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καλούμε ασυνείδητο, αυτήν που τόσο ορί-
ζει τα όρια του κόσμου μας –πλην και τους 
τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να 
τα υπερβούμε.
 Περιγράφω αυτή την εμπειρία 
ανεκδοτολογικά, για να δείξω εκτός των 
άλλων και τον ρόλο που παίζει ο τόπος και 
η εγγύτητα, εκτός από την ταυτότητα και 
την ταύτιση, στην αίσθηση που έχει κά-
ποιος ότι βάλλεται, στη συναισθηματική 
έκρηξη αλλά και την απόφαση για αντί-
δραση που κανείς παίρνει όταν συμβαίνει 
μια δολοφονική επίθεση όπως αυτή ενα-
ντίον του Ζακ Κωστόπουλου, όταν πρέ-
πει όχι μόνο να της αντιπαρατεθεί κανείς 
αλλά, ως αποτέλεσμά της, και να θρηνή-
σει έναν αδόκητο, βίαιο, άδικο και τελικά 
από τόσες πολλές πλευρές εξοργιστικό 
θάνατο. Δεν είναι τυχαία, αμέσως μετά 
τα γεγονότα, η διάθεση τόσων ανθρώπων 
να μαζευτούν, να βρεθούν μαζί, να βγουν 
στους δρόμους, να συνυπάρξουν και να 
αναπροσδιορίσουν αυτή τη συνύπαρξη σε 
χώρο δημόσιο. 
 Όπως έγραψε ο Πολ Πρεσιάδο 
(Paul Preciado) στο σημείωμά του στην 
εφημερίδα Libération, 

Zak était l’un de nôtres. Gérons 
notre colère, mobilisons-nous 
maintenant que c’est encore pos-
sible. Levons-nous comme Zackie 
la pute : illégalisons les partis d’ex-
trême droite. Dépatriarcalisons la 

Ήμουν μακριά και μόνος μου όταν έμαθα 
για τον Ζακ Κωστόπουλο, το Σάββατο 22 
Σεπτεμβρίου 2018 μια μέρα μετά τον τρο-
μερό θάνατό του. Μοιράζομαι εδώ, και 
πάλι, την αίσθηση του παγώματος. Όμως 
και του πανικού, του φόβου, της απόγνω-
σης που με κυρίευσε. Συναισθήματα που 
στις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές 
μου2 που βρίσκονταν στην Αθήνα θα ήταν, 
είμαι σίγουρος, πολύ πιο έντονα. Όμως εκεί 
που βρισκόμουν, χωρίς ευκολία να τηλε-
φωνήσω σε φίλες, γνωστούς και το δίκτυο 
που έχουμε μάθει να ορίζει τις διαφορετικές 
μας οικογένειες και κοινότητες, δεν είχα τη 
δυνατότητα να σκεφτώ αυτό που κανείς 
σκέφτεται όταν είναι μαζί με άλλους. Αυτό 
το «τι θα μπορούσαμε τώρα να κάνου-
με...», αυτήν τη στιγμή που μεταμορφώνει 
τη συγκίνηση στην έτερη εκδοχή της, που 
σε κάνει να θέλεις να συντονιστείς με τους 
άλλους και να κινηθείς, να κάνεις κάτι να 
συμβεί.
 Κι ήταν ενδεικτικό της ανάγκης να 
βρεθεί κανείς με άλλες και άλλους και να 
πει αυτό το «τι θα μπορούσαμε τώρα να 
κάνουμε» το ότι τόσες συγκεντρώσεις ορ-
γανώθηκαν όχι μόνο στον τόπο στον οποίο 
σκοτώθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος, αλλά και 
εκτός Αθήνας, και αργότερα εκτός Ελλά-
δας, ακριβώς για να μιλήσουν για τον Ζακ, 
για όλα όσα με τόσο πόνο έφερε αυτός ο 
θάνατος στο δικό μας προσκήνιο, στη σκη-
νή της καθημερινότητάς μας, αλλά και στην 
πιο μύχια σκηνή, αυτήν που συνήθως απο-

Περίληψη: Με αφορμή την επίθεση στον Ζακ Κωστόπουλο/Zackie Oh, και τον σοκαριστικό 
θάνατό του στις 21/9/2018 στην Αθήνα, το άρθρο, (παρ)ακολουθώντας τον λόγο πολλών 
δημόσιων παρεμβάσεων, επιστρέφει στη συζήτηση για τον ρατσισμό, την ομοφοβία και τη 
θανατοπολιτική στην Ελλάδα της εποχής της Κρίσης. Στόχος του είναι να δείξει την ηθική, 
την αισθητική και την πολιτική δυναμική που παίρνει πλέον η επιμονή σε αυτά τα θέματα. 
Στο δεύτερο μέρος, με παραδείγματα από ταινίες και κείμενα που αναφέρονται στο κίνημα 
γύρω από το HIV/AIDS, υποστηρίζεται η ανάγκη να ξανασκεφτούμε, στο σημερινό πλαίσιο, 
τις έννοιες της δημιουργικής οργής, της τρομερής επιμονής και της αντικανονικής διάρκειας.

με οργή και σε πένθος· 
με επιμονή και σε διάρκεια

Δημήτρης Παπανικολάου

«Θα πενθούμε πάντα σαν παιδιά...»
Ρατσισμός, ομοφοβία και θανατοπολιτική· πάλι 

τόπους όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν 
να βρεθούν μαζί και να αποκρούσουν τη 
βία με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι. 

Αυτό ήταν κάτι που έδειξαν, θε-
ωρώ, καλύτερα από κάθε τι άλλο, οι δη-
μόσιες συγκεντρώσεις που ακολούθησαν 
τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου και 
στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις του 
κόσμου, στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα 
Υόρκη, το Βερολίνο. Η ίδια και εκεί διάθε-
ση να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος, η 
ίδια και εκεί –μακριά από τα γεγονότα– δι-
άθεση να βρεθούν άνθρωποι μαζί, να συ-
ζητήσουν, όχι μόνο να διεκδικήσουν αλλά 
και να φτιάξουν δημόσιο χώρο.

Προωθώντας σε φίλους το κά-
λεσμα σε μια αντίστοιχη, πολύ συγκινη-
τική, τέτοια εκδήλωση που οργανώθηκε 
στο Παρίσι δυο βδομάδες μετά τα γεγο-
νότα,3 από πολλούς έλαβα θετικά μηνύ-
ματα, υποσχέσεις ότι θα περάσουν (είναι 
εντυπωσιακό πόσοι άνθρωποι «ήρθαν», 
«μαζεύτηκαν», είπαν «με αφορά» σε όλες 
αυτές τις εκδηλώσεις). Έλαβα όμως κι από 
έναν κοντινό μου φίλο το εξής μήνυμα –
Κυριακή 7 Οκτωβρίου, μια βδομάδα μετά 
τον θάνατο του Ζακ: «Ο φάκελος αυτός 
έχει κλείσει. Το λόγο έχει μόνο η Ελληνι-
κή Δικαιοσύνη και ουδείς άλλος. Πόσω 
μάλλον που διάφοροι στην Αθήνα εκ του 
τραγικού τέλους του Ζακ νιώθουν πια 
απολύτως νομιμοποιημένοι να λένε και να 
κάνουν ό,τι θέλουν».
 Δεν αντιγράφω τον ηλεκτρονικό 
διάλογο που ακολούθησε –ας πω όμως 
ότι μέρες μετά ο φίλος μου αναθεώρησε, 
παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος. Θέλω 
εντούτοις να πάρω αφορμή από εκείνες 
τις γραμμές, από αυτή την πιθανή αντί-
δραση που λέει «φτάνει», που λέει «τώρα 
είναι στα χέρια της δικαιοσύνης», που λέει 
όχι άλλο, όχι πια, όχι πάλι. Και να πω ότι, 
όπως συμβαίνει πάντα και με την ομοφο-
βία στην εσωτερικευμένη της εκδοχή, πρέ-
πει να κάνουμε κάτι και με τον τρόπο που 
εσωτερικεύουμε αυτές τις φωνές που μας 
λένε, όταν θέλουμε να φωνάξουμε, όταν 
θέλουμε να επιμείνουμε, και όταν θέλουμε 
να παραμείνουμε, ότι φτάνει, ότι δεν χρει-
άζεται άλλο, ότι όλα είναι στα χέρια των 

police. Décolonisons la loi. La voix 
douce de Zackie sort de nouveau 
de sa tombe numérique : «Je pense 
que les gens qui attaquent d’autres 
personnes, les fascistes, prennent 
plaisir à nous voir terrorisés.» Zak 
se rend dans la salle de bain, enlève 
sa chemise, se rase les aisselles et 
les sourcils et se prépare à être pour 
toujours Zackie Oh d’Athènes. (Pre-
ciado, 2018)

Ο Ζακ ήταν ένας από μας. Ας δια-
χειριστούμε τον θυμό μας, ας κινη-
τοποιηθούμε τώρα που είναι ακόμα 
δυνατόν. Ας ξεσηκωθούμε όπως 
η πόρνη η Ζάκι: ας θέσουμε εκτός 
νόμου τα κόμματα της άκρας δε-
ξιάς. Ας αποπατριαρχοποιήσουμε 
την αστυνομία. Ας αποαποικιοκρα-
τοποιήσουμε τον νόμο. Η γλυκειά 
φωνή της Ζάκι βγαίνει από το ηλε-
κτρονικό της μνήμα: «Πιστεύω ότι 
όσοι επιτίθενται σε άλλους ανθρώ-
πους, οι φασίστες, χαίρονται να μας 
βλέπουν τρομοκρατημένους». Ο 
Ζακ μπαίνει μέσα στο μπάνιο, ση-
κώνει το πουκάμισο, ξυρίζει φρύδια 
και μασχάλες και προετοιμάζεται 
να γίνει, για πάντα, η Zackie Oh 
των Αθηνών.

«Ας κινητοποιηθούμε». Η πρόσκληση εδώ 
μπορεί καταρχάς να μοιάζει πρόσκληση για 
να ανασυγκροτηθεί ένα συλλογικό «εμείς», 
όμως ταυτόχρονα είναι μια πρόσκληση για 
να προσέξουμε και την τροπικότητα και 
την τοπικότητα αυτού του εμείς. Από το δι-
αδικτυακό του μνήμα ο Ζακ βγαίνει για να 
απαιτήσει δημόσιο χώρο, γίνεται για πάντα 
η Zackie Oh της Αθήνας, αλλά και δείχνει 
τον στόχο, τον τρόπο, μα και το πλαίσιο, 
τον τόπο όπου πρέπει να ξεδιπλωθεί αυτό 
το «εμείς», οι νέες συλλογικότητες που κι-
νητοποιούνται γύρω από την τ(ρ)οπικότη-
τα της οργής τους. Το ίντερνετ εδώ νοείται 
ως ένας νέος δημόσιος χώρος που κατακτι-
έται στη ρευστότητα και τη διαδικτυακότη-
τά του, αλλά συνομιλεί και με τη γεωγρα-
φική τοπικότητα: την Αθήνα ή τους άλλους 
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ότι χρειάζεται στο λεξιλόγιό μας να αναθε-
ωρήσουμε τις λέξεις «συλλογικότητα» και 
«κοινότητα», αν ως τώρα με αυτές τις λέ-
ξεις κατανοούσαμε μόνο κλειστά συγκρο-
τημένες ομάδες και κινητοποιήσεις αν-
θρώπων με πολύ συγκεκριμένους στόχους 
και επιτυχημένες διεκδικήσεις. Αυτό που 
είδαμε τους τελευταίους μήνες με αφορ-
μή τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου 
ήταν μια εκτατική κουίρ συλλογικότητα5 
της οποίας η δύναμη βρισκόταν ακριβώς 
στο ότι δεν δεσμευόταν από ακριβείς και 
αποκλειστικούς όρους για το τι συγκροτεί 
κοινότητα. Την συγκροτούσαν άνθρωποι 
επιτελεστικά και ευρετικά, διεκδικούσαν 
αυτές τις έννοιες, συλλογικότητα και κοι-
νότητα, ως παραμέτρους βασικές για τις 
περαιτέρω διεκδικήσεις τους, γνωρίζοντας 
την ίδια στιγμή ότι αυτές οι διεκδικήσεις 
μπορεί μεν να μην είναι ενιαίες ή κάθε 
στιγμή πλήρως καθορισμένες, ενοποιητι-
κό και καθοριστικό όμως είναι το τραύμα 
το οποίο τις έχει τώρα φέρει στο προσκή-
νιο.6 Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε 
δει στην πράξη μια τέτοια διεκδικητική και 
εκτατική εκφορά της συλλογικότητας. Ο 
ριζοσπαστικός φεμινισμός και το κουίρ κί-
νημα χρωστούν ιστορικά πολλά σε τέτοιες 
στιγμές «θεαματικής συλλογικότητας» 
(για να παραφράσω τον όρο της Λόρεν 
Μπέρλαντ [Lauren Berlant], «θεαματική 
πολιτειότητα» [Berlant, 1997, σελ. 222]), 
κι είναι μάλιστα η πυκνή ιστορικότητα τέ-
τοιων θεαματικών στιγμών συλλογικότη-
τας από το παρελθόν που μπορεί να δώσει 
και στη σημερινή συγκυρία την κρίσιμη 
γενεαλογία της. 
 Όταν, ως εκ τούτου, χρησιμοποιώ 
πρώτο πληθυντικό, αυτό το εκτατικό κι 
ευρετικό εμείς έχω στον νου μου. Και 
όταν λέω «ας υπερβούμε την κατηγορίες 
της καθημερινότητάς μας (από την 
εκπαίδευση εσωτερικευμένη φοβία που 
μας κάνει να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε 
που προκαλούμε όταν διεκδικούμε» και 
θυμίζω παραδείγματα προς έμπνευση από 
το παρελθόν, στο μυαλό μου έχω, ως πα-
ράδειγμα κομβικό κι ανάμεσα σε πολλά 
πολλά άλλα, τις δράσεις των κινημάτων 
που σχετίστηκαν με το HIV/AIDS από τη 

θεσμών πια, ότι όλα είναι οκ. Ε, λοιπόν, κι 
αυτή την εσωτερικευμένη φοβία (ότι φταί-
με εμείς όταν μιλάμε, ότι είμαστε εμείς που 
πρέπει να προσέχουμε να μην προκαλούμε, 
ότι είμαστε εμείς που δεν πρέπει να κάνουμε 
φασαρία) ας τη δούμε και ας την αναλύσου-
με κι αυτήν ξανά και ξανά. Ας τη δούμε στα 
συμφραζόμενά της. Ας τη δούμε και στην 
ιστορικότητά της. Κι ας εμπνευστούμε από 
υπαρκτές δράσεις και κινηματικές δραστη-
ριότητες του παρελθόντος, και τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούμε να τις υιοθετήσου-
με, να τις ξαναψάξουμε, να τις τιμήσουμε 
σήμερα. Ας ξαναδούμε, δηλαδή, πόσο κά-
ποιες και κάποιοι στο παρελθόν επέμεναν. 
Κι όταν χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, 
πάντα στο μυαλό μου έχω όχι μια κλειστή 
ομάδα, αλλά μια διαρκώς ανοιχτή ομάδα 
ανθρώπων που εμπνέονται από παρόμοιες 
πράξεις αντίδρασης, σε παρόμοιες μορφές 
καταπίεσης, παρόμοιες χειρονομίες ταύ-
τισης, αποταύτισης και μνημείωσης, όταν 
λέω εμείς εννοώ μια πολύ ανοιχτή σειρά 
ανθρώπων που θα μπορούσε να ήθελε να 
βρίσκεται και μαζί, και να ενώνει τη φωνή 
της (όσο κι αν αυτό δεν είναι πάντοτε, ή δεν 
είναι και ποτέ στην ολότητά του, δυνατό). 
Όταν λέω εμείς, ουσιαστικά επιχειρηματο-
λογώ για μια κοινότητα που ορίζεται στη 
βάση της επιθυμίας γι’ αυτήν· θα μπορού-
σε να κινείται ανάμεσα φαντασιακού και 
υλικά/σωματικά προσδιορίσιμου, αυτό που 
την καθορίζει όμως δεν είναι αυτό της το 
στοιχείο, αλλά η γενεαλογική της δυναμι-
κή. 4

 Το τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη 
αυτή η ανοιχτή, η εκτατική συλλογικότητα, 
το είδαμε σε ό,τι ακολούθησε τον θάνατο 
του Ζακ Κωστόπουλου μετά τον Σεπτέμ-
βρη του 2018. Είδαμε, δηλαδή, μια αγωνι-
στική κουίρ συλλογικότητα να σχηματίζε-
ται σε διάφορους χώρους, στις συνελεύσεις 
και τις πορείες, αλλά και στις διαδικτυακές 
συζητήσεις, τις συγκεντρώσεις σε πολλές 
πόλεις εντός και εκτός Ελλάδας. Είδαμε 
την εμφάνιση μιας οιονεί συλλογικότητας 
που μπορεί να λειτουργεί κι ας (ή μάλλον: 
επειδή) έχει σε πρώτο χρόνο βάση την κοι-
νή της συγκίνηση. Ένα πρώτο επιχείρημα 
αυτού του κειμένου, ως εκ τούτου, είναι το 

η «πολιτική ορθότητα» ή επισημαίνεται 
ότι υπάρχει «κατάχρηση του όρου ομοφο-
βία», καλό θα είναι να σκεφτόμαστε ποια 
(συνηθέστερα ποιος) το λέει αυτό· ποιες 
στρατηγικές (και γενεαλογίες) αποκλει-
σμού υποκρύπτουν αυτού του τύπου τα 
επιχειρήματα· και ποιες φυσικοποιημένες 
ιεραρχίες θέλουν, πάση θυσία, να υπερα-
σπιστούν.7

 Γιατί βέβαια, όταν ξαφνικά, εκεί 
που σου λένε ότι έχεις κάνει την ομοφοβία 
καραμέλα, βγει μπροστά σου, σαν από τα 
πολύ βαθιά χωμένα κι απωθημένα αυτής 
της κοινωνίας, μια σκηνή ομοφο-βίας που 
γεμίζει τους δείκτες, τις οθόνες, τις συζη-
τήσεις μας, μια σκηνή που σοκάρει, τότε 
βεβαίως η καταγγελία έρχεται πάνδημη 
–ή τουλάχιστον μοιάζει πάνδημη. Χρόνια 
πριν, για παράδειγμα, στα επεισόδια που 
ακολούθησαν την παρουσίαση του θεατρι-
κού έργου Corpus Christi στο Θέατρο Χυ-
τήριο, και σ’ εκείνη την παροιμιώδη πλέον 
σκηνή του σε μανία βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής Ηλία Παναγιώταρου έξω απ’το θέ-
ατρο να φωνάζει «ξεσκισμένες αλβανικές 
κωλοτρυπίδες», η αντίδραση είχε υπάρξει 
ευρύτατη και ευρύτατα καταδικαστική.8 
Ήταν βλέπεις ακόμα η εποχή που πιστεύα-
με ότι εφόσον είναι σικ το να καταδικάζεις 
φωναχτά τη Χρυσή Αυγή, τότε δεν έχουμε 
μεγάλο πρόβλημα και με τον φασισμό της.
 Μιλήσαμε τότε πολλές και πολλοί 
για το προφανές: ότι δεν αρκεί να κατα-
δικάζεις εκείνη την ομοφοβία, το βροντο-
φώναγμα του χρυσαυγίτη, αυτό το «ξε-
σκισμένες αλβανικές κωλοτρυπίδες». Ότι 
χρειάζεται ταυτόχρονα να προσπαθήσεις 
να σκεφτείς από πού πιάνεται, ποιες ιδεο-
λογίες συνδέει, ποιες βαθιά κρυμμένες φυ-
σικοποιήσεις εκμεταλλεύεται αυτή η φρά-
ση για να μπορέσει να γίνει σύνθημα. Ότι 
πρέπει όλοι μαζί να σκεφτούμε τα υπόρ-
ρητα κύματα ρατσισμού και ομοφοβίας, 
τις μεταμορφώσεις τους, την καθημερινή 
πολιτισμική εργασία που επιτελεί σήμερα 
ο ρατσισμός και οι (δια)συνδέσεις του, αν 
είναι και να τον αντιμετωπίσουμε.
 Ήταν 2012, χρόνια βαθιά στην κρί-
ση, και πολλές διακρίναμε ήδη πόσο γενι-
κευμένη ήταν η σκλήρυνση των έμφυλων 

δεκαετία του ’80 και εξής, όλων αυτών των 
κινημάτων που μίλησαν τόσο πολύ (και 
προσπάθησαν να μιλήσουν τόσο δυνατά) 
για την οργή, για την επιμονή, για τη δι-
άρκεια της αντίστασης, για τη διαρκή μάχη 
και τις συνθήκες της.
 Σε ό,τι ακολουθεί θα επιστρέψω σε 
τέτοια παραδείγματα καθώς θα προσπαθώ 
να φέρω στη συζήτηση, ξανά, λέξεις που 
λανθασμένα ίσως κάποιοι κάποτε θεώρη-
σαν κοινόχρηστες και κάπως σχετικές μόνο 
με «φάκελους που έχουν κλείσει», λέξεις 
όπως ομοφοβία, ρατσισμός και θανατοπο-
λιτική. Θα μιλήσω επίσης για άλλες λέξεις 
που χρειάζεται να ανανεώνουμε συνεχώς 
στο πολιτικό λεξιλόγιό μας, λέξεις όπως 
οργή, επιμονή και διάρκεια, λέξεις που 
εμένα τουλάχιστον μου τις ξαναέμαθαν τα 
κινήματα της έμφυλης διαφοράς, της αντί-
στασης στην ολιγωρία για το HIV/AIDS, 
αλλά και τα τόσα πρόσφατα και αλληλο-
διαπλεκόμενα μαζί τους κινήματα και συλ-
λογικότητες. Όμως κεντρικό ρόλο σ’ αυτό 
το κείμενο παίζει μια λέξη που υπάρχει και 
στον τίτλο, λίγο θα έλεγε κανείς παράται-
ρα, αυτό το «πάλι». Την ανάγκη που έχουμε 
να ξαναμιλάμε για κάποια πράγματα –πάλι 
και πάλι και πάλι. Το πόσο σημαντικό είναι 
να μπορούμε να μην ξεχνάμε την πολιτική 
ανάγκη γι’ αυτήν την επιστροφή, για την 
προσκόλληση, για την επιμονή.

Και πάλι για τη θανατοπολιτική

Έχω κι εγώ, όπως και όσες κι όσοι διαβά-
ζετε αυτές τις γραμμές, όπως και όλοι μας, 
ξαναμιλήσει, προφανώς, για ομοφοβία. Κι 
έχω τόσες φορές αντιμετωπίσει αυτή τη 
συγκαταβατική απάντηση –ότι είμαι υπερ-
βολικός, ότι βλέπω την ομοφοβία παντού, 
ότι την χρησιμοποιώ ως έννοια εκτατικά 
ενώ θα έπρεπε να είναι τόσο περιορισμέ-
νη. Και κουράζεται κανείς να επανέρχεται 
στα προφανή, ότι δηλαδή κάθε φορά που 
ακούγεται το επιχείρημα πως η ομοφοβία 
ή ο ρατσισμός είναι μια περιορισμένη ψυ-
χική αντίδραση που εκφράζει μόνο λίγους 
ανθρώπους, ότι όροι όπως «γυναικοκτο-
νία» ή «τρανσφοβία» είναι υπερβολικοί, 
κάθε φορά που γελοιοποιείται ως ακραία 
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ζωής μας. Αυτό που επιμένω να σκέφτομαι 
είναι το πόσο συγκολλητική είναι η λάιτ 
ομοφοβία που προσδιορίζει ότι το να λέει 
κι ένας μπάρμπας μια τέτοια φράση πότε 
πότε δεν πειράζει, είναι και λίγο ένα αγα-
πημένο φολκλόρ, που εν Ελλάδι μπορεί να 
το λέμε όμως δεν το εννοούμε κιόλας, ότι 
το να πετάς κι ένα τέτοιο χωρατό καμιά 
φορά, ή το να φτύνεις και μια αδερφή όταν 
περπατάς με αντροπαρέα στον δρόμο, ή να 
πετάς νερό σε μια γυναίκα που δεν γύρισε 
να σε κοιτάξει όταν της σφύριξες δεν είναι 
αυτές καθαυτές πράξεις βίας, και σίγουρα 
δεν είναι πράξεις ομοφοβίας και σεξισμού, 
είναι απλώς χαριτωμένες παραδόσεις, κά-
πως σαν το ζεϊμπέκικο, τα καραβάκια στο 
Αιγαίο, το και καλά «αμετάφραστο» των 
λέξεων «κέφι» και «παράπονο», τη φου-
στανέλα του τσολιά.10

Συνειδητοποιώ επίσης ότι η συζή-
τηση για την ομοφοβία δεν πρέπει να λη-
σμονείται πως είναι τμήμα της ευρύτερης 
και με μεγάλη ιστορία συζήτησης για την 
έμφυλη βία· το αντίθετο, θα πρέπει να μας 
κάνει να σκεφτούμε ακόμα περισσότερο με 
καινούριους όρους και τη φυσικοποίηση 
της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και 
την υπόρρητη σχέση της, όχι μόνο με τις 
εδραιωμένες μορφές της εθνικά συμβολο-
ποιημένης και αναπαραγόμενης πατριαρ-
χίας, αλλά και με κάθε μορφή έμφυλης φο-
βίας και ρατσισμού, και μάλιστα στις νέες 
και ανανεωμένες εκδοχές τους. 
 Αν είναι λοιπόν να σκεφτούμε το 
θέμα κριτικά, είναι ανάγκη να ξαναδούμε 
τον συγκολλητικό (και συχνά εθνοποιητι-
κό, δυστυχώς) ρόλο του καθημερινού ρα-
τσισμού, της αγοραίας, της μπανάλ ομο-
φοβίας και έμφυλης βίας –και να δούμε 
επίσης και το τι μπορεί να κρύβεται πίσω 
τους, τι μπορεί να δομείται με το υλικό 
τους. Πρέπει επίσης να δούμε αυτό που 
ονομάζουμε θανατοπολιτική, πόσο πολύ, 
και τελικά πόσο εύκολα, ομάδες ανθρώ-
πων προσγράφονται στην κατηγορία των 
οιονεί πεθαμένων, των ζόμπι, των ζωντα-
νόνεκρων, και τι σχέση έχει αυτή η τακτι-
κή (όσο κι αν δεν φαίνεται με την πρώτη) 
με τις μπανάλ εκδοχές του ρατσισμού, της 
ομοφοβίας και της έμφυλης βίας.11 Και 

ιεραρχιών (και ως αποτέλεσμα της κρίσης), 
πόσο αυξανόταν η στοχευμένη βία, αλλά 
και πόσο η δημόσια σφαίρα γινόταν πεδίο 
μάχης με καινούριες δυνατότητες αλλά και 
αναπάντεχες παλινδρομήσεις (Ψαρά, 2012· 
Αθανασίου, 2012· Carastathis, 2015· Ko-
touza, 2018). Στη σειρά Κρίση-μα Σεμινά-
ρια, που τότε οργανωνόταν από ένα ευρύ 
μέτωπο ακαδημαϊκών, συμμετείχα με μια 
ομιλία με τίτλο «Ρατσισμός, ομοφοβία και 
θανατοπολιτική» (Παπανικολάου 2013).9 
Νιώθω περίεργα που επανέρχομαι σε εκεί-
νο το παλιό κείμενο και αντιγράφω σημεία 
του. Όμως γι’ αυτά θέλω να ξαναμιλήσω. 
Πάλι και πάλι και πάλι.

Το βασικό επιχείρημά μου τότε ήταν 
ότι υπάρχουν δομικά χαρακτηριστικά σε 
κεντρικές κατηγορίες της καθημερινότη-
τάς μας (από την εκπαίδευση ως την εθνική 
ταυτότητα και τον πεζό εθνικισμό, τις έμ-
φυλες ταυτότητες και τις εννοιολογήσεις 
της ελληνικής οικογένειας και ούτω καθε-
ξής), κατηγορίες της καθημερινότητας που 
βασίζονται σε (αδιόρατες κάποτε) εκδοχές 
ρατσισμού, που εργαλειοποιούν, επίσης, 
κάποτε αδιόρατα την ομοφοβία. Βασισμέ-
νος σ’ εκείνη τη σκηνή του Παναγιώταρου 
να φωνάζει «γαμημένες αλβανικές κωλο-
τρυπίδες», αναρωτήθηκα τότε αν και πόσο 
στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα μια φυσικο-
ποιημένη σύνδεση της ομοφυλοφυλίας με 
τη βία, αλλά και τον θάνατο: κατά πόσο η 
εικόνα του ομοφυλόφιλου, της τρανς, της 
λεσβίας (όπως και, για να το προχωρήσω, 
και της οροθετικής και του οροθετικού ή 
των τοξικοεξαρτημένων), είναι μια εικόνα 
η οποία δηλώνει βία που έχει επιτραπεί ή 
που έχει περάσει απαρατήρητη, κι ακόμα 
χειρότερα, κατά πόσο είναι μια εικόνα που, 
για τους πολλούς, υποσυνείδητα, σημαίνει 
θάνατο.

