
φύλου και έμφυλων ταυτοτήτων. Αγνοούν το 
θέμα και δεν έχουν καμία δυνατότητα και δι-
άθεση πρόσβασης στην οικεία βιβλιογραφία. 
Η δε νεότερη γενιά, απόφοιτοι και απόφοιτες 
των «καθηγητικών» σχολών που από τη δεκα-
ετία του ’90 και μετά έχουν εξοικειωθεί με τις 
σπουδές φύλου, στα τμήματα κοινωνικών επι-
στημών αρχικά, σταδιακά στα υπόλοιπα έστω 
και ως μάθημα επιλογής, αποτελούν μειονότη-
τα στα σχολεία.

Άρα στην παρούσα συνθήκη η θεματική εβδο-
μάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή και 
ως έναυσμα για την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών σε θέματα φύλου. Όχι σε εθελοντική 
βάση, αλλά σε ώρες και ημέρες εργάσιμες, ως 
υποχρεωτική επιμόρφωση δηλαδή.

Πρέπει ωστόσο να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρό-
κειται για επιμόρφωση σε ένα επί μέρους θέμα 

Ως κοινωνική ανθρωπολόγος –φιλόλογος στο 
γυμνάσιο– χάρηκα με τη θεματική εβδομάδα 
για τον σεξισμό, γιατί βρέθηκα στα νερά μου τα 
γνώριμα, και τα επί σειρά ετών διαβάσματα και 
γραψίματά μου. Αυτό που είναι κατ’ αρχάς θετι-
κό είναι η νομιμοποίηση στον δημόσιο, επίσημο 
λόγο, του σεξισμού και της ομοφοβίας/τρανσφο-
βίας ως προβλημάτων και κυρίως η ενθρόνιση 
των όρων αυτών στον χώρο της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Και μόνο στο άκουσμά τους δημι-
ουργείται πανικός στον σύλλογο των εκπαιδευτι-
κών. Ομολογώ ότι η εξαρχής χαρά μου πήγαζε 
από αυτή την αμηχανία και την ταραχή που είχα 
προβλέψει. Με δυο λόγια σκέφτηκα ότι τώρα με 
αφορμή τα παιδιά θα ακούσουν και οι εκπαιδευ-
τικοί. Άκουσα όμως εγώ, κι έπαθα.

Ειρωνικά λογοπαίγνια όπως «έμφυλες/έκφυ-
λες ταυτότητες» και «ταιριαστές με τον καρ-
νάβαλο» που τότε –Φεβρουάριος μήνας– ήταν 
επίκαιρος. Σε επίπεδο επιστροφής στην κοσμιό-
τητα ότι «χρειάζονται ψυχίατροι να τα διδάξουν 
αυτά». Αυτά τα θέματα βιολογίας, ιατρικής και 
παθολογικοποίησης.

Αντεπιτέθηκα σε συνάδελφο φιλόλογο, κάτο-
χο διδακτορικού, όταν, με αφορμή εκπαιδευτικό 
εικαστικό πρόγραμμα για τον Καβάφη, είπε ότι 
«ο Βρισιμιτζάκης άλλωστε απέδειξε ότι δεν ήταν 
ο Καβάφης ομοφυλόφιλος», άδικα κατηγορήθη-
κε δηλαδή και καλά θα κάνουμε να μην αμαυ-
ρώνουμε τη μνήμη του. Η αναφορά του συγκε-
κριμένου στη μελέτη του Βρισιμιτζάκη για τον 
Καβάφη ήρθε ως αντεπιχείρημα για τη διατριβή 
του Δημήτρη Παπανικολάου, της οποίας ενώ ο 
συνάδελφος γνώριζε την έκδοση1, δεν προοιώ-
νιζε τελικά τίποτα το εποικοδομητικό αυτή του η 
γνώση. Για να το θέσω πιο πεζά, τίποτα το πιο 
μορφωμένο, πιο υποψιασμένο. Το μόνο που κα-
τάφερα να πω μετά την αναφορά στις αποδεί-
ξεις του Βρισιμιτζάκη ήταν ότι είναι γνωστά και 
μείζονα κουσούρια της κοινωνίας μας η ομοφο-
βία και ο σεξισμός.
Αυτό είναι το κλίμα πάνω-κάτω σε έναν σύλλο-
γο διδασκόντων δευτεροβάθμιας, στον οποίον 
δεν απουσιάζουν οι μεταπτυχιακοί και διδακτο-
ρικοί τίτλοι σπουδών.

Τα ερωτήματα που επειγόντως τίθενται προς 
απάντηση/διαβούλευση/προβληματισμό είναι:

«Έκφυλες» ταυτότητες, καρναβάλι, ο συκοφαντημένος 
Καβάφης και φιλόλογοι με διδακτορικό: για τη Θεματική 

Εβδομάδα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατερίνα Μελισσινού
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το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέ-
σει ένα διδακτικό αντικείμενο που υπάγεται στα 
φιλολογικά ή στα φυσιογνωστικά μαθήματα για 
παράδειγμα.

Και μόνο η συνειδητοποίηση ότι τα στερεό-
τυπα του φύλου διατρέχουν και διαμορφώνουν 
όλη την ανθρώπινη ζωή και σκέψη ανοίγει τις 
πόρτες για την κριτική στάση απέναντι σε αυτά 
και για την πρόσβαση στην κριτική θεωρία του 
φύλου. Γιατί πίσω από τις ευκόλως εννοούμε-
νες έννοιες, ακόμη και τις επιστημονικά ακλό-
νητες της βιολογίας π.χ., υφέρπουν τα έμφυλα 
στερεότυπα και αναπαράγονται μέσα στον ίδιο 
τον «αντικειμενικό» επιστημονικό λόγο που δη-
μιουργεί αυτές τις έννοιες.

Αν η κριτική του φύλου λοιπόν δεν διαπερ-
νά όλα τα αντικείμενα σπουδών, αν δεν υπάρ-
χει σε όλα τα τμήματα ή σε όλες τις σχολές, αν 
μη τι άλλο αυτές που θα βγάλουν πολλαπλασι-
αστές επιδραστικούς, δηλαδή διδακτικό προσω-
πικό και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, 
τότε όσες θεματικές εβδομάδες και να διοργα-
νωθούν, απλώς θα συσπειρώνουν τρομαγμένους 
ομοφοβικούς αμπελοφιλόσοφους και ακροδεξι-
ούς. Δηλαδή ανθρώπους αμόρφωτους, αν θέ-
λουμε να το δούμε πιο ρουσσωικά.

Το τι μαθητές και μαθήτριες θέλουμε να δι-
αμορφώσουμε έχει να κάνει με το πώς είμαστε 
εμείς που διδάσκουμε, με το τι προγράμματα 
σπουδών ακολουθήσαμε, ποια μαθήματα επιλο-
γής επιλέξαμε και ποια αποφύγαμε. Εάν ο σεξι-
σμός και η ομοφοβία αναγνωρίζονται ως προ-
βλήματα, θα πρέπει αυτή η αναγνώριση να πε-
ράσει πρώτα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
με υποχρεωτικά μαθήματα για το φύλο σε όλα 
τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και για 
το διδακτικό προσωπικό προς το παρόν υποχρε-
ωτική επιμόρφωση σε θέματα φύλου.

Η θεματική εβδομάδα τάραξε τα νερά και ανα-
δύθηκε ο βασιλιάς που είναι γυμνός. Αν όμως 
αναγνωριστεί η γύμνια του δεν θα χρειάζεται 
πια η θεματική εβδομάδα και νομίζω ότι αυτός 
πρέπει να είναι ο στόχος μας.
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πράξη χαρακτηρισμού μιας συμπεριφοράς ως 
παθολογικής ή ως επικίνδυνης, ευνοείται η δι-
είσδυση όλης της κυρίαρχης ηθικής και ιδεο-
λογίας που στηρίζει το εκάστοτε πολιτικοκοι-
νωνικό σύστημα. Συχνά όμως η διαγνωστική 
διαδικασία οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και 
θέτει διαγνωστικές ετικέτες (labeling), γεγονός 
που στιγματίζει και απαξιώνει τα άτομα κοινω-
νικά και ηθικά. Τα ψυχικά διαταραγμένα άτομα 
δεν αντιμετωπίζονται ως υποκείμενα με ανά-
γκες και δικαιώματα. Συχνά γίνεται από-προ-
σωποποίηση της ψυχικής διαταραχής, απο-βιο-
γραφικοποιείται το ιστορικό του/της ασθενούς, 
και δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε η ατομική συ-
μπεριφορά, ούτε η προσωπικότητα του ατόμου. 
Εξίσου προβληματικός είναι ο καθορισμός των 
ορίων ανάμεσα στην υπαρξιακή δυσφορία και 
την ψυχική ασθένεια, αφού συχνά συμβαίνει οι 
πάσχοντες να προσφεύγουν στην ψυχιατρική, 
αναζητώντας τεχνικές λύσεις, για την επίλυση 
υπαρξιακών προβλημάτων της καθημερινότη-
τας. Όπως υπογραμμίζει ο Sacks (1985), δεν 
υπάρχει κανένα υποκείμενο μέσα σε ένα στενό 
ιστορικό πλαίσιο.

Η χαμηλή αξιοπιστία της ψυχιατρικής διά-
γνωσης αποδόθηκε στο ότι χρησιμοποιούνται 
ερμηνευτικά κριτήρια, που όχι μόνον δεν έχουν 
παρά στην ευρεία τους εφαρμογή επιστημονική 
κατοχύρωση, αλλά αποκαλύπτουν εμπειρισμό 
και κοινωνικές προκαταλήψεις. Για παράδειγ-
μα, το DSM, επίσημο όργανο της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής Ένωσης, το οποίο ορίζει τα δια-
γνωστικά κριτήρια των διαφόρων ψυχικών δι-
αταραχών, επισημαίνει στην εισαγωγή του, ότι 
δεν υπάρχουν σαφώς προδιαγεγραμμένα όρια 
για τον προσδιορισμό της ψυχικής διαταραχής. 
Βασικό μειονέκτημά τους προβάλλει η δέσμευ-
σή τους σε μιαν εμπειρική κατεύθυνση σκέψης, 
ανάλογη των φυσικών επιστημών, η οποία στε-
ρεί από την ψυχιατρική το ιδιαίτερο περιεχόμενό 
της, δεν επιτρέπει την ανάδειξη της συνέχειας 
των ψυχικών φαινομένων, ενώ η υποβάθμιση 
της ψυχοπαθολογικής σκέψης, συμβάλλει στην 
παραμέληση σημαντικών πλευρών του ψυχικού 

Σε αντίθεση με την ιατρική, η κλασική ψυχια-
τρική δεν έχει τις επιτυχίες επιστημονικής με-
θοδικότητας που έχουν κατακτήσει άλλοι ιατρι-
κοί κλάδοι. Η απουσία βιολογικών δοκιμασιών 
αποτελεί τεράστιο μειονέκτημα για την ψυχιατρι-
κή. Παρά τα εργαλεία διάγνωσης που διαθέτει, 
δυσκολεύεται να ορίσει τι είναι φυσιολογικό και τι 
μη φυσιολογικό. Επιπλέον, σπάνια επισημαίνει τη 
διαφορά ανάμεσα σε ασθένεια (illness) και νόσο 
(disease), δηλαδή ανάμεσα στην υποκειμενική 
εμπειρία όπως την διηγείται ο πάσχων/η πά-
σχουσα και την αντίστοιχη στοίχιση και περιγρα-
φή της στα συγγράμματα νοσολογίας. Η ανά-
γκη ύπαρξης ταξινομικών συστημάτων, όπως το 
ICD-10 και DSM-52, κοινή γλώσσα επικοινωνί-
ας των κλινικών και ερευνητών ανά τον κόσμο, 
ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση 
αυτής της νοσολογίας. Στην ψυχιατρική η ανά-
γκη υπερπήδησης του εμποδίου των διαφορετι-
κών θεωριών οδήγησε στη δημιουργία των τα-
ξινομικών συστημάτων, τα οποία υποσχέθηκαν 
μια προσέγγιση άνευ θεωρίας (Τζαβάρας, 2001).

Στο πλαίσιο αυτό η ψυχιατρική νοσολογία είναι 
πολύμορφη και χωρίς ηγεμονική θεωρία. Όπως 
αναφέρει ο Καράβατος (2012), η ψυχιατρική δεν 
(μπορεί να) είναι ούτε αν-εγκέφαλη, ούτε ά-ψυ-
χη, ούτε α-κοινώνητη. Αντίθετα, οφείλει να βα-
σίζεται στον θησαυρό της σημειολογίας για να 
τροφοδοτήσει την ψυχοπαθολογία, εκεί όπου 
αναπτύσσονται οι θεωρητικές απαντήσεις των 
ψυχιάτρων στα ερωτήματα που θέτει η κλινική 
τους πράξη.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, η κυρί-
αρχη τάση παρέμεινε πάντα η ίδια: στο ίδιο α-θε-
ωρητικό πλαίσιο διαφυλάχτηκε η παγκοσμιότη-
τα της ψυχικής διαταραχής, με αποτέλεσμα να 
προβάλλεται ενιαίος ο χαρακτήρας των ταξινο-
μικών συστημάτων χωρίς τη συσχέτισή τους με 
πολιτισμικές, φυλετικές, θρησκευτικές και έμφυ-
λες παραμέτρους.

Οι δυσκολίες στο πρόβλημα της ταξινόμησης 
της ψυχικής νόσου είναι μεθοδολογικές, κοινω-
νικές και θεωρητικές αφού συχνά άπτονται της 
αιτιολογίας της ψυχικής νόσου. Έτσι, σε κάθε 

Don’t worry if  they say you ’re crazy. They said that 
about me and yet I was saner than all of  them. I knew. 
No matter. You know. Insane or sane, you know. It’s a 
good thing to know –no matter what they call it.
Anne Sexton1

Έμφυλες εμμονές στην ψυχιατρική διάγνωση

Χρυσούλα Στέκα
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Η ασθένεια, όμως, όπως και το φύλο αλλά 
και η βιολογία δεν ορίζονται από καμία οικου-
μενικότητα αλλά από την οπτική που βλέπου-
με τον κόσμο. Το σώμα είναι ένα σύστημα που 
βρίσκεται σε μια συνεχή και ασφυκτικά δυναμική 
αλληλοεπίδραση με το περιβάλλον. Κάθε αλλα-
γή ή κρίση στη διάρκεια της ζωής απειλεί την 
ισορροπία του συστήματος και κατά συνέπεια 
την υγεία του/της ασθενούς. Ταλαιπωρημένα 
σώματα προκαλούν ταλαιπωρημένες ψυχές 
και το αντίθετο. Ήταν ευθύνη των ιατρών οι 
οποίοι διαχειρίζονταν την ψυχική ασθένεια, να 
αναγνωρίσουν ποιοι παράγοντες ευθύνονταν 
για την ανισορροπία αυτήν και να επιστρατεύ-
σουν όσα εργαλεία είχαν στη διάθεσή τους για 
την επαναφορά του ασθενούς στη φυσιολογι-
κή κατάσταση.

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, οι ανάγκες 
των γυναικών και η ιδιαιτερότητα των ιατρικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζαν δεν αναγνω-
ρίζονταν και αυτό το πεδίο έρευνας εκλαμβανό-
ταν ως μη-πεδίο (non-field) (Kalant, 1980). Με 
άλλα λόγια, τόσο η θεωρία όσο και τα αναλυ-
τικά εργαλεία αποτελούσαν τμήμα ενός κατά 
βάση αντρικού οπλοστασίου, όπου οι γυναίκες 
κινδύνευαν να εγκλωβιστούν μέσα σε άστοχες 
υποθέσεις και λαθεμένα συμπεράσματα. Η συμ-
βολή φεμινιστριών στο πεδίο της ψυχιατρικής, 
υπήρξε καίρια και εκφράστηκε με μιαν έντονη 
αμφισβήτηση από μέρους τους εκείνων των 
ιατρικών απόψεων που, πίσω από μια προβαλ-
λόμενη αντικειμενικότητα, αποτέλεσαν πεδίο 
έκφρασης ανδρικής κυριαρχίας. Πολλές κοι-
νές παραδοχές εύκολα διαψεύστηκαν, επειδή 
αποτελούσαν απλώς μια αβασάνιστη αποδο-
χή αυτού, που σύγχρονες ιατρικές ιδεολογίες 
προσέφεραν ως πίστη.

Φεμινίστριες του δεύτερου κύματος φεμινι-
σμού όπως η Millett (2000), η Greer , η Chesler, 
η Showalter κ.ά. ενοχοποίησαν τους «ειδικούς», 
οι οποίοι εμφορούμενοι από πατριαρχικά ιδεώ-
δη, παγίδευσαν τις γυναίκες σε μια ιδιαίτερη ψυχο-
λογία, η οποία όταν υπερέβαινε τους συμβατι-
κούς ρόλους, οδηγούσε στα άσυλα, στην οικιακή 
απομόνωση, στη χρήση και κατάχρηση οπιού-
χων και μεταγενέστερα στη διαχείριση με ψυ-
χοφάρμακα. Επεσήμαναν πως ο τρόπος στερε-
οτυπικής προσέγγισης της ψυχικής νόσου των 
γυναικών, διαχρονικά, μέσα από μια ανδρική 
μυθολογία για τη θηλυκότητα, υπήρξε εμπόδιο 
στην παραγωγή μιας επιστημονικής αντικειμε-
νικότητας. Πολλοί από τους επίσημους όρους 
στην ψυχιατρική, όπως ο όρος «νεύρωση» ή 
«υστερία» δεν παρέμειναν σταθεροί στον χρόνο, 
αλλά συνέβαλαν, από το τέλος του 18ου αιώνα 

κόσμου των πασχόντων.
Σε όλες τις κοινωνίες η τρέλα είναι παρούσα δι-

εκδικώντας παγκοσμιότητα. Έχει ενδιαφέρον να 
δούμε όμως, πώς η σχέση των γυναικών με την 
τρέλα, με όλο το σημασιολογικό της εύρος αλλά 
και τη συγκινησιακή φόρτιση που κατέχει, έχει 
καταλάβει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της 
ψυχιατρικής, η οποία υπερβαίνει τα όποια στατι-
στικά δεδομένα της εποχής ή την κοινωνική κα-
τάσταση των γυναικών. Μια σχέση η οποία συν-
δέεται άμεσα με τον τρόπο που ένα ευρύ φάσμα 
«ειδικών» της ψυχικής υγείας, όπως, ψυχίατροι, 
νευρολόγοι, ψυχολόγοι κ.ά. συνεπικουρούμενοι 
από εγκληματολόγους, δικαστές, στατιστικολό-
γους και επιδημιολόγους, έθεσαν τις διαχωριστι-
κές γραμμές ανάμεσα στη λογική και την τρέλα, 
όχι τόσο με την κλινική έννοια του όρου, αλλά 
συχνά με την έννοια της παρέκκλισης από τον 
δρόμο που οι άλλοι μας αναγκάζουν να πορευ-
τούμε. Σε αυτήν την πορεία συνέβαλαν αποφα-
σιστικά και οι ίδιες οι ψυχικά πάσχουσες, αφού οι 
προσωπικές μαρτυρίες εμπλουτίζουν πάντοτε τις 
γνώσεις μας, φωτίζουν τις σκοτεινές πτυχές της 
ψυχής και υποδεικνύουν τις μετατοπίσεις στη δε-
σπόζουσα νοοτροπία, χωρίς να μας επιτρέπουν 
απαραίτητα να κάνουμε γενικεύσεις.