Κι εδώ δεν εννοώ προφανώς το εύ-
κολο, το να καταδικάσουμε για παράδειγ-
μα εκείνη την παλιά ρήση «απ’ το να δω το 
παιδί μου στα τέσσερα, καλύτερα να το δω 
να το πηγαίνουν τέσσερις», ούτε θέλω να 
θυμηθώ πώς αισθανθήκαμε κάποιες και κά-
ποιοι από εμάς όταν την ακούσαμε, έστω και 
ως αστείο, να την λέει στο γιορτινό τραπέζι 
ο χωρατατζής μπάρμπας στο παρελθόν της 

τραύμα και να αντιπαρατίθενται σε όσους, 
σε όποιες πρακτικές, σε όποιες συνθήκες, 
το προκαλούν.12

Το δεύτερο καίριο στοιχείο αυτής 
της διαδικασίας ανάλυσης είναι η δυνατό-
τητά της να απομυθοποιήσει μια από τις 
βασικές αφηγήσεις περί προστασίας και 
δημοκρατικής/δικαιωματικής ισοκατανο-
μής του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Ας 
εξηγήσω λίγο περισσότερο αυτό το σημείο 
–παραμένοντας, προφανώς, σχηματικός: 
Αν υπάρχει σήμερα ένα δημόσιο αφή-
γημα που θέλει να παρουσιάζεται ως «ο 
σύγχρονος κόσμος», ένα βασικό του χα-
ρακτηριστικό είναι το πόσο πολύ βασίζει 
την περιγραφή του ως μια συνθήκη δικαι-
ωματικής και δημοκρατικής κανονικότη-
τας, ευρείας κινητικότητας και βιοπολιτι-
κής ασφάλειας. Η αφήγηση, δηλαδή, του 
σύγχρονου κόσμου (κι εδώ μιλάω και για 
τον δυτικό κόσμο, αλλά και για τον τρόπο 
που ο δυτικός κόσμος αφηγείται και επε-
κτείνει την εικόνα του για όλο τον κόσμο), 
είναι μια αφήγηση που υπογραμμίζει ότι ο 
κόσμος στον οποίο ζούμε (θέλει να) είναι 
δημοκρατικός και εξασφαλίζει ίσα δικαι-
ώματα για όλες και όλους· ότι είναι ένας 
κόσμος μετακίνησης (κεφαλαίων, ιδεών, 
εικόνων και ανθρώπων)· και ότι είναι ένας 
κόσμος υγείας και μακροημέρευσης, ένας 
κόσμος στον οποίον διάφορες μορφές 
εξουσίας φροντίζουν «να είμαστε καλά», 
«να είμαστε υγιείς», «να είμαστε ασφα-
λείς» (Dardot και Laval, 2014). Πρόκειται 
για έναν κόσμο που, σύμφωνα με τον αμ-
φιλεγόμενο φιλόσοφο Πέτερ Σλόντερντικ 
(Peter Sloterdijk), χαρακτηρίζεται από λε-
πτά τοιχώματα (thin walls), είναι δηλαδή, 
τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο της αυ-
τοπεριγραφής του, ευκίνητος και εύκολα 
διαπερατός (Sloterdijk, 2013).13

Βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, αυ-
τός ο σύγχρονος κόσμος μας απέχει πάρα 
πάρα πολύ από το να είναι δημοκρατικός 
και δικαιωματικός για όλους, να είναι υγι-
ής (και προσβάσιμος στην υγεία) για όλες, 
να είναι ανοιχτός και κινητικός προς κάθε 
άνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Τούτο συμβαί-
νει όχι τόσο γιατί ξαναϋψώνονται στον 
κόσμο σύνορα μπετονένια, αλλά γιατί 

πρέπει έτσι, με τέτοιους όρους, κι αυτή τη 
θανατοπολιτική να την αντιμετωπίσουμε. 

Σε τούτη τη διαδικασία δύο στοιχεία 
εμφανίζονται λειτουργικά καίρια. Το πρώτο 
είναι ότι μιλώντας για την καθημερινότη-
τα της έμφυλης βίας, τον μπανάλ ρατσισμό 
και την ομοφοβία, και ανοίγοντας την ανα-
λυτική συζήτηση και στη θανατοπολιτική, 
συνειδητοποιούμε πόσοι πολλοί τελικά 
άνθρωποι βρίσκονται στο στόχαστρό τους, 
και πόσο αυτό τους ενώνει στο παρόν, στο 
παρελθόν, και στους αρμούς παρόντος/πα-
ρελθόντος. Πόσο δηλαδή αυτή η ανοιχτή, η 
εκτατική συλλογικότητα, που αίφνης βλέ-
πουμε να εκλύεται με αφορμή ένα τραυμα-
τικό γεγονός, είναι ήδη οιονεί οργανωμένη 
ως κοινότητα τραύματος, έχει δηλαδή βι-
ώσει την εμπειρία της κοινότητας ακριβώς 
γιατί έχει μοιραστεί βία, προσβολή, απο-
κλεισμό και θανατοπολιτική, ως γεγονός, 
ως φοβία, ως καθημερινό ενδεχόμενο, και, 
κυρίως, ως την καθημερινή συνθήκη που 
ορίζεται για τις περισσότερες από εμάς από 
τη συμπλοκή τους. Προφανώς η συμπλοκή 
αυτή δεν είναι ίδια για όλους· προφανώς, 
ο κίνδυνος δεν είναι ίδιος για όλες, η φο-
βία δεν μετρονομεί όλες τις ζωές με την 
ίδια ένταση, προφανώς άλλοι φοβούνται 
ότι κάτι θα τους συμβεί, άλλες το έχουν δει 
αυτό το «κάτι» να συμβαίνει δίπλα τους ή 
έχουν συνειδητοτοποιήσει εαυτό μέσα από 
τέτοιες αφηγήσεις, και άλλοι (ή οι ίδιοι) 
έχουν υποστεί στο πετσί τους επιθέσεις, 
βία, τον διαλυτικό ρόλο της ομοφοβίας και 
του ρατσισμού, τον αποκλεισμό και την 
απώλεια. Μια κοινότητα τραύματος, όμως, 
στην πράξη σημαίνει όχι μόνο την κατα-
νόηση ότι ο επιμερισμός της τραυματικής 
εμπειρίας δεν είναι ισόποσος, αλλά και τη 
συνειδητοποίηση πως το γεγονός ότι είναι 
σε έναν μεγάλο βαθμό ισότιμος (το ότι δη-
λαδή το τραύμα το μοιραζόμαστε όλες και 
όλοι), εξασφαλίζει και την ανοιχτότητα, τη 
δημοκρατικότητα αυτής της κοινότητας. 
Ακριβώς επειδή δεν έχουμε φάει όλες και 
όλοι το ίδιο χαστούκι, πλην όμως (μπορού-
με να) μοιραζόμαστε τη βία του, ακριβώς 
γι’ αυτό τούτη η κοινότητα μπορεί να μένει 
ανοιχτή, και να εξασφαλίζει τη συμπερίλη-
ψη όλων όσων μπορούν να μοιράζονται το 
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–και τότε ξέρεις ότι κάτι περισσότερο από 
την τρομερή σκηνή βίας υπάρχει εδώ, ένα 
βαθύ, πολύ βαθύ δίκτυο ρατσισμού και 
φοβίας και εθνικισμού και ηθικού πανικού, 
που δεν είναι απλώς ότι τώρα στα δύσκολα 
έχει απλώς αυξηθεί σαν έκζεμα σε ανθυγι-
εινές συνθήκες, αλλά ότι τώρα έχει γίνει 
ακόμα πιο λειτουργικό, τώρα χρειάζεται, 
για να λειτουργήσει, το τζάμι που απομο-
νώνει, που αποκλείει, που προγράφει ποιοι 
είναι οι οιονεί νεκροί, το λεπτό τοίχωμα 
που πάνω του αντανακλώνται ποιες είναι 
για θάνατο, που καδράρει τη βία, με την 
έννοια ότι την οργανώνει και τη φυσικο-
ποιεί. Και τότε συνειδητοποιείς ότι πρέπει 
να μην σταματήσουμε να μιλάμε: για ρα-
τσισμό, για έμφυλη βία, για ομοφοβία, για 
θανατοπολιτική. ΠΑΛΙ.
 Αυτό, άλλωστε, νομίζω κάναμε 
μετά τα πρόσφατα γεγονότα του τραγι-
κού θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου. Ένας 
λόγος, καινούριος, παλιός, ανάμεσα, λό-
γος αδιαμόρφωτος και πολυδιαμορφωμέ-
νος, θρηνητικός αλλά και δημιουργικός, 
λόγος πολιτικός, ξεχύθηκε από παντού. 
Λόγος διεκδικητικός, λόγος που θύμιζε 
αλλά και απαιτούσε. Λόγος επίσης διερευ-
νητικός –που έθετε καινούρια ερωτήματα, 
δεν φοβόταν να συνδυάσει στοιχεία, δεν 
φοβόταν επίσης να μιλήσει για τις ευρείες 
συνδέσεις, τα κοινά χαρακτηριστικά που 
συνειδητοποιούμε ότι μοιραζόμαστε, όταν 
επίσης συνειδητοποιούμε ότι ένα παρό-
μοιο τζάμι σαν αυτό που πρώτα απέκλει-
σε και μετά έσπασε πάνω στο σώμα του 
Ζακ Κωστόπουλου θα μπορουσε, χωρίς να 
το καταλάβουμε, αύριο να μας κλείσει κι 
εμάς.

Ρατσισμός, ομοφοβία και θανατο-
πολιτική, λοιπόν, ΠΑΛΙ. Αυτή τη συζήτη-
ση, ξανά και ξανά και ξανά. Μόνο αν κι-
νητοποιούμαστε συνεχώς, και αν μιλάμε 
συνέχεια, μπορούμε κάτι να κάνουμε.
 Στο δεύτερο μέρος του άρθρου 
μου, θα ήθελα, σε αυτή τη βάση, και με την 
ίδια διάθεση επανάληψης, να ξανασκεφτώ 
τρεις παραμέτρους τούτης της πρόσφατης 
εκ νέου κινητοποίησής μας, που νομίζω εί-
ναι σημαντικό να κρατήσουμε. Η πρόσφα-
τη κινητοποίηση, αλλά και η πυκνή γενε-

εκπαιδευόμαστε όλοι στο να διαχειριζό-
μαστε τα λεπτά τοιχώματα ως στρατηγικές 
δυναμικού αποκλεισμού, ταξινόμησης, βιο-
πολιτικής και θανατοπολιτικής διαχείρισης 
(πρβλ. Puar, 2017· Butler και Athanasiou, 
2013· Butler, Gambetti και Sabsay, 2016).
 Ακούμε, δηλαδή, τόσο πολύ κατά 
καιρούς για τα μεγάλα τείχη «ασφαλείας» 
που πρόκειται να υψωθούν, από το Μεξι-
κό ως το Αιγαίο, όχι βεβαίως γιατί κανείς 
πιστεύει πραγματικά ότι τέτοια τείχη στα-
ματούν τις μετακινήσεις πληθυσμών ή ότι 
πραγματικά στόχο έχουν την ασφάλεια –
αλλά γιατί συζητώντας διαρκώς γι’ αυτά τα 
τείχη πείθεσαι, όταν θα δεις τον μετανάστη 
πίσω από το λεπτό τοίχωμα ενός τζαμιού, 
να μην του ανοίξεις το μαγαζί σου. Ακού-
με τόσο πολύ για το σύστημα υγείας και 
τα προβλήματά του και το επιχείρημα ότι 
άνθρωποι «που δεν το δικαιούνται το εκμε-
ταλλεύονται», όχι βεβαίως διότι έτσι βελτι-
ώνεται κανένα σύστημα, αλλά διότι πες πες 
αρχίζουμε όλοι και στηρίζουμε ιδιωτικά και 
ιδιαίτερα ταξινομικά συστήματα περίθαλ-
ψης, στα οποία όχι μόνο η ευχέρεια, αλλά 
και το είδος της περίθαλψης θα είναι δια-
φορετικό για την καθεμιά, θα στηρίζεται 
δηλαδή σε ιδιαίτερα αποτελεσματικά λεπτά 
τοιχώματα. Και ούτω καθεξής.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να απαντήσου-
με στο ερώτημα γιατί είναι τέτοια η ξαφνι-
κή (και για πολλούς αναπάντεχη) αύξηση 
του ρατσισμού, της ομοφοβίας, της έμφυ-
λης βίας και της θανατοπολιτικής προγρα-
φής σήμερα, θα πρέπει σίγουρα να λάβουμε 
υπόψιν μας και το πόσο πολύ λειτουργούν, 
και πάλι, ως αναγκαία στηρίγματα για τη 
λειτουργία των λεπτών τοιχωμάτων που 
πλέον προσδιορίζουν την ευρεία ταξινόμη-
ση της καθημερινότητάς μας.
 Γι’ αυτό δεν τελειώνει και δεν πρέπει 
να τελειώνει η συζήτηση για τον ρατσισμό, 
για την ομοφοβία, τη βιοπολιτική και τη 
θανατοπολιτική. Γιατί βλέπεις ξαφνικά μια 
ομάδα ανθρώπων να έχουν εγκλωβισμένο 
πίσω από ένα τζάμι έναν άνθρωπο, να τον 
λιντσάρουν έτσι, αυτοί από εδώ κι εκείνος 
από κει, να συνεχίζουν το έργο τους τα σώ-
ματα ασφαλείας αλλά και οι επαγγελμα-
τίες της υγείας που καλούνται στον χώρο 

τα κινήματα του Civil Disobedience και 
του Civil Rights Movement.14 

Σημειώνω αυτή την οργανική σχέ-
ση ανάμεσα στα τότε και το σήμερα, αφε-
νός για να αναδείξω τη διπλή της στρα-
τηγική –είναι ταυτόχρονα και αναφορά/
έμπνευση, είναι και σύνδεση/συνέχεια, 
ταυτόχρονα δηλαδή και μεταφορά και 
μετωνυμία. Η φράση «Οργή και θλίψη 
–ο Ζακ θα μας λείψει» ήταν ταυτόχρονα 
και παράθεση ενός προηγούμενου συνθή-
ματος όπως της ACT UP, αλλά και η δη-
μιουργική του συνέχεια και επαναφορά· 
ήταν αναφορά και επανεκφορά· η οργή 
εδώ ταυτόχρονα και μια παράθεση λόγου 
και μια διάθεση πράξης: μια αναταραχή 
στο παρόν, βασισμένη στο αρχείο του πα-
ρελθόντος.

Με αφορμή όμως αυτό το παρά-
δειγμα, θεωρώ ότι αξίζει να δούμε λίγο 
τα συστατικά αυτής της οργής, να δούμε 
πόσο εξαρχής φωνάζει τη διαφορά της 
από εκείνη την άλλη οργή, που συχνά έρ-
χεται να δικαιολογήσει (σε επίπεδο πρά-
ξης και ρητορικής) ρατσισμό, φοβική βία. 
Δεν είναι κάθε «οργισμένος» το ίδιο, δεν 
είναι κάθε «οργή» το ίδιο, και είναι νομίζω 
εντελώς ύποπτη ακόμα και η υπόνοια ότι 
κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει.

Έχω ξεκινήσει αρκετές φορές μα-
θήματα και διαλέξεις δείχνοντας πριν την 
ομιλία μου δύο φαινομενικά παρόμοιες ει-
κόνες, δύο βίντεο. Στο πρώτο, ο βουλευ-
τής της Χρυσής Αυγής Παναγιώταρος, 
στη σκηνή για την οποία ήδη έχω μιλήσει. 
Να φωνάζει, Οκτώβριο του 2012, έξω από 
το θέατρο Χυτήριο, «γαμημένες αλβανι-
κές κωλοτρυπίδες», μια εικόνα που έμεινε 
για καιρό να συμβολίζει την ομοφοβία και 
τη ρατσιστική και έμφυλη βία της Χρυσής 
Αυγής. Ο Παναγιώταρος σ’ εκείνη τη σκη-
νή είναι οργισμένος και το δείχνει. Όπως 
οργισμένος είναι και ο Μπομπ Ράφσκι 
(Bob Rafsky), μέλος της ACT UP, ασθενής 
και ο ίδιος, στο άλλο βίντεο που δείχνω. 
Ο Ράφσκι μιλάει τον Νοέμβριο του 1992 
σκυμμένος και υποβασταζόμενος από 
τους συντρόφους του κατά τη διάρκεια 
της κηδείας του μέλους της ACT UP Μαρκ 
Φίσερ (Mark Fisher), και καταφέρεται με 

αλογία της είναι νομίζω καλοί οδηγοί για 
να ξανασκεφτούμε πόσο σημαντικές είναι 
σήμερα η οργή· η επιμονή· και η διάρκεια. 
Λέξεις θα πεις απλές –αλλά και λέξεις, θα 
έλεγα, για το πεδίο της σημασίας των οποί-
ων πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη, 
λέξεις τις οποίες πρέπει να ξανακατακτή-
σουμε.Τις παίρνω, λοιπόν, με τη σειρά.
 
Η οργή

«Ιn anger and in grief», με οργή και σε πέν-
θος, φώναζαν τα μέλη της ACT UP (AIDS 
Coalition To Unleash Power) στη Νέα Υόρ-
κη της δεκαετίας του ’80 και του ’90, συνο-
δεύοντας τους νεκρούς συντρόφους τους 
σε ανοιχτά φέρετρα που περιφέρονταν στο 
νότιο Μανχάταν ως θρήνος, διαδήλωση 
και καθιστική διαμαρτυρία ταυτόχρονα. 
«Οργή και θλίψη –ο Ζακ/η Zackie θα μας 
λείψει» ήταν το σύνθημα που κατέκλυσε 
τους δρόμους της Αθήνας, και σιγά σιγά 
και άλλων πόλεων, τους μήνες μετά τον 
θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Προφανώς 
υπάρχει ένα νήμα που συνδέει αυτού του 
τύπου την έκφραση της οργής, που συνδέει 
το «οργή και θλίψη» με το «in anger and in 
grief» –όπως υπήρχε κι ένα νήμα που συ-
νέδεε την οργή της ACT UP με την προη-
γούμενη παράδοση του φεμινισμού και των 
φεμινιστικών διεκδικήσεων, με την παρά-
δοση των διεκδικήσεων φύλου και σεξουα-
λικότητας όπως τα γεγονότα του Stonewall 
στη Νέα Υόρκη του 1969, ή τις δράσεις του 
FHAR στη Γαλλία της δεκαετίας του‘70, κι 
όλα αυτά, ένα νήμα που τα συνέδεε με διά-
φορα κινήματα civil disobedience και διεκ-
δίκησης δικαιωμάτων (για παράδειγμα το 
Civil Rights Movement). Δεν ιδεολογικής 
στράτευσης, κάνω εδώ μια πρόχειρη σύν-
δεση (άλλωστε, αν ήταν να γενεαλογήσω 
με λεπτομέρεια τη δημιουργική οργή, θα 
μπορούσα να αναφέρω πολύ περισσότερα 
κινήματα και δράσεις στη νεωτερικότητα). 
Αντίθετα, ακολουθώ αυτό που οι ίδιοι οι 
πρωταγωνιστές της ACT UP λένε στις συ-
νεντεύξεις τους, καθώς τις βλέπω σήμερα 
ως αρχειακά τεκμήρια. Επιμένουν για το 
πόσο τις δράσεις τους τις εμπνεύσθηκαν 
από, και σ’ αυτές οργανικά συνδέθηκαν με, 
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προφανή ανηθικότητα του φασιστικού 
υποκειμένου που επιχαίρει για την εκ νέου 
ανάδυσή του στο κέντρο της εθνικής ζωής 
φωνάζοντας τις φαντασιώσεις του έξω 
από ένα θέατρο και μπροστά στις κάμερες, 
Αθήνα, μέρες Οκτώβρη του 2012. Αυτό 
που θέλω κάθε φορά που δείχνω αυτές τις 
σκηνές να κάνω να προσεχθεί στη σκηνή 
με τον Παναγιώταρο είναι η σιγουριά του· 
η σιγουριά του όταν φωνάζει «γαμημένες 
αλβανικές κωλοτρυπίδες». Από πού την 
αντλεί αυτήν τη σιγουριά και με ποιους 
άλλους –με ποιους άλλους γύρω μας, με 
ποιους άλλους από εμάς, με ποιους άλλους 
από τη δημόσια σφαίρα, με ποιους άλλους 
από τους θεσμούς, με ποιους άλλους από 
την επίσημη αρχειακότητα της καθημερι-
νότητας που ορίζεται από τα ΜΜΕ– τη 
μοιράζεται;

Στην πρώτη περίπτωση, την περί-
πτωση του Μπομπ Ράφσκι, το μοίρασμα 
της οργής –μοίρασμα που γίνεται δημοσί-
ως, σε πένθος, σε διερώτηση– είναι το ζη-
τούμενο. Στόχος είναι να δείξει κανείς για-
τί μοιράζεται αυτή την οργή, και με πόσα 
συναισθήματα (καμιά φορά και αντίθετά 
της) αυτή η ίδια η οργή συνεκφέρεται. Στη 
δεύτερη περίπτωση, την περίπτωση της ει-
κόνας με τον Παναγιώταρο, ο στόχος της 
οργής είναι να κολακεύσει όσα και όσους 
μπορούν και κρύβονται· όσα τη δουλειά 
τους την κάνουν υπόγεια· τα συναισθή-
ματα, τους λόγους και τις πρακτικές που 
ξεχωρίζουν με έμφυλη και ρατσιστική βία 
τους ανθρώπους, όμως παίρνουν την τρο-
μερή τους δύναμη όχι από όσες έχουν κά-
ποια στιγμή το θράσος να το φωνάξουν, 
αλλά από όσες θα μπορούσαν να έχουν 
την ίδια στιγμή το ίδιο συναίσθημα και 
δεν το εκφράζουν, όσους δεν παίρνουνε 
την ευθύνη του. 

Υπάρχει, ως εκ τούτου, τεράστια 
διαφορά ανάμεσα σε οργή και οργή. Η 
οργή για την οποία θέλω να μιλώ, αυτή 
την οποία χρειάζεται να ξανασυναρμολο-
γήσουμε ως έννοια, αυτό το «με οργή και 
σε πένθος», είναι μια οργή που ξεκινά από 
ένα βαθύ τραύμα και σ’ αυτό, όσο μπορεί 
επανορθωτικά, επιστρέφει, είναι μια οργή 
που θέλει να μιλήσει για κάτι που της στε-

οργή ενάντια στον Τζορτζ Μπους (George 
Bush) καταγγέλλοντας την ολιγωρία της 
αμερικανικής κυβέρνησης να δράσει απο-
τελεσματικά εναντίον του AIDS. Η οργή 
του Ράφσκι, ενωμένη με θρήνο και με πα-
ράκληση, καταλήγει: «We beg, we pray, we 
demand, that this epidemic end! Not just 
so we may live, but so that Mark’s soul may 
rest in peace at last. In anger and in grief, 
this fight is not over ’til all of us is safe. ACT 
UP, fight back, fight AIDS.» [Παρακαλούμε, 
προσευχόμαστε, απαιτούμε, να σταματήσει 
αυτή η επιδημία. Όχι μόνο για να μπορέ-
σουμε να ζήσουμε εμείς, αλλά και για να 
αναπαυθεί η ψυχή του Μαρκ. Με οργή και 
σε πένθος, η μάχη αυτή δεν θα τελειώσει 
μέχρι όλοι μας να είμαστε ασφαλείς. Κινη-
τοποιηθείτε, αντισταθείτε, πολεμήστε το 
AIDS]. 

Τα δυο βίντεο μοιάζουν μεταξύ 
τους γιατί δείχνουν δυο άντρες, υποστη-
ριζόμενους από άλλους άντρες, να εκφρά-
ζουν οργή.15 Το μέλος της ACT UP Μπομπ 
Ράφσκι και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής 
Παναγιώταρος πρεκαταφέρονται εναντίον 
κάποιου, και το κάνουν όσο πιο πολύ μπο-
ρούν δημόσια. Αλλά κάπου εδώ οι ομοιό-
τητες σταματούν. Ο Ράφσκι μιλάει με μια 
φωνή που βγαίνει δύσκολα, ένα σώμα υπό 
αίρεση, μια ζωή σε διακινδύνευση, μια ταυ-
τότητα σε εποχή σκληρού στιγματισμού 
της. Η πλατφόρμα από την οποία στο τέ-
λος λέει «Act Up, fight Back, fight AIDS» 
(αντισταθείτε, αντεπιτεθείτε, πολεμήστε το 
AIDS) είναι φτιαγμένη όχι από το σκληρό 
νόμισμα της ιδεολογικής στράτευσης, αλλά 
από τη ρευστή οικονομία κάποιου που λέει 
fight back, δώσε τη μάχη και αντιστάσου, 
όσο κατανοεί και σου δείχνει ότι ο εαυτός 
από τον οποίο πολεμάς θα είναι πάντα ευ-
άλωτος.

Στη βαθιά ηθική του ευάλωτου εαυ-
τού με την οποία τελειώνει το φημισμένο 
πλάνο αρχείου με τον Μπομπ Ράφσκι (τα 
κεφάλια που κλίνουν, τα χέρια που έξω 
από το κάδρο υποψιαζόμαστε ότι πιάνουν 
το ένα το άλλο), σ’ αυτήν την ηθική μπο-
ρεί κανείς να αντιστίξει τη βία εκείνης της 
άλλης σκηνής. Δεν θέλω μόνο να συγκρί-
νω την ηθική του ευάλωτου εαυτού με την 

σεων και συνελεύσεων, υλικό από προκη-
ρύξεις, κολάζ, παραστάσεις, παρεμβάσεις, 
σχεδόν χορογραφημένες καθιστικές δια-
μαρτυρίες. Σε όλα αυτά είναι συχνά δυσ-
διάκριτο το όριο μεταξύ τέχνης και ακτι-
βισμού, αναζήτησης δημόσιου λόγου και 
απαίτησης πολιτικού ρόλου, κοινοτικής 
βιογραφίας και αυτοβιογραφίας. Τα ενώ-
νει όλα η δημιουργική οργή, η ένταση, η 
ευρεσιτεχνία της. 

Ένα εντελώς ομόλογο εγχείρημα 
είναι το επίσης γνωστό βιβλίο της Σάρα 
Σούλμαν (Sarah Schulman) The Gentrifi-
cation of the Mind: Witness to a Lost Imag-
ination (2013). Ή η ταινία του Ρομπίν Κα-
μπιγιό (Robin Campillio) 120 χτύποι το 
λεπτό (2017) που ανασυνθέτει τη δράση 
της γαλλικής ACT UP τη δεκαετία του ’90. 
Ποιος από όσους την είδαν μπορεί αλή-
θεια να ξεχάσει τη σκηνή όπου δύο ήρωες 
συζητούν, με λεπτομέρειες και για ώρα, για 
το πώς φτιάχνεται στην οικιακή μπανιέρα 
το κόκκινο υγρό που μοιάζει με αίμα (για 
να λούσουν μετά με αυτό πολιτικούς ή 
στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών)· ή την 
τραγικωμική συζήτηση για το πόση από 
τη στάχτη ενός νεκρού τους συντρόφου 
θα έπρεπε να σκορπίσουν μπουκάροντας 
στον μπουφέ ενός ιατρικού συνεδρίου και 
πόση θα έπρεπε να αποδώσουν στους δι-
κούς του.16 

Μια παρόμοια επιμονή στην κινη-
ματική ευρεσιτεχνία και τη δημιουργική 
πολιτικοποίηση της θρηνητικής οργής εί-
ναι χαρακτηριστικό τόσων άλλων ταινιών, 
άρθρων και αυτοβιογραφικών αφηγήσεων, 
ώστε δεν υπερβάλλει νομίζω κανείς αν 
μιλήσει για ιδιαίτερη παράδοση απεικονί-
σεων των δράσεων για το AIDS (ιδιαίτερα 
των οργανώσεων που συνδέθηκαν με την 
ACT UP), η οποία επανέρχεται σήμερα, κι 
αυτή, και ως μεταφορά και ως μετωνυμία. 
Ο Καμπιγιό, για να μείνω στο ίδιο παρά-
δειγμα, μολονότι προσπαθεί να ανασυνθέ-
σει πειστικά τις δράσεις και τις συζητήσεις 
της γαλλικής ACT UP στην οποία και ο 
ίδιος συμμετείχε (κάποτε μάλιστα το κάνει 
πλάνο το πλάνο, αντιγράφοντας αρχειακό 
υλικό), ταυτόχρονα επιμένει να κινηματο-
γραφεί το Παρίσι (τις βιτρίνες, τους δρό-

ρούν· όχι μια οργή που θέλει να συντηρή-
σει αυτό που δικαιωματικά ο κατοχός της 
θεωρεί ότι έχει, και ότι το έχει μόνο αυτός 
(πρβλ. Αβραμοπούλου, 2018, passim και 
ιδίως Ahmed, 2004). Η οργή που χρεια-
ζόμαστε, που δεν πρέπει να αφήσουμε να 
κοπάσει, που δίνει κίνηση στο πένθος μας 
και απαντάει στον ρατσισμό, είναι μια οργή 
που δείχνει ταυτόχρονα και το πόσο ευά-
λωτη είναι· που ξεκινάει σκυμμένη, σε συ-
νεχή διακινδύνευση, αναγκεμένα· και που 
όλη της τη δύναμη την βάζει στη φωνή, την 
απαίτηση για αλλαγή συνθηκών, στη διε-
ρώτηση, στη διακοπή και τη διάνοιξη νέων 
χώρων. Όχι στη βία, την επιβολή, τον απο-
κλεισμό, την αποσιώπηση, την υποτίμηση 
και την απειλή.