Η επιστημονική αντίληψη πως το γυναικείο βι-
ολογικό φύλο αποτελεί το αντίθετο του αντρικού 
συγκροτήθηκε ήδη από το 18ο αιώνα και επη-
ρέασε σε μεγάλο βαθμό τις ιατρικές αντιλήψεις 
για το σώμα και το φύλο. Οι ιατρικοί λόγοι για το 
σώμα και κυρίως την αναπαραγωγική λειτουργία 
των γυναικών ήσαν πάντα στο επίκεντρο των 
σχετικών συζητήσεων. Μελετήθηκαν και ανα-
λύθηκαν επιστημονικά οι ιδιαιτερότητες της γυναι-
κείας φύσης, επιβεβαιώνοντας πως η ανατομία 
είναι πεπρωμένο και πως η φύση υπερισχύει. Έτσι 
οι βιολογικές διαφορές χρησιμοποιήθηκαν για 
να νομιμοποιήσουν προϋπάρχουσες κοινωνικές 
σχέσεις και πιο συγκεκριμένα σχέσεις εξουσίας. 
Το σύστημα παρείχε στους ιατρούς ένα ορθο-
λογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν 
απόλυτα νομιμοποιημένα, ώστε απρόσκοπτα να 
θεραπεύουν και να καθησυχάζουν τις ασθενείς 
τους. Οι γυναίκες, αναμφισβήτητα, δεν υπάγο-
νταν στον κανόνα. Ήσαν διαφορετικές και οι δι-
αφορές αυτές είχαν συνέπειες στην υγεία τους 
και την αντιμετώπισή τους. Έτσι, οι επιστημονι-
κές βεβαιότητες που προβάλλονταν άλλοτε ως 
οικουμενικές, αφορούσαν καταρχάς το αντρικό 
φύλο και απέκρυπταν τις όποιες σχέσεις εξουσί-
ας ενέχονται στη γνώση. Η εγκυρότητα και η 
καθολικότητα της επιστημονικής γνώσης οικο-
δομήθηκε επάνω σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο 
του λευκού άντρα.
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τους (Micale και Lerner, 2001). Οι αναπαρα-
στάσεις αυτές εκλαμβάνονται ως οικουμενικό 
μέρος ενός συλλογικού συνειδητού ή ασυνειδή-
του και γίνονται αντιπροσωπευτικές μιας οικου-
μενικής αλήθειας για τη φύση όλων των γυναι-
κών διαχρονικά, με κίνδυνο την αναπαραγωγή 
ενός άκαμπτου, έμφυλου στερεότυπου θηλυκό-
τητας. Όπως επισημαίνει η Doyal (1981), «η 
απαξίωση των γυναικών συμπυκνώθηκε στην 
πολύ διαδεδομένη παραδοχή πως οι περισσό-
τερες γυναίκες είναι νευρωτικές». Η Astbury 
(1996) μάλιστα, ψυχολόγος και φεμινίστρια, επι-
σημαίνει, πως αντί να αναφερόμαστε στις γυ-
ναίκες ως νευρωτικές, καλό θα ήταν να διερευ-
νήσουμε αυτήν την νευρωτική επιστήμη, η οποία 
εκφράζει περισσότερο την ψυχολογία του πα-
ρατηρητή παρά του παρατηρούμενου, και κυ-
ρίως τις κακόβουλες φαντασιώσεις του παρα-
τηρητή για τον άλλο.

Εύλογα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: και η 
σχέση των ανδρών με την τρέλα; Μια πρώτη 
πρόχειρη απάντηση είναι πως η τρέλα των 
αντρών νοηματοδοτείται διαφορετικά. Οι άν-
δρες μπορεί μεν να είναι τρελοί αλλά συχνά 
ονοματίζονται παραβατικοί. Τείνουν να επι-
δεικνύουν την δυσαρέσκειά τους με διαφορετι-
κό τρόπο από τις γυναίκες και συχνά εμπλέκο-
νται με το ποινικό σύστημα και την αστυνομία. 
Αυτό μαρτυρούν στατιστικές που συγκρίνουν 
από τη μια τις εισαγωγές γυναικών σε ψυχια-
τρικά ιδρύματα λόγω ψυχικής νόσου, από την 
άλλη τις εισαγωγές αντρών στις φυλακές λόγω 
αυξημένης παραβατικότητας. H πλήρης ιστο-
ρία της ψυχοπαθολογίας των ανδρών, πάντως, 
έτσι όπως εκτυλίσσεται ιστορικά, απομένει να 
γραφτεί, και οι λόγοι των ηθελημένων παρα-
λείψεων ή αποσιωπήσεων είναι εξαιρετικά δι-
δακτικοί. Οι λόγοι είναι επιστημολογικοί, πο-
λιτικοί και ψυχολογικοί. Το θέμα της ανδρικής 
υστερίας και η προφανής αποσιώπησή του, ήδη 
από την εποχή του Charcot, σκιαγραφεί πολύ 
καθαρά την έμφυλη διάσταση στο κλασικό δί-
λημμα του πώς προσεγγίζεται ένα θέμα, όταν 
το υποκείμενο και το αντικείμενο της μελέτης 
είναι το ίδιο φύλο. Αποτελεί ένα παράδειγμα 
μιας εκτεταμένης αλλά ευρύτερα αποτυχημένης 
προσπάθειας επίτευξης προσωπικής και συλλο-
γικής αυτογνωσίας του ανδρικού εαυτού, στο 
πλαίσιο της δυτικής ιατρικής. Άλλωστε, ο σχο-
λιασμός της ανδρικής και γυναικείας υστερίας 
από τους ιατρικούς κύκλους της Ευρώπης, μέσα 
από τους αιώνες, συνέβαλε σημαντικά στην κα-
τασκευή των κυρίαρχων ταυτοτήτων αρρενω-
πότητας, οι οποίες στήριξαν και ενίσχυσαν την 
πατριαρχία. Η ανδρική αυθεντία στον χώρο της 

και μέχρι τις μέρες μας, σε αφηγήματα τα οποία 
υποτίμησαν τις γυναίκες και συντέλεσαν στην 
παγίωση της απαξίωσής τους. Οι διαγνωστικές 
κατηγορίες, επινοημένες μέσα από ένα σύστη-
μα κοινωνικής καταπίεσης των γυναικών, συχνά 
αυθαίρετες, συσκότισαν και ακύρωσαν τις ζωές 
των γυναικών, τις εγκλώβισαν στις φοβίες τους 
και τις απομόνωσαν κοινωνικά. Από την άλλη, 
η υπονόμευση της ελευθερίας των γυναικών πυ-
ροδότησε συχνά από την πλευρά τους, βίαιες, 
ακατανόητες συμπεριφορές. Με δεδομένη δε τη 
σχέση της ψυχιατρικής με την ευρύτερη πολιτι-
κή πρακτική και άσκηση εξουσίας, ο θυμός τους 
παρανοήθηκε ως ψυχική ασθένεια, η αντίστασή 
τους στην ιατρική διαχείριση των διαφορετικών 
εκφάνσεων της συμπεριφοράς τους τιμωρήθη-
κε παραδειγματικά, ενίοτε μέσα από τον χρόνιο 
εγκλεισμό τους, την πλήρη στέρηση των συναι-
σθηματικών αναγκών τους και την απομόνω-
σή τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Για 
πολλά χρόνια, άλλωστε, η σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα, πρακτική εγκλεισμού στα ψυχιατρικά 
ιδρύματα, έδειξε την αδυναμία της ψυχιατρικής 
να αντιληφθεί, να ορίσει και να διαχειριστεί με 
επιτυχία την ψυχική οδύνη.

Στην πραγματικότητα, αν και η γυναικεία 
εμπειρία συγκροτείται ιστορικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά, είναι δύσκολο να δοθεί μια γενικευ-
μένη ερμηνεία σε φαινόμενα που εντάσσονται 
στη σφαίρα της ψυχικής υγείας των γυναικών, 
χωρίς να εκτεθεί κανείς σε κατηγορίες για υπε-
ραπλουστεύσεις. Δημιουργείται η ανάγκη να φω-
τιστούν πολλαπλές διαφορές και ιδιομορφίες οι 
οποίες συμβάλλουν στη συγκρότηση της ψυχι-
κής σφαίρας των γυναικών. Επιπλέον, ελλοχεύ-
ει πάντα ο κίνδυνος εξαγωγής ποσοτικών διαπι-
στώσεων μέσα από τη χρήση είτε μεμονωμένων 
παραδειγμάτων γυναικών, οι οποίες έγιναν διά-
σημες στην ιστορία της ψυχιατρικής, όπως για 
παράδειγμα η Ογκιστίν του Charcot, η Άννα Ο. 
του Breuer ή η Ντόρα του Freud ή μέσα από γε-
νικευμένα φαινόμενα, όπως η υστερία, τα οποία 
αποδόθηκαν, όχι τυχαία, σχεδόν αποκλειστικά 
στις γυναίκες ως φύλο.

Με την απόδοση όμως κάθε αντισυμβατικής 
ιδέας ή ενέργειας στην τρέλα, οι άνδρες «ειδι-
κοί» αναγορεύτηκαν σε προστάτες ενός ηθικού 
κώδικα ο οποίος λειτούργησε ως στυλοβάτης 
του κοινωνικού συστήματος. Επιπλέον, ο έλεγ-
χος του ιδεολογικού οπλοστασίου τούς επέτρε-
ψε να ενσωματώσουν, ως γνώση, ένα σύνολο 
από σύμβολα και αναπαραστάσεις γυναικών, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν, και σε ένα βαθμό δη-
μιουργούν, τον τρόπο που οι γυναίκες γίνονται 
ορατές από τους άνδρες, αλλά και τον εαυτό 
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ωστόσο είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κα-
νείς πώς, σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη 
και διαφορετικές χρονικές περιόδους, διαμορ-
φώνονται οι ίδιες διαδικασίες σκέψης και τα 
ίδια συμπεράσματα για τις γυναίκες σε βαθμό 
που να μην έχουν χάσει ίχνος από την επικαι-
ρότητά τους. Ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτή-
ματα που έχει τεθεί, τα τελευταία χρόνια, είναι 
το κατά πόσο ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός 
γυναικών σε όλο το πεδίο των επαγγελματιών 
υγείας, αλλά και πιο συγκεκριμένα, η αύξηση 
του αριθμού των γυναικών ψυχιάτρων, ψυχο-
λόγων και ψυχοθεραπευτών έχει συμβάλει, στις 
μέρες μας, στην αλλαγή του τρόπου που αντιμε-
τωπίζονται οι γυναίκες πάσχουσες. Δυστυχώς 
τα ευρήματα δεν είναι πάντα αντίστοιχα των 
προσδοκιών μας. Η αντίληψη των ερευνητών 
και ερευνητριών, όσο και των επαγγελματιών 
υγείας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους προέρ-
χονται από τη δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, διαποτίζεται από τις τρέχουσες αντι-
λήψεις για την κοινωνική θέση και τη χειραφέ-
τηση των γυναικών. Υπάρχει δηλαδή μια διά-
χυση λόγων με ισχυρές κρίσεις οι οποίες αυξά-
νουν τις δυνατότητες κοινωνικού ελέγχου, μέσα 
από την ιδεολογική χρήση επιστημονικών από-
ψεων που συχνά είναι σε βάρος των γυναικών. 
Η ανάγκη, επομένως, να θέτουμε ερωτήματα 
και να επαναπροσδιορίζουμε καταστάσεις πα-
ραμένει επιτακτική, ακόμη και εάν οι εμπλεκό-
μενοι φορείς αλλάζουν φύλο.

Όλα όσα θίγουμε πιο πάνω είναι ανοικτά σε 
διάλογο και αναστοχασμό, ώστε να διευκρινι-
στούν οι συνθήκες και οι δυνατότητες μιας πο-
λιτικής υγείας ευαίσθητης στα ζητήματα φύλου. 
Γιατί, παρά τις συμβολές των φεμινιστριών ανά 
τον κόσμο, η κατεστημένη βιολογίζουσα ψυχια-
τρική, αποδεικνύεται πολύ ανθεκτική για να δι-
αρρήξει το συνεχές της ιστορίας της, αφού στο 
πλαίσιο της πατριαρχίας, έχει παίξει το ρόλο της 
στην καταπίεση των γυναικών.

επιστήμης, απέτυχε να επιβάλλει έναν πειστικό, 
τεκμηριωμένο και σωφρονιστικό λόγο γύρω από 
την ψυχική ασθένεια των ανδρών, αντίθετα με 
ό,τι έκανε για τις γυναίκες. Και αυτό παρά την 
ύπαρξη άφθονου υλικού από τις κλινικές και τα 
πεδία των μαχών. Οι ψυχολογικοί λόγοι αυτής 
της αντίστασης είναι ίσως οι πιο σύνθετοι. Η ια-
τρική ιστορία της υστερίας είναι ενδεικτική του 
πώς οι άνδρες βλέπουν τις γυναίκες: η εικόνα 
που έχουν για τα φύλα σπανίως είναι μόνο πε-
ριγραφική, αλλά μάλλον κανονιστική και κατα-
δικαστική, η ιστορία ενός ελεγκτικού βλέμματος 
του ενός φύλου πάνω στο άλλο.

Η ιστορία όμως της ανδρικής νεύρωσης διαφέ-
ρει: δεν είναι η κατασκευή του συλλογικού Άλλου 
της νεοτερικής Ευρώπης (γυναίκες, Εβραίοι, ομο-
φυλόφιλοι, εγκληματίες), αλλά ένας λόγος για τον 
εαυτό. Η διάκριση είναι σημαντική, αφού η δι-
αδικασία αυτή θα απαιτούσε μια διαρκή πράξη 
αναλυτικής αυτογνωσίας, στροφή του ανδρικού 
βλέμματος προς τα μέσα, ένα εγχείρημα που δεν 
είναι μόνο πολιτικά επικίνδυνο αλλά και ψυχολο-
γικά φορτισμένο. Οι ίδιοι επαγγελματίες που πε-
ριγράφουν με τόση λεπτομέρεια τη νευρική κα-
τάπτωση των γυναικών φάνηκαν αδύναμοι και 
ανίκανοι να εκλάβουν τους εαυτούς τους ως ια-
τρικά περιστατικά. Αναδείχθηκαν, έτσι, ο μισο-
γυνισμός και οι στρεβλώσεις της ιατρικής σκέ-
ψης και πρακτικής υποκινούμενα από έναν υπόρ-
ρητο φόβο, ματαιοδοξία και δίψα για εξουσία 
(Micale, 2008). Στις μέρες μας, αρκετοί άνδρες 
επιστήμονες διερευνούν νέα πεδία που μπορούν 
να φωτίσουν την παλαιά και σύγχρονη εμπειρία 
της ανδρικότητας, ωστόσο, θα ήταν παράτολμο 
να θεωρήσουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει ολο-
κληρωθεί. Εξετάζουν, για παράδειγμα, τη σχέση 
ανάμεσα στον πόλεμο και την κοινωνική κατα-
σκευή του ανδρισμού αλλά και την ανδρική υστε-
ρία σε όλες της τις μορφές. Επισημαίνουν πως 
τα έμφυλα πρότυπα δεν ταυτίζονται υποχρεω-
τικά με τις τρέχουσες κοινωνικές αντιλήψεις και 
υπόκεινται σε αλλαγές. Με αυτήν την έννοια, ο 
ανδρισμός δεν σήμαινε μόνο εξουσία αλλά και 
θλίψη και βάσανα.

Δίχως αμφιβολία, η ενασχόληση με το θέμα 
της τρέλας των γυναικών πυροδοτεί ενστάσεις 
και διαφωνίες με αποδέκτες όλα τα εμπλεκόμε-
να μέρη: τους ειδικούς οι οποίοι χρόνια τώρα επι-
βάλλουν το λόγο τους, τις φεμινίστριες και τους 
εκπροσώπους του κινήματος της αντιψυχιατρι-
κής, οι οποίοι υπονομεύουν τον κυρίαρχο λόγο 
και τις ίδιες τις γυναίκες που βρίσκονται στο κέ-
ντρο της συζήτησης: εκείνες δηλαδή που βα-
φτίζονται τρελές.

Τα παραπάνω ερωτήματα ακούγονται δύσκολα, 
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attacked, and violated as feminine; by coming 
to terms with the persistent historical structur-
ation that has made the feminine not only the 
other, but also extremely vulnerable in econom-
ic, political and cultural life. To the extent that 
we know history, many previous cultures had 
their particular way of  negotiating between the 
feminine and masculine, while our ‘modern’ 
culture has been one in which the masculine is 
forcefully possessed by men who entertain the le-
thal fantasy of  reproducing the culture in their 
own images and interests, and through a phallic 
system of  symbolization. This has been the sit-
uation since at least the 16th century when the 
colonizing drive of  primitive accumulation of  
capital started with witch-hunting and expropri-
ation of  women’s labor and knowledge, some-
thing that Sylvia Federici clearly shows in her 
book Caliban and the Witch (2004). The suppres-
sion, as well as the hijacking, of  the histories of  
the feminine render the future at stake today!

In joining the call of  the Argentinian women 
for an international women’s strike on March 
8, 2017, a group of  feminists1 in Turkey issued 
the following invitation to women: “We go on 
strike tomorrow, because we take control of  our 
time and we make time for each other, we regard 
being together as consolation, and the meetings 
and dialogues among allies as defiance, and the 
defiance as festival, and we rebuild the festival 
as our common future”. There appears a very 
different understanding of  time and particularly 
of  the future in this call that diverges from the 
dominant paradigm of  temporality in today’s 
world. Here, one senses a feeling of  suffering 

The task is not to start from scratch, of  course. 
Feminisms already exist in different ways in dif-
ferent parts of  the world. For an impressively long 
time! With intersecting, yet different, conceptu-
alizations and struggles. But the task, in my view, 
is to join the energies of  feminisms now within 
the given conditions of  ‘modernity’ that has in 
the last decades been stripped of  all its promis-
es of  futurity except for waste and catastrophe! 
The waste and wasting fuel a violent power-drive 
mainly in the form of  masculine revenge against, 
but nonetheless trapped by, the ongoing mascu-
line forms of  colonization – colonization in its 
widest sense, that of  humans and non-humans, 
of  culture and nature. This power drive in the 
end produces a fatal support for new dictators 
all around the world, a support based on feelings 
of  ressentiment and self-preservation. It is within 
these accelerating conditions of  catastrophe that 
we need to redefine and revitalize feminisms in 
the light of  the feminine.

Feminine is a dangerous word, not only from 
the vantage point of  the dominant masculine 
modes of  knowing and doing in this world, but 
also for many feminists who criticize the essen-
tialized depiction of  the feminine. I suggest not 
taking the feminine in positive terms that posit 
a definite, particular, and idealized substance or 
form. As Ulrika Dahl points out, one needs to 
recognize that, “jealousy, inadequacy and shame” 
are among the attributes that condition femininity 
(2016, p. 5). Instead, we can approach the fem-
inine through a negative dialectic, by extracting 
from history the possibility (and embodying that 
very possibility) of  what has been suppressed, 

Abstract: This essay argues for feminine politics in a world in which waste has become the paradoxical 
engine for further ‘development’, feeding the power-drive of  a masculine politics obsessed with death. 
However the essay does not present the feminine as an alternative in positive terms, which would be to 
posit a definite, particular, and idealized substance or form. Instead, it suggests that we can approach 
the feminine through a negative dialectic, extracting from history the possibility (and embodying that 
very possibility) of  what has been suppressed, attacked, and violated as feminine. The objective thus is 
to come to terms with the persistent historical structuration that has made the feminine not only the 
other, but also extremely vulnerable in economic, political and cultural life. The feminine finds its invisi-
ble threads and sources in the history of  women and their experience, struggle, and agency, but goes be-
yond women as a given category to encompass others –already and not yet– engaged in a different way 
of  knowing and living in this world. The feminine constitutes a domain of  subjugated knowledge of  life 
that does not accept the binary of  body and mind and is connected to being in the world, not based on 
automatism, control, and life/death as abstract and governable categories. It is time that we join the en-
ergies of  feminisms by collectively and creatively embracing and re-making forms of  knowledge, ethics, 
and the politics of  the feminine.

The power-drive and the time of  feminine politics

Meltem Ahıska
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subjectivities: on the one hand, the ever-increas-
ing regulation of  everyday life brings a feeling 
of  offense that vilifies the present way of  life for 
the sake of  future, but also in Bollas’ terms pro-
duces an unconscious welcoming. Bollas says that 
an offensive object may be unconsciously wel-
coming “because it raises an interesting psy-
cho-spiritual question. Is this self  of  ours, which 
is deposited upon this earth, nothing more than 
shit? As our bodies decay, as we see early signs 
of  our wasting away, knowing that one day we 
shall be wormed to a kind of  stinking waste, will 
anything come of  this excretion? Will we ever 
truly be resurrected? How could anything be 
made out of  our waste?” (2009, p. 43). Waste 
becomes the paradoxical engine for further ‘de-
velopment’. It becomes the power-drive for a 
masculine politics obsessed with death. Adriana 
Cavarero succinctly discusses how death has fig-
ured at the center of  the patriarchal order and 
the Western tradition of  metaphysical thinking 
(1995). According to her, death measures life in 
the quest of  the leading men for immortality, 
and control and domination, by denying birth 
and death as reality. “Men generate Man, thus 
giving birth as they had planned to something 
eternal and universal, at least in its pretensions. 
Men are necessarily finite. They die, but their 
neutral/masculine essence endures, eternalized 
in Western culture” (1995, p. 107). In the image 
of  the eternal masculinity and the piling up of  
human and non-human waste, the catastroph-
ic future invades the present.