Κι ένα από τα στοιχεία στα οποία 
επιμένει αυτή η θρηνητική οργή (ή ό,τι η 
Αθηνά Αθανασίου [2017] αποκαλεί «αγω-
νιστικό πένθος»), είναι η δημιουργικότη-
τά της. Στη μειονοτική, επισφαλή και δια-
κινδυνευμένη οργή, ο στόχος είναι όχι να 
βροντοφωνάξει κανείς όσο το δυνατόν πιο 
καθεστωτικά, αλλά να διακόψει, να μιλήσει 
ρευστά, επιτελεστικά, επίμονα· να ανοίξει 
έναν χώρο για έναν λόγο που δεν προσφέ-
ρεται εξ ορισμού, και δημιουργικά να απευ-
θυνθεί. Γι αυτό και η οργή αυτή συνδέεται, 
αδιαίρετα, τόσο πολύ με τις δημιουργικές 
τακτικές της. Είναι μια οργή που γεννάει 
συνεχώς, ευρεσιτεχνικά, τους τρόπους της 
απεύθυνσής της.
 Είναι γι’ αυτό ενδεικτικό, και πα-
ραμένει εντυπωσιακό, πόσο, όσες και όσοι 
ξαναλένε τα τελευταία χρόνια την ιστορία 
της αντίστασης στο AIDS και στην πρώτη 
φοβική κοινωνική του διαχείριση, επιμέ-
νουν και στην επιτελεστική δημιουργικό-
τητα της θρηνητικής οργής. Στο σπουδαίο 
βιβλίο της Ce que le sida m’ a fait: Art et 
activism à la fin du XXe siècle, η Ελιζαμπέτ 
Λεμποβισί (Elisabeth Lebovici, 2017) ξανα-
λέει την ιστορία του AIDS και του θρήνου 
για όσους χάθηκαν ως μια ιστορία διαρκούς 
πολιτικής τεχνουργίας. Η ιστορία της δικής 
της πολιτικής συνειδητοποίησης μέσα στο 
κίνημα για το AIDS γίνεται ταυτόχρονα και 
η συλλογή ενός ετερογενούς υλικού, από 
αφίσες ως συνεντεύξεις, περιγραφές δρά-
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συγκεντρώσεις για τον Ζακ/τη Zackie στο 
κέντρο της Αθήνας, πετάνε γκλίτερ στον 
αέρα, καθιστώντας τη διαδήλωση ταυτό-
χρονα τόπο οργής, τυπικό θρήνου, αλλά 
και δημιουργική διακοπή, απαίτηση για 
φωνή.19

Φωτογραφίες σαν κι αυτήν, αλλά 
και τόσες άλλες από αυτές τις διαδηλώ-
σεις αλλά και τις συνελεύσεις, τα πάρτι, τα 
ντραγκ σόου, που ακολούθησαν το φθι-
νόπωρο του 2018, εικονογραφούν νομίζω 
καλά την ευρεσιτεχνία της οργής και την 
τεχνουργία της διακοπής. Τη χρήση του 
χώρου και την εμφάνιση, την απαίτηση 
των σωμάτων να φαίνονται στον δημό-
σιο χώρο –θυμάται εδώ κανείς, πάλι, την 
φράση των οργανώσεων της ACT UP, «ας 
γεμίσουμε την πόλη με τα σώματά μας...».

Και καθώς τις μαζεύω αυτές τις 
πρόσφατες φωτογραφίες και τις ξαναβλέ-
πω, πιο πολύ κι από την «πολυμορφία» 
τους με αιχμαλωτίζει ένα άλλο τους χαρα-
κτηριστικό: το πόσο συνδυάζουν κίνηση 
και στάση. Μολονότι βλέπεις κόσμο να 
κινείται, να φωνάζει, να χειρονομεί, την 
ίδια στιγμή μοιάζει να περιμένει, να στέ-
κεται, να γεμίζει τον δρόμο, να σηκώνει 
τα χέρια για ώρα, οι κινήσεις μοιάζουν να 
επικάθονται στο χρονικό τους σημείο και 
να θέλουν να το υπερβούν. Βλέποντας 
και ξαναβλέποντας αυτό το υλικό πλέον 
ως ένα αρχείο του παρόντος, προβάλλο-
ντάς το προς τα πίσω στη γενεαλογία του, 
συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ιδέα μου, δεν 
είναι καν μια αφηγηματική ευρεσιτεχνία 
των φωτογραφιών, να θέλουν να θυμίζουν 
στάση εκεί που υπήρχε κίνηση και πορεία. 
Αλλά είναι, αντίθετα, το γεγονός ότι αυτές 
οι φωτογραφίες που έμειναν για να θυμί-
ζουν τη θρηνητική οργή του φθινοπώρου 
του 2018 δεν είναι εκεί για να δείχνουν τε-
λικά ούτε την κίνηση ούτε τη στάση. Δεί-
χνουν την επιμονή.20

Η επιμονή

Στις βδομάδες που ακολούθησαν τον θά-
νατο του Ζακ Κωστόπουλου, η ηθοποιός 
Σοφία Μουτίδου κυκλοφόρησε δύο βί-
ντεο με την αντίδρασή της· στο ένα επι-

μους) όπως είναι σήμερα, τους ηθοποιούς 
όπως ντύνονται σήμερα, και να φτιάχνει μια 
ταινία την οποία χαρακτηρίζει «κοινοτικό 
κινηματογράφο», υπό την έννοια ότι βασί-
ζεται όχι μόνο στις μνήμες μιας κοινότητας, 
αλλά και στις δημιουργικές της δυνατότη-
τες, στη διάθεση των μελών της κοινότητας 
(από ακτιβιστές ως κινηματογραφιστές και 
ηθοποιούς) να συνεισφέρουν με πληροφο-
ρίες και υλικό, αλλά και να συμμετάσχουν.17 
 Ο κοινός παρανομαστής όλων αυ-
τών είναι το επιχείρημα ότι ακριβώς τούτη 
η επίμονη έκλυση δημιουργικότητας με την 
οποία συνδεόταν η οργή για το AIDS στη 
δεκαετία του ’80 και του ’90 ήταν και το 
στοιχείο που εξασφάλιζε τη διαρκή της δι-
ερώτηση, τη διαρκή της απεύθυνση, αλλά 
και τη διαρκή της διάθεση να συνδεθεί 
με άλλα και ομόλογα αιτήματα, αποκλει-
σμούς, αδικίες και τραύματα. Τα ιστορικά 
παραδείγματα από τα κινήματα φύλου και 
σεξουαλικότητας στα οποία, όχι τυχαία, 
επανερχόμαστε σήμερα, μας υπενθυμίζουν 
πόσο η δημιουργικότητα της οργής τους 
ήταν και ένας τρόπος να μείνει αμείωτη και 
η κοινωνική τους κριτική, ασυμβίβαστη η 
πολιτική τους ενέργεια, ουσιαστικά παρα-
γωγική η διαθεματικότητά τους, επανελευ-
σόμενη η παρέμβασή τους.18

 Και ξέρω ότι αυτή η συζήτηση, αυ-
τές οι εικόνες, αυτός ο τρόπος με τον οποίο 
ένα παρελθόν διαμαρτυρίας επανέρχεται 
στην επιφάνεια ως αρχειακό παρόν, λει-
τούργησαν και στις πρόσφατες συγκεντρώ-
σεις μετά τον χαμό του Ζακ Κωστόπουλου. 
Πόσων από όσους διάβασαν την περιγρα-
φή της δεν χαράχτηκε στον νου η σκηνή 
κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ζακ Κω-
στόπουλου, κατά την οποία η ομάδα συ-
ντρόφων του, ακολουθώντας το τυπικό της 
χριστιανικής κηδείας αλλά και διακόπτο-
ντάς το, πέταξαν γκλίτερ στο νεκροταφείο. 
«Σου τραγουδήσαμε Madonna και ρίξαμε 
παντού glitter. Αχ και να ᾽βλεπες τι συνέ-
βη. Είχε αρκετό αέρα και το glitter πετούσε 
και έκανε τις θείες και τους παππούδες να 
αστράφτουν» (Filtig, 2018). Και πόσο μα-
γική είναι η στιγμή, όπως την βλέπω εγκι-
βωτισμένη στη φωτογραφία της Τατιάνας 
Μπόλαρη, όπου διαδηλωτές, σε μια από τις 

νή μπορεί και αποσυντονίζει τον λόγο της 
εξουσίας και, κυρίως, μπορεί να απο-φυσι-
κοποιεί ό,τι παρουσιάζεται ως φυσικό και 
δεδομένο, μεταξύ άλλων την περιστολή 
της ιδιότητας του πολίτη, την άρνηση του 
δημόσιου χώρου, την απαγόρευση και τη 
διάκριση, τον αποκλεισμό και την περιθω-
ριοποίηση.
 Είναι αυτή η εκδοχή της επιμο-
νής που καλείται σήμερα να αναλάβει μια 
δουλειά περισσότερο αναγκαία από ποτέ: 
τη διερεύνηση εκείνων των κατηγοριών 
ανθρώπων, των καινούριων «τύπων» της 
ετερότητας, τους οποίους διαμορφώνει η 
κάθε νέα μορφή ρατσισμού ως αποκλει-
σμένους· την ανάσυρση και την ανάδειξη, 
παρομοίως, των νέων μορφών έμφυλης 
βίας και ομοφοβίας, και την αντίστοιχη 
σκέψη για το ποιους τύπους ανθρώπων 
αυτές δημιουργούν, και πώς τους προγρά-
φουν. Εργασία αναγκαία διότι μόνο έτσι 
μπορεί να αναλυθούν, με όρους λεπτών 
τοιχωμάτων, οι τρόποι με τους οποίους 
διαχωρίζεται σήμερα το «φυλετικά αποδε-
κτό» και το απορριμμένο, το έμφυλα τα-
ξινομημένο και το έμφυλα και σεξουαλικά 
αποκείμενο.
 Ας εξηγήσω λίγο περισσότερο το 
σημείο αυτό, ξεκινώντας από ένα στοι-
χείο στις σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές 
φύλου και σεξουαλικότητας που κάποιοι 
ίσως θεωρούν ως οξύμωρο. Παρατηρεί-
ται, δηλαδή, ότι, παράλληλα με τις πολλές 
κατακτήσεις των κινημάτων φύλου και 
σεξουαλικότητας σε πολλές χώρες, τη δι-
αρκή κίνηση της νομοθεσίας σε αυτές τις 
χώρες σε όλο και προοδευτικότερα και 
δημοκρατικότερα σχήματα σε σχέση με 
το φύλο και τη σεξουαλικότητα, υπάρχει 
σήμερα ταυτόχρονα και μια άνοδος κρου-
σμάτων έμφυλης βίας, και μια ανεξέλεγκτη 
εκ νέου διάχυση της ομοφοβίας, του ρα-
τσισμού και του σεξισμού. Η Ελλάδα είναι 
ένα καλό παράδειγμα για να δει κανείς 
αυτή την κινητικότητα κι απ’ τη μια κι απ’ 
την άλλη κατεύθυνση ταυτοχρόνως. Προ-
φανώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναλύ-
σει κανείς αυτό το οξύμωρο, και ίσως ο πιο 
διαδεδομένος, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της Ελλάδας, είναι να σκεφτεί ότι συχνά 

κρίνει οργισμένη τη διαχείριση του θανά-
του από συγκεκριμένα ΜΜΕ, στο άλλο τα 
κενά της επίσημης πληροφόρησης και την 
πορεία των επίσημων ερευνών.21 Δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι είδαν τότε αυτά τα βί-
ντεο που ανέβασε η ίδια στο κανάλι της 
στο YouTube. Όσο τα ανασυνθέτω στον 
νου, μπορεί να μην θυμάμαι όλα της τα 
επιχειρήματα –επιχειρήματα που άλλωστε 
κυκλοφόρησαν από πολλές και πολλούς, 
και σιγά σιγά συγκροτήθηκαν και ως λόγος 
από την ερευνητική δημοσιογραφία αλλά 
και τις συνηγόρους της οικογένειας του 
Ζακ Κωστόπουλου–, θυμάμαι όμως αυτά 
τα μεγάλα σε διάρκεια πλάνα, θυμάμαι πώς 
η ίδια η Μουτίδου σταματούσε και κοίταγε 
την κάμερα κατά τη διάρκεια των περιγρα-
φών της, πώς επαναλάμβανε συνεχώς «για 
να το σκεφτούμε αυτό...», πώς, σ’ εκείνες 
τις στιγμές, πέρναγαν τα δευτερόλεπτα χω-
ρίς να κάνει ή να λέει τίποτα, ακριβώς κοι-
τώντας την κάμερα, μένοντας για ώρα κυ-
ριολεκτικά πάνω σε ένα τεκμήριο που είχε 
μόλις αναδείξει ή μια πληροφορία που είχε 
μόλις μοιραστεί. Θαύμασα αυτά τα βίντεο 
καθώς συνειδητοποιούσα ότι η Μουτίδου 
δεν έκανε σε καμία περίπτωση την εισαγ-
γελέα· ότι δεν ήθελε να υποκαταστήσει 
καμία ανακριτική ή ερευνητική διαδικασία. 
Ότι αυτό που έκανε έπαιρνε τη μεγαλύτερη 
δύναμή του από τη φόρμα του: ήταν μια συ-
νεχής επιστροφή στις στιγμές της βίας, μια 
επανάληψη και επανανάγνωση στοιχείων, 
μια διαρκής υπόμνηση της δημιουργικής 
οργής και των δυνατοτήτων της. Καθώς η 
ίδια έμενε ακίνητη στο χειροτεχνικό πλάνο 
της κάμεράς της, ήταν επίσης μια διαρκής 
επιβεβαίωση της τρομερής της επιμονής.22

Όπως στις φωτογραφίες από τις συ-
γκεντρώσεις για τον θάνατο του Ζακ Κω-
στόπουλου, έτσι και στα βίντεο της Μου-
τίδου βλέπω την επιμονή να αναδεικνύεται 
και ως σύμβολο και ως στρατηγική. Άλλω-
στε, αν ο έμφυλος λόγος και τα κινήματα 
φύλου και σεξουαλικότητας εκφράστηκαν 
ιστορικά συχνά και με δράσεις που χρησι-
μοποίησαν επιτελεστικά την επιμονή (για 
παράδειγμα καθιστικές διαμαρτυρίες ή δι-
αμαρτυρίες ανθρώπων που ξάπλωναν στον 
δρόμο), το έκαναν ακριβώς γιατί η επιμο-
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οποίων διαμορφώνουν την ταξινόμηση 
του ταυτοτικού τους λόγου.

Ένας καινούριος ρατσισμός, ως 
εκ τούτου, συνεχίζει μια παλιά εργασία: 
χρησιμοποιείται ακόμα περισσότερο σή-
μερα όχι για να αποκλείσει όλους τους 
«άλλους», αλλά για να τους ταξινομήσει, 
σε αποδεκτούς, λιγότερο αποδεκτούς, και 
θανατοπολιτικά προγραμμένους. Υπάρχει 
«ο δικός μας », ο «καλός άλλος», ο «κα-
κός άλλος», ο «βρώμικος άλλος», ο «απει-
λητικός άλλος», ο «μη υπαρκτος άλλος» 
και ούτω καθεξής. Η διαφορά από προη-
γούμενες μορφές ρατσισμού είναι ότι σή-
μερα επιτείνεται η βιοπολιτική περιγραφή 
αυτών των ετεροτήτων, αναπτύσσεται 
περισσότερο δηλαδή ένας λόγος ταξινό-
μησής τους: ακριβώς επειδή για πρώτη 
φορά τόσο πολύ και το ίδιο το «εμείς» γί-
νεται τόσο πολύ αντικείμενο βιοπολιτικής 
(εσωτερικής) ταξινόμησης και επισφάλει-
ας (ο «δικός μας πολίτης» δεν είναι, δη-
λαδή, μια ενιαία κατηγορία), ακριβώς γι’ 
αυτό ένας ταξινομικός βιοπολιτικός λόγος 
προσδιορίζει πλέον τόσο πολύ και τη δια-
μόρφωση της ετερότητας. Κι είναι σ’ αυτό 
το πλαίσιο που και οι νέες μορφές ομοφο-
βίας, τρανσφοβίας και έμφυλης διάκρισης 
χρησιμοποιούνται για να ταξινομήσουν 
την έκφραση της σεξουαλικότητας και τις 
ταυτότητες που προκύπτουν από αυτήν σε 
περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές, περισ-
σότερο ή λιγότερο προγραμμένες. Όπου, 
για παράδειγμα, μια νέα μορφή ομοφοβί-
ας θα μπορούσε να είναι αυτή που διακη-
ρύσσει πόσο αποδεκτός είναι ο λευκός και 
«τακτοποιημένος» άνδρας γκέι, ακριβώς 
για να μπορεί ανενόχλητη να προγράφει 
θανατοπολιτικά την τρανς, ή τον γκέι το-
ξικοεξαρτημένο, ή την κουίρ μετανάστρια 
(Naze, 2017· Haritaworn, 2017).

Μια τρομερή επιμονή αντίστασης, 
καθώς επεκτείνει και επενδύει στην κοινό-
τητα του τραύματος, αποσταθεροποιεί και 
εξαρθρώνει ακριβώς εκείνη την εσωτερική 
ταξινόμηση που οι νέες μορφές ρατσισμού, 
έμφυλης βίας και ομοφοβίας εκμεταλλεύ-
ονται. Όσο επιμένεις να αναλύεις, όσο 
επιμένεις να συνδέεσαι και να συνυπάρ-
χεις, όσο επιμένεις να συναρθρώνεις τα 

πιστεύουμε πως η ομοφοβία, ο σεξισμός 
και ο ρατσισμός κατανικώνται πλήρως, ενώ 
απλώς έχουν φύγει από το προσκήνιο· αρ-
κεί μια κοινωνική πίεση (όπως συνέβη στη 
διάρκεια της ελληνικής κρίσης) και ξανα-
ξεπηδάνε με την ίδια ένταση. Νομίζω όμως 
ότι χρειάζεται κανείς να συνυπολογίσει 
και το εξής: η ομοφοβία, ο ρατσισμός και 
ο σεξισμός δεν είναι απλώς αντιδράσεις σε 
συγκεκριμένες ταυτότητες, κοινωνικές κα-
τηγορίες και θέσεις. Είναι επίσης και (οι) 
συνδημιουργοί τους. Και σήμερα επανερ-
γαλειοποιούνται.

Με άλλα λόγια, μόνο αν επιμένουμε 
να θυμόμαστε πόσο πολύ ο ρατσισμός (ως 
λόγος και τακτική, ως στρατηγική) δημι-
ουργεί και επιτείνει την έννοια της φυλής 
και την προωθεί ως κριτήριο διαχωρισμού 
και καθορισμού της ιδέας της «καθαρότη-
τας», πώς η έμφυλη βία και η έμφυλη διάκρι-
ση επαναφέρουν και επαναβεβαιώνουν το 
φύλο ως ταξινομικό χαρακτηριστικό, πόσο 
η ομοφοβία δημιουργεί την/τον ομοφυλό-
φιλη/ο ως διαφορετικές/ούς και αποκλει-
σμένες/ους, πώς η τρανσφοβία κατασκευ-
άζει την τρανς και τον τρανς ως μορφές 
περιθωριακές και εκβιασμένες: μόνο τότε 
μπορούμε να καταλάβουμε πόσο λειτουρ-
γικοί γίνονται σήμερα αυτοί οι λόγοι και οι 
συνυφασμένες μαζί τους πρακτικές. Γιατί 
η ίδια η εξελιγμένη μορφή του ρατσισμού, 
της φοβίας και της βίας είναι που προσκα-
λείται σήμερα για να συνδράμει στη δημι-
ουργία «αποδεκτών ταυτοτήτων» –εξαιρώ-
ντας δηλαδή κάποιες και κάποιους από τις 
προγραφές, ακριβώς για να συνεχίσει τον 
αποκλεισμό των υπολοίπων, αυτή τη φορά 
και δια λεπτών τοιχωμάτων. Σε μια εποχή 
έντονης βιοπολιτικής διαχείρισης σωμάτων 
και πληθυσμών, οι νέες μορφές ρατσισμού, 
έμφυλης διάκρισης, βίας και ομοφοβίας εκ-
μεταλλεύονται το ότι μπορούν να δημιουρ-
γούν αυτά ακριβώς τα λεπτά τοιχώματα. 
Το ότι μπορούν να προτείνουν «καθαρούς 
τύπους» των κατηγοριών τις οποιες συνε-
χίζουν να κατασκευάζουν ως καταστατικές 
ετερότητες –και να αποδίδουν σε αυτούς 
τους «καθαρούς τύπους» την αναγνώρι-
ση που δια του ίδιου λόγου αρνούνται σε 
όλους τους άλλους, αλλά και βάσει των 

ματισμών της κοινής γνώμης» που ακο-
λούθησαν τη δημοσιοποίηση των ιατρο-
δικαστικών ερευνών, άλλωστε έχει γίνει 
όλη αυτή η παράθεση από άλλους πολύ 
καλύτερα. Αυτό στο οποίο θέλω όμως 
να επιμείνω είναι να θυμίσω πόσο στην 
προκειμένη περίπτωση η επιμονή, που 
ανακάλυπτε διαρκώς νέα στοιχεία, έφερ-
νε στην επιφάνεια και το πόσο πολύ πο-
λύπλοκα κατασκευασμένα ήταν τα τζάμια 
που έκλειναν τον Ζακ Κωστόπουλο εκείνη 
την Παρασκευή ως «αυτόν εκεί»: μακριά 
κι απέναντι απ’ όσους έβλεπαν και δεν 
θέλησαν να τον βοηθήσουν, να επέμβουν, 
ή να καταθέσουν αργότερα στην αστυ-
νομία· σε σχέση αντινομικής συνύπαρξης 
με όσες έβγαζαν βίντεο κατά τη διάρκεια 
των βιαιοπραγιών εναντίον του κι έπειτα 
έσπευσαν να το διοχετεύσουν στα μίντια 
με αντίτιμο· προγραμμένος ρατσιστικά και 
θανατοπολιτικά από όσους «φιλήσυχους 
μαγαζάτορες» τώρα τον χτυπούσαν· προ-
γραμμένος βιοπολιτικά και θανατοπολιτι-
κά από μέλη των ομάδων ασφαλείας και 
του ΕΚΑΒ –που, όπως τόσοι πολλοί παρα-
τήρησαν, τον αντιμετώπιζαν ως οιονεί νε-
κρό ακόμα και πριν (βεβαιωθούν ότι έχει) 
πεθάνει· προδιαγεγραμμένος ως θύτης, ως 
εκτός νομιμότητας, και ως «αντικανονι-
κός» από τα μίντια που έσπευσαν να μετα-
φέρουν τις πρώτες ώρες (και λανθασμένα) 
την ιστορία του θανάτου του. 

Είναι η επιμονή, η επιμονή που 
βλέπαμε για μήνες στον προσωπικό λόγο 
των ανθρώπων, στην έρευνά τους, στις 
προσωπικές ιστοσελίδες, στην ίδια τη σε-
λίδα του facebook του Ζακ Κωστόπουλου 
που μεταμορφώθηκε ταυτόχρονα σε τόπο 
μνήμης και δίκτυο έρευνας,23 είναι αυτή η 
επιμονή που μάζευε τώρα τα τζάμια που 
είχαν πέσει στο σώμα του Ζακ Κωστό-
πουλου και έδειχνε την πραγματική τους 
υπόσταση. Σε τέτοιο βαθμό που όταν, λί-
γες μέρες μετά τον θάνατό του, στην πλα-
τεία Κάνιγγος έγινε στις 25/9/2018 η μι-
κρή αντι-συγκέντρωση μελών φασιστικών 
οργανώσεων, όλοι γνώριζαν τι συνέβαινε. 
Η ολιγομελής ομάδα πέταξε φυλλάδια 
που έγραφαν πως «η σιωπηλή πλειοψη-
φία δεν θα υποκύψει ποτέ στην αριστερή 

αιτήματά σου με τα αιτήματα άλλων, αυτό 
που συμβαίνει είναι να βλέπεις πόσο σαθρά 
εκ των πραγμάτων είναι αυτά τα εσωτερι-
κά τοιχώματα στα οποία βασίζονται οι νέοι 
ρατσισμοί και οι νέες φο-βίες, και πόσο, 
μολονότι δεν το δείχνουν, τα θεμέλιά τους 
παραμένουν αδύναμα. Πρέπει συνεχώς να 
ανακατασκευάζονται, συνεχώς να μπαζώ-
νονται από τους ίδιους τους νεορατσιστι-
κούς και νεοφοβικούς λόγους που καμώνο-
νται τους απλούς παρατηρητές. Υπ’ αυτήν 
την έννοια, η όλη συνθήκη της δολοφονίας 
του Ζακ Κωστόπουλου λειτουργεί ενδει-
κτικά ως προς τη διαχείριση λόγου που συ-
νέβη κατά τα ίδια τα γεγονότα και σε ένα 
συμβολικό/μεταφορικό επίπεδο.

Γιατί, αν στην αρχή προβλήθηκε 
τόσο πολύ η εικόνα ενός φιλήσυχου μα-
γαζάτορα που «αφού του σπάσανε το μα-
γαζί, έμεινε να καθαρίζει τα γυαλιά από τη 
βιτρίνα του» ως μια εικόνα φυσική, ήταν η 
άμεση και σε χρόνο διαρκή επιμονή όσων 
άρχισαν να διερωτώνται γι’ αυτή τη σκηνή 
που έδειξε πόσο πολύπλοκες φοβίες, ρα-
τσισμοί, βιοπολιτικοί διαχωρισμοί, εγκατε-
στημένοι αυτοματισμοί βίας και κυριαρχίας 
διαπλέκονταν (και στήριζαν τη φυσικοποί-
ηση) γύρω από αυτή τη σκηνή. Ο «φιλήσυ-
χος μαγαζάτορας», όπως αργότερα μάθαμε, 
μαζί με τα γυαλιά καθάριζε, ως μη όφειλε, 
και όλα τα τεκμήρια του τι είχε συμβεί· πιο 
προσεκτική (πιο επίμονη) έρευνα ανέσυ-
ρε και τις σχέσεις του άλλου «φιλήσυχου» 
γείτονα, ο οποίος φαίνεται στα βίντεο να 
χτυπάει στο κεφάλι τον Ζακ Κωστόπουλο, 
με εθνικιστικούς λόγους, αλλά και παλαι-
ότερη ανάρτησή του με την οποία επέχαι-
ρε με σεξιστικό σχόλιο για τον ξυλοδαρμό 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης Μπουτάρη. 
Και κάποια στιγμή, μέρες μετά, επίμονοι 
σχολιαστές παρατήρησαν ότι η περίφημη 
πόρτα την οποία ο Ζακ Κωστόπουλος προ-
σπαθούσε να σπάσει είχε επίσης, εκείνη την 
ώρα, αίματα από μέσα –δείχνοντας δηλαδή 
τη σωματική βία που ήδη του είχε ασκηθεί 
και ανατρέποντας τη θεωρία ότι αυτοτραυ-
ματίστηκε ενώ προσπαθούσε να βγει από 
τη βιτρίνα. Δεν θέλω εδώ να μακρύνω την 
ανάλυση αυτή, γι’ αυτό δεν αναφέρομαι 
στη σειρά άλλων «διαψεύσεων των αυτο-
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1 Δεκεμβρίου προς τη Γενική Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Αττικής, επιμένοντας στην 
απονομή δικαιοσύνης και «τον σεβασμό 
της ύπαρξής μας».

Στις 21 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο 
της Αθήνας, μέρα μεσημέρι και σε 
δημόσια θέα δολοφονήθηκε βά-
ναυσα ο Ζακ Κωστόπουλος. Ιδι-
οκτήτες με στοιχεία καθημερινού 
φασισμού και αστυνομικοί συνέ-
πραξαν στον άγριο θάνατό του 
μπροστά σε δεκάδες βλέμματα κοι-
νωνικής απάθειας.
[…]
Όλες και όλοι εμείς, οι γυναίκες, τα 
ΛΟΑΤΚΙ υποκείμενα, οι πρόσφυ-
γες, οι αντιφασίστες, οι μετανά-
στριες, οι άνθρωποι με αναπηρία, 
οι ψυχικά ασθενείς, οι κρατού-
μενοι και οι αποφυλακισμένοι, οι 
χρήστριες και οι απεξαρτημένοι, 
οι άνθρωποι που ζουν με HIV, οι 
φτωχές και οι άστεγοι λέμε ότι 
φτάνει πια. Η Zackie Oh ήταν φίλη 
μας, αδερφή μας και συντρόφισσα. 
Στις κηλίδες του δικού της αίματος 
τσαλαπατιέται η αξιοπρέπεια όλων 
μας, στο πεταμένο της παπούτσι 
συμβολίζεται η παραβίαση των χώ-
ρων μας και των εαυτών μας.25

Η διάρκεια

Κάποια στιγμή, το 1991, στο προαύλιο του 
πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας 
και σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με 
συμμετοχή της ACT UP και της τοπικής 
Coalition of Black Lesbians and Gays, η 
καθηγήτρια Ιβ Κοσόφσκι Σέτζγουϊκ (Eve 
Kosofsky Sedgwick), φορώντας το γνω-
στό μπλουζάκι της ACT UP με την επι-
γραφή «Silence=Death», ένιωσε τον χώρο 
γύρω της να στριφογυρίζει, τον χρόνο 
να κυλάει αλλιώς, πριν χάσει εντελώς τις 
αισθήσεις της. Πρόλαβε να δει και να αι-
σθανθεί, γράφει συγκλονιστικά, όχι μόνο 
σαν μέσα από τηλεσκοπικό φακό, όλη την 

σας τρομοκρατία» και «η αυτοάμυνα δεν 
είναι έγκλημα, είναι ένστικο», φωνάζο-
ντας ταυτόχρονα «πρεζάκια και γκέι δεν 
είστε αναγκαίοι» και «δεν έχει το δικαίωμα 
η κάθε αδερφή στο μαγαζί να μπαίνει του 
βιοπαλαιστή», πριν εξαφανιστούν.24 Και 
κανείς δεν είχε πια καμία αμφιβολία: είναι 
η επιμονή μας η μόνη που μπορεί να ανα-
δείξει πόσο τέτοιοι εξόφθαλμα ρατσιστικοί 
λόγοι δεν είναι μόνο η έκφραση κάποιων 
ακραίων που βρέθηκαν μπροστά σε αυτές 
τις βιτρίνες. Η στάση τους, η δυναμική της 
απεύθυνσής τους, και βεβαίως ο ρατσιστι-
κός τους λόγος και οι πρακτικές τους είναι, 
αντίθετα, εξαρχής συνδεδεμένες με τη λει-
τουργία αυτού που υποτίθεται ορίζει την 
«κανονικότητα» εκείνων των τζαμιών. Δεν 
βρίσκονται οι ρατσιστές στο άκρο αυτής 
της κανονικότητας, ένα στιγμιαίο ολίσθημα 
στον δημόσιο χώρο, είναι αντίθετα στιγμή 
κομβική του σύγχρονου καθορισμού της –
υπάρχει άλλωστε πιο ξεκάθαρη ένδειξη της 
μπανάλ συμπλοκής ρατσισμού/ομοφοβίας/
βιοπολιτικής/θανατοπολιτικής από το σύν-
θημα «δεν είστε αναγκαίοι»; Η μικρή φασι-
στική ομάδα δεν βρέθηκε (και βιντεοσκο-
πήθηκε) εκεί απλώς για να υποστηρίξει τον 
νοικοκύρη και την τζαμαρία του –θέλησαν 
απλώς να υπενθυμίσουν το μερίδιο που ού-
τως ή άλλως είχαν, ως κομβικοί συμμέτοχοι 
στη σύγχρονη, βι(αι)οπολιτική εκδοχή, και 
του νοικοκυραίου και της τζαμαρίας. Έστω 
και σχεδόν κρυφά, έστω και στιγμιαία, έστω 
και σχεδόν λάθρα.