When the modern progressive ideal of  fu-
ture on this earth is no longer productive or, in 
other words, when the future invades the pres-
ent with no convincing promises for human so-
ciety other than the accumulation of  the dead 
matter of  commodities, the dominant image 
of  life on earth becomes waste. When the state, 
once in the ideological role of  representing the 
illusion of  general interest as Marx has argued 
or, as Mathew Arnold euphemistically noted, 
‘our best self ’, departs from this role –as in the 
privatization of  the state– the future invades 
the present in the form of  accumulating capi-
tal that reaches up for the sky while leaving the 
earth in devastation and suffering. The future 
as catastrophe crafts an endless present out of  
waste through decay faintly disguised as pro-
gress. It is symptomatic in this respect that ‘hu-
manity’ is getting increasingly obsessed with its 
own death as images of  various calamities rang-
ing from fiercely bombed towns to the perishing 
refugees, from desolate urban spaces in poverty 

that the word ‘consolation’ connotes, but also a 
sense of  defiance that leads to hope and joy in 
the possible festive meeting with others. There 
appears a horizon of  expectation and a willing-
ness to engage with the unknown. The future is 
something unknown but also something that can 
be built, or rather re-built, by holding each other. 
The building of  future calls for the re-vitaliza-
tion of  senses, an activation of  the self  and desire 
through encounter with the others. Here, build-
ing is both a metaphor for the future, but also 
a collectivized practice in the present. It is rad-
ically different than pointing to buildings as to-
kens of  progress or, in what Simmel has termed, 
as the tragedy of  culture, in which the built world 
overwhelms the subjective capacities of  people. 
In another vein, Christopher Bollas argues that 
if  a building is a testimony of  our intelligence 
cast into the future, “it must be both beyond our 
immediate vision and yet not so far into the fu-
ture as to alienate the imaginative idiom of  our 
generation. If  a building goes too far into the fu-
ture –as the Eiffel Tower may have done in its 
day–the people feel a reverse effect: the future has 
invaded the present and cast scorn on that present’s sen-
sibilities” (2009, p. 32, emphasis added).

In January 2017, the President of  Turkey, Tayyip 
Erdoğan, said in defiance of  the ‘Western’ val-
ues of  freedom that “freedom passes through the 
Sultan Selim Bridge, Marmaray, Avrasya Tunnel, 
Osman Gazi Bridge, Çanakkale Bridge, the num-
ber 1 airport”2. These bridges, transportation 
systems, tunnels, and airports have all been re-
cently constructed or are still under construction. 
They are all presented as evidence of  freedom 
in a country where at the same time thousands 
of  Kurdish people have been violently displaced 
from their homes, their lives and life-spaces de-
stroyed, where many Kurdish and Turkish politi-
cians, journalists, academics, students, public of-
ficers are detained in prisons, many purged from 
their positions, unemployed or living in pover-
ty. He made this statement in a country where 
women are attacked, harassed, raped and killed 
in scandalous numbers everyday, everywhere. 
The monumental projects that feed on national 
and international big capital rise as images of  a 
supposedly free future, but they are molded in 
cement, and they stifle almost all the traces of  
life and life-generating energies for creating the 
new in the present. This is one example of  how 
the future invades the present.

The future-oriented masculine promises of  
modernity that dwell on rectilinear progress and 
development have a particular effect in shaping 
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modern democracy, such as equality versus dif-
ference, which can never be resolved as long as 
difference predominantly signifies the Other 
within the phallogocentric system. Today we 
need to think beyond the phallogocentric sym-
bolic system within which power is deployed, 
dominant meanings are made and within which 
women are given a position and named, while 
their own agency, differences, experiences, de-
sires, and politics never exactly fit in this frame. 
I would argue that even queering gender (sub-
verting gender as a classificatory category) is 
not enough on its own. Ways of  undoing gen-
der have to be connected to new ways of  re-do-
ing gender by working through the oppressive 
historical repertoire of  gender difference and 
by collectively and creatively embracing and 
re-making forms of  knowledge, ethics, and the 
politics of  the feminine.

Perhaps, we also need to start by remember-
ing some moments in feminist histories, particu-
larly black feminism, when for example Audre 
Lorde urged feminists to recognize “difference 
as a crucial strength” (2000, p. 7). The feminine 
finds its invisible threads and sources in the his-
tory of  women and their experience, struggle, 
and agency, but goes beyond women as a given 
category to encompass others –already and not 
yet– in a different way of  knowing and living in 
this world. The feminine constitutes a domain 
of  subjugated knowledge of  life that does not 
accept the binary of  body and mind and is in 
connection to being in the world, not based on 
automatism, control, and life/death as abstract 
and governable categories. The question is: how 
to make a different time in the present not only 
to be able to withdraw from the fatal grip of  
death that measures life, but also to make life 
within the existing conditions and materials –
whatever we find here– similar to Noah’s pud-
ding (aşure). In other words, how can we cre-
ate something with others that is nourishing to 
life on this earth. Women know how to do this 
very well! What counts is “you who are here” 
(Cavarero 2005, p. 205).

Endnotes

1   The group calls itself  Çalıkuşu’nun Z Raporu 
(the Z Report of  the Scrubbird) with many 
different connotations not only difficult to 
trace but also impossible to translate. They 
are actively involved in establishing a wom-
en’s radio in Turkey.

to natural and ecological disasters rapidly circu-
late around the world, while representations of  
catastrophe occupy a pervasive space in cultur-
al and artistic production.

This picture significantly departs from the 
‘masculine’ promise of  modernity around the 
19th century that life was perfectible, that na-
ture could be controlled, that communities could 
be purified and the ‘inferior’ others, be it people 
of  color, women, or lower classes, could be dis-
ciplined, educated and transformed, or at least, 
infused with the desire to be ‘modern’. Under 
the auspices of  democracy, these have been the 
universal values of  liberalism and civilization. In 
other words, the intimate and public forms of  vi-
olence of  so-called perfectibility in the context of  
colonialism, racism, and Western dominance have 
been euphemistically transferred to the sphere of  
development and progress. It is exactly this, the 
double reality inherent in the regime of  moder-
nity, namely that democracy serves the power-
ful, that the unreasonable violence of  colonial-
ism is integral to the reason and law of  moder-
nity, which has now irretrievably surfaced and 
become threateningly visible. And it is this very 
visibility that captivates and drives the ‘masses’ 
towards waste and wasting in a perverted desire3.

Can feminist politics stop this? Perhaps. If  fem-
inisms can revert the perverted desire for waste 
into a desire for generating life, finding forms 
of  enjoyable co-habitation in difference. For 
this, feminists have to part ways with masculine 
fantasies of  omnipotence, which have become 
even more deadly now in the neo-liberal order, 
and deploy the feminine in a radically new rela-
tionship with the masculine. Existing feminisms 
have tried to negotiate femininity and mascu-
linity in different ways. The sociological term 
gender has allowed a variety of  constructions 
and de-constructions. However, similar to what 
David Scott (2004) designates as the paradox of  
colonial modernity –that the intellectual revolu-
tionaries in the colonies were conscripts of  mo-
dernity– there is a danger that women, and even 
feminist women become the conscripts of  mo-
dernity; they struggle under the dominance of  
the phallic sign, and limit their struggles within 
the tragedy of  culture violently brought and ex-
ploited by masculine regimes.

Feminism as we know it is indeed a product 
of  ‘modernity’. Women have long aspired and 
struggled to be modern claiming equal legal 
rights with men, generating many debates and 
versions of  feminism. Women were never free of  
the built-in tensions and dilemmas of  so-called 
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‘well-meaning’. Admittedly, there was one excep-
tion to this rule. The book Iskušenja radikalnog fem-
inizma [Temptations of  Radical Feminism], the only 
non-feminist attempt to elaborate feminism in 
Serbia, took such policies seriously and warned, 
as early as 2011, of  the many (theoretical and 
political) dangers of  ‘gender feminism’. Truth 
be told, the arguments of  Temptations were meth-
odologically precise and ideologically unambig-
uous: not all feminisms were bad or unjustified: 
liberal feminism may be tolerated, while radical 
or ‘gender feminism’ aims at repugnant social 
engineering, at relentless authoritarian impo-
sition of  norms or, in other words, normative 
colonization of  common people with strong bi-
opolitical effects (Antonić, 2011).

This appeal was a portent, and not only in 
Serbia. Now these ideas can be situated with-
in a world-wide movement mobilizing against 
“an enemy known as ‘gender ideology’, and 
‘cultural Marxism’, in much of  the Western 
world, ‘Gayropa’ in post-Soviet countries or 
‘political correctness’ in the American context” 
(Grzebalska, Kováts and Pető, 2017). Biopolitical 
gender ordering, or a novel way to destroy the 
world with gender, begins with the implementa-
tion of  gender equality policies, sex education, 
protection against gender violence, new repro-
ductive technologies, LGBTQ and sexual and 
reproductive rights. And, despite the fact that 
it is often associated with the Catholic Church 
and chooses to portray itself  as a distinctly na-
tional (French, Polish, Russian, Serbian etc.) 
phenomenon, ‘genderism’ is a truly interna-
tional movement which plays on religion, but is 
infused with various conservative assumptions 
not necessarily religious in origin.

Kuhar and Paternotte (2017) give us valuable 
tools for diagnosing ‘genderism’. ‘Gender ide-
ology’ targets scholarship deconstructing essen-
tialist and naturalist assumptions about gender 

To the question “Why feminism in Serbia today?” 
one might offer a variety of  answers. The obvi-
ous one would be that feminism is still needed 
everywhere, given that we live in a conservative, 
securitarian, post-truth world, in which inequality 
and poverty are on the rise. Serbia, in particular, 
as a state with contested borders and a postcon-
flict and postsocialist society with a paradigmatic 
illiberal democracy, merits a multifaceted femi-
nist analysis. In this short piece, I will turn to one 
particular facet, not because of  its prominence, 
but because of  its sheer novelty. Of  late, Serbia 
joined the world-wide race against ‘genderism’, 
proving its own ability to pursue a witch-hunt.