Τρομερή επιμονή σημαίνει ότι ο λό-
γος αυτός δεν μένει αναπάντητος, αλλά το 
ξεσκέπασμα της κρυφής του καθημερινής 
μηχανικής γίνεται στοιχείο διαρκούς εγρή-
γορσης και ανάλυσης. Το απόσπασμα που 
ακολουθεί είναι λόγος συλλογικού υποκει-
μένου, έρχεται μήνες μετά, κι είναι αποτέ-
λεσμα και σύμβολο της επίμονης ανάλυσης 
και υπενθύμισης όσων χωρίζουν, αποκλεί-
ουν και νεορατσιστικά κατηγοριοποιούν 
–και μέσα από αυτή την ανάλυση και τη 
μνήμη του τραύματος, επαναλαμβάνει τη 
διάθεση για ένα ευρύ εμείς που αντιστέ-
κεται. Προέρχεται από την ανακοίνωση 
με την οποία μια σειρά συλλογικότητες 
καλούσαν για συγκέντρωση-πορεία την 

πιστεύω ότι μπορεί να ανασυνθέσει λίγο, 
ως μια ακόμα έννοια που αξίζει να ξανα-
νοίξουμε και να ξαναμοιραστούμε, την 
έννοια της διάρκειας. Το ακούς συχνά, ότι 
μια κινηματική στρατηγική πρέπει να έχει 
διάρκεια, και να αφήσει πίσω της αποτελέ-
σματα που, ομοίως, να διαρκέσουν. Κρίνο-
νται κάποτε έτσι οι κινηματικές δυναμικές 
(όπως και τα ευρετικά «εμείς») ως ατελείς 
και περιορισμένες, ακριβώς γιατί «σε λίγο 
καιρό θα έχουν ξεφτίσει». Μήπως όμως τε-
λικά το ερώτημα δεν είναι πόσο θα διαρκέ-
σει η πολιτική αιχμή που μπορεί να δώσει η 
αντίθεση σε έναν θάνατο, ή πόσο θα κρα-
τήσει μια νέα συλλογικότητα, αλλά το πώς 
θα μπορέσουμε, όλες, να λειτουργήσουμε 
με άλλες μορφές χρονικότητας και δι’ αυ-
τών κι εντός αυτών να διαμορφωθούν νέες 
μορφές πολιτικής και αντίστασης; 
 Σε ένα μοναδικό σημείο του ντοκι-
μαντέρ Orlando Ferito του Βανσάν Ντιέ-
τρ (Vincent Dieutre, 2015), εμφανίζεται 
ο ιστορικός της τέχνης και θεωρητικός 
Ζορζ Ντιντί Ιμπερμάν (Georges Didi-
Huberman), που δίνει μέσω Skype μια 
διάλεξη στο κατάμεστο κατειλημμένο θέ-
ατρο του Παλέρμο. Και λέει απερίφραστα 
σ’ αυτούς τους ανθρώπους, πολλοί από 
τους οποίους είναι μέλη των συλλογικο-
τήτων που έχουν κάνει την κατάληψη, ότι 
το συμμετοχικό και κινηματικό τους εγ-
χείρημα δεν πρόκειται να διαρκέσει για 
πάρα πολύ, ότι κάποια στιγμή η κατάλη-
ψη θα μαραζώσει, ο Δήμος θα πάρει πίσω 
το κτίριο –η κατάληψη θα έχει τελειώσει 
είτε λόγω της επιδρομής της εξουσίας, είτε 
λόγω των διαφορών των μελών των συλ-
λογικοτήτων, είτε από κούραση… είτε… 
είτε… Προφανώς, τους λέει, όλοι ήδη αι-
σθάνεστε μελαγχολικά γι᾽ αυτή την απου-
σία διάρκειας. 

Κι όμως, λέει ο Iμπερμάν, αξίζει 
από αυτή την αποτυχία να φτιάξει κανείς 
κάτι οργανωμένο. Μια οργανωμένη με-
λαγχολία, έναν οργανωμένο πεσιμισμό, 
μια θλίψη δομημένη και προσηλωμένη. 
Γιατί η ενδεχόμενη εξάντληση ή/και απο-
τυχία ενός κινήματος σήμερα μένει εντού-
τοις ένα οδόσημο για το μέλλον, μια πυγο-
λαμπίδα, ένα φωτάκι που ένα μελλοντικό, 

ευρεσιτεχνία αυτής της φοιτητικής διαμαρ-
τυρίας να πυκνώνει σε μια στιγμή, αλλά 
και τα στοιχεία της να μετατοπίζονται και 
να αλληλοαντικαθίστανται, να μπερδεύο-
νται ρευστά: το λευκό δέρμα της μιας και 
το μαύρο δέρμα του άλλου, τα στίγματα 
από την ασθένεια του AIDS στο σώμα των 
συντρόφων της και τα σημάδια που άφηνε 
ο καρκίνος στο δικό της σώμα, η ανάγκη 
και η διακινδύνευση του ενός μπλεγμένη 
με όλων των άλλων. Καθώς διαβάζω πάλι 
το κείμενό της, συνειδητοποιώ ότι, εκείνη 
τη στιγμή, η Σέτζγουϊκ δεν είδε απλώς τον 
χρόνο να στροβιλίζεται· είδε διάρκεια.26 

Η στιγμή έχει μείνει στην ιστορία 
της κουίρ θεωρίας. Στη βάση της και η 
ίδια η Σέτζγουϊκ (που έγραψε τα πιο γνω-
στά της δοκίμια κάτω από το φάσμα της 
ασθένειας, και της δικής της και των πολύ 
δικών της ανθρώπων), κι αργότερα μια σει-
ρά θεωρητικών από την Ελίζαμπεθ Φρίμαν 
(Elizabeth Freeman), την Κάρολιν Ντίνσο 
(Carolyn Dinshaw) και την Κάρλα Φρε-
κέρο (Carla Freccero) ως την Χέδερ Λαβ 
(Heather Love) και τον Τζακ Χάλμπερσταμ 
(Jack Halberstam), ανέπτυξαν τη μεγάλη 
συζήτηση για την έννοια του αντικανονι-
κού, του κουίρ χρόνου και της κουίρ χρο-
νικότητας (Barber/Clark, 2002, σελ. 1-53 
και Freccero, 2007· Halberstam, 2005· Free-
man, 2010· Love, 2007· Dinshaw, 2012). 
 Πόσο κρατάει η αίσθηση μιας στιγ-
μής κρίσης; Ποιος ορίζει πόσο διαρκεί κάτι, 
και πόσο η διάρκεια ενώνει ή ξεχωρίζει τους 
ανθρώπους; Ξέρουν, είναι αλήθεια, πολλοί 
άνθρωποι τι θα πει διάρκεια. Από όποιον 
έχει ξυπνήσει δίπλα σε έναν άλλον, κι έχει 
ήδη καταλάβει ότι η διάρκεια είναι αυτό που 
τους ενώνει και συνάμα τους χωρίζει όντας 
ταυτόχρονα τεμνόμενη μα και προσωπική, 
ως όποιον έχει αισθανθεί πόσο διαρκούν 
οι παρενέργειες μιας θεραπείας, κι εκείνον 
που διαρκώς διερωτάται πόσο κρατάει ένας 
έρωτας. Ποιον άνθρωπο, άλλωστε, δεν έχει 
απασχολήσει ως βασική η ερώτηση: πόσο 
διαρκεί το τραύμα (απάντηση: πολύ· σε 
χρόνο παλιμψηστικό...). 

Επαναφέρω έτσι επιλογικά, στο τέ-
λος αυτού του επίμονου κειμένου, την ιδέα 
του αντικανονικού χρόνου, ακριβώς γιατί 
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στώ την ομάδα για την πολύ τιμητική 
πρόσκληση, καθώς και το κοινό για 
τις σημαντικές παρεμβάσεις. Επίσης 
ευχαριστώ την ομάδα του περιοδικού 
φεμινιστιqά για την υπομονή τους και 
τις/τους κριτές αυτού του κειμένου 
για τα σχόλιά τους. Η πρώτη φράση 
του τίτλου είναι του Γιώργου Σαμπα-
τακάκη, έμμεση αναφορά στον Γιάν-
νη Κοντραφούρη.

2 Όπως και σε άλλα μου γραπτά, έτσι 
κι εδώ, δίνω μάχη ενάντια στην τάση 
να χρησιμοποιούμε το αρσενικό γέ-
νος ως πληθυντικό περιληπτικό –μια 
τάση που ξεμαθεύεται, όπως θα δουν 
οι προσεκτικές αναγνώστριες, δύσκο-
λα.

3 “Indignation pour Zak Kostopoulos”, 
Paris, Lieu-Dit, 7 Οκτωβρίου 2018 –
οργανωμένη από τον Κωνσταντίνο 
Ελευθεριάδη, τον Νίκο Γραικό και 
άλλους. Δες και Alexakis, 2018.

4 Τι είδους «εμείς-συλλογικότητα» εί-
ναι αυτή που δημιουργείται με τέτοιον 
τρόπο –ρώτησε στα σχόλιά της μια 
από τις πρώτες αναγνώστριες αυτού 
του κειμένου. Όμως ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιώ το εμείς εδώ προ-
ϋποθέτει ότι τέτοια ερωτήματα μπαί-
νουν στην άκρη, καθώς η επιτελεστι-
κή δυναμική μιας συγκέντρωσης, ή/
και μιας γενεαλογικής αναζήτησης, ή/
και μιας κοινότητας τραύματος, ή/και 
μιας μοιρασμένης θρηνητικής οργής, 
εκ των πραγμάτων δημιουργεί οιο-
νεί συλλογικότητες και κοινότητες· 
έτσι διαβάζω και την παρέμβαση της 
Τζούντιθ Μπάτλερ (ιδιαίτερα όταν 
μιλάει για ‘bodies in alliance’) στο 
Notes toward a performative theory 
of assembly (2015), και τη συζήτηση 
που το ακολούθησε. Προφανώς, στην 
ανάγνωση αυτή είμαι επηρεασμένος 
από μια ιδιαίτερα επιτελεστική χρή-
ση της ιδέας της κουίρ κοινότητας 
και την ιχνηλάτηση του σεξουαλικά 
αντικανονικού «εμείς», σε κείμενα 
για τον θρήνο, την ομοφυλόφιλη επι-
θυμία και την κουίρ κουλτούρα, πχ. 
Crimp, 1989· Bartlett, 1988· Cvetkov-

άλλο κίνημα θα αναγνωρίσει κάποτε ως το 
παρελθόν του. Μια χειρονομία αντίστασης 
είναι ήδη ο βαθμός μηδέν αυτού που μπο-
ρούμε να κάνουμε. Και είναι ήδη σημαντι-
κή, ακριβώς γιατί έχει διανοίξει διάρκεια, 
έχει ήδη δημιουργήσει, για το μέλλον, μια 
νομολογία αντίστασης, μια δυνατότητα. 
Όταν μιλάει, έτσι, κανείς για διάρκεια, αυτή 
τη διαρκή επαναφορά αξίζει να έχει στον 
νου του –κι έτσι να σκέφτεται ότι το παρόν, 
εκτός από τις αναλαμπές του παρελθόντος 
εμπεριέχει, ως διάρκεια, και τις δυνατότη-
τες του μέλλοντός του.27

 Είναι, με άλλα λόγια, καιρός να 
φτιάξουμε ένα λεξιλόγιο που να επιτρέπει 
να καταλαβαίνουμε τη διάρκεια ενός κοι-
νωνικού αιτήματος, και την επιτυχία μιας 
διεκδίκησης, με καινούριους όρους, και να 
μπορούμε να προσβλέπουμε, κι όσο γίνε-
ται ήδη να διακρίνουμε με συγκροτημένη 
θλίψη, αυτή την περίφημη «νομολογία του 
μέλλοντος». Να βλέπουμε πώς εμείς, ήδη 
την ώρα που συγκροτούμε τα ευρετικά 
εγώ ανάμεσά μας και τα ευρετικά εμείς ως 
υποσύνολό τους, την ώρα που επαναλαμ-
βάνουμε, που επιστρέφουμε, που οργιζόμα-
στε, που επιμένουμε, ήδη ανασυνθέτουμε 
και δίνουμε διάρκεια παροντική σε κινήσεις 
που προϋπήρξαν και σε άλλες που θα επέλ-
θουν. Πάλι, και πάλι, και πάλι, σε διάρκειες 
που μόνο μονοσήμαντες, και σίγουρα μόνο 
εξαντλημένες, δεν είναι.
 Πάλι λοιπόν: η οργή, η επιμονή, η 
διάρκεια. Ως απάντηση στη βία, τη φαινο-
μενικά μόνο οξύμωρη παλινόρθωση των 
ρατσισμών και της ομοφοβίας, και ως απά-
ντηση σ’ όσους προτείνουν η οργή μας να 
μη διαρκεί, η φωνή μας να μην επιμένει, και 
σ’ εκείνους που κάποτε ίσως θέλησαν η ζωή 
πολλών από μας να μην έχει διαρκέσει κα-
θόλου.

Υποσημειώσεις

1 Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου 
εκφωνήθηκε ως ομιλία στη σειρά συ-
ζητήσεων Ομόκεντροι Κύκλοι, που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Οροθετικών 
Ελλάδας «Θετική Φωνή», την 1 Νο-
εμβρίου 2018 στο καφέ Πόλις. Eυχαρι-

ντας εδώ για τραύμα, θέλω να παρα-
τηρήσω ότι ‘ενεργοποιήθηκαν’ στις 
συγκεντρώσεις και στις συνελεύσεις 
για τον Ζακ και τραύματα διαχωρι-
στικά (όχι ενοποιητικά) –τραύματα 
που υπενθύμισαν τους λόγους για 
τους οποίους κουίρ/φεμινισμός και 
αναρχία στην Ελλάδα διαφοροποιού-
νται και έχουν συγκρουστεί».

7 Δες τον εύστοχο σχολιασμό αυτή της 
τάσης από τον Γιάννη Χάρη (2015), 
αλλά και την πρόσφατη συζήτηση για 
τον όρο «γυναικοκτονία», ενδεικτικά 
Σαραντάκος, 2019.

8 Για μια συζήτηση αυτών των αντι-
δράσεων βλ. Παπανικολάου, 2012, 
και για τη σχέση τους με την «κρίση 
ως τεχνική κανονικοποίησης», δες τις 
εύστοχες παρατηρήσεις της Αθανασί-
ου, 2013.

9 Μέρος της δημοσιεύθηκε ως «Ομο-
φοβία, ρατσισμός και θανατοπολιτι-
κή», H Αυγή, 10/3/2013, https://en-
themata.wordpress.com/2013/03/10/
papanikolaoyd/

10 Αυτή είναι μια γραμμή κριτικής που 
αρθρώθηκε στην Ελλάδα από τα κι-
νήματα φύλου και σεξουαλικότητας 
τουλάχιστον από τη Μεταπολίτευ-
ση και εξής· μπορεί να τη βρει κανείς 
έντονη σε έντυπα όπως η Σκούπα, το 
Αμφί, το Κράξιμο, η Λάβρυς, αλλά 
και πιο πρόσφατα στις εκδόσεις συλ-
λογικοτήτων όπως οι Terminal 119, 
QV, Κιουρί@. Θα άξιζε επίσης κάποια 
στιγμή να παρατηρηθεί όχι μόνο η 
συνάφεια αυτού του λόγου, και μά-
λιστα σε διαφορετικές εποχές, αλλά 
και η ασυνέχειά του –η αίσθηση, 
κάθε φορά, ότι αυτή η κριτική πρέπει 
να γίνει απ’ την αρχή. Bλ. Papaniko-
laou, 2018· Athanasiou, 2018. πρβλ. 
Warner, 1993.

11 Απηχείται εδώ μια μεγάλη συζήτη-
ση περί θανατοπολιτικής, νεκρο-
πολιτικής, βιοπολιτικής και φύ-
λου. Δες, πρόχειρα, Mbembe, 2003· 
Haritaworn, Kuntsman και Posocco 
2015· αλλά και πρόσφατες αναλύσεις 
όπως της Avramopoulou, 2017 και 

ich, 2003· Kosofsky, 1993· Halberstam, 
2011. Δες και υποσημείωση 5.

5 Την ονομάζω κουίρ συλλογικότητα 
ενδεχομένως καταχρηστικά («είμαστε 
σίγουροι ότι η συλλογικότητα που κι-
νητοποιήθηκε, και ήταν αντιφατική, 
θα αυτοπροσδιοριζόταν ως κουίρ;» 
έγραψε, σωστά, μια από τις κριτικές 
αναγνώστριες αυτού του κειμένου.) 
γυρίζοντας στην έννοια που της δίνει 
αρκετά νωρίς η Τζούντιθ Μπάτλερ 
στο γνωστό άρθρο «Critically queer»: 
μια έννοια που διαρκώς επιμένει να 
αναδεικνύει «ποιοι αντιπροσωπεύ-
ονται […] και ποιοι αποκλείονται», 
«ποιες πολιτικές διευκολύνονται από 
συγκεκριμένες χρήσεις και τακτικές, 
και ποιες παραμερίζονται ή σβήνονται 
από το προσκήνιο» (Butler, 1993, σελ. 
19). Αναγνωρίζω πως ό,τι εδώ απο-
καλώ κοινότητα και συλλογικότητα 
κάποιες θα τo θεωρούσαν μάλλον 
μια «δέουσα» κοινότητα –έναν στόχο. 
Όπως όμως εξηγώ σε διάφορα σημεία, 
αν σκεφτούμε πραγματικά τον τρόπο 
με τον οποίο φαντασιακή και πραγμα-
τωμένη κοινότητα διαπλέκονται– για 
παράδειγμα στην «επιθυμία για κοινό-
τητα» που χαρακτηρίζει την έκφραση 
της κουίρ επιθυμίας κατά τον εικοστό 
αιώνα και συνδέει τις κουλτούρες του 
τραύματος –τότε βλέπουμε ότι ίσως 
δεν αξίζει να τις διαχωρίζουμε αναλυ-
τικά. Αυτή η ιδέα βρίσκεται άλλωστε 
και πίσω από άλλες μου δουλειές, βλ. 
Παπανικολάου, 2014· 2018· Papaniko-
laou, 2015· 2018.

6 Μολονότι θεωρώ ότι συμπληρώνει μα 
δεν αναιρεί την αναλυτική μου στό-
χευση σε αυτό το κείμενο, ας σημει-
ώσω εδώ την επισήμανση που πολλές 
συνομιλήτριές μου και πρώτες ανα-
γνώστριες αυτού του κειμένου έκα-
ναν σχετικά με την τραυματική στιγμή 
κατά την οποία κανείς συνειδητοποιεί 
όχι μόνο τις συλλογικότητες που δη-
μιουργούνται, αλλά και τους διαχωρι-
σμούς, τις διαιρέσεις, και τις χαμένες 
ευκαιρίες σε μια κινητοποίηση. Όπως 
επεσήμανε μια συνομιλήτριά, «μιλώ-
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επαναπροσδιορίζω και οικειοποιού-
μαι τον όρο «λεπτά τοιχώματα», με 
τρόπο που μάλλον δεν ακολουθεί το 
δικό του επιχείρημα, του αντιτίθεται 
μάλιστα ως ένα σημείο με δημιουργι-
κή, ελπίζω, επιμονή.

14 Σε αυτό το ζήτημα επανέρχονται πολ-
λές από τις συνεντεύξεις που συγκε-
ντρώθηκαν στο ντοκιμαντέρ United 
in Anger: A History of Act Up (σκην. 
Jim Hubbard, 2012). Δες και Roth, 
2017.

15 Παρατήρησα τα δύο βίντεο καθώς τα 
έβλεπα μαζί στην επικαιρότητα της 
οθόνης μου τον χειμώνα του 2012. Η 
σκηνή του Μπομπ Ράφσκι, μια από 
τις συγκλονιστικότερες στιγμές στον 
αγώνα κατά του AIDS, βρίσκεται στο 
κέντρο του ντοκιμαντέρ How to Sur-
vive a Plague (σκην. David France), 
που πρωτοπροβλήθηκε τον χειμώνα 
του 2012, εικοσιπέντε χρόνια μετά 
την ίδρυση της ACT UP. Η σκηνή με 
τον Παναγιώταρο ήταν ακόμα στο 
YouTube, ακόμα στην οθόνη μου 
όταν πρωτοείδα εκείνη την ταινία.

16 Αναφέρω αυτές τις σκηνές ενδεικτικά, 
τις σημειώνει όμως με αυτόν ακριβώς 
τον τρόπο και ο ίδιος ο Καμπιγιό στον 
σχολιασμό της ταινίας στη γαλλική 
έκδοση του DVD.

17 Δεν είναι προφανώς τυχαίο, ούτε 
θέλω να το υποτιμήσω (όσο κι αν δεν 
το αναλύω διεξοδικά) το πόσο συνδέ-
εται αυτός ο τρόπος παρέμβασης με 
μια μεγάλη γενεαλογία φεμινιστικής 
και έμφυλης έκφρασης της οργής, η 
οποία επίσης επέμεινε να δείχνει, ανά 
πάσα στιγμή, ως κεντρική, όχι τη δυ-
νατότητά της να καταστρέψει, αλλά 
τη δυνατότητά της να τεχνουργήσει 
τρόπους και διαδικασίες διακοπής, 
παρέμβασης και ανάληψης λόγου.

18 Αυτό είναι, ουσιαστικά, το επιχείρη-
μα της Σάρας Σούλμαν (Schulman, 
2013). Όταν παύει η οργή και η δημι-
ουργικότητα, λέει η Σούλμαν, έρχεται 
ο εξωραϊσμός, το gentrification. Της 
ιστορίας του κινήματος, της ταυτότη-
τας και της επιτέλεσής της, της πόλης 

της Deutscher, 2017, η οποία περιγρά-
φει πολύ χρήσιμα πώς εξελίσσονται οι 
όροι θανατοπολιτική/νεκροπολιτική 
στα κείμενα του Φουκό, πριν αναπτυ-
χθούν απο τον Αγκάμπεν και άλλους. 
Βλ. επίσης και πώς έχει επεξεργαστεί 
την έννοια της θανατοπολιτικής η Αθηνά 
Αθανασίου στα δοκίμια του Ζωή στο όριο 
(2007· βλ. και Αθανασίου 2012β· 2013). 
Για την Αθανασίου η βιοπολιτική γίνε-
ται –ή είναι πάντα και– θανατοπολιτική. 
Κάθε έκθεση στον θάνατο μας σπρώχνει 
ουσιαστικά να διερωτηθούμε τι ακριβώς 
σημαίνει πολιτικά και ως προς το φύλο, 
τη σεξουαλικότητα, την ιδιότητα του/της 
πολίτη. Αυτό είναι το νήμα που συνεχί-
ζει η ανάλυση της στο Athanasiou, 2016, 
όπου και η συζήτηση για την έννοια του 
αγωνιστικού θρήνου, από την οποία έχω 
εμπνευστεί πολλά στοιχεία του παρόντος 
κειμένου. Πρβλ. και την αναφορά στις 
σύγχρονες νεκροπολιτικές στο Athanasi-
ou, 2018.

12 Το πλαίσιο της σκέψης μου μου δί-
νεται από τη συζήτηση που έχει γίνει 
την τελευταία δεκαετία σχετικά με τον 
ρόλο που παίζει τραύμα και τραυματι-
σμός στη διαμόρφωση των κουίρ ταυ-
τοτήτων (Eribon, 2004· Munt, 2009· 
και, ιδίως για την κριτική αντίδραση 
που περιγράφεται στην εισαγωγή του, 
Ηalperin και Traub, 2010). Εντούτοις 
θεωρώ ότι υπάρχει εδώ μια σύνδεση με 
την ιδέα και την κριτική της διαθεματι-
κότητας (intersectionality), και θα άξι-
ζε να την διερευνήσουμε περαιτέρω. 
Διότι, ακριβώς αν μπορούμε να συλ-
λάβουμε τη διαθεματικότητα ως διαδι-
κασία τραυματική που δεν επιμερίζεται 
σε όλους το ίδιο, πλην όμως τη βία της 
μπορούν να την υποστούν οι πάντες, 
μόνο έτσι, νομίζω, μπορούμε να κατα-
νοήσουμε και τη διαθεματικότητα ως 
διασυνδεσιμότητα. Πρβλ. Carastathis, 
2016.

13 Δεν συμμερίζομαι άκριτα τις θέσεις 
του Σλόνερτικ και οι προσεκτικοί ανα-
γνώστες που γνωρίζουν το έργο του 
θα παρατηρήσουν ότι –στο πνεύμα 
άλλωστε και όλου μου του άρθρου– 

Θετική Φωνή, Σωματείο Υποστήρι-
ξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Οικογένειες 
Ουράνιο Τόξο, Πολύχρωμο Σχολείο, 
Proud Seniors Greece, Ομάδα ΛΟΑ-
ΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης, Gen-
eration 2.0 for Rights, Equality & Di-
versity, Ένωση Αφρικανών Γυναικών, 
Υπερήφανοι Γονείς, Χώρος Στέγασης 
Προσφύγων City Plaza. https://www.
facebook.com/justice4ZakZackie/
posts/463688260824192

26 Η σκηνή περιγράφεται και θεωρητι-
κοποιείται από την Kosofsky Sedg-
wick, 2003, σελ. 28-34, ιδ. σελ. 33. 
Εδώ παραφράζω λαμβάνοντας υπό-
ψιν και άλλες συζητήσεις αυτής της 
εμπειρίας αργότερα από την Κοσόφ-
σκι. 

27 Ο Ιμπερμάν επαναφέρει εδώ μια επη-
ρεασμένη από τον Βάλτερ Μπένγιαμιν 
άποψη για την ιστορία, τη χρονικότη-
τα της αντίστασης και τα κινήματα, 
που έχει εκφράσει σε πολλά σημεία 
του έργου του· βλ. το γνωστό δοκίμιο 
Georges Didi-Huberman, Survivance 
des lucioles (2002), αλλά και το μεγά-
λο επιμελητικό του κείμενο για την 
έκθεση Soulèvements (2016).
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ων σελίδων που την υπερασπίζονται, 
αναδεικνύοντας ακριβώς τις βαθιές 
ρατσιστικές της διαπλοκές. Για παρά-
δειγμα https://gr.dailystormer.name/
prezakia-gkei-eiste-anagkaioi/
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Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι 
αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικών 
σπουδών στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 
Βιβλία του: Singing Poets: Literature and 
Popular Music in France and Greece (Leg-
enda/Routledge, 2007), «Σαν κ’ εμένα 
καμωμένοι: Ο Καβάφης και η ποιητική της 
σεξουαλικότητας (Πατάκης, 2014) και Κάτι 
τρέχει με την οικογένεια: Έθνος, πόθος και 
συγγένεια την εποχή της κρίσης (Πατάκης, 
2018). Το βιβλίο του Greek Weird Wave: 
A Cinema of Biopolitics, θα κυκλοφορήσει 
από το Edinburgh University Press το 2020.