Serbia has known several ‘witch-hunts’. Women 
have been, and arguably still are, among the most 
outspoken critics of  the powers that be. During 
the wars for succession and in their immediate af-
termath, women were outspoken in their struggles 
against militarization and the prevailing nation-
alist sentiment in society. The right-wing intelli-
gentsia slandered some of  them repeatedly and 
in a disgraceful fashion. However, only a few of  
these women regarded themselves as feminists, 
and the attack against them was always framed 
as a defence against treason, ‘anti-Serbian en-
gagement’, unnatural alliance with the enemy, 
which were, in the Serbian case, many. Until 
very recently, in the eyes of  the right-wingers, the 
‘witches’ were only incidentally women, and the 
hunt was not directed towards their covert femi-
nism but towards their pronounced antinational-
ism. Gender ideology, gender theory, or gender 
as such1 were never part of  those denunciations.

Feminist and gender studies scholars were rare-
ly recognized as politically relevant figures. They 
remained, willingly or unwillingly, within their 
small academic ghettos, their theories marginal-
ized, their policy proposals rarely receiving any 
kind of  application without stubborn resistance 
from both the ‘usual suspects’ and the seemingly 

Abstract: The article discusses the emergence of  ‘gender ideology’ in Serbia, focusing on the recent 
public outcry against the introduction of  education packages on gendered violence in schools. The case 
demonstrates that this concerted action has been undertaken not by the ‘common people’ it purportedly 
represents, but by conservative academics. The struggle against ‘gender ideology’ divides ‘the people’ 
into two camps, upholding the values of  the ‘normal’ (Serbian) family: that is, a middle-class, well-to-
do family that wants to be left alone, unaffected and undisturbed by intrusions of  the state. The article 
demonstrates the validity of  the claim that gender acts as ‘symbolic glue’ in contemporary conservative 
struggles across Europe.
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namely, the case of  an education package on 
the prevention of  sexual violence in kindergar-
tens and schools.

Incest Trauma Center – Beograd (ITC) is a 
Belgrade-based NGO, established in 1994, which 
provides psychological support to children and 
women survivors of  sexual violence (ITC mis-
sion). In 2009 ITC rearticulated its strategic 
identity of  focusing on sexual assault preven-
tion and gained formal recognition as such by 
the Serbian Ministry of  Social Policy in 2010. 
At the same time, the Council of  Europe ap-
pointed it as the official national partner in the 
Campaign against Sexual Assault for the Republic 
of  Serbia. Work on the education package began 
in 2014: in 2015 the first National Study of  the 
Prevalence and Incidence of  Childhood Sexual 
Assault was presented during two public hear-
ings in the Serbian Parliament, organised in 
partnership with the Women’s Parliamentary 
Network (Prvi put 2015). ITC further led pub-
lic discussions in 11 cities, in close cooperation 
with the Ministry of  Science, Education and 
Technological Development. In November 2016, 
ITC and the Ministry representatives jointly pre-
sented the final version of  the education pack-
age (Obrazovni paketi 2016), a hefty collection 
authored by 18 teachers, three representatives 
of  the Ministry and seven experts in the field of  
violence against children and women.

The education package aimed at preventing 
various types of  sexual violence against children 
and minors (with contents adjusted to age), in-
structing teachers how to approach issues of  
body image, sexuality, wanted and unwanted 
physical contact, how to advise youngsters in 
case of  sexual and gender violence, how to iden-
tify the adults whom they can trust, and how to 
prevent or stop violence to which they are ex-
posed. The package was conceptualised as an-
swers to questions raised by children and mi-
nors themselves (62% of  the contents had been 
piloted in kindergartens and schools).

In other words, a long-standing and interna-
tionally-recognized NGO conducted thorough 
research, consulted relevant international and 
national documents, in continuous coopera-
tion with governmental bodies. All their actions 
were public, organized and implemented with 
the knowledge and support of  the parliament 
and the respective ministry. And all seemed to 
be going smoothly, until April 2017.

Slobodan Antonić, the author of  Temptations 
of  Radical Feminism, raised the alarm with a 
text published on April 11 on an obscurantist 

and sexuality, as well as social reforms attempt-
ing to implement gender equality. ‘Gender ide-
ology’ is therefore especially concerned with the 
threat of  gender to children, who become indoc-
trinated in schools by the insidious school cur-
ricula, without their parents’ knowledge or con-
sent. Children are seen as exposed to a planned 
‘hyper-sexualisation’, which is not only insidious, 
but is also notably imposed – as being something 
absolutely foreign to the habits and morals of  the 
home country. There is thus supposedly a cov-
ert political strategy at play here: a conspiracy 
of  sorts “aimed at seizing power and imposing 
deviant and minority values to average people” 
(Kuhar and Paternotte, 2017, p. 6). Its main in-
strument is gender mainstreaming, a powerful 
weapon in the hands of  persons who act as ab-
solute foreigners –even if  they are indeed locals– 
to the habits and morals of  the local culture. 
Gender mainstreaming is backed by the elites, 
political and moneyed persons (most notorious-
ly Soros) and international institutions that, by 
way of  gender, undermine national sovereignty 
with the aim to bring it down. Such ‘ideological 
colonization’, itself  a symptom of  the depraved 
West or EuroAmerica, may also be understood 
as a new way of  completing the communist so-
cial revolution that began spreading through the 
world over the 20th century. ‘Gender’ is a strat-
egy of  ‘cultural revolution’, of  artful infiltrat-
ing with the sinister aim to reprogram common 
people’s minds.

There is of  course a contradiction here. Gender 
as the ‘new DIAMAT’ provides an image of  a 
constant, although smuggled revolution – sexu-
al, but with strong communist overtones. At the 
same time, liberal elites are targeted as respon-
sible for social and economic decline of  the av-
erage hard-working men, their communities 
and families, while gender is being portrayed as 
an instrument of  radical individualism, neolib-
eral globalization and global capital (Graff and 
Korolczuk, 2017). Contradictory argumentation 
aside, the common man, the average Pole, the 
average Slovene, the average Italian, the average 
Serb, is the one who suffers. The silent majori-
ty has announced its return through a concert-
ed attack on perilous gender.

Let us now apply this conceptual framework 
and see if  there are components of  anti-gen-
der ideology in the Serbian context. I will ex-
amine one particular case, not only because it 
seems emblematic, but also because it connects 
well to different European contexts (Grzebalska, 
2016; Fassin, 2016; Giebel and Röhrborn, 2015): 
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psychologists, political scientists and politicians 
who believe that an assumed prevention of  sex-
ual violence… turned into a declaration of  war 
against the family and family values, and into 
propaganda of  LGBT and gender ideology”. 
These two mere interventions were thus blown 
up and falsely framed as a significant number 
of  reactions2. Sputnik added a third crucial di-
mension by consulting the most prominent con-
servative expert on family matters, who would 
become the first to argue that the Ministry was 
in fact manipulated – an argument that would 
come into frequent use later. One should actu-
ally blame an interest group that aims at tear-
ing the fabric of  the society, cleverly using chil-
dren who would grow up to become utterly for-
eign to our own cultural and national identity. 
This uncritical importation of  ways alien to us 
is what social engineering is all about, and one 
should only speculate who would have an inter-
est in paying for an unstable Serbian family and, 
in the long run, an unstable and easily manip-
ulated Serbian state (Kankaraš Trklja, 2017).

After only three articles scattered on the web, 
we were dealing with foreign lobbies that fi-
nanced an education package in order to make 
us swallow radical individualism, extreme fem-
inism and totalitarian LGBT and gender ide-
ology3. Over the course of  ten days, there was 
a storm in a teacup. The war on family values 
transformed into a blitzkrieg against the edu-
cation package. On April 21 the new Minister 
of  Education confessed that ‘Europe’ was de-
manding sexual education and to appease the 
raging public promised adjustments to the ex-
isting text. But the following day Politika boast-
fully announced the revocation of  the pack-
age, the formation of  a new team (that would 
listen less to Europe and more to what we real-
ly need and want), happily referring to its own 
contribution to this fruitful ‘public discussion’ 
(Pejović, 2017).

This case is seemingly very Serbian in kind. 
It expresses concerns about our own diminish-
ing nation, about the loss of  our values, tradi-
tions and ways of  dealing with the inner and the 
outer world, about Serbian children, for whose 
future sake we are now rejecting morally dubious 
practices and beliefs, seeking a more stable and 
less contentious society, infused with the sacred 
doctrine of  our Orthodox church. However, this 
is only the surface of  things. Gender acts as a 
symbolic glue binding contemporary Serbian, 
Hungarian, German, Georgian and French con-
servatives in their struggle against liberalism, 

Russian-Serbian website. He accused the pack-
age of  sexualisation and pathologisation of  chil-
dren and of  committing surreptitious violence 
against children in the name of  prevention of  
that very violence, referring to a sentence “my 
body belongs to me”. Pedantically quoting the 
text of  the package, he then ‘revealed’ that ‘our 
children’ would get to know, with the shameful 
blessings of  an obviously inoperative Ministry, 
what consensual sex, French kissing, oral and anal 
sex, and masturbation really are. “But why”, he 
asks sardonically, “stop there? Will our children 
soon also learn about SM, sex with animals, nec-
rophilia, group sex, swinging and other kinds of  
‘normal sexual activities’ which are perfectly fine 
if  they are, according to our Ministry, a matter 
of  ‘consent between persons making love’? Who 
gives them the right to do that?” (Antonić, 2017). 
The punch-line follows: the so-called education 
package on sexual violence is nothing other than 
propaganda for homosexual relationships. The 
proof  is not only the illustration showing three 
couples kissing (a boy and a girl, two boys and 
two girls, on page 348) –which would in days to 
come accompany all other articles on the topic, 
with ominous subtexts– but also the fact that the 
‘authors of  the book’ (see above), i.e. the two 
representatives of  ITC, are themselves lesbians.