Erdoğan αντέδρασε αμέσως, ποινικοποιώ-
ντας το αίτημα και όσους/όσες το υπέγρα-
ψαν. Απηύθυνε κατηγορίες προδοσίας και 
τρομοκρατικής προπαγάνδας και ανακοί-
νωσε την έναρξη της ποινικής διερεύνησης 
της υπόθεσης. Μετά από την αποτυχημένη 
απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 
2016 και την κίνηση του Erdoğan να εδραι-
ώσει μια αυταρχική εξουσία, ακολούθησαν 
πειθαρχικές ενέργειες από τα πανεπιστήμια 
και κατά των πανεπιστημίων, οι οποίες είχαν 
ως αποτέλεσμα να τεθούν σε διαθεσιμότη-
τα, να διερευνηθούν ποινικά, να διωχθούν, 
να συλληφθούν και να προφυλακιστούν οι 
υπογράφοντες κι οι υπογράφουσες. Χιλιά-
δες ακαδημαϊκοί έχασαν τις δουλειές τους.
 Δύο χρόνια αργότερα, μετά τη συ-
νεπακόλουθη έξοδο των ακαδημαϊκών από 
την Τουρκία και τις προσπάθειες της ευρω-
αμερικανικής ακαδημαϊκής κοινότητας να 
απορροφήσει προσωρινά ένα ποσοστό αυ-
τών,2 στην τελετή απονομής του βραβείου 
Θάρρος Σκέψης για το 2018, η πρόεδρος 

Στις 24 Απριλίου 2018 στο Βερολίνο, το 
βραβείο Θάρρος Σκέψης της διεθνούς ορ-
γάνωσης Επιστήμονες σε Κίνδυνο (Schol-
ars at Risk) δεν απονεμήθηκε σε έναν ή μία 
ακαδημαϊκό, αλλά σε 1028 ακαδημαϊκούς 
συλλογικά. Αποδέκτες του βραβείου ήταν 
οι Ακαδημαϊκοί για την Ειρήνη (Academ-
ics for Peace / Barış İçin Akademisyenler), 
μια ομάδα ακαδημαϊκών που τον Ιανουάριο 
του 2016 υπέγραψε το αίτημα ειρήνης «Δεν 
θα συμμετέχουμε σε αυτό το έγκλημα!», το 
οποίο καλούσε την τουρκική κυβέρνηση να 
παύσει την εντεινόμενη βία που ασκεί στις 
κουρδικές επαρχίες και να επιστρέψει στις 
παγωμένες διαπραγματεύσεις με τους Κούρ-
δους –να συμμορφωθεί με το εθνικό και το 
διεθνές δίκαιο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που 
ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών από 
την Τουρκία, με κουρδική ή μη καταγωγή, 
συνασπίστηκε με αλληλεγγύη για να εγείρει 
σαφείς διεκδικήσεις απέναντι στο πολιτικό 
ταμπού της τουρκικής κρατικής βίας κατά 
των Κούρδων. Ο πρόεδρος Recep Tayyip 

Seçkin Sertdemir Özdemir, Nil Mutluer & Esra Özyürek
Εξορία και πολλότητα σε νεοφιλελεύθερους καιρούς: 

Οι ακαδημαϊκοί της Τουρκίας για την ειρήνη 
Περίληψη: Σήμερα χιλιάδες ακαδημαϊκοί από την Τουρκία, μαζί με άλλους και άλλες από τη 
Συρία, το Ιράν και την Αίγυπτο, έχουν εγκαταλείψει τις πατρίδες τους και έχουν αναζητήσει 
πνευματικό καταφύγιο σε δυτικές χώρες. Οι εξόριστοι και οι εξόριστες ακαδημαϊκοί επιχειρούν 
να ασκήσουν ποικίλες μορφές διδασκαλίας και έρευνας, τόσο στην Τουρκία όσο και στην εξο-
ρία. Ισχυριζόμαστε ότι οι σημερινοί αγώνες των αντιπολιτευόμενων ακαδημαϊκών εντός και 
εκτός Τουρκίας μάς βοηθούν να δούμε τη φύση της παγκόσμιας κρίσης στο νεοφιλελεύθερο 
πανεπιστήμιο, το οποίο στηρίζεται στις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες των παραγωγών γνώ-
σης και στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Κάποιες από τις απαντήσεις σε αυτήν την 
κρίση ίσως να βρίσκονται, όπως συνέβη τις δεκαετίες του 1930 και 1940, στα χέρια των ίδιων 
εκείνων διωκόμενων επιστημόνων που φέρνουν μαζί τους ακαδημαϊκές προοπτικές διαμορ-
φωμένες σε καταπιεστικά καθεστώτα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι Ακαδημαϊκοί για την 
Ειρήνη έχουν πετύχει δύο στόχους. Έχουν αντισταθεί μέσω μιας ειρηνικής, μη βίαιης πολιτικής 
ανυπακοής στις πολιτικές πιέσεις που τους ασκήθηκαν από την όλο και πιο αυταρχική τουρκι-
κή κυβέρνηση, τολμώντας να απαιτήσουν και να δημιουργήσουν έναν νέο, πιο πλουραλιστικό 
τουρκικό δημόσιο χώρο. Δεύτερον, έχουν τολμήσει, ακόμα και υπό την απειλή της ακαδημαϊ-
κής και πολιτικής επισφάλειας, να τηρήσουν μια κριτική στάση απέναντι στην εμπορευματο-
ποίηση και ιεραρχικοποίηση των τουρκικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και, σε απάντηση, 
να δημιουργήσουν νέους αυτόνομους τρόπους διδασκαλίας και έρευνας στις χώρες προέλευ-
σης ή φιλοξενίας. Μια προσέγγιση που θα υπερβαίνει την ανθρωπιστική στήριξη που δόθηκε 
σε αντιφρονούντες ακαδημαϊκούς έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο πλουραλιστικό τον χώρο 
του πανεπιστημίου.
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κίνδυνο ως επισκέπτες καθηγητές κι επι-
σκέπτριες καθηγήτριες, συνειδητοποιή-
σαμε ότι, όπως έχει συμβεί και σε εξόρι-
στους και εξόριστες επιστήμονες πριν από 
εμάς, θεωρητικοποιούσαμε αναστοχαστικά 
την παραγωγή γνώσης και την ακαδημαϊ-
κή απασχόληση σε συνθήκες εξορίας, συν-
θήκες που τώρα επηρεάζουν τις δικές μας 
ζωές κι εκείνες των συναδέλφων μας. Βα-
σιζόμενες στις δικές μας βιωμένες εμπει-
ρίες, στις συζητήσεις μας με εκπροσώπους 
ιδρυμάτων και σε μια σειρά από επιτόπιες 
συνεντεύξεις με δεκαπέντε Τούρκους και 
Τουρκάλες ακαδημαϊκούς σε κίνδυνο που 
διαμένουν τώρα στην Ευρώπη, εξετάζουμε 
τις δυνατότητες για ενσωμάτωση και τους 
περιορισμούς στην ενσωμάτωση των εξόρι-
στων διανοουμένων, καθώς και την πολλό-
τητα της θεσιακότητας και της παραγωγής 
γνώσης την οποία αντιπροσωπεύουν μέσα 
στις ακαδημαϊκές δομές, στην κουλτούρα 
και στην παραγωγή εντός και εκτός Τουρ-
κίας. Παρότι αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη, 
ισχυριζόμαστε ότι έχουμε πολλά να κερδί-
σουμε από μια κριτική ανάλυση της γενναι-
όδωρης στήριξης που παρέχουν στους ακα-
δημαϊκούς σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά και βο-
ρειοαμερικανικά πανεπιστήμια. Θεωρούμε 
ότι επειδή τα προσωρινά σχέδια στήριξης 
που παρέχονται σε καταρτισμένους, εξό-
ριστους ακαδημαϊκούς εγγράφονται συχνά 
στο πλαίσιο ανθρωπιστικών εγχειρημάτων, 
αντί σε εκείνο της αλληλεγγύης, οι ακαδη-
μαϊκοί που τόλμησαν να αμφισβητήσουν 
τα πολιτικά συστήματα των χωρών τους 
έγιναν μια νέα πηγή επισφαλούς εργασίας 
για το εμπορευματοποιημένο εκπαιδευτικό 
σύστημα, το οποίο χάνει έτσι την ευκαιρία 
να καταστήσει την παραγωγή γνώσης πιο 
πλουραλιστική. 
 Από τη δεκαετία του 1980, τα πα-
νεπιστήμια δραστηριοποιήθηκαν με κύριο 
στόχο την αύξηση της εμπορευματοποίη-
σης και τη διαμόρφωση πολιτικών που θα 
προάγουν τις επιχειρηματικές ικανότητες 
και τις ατομικές επιδόσεις του προσωπικού 
τους (Olssen & Peters, 2005). Επισήμως, 
τα σύγχρονα πανεπιστήμια προωθούν την 
ποικιλότητα, στη βάση της αναγνώρισης 
και της επιβεβαίωσης της πολιτισμικής και 

των Επιστημόνων σε Κίνδυνο υπογράμμι-
σε τη σύνδεση μεταξύ της υπεράσπισης των 
ακαδημαϊκών και των δημοκρατικών ελευ-
θεριών παγκοσμίως: 

Αποδέκτης του βραβείου μας σήμερα 
δεν θα είναι κάποιο θαρραλέο άτομο, 
αλλά πολλοί και πολλές που χρησι-
μοποίησαν τις δεξιότητές τους στην 
έρευνα, τη συγγραφή και τη διδασκα-
λία για να αντισταθούν σε μια σκο-
τεινή στιγμή, στην περίπτωσή τους 
στην ιστορία της τουρκικής ανώτε-
ρης εκπαίδευσης. Με αυτή την αντί-
στασή τους ενσαρκώνουν την ευθύνη 
της εξήγησης και της υπεράσπισης 
των αξιών της ανώτερης εκπαίδευ-
σης όσο κι εκείνων της δημοκρατίας.

Είμαστε τρεις από τις υπογράφουσες του αι-
τήματος των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη 
που τώρα βρισκόμαστε εξόριστες στην Ευ-
ρώπη. Η μία από εμάς, αμέσως μόλις ξεκί-
νησε η καταστολή του προέδρου Erdoğan 
τον Ιανουάριο του 2016, έχασε τη θέση της 
σε ένα τουρκικό πανεπιστήμιο, ταξίδεψε στη 
Γερμανία και πήρε την υποτροφία Philipp 
Schwarz για ακαδημαϊκούς σε κίνδυνο. Η 
άλλη παραιτήθηκε ύστερα από εκφοβισμό 
που δέχτηκε στην υπηρεσία της, εγκατα-
στάθηκε στην Ευρώπη και έγινε ανεξάρτη-
τη ερευνήτρια, εξαρτώμενη οικονομικά από 
την οικογένειά της. Η τελευταία απασχο-
λείται πλήρως για χρόνια σε αμερικανικά 
και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Για τις πρώ-
τες δύο, οι οποίες εργάζονταν στην Τουρκία 
το 2016, διεξάγεται διοικητική και ποινική 
έρευνα. Και οι τρεις ολοκληρώσαμε τον πρώ-
το κύκλο της πανεπιστημιακής μας εκπαί-
δευσης στην Τουρκία και συνεχίσαμε στην 
Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνα-
ντηθήκαμε ως εξόριστες μέσω του διεθνούς 
κινήματος αλληλεγγύης που συνασπίστηκε 
μετά την ποινικοποίηση όσων υπέγραψαν. 
Καθώς εργαζόμασταν μαζί για να αποκωδι-
κοποιήσουμε το νομικό σύστημα της Τουρ-
κίας, να πλοηγηθούμε στους μεταναστευτι-
κούς νόμους διάφορων ευρωπαϊκών χωρών 
και να πείσουμε τα πανεπιστήμια να δεχτούν 
Τούρκους και Τουρκάλες ακαδημαϊκούς σε 

ισότητα και τη διαφορά –μια ποιότητα που 
παραβλέπουν οι αξιώσεις για ποικιλότητα. 
Για την Arendt, και οι δυο ποιότητες είναι 
σημαντικές διότι: 

Αν οι άνθρωποι δεν ήταν ίσοι, δεν θα 
μπορούσαν να καταλάβουν ο ένας 
τον άλλον και εκείνους που ήρθαν 
πριν από αυτούς, ούτε να σχεδιάσουν 
το μέλλον και να προβλέψουν τις 
ανάγκες όσων θα έρθουν μετά από 
αυτούς. Αν οι άνθρωποι δεν ήταν δι-
αφορετικοί, αν ο κάθε άνθρωπος δεν 
ήταν ξεχωριστός από όσους ζουν, 
έζησαν ή θα ζήσουν, τότε δεν θα 
χρειάζονταν ούτε την ομιλία ούτε 
τη δράση για να γίνουν κατανοη-
τοί. Τα σήματα και οι ήχοι με τους 
οποίους θα επικοινωνούσαν άμεσες, 
ολόιδιες ανάγκες και επιθυμίες θα 
επαρκούσαν (1958, σελ. 175-176).

Η κατανόηση της πολλότητας από την Ar-
endt μάς βοηθάει να καταλάβουμε τη φύση 
των νέων διεκδικήσεων των πολιτικών υπο-
κειμενικοτήτων κι επίσης την πρόσφα-
τη κατάσταση επισφάλειας η οποία είναι 
βαθιά συνδεδεμένη με το παράδειγμα της 
ποικιλότητας. Με άλλα λόγια, η πολλότη-
τα μας επιτρέπει να σκεφτούμε το ανακτη-
μένο υποκείμενο ως ίσο και διακριτό δρων 
που εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα με τη 
μοναδιαία δράση και ομιλία του. Ισχυριζό-
μαστε ότι μια διερώτηση σχετικά με τους 
εξόριστους και τις εξόριστες ακαδημαϊκούς 
που βρήκαν καταφύγιο σε ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια στο πλαίσιο των πολιτικών της 
ακαδημαϊκής ποικιλότητας προσφέρει ένα 
καλό σημείο για να καταλάβουμε ότι αυτές 
οι πολιτικές είναι σε κρίση. Αν θεωρήσουμε 
τους ακαδημαϊκούς σε κίνδυνο ως πρόσφυ-
γες που τυγχάνει να είναι ακαδημαϊκοί στο 
επάγγελμα, αποκρύπτουμε τη μοναδικότητα 
των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξορί-
στηκε ο καθένας κι η καθεμιά. Δεν υπάρχει 
χώρος για να συζητήσουμε το πώς οι Ακα-
δημαϊκοί για την Ειρήνη, για παράδειγμα, 
εξορίστηκαν αφενός επειδή υπογράμμισαν 
την κρατική βία εναντίον των Κούρδων και 
αφετέρου επειδή αρνήθηκαν να είναι απλώς 

πραγματικής ποικιλότητας εντός ενός πολι-
τικού σώματος. Αυτό το παράδειγμα θεωρεί 
καθαυτές τις κοινωνικά αναγνωρισμένες δι-
αφορές ως πλούτο, ωστόσο παραμένει αδι-
άφορο απέναντι στις απροσδόκητες διαμά-
χες και τα προβλήματα που απορρέουν από 
τέτοιες διεκδικήσεις αναγνώρισης (Tassin, 
2006, σελ. 510-511). Σύμφωνα με τη Sara 
Ahmed, αυτό το παράδειγμα ποικιλότητας 
έχει χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει το 
πανεπιστήμιο στην εμπορευματοποίηση: 

η ποικιλότητα έχει μια εμπορική αξία 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας 
τρόπος που δεν θα εμπορευματοποιεί 
απλώς το πανεπιστήμιο αλλά θα με-
τατρέπει το ίδιο σε αγορά. Αυτό έχει 
χαρακτηριστεί ως «το μοντέλο Ben-
etton» της ποικιλότητας, στο οποίο η 
ποικιλότητα ορίζεται ως ένα αισθητι-
κό στιλ ή μια μέθοδος για το «επανα-
λανσάρισμα» ενός οργανισμού […] 
(και) ως ένας όρος του μάνατζμεντ 
(2012, σελ. 52).

Τέτοιες πολιτικές ποικιλότητας δεν έχουν 
σκοπό να επιλύσουν τη διαμάχη και τα πο-
λιτικά διακυβεύματα που απορρέουν από δι-
ακρίσεις και διαφορές, αλλά μάλλον να τα 
καλύψουν και να τα αποκρύψουν. Ακόμα πε-
ρισσότερο, «η λέξη ‘ποικιλότητα’ επικαλεί-
ται τη διαφορά αλλά δεν προκαλεί απαραί-
τητα τη δέσμευση για δράση ή την αναδια-
νεμητική δικαιοσύνη» (Ahmed, 2012, σελ. 
52-53). Η ίδια λογική προσεγγίζει τους εξό-
ριστους και τις εξόριστες ακαδημαϊκούς ως 
πρόσφυγες που τυγχάνει να είναι ακαδημα-
ϊκοί, κρύβοντας έτσι τις πολιτικές διεκδική-
σεις τους για αναγνώριση της ισοτιμίας τους. 
Κατά συνέπεια, μπορούν να εμφανιστούν στη 
δημόσια σφαίρα μόνο ως προσθήκη σε αυ-
τήν την ποικιλότητα ή ως μια γενναιόδωρη 
πράξη ανθρωπιστικής πολιτικής.
 Έτσι, αντί για τον όρο ποικιλότητα, 
προτιμούμε την έννοια της «πολλότητας» 
(plurality), η οποία θεωρείται από τη Han-
nah Arendt ως μια προϋπόθεση της δράσης 
και της ομιλίας. Η έννοια της πολλότητας 
είναι για την Arendt διαφορετική της ποικι-
λότητας γιατί προϋποθέτει ταυτόχρονα την 
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από την Τουρκία και αλλού. Ισχυριζόμα-
στε ότι οι σημερινοί αγώνες των αντιπολι-
τευόμενων ακαδημαϊκών εντός και εκτός 
Τουρκίας μάς βοηθούν να δούμε τη φύση 
της παγκόσμιας κρίσης στο νεοφιλελεύθε-
ρο πανεπιστήμιο, το οποίο στηρίζεται στις 
επισφαλείς εργασιακές συνθήκες των πα-
ραγωγών γνώσης και στην εμπορευματο-
ποίηση της εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι, 
όπως και τις δεκαετίες του 1930 και 1940, 
κάποιες από τις απαντήσεις μπορεί να βρί-
σκονται στα χέρια των ίδιων εκείνων διω-
κόμενων ακαδημαϊκών που φέρνουν μαζί 
τους ακαδημαϊκές προοπτικές διαμορφω-
μένες σε καταπιεστικά καθεστώτα. Ισχυ-
ριζόμαστε ότι η κατανόηση που έχουν για 
την εγγενή απειλή αποδημοκρατισμού και 
ομογενοποίησης που απευθύνει ο νεοφιλε-
λευθερισμός στην ανεξάρτητη ακαδημαϊκή 
γνώση έχει μεγάλη σημασία για τις μελλο-
ντικές διεργασίες στον ακαδημαϊκό χώρο 
των νεοφιλελεύθερων δημοκρατιών. 

Ακαδημαϊκή εξορία από τον αυταρχισμό 
και διαρκής διεθνική αλληλεγγύη

Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα χρησιμοποι-
ούν από παλιά την εξορία ως μια πολιτική 
μέθοδο για να αποβάλλουν ολόκληρες κοι-
νότητες με σκοπό την εφαρμογή της από-
λυτης κυριαρχίας. Αντιφρονούντες συγγρα-
φείς, δημιουργοί, καλλιτέχνες και στοχα-
στές που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη 
Γερμανία και άλλες χώρες υπό γερμανική 
κατοχή κατά τη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ, 
όπως ο Walter Benjamin (2006), η Sim-
one Weil (2014), ο Stefan Zweig (1943), 
η Hannah Arendt (1958, 1994) και ο The-
odor Adorno (1951), μετέτρεψαν την κα-
τάστασή τους σε μια υπαρξιακή διερώτη-
ση και παρήγαγαν μια τεράστια βιβλιογρα-
φία σχετικά με την εμπειρία του ξεριζωμού 
και την ώθηση στην εξορία από την άνοδο 
του αυταρχισμού. Οι ερωτήσεις που έθε-
σαν και οι προοπτικές που γονιμοποίησαν, 
ιδίως στις κοινωνικές επιστήμες, υπήρξαν 
μετασχηματιστικές για τις διανοητικές πα-
ραδόσεις στις χώρες φιλοξενίας τους, στις 
χώρες προέλευσης μετά τον πόλεμο, και σε 

μαριονέτες στην εμπορευματοποιημένη πα-
ραγωγή γνώσης. Ήθελαν να τονίσουν ότι η 
γνώση που έχουν για το τι συμβαίνει στις 
κουρδικές περιοχές της Τουρκίας τούς κα-
θιστά πολιτικά υπεύθυνους να δημοσιοποι-
ήσουν το θέμα. Τα ευρωπαϊκά και αμερικα-
νικά πανεπιστήμια που τους παρέχουν προ-
στασία σε μια προσωρινή βάση περιμένουν 
τώρα από αυτούς και αυτές να γίνουν εξει-
δικευμένες προσθήκες στο εργατικό δυνα-
μικό, έτοιμες να υπηρετήσουν τις κυμαινό-
μενες ανάγκες του εμπορευματοποιημένου 
εκπαιδευτικού συστήματος μόλις οι υπο-
τροφίες τους ολοκληρωθούν. Ή μήπως μπο-
ρούν, αντιθέτως, να μετατρέψουν τις εμπει-
ρίες και τον ακτιβισμό τους σε μια δύναμη 
αμφισβήτησης της βίας εναντίον των μειο-
νοτήτων και της εμπορευματοποίησης της 
γνώσης στη νέα προσωρινή πατρίδα τους;
 Για να ερευνήσουμε τη μετασχημα-
τιστική δυνατότητα των σημερινών  εξόρι-
στων ακαδημαϊκών από την Τουρκία στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη, θα δούμε πρώτα τις 
θεσμικές δομές και τις υλικές συνθήκες που 
επέτρεψαν στα προηγούμενα κύματα εξόρι-
στων επιστημόνων από τη Γερμανία τη δε-
καετία του 1930 να επιδράσουν στην ακα-
δημαϊκή κουλτούρα των ΗΠΑ και το πώς η 
εμπειρία της εξορίας ενημερώνει την κριτι-
κή τους απέναντι στο αυταρχικό κράτος. Θα 
στραφούμε ύστερα σε μια μελέτη των πο-
λιτικών διώξεων των ακαδημαϊκών σε κίν-
δυνο στην Τουρκία και στο πώς έχουν απα-
ντήσει στα δεινά τους τα διεθνή ιδρύματα 
ανώτερης εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκε-
κριμένοι εξόριστοι ακαδημαϊκοί στις χώρες 
προέλευσης και φιλοξενίας. Αυτή η ανάλυ-
ση δείχνει τις επικαλύψεις ανάμεσα σε δύο 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εμπειρία 
της εξορίας για αυτούς τους ακαδημαϊκούς: 
ανάμεσα στις διώξεις τους στην Τουρκία και 
στην έλλειψη μακροπρόθεσμων, διαρκών 
λύσεων εντός των ευρωπαϊκών πανεπιστη-
μίων. Αυτό μας επιτρέπει να συζητήσουμε 
τις θεσμικές και υλικές δυνατότητες, καθώς 
και τα εμπόδια ενός μετασχηματιστικού ακα-
δημαϊκού εμπλουτισμού της Ευρώπης μέσω 
της απορρόφησης και της συνάντησης με 
τους σύγχρονους ακαδημαϊκούς σε εξορία, 

12), ο Alvin Johnson, διευθυντής της Νέας 
Σχολής για την Κοινωνική Έρευνα (New 
School for Social Research) στη Νέα Υόρ-
κη, ίδρυσε το Εξόριστο Πανεπιστήμιο3 και 
πήρε την πρωτοβουλία να προσφέρει κατα-
φύγιο σε Γερμανούς και Εβραίους ακαδη-
μαϊκούς σε κίνδυνο. Ο Johnson μπόρεσε να 
συγκεντρώσει χρήματα για να φιλοξενήσει 
μια μακρά λίστα διακεκριμένων επιστημό-
νων, συμπεριλαμβανομένων των Max Wert-
heimer, Hans Jonas, Leo Strauss, Hannah 
Arendt και Adolph Lowe, ενώ στην άλλη 
άκρη της πόλης, το Πανεπιστήμιο Colum-
bia έγινε η νέα ακαδημαϊκή στέγη για τους 
Γερμανούς Max Horkheimer και Theodor 
Adorno (Krohn, 1993). Από όλες τις από-
ψεις, αυτή η απορρόφηση στα αμερικανικά 
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης των Γερ-
μανών και Εβραίων προσφύγων ακαδημα-
ϊκών μετά το 1933 είχε διαρκή ισχύ, παρά 
την αντισημιτική και αντιγερμανική ατμό-
σφαιρα που επικρατούσε: ως το 1947, το 
εβδομήντα επτά τοις εκατό των ακαδημαϊ-
κών που εξορίστηκαν το 1933 είχαν αποκτή-
σει πανεπιστημιακές θέσεις (Kent, 1953). 
 Το 1941, η Νέα Σχολή εγκαθίδρυσε 
ένα ακόμα εξόριστο πανεπιστήμιο στη Νέα 
Υόρκη, αυτή τη φορά για Γάλλους ακαδημα-
ϊκούς, την Ελεύθερη Σχολή Ανώτατων Σπου-
δών (L’ École Libre des Hautes Études), με 
χρηματοδότηση από τις εξόριστες κυβερνή-
σεις της Γαλλίας και του Βελγίου και στή-
ριξη από το Ίδρυμα Rockefeller (Johnson, 
1942· Zoblerg & Callamard, 1998· Chaubet 
& Loyer, 2000). Μετά το τέλος του πολέ-
μου, η Ελεύθερη Σχολή διέκοψε επισήμως 
τους δεσμούς της με τη Νέα Σχολή, εγκα-
ταστάθηκε στη Γαλλία και έγινε ένας πό-
λος έλξης για εξόριστους κοινωνιολόγους, 
ανθρωπολόγους, ιστορικούς, οικονομολό-
γους, φιλοσόφους και πολιτικούς επιστή-
μονες· εντέλει, εξελίχθηκε στη φημισμένη 
Ελεύθερη Σχολή Ανώτατων Σπουδών στις 
Κοινωνικές Επιστήμες (L’ École des Hautes 
Études en Sciences Sociales) στο Παρίσι. 
Πολλοί διακεκριμένοι Γάλλοι ακαδημαϊκοί, 
όπως ο Pierre Bourdieu, ο Jacques Derrida, 
ο Claude Lévi Strauss, ο Fernand Braudel, 
ο François Furet ή ο Thomas Piketty, έχουν 
υπάρξει μέλη αυτού του ιδρύματος που 

όλο τον κόσμο (Coser, 1984·  Wiggershaus, 
1995· Jay, 1996· Kettler & Lauer, 2005· Jen-
emann, 2007· Wheatland, 2009· Fair-Schulz 
& Kessler, 2011· Burke, 2017). Όπως σημει-
ώνει η Azade Seyhan:

Ίσως να μην είναι σύμπτωση ότι η 
κριτική στον Διαφωτισμό και στα 
ιδανικά της προόδου, της ελευθερί-
ας από την εξουσία και του κανονι-
στικού ανθρωπισμού έχουν εξεταστεί 
πιο σχολαστικά από διανοητές όπως 
ο Horkheimer και ο Adorno, η Han-
nah Arendt, και ο Walter Benjamin, 
οι ζωές και οι καριέρες των οποίων 
τέθηκαν σε κίνδυνο και διακόπηκαν 
από την εξορία και την ακρότητα 
του ναζιστικής κυριαρχίας του τρό-
μου. Οι στοχασμοί τους και οι επανα-
προσδιορισμοί της νεωτερικότητας, 
της ηθικής και της εμπρόθετης δρά-
σης καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό 
από τη συγκεκριμένη κατάσταση της 
εξορίας καθαυτής (2005, σελ. 275). 

Τέτοιες φιγούρες εξορίας έχουν αφήσει μια 
μόνιμη επίδραση στις κοινωνικές και ανθρω-
πιστικές επιστήμες. Σημαντικός για τους σκο-
πούς μας εδώ είναι ο Γερμανοεβραίος γλωσ-
σολόγος Erich Auerbach, ο οποίος απέδρα-
σε από τη Γερμανία στην Τουρκία το 1935, 
όπου και έγραψε το σημαντικότερο έργο 
του, το Mimesis (1953) που πρωτοεκδόθη-
κε στα γερμανικά το 1946. Ιδιαίτερα παρα-
γωγική στάθηκε η θεωρητική επεξεργασία 
του Auerbach στην Κωνσταντινούπολη από 
τον Edward Said για τη σημασία της απώ-
λειας της πατρίδας στην ακαδημαϊκή συνεί-
δηση και την πλεονεκτική θέση της ηθικής 
κριτικής (Said, 1993· Mufti, 1998· Konuk, 
2008, 2010). 
 Είναι σημαντικό να σημειώσουμε 
εδώ ότι οι θεσμικές και υλικές συνθήκες 
που ήταν απαραίτητες για τους εξόριστους 
διανοούμενος αυτής της περιόδου άφησαν 
το σημάδι τους στην ευρωαμερικανική ακα-
δημία. Όταν οι Ναζί κατέλαβαν την εξουσία 
το 1933 και απέλυσαν πάνω από το τριάντα 
εννέα τοις εκατό των πανεπιστημιακών δα-
σκάλων στη Γερμανία (Krohn, 1993, σελ. 
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πολύ πάνω από τον μέσο όρο της πενταετί-
ας 2011-2016 (2017β, σελ. 4), υπερβαίνο-
ντας τις 700 αιτήσεις. Το Δίκτυο μπόρεσε 
να βρει ένα ασφαλές μέρος για 366 επιστή-
μονες σε κίνδυνο μέσα στο 2017, συμπε-
ριλαμβανομένων 158 ακαδημαϊκών θέσε-
ων, η υψηλότερη σχετική επίδοση από την 
ίδρυσή του (σελ. 4)· από τους 366, οι 270 
ακαδημαϊκοί προέρχονταν από την Τουρ-
κία (σελ. 6). 
 Νέες πρωτοβουλίες έχουν ιδρυθεί 
στη μνήμη των παλαιότερων. Τον Ιούνιο του 
2016, η γερμανική κυβέρνηση και το Ίδρυ-
μα Alexander von Humboldt ίδρυσαν ένα 
ταμείο υποτροφιών με το όνομα του Γερ-
μανοεβραίου χημικού Philipp Schwarz, ο 
οποίος είχε οργανώσει την απόδραση εκα-
τοντάδων Γερμανών επιστημόνων στην 
Τουρκία, σε μια πρωτοβουλία που βοήθη-
σε να ιδρυθούν πανεπιστήμια στη νέα δη-
μοκρατία (Reisman, 2007· Konuk, 2008, 
2010· Eden & Irzik, 2012). Το ακαδημαϊ-
κό έτος 2017-2018, η Πρωτοβουλία Philipp 
Schwarz απένειμε διετείς υποτροφίες σε 
τριακόσιους ακαδημαϊκούς σε κίνδυνο από 
τη Συρία και την Τουρκία (Alexander von 
Humboldt, χ.χ.). Άλλα ιδρύματα σχετιζόμε-
να με πολιτικά κόμματα, όπως το Ίδρυμα 
Rosa Luxemburg του αριστερού κόμματος 
Die Linke (Rosa Luxemburg Stiftung, χ.χ.) 
και το Ίδρυμα Friedrich Ebert του σοσιαλ-
δημοκρατικού κόμματος (Friedrich Ebert 
Stiftung, χ.χ.), αμφότερα στη Γερμανία, στή-
ριξαν επίσης εξόριστους και εξόριστες ακα-
δημαϊκούς. Από τον Ιανουάριο του 2017, η 
Γαλλία προσκαλεί διεθνείς ερευνητές και 
ερευνήτριες που βρίσκονται σε κατάσταση 
ανάγκης μέσω του νέου Εθνικού Προγράμ-
ματος για την Αρωγή των Επιστημόνων σε 
Κίνδυνο (Programme National d’ Aide à l’ 
Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil 
-PAUSE) που μπορεί να έχει διάρκεια από 
έξι έως δώδεκα μήνες (Collège de France, 
χ.χ.). Το 2017, το πρόγραμμα PAUSE στή-
ριξε εξήντα ακαδημαϊκούς από τη Συρία και 
την Τουρκία· ωστόσο, κάποιοι και κάποιες 
από την Τουρκία δεν μπορούσαν να επω-
φεληθούν από τη στήριξη γιατί τα διαβατή-
ριά τους έχουν ακυρωθεί από την τουρκική 
κυβέρνηση και δεν μπορούν να βγουν από 

πρωτοτύπησε με τη διεπιστημονικότητά του.
 Όταν οι ακαδημαϊκοί απολύθηκαν 
μαζικά από τα γερμανικά πανεπιστήμια το 
1933, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί επιστή-
μονες, πολιτικοί και φιλάνθρωποι ανταπο-
κρίθηκαν με τη δημιουργία της Επιτροπής 
Έκτατης Ανάγκης για τους Εκτοπισμένους 
Γερμανούς και Ευρωπαίους Επιστήμονες, η 
οποία σχετιζόταν με το Ινστιτούτο Διεθνούς 
Εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη και με το Συμ-
βούλιο Ακαδημαϊκής Βοήθειας –μέχρι σήμε-
ρα σημαντικό για την προστασία των εξόρι-
στων ακαδημαϊκών, πλέον γνωστό ως Συμ-
βούλιο για Ακαδημαϊκούς σε Κίνδυνο– στη 
Μεγάλη Βρετανία (Ανώνυμος, 1933· Ανώνυ-
μος, 1935· Duggan & Drury, 1948). Η Επι-
τροπή Επιστημόνων στη Γαλλία (1933), το 
Ακαδημαϊκό Ταμείο Στήριξης στην Ολλαν-
δία (1934) και η Κοινωνία για την Προστα-
σία της Επιστήμης και της Μάθησης στη 
Βρετανία (1936) δημιουργήθηκαν για τους 
ίδιους σκοπούς (Heilbron, Guilhot & Lau-
rent, 2008, σελ. 153).
 Μαζί με νέες πρωτοβουλίες, κάποιες 
από τις παραπάνω οργανώσεις που ιδρύθη-
καν για να βοηθήσουν Γερμανούς ακαδημα-
ϊκούς στη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ βοηθούν 
και σήμερα ακαδημαϊκούς να αποδράσουν 
από άλλες χώρες. Σε μια ειρωνική ανατρο-
πή της ιστορίας, ενώ οι Γερμανοί και Εβραί-
οι ακαδημαϊκοί που διέφευγαν από το Τρίτο 
Ράιχ έψαχναν απεγνωσμένα για νέα πνευμα-
τική στέγη σε μέρη όπως οι ΗΠΑ, η Βρετα-
νία, η Ελβετία, η Τουρκία και η Παλαιστί-
νη, μεταξύ άλλων χωρών (Heilbron, Guilhot 
& Laurent, 2008, σελ. 153), οι ακαδημαϊκοί 
που φεύγουν σήμερα από την Τουρκία και 
τη Συρία συνιστούν τη μεγαλύτερη ομάδα 
ακαδημαϊκών σε κίνδυνο στην Ευρώπη, με 
εκατοντάδες Τούρκους και Τουρκάλες ακα-
δημαϊκούς να έχουν βρει πνευματική στέγη 
στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία. 
Στην Απολογιστική Έκθεση 2016-2017 του 
παγκόσμιου Δικτύου Επιστημόνων σε Κίν-
δυνο υπογραμμίζεται ότι εξαιτίας του πο-
λέμου σε Ιράκ και Συρία και των πολιτικών 
πιέσεων στα πανεπιστήμια στην Τουρκία, 
μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου 2016 και 31 Αυγού-
στου 2017, οι αιτήσεις για επείγουσα βοή-
θεια αυξήθηκαν κατά τετρακόσια τοις εκατό, 

ότι είναι «προδότες, αδαείς, αποικιοκράτες 
και ψευτοδιανοούμενοι», ο πρόεδρος Er-
doğan και η κυβερνώσα ελίτ αποκήρυξαν 
την ομάδα στα μέσα ενημέρωσης (Weaver, 
2016· Mutluer, 2017· Tekdemir, Toivanen 
& Başer, 2018, σελ. 106). Ένας ηγέτης της 
μαφίας που είναι ύποπτος για έκνομες δια-
συνδέσεις με το κράτος, απείλησε ανοιχτά 
τους ακαδημαϊκούς ότι «θα λουστεί με το 
αίμα [τους]» (Hürriyet, 2016). Αντί να φρε-
νάρουν το αίτημα, αυτές οι αντιδράσεις εί-
χαν ως αποτέλεσμα να προστεθούν πάνω 
από χίλιες υπογραφές μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας, με τον συνολικό αριθμό των 
υπογραφών να εκτοξεύεται από 1.128 σε 
2.212 ουσιαστικά εν μία νυκτί. Ταυτόχρονα, 
το Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης, το 
εθνικό ίδρυμα που επιβλέπει όλα τα πανε-
πιστήμια στην Τουρκία, άρχισε να λαμβάνει 
μέτρα εναντίον των Ακαδημαϊκών για την 
Ειρήνη. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα, ξεκίνησαν έρευνες για πειθαρχικές και 
ποινικές ευθύνες και εκατοντάδες ακαδη-
μαϊκοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ άλ-
λοι ή άλλες συνελήφθησαν (Başer, Akgönül 
& Öztürk, 2017· Özkirimli, 2017). Ως συ-
νέπεια των μέτρων έκτακτης ανάγκης που 
ακολούθησαν την αποτυχημένη απόπειρα 

τη χώρα (Collège de France, 2017). Σήμερα, 
πολλές άλλες μικρότερες πρωτοβουλίες σε 
όλη την Ευρώπη βοηθούν κάθε χρόνο εκα-
τοντάδες ακαδημαϊκούς σε εξορία μέσω της 
παροχής προσωρινών υποτροφιών ή χρημα-
τοδοτήσεων για περίοδο από λίγους μήνες 
έως και δύο χρόνια.  

Από τους Ακαδημαϊκούς για την Ειρήνη 
στους Ακαδημαϊκούς σε Εξορία

Ακριβώς όπως στη δεκαετία του 1930, όταν 
ακαδημαϊκοί εγκατέλειπαν τη Γερμανία είτε 
τμηματικά είτε πιο μαζικά, μετά από συγκε-
κριμένα γεγονότα, οι Ακαδημαϊκοί για την 
Ειρήνη, όπως ξέρουμε σήμερα, δεν ξεκίνη-
σαν ως μια οργάνωση, αλλά ως ετερόκλητοι 
και διασκορπισμένοι ενσυνείδητοι επιστή-
μονες που ενώθηκαν με αλληλεγγύη σε μία 
και μοναδική δημόσια χειρονομία, αυτή της 
συλλογής υπογραφών για το αίτημα ειρήνης 
«Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το έγκλημα!» 
στις 11 Ιανουαρίου 2016. Η αντίδραση του 
τουρκικού κράτους ήταν άμεση και πολύ πιο 
σκληρή από ό,τι περίμεναν οι υπογράφοντες 
και υπογράφουσες. Χαρακτηρίζοντας όσους 
και όσες υπέγραψαν ως «πέμπτη φάλαγγα» 
των τρομοκρατών και κατηγορώντας τους 

Πίνακας 1: Παραβάσεις δικαιωμάτων των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη4

Παραβάσεις δικαιωμάτων Δημόσιο Ιδιωτικό Σύνολο
Απομάκρυνση και απαγόρευση ανάληψης δημόσιας 
θέσης μέσω νομοθετικών διαταγμάτων + απόλυση + 
παραίτηση + συνταξιοδότηση

424 74 498

Απομάκρυνση και απαγόρευση ανάληψης δημόσιας 
θέσης μέσω νομοθετικών διαταγμάτων 378 8 386

Απόλυση 38 48 86
Παραίτηση 18 24 42
Εξαναγκασμένη συνταξιοδότηση 25 1 26
Πειθαρχική έρευνα 442 63 505
Ποινική έρευνα. Απόφαση της Επιτροπής Έρευνας: 
Απόλυση από τη δημόσια υπηρεσία. Εν αναμονή της 
έγκρισης από το Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης

107 5 112

Προληπτική διαθεσιμότητα 90 11 101
Διαθεσιμότητα από τα διοικητικά καθήκοντα 3 4 7
Σε αστυνομική κράτηση 67 3 70
Σε προφυλάκιση 2 2 4
Σε δίκη 265

Ποινή 15 μηνών με αναστολή της ανακοίνωσης της 
απόφασης 12

Ποινή 15 μηνών χωρίς αναστολή 1
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επίσημης οργάνωσης για αρκετό καιρό μετά 
τη συλλογή των υπογραφών. Οι περισσό-
τεροι κι οι περισσότερες δεν γνωρίζονταν 
μεταξύ τους και υπέγραψαν διαδικτυακά το 
αίτημα όταν το είδαν στα κοινωνικά δίκτυα, 
όπως κάνουν πολλοί προοδευτικοί ακαδη-
μαϊκοί που υπογράφουν ανάλογα αιτήματα 
παγκοσμίως μέσα από πλατφόρμες όπως η 
Change.org. Παρότι η οργάνωση Ακαδημα-
ϊκοί για την Ειρήνη υπήρχε από τον Νοέμ-
βριο του 2012, απορρόφησε όσους και όσες 
υπέγραψαν το αίτημα ειρήνης μόνο όταν οι 
πολιτικά υποκινούμενες διώξεις των ακα-
δημαϊκών το 2016 και το 2017 ώθησε τους 
Τούρκους και τις Τουρκάλες ακαδημαϊκούς 
να οικοδομήσουν πιο αποτελεσματικά δί-
κτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα ποσο-
στό αυτών το έπραξε αφού είχε εγκαταλεί-
ψει την Τουρκία, βοηθώντας έτσι να δημι-
ουργηθούν τοπικά παραρτήματα των Ακα-
δημαϊκών για την Ειρήνη στις χώρες στις 
οποίες κατέφυγαν. Παρά τις διώξεις και τις 
εκδιώξεις που βίωσαν, οι ακαδημαϊκοί από 
την Τουρκία, που τώρα εργάζονται υπό την 
αιγίδα των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη, 
συνέχισαν τις προσπάθειές τους για να δη-
μιουργήσουν νέους τόπους και πλατφόρ-
μες δημόσιας εκπαίδευσης έξω από τα πα-
ραδοσιακά όρια των πανεπιστημίων. Πα-
ραδόξως, οι διώξεις που υπέστησαν και η 
εξορία που τους επιβλήθηκε από τα τουρ-
κικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, από την ίδια 
την Τουρκία ακόμα, όπως θα δούμε, και η 
περιθωριοποίησή τους στα ιδρύματα ανώ-
τερης εκπαίδευσης στις χώρες φιλοξενίας, 
τους οδήγησαν στην αμφισβήτηση του κυ-
ρίαρχου νεοφιλελεύθερου μοντέλου των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ως ένα μοντέλο 
που παράγει αποκλεισμούς, είναι ιεραρχι-
κά οργανωμένο, εμπορευματοποιημένο και 
αγοραίο. Αυτή η κριτική προσέγγιση και το 
βίωμα της ακαδημαϊκής ζωής στην εξορία 
σημαίνει, επίσης, ότι οι εν λόγω ακαδημα-
ϊκοί επινόησαν θεαματικά νέες και ποικι-
λόμορφες, όπως τις θεωρούμε, μορφές δι-
δασκαλίας και έρευνας, τόσο στην Τουρκία 
όσο και στην εξορία στο εξωτερικό.
 Ένας υπολογίσιμος αριθμός των 
Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη έχει διαφύγει 
των διώξεων στην Τουρκία και έχει τώρα 

πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016, χι-
λιάδες από όσους και όσες είχαν υπογρά-
ψει εκδιώχθηκαν από το τουρκικό δημόσιο 
ή οδηγήθηκαν σε δίκη δυνάμει του άρθρου 
7/2 του Τουρκικού Αντιτρομοκρατικού Νό-
μου και του άρθρου 53 του Τουρκικού Ποι-
νικού Κώδικα, «για προπαγάνδα υπέρ τρο-
μοκρατικής οργάνωσης». Μαζί με όσες και 
όσους υπέγραψαν το αίτημα των Ακαδημα-
ϊκών για την Ειρήνη, απομακρύνθηκαν επί-
σης αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί ή αντιπο-
λιτευόμενες ομάδες, εργαζόμενοι και εργα-
ζόμενες σε μέσα ενημέρωσης, συγγραφείς, 
καθώς και άλλοι ακαδημαϊκοί. Σύμφωνα 
με τις πιο πρόσφατες αναφορές της Κοινής 
Πλατφόρμας για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα (2017), 5.717 ακαδημαϊκοί στην Τουρκία 
έχουν απομακρυνθεί από τις δημόσιες υπη-
ρεσίες με νομοθετικά διατάγματα της κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης. Έχασαν επίσης 
τις δουλειές τους 3.401 μέλη του ακαδημα-
ϊκού προσωπικού ιδιωτικών πανεπιστημί-
ων, καθώς το κράτος επέβαλε το κλείσιμο 
των ιδρυμάτων.
 Η πρώτη ποινική διαδικασία ενα-
ντίον τεσσάρων Ακαδημαϊκών για την Ει-
ρήνη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016, δύο 
μήνες μετά τη δημοσίευση του αιτήματος 
και τέσσερις μήνες πριν από το αποτυχη-
μένο πραξικόπημα (Academics for Peace, 
2018). Όταν σε μια συνέντευξη τύπου επα-
νέλαβαν τη δέσμευσή τους στο αίτημα, τρεις 
από αυτούς συνελήφθησαν και προφυλακί-
στηκαν για σαράντα μέρες. Τον Οκτώβριο 
του 2017, το γραφείο του εισαγγελέα Κων-
σταντινούπολης άσκησε δίωξη σε 265 υπο-
γράφοντες και υπογράφουσες με την κατη-
γορία ότι «διεξήγαν τρομοκρατική προπα-
γάνδα», ένα έγκλημα που μπορεί να επιφέ-
ρει ποινή μέχρι επτάμισι χρόνια (Butler & 
Ertür, 2017). Μέχρι τον Μάιο του 2018, σε 
πολλές από αυτές τις ακροαματικές διαδικα-
σίες, τα ποινικά δικαστήρια επιδίκασαν ποι-
νές με αναστολή και σε άλλες οι ακαδημαϊ-
κοί βρέθηκαν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες 
με πιθανή φυλάκιση (Kural, 2018).
 Θεσμικά, οι υπογράφοντες και υπο-
γράφουσες του αιτήματος ειρήνης του 2016 
«Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το έγκλημα!» 
δεν είχαν οργανωθεί στο πλαίσιο κάποιας 

άσυλο στις χώρες υποδοχής και, αντί αυ-
τού, λαμβάνουν άδειες εργασίας μέσω των 
προσωρινών υποτροφιών και επιχορηγήσε-
ων. Αυτοί οι επιστήμονες σε εξορία αντι-
μετωπίζουν έναν υψηλό κίνδυνο να γίνουν 
ανιθαγενείς ή να εγκλωβιστούν στη χώρα 
φιλοξενίας εάν το τουρκικό κράτος ακυρώ-
σει τα διαβατήριά τους. Ακαδημαϊκοί που 
σε διαφορετική περίπτωση ίσως θα έφευ-
γαν από την Τουρκία βρίσκονται εγκλωβι-
σμένοι εκεί για τον ίδιο λόγο –τα διαβατή-
ριά τους έχουν ακυρωθεί. Εγκλωβισμένοι 
στην Τουρκία, έχουν χάσει την ελευθερία 
μετακίνησης, το δικαίωμα στην εργασία και 
άλλα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Σε 
αντίθεση με τις πολιτικές συνθήκες υπό τις 
οποίες οι ακαδημαϊκοί της δεκαετίας του 
1930 αναζητούσαν καταφύγιο εκτός Γερ-
μανίας, η σημερινή κατάσταση των πολιτι-
κών διώξεων και εκδιώξεων στην Τουρκία 
δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί και δεν έχει 
γίνει αποδεκτή ως τέτοια από όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Στους ακαδημαϊκούς κύ-
κλους στη Γερμανία, για παράδειγμα, εί-
ναι οι Γερμανοί ακαδημαϊκοί με τουρκική 
καταγωγή και στενούς οικογενειακούς δε-
σμούς με την Τουρκία ή κάποιοι ιδεαλιστές, 
εθνοτικά Γερμανοί, ακαδημαϊκοί που έχουν 
θέσει σε κίνηση τα αξιοθαύμαστα γερμανι-
κά προγράμματα στήριξης και αλληλεγγύ-
ης. Η απάντηση της κάθε ευρωπαϊκής χώ-
ρας σε ακαδημαϊκούς από την Τουρκία και 
η ικανότητα των οργανώσεων διάσωσης να 
τους απορροφήσουν ποικίλλει ανάλογα με 
τη σχέση της κάθε χώρας με την Τουρκία. 
 Επιπλέον, παρότι οι ευρωπαϊκές πρω-
τοβουλίες αλληλεγγύης μέσω προγραμμά-
των υποτροφιών παίζουν έναν ενεργό και 
σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των επι-
στημόνων σε κίνδυνο, δεν είναι απαραίτητο 
ότι εκείνοι κι εκείνες που είναι πιο πιθανό 
να λάβουν μια τέτοια στήριξη διατρέχουν 
και τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Συνήθως τις 
υποτροφίες λαμβάνουν επιστήμονες που 
έχουν εκπαιδευτεί σε βορειοαμερικανικά 
και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχουν δη-
μοσιεύσει εκτενώς στην αγγλική, τη γαλλι-
κή ή τη γερμανική γλώσσα σε υψηλού κύ-
ρους επιστημονικά περιοδικά. Πράγματι, 
τα ανταγωνιστικά προσόντα γίνονται ένας 

ενσωματωθεί, αν και κατά κύριο λόγο προ-
σωρινά, στην ευρωπαϊκή και βορειοαμερικα-
νική ακαδημαϊκή και πνευματική ζωή. Μέσω 
βραχυπρόθεσμων θέσεων επισκεπτών καθη-
γητών που εξασφαλίστηκαν με προγράμματα 
όπως τα Επιστήμονες σε Κίνδυνο, Συμβού-
λιο των Ακαδημαϊκών σε Κίνδυνο και άλλα 
μικρότερα εθνικά προγράμματα, οι Ακαδη-
μαϊκοί για την Ειρήνη προσθέτουν στα ευ-
ρωπαϊκά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης 
την ίδια συνειδητή κριτική στάση που επέ-
δειξαν στην Τουρκία, έχοντας ενδυναμώ-
σει και εμβαθύνει τις αναλύσεις τους μέσα 
από τη δημιουργία νέων διεθνικών δικτύων 
αλληλεγγύης. Μαζί με εξόριστους καλλιτέ-
χνες, δημοσιογράφους και άλλους παραγω-
γούς γνώσης, καθώς και με τους ντόπιους 
συναδέλφους τους ανά την Ευρώπη, οι εξό-
ριστοι και εξόριστες ακαδημαϊκοί ασχολού-
νται με τη διευκόλυνση νέων ακαδημαϊκών, 
καλλιτεχνικών ή λογοτεχνικών συνεργασι-
ών. Ο στόχος τους είναι να διανοίξουν διε-
θνικούς και βαθιά πολυσυλλεκτικούς δημό-
σιους χώρους για την κριτική σκέψη, εντός 
των οποίων θα μπορούν να γεννηθούν νέες 
μέθοδοι και ιδεολογίες της παραγωγής γνώ-
σης. Παρότι αυτές οι δραστηριότητες υπό-
σχονται πολλά, όπως θα δούμε, οι διεθνικές 
συνδέσεις και η αλληλεγγύη που έχουν μέ-
χρι στιγμής καλλιεργηθεί θέτουν επίσης και 
προκλήσεις.

Εξορία και ανθρωπιστική δράση, ή το να 
γίνεσαι «θύμα που πρέπει να σωθεί»

Παρόλο που οι μαζικές εξορίες επιστημόνων 
στις δεκαετίας του 1930 και του 2010 μοιρά-
ζονται ορισμένες ομοιότητες, μια ανάλυση 
των διαφορών μπορεί να φέρει τη σημερινή 
στιγμή πιο ξεκάθαρα στο προσκήνιο. Ενώ 
το κύμα της δεκαετίας του 1930 έλαβε χώρα 
σε μια εποχή ολοκληρωτικών καθεστώτων, 
η σημερινή εξορία συμβαίνει σε μια εποχή 
στην οποία αναδύεται το νεοφιλελεύθερο-αυ-
ταρχικό κράτος. Ενώ η πλειοψηφία των εξό-
ριστων επιστημόνων τις δεκαετίες του 1930 
και 1940 είχαν βρεθεί να είναι ανιθαγενείς 
και έπρεπε να αιτηθούν για άσυλο και πο-
λιτειότητα, οι σημερινοί εξόριστοι ακαδη-
μαϊκοί από την Τουρκία συχνά δεν ζητούν 
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ήταν η απουσία κάποιας προγραμματικής 
ψυχολογικής υποστήριξης για τα τραύμα-
τα των επιστημόνων. Αυτός ο ανθρωπιστι-
κός φακός που είναι ενσωματωμένος στις 
τρέχουσες αποκρίσεις βλέπει τους επιστή-
μονες σε κίνδυνο όχι ως συναδέλφους που 
μπορούν δυνητικά να συνεισφέρουν στην 
ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή ζωή, αλλά ως ανή-
μπορους φιλοξενούμενους που, ενώ κανο-
νικά δεν ανήκουν στο τμήμα φιλοξενίας, η 
παρουσία τους γίνεται ανεκτή για ανθρω-
πιστικούς λόγους. 
 Ένα άλλο συχνό εύρημα είναι ότι η 
νεοφιλελεύθερη εκδοχή αυτού του ανθρω-
πιστικού λόγου παρουσιάζει τους ακαδη-
μαϊκούς σε εξορία ως επίλεκτους δυνητι-
κούς πρόσφυγες, δεδομένου ότι η προοπτι-
κή της ενσωμάτωσής τους στις επικρατού-
σες τάσεις των δυτικών κοινωνιών θεωρεί-
ται συγκριτικά καλύτερη σε σχέση με τους 
υπόλοιπους, λιγότερο μορφωμένους (αν 
και πραγματικούς) πρόσφυγες. Ως τέτοιοι, 
οι εξόριστοι και οι εξόριστες ακαδημαϊκοί 
αναμένεται να αποτελέσουν νέες συνεισφο-
ρές στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή αγορά. 
Κατά τη διάρκεια συναντήσεων με ακαδη-
μαϊκούς σε εξορία, Γερμανοί γραφειοκρά-
τες και καθηγητές ορίζουν συχνά τον ακα-
δημαϊκό χώρο ως μια «αγορά», υποδεικνύ-
οντας θέσεις στη βιομηχανία ή στην αγορά 
υπηρεσιών ως εναλλακτικές επιλογές καριέ-
ρας για τους εξόριστους και τις εξόριστες 
που δυσκολεύονται να «ενσωματωθούν» 
στις επικρατούσες τάσεις του ακαδημαϊ-
κού περιβάλλοντος της χώρας φιλοξενίας. 
Οι εξόριστοι Τούρκοι επιστήμονες βρίσκο-
νται έτσι τοποθετημένοι ως υψηλά καταρ-
τισμένοι μετανάστες στον πανεπιστημιακό 
και ερευνητικό κλάδο που κινητροδοτείται 
από την ιδεολογία της αγοράς. 
 Δεν είναι, όμως, μόνο εντός του πα-
νεπιστημίου που οι εξόριστοι κι οι εξόριστες 
θεωρούνται στο πλαίσιο της φαντασίωσης 
της «δεσποσύνης εν κινδύνω». Ορισμένες 
αλληλέγγυες οργανώσεις που προτίθενται 
να συγκεντρώσουν χρήματα για τη στήρι-
ξή τους –για παράδειγμα το συνδικάτο δα-
σκάλων στις Βρυξέλλες– ζητούν από τους 
εξόριστους και τις εξόριστες να τις προμη-
θεύσουν με φωτογραφίες και δραματικές 

ισχυρός δείκτης της δυνατότητας των εξό-
ριστων επιστημόνων να αποφύγουν τη δί-
ωξη. Αυτή η παρατήρηση αποκαλύπτει επί-
σης ότι τα ήδη εγκατεστημένα δίκτυα μέσα 
στο επισφαλές νεοφιλελεύθερο πανεπιστή-
μιο παραμένουν δομικά κλειστά στην πολ-
λότητα των φωνών, των ιδεών και των προ-
σεγγίσεων. Δημιουργεί επίσης εντάσεις και 
ανταγωνισμούς εντός του ακαδημαϊκού χώ-
ρου· οι εξόριστοι επιστήμονες που λαμβά-
νουν τέτοια βραβεία συχνά γίνονται στόχος 
της πικρίας των νεαρών ντόπιων επιστημό-
νων που δεν χαίρονται και τόσο να βλέπουν 
περισσότερο ανταγωνισμό στην όλο και πιο 
ανταγωνιστική νεοφιλελεύθερη ακαδημαϊ-
κή αγορά εργασίας. 
 Ένα επίμονο και αναπόδραστο εύ-
ρημα είναι ότι λόγω της βραχυπρόθεσμης 
φύσης της στήριξης, τα προγράμματα αλ-
ληλεγγύης στην πραγματικότητα λειτουρ-
γούν ως εγχειρήματα ανθρωπιστικής βοή-
θειας, τα οποία προσφέρουν μεν προσωρινή 
ασφάλεια σε επιστήμονες σε κίνδυνο, αλλά 
σε έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων δεν 
καταφέρνουν να τους ενσωματώσουν στους 
τοπικούς μηχανισμούς παραγωγής γνώσης 
και διδασκαλίας. Εξόριστοι κι εξόριστες στη 
Γερμανία προσπαθούσαν με δυσκολία να 
εξηγήσουν γιατί το ατυχώς πατερναλιστι-
κό όνομα του καλοπροαίρετου προγράμμα-
τος «Υιοθέτησε έναν επιστήμονα», το οποίο 
αντιστοίχιζε τους ντόπιους επιστήμονες με 
τους εξόριστους ακαδημαϊκούς, τους έκανε 
να αισθάνονται άβολα. Οι εξόριστοι και εξό-
ριστες που φιλοξενούνται από πανεπιστήμια 
δεν προσκαλούνται πάντοτε στις αίθουσες 
διδασκαλίας ή ακόμα και στις συνηθισμένες 
λειτουργίες των τμημάτων, αλλά συνήθως 
αφήνονται να τα βγάλουν πέρα μόνοι και μό-
νες τους, σχεδόν σε πλήρη απομόνωση από 
τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Αισθάνονται 
ότι θεωρούνται αντικείμενα ανθρωπιστικών 
πολιτικών και όχι συνάδελφοι, κι έτσι περ-
νούν τους τρεις ως είκοσι τέσσερις μήνες 
της στήριξής τους σε σύγχυση σχετικά με το 
πού να επικεντρώσουν την ενέργειά τους. Σε 
ένα ιδιαιτέρως εύγλωττο εύρημα, μια συχνή 
αντίρρηση που ακούσαμε από το προσωπι-
κό των ιδρυμάτων φιλοξενίας σχετικά με 
τη φιλοξενία των επιστημόνων σε κίνδυνο 

 Η μετασχηματιστική δυνατότητα των 
εξόριστων επιστημόνων σε   νεοφιλελεύ-
θερους καιρούς