Two days later, another representative of  the 
Serbian academia wrote a completely non-ac-
ademic piece in the respectable daily Politika. 
Unlike Antonić, the author invokes well-known 
paradigms without properly referring to the pack-
age itself: the nation is waning, the white plague 
is upon us and the already shaken family is ren-
dered even more vulnerable. The package is pure-
ly an instrument in the struggle for the “promo-
tion of  homosexualism [sic!] and pornography” 
(“circa 50% of  the material promotes homosex-
ualism and pornography”), using a well-known 
leftist manipulative tool, the gender/sex distinc-
tion, to encourage children to experiment with 
their sexuality, to despise religion and indulge in 
masturbation as something natural and necessary. 
The number of  authors of  the education pack-
age is now skilfully shrunken to only one, dispar-
agingly labelled as lesbian. The article concludes 
with a fretful avuncular trope: his Christian and 
national rights, guaranteed by the Constitution, 
are under attack in the name of  gender violence, 
and it is only normal that it provokes righteous 
(national) rage (Đurković, 2017).
Five days later, the Serbian Sputnik News Agency 
published a piece on the controversial package 
conjuring “a number of  public figures, sociologists, 
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but none was quoted or in any other way 
invoked during the discussions about the 
package.

3   Curiously, this is a quote from the text pub-
lished on the webpage of  the Union of  
Serbian educational workers, which links 
to another un-authored blog. Nevertheless, 
the next day the serious daily Politika quotes 
this as a statement of  the Union (Popadić, 
2017a).
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carization and various types of  foreign invasions. 
Although they may differ on questions of  reli-
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dženderizam, defines a common enemy – the dan-
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a valid and widely used word for gender, rod.
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stance (Milenković, 2017). Also of  note is the 
fact that eight similar reactions, defending the 
package and the need for it, appeared from 
April 14 to May 1 (see Zaharijević, 2017), 
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a feminist conference entitled “A Decade of  
Israeli Feminism”, which was being held in 
Jerusalem. This premature ending was followed 
by a press release clarifying the occurrences 
that led to the sudden dissolution of  the event:

[…] Following a workshop on the topic ‘The Arab 
Woman’s World’, which also hosted Palestinian 
women, we proposed a conference statement 
[in keeping with] the procedures determined 
in advance by the conference’s organizing 
committee. The aim of  the statement was to 
emphasize the fact that feminist action cannot 
be maintained separately from the political 
situation.

[The proposed articulation was as follows]:
“We express our solidarity with our Palestinian 
sisters in the Occupied Territories, with their 
struggle for social equality as women, and 
with their struggle against the occupation as 
Palestinians. The end of  the occupation is a 
crucial condition for a shared struggle and the 
liberation of  both Palestinian and Israeli women.”

During the discussion, another articulation 
was brought to the table: “We, feminists in the 
State of  Israel, express our identification with 
Palestinian women in particular, and with Arab 
women throughout the Middle East in general, 
in our shared struggle for self-determination 
and liberation.”

In response, a new motion was proposed, 
intended to remove both proposals from the 
agenda. However, this motion was dismissed by 

Voice, visibility and recognition are paradigmatic 
to feminist politics, which assumes that a successful 
penetration into the public sphere is the condition 
for negotiating and acquiring equal rights and 
civic belonging. The optimistic version assumes 
that the transformation in women’s lives is the 
result of  empowerment and agency, emphasized 
in politicizing the personal, voicing one’s stories 
and presenting them in public. In other words, 
compelling the public to witness and, hopefully, 
to assume accountability. But what happens when 
a public, or better yet, a feminist counter-public 
is reluctant to witness the realities disclosed by 
its members? Here I address the feminist script 
of  being public and being in public, as well as 
various acts of  disengagement and refusals to 
publicly address questions concerning women’s 
lives, by looking at one of  the most divisive debates 
in Israeli feminism, namely the occupation of  
Palestine. My analysis is based on sporadic case 
studies and an initial attempt to play with potential 
questions and theoretical axes. Hence, this paper 
does not suggest that there’s a coherent feminist 
discourse or a unified movement in Israel. Rather, 
my aim is to reflect on a contested field of  action. 
Employing Eve Sedgwick’s (2003) concept of  
periperformativity, and Michel Foucault’s (2001) 
notion of  parrhesia, I draw on three debates 
that occurred between 1980 and 2015 in Israeli 
feminism to ask: What it is that we desire when 
we desire being public? What does it entail to be 
a feminist in public and to be public as a feminist?
Back in 1980, a fierce dispute abruptly terminated 

Abstract: Feminist investment in penetrating the public sphere has been paradigmatic to feminist politics. 
This paper addresses feminist scripts of  being public and being in public by looking at one of  the most 
divisive debates in Israeli feminism, namely the occupation of  Palestine. The analysis presented here 
is an initial attempt, based on sporadic case studies, to look at the process whereby negotiations within 
the feminist underscore what determines a feminist public, who (and what) is fit to go public, and what 
happens once we come together as a public. Employing Eve Sedgwick’s concept of  periperformativity, and 
Michel Foucault’s notion of  parrhesia, the paper attends to efforts, and failures, to demarcate feminism 
as a site of  witnessing and witnessing as inherently feminist.

How to be feminist in public1

Ruth Preser

(T)o encourage a steely sorrow laced with delight for 
what we lost that we never had. 
(Gordon, 2008, p. 57)

These four questions about truth-telling as an activity 
– who is able to tell the truth, about what, with 
what consequences, and with what relation to power. 
(Foucault, 2001, p.170)
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going to work. If  solidarity was to be professed 
by Israeli feminists, some interlocutors argued, 
it should be solidarity with Palestinian women 
under military occupation. And if  a petition were 
to be issued, it should call for mass resignation 
of  whoever taught in the debated college.

Well, here the plot thickened as some women 
pointed out that the settler-colonial regime was 
maintained on the backs of  Mizrachi Jews and 
migrants from the former USSR, namely those 
subordinate within the ethnic Jewish divide in 
Israeli society, who lived wherever they were 
sent by state authorities or wherever they could 
afford, within either the 1948 or the 1967 colonial 
project.4 As one of  the interlocutors, a migrant 
from the former USSR maintained, many 
migrants had no notion of  what, or where, the 
‘Green Line’ was5. Most of  them would have 
preferred living in the center of  Tel Aviv if  only 
they could afford it.6 In response, Kehat, who at 
that time also resided in the West Bank, argued 
that she too opposed the occupation; however, 
as a mother of  six she could not simply uproot 
her kids from their home and schools because 
it was incongruent with her ideology. “Life is 
complicated”, she concluded (Friedman, 2010).
Among Jewish feminists in Israel, this negotiation 
around and about solidarity in the context of  the 
occupation of  Palestine has erupted time and 
again. A more recent example is the ‘Women 
Wage Peace’ movement, established during the 
Protective Edge military campaign in Gaza in 
the summer of  2014.7 It declares itself  “non-
political”. its members asserting that they wish 
to be inclusive of  all women in Israeli society, 
their political position notwithstanding. The 
mission statement in Hebrew asserts that the 
movement is not ideological but pragmatic.8 

While Women Wage Peace does not identify as 
a feminist movement, it incorporates ideological 
and discursive traits which may be identified as 
feminist, including solidarity among women as the 
foundation for activism and social change with 
the explicit aim of  uniting women throughout the 
country; recognizing gender bias in negotiations 
for peace hence calling for increasing women’s 
representation and endorsing UN resolution 
1325; fostering a non-hierarchical organizational 
structure and sharing leadership (“leaderful”, 
in their language); and training women to take 
their “mandate seat at the table”.9

Joining the movement’s communal fast outside 
the Prime Minister’s residence in 2015, held by 
the movement in commemoration of  Protective 
Edge military assault, Shoshana London Sappir 

a majority of  83 vs. 63 women. [Consequently,] 
a group of  women left the hall demonstratively, 
a step which put an end to the conference.
We would like to stress that this dismaying closure 
will not terminate the struggle and solidarity of  
feminists in Israel.2

This was not the first instance where the relatively 
young feminist movement in Israel was divided 
over questions of  the occupation of  Palestine. 
Marcia Freedman (1990), a veteran feminist activist 
and a former member of  the Israeli Parliament, 
reflects in her memoir on the line drawn by Israeli 
feminists in the 1970s, demarcating issues of  
women’s oppression from issues of  the oppression 
of  Palestinians.

Three decades later an online Israeli feminist 
network of  NGOs, academics and activists was 
divided by a heated debate on the same question 
of  witnessing and solidarity. Hannah Kehat, a 
prominent Orthodox-religious feminist, was 
dismissed from her teaching position at Orot 
College located in Elkana, a settlement in the 
West Bank. Kehat claimed that she was fired 
due to a successful struggle against sexual assault 
within the Jewish National Religious community, 
which she led and where she publicly exposed a 
sexual harassment scandal that brought about 
the dismissal of  a prominent figure.

Kehat’s appeal to the feminist network, as well 
as the solidarity this appeal invoked, should not 
come as a surprise.3 Issues concerning sexual 
violence and the persecution of  those who fight 
publicly against perpetrators are the bread and 
butter of  feminist activism to this very day. This 
is so especially in regard to women’s employment 
and freedom of  occupation, which is threatened 
in so many cases in which a woman ventures to 
go public. However, while the feminist network 
at large was in favor of  engaging in public acts 
of  solidarity, such as issuing a petition in support 
of  Kehat’s struggle against her college, some 
questioned the ethics of  such an intervention, 
which disregarded the ongoing violation of  
Palestinians’ human rights. After all, Palestinians 
cannot enjoy the freedom of  employment 
and of  consciousness that Kehat struggled to 
maintain. Fearing that supporting such a case 
might contribute to the normalization of  the 
occupation, the opponents pointed out that the 
college where Kehat taught stood on confiscated 
Palestinian land in violation of  international 
law. Moreover, many Palestinians were deprived 
basic freedom of  movement, which prevented 
them from attending universities and schools or 
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is made in the context of  inferiority in power 
and vulnerability, and therefore may manifest 
reluctance to say everything (Foucault, 2001, 
p. 52-57).