Όπως μπορεί να φανεί στα ευρήματα και την 
ανάλυση παραπάνω, εξαιτίας της πλαισίω-
σης των επιστημόνων σε κίνδυνο με τους 
όρους μιας αφήγησης θύματος-διώκτη-σω-
τήρα, ένα κατ’ εξοχήν πολιτικό πρόβλημα, 
το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο χώρες που 
ποινικοποιούν την ελευθερία της έκφρασης 
αλλά επίσης και την επισφαλειοποίηση της 
ακαδημαϊκής εργασίας στις νεοφιλελεύθε-
ρες κοινωνίες ανά τον κόσμο, αντιμετωπί-
ζεται ως ανθρωπιστικό πρόβλημα για το 
οποίο εφαρμόζονται προσωρινές λύσεις. 
Όταν έκαναν την εμφάνισή τους σε ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια ως εξόριστοι κι εξόρι-
στες, οι Ακαδημαϊκοί για την Ειρήνη βρέ-
θηκαν ενώπιον ενός ακαδημαϊκού κατε-
στημένου στην Ευρώπη που είχε έμμεσα 
αποδεχτεί τις νεοφιλελεύθερες τροπικότη-
τες της παραγωγής γνώσης και εργασίας, 
συμπεριλαμβανόμενης και της ακαδημαϊ-
κής επισφάλειας. Αντίθετα από τους προ-
κατόχους τους της δεκαετίας του 1930, οι 
οποίοι είχαν διαφύγει σε (λίγο ή πολύ) φι-
λελεύθερα καθεστώτα, οι σημερινοί εξό-
ριστοι επιστήμονες αναζητούν καταφύγιο 
σε ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πα-
νεπιστήμια που βρίσκονται υπό την πίεση 
του νεοφιλελευθερισμού από τη δεκαετία 
του 1980 (Thompson, 1970· Altbach, 2001· 
Radice, 2013· Rustin, 2016). Από εκείνη 
την εποχή, το πανεπιστήμιο θεωρείται όλο 
και περισσότερο ως ένα σύστημα που ρυθ-
μίζεται από τις αρχές της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, καθιστώντας έτσι τις ερ-
γασιακές συνθήκες των ακαδημαϊκών όλο 
και πιο εύθραυστες και επισφαλείς (Gee, 
2017). Η έρευνα έχει υπαχθεί σε κριτήρια 
κατάταξης και έχει υποβαθμιστεί σε συντε-
λεστές απήχησης και εργαλειοποίηση της 
γνώσης (Burawoy, 2010). Ακολουθώντας 
τις ανάγκες της αγοράς, αυτό το νεοφιλε-
λεύθερο πλαίσιο μειώνει το σθένος δημο-
κρατικών αξιών και αρχών όπως η ακαδη-
μαϊκή ελευθερία, ο κριτικός διάλογος, η 
δημόσια εμπλοκή, η αναστοχαστικότητα 
και η πολλότητα, πηγαίνοντας όλο και πιο 

ιστορίες ακαδημαϊκής οδύνης στην Τουρκία 
για να τις χρησιμοποιήσουν στις καμπάνιες 
τους. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης τεί-
νουν να απεικονίζουν τους εξόριστους ακα-
δημαϊκούς ως θύματα που πρέπει να σωθούν 
από τους διώκτες τους –στην περίπτωση της 
Τουρκίας, από τον διαταραγμένο δικτάτορα 
Erdoğan. Αναζητώντας ιστορίες θυματοποί-
ησης, ικανοποιούνται με τις ζουμερές ιστο-
ρίες απόδρασης των εξόριστων επιστημό-
νων. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 
openDemocracy, μια από τις συγγραφείς του 
παρόντος άρθρου, η Nil Mutluer, αφηγήθη-
κε τη συνάντησή της με τα κυρίαρχα μέσα 
ενημέρωσης:

Το δυτικό βλέμμα χρειάζεται νέα θύ-
ματα και προφανώς βλέπει σε εμένα 
ένα από αυτά τα νέα θύματα. Πώς το 
ξέρω αυτό; Το διαβάζω στην εφημε-
ρίδα, στη Wall Street Journal [Par-
kinson & Peker, 2016], τουλάχιστον. 
Να τι έγραψε για μένα η Wall Street 
Journal στις 24 Αυγούστου 2016:
«Στην Κωνσταντινούπολη, η Nil Mut-
luer άρπαξε την τρίχρονη κόρη της 
και έτρεξε με μια βαλίτσα προς τις 
τουρκικές ακτές. Η πρώην καθηγή-
τρια στο τμήμα κοινωνιολογίας του 
πανεπιστημίου του Νισάντασι μό-
λις που κατάφερε να διαφύγει από 
τον κλοιό του έθνους που σφίγγει 
διαρκώς. “Οι αρχές έχουν ήδη αρ-
χίσει να ανακρίνουν συναδέλφους 
στα αεροδρόμια”, είπε η Δρ Mutlu-
er, μια δυτικόφιλη φιλελεύθερη που 
πήρε το πλοίο για την Ελλάδα, καθ’ 
οδόν προς μια ακαδημαϊκή θέση στο 
Βερολίνο».
Είναι μια εντυπωσιακή εισαγωγή για 
ένα άρθρο εφημερίδας, έτσι δεν εί-
ναι; Μια ακαδημαϊκός, ανύπαντρη 
μητέρα, διαφεύγει με μόνο μία βαλί-
τσα και την τρίχρονη κόρη της, μέσω 
Ελλάδας μάλιστα! Πολύ συγκινητι-
κό επίσης –ακριβώς το είδος της αν-
θρωπιστικού ενδιαφέροντος ιστορίας 
θυματοποίησης που το δυτικό βλέμ-
μα φαίνεται ότι απαιτεί από τα μέσα 
ενημέρωσης.
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πολιτικούς αγώνες στην Τουρκία. Οι περισ-
σότεροι υπογράφοντες κι οι περισσότερες 
υπογράφουσες δεν περίμεναν ότι θα συμ-
βεί κάποια μεγάλη αλλαγή ως αποτέλεσμα 
της ελάχιστης πράξης της υπογραφής μιας 
έκκλησης, ένιωθαν όμως ότι οφείλουν μια 
πράξη μαρτυρίας της εντεινόμενης βίας. 
 Ισχυριζόμαστε ότι ως εξόριστοι συ-
νείδησης οι Ακαδημαϊκοί για την Ειρήνη  
βρίσκονται σε θέση να θεμελιώσουν ένα 
νέο πλαίσιο σκέψης σε Ευρώπη και Τουρ-
κία, ένα πλαίσιο που θα επικεντρώνεται σε 
διαρκείς λύσεις, όχι σε ανθρωπιστικά κου-
κουλώματα. Μαζί με τους συνυπογράφοντες 
και τις συνυπογράφουσες που είναι ακόμα 
στην Τουρκία, οι εξόριστοι κι οι εξόριστες 
ακαδημαϊκοί προσφέρουν λύσεις μέσω της 
ευθείας κριτικής στις οστεοποιημένες ακα-
δημαϊκές δομές και ιεραρχίες και τη σφυ-
ρηλάτηση νέων πεδίων διεθνικής δημιουρ-
γίας γνώσης. 
 Οι εξόριστοι κι εξόριστες Ακαδη-
μαϊκοί για την Ειρήνη που παλεύουν με 
την επισφαλειοποίηση και την περιθωριο-
ποίηση κατά τη διαμονή τους στα ιδρύμα-
τα φιλοξενίας έξω από την Τουρκία είναι 
στην πραγματικότητα ήδη εξοικειωμένοι κι 
εξοικειωμένες με τέτοιες μορφές κοινωνι-
κής ανασφάλειας. Στις αρχές της δεκαετί-
ας του 2000, η παγκόσμια έκταση της νεο-
φιλελευθεροποίησης είχε ήδη εμπορευμα-
τοποιήσει τη γνώση και την εργασία στα 
τουρκικά πανεπιστήμια (Inal & Akkaymak, 
2012), αν και με μεγαλύτερο συγκεντρω-
τισμό (Vatansever & Yalçin, 2016). Οι αλ-
λαγές στη δομή των τουρκικών πανεπιστη-
μίων μετά το πραξικόπημα του 1980 σκό-
πευαν να μεταβάλλουν τη λειτουργία, τους 
σκοπούς και την εμβέλειά τους, ώστε να τα 
μετατρέψουν σε ανταγωνιστικά, ιεραρχικά 
και κεντρικά ελεγχόμενα ιδρύματα. Επί της 
ουσίας, η θεσμική αυτονομία των πανεπι-
στημίων και η ακαδημαϊκή ελευθερία των 
επιστημόνων δέχονται αμφότερες επιθέσεις 
εδώ και δεκαετίες στην Τουρκία. Έχει από 
καιρό απαιτηθεί από τα τουρκικά πανεπι-
στήμια να αποδεικνύουν τους εαυτούς τους 
μέσω της επιχειρηματικότητάς τους, μη δο-
κιμαζόμενα ούτε στο ελάχιστο με βάση την 
επιστημονική αριστεία, αλλά σύμφωνα με 

κοντά στην απο-δημοκρατικοποίηση (Masao, 
2002· Giroux, 2004· McClennen, 2010· Bu-
rawoy, 2010· Woodman, 2017· Keily, 2017). 
Αυτός ο νεοφιλελεύθερος μετασχηματισμός 
του πανεπιστημίου επηρεάζει άμεσα την το-
ποθέτηση των νεοεισερχόμενων στη θέση 
του «άλλου» ή της «άλλης» στην ακαδη-
μαϊκή ιεραρχία. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, 
οι εξόριστοι ακαδημαϊκοί συχνά συναντούν 
ταυτόχρονα και αστόχαστα τις λέξεις «εν-
σωμάτωση» και «ανταγωνισμός» ως μέρος 
του λεξικού της επίμονης πρακτικής αντί-
στασης της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοι-
νότητας στη διεθνοποίηση και τη διαφορά, 
παρά τις θεσμικές δεσμεύσεις της στην ποι-
κιλότητα. Αυτό το κενό μεταξύ των δομών 
ποικιλότητας και της εμπειρίας των ακαδη-
μαϊκών σε εξορία που τις ενσαρκώνουν εί-
ναι αυτό που η Sarah Ahmed έχει ονομάσει 
«μη επιτελεστικότητες» –θεσμικές δομές 
που «δεν πραγματώνουν αυτό που ονομά-
ζουν» (2012, σελ. 119). 
 Όπως και οι προκάτοχοί τους κατά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρ-
κοι και οι Τουρκάλες ακαδημαϊκοί σε εξορία 
είναι σήμερα εξόριστοι συνείδησης, έχοντας 
ασκήσει εμπεριστατωμένη κριτική, πολύ πριν 
από την άφιξή τους ως εξόριστοι και εξόρι-
στες, στο κατεστημένο ενός μακροχρόνιου 
κύκλου βίας ενάντια στις μειονότητες της 
πατρίδας τους. Η υπογραφή του αιτήματος 
ειρήνης «Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το 
έγκλημα!» ήταν μια πράξη ακαδημαϊκής συ-
νείδησης και πολιτικού θάρρους, μια πράξη 
που σκόπευε να υπερασπιστεί την πολλότη-
τα και μια διαρκή πολιτική και δομική εναλ-
λακτική στον εχθρικό εθνικιστικό λόγο της 
κοινωνικής ενότητας. Ο στόχος ήταν να σπά-
σει ο κύκλος της βίας και να αμφισβητηθεί 
η κατεστημένη πολιτική εστιάζοντας στην 
πιθανότητα μιας ειρήνης που θα βασίζεται 
στις αρχές της πολλότητας και των δημοκρα-
τικών δικαιωμάτων. Όσοι και όσες υπέγρα-
ψαν δεν απαιτούσαν μόνο μια Τουρκία που 
θα είναι συμπεριληπτική της εθνοτικής και 
πολιτισμικής διαφοράς, αλλά επίσης και μια 
τροπικότητα κριτικής σκέψης που θα ανα-
γνωρίζει την ισότιμη πολλαπλότητα των ιδε-
ών και των απόψεων, ιδίως στον βαθμό που 
αυτές σχετίζονται με τους εξελισσόμενους 

ομιλητές απολυμένους ακαδημαϊκούς. Η 
πρώτη Ακαδημία Αλληλεγγύης (Dayaniş-
ma Akademileri) ιδρύθηκε στο Κοτσαέλι 
τον Σεπτέμβριο του 2016. Αυτή τη στιγμή, 
το κίνημα είναι αφοσιωμένο στην εξεύρε-
ση δημιουργικών λύσεων στα επίμονα ακα-
δημαϊκά προβλήματα που έχουν ανακύψει 
μετά τις διώξεις: στην ανάθεση της ανεπί-
σημης επίβλεψης για φοιτητές των οποίων 
οι επιβλέποντες έχουν απολυθεί και την 
οργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων ώστε 
υπάρχοντες και νέοι φοιτητές καθώς και το 
γενικό κοινό να συνεχίσουν να διδάσκονται 
από τους απολυμένους επιστήμονες. Σήμε-
ρα, αυτές οι δέκα Ακαδημίες Αλληλεγγύης 
εργάζονται από κοινού, οργανώνοντας τα-
κτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα όπως η 
παραγωγή της γνώσης, η χειραφέτηση των 
διανοούμενων, τα αυτόνομα πανεπιστήμια 
ή το πώς μπορούν να αμφισβητηθούν οι δι-
αχωρισμοί μεταξύ των φυσικών, των κοι-
νωνικών και των ανθρωπιστικών επιστη-
μών. Φιλοδοξούν να χτίσουν μια αυτόνο-
μη, οριζόντια, ποικιλόμορφη, κριτική και 
διεπιστημονική ακαδημία. 

Ποιοι είμαστε; Είμαστε ακαδημαϊ-
κοί που έχουμε βιώσει στον βαθμό 
που μας αναλογεί τη διαδικασία της 
νεοφιλελεύθερης αυταρχικοποίησης 
στην Τουρκία, και έχουμε απολυθεί 
από τις θέσεις μας στα πανεπιστήμια 
επειδή σταθήκαμε ενάντια στην κα-
ταπίεση, στον πόλεμο, στη βία και 
στην αδικία. Οι σκοποί; Σκοπεύου-
με να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή 
παραγωγή γνώσης με τις προτεραι-
ότητες της ειρήνης, της μη βίας και 
της δικαιοσύνης στην κοινωνικοπο-
λιτική σφαίρα. Σκοπεύουμε να συ-
νεχίσουμε τέτοιες διαδικασίες πα-
ραγωγής γνώσης και σε μη πανεπι-
στημιακές σφαίρες. Σκοπεύουμε να 
διατηρήσουμε τη σχέση μας με την 
τόλμη για γνώση, η οποία απαιτεί 
θάρρος στην παραγωγή και τον δια-
μοιρασμό της γνώσης, θέτοντας ως 
προτεραιότητα την ειρήνη απέναντι 
στις αυταρχικές δομές. Για να πετύ-
χουμε κάτι τέτοιο, σκοπεύουμε να 

την αφοσίωσή τους στην κυβέρνηση. Για 
αυτόν τον λόγο η τρέχουσα πολιτική πίεση 
που ασκείται στους ακαδημαϊκούς από τις 
διοικήσεις των πανεπιστημίων και το Συμ-
βούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης, το κρατικό 
ίδρυμα που επιβλέπει όλα τα πανεπιστήμια 
στην Τουρκία, ήταν γρήγορη και αποτελε-
σματική· οι δομές και το προσωπικό ήταν 
ήδη στις θέσεις τους (Ozyurek, 2018).
 Όσοι και όσες από τους Ακαδη-
μαϊκούς για την Ειρήνη παραμένουν στην 
Τουρκία αντιμετωπίζουν μαζί με τις πολι-
τικές πιέσεις και άλλες που ασκούνται από 
την αγορά. Έχουν απολυθεί και έχουν μπει 
στη μαύρη λίστα, κι έτσι δεν μπορούν να 
βρουν δουλειά σε τουρκικά πανεπιστήμια, 
ενώ πολλοί και πολλές έχουν αποκλειστεί 
από οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα. 
Λίγο μετά τη δημοσίευση του αιτήματος ει-
ρήνης και τη συνεπακόλουθη δίωξη, έλαβε 
χώρα στην Κωνσταντινούπολη ένα ακαδη-
μαϊκό εργαστήρι μέσα από το οποίο γεννή-
θηκε το κίνημα Kampüssüzler (Χωρίς Πα-
νεπιστήμιο), ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευ-
τικό κίνημα ανοιχτό σε επιστήμονες και μη, 
μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο. Ενώ ο 
άμεσος σκοπός του κινήματος ήταν να δη-
μιουργήσει μια εναλλακτική πλατφόρμα για 
επιστήμονες που έχουν απολυθεί, έχει στα-
διακά σχηματοποιηθεί με ευρύτερους στό-
χους κατά νου: να θεωρητικοποιήσει και να 
διαπραγματευτεί συμπεριληπτικούς τρόπους 
και μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας, να 
μεταφέρει την ακαδημαϊκή γνώση σε χώ-
ρους έξω από το πανεπιστήμιο και να στή-
σει μια εναλλακτική, μη ιεραρχική, διεπι-
στημονική, δυναμική και αυτόνομη ακαδη-
μία (Başdaş & Akbal. 2017). Κάτω από το 
καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που επιβλήθη-
κε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 
Ιούλιου του 2016, οι απολυμένοι επιστήμο-
νες ίδρυσαν δέκα τέτοιες μη θεσμικές ακα-
δημίες στην Άγκυρα, στην Αττάλεια, στο 
Ντερσίμ, στο Εσκίσεχιρ, στην Κωνσταντι-
νούπολη, στη Σμύρνη, στο Κοτσαέλι, στο 
Μαρντίν, στο Μερσίν και στην Ούρφα. Η 
πρώτη τους δράση το 2016, με τη στήριξη 
του κινήματος Χωρίς Πανεπιστήμιο, ήταν 
να οργανώσουν διαλέξεις αλληλεγγύης στο 
Εσκίσεχιρ και την Κωνσταντινούπολη με 
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τους διεθνές συνέδριο, «Δύσκολα ερωτήμα-
τα σχετικά με την ειρήνη», έλαβε χώρα στις 
7 Οκτωβρίου 2017 (Off-University, 2017). 
Η πρωτοβουλία είναι μια ανοιχτή και δω-
ρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που «παρότι 
ιδρύθηκε για και από ακαδημαϊκούς από την 
Τουρκία, απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς σε 
όλο τον κόσμο», ενώ η αποστολή της βα-
σίζεται σε «μια αφοσίωση στην παγκόσμια 
ειρήνη και στην ποικιλότητα της κοινής μας 
ζωής και επομένως επιχειρεί να αναπτύξει 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες που θα είναι λιγότερο ιεραρχικές και 
πιο δημοκρατικές» (Off University, χ.χ.). Η 
τελευταία τους πρωτοβουλία είναι η ίδρυση 
πιστοποιημένων προγραμμάτων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης και μελέτης που θα χο-
ρηγούν πτυχία σε σπουδαστές εκτός Γερ-
μανίας, από την Τουρκία και αλλού.
 Μέλη των Ακαδημαϊκών για την Ει-
ρήνη που ζουν στη Γερμανία έχουν επίσης 
ιδρύσει την οργάνωση Επιστήμονες για την 
Ειρήνη (Wissenschaftlerinnen für den Frie-
den), ο κύριος σκοπός της οποίας είναι να 
στήσει ακαδημαϊκά εγχειρήματα για την ει-
ρήνη, διατηρώντας τις σχέσεις αλληλεγγύ-
ης με τους απολυμένους συναδέλφους στην 
Τουρκία. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι ότι 
τον Νοέμβριο του 2017 οι εξόριστοι επιστή-
μονες των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη 
συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο Τουρκι-
κών Σπουδών στο πανεπιστήμιο του Ντού-
ισμπουργκ-Έσεν, με το φόρουμ Διαπερι-
φερειακής Εκπαίδευσης που εδρεύει στο 
Βερολίνο και το Ινστιτούτο Πολιτισμικών 
Σπουδών της Έσης για να δημιουργήσουν 
μια Ακαδημία στην Εξορία για επιστήμονες 
από την Τουρκία ή στην Τουρκία (Academy 
in Exile, 2017· Boeddeling, 2017). Η ακα-
δημία ιδρύθηκε αρχικά με τη στήριξη του 
Ιδρύματος Volkswagen και με επιπρόσθετη 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Διάσωσης 
Επιστημόνων IIE και το ίδρυμα Freuden-
berg, και προσφέρει διετείς υποτροφίες σε 
Τούρκους και Τουρκάλες ακαδημαϊκούς υπό 
απειλή, ενώ έχει επίσης οργανώσει ένα συ-
νέδριο τον Οκτώβριο του 2018 με τον τίτ-
λο «Εξορία και ακαδημαϊκή ελευθερία σή-
μερα» (Academy in Exile, 2018).
 Υπάρχουν επίσης αρκετές ad hoc 

παράγουμε και να μοιραστούμε γνώ-
ση που θα αναφέρεται στην ισότη-
τα, την ελευθερία και την αλληλεγ-
γύη που έχουν αποκλειστεί από τους 
πανεπιστημιακούς χώρους (Dayaniş-
ma Akademileri, χ.χ.).

Εκτός Τουρκίας, οι εξόριστοι κι εξόριστες 
Ακαδημαϊκοί για την Ειρήνη απασχολού-
νται επίσης με την οικοδόμηση διεθνών δι-
κτύων αλληλεγγύης σε συνεργασία με τους 
δρώντες της πολιτικής κοινωνίας σε χώρες 
φιλοξενίας όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η 
Βρετανία και η Βόρεια Αμερική. Κάθε ομά-
δα έχει πάρει τις δικές της διακριτές πρω-
τοβουλίες, οι οποίες είναι συνεπείς με τις 
μεταβαλλόμενες πολιτικές συνθήκες. Μια 
ομάδα αλληλεγγύης δημιουργήθηκε τον Ια-
νουάριο του 2016 στη Γαλλία με τη σημα-
ντική υποστήριξη Γάλλων ακαδημαϊκών, 
αμέσως μετά την ανακοίνωση του αιτήμα-
τος. Ενωμένοι βοήθησαν ώστε να κινητο-
ποιηθούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι για 
τη δημιουργία του προγράμματος PAUSE 
του Collège de France για τους επιστήμονες 
σε κίνδυνο. Οι ακαδημαϊκοί σε εξορία στη 
Γαλλία έχουν επίσης στήσει αρκετές καμπά-
νιες ευαισθητοποίησης και αρκετά σεμινά-
ρια σε γαλλικά πανεπιστήμια που αφορούν 
τις επιθέσεις του τουρκικού κράτους στην 
ακαδημαϊκή ελευθερία. 
 Από όλα τα δίκτυα αλληλεγγύης εκτός 
Τουρκίας, το γερμανικό αξίζει μια ιδιαίτερη 
μνεία, γιατί η Γερμανία είναι η πιο φιλόξενη 
χώρα για τους Τούρκους και τις Τουρκάλες 
επιστήμονες σε κίνδυνο. Αναμφισβήτητα, 
η ύπαρξη μιας υπολογίσιμης τουρκικής και 
κουρδικής διασποράς, καθώς οι μακροχρό-
νιοι τουρκογερμανικοί σύνδεσμοι έχουν δι-
ευκολύνει αυτή την ευνοϊκή κατάσταση των 
πραγμάτων. Έχει ενδιαφέρον για τους σκο-
πούς μας εδώ ότι η γερμανική ομάδα υποστή-
ριξης των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη έχει 
πρόσφατα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Εκτός 
Πανεπιστημίου» (Off-University), την πρω-
τοβουλία μιας ακαδημίας χωρίς σύνορα, σε 
συνεργασία με τους Αλληλέγγυους Ακαδη-
μαϊκούς στην Τουρκία και με χρηματοδό-
τηση από το Ίδρυμα Rosa Luxemburg και 
το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ. Το πρώτο 

εγκαλεί συλλογικά όλους τους υπογράφο-
ντες και όλες τις υπογράφουσες του αιτή-
ματος για συμμετοχή και οργάνωση δρά-
σεων ενάντια στη Δημοκρατία της Τουρ-
κίας και της κυβέρνησής της τούς κατη-
γορεί επίσης ότι συμμετέχουν στις Ακαδη-
μίες Αλληλεγγύης και ότι κατέστησαν την 
Τουρκία στόχο της διεθνούς κοινής γνώμης 
(Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office, 
2016). Με άλλα λόγια, αυτό που προκάλε-
σε τη μήνη του εισαγγελέα δεν ήταν μόνο 
η υπογραφή του αιτήματος που κατέκρινε 
τις βίαιες πολιτικές της Τουρκίας εναντίον 
των Κούρδων, αλλά και το γεγονός ότι οι 
κατηγορούμενοι κι οι κατηγορούμενες ορ-
γάνωσαν ακολούθως δίκτυα αλληλεγγύης 
σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. 

Συμπέρασμα

Στην Τουρκία, τόσο η εμπορευματοποίηση 
της παραγωγής γνώσης και της μάθησης όσο 
και οι αυταρχικές τάσεις της παρούσας κυ-
βέρνησης του AKP (Κόμματος Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης) θέτουν σε αυξανόμε-
νο κίνδυνο όσους και όσες ακαδημαϊκούς 
τολμούν να φανταστούν έναν πιο ειρηνικό, 
πλουραλιστικό και δημοκρατικό κόσμο. Ως 
ενσυνείδητοι επιστήμονες, οι Ακαδημαϊκοί 
για την Ειρήνη έχουν εστιάσει κριτικά και 
έχουν εμπλακεί ενεργά στα κατ’ εξοχήν πο-
λιτικά ζητήματα της εποχής μας: τον μιλι-
ταρισμό, τον εθνικισμό και τον απολυταρ-
χισμό· την εμπορευματοποίηση, την απο-
δημοκρατικοποίηση και τους αποκλεισμούς 
που παράγουν τα πανεπιστήμια. Μέσω της 
επιστημονικής, εκπαιδευτικής και δημόσιας 
δουλειάς τους, αγωνίζονται να δημιουργή-
σουν νέους ποικιλόμορφους δημόσιους χώ-
ρους για εναλλακτικά οράματα που θα βα-
σίζονται στην ειρηνική συνύπαρξη ως αντί-
δοτο στις προσπάθειες της κυβέρνησης να 
κυριαρχήσει στα διάφορα πεδία και τις δι-
άφορες μορφές παραγωγής γνώσης και της 
κυκλοφορίας της. Όπως και οι προκάτοχοί 
τους στη δεκαετία του 1930, οι ακαδημαϊ-
κοί σε εξορία παλεύουν να δημιουργήσουν 
νέα πλαίσια για την αυτόνομη έρευνα και 
διδασκαλία, καθώς και διεθνικά δίκτυα αλ-
ληλεγγύης, ώστε να προάγουν την κριτική 

περιστάσεις ακαδημαϊκής συνεργασίας στη 
Γερμανία. Ένα παράδειγμα είναι το συνερ-
γατικό σεμινάριο «Ακαδημαϊκοί σε κίνηση: 
Όψεις της εξορίας, του επαναπατρισμού και 
της διατοπικής αλληλεγγύης» το οποίο ξεκί-
νησε το καλοκαίρι του 2018 με τον συντο-
νισμό ενός καταξιωμένου επιστήμονα στο 
Πανεπιστήμιο Humboldt στο Βερολίνο και 
τη συμμετοχή εξόριστων επιστημόνων που 
συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια Hum-
boldt και Freie και το Κολέγιο Touro. Ένα 
άλλο παράδειγμα είναι μια σειρά εργαστη-
ρίων που έχουν σχεδιαστεί και οργανωθεί 
από επιστήμονες σε κίνδυνο από την Τουρ-
κία σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, δη-
μοσιογράφους, καλλιτέχνες και ακτιβιστές 
από διάφορες χώρες, όπως την Αίγυπτο, το 
Ιράν, τη Γερμανία, τη Συρία και την Τουρ-
κία. Ο σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι 
να διαμορφώσουν πλατφόρμες για την κοι-
νοποίηση της διεπιστημονικής γνώσης. Η 
πρώτη ομάδα και το πρώτο σεμινάριο φέ-
ρει τον τίτλο «Δεν περιμένουμε την επανά-
σταση: Οι φεμινιστικοί αγώνες σε καιρούς 
κρίσης –Συρία, Τουρκία, Αίγυπτος, Ιράν» 
και οργανώθηκε τον Ιούνιο του 2018 από 
το Πανεπιστήμιο Humboldt, την Ανώτερη 
Σχολή Alice-Salomon και την πρωτοβου-
λία Υιοθέτησε μια Επανάσταση (Adopt a 
Revolution). Άλλα παραδείγματα περιλαμ-
βάνουν περιπτώσεις στις οποίες εξόριστοι 
κι εξόριστες ακαδημαϊκοί έχουν προσκλη-
θεί από καταξιωμένους συναδέλφους τους 
για να αναλάβουν τις θέσεις τους κατά τη 
διάρκεια της προσωρινής τους απουσίας με 
άδεια. Εφόσον τέτοιοι ενδιάμεσοι διορισμοί 
γίνονται με αξιοκρατικές βάσεις, δίνουν ση-
μαντικές ευκαιρίες στους εξόριστους και τις 
εξόριστες για να βρουν τον δρόμο τους στον 
ακαδημαϊκό χώρο. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμμε-
τοχή στο αίτημα ειρήνης και σε δραστηρι-
ότητες των κινημάτων αλληλεγγύης προς 
τους επιστήμονες στην Τουρκία, καθώς και 
η υποκίνηση δραστηριοτήτων αλληλεγγύ-
ης στο εξωτερικό, είναι βασικά στοιχεία 
του κατηγορητηρίου ενάντια στους Ακα-
δημαϊκούς για την Ειρήνη και των ισχυρι-
σμών περί «τρομοκρατικής προπαγάνδας». 
Το ίδιο δεκαεπτασέλιδο κατηγορητήριο που 
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ελεύθερου δημοκρατικού χώρου και της 
πολλότητας στις χώρες από τις οποίες προ-
έρχονται και σε εκείνες στις οποίες έχουν 
εξοριστεί. Υπό αυτή την έννοια, οι Ακαδη-
μαϊκοί για την Ειρήνη, και άλλοι επιστήμο-
νες σε εξορία, έχουν τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσουν πλατφόρμες και χώρους για 
αυτό που ο Khatibi (1983) αποκάλεσε «ένα 
άλλο σκεπτικό», δηλαδή μια κατάσταση 
στην οποία θα είναι ελεύθεροι και ελεύθε-
ρες να σκεφτούν μέσα από τις παραδόσεις 
από τις οποίες κατάγονται κι εκείνες στις 
οποίες κατοικούν, χωρίς παρ’ όλα αυτά κα-
μιά από τις δυο να περιορίζει τη σκέψη τους. 
Κατά την άποψή μας, το «θάρρος σκέψης » 
ενώπιον των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων 
της εποχής μας κάνει τους Ακαδημαϊκούς 
για την Ειρήνη κατάλληλους υποψηφίους 
για να σκεφτούμε σε βάθος, ηθικά και με 
«έναν άλλο τρόπο» το ζήτημα της πολλό-
τητας μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια 
στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. 