In his analysis of  truth-telling in Ancient 
Greece, Foucault differentiated a male-born 
citizen of  the polis, who had the right to use 
fearless speech (parrhesia) that took the form 
of  truthful political criticism, from a female-
born citizen, whose parrhesia took the form of  a 
confession about herself  and a truthful accusation 
against another person (or deity), more powerful 
than she. A gender bias in truthful political 
criticism is evident in the Israeli public debate 
as well. For example, the Israeli anti-occupation 
organization, Breaking the Silence, which focuses 
on soldiers’ testimonies of  their military service 
in the Occupied Territories, constructs its public 
appeal by invoking valorized cultural symbols and 
meanings, first and foremost by inhabiting war 
experience as a privileged source of  knowledge 
(Katriel & Shavit, 2013). This symbolic capital 
is inherently masculinist and militarist in the 
localized Israeli version of  fearless speech and 
public condemnation of  the occupation (Katriel 
& Shavit, 2013, p. 99).11 However, Jewish women 
do exercise fearless speech, as Merav Amir has 
demonstrated in her study of  Checkpoint Watch. 
Checkpoint Watch is an organization of  Israeli 
women opposing the Israeli occupation, who have 
realized the detrimental effects of  checkpoints 
on the lives of  West Bank Palestinians and who 
go to the checkpoints to witness, monitor, and 
document (Amir, 2014, p. 364). Amir suggests 
that this form of  reporting to the Israeli citizenry 
is parrhesian talk, namely a form of  knowledge 
transference that bestows on its target audience 
accountability and a moral duty to act (Amir, 
2014, p. 376).

As we have seen, feminist publics embed 
moments and acts of  dis-engagement or dis-
interpellation, or, as Sedgwick (2003) puts it, a 
failure or momentary collapse in the consensus 
that such a space of  a “we” of  witness is expected 
to invoke. Sedgwick noted that these collapses or 
refusals to engage in the act of  witnessing are not 
manifested as explicit performatives, or through 
a powerful formulaic negative response, but 
through a renunciation, a “count me out”, and the 
refusal to be interpellated as a witness (Sedgwick, 
2003, p. 70). Pushing on with the Althusserian 
concept of  interpellation, she defines these acts 
as periperformatives, namely utterances which do 
not fulfill the conditions of  explicit performative 
utterances, as in “We hereby consecrate”, but 

(2015) describes how the organizers repeatedly 
emphasized that the movement was “not leftist”, 
adopting the same rhetoric that had fueled a 
delegitimization campaign against leftist activists:

In an attempt to appeal to the broadest audience 
possible, they refused to take a stand on any of  
the core issues that define the struggle for peace: 
[…] social justice, human rights, occupation, 
racism, equality, democracy. The most they would 
commit to was demanding that the government 
“return to negotiations”, [a] slogan writ large on 
[the] banners […].

It should come as no surprise [then] that many 
a passerby shouted out “[return to negotiation] 
With whom?” […] As for the war we had gathered 
to commemorate, the discourse was limited to 
our desire as Israelis to keep our loved ones out 
of  harm’s way, but stopped at recognition of  the 
destruction we had wrought on the Palestinian side.

The low point for me was when the organizers 
invited the wife of  one of  the heads of  Elad10 to 
join us for a dialogue. Their line of  thinking, they 
explained to me, was that we can find common 
ground with other women in the desire for peace, 
even if  we do not agree on the details.

While at times the investment in creating or 
maintaining a public and penetrating the public 
sphere may reach some strange conclusions, I do 
not wish to ridicule it. Rather, I’d like to look at 
the process whereby these exchanges underscore 
the negotiations over what determines a feminist 
public, who (and what) is fit to go public, and 
what happens once we come together as a public. 
In particular, I wish to reflect on the poignant 
efforts, and failures, to demarcate feminism as a 
site of  witnessing and witnessing as inherently 
feminist. I focus on witnessing for two reasons: 
first, because feminist investment in telling stories 
in public, and in compelling the public to see, 
recognize and know the realities these stories 
portray, assumes that the public sphere is a site 
of  witnessing and accountability. To paraphrase 
Foucault’s (2001) discussion of  truth-telling, 
feminism is invested in a public verbal activity 
which involves criticism, risk to the speaker and 
a sense of  duty to improve society, other people 
and oneself. Second, the feminist public may be 
considered a counter-public: it maintains a shared 
awareness of  its subordinate status in a dominant 
order and is constituted through an address to 
undefined strangers who are socially marked 
by their participation in this kind of  discourse 
(Warner, 2002). In other words, a feminist (and 
perhaps any counter-public’s) reproach or criticism 
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the perspective of  the colonizer, predetermines 
the conditions of  speaking as a public in Israeli 
society. In other words, recruiting legitimacy 
to be feminist in public, and in the name of  a 
certain public, either against sexism (Kehat) or 
for peace (Women Wage Peace), prescribes a 
forgetting.14

As Hochberg, as well as Adi Kuntsman and 
Rebecca Stein (2015) maintain, the conditions 
of  seeing and knowing the Israeli-Palestinian 
conflict do not organize along the dichotomous 
lines of  exposure versus concealment of  violence. 
Indeed, various normalizing mechanisms such 
as public secrets and exceptionalism come into 
play in justifying this learned myopia. By myopia 
I do not suggest that feminists fail to see. Rather, 
the reading I suggest points to the mechanisms 
of  public secrets, or pseudosecrets as Sedgwick 
has defined them, which determine how, who 
and what should and could be witnessed, and 
verbalized, in public.

The crucial moments when a feminist killjoy, to 
use Sara Ahmed’s articulation of  the costly acts 
of  refusal and disengagement15, i points to these 
secrets might not overcome the dominant sphere 
of  witnessing and knowing, but it may nevertheless 
render visible a certain public’s reluctance to see 
and know, as Hochberg contends. Such acts of  
dissent and disengagement, of  both the killjoys 
and their pragmatic sisters, unveil the public 
contract or the contract of  how to be feminist 
in public, and calls to problematize the feminist 
investment in the public sphere as a source for 
legitimacy and a utopian horizon. It demonstrates 
our poignant fantasy about the public sphere: that 
if  only we could decipher the best way to speak 
truth, power, finally, would listen. As Hannah 
Kehat contended, life is complicated. Yet as 
Avery Gordon demonstrates, what complicates 
life is precisely the loss of  that which never even 
existed (2008, p. 57). Truly, feminist negotiation 
with, in and through the public sphere in Israel 
has changed through the years. While it does not 
lie within the scope of  this paper to map these 
shifts, the case studies presented here may serve 
as a road map of  the negotiations, efforts and 
rules of  how to be public. These negotiations 
animate the repressed and unresolved violence 
that continuously puts us at risk of  exclusion 
or worse, no matter how “pragmatic” we may 
be; which makes us vulnerable to symbolic and 
real violence; which leaves traces we should 
and indeed must read to understand what it 
means these days to be an activist, a scholar, a 
movement, invested in going public.

instead allude to explicit performative utterances 
as in “We cannot consecrate” (Sedgwick, 2003, p. 
68). Demonstrating a periperformative utterance, 
Sedgwick contended that any queer who has 
struggled to articulate to friends or family why 
he or she loves them but just doesn’t want to be 
at their wedding, knows from inside the dynamic 
of  compulsory witness generated by a public that 
comes together (Sedgwick, 2003, p. 72).

Kehat’s appeal to the Israeli feminist public to 
support her struggle, as well as go public with 
this support, rested on her assumption of  a pre-
existing consensus on what may or may not be 
witnessed and addressed by a feminist public. The 
interpellation of  the members present in the digital 
network as witnesses to her suffering was based 
on Kehat’s guaranteed agency. In other words, 
she had a pretty good idea how to be public, and 
what was considered legitimate to call for in a 
feminist public and as a feminist public. Indeed, 
the response was overwhelmingly supportive: 
the petition was issued and endorsed by many 
feminist NGOs and prominent academics and 
activists, though some shunned this compulsory 
witnessing.12

It is important to note that those refusing or 
deflecting the logic of  automatic solidarity with 
Kehat are precisely those whom the discourse of  
Women Wage Peace defines itself  by excluding. 
Indeed, simply invoking the state of  occupation is 
taken as a move that counters the normalization 
and obfuscation of  the Israeli occupation regime 
(Katriel & Shavit, 2013, p. 89, 101). Paraphrasing 
Foucault’s discussion of  truth-telling as a public 
activity that involves certain privileges and duties, 
but also risks and dangers, one may assume that 
the contract of  truth-telling in cases of  sexual 
violence consists of  a sort of  “deal” between 
the one lacking the power and the one who has 
the power; and that one may exercise fearless 
speech without being punished. Of  course, this 
contract has its limits; women have been punished 
for speaking of  sexual assault in public, as in 
the case of  Kehat. Thus going public does not 
involve reckless courage, as the contract of  fearless 
speech involves awareness of  the consequences 
and is intended to limit the risk one takes in going 
public (Foucault, 2001, pp. 32-33). So we could 
assume that feminist truth-telling, courageous as 
it may be, might regretfully result in a forgetting 
of  Palestine as a strategic (pragmatic) means, or 
simply as part of  the truth-telling contract.13 We 
might also argue that forgetting or un-knowing 
Palestine, as Gil Hochberg (2015) defines the 
process by which a people fails to appear from 
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East Jerusalem. It is managed by the Elad 
settlers’ organization, which is engaged in 
Judaizing the adjacent Silwan. See: http://
www.ir-amim.org.il/en/tags/al-bustan; 
http://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-1.626823?=&ts=_1499105764992. 

11 On gender bias in public debates concerning 
national security in Israel see also: Sarai 
Aharoni, 2011. Gender and “Peace Work”: 
An Unofficial History of  Israeli-Palestinian 
Peace Negotiations. Politics & Gender, 7: 
391–416.

12 10.5.2010, The Israeli Association for Feminist 
and Gender Studies. www.gendersite.org.
il/2010/05/10/1152/ (retrieved on 
26.6.2017).

13 See for example Nadera Shalhoub-Kevorkian 
(2012, p. 106-151), where she demonstrates 
that the existing Israeli human rights (and 
feminist) framework, operating in a colonial 
context, cannot be an emancipating force.

14 This is not to say that feminist groups that 
openly oppose the occupation do not exist, 
for example: Isha L’Isha Haifa Feminist 
Center, the Coalition of  Women for Peace, 
New Profile, Women in Black, Black Laundry 
and, of  course, Checkpoint Watch.

15 See: https://feministkilljoys.com/
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