Υποσημειώσεις

1  Η συγγραφή του άρθρου διευκολύνθηκε 
από μια μικρή χρηματοδότηση για 
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2 Παρ’ όλο που ασχολούμαστε και με 
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μας για τους Τούρκους επιστήμονες 
σε εξορία επικεντρώνεται σε όσους 
βρίσκονται στην Ευρώπη.

3 Το οποίο αργότερα μετονομάστηκε 
σε Σχολή Πολιτικής και Κοινωνικής 
Επιστήμης. 
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σκέψη και τη συμμετοχή.
  Ο ρόλος, ωστόσο, των σημερινών 
εξόριστων επιστημόνων είναι στενά συνδε-
δεμένος με την επισφαλή κοινωνική θέση και 
τις συνθήκες εργασίας τους στις χώρες φιλο-
ξενίας. Η επιτυχία τους, επομένως, εξαρτά-
ται από τη μεταβαλλόμενη κατάσταση στα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στις μετανα-
στευτικές πολιτικές. Για τους Τούρκους και 
τις Τουρκάλες ακαδημαϊκούς σε κίνδυνο η 
επιτελεστική (πραγματική) ενσωμάτωση δεν 
σημαίνει μόνο τη συνεργασία με ένα ίδρυ-
μα ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά, πιο συ-
γκεκριμένα, μια ασφαλή ακαδημαϊκή θέση 
από την οποία θα μπορούν να σκέφτονται, 
να συζητούν, να εμπλέκονται, να διδάσκουν 
και να γράφουν. Πράγματι, δεδομένης της 
βραχυχρόνιας και προσωρινής φύσης των 
θέσεων που είναι σήμερα ανοιχτές για τους 
επιστήμονες σε κίνδυνο στην Ευρώπη, εί-
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Εισαγωγή 

Ανιχνεύοντας την πρόσφατη ιστορία της δι-
άσχισης των συνόρων στο Αιγαίο πέλαγος, 
από την «ανταλλαγή πληθυσμών» το 1922 
και ώς την τρέχουσα «προσφυγική κρίση», 
η ανθρωπολόγος Sarah Green υποστηρίζει 
ότι η έννοια του συνόρου είναι πολυεπίπε-
δη και πολυεστιακή, ενώ βρίσκεται διαρ-
κώς εν εξελίξει. Για την Green, τα σύνορα 
δεν μπορούν να νοηθούν ως παγιωμένες 
οντότητες –αντιθέτως, προσδιορίζονται 
από τους διαφορετικούς τρόπους με τους 
οποίους επιτελούνται στον ιστορικό χρόνο 
(2010, σελ. 271). Αν όμως τα ίδια τα σύ-
νορα δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά 
παρά μονάχα μέσω των επιτελέσεων που 
τα νοηματοδοτούν, πρόσφατες μελέτες 
τόσο στα πεδία της ανθρωπολογίας όσο 
και των θεατρικών σπουδών υποστηρίζουν 
ότι όψεις της παράτυπης διάσχισης των 
συνόρων λόγω εξαναγκαστικού εκτοπι-
σμού αλλά και, πολύ περισσότερο, της με-
τέπειτα διαδικασίας αναζήτησης ασύλου, 
μπορούν να αναλυθούν ως επιτελέσεις. Σε 
ποιον όμως βαθμό και με ποιους τρόπους 

αυτές οι «γραφειοκρατικές επιτελέσεις» 
(bureaucratic performances, Jeffers, 2012) 
επανεγγράφονται σε σύγχρονες θεατρικές 
παραστάσεις προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο, ή/και ανατρέπονται από αυτές; Συ-
νιστά άραγε το θέατρο απλώς μια πλατ-
φόρμα μέσω της οποίας οι εκτοπισμένοι/
ες αφηγούνται οδυνηρές ιστορίες φυγής 
και εξορίας στους «γηγενείς», ή ενδέχεται 
να θέτει υπό διερώτηση, ή ακόμη και να 
υπερβαίνει αυτού του είδους τις θεματικές; 

Εκκινώντας από τα παραπάνω 
ερωτήματα, το παρόν άρθρο εξετάζει 
εμπειρικό υλικό από σύγχρονες θεατρι-
κές παραστάσεις που έλαβαν χώρα στην 
Αθήνα κατά το έτος 2014. Βασισμένος 
σε αρχειακή έρευνα, ημικατευθυνόμενες 
συνεντεύξεις με τους/τις συμμετέχοντες/
ουσες1 και συμμετοχική παρατήρηση προ-
βών, θα υποστηρίξω αφενός ότι οι επιτε-
λεστικές παράμετροι και τα καθεστώτα 
αναπαράστασης που διαπερνούν τις δι-
αδικασίες αίτησης ασύλου, ορίζοντας το 
ποιοι/ποιες είναι δυνατόν να αναγνωρι-
στούν ως πρόσφυγες και ποιοι/ποιες όχι, 
ενίοτε αναπαράγονται από τις θεατρικές 

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια, η φιγούρα του/της «εκτοπισμένου/ης Άλλου/ης» καταλαμ-
βάνει έναν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές σκηνές. Σε αυτό 
το σκηνικό, το παρόν άρθρο καταδεικνύει πως οι θεατρικές αναπαραστάσεις των εκτοπισμέ-
νων συχνά τείνουν να τους/τις αναπαράγουν ως τραγικά θύματα εκτός ιστορίας, στερούμενα 
πολιτικών δικαιωμάτων και πολιτισμικού παρελθόντος. Βασισμένο σε επιτόπια έρευνα εστια-
σμένη σε δύο πρόσφατες παραστάσεις στην Αθήνα, το παρόν άρθρο προτείνει ότι το θέατρο 
ως θεσμικός μηχανισμός κινδυνεύει να αναπαράγει τις δομές αναπαράστασης που προτίθεται 
να ανατρέψει ή να μετατοπίσει: σε πείσμα των προθέσεών του, το θέατρο ενίοτε γίνεται μια 
τεχνολογία που επανεγγράφει κυρίαρχες αναπαραστάσεις της ετερότητας. Την ίδια στιγμή, το 
παρόν άρθρο αναδεικνύει στιγμές κατά τις οποίες τέτοιου είδους αναπαραστάσεις τίθενται υπό 
διερώτηση, ή/και υπερβαίνονται. Μέσω συμμετοχικής παρατήρησης της διαδικασίας των προ-
βών και ημικατευθυνόμενων συνεντεύξεων με όσους και όσες συμμετείχαν, εστιάζω σε στιγμές 
κατά τις οποίες οι ίδιοι/ες οι περφόρμερ μοιάζουν να μην συμβιβάζονται με τις πολιτικές/αισθη-
τικές νόρμες που επιβάλλονται σε αυτούς/ές, και επομένως προβληματοποιούν την υποστασι-
οποιημένη μορφή του τραγικού Άλλου. Εμφανίζονται ως μοναδικά ιστορικά και πολιτισμικά 
υποκείμενα, που δεν λογοδοτούν απλώς επί σκηνής για τις πραγματικότητές τους, αλλά συχνά 
προκαλούν, αναστέλλουν, ή και ξεπερνούν τις πραγματικότητες αυτές.

Από τη γραφειοκρατική στη θεατρική επιτέλεση: 
Επανεγγράφοντας και υπερβαίνοντας την «προσφυγική 

εμπειρία».

Μάριος Χατζηπροκοπίου
Απηχώντας το επιχείρημα του Khosravi 
από τη σκοπιά της θεατρικής θεωρίας, 
η Sophie Nield υποστηρίζει ότι η «συνο-
ριακή συνάντηση» είναι «μια θεατρική 
στιγμή: «τα σύνορα, όπως και το θέατρο, 
είναι ένας τόπος όπου κανείς πρέπει να 
εμφανιστεί» (2006, σελ. 65). Πώς όμως 
πρέπει να εμφανιστεί κανείς, ώστε να κα-
ταφέρει όχι μόνο να διασχίσει τα σύνορα 
αλλά και, σε δεύτερο χρόνο, να αυξή-
σει τις πιθανότητες χορήγησης ασύλου; 
Στο θέατρο, εξηγεί η Nield, το ζήτημα 
δεν έγκειται απλώς στο γεγονός ότι κά-
ποιος/α βρίσκεται επί σκηνής, αλλά στο 
ποιον/α αναπαριστά, ποιον/α υποδύεται. 
Κάνοντας έναν ίσως αλματώδη παραλ-
ληλισμό, η Nield προχωρά με τη σκέψη 
πως, κατ’ αντιστοιχία, στη «συνοριακή 
συνάντηση», το ζήτημα δεν είναι τόσο η 
ίδια η φυσική παρουσία των εκτοπισμένων, 
αλλά το κατά πόσον πείθουν ως προς τον 
αναγκαστικό τους εκτοπισμό και, πιο 
συγκεκριμένα, το κατά πόσον οι τρόποι με 
τους οποίους αναπαριστούν τους εαυτούς 
τους ανταποκρίνονται «στις απαιτήσεις 
του νομικού/δικαϊκού μηχανισμού της 
χώρας υποδοχής, βάσει του οποίου θα 
τους χορηγηθούν ή όχι οι ελευθερίες και 
τα δικαιώματα που αιτούνται» (2006, σελ. 
65).

Οι απόψεις της Nield συνδέονται 
με την έννοια της «γραφειοκρατικής επι-
τέλεσης» όπως την ορίζει η Alison Jeffers 
(2012). Προερχόμενη από το πεδίο του 
εφαρμοσμένου θεάτρου (applied theatre), 
η Jeffers περιγράφει τις αφηγήσεις που οι 
αιτούντες/σες άσυλο αναγκάζονται να 
επιτελέσουν αφού διασχίσουν τα σύνορα, 
προκειμένου να πείσουν τον νομικό/δικαϊ-
κό μηχανισμό της χώρας υποδοχής για την 
αλήθεια των ισχυρισμών τους. Όπως εξη-
γεί, «κάθε αιτών/ούσα άσυλο που επιθυμεί 
να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας πρέπει να 
πείσει τις αρχές ότι έχει μια σαφή και αξι-
όπιστη ιστορία η οποία καταδεικνύει ατο-
μικές διώξεις στο παρελθόν στη χώρα του/
της» (σελ. 30). Πλην όμως, υπογραμμίζει η 
συγγραφέας, 

αναπαραστάσεις των εκτοπισμένων. Αφε-
τέρου, εστιάζοντας στους λόγους και τις 
πρακτικές των συνομιλητ(ρι)ών μου, θα 
αναδείξω τις στιγμές εκείνες κατά τις οποί-
ες οι τελευταίοι/ες διαφοροποιούνται από 
κυρίαρχα καθεστώτα αναπαράστασης, με 
στόχο να καταδείξω πως μέσω του θεάτρου 
δεν μοιράζονται απλώς τις «αληθινές τους 
ιστορίες» αλλά, αντιθέτως, συχνά εγκαθι-
δρύουν ένα διαφοροποιημένο χωροχρονι-
κό πλαίσιο, εντός του οποίου καθίσταται 
δυνατό να αναστείλουν, ή ακόμη και να 
υπερβούν, τις στερεοτυπικές ή αναμενόμε-
νες απεικονίσεις τους. 

Σύνορα, άσυλο και επιτέλεση

Συγγράφοντας μια «αυτοεθνογραφία των 
συνόρων», ο ανθρωπολόγος Σάραμ Χοσ-
ράβι αφηγείται, μεταξύ άλλων, την προ-
σπάθειά του να διαφύγει τη στράτευση 
στον ιρανοϊρακινό πόλεμο περνώντας σε 
ευρωπαϊκό έδαφος ως «παράνομος ταξι-
διώτης» (2010). Όπως εξηγεί ο συγγραφέ-
ας, η εμπειρία αυτή είναι συνυφασμένη με 
στοιχεία θεατρικής επιτέλεσης: έχοντας 
κατορθώσει –μετά από δεκαοχτώ μήνες 
προσπαθειών– να αποκτήσει ένα πλαστό 
διαβατήριο «δεύτερης κατηγορίας», και 
μη μπορώντας ούτε καν να προφέρει το 
ελληνικό επώνυμο που αναγραφόταν στο 
ταξιδωτικό του έγγραφο, η επιτυχημένη 
έκβαση του εγχειρήματός του εξαρτόταν σε 
σημαντικό βαθμό από την πειστικότητα με 
την οποία θα επιτελούσε τον ρόλο του ως 
«νόμιμος» ταξιδιώτης (σελ. 330), ακολου-
θώντας μάλιστα συγκεκριμένες «σκηνοθε-
τικές» οδηγίες:

ο πρώτος κανόνας είναι να είναι 
κανείς ήρεμος και να μην πανικο-
βάλλεται. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, 
περνάς ακόμη και με το χειρότερο 
διαβατήριο στο χέρι. Ωστόσο, το 
σώμα σου μπορεί να σε προδώσει. 
Οι συνοριοφύλακες το αναγνωρί-
ζουν μεμιάς. Γυρεύουν τα ενδεικτι-
κά σημάδια. [...] Το σώμα πρέπει να 
είναι μεταμφιεσμένο και εκπαιδευ-
μένο να κινείται (σελ. 329-330).2
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τητας» (the social aesthetics of eligibility, 
2013). Όπως εξηγεί η Cabot, «εικόνες του 
τι συνιστά μια ‘επιλέξιμη’ ανθρώπινη ζωή 
αντικατοπτρίζουν, κατά βάση, παραμέ-
τρους κυριαρχίας, καθώς ορίζουν ποιος/α 
ή τι εντάσσεται στο δικαϊκοπολιτικό πε-
δίο» (2013, σελ. 453). Εξελίσσοντας την 
έννοια της «κοινωνικής αισθητικής» του 
Donald L. Brenneis (1987) («τις ανεπίση-
μες, συχνά υπόρρητες, συμβάσεις μέσω 
των οποίων εκτυλίσσονται οι αλληλεπι-
δράσεις μεταξύ επιτελεστών και θεατών», 
βλ. Cabot, ό.π., σελ. 453), η συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι οι συμβάσεις που συμπε-
ριλαμβάνονται στην «κοινωνική αισθητι-
κή της επιλεξιμότητας» επιτελούν μείζονα 
ρόλο στο «θέατρο του νόμου»: «διάφοροι/
ες συμμετέχοντες/ουσες ενεργούν ταυτό-
χρονα ως επιτελεστές/τριες και ακροατές/
τριες οι οποίοι ερμηνεύουν, προβλέπουν, 
αναλύουν, διαμορφώνουν ή και συμμορ-
φώνονται με τις προσδοκίες των άλλων» 
(ό.π.). Βασισμένη σε μακροχρόνια έρευνα 
πεδίου σε μη κυβερνητικές οργανώσεις 
με έδρα την Αθήνα, η Cabot αναλύει τους 
τρόπους με τους οποίους οι αιτούντες/σες 
άσυλο προσαρμόζονται στις «προσδοκί-
ες» των νομικών μηχανισμών χορήγησης 
ασύλου. Δίνοντας ένα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, η συγγραφέας αναφέρεται στην 
ανεπίσημη συνομιλία της με έναν άνδρα ο 
οποίος, αιτιολογώντας την επιτυχή έκβα-
ση της αίτησής του, κάποια στιγμή σχο-
λιάζει –όχι δίχως ειρωνεία– ότι κατάφερε 
να εξελιχθεί σε έναν «πολύ καλό ηθοποιό» 
(σελ. 456). Όπως παρατηρεί η Cabot, οι 
θεατρικές διαστάσεις της συγκεκριμένης 
διαδικασίας δεν καθιστούν τους υποψηφί-
ους λιγότερο «πραγματικούς πρόσφυγες» 
αλλά, αντιθέτως, αναδεικνύουν τις εντα-
τικές προσπάθειές τους «να αναγνωρι-
στούν ως τέτοιοι και τους τρόπους με τους 
οποίους μετατοπίζουν και προσαρμόζουν 
τις δικές τους αυτοπαρουσιάσεις ανάλογα 
με το εκάστοτε πλαίσιο διάδρασης» (ό.π.).

«Η προσφυγική εμπειρία»: από τη γρα-
φειοκρατική στη θεατρική επιτέλεση.

Τόσο η ανάλυση της Cabot, όσο και αυτή 

η ιστορία από μόνη της δεν είναι 
αρκετή –πρέπει λοιπόν να προε-
τοιμαστεί για να δημιουργήσει μια 
αξιόπιστη επιτέλεση, πειστική τόσο 
στην αφήγηση όσο και στην κατα-
σκευή της. Μια αδύναμη «επιτέ-
λεση» μπορεί να οδηγήσει σε απο-
τυχία, ανεξάρτητα από το πόσο 
ισχυρή είναι η ιστορία/σενάριο, και 
η αποτυχία υπ’αυτές τις συνθήκες 
μπορεί να είναι θανατηφόρα» (σελ. 
30-31, έμφαση στο πρωτότυπο).

Βασισμένη στη διάκριση του J. L. Austin 
μεταξύ δηλωτικών και επιτελεστικών ομι-
λιακών ενεργημάτων (constative and per-
formative speech acts) (1962), η Jeffers 
προτείνει ότι μια αίτηση για άσυλο συνιστά 
επιτελεστικό –και όχι δηλωτικό– ομιλιακό 
ενέργημα. Με άλλα λόγια, κάποιος/α που 
αιτείται άσυλο δεν περιγράφει απλώς μια 
δεδομένη κατάσταση σε μια δεδομένη χρο-
νική στιγμή –αντίθετα, με τη δήλωση αυτή 
στοχεύει να επιτύχει κάτι στο μέλλον, να 
αλλάξει το παρόν νομικό του/της καθε-
στώς, δηλαδή να αναγνωριστεί ως πρόσφυ-
γας (σελ. 31). Ωστόσο, υπενθυμίζει η Jeffers, 
είναι ευρέως γνωστό ότι τα δυτικά κράτη 
δέχονται μόνον έναν περιορισμένο αριθμό 
προσφύγων. Ως εκ τούτου, «τα λόγια ενός/
μιας πρόσφυγα ομιλητή/ήτριας θεωρούνται 
εκ των προτέρων κενά ή αναληθή» (σελ. 
34): τα περισσότερα από αυτά τα ομιλιακά 
ενεργήματα «θα πρέπει να θεωρηθούν 
ατυχή ή αποτυχημένα (infelicitous or un-
happy) ώστε να διατηρηθεί το πολιτικό 
και οικονομικό status quo των κρατών 
εντός των οποίων εκφράζονται» (σελ. 33). 
Όπως θα δείξω στη συνέχεια, η έννοια 
της «γραφειοκρατικής επιτέλεσης» δεν 
περιορίζεται στα πεδία του εφαρμοσμένου 
θεάτρου και των θεατρικών σπουδών, αλλά 
βρίσκεται σε συνομιλία με την κοινωνική 
έρευνα. 

Στην πρόσφατη ανθρωπολογική 
βιβλιογραφία σχετικά με ζητήματα ασύλου 
και πολιτειότητας στη σύγχρονη Ελλάδα, 
ένα παρόμοιο επιχείρημα αναπτύσσεται 
από τη Heath Cabot, η οποία κάνει λόγο για 
την «κοινωνική αισθητική της επιλεξιμό-

Με τον τρόπο όμως αυτό, το θέατρο 
των προσφύγων διατρέχει τον κίνδυνο 
να αναπαράγει κυρίαρχα καθεστώτα 
αναπαράστασης, που απαντώνται σε 
ευρωπαϊκούς ανθρωπιστικούς λόγους 
για τους πρόσφυγες, διαιωνίζοντας μια 
θυματοποιητική εικονογραφία «ευάλωτων 
και τραγικών μορφών» και αποσιωπώντας 
έτσι τη δυνατότητα των εκτοπισμένων για 
εμπρόθετη δράση και κριτικό στοχασμό 
(Cabot, 2016, σελ. 4). Ταυτόχρονα, η με-
τάθεση και αναπαραγωγή της οδύνης στη 
θεατρική σκηνή ενδέχεται να την αισθητι-
κοποιεί ως συναίσθημα και εμπειρία, εγεί-
ροντας τελικά τον οίκτο ή και τις ηδονο-
βλεπτικές ενορμήσεις των θεατών (Jeffers, 
2012, σελ. 72). 

Ασκώντας κριτική στην αισθη-
τικοποίηση της οδύνης που παράγεται 
από τετριμμένες –συχνά δημοσιογραφι-
κές– χρήσεις της έννοιας του τραγικού, 
η θεωρητικός του θεάτρου Όλγα Ταξίδου 
υποστηρίζει πως ο εκ του ασφαλούς και εξ 
αποστάσεως χαρακτηρισμός της αλλότρι-
ας συμφοράς ως «τραγωδίας» μεταβιβάζει 
το τραγικό συμβάν σε ένα μεταφυσικό, διϊ-
στορικό πεδίο, εκπίπτοντας σε μια «κλασι-
κή χρήση μέσω της οποίας ο ανθρωπισμός 
δικαιολογεί τη βαρβαρότητα» (2004, σελ. 
2) και αποσιωπώντας έτσι την προσωπι-
κή και πολιτική ευθύνη: «είναι τραγωδία, 
άρα δεν μας αφορά, είναι κάτι το αναπό-
φευκτο» (ό.π.). Απηχώντας τη θέση του 
Walter Benjamin ως προς την αισθητικο-
ποίηση της πολιτικής, η Ταξίδου εξηγεί 
πως τέτοιου είδους χρήσεις της έννοιας 
του τραγικού «προσθέτουν έναν αισθητι-
κοποιητικό τόνο σε συμβάντα με συγκε-
κριμένα αίτια και αποτελέσματα» (ό.π.), 
μέσα από την επίκληση σε μια ευρωπαϊκή 
παράδοση υψηλής τέχνης. Όπως χαρα-
κτηριστικά σημειώνει: 

αυτό που μας ζητάται να αισθαν-
θούμε όταν βλέπουμε τα θύματα 
στην τηλεόραση, δεν είναι απλώς 
ένα είδος ανθρωπισμού που συ-
μπονά την οδύνη τους εντός μιας 
τραγικής κατανόησης του κόσμου, 
αλλά ένα είδος απανθρωπιάς που 

της Jeffers, καταδεικνύουν πως, επιχειρώ-
ντας να παράγουν τις ζωές τους ως «επιλέ-
ξιμες» και λειτουργώντας σε πλαίσια εντός 
των οποίων η αλήθεια των ισχυρισμών 
τους είναι a priori αμφισβητήσιμη, οι αιτού-
ντες/σες άσυλο καλούνται να επιτελέσουν 
τις βιογραφικές αφηγήσεις τους σύμφωνα 
με προδιαγεγραμμένες γραφειοκρατικές 
προσδοκίες, προκειμένου να αποκτήσουν 
το καθεστώς του/της πρόσφυγα. Οι προσ-
δοκίες αυτές προβάλλουν και καθιστούν 
επιλέξιμες στερεοτυπικές εκδοχές της 
«προσφυγικής εμπειρίας». Όπως θα υπο-
στηρίξω σε ό,τι ακολουθεί, τα στερεότυπα 
αυτά δεν περιορίζονται μόνο στο «θέατρο 
του νόμου», αλλά και σε ευρύτερες δια-
νοητικές και καλλιτεχνικές πρακτικές, οι 
οποίες συχνά υποστασιοποιούν την «προ-
σφυγική εμπειρία». Σύμφωνα με την Liiza 
H. Maalki: 

ένα προφανές πρόβλημα που υπάρ-
χει στο διανοητικό σχέδιο του να 
οριστεί μια «προσφυγική εμπειρία» 
είναι το γεγονός ότι προϋποθέτει 
μια ενιαία, υποστασιοποιημένη, δι-
ιστορική προσφυγική κατάσταση. 
[...] Οι πρόσφυγες δεν είναι πλέον 
μια μικτή κατηγορία ανθρώπων που 
έχουν ένα ορισμένο νομικό καθε-
στώς, γίνονται «κουλτούρα», «ταυ-
τότητα» «κοινωνικός κόσμος» [...] ή 
«κοινότητα» [...]. Υπάρχει, λοιπόν, η 
τάση να κινούμαστε σαν να μοιρά-
ζονταν όλοι οι πρόσφυγες μια κοινή 
συνθήκη ή φύση (1995, σελ. 511).

Συνεχίζοντας τη σκέψη της Maalki, και 
μεταβαίνοντας στο σημείο αυτό από το 
πεδίο του νόμου στο πεδίο της τέχνης, θα 
ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι θεατρικές 
παραστάσεις των εκτοπισμένων στις 
χώρες υποδοχής συχνά υπόκεινται σε αυτή 
την τάση να παράγεται ένα διιστορικό 
και υποστασιοποιημένο προσφυγικό 
υποκείμενο. Όχι σπάνια, αυτή η «κοινή 
συνθήκη ή φύση» σκηνοθετείται μέσω 
των χρήσεων και καταχρήσεων της 
έννοιας του τραγικού ή, απλούστερα, 
μέσω στερεοτυπικών αφηγήσεων οδύνης. 
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πλειοψηφία, Αφγανούς Σιίτες της φυλής 
Χαζάρα,3 ενώ συνδιοργανώνεται από την 
παιδαγωγό Μαργαρίτα Παπαδοπούλου και 
τη σκηνοθέτιδα Γιολάντα Μαρκοπούλου. 
Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν 
θεατρικά και εικαστικά εργαστήρια από το 
2011, των οποίων απόρροια ήταν διάφορες 
παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσφατης συμμετοχής τους στο 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 
(2015) με μια διασκευή των Περσών του 
Αισχύλου. Έχοντας πιο άμεση πρόσβαση 
στο υλικό και πιο μακροχρόνια σχέση με 
τους συντελεστές, συνδύασα την έρευνα 
στο οπτικοακουστικό αρχείο της ομάδας 
(2011-2015) με συμμετοχική παρατήρηση 
των προβών και ημικατευθυνόμενες 
συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες.

Αναπαράγοντας και ανατρέποντας την 
«προσφυγική εμπειρία»4

Η περιπατητική παράσταση NML σκη-
νοθετούσε ένα είδος αντίστροφης ξενά-
γησης, ένας προς έναν. Κατά τον σκη-
νοθέτη, στόχος ήταν να διερευνηθεί «τι 
είναι ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
σήμερα» μέσα από μια συνάντηση μεταξύ 
«εντόπιων» και «αλλοδαπών».5 Η δράση 
εκτυλισσόταν ως εξής: είκοσι περφόρμερ, 
άντρες και γυναίκες, συναντούσαν μια 
ισάριθμη ομάδα θεατών στο σταθμό Μο-
ναστηράκι και χωρίζονταν σε ζεύγη. Κάθε 
θεατής ακολουθούσε έναν/μια περφόρμερ 
στους δρόμους της πόλης. Εξοπλισμένοι/
ες με iPod, οι θεατές άκουγαν μια αφήγη-
ση στα ελληνικά, διανθισμένη με μουσικά 
κομμάτια, η οποία αφηνόταν να εννοηθεί 
πως σχετιζόταν με την ιστορία ζωής του/
της οδηγού τους. Η παράσταση ολοκλη-
ρωνόταν σε ένα είδος «μη-τόπου» στις πα-
ρυφές του αθηναϊκού κέντρου, κάτω από 
την οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην πε-
ριοχή του Βοτανικού. Εκεί, σε μια αλάνα, 
είχαν εγκατασταθεί είκοσι μικρά ξύλινα 
δωμάτια, όπου και έμπαινε κάθε ζευγάρι. 
Οι περφόρμερ αποσυνέδεαν προς στιγμήν 
τα ακουστικά και ψιθύριζαν στους θεατές 
ένα τραγούδι στη μητρική τους γλώσσα. 
Όταν το τραγούδι ολοκληρωνόταν, οι 

ανακουφίζεται με το γεγονός ότι 
αυτό συμβαίνει σε εκείνους αντί να 
συμβεί σε εμάς. Εκείνο που πραγ-
ματικά ισχυροποιείται από αυτή τη 
χρήση του όρου τραγωδία είναι «η 
αίσθηση ότι αυτό δεν θα μπορούσε 
να συμβεί ποτέ εδώ». Τον ίδιο τον 
πόνο και την οδύνη τον αρνούμα-
στε μαζί με την ευθύνη μας για αυ-
τόν (2004, σελ. 2). 

Αυτοί οι λεπτοί διαχωρισμοί μεταξύ του εκ 
του ασφαλούς οίκτου και της ουσιαστικής 
ενσυναίσθησης θα γίνουν σαφέστεροι στη 
συνέχεια του παρόντος άρθρου, το οποίο 
θα αντλήσει εφεξής από το υλικό της επι-
τόπιας έρευνάς μου. Θα αναφερθώ σε δύο 
περιπτώσεις μελέτης θεατρικών παραστά-
σεων, στις οποίες οι συμμετέχοντες/ουσες 
ήταν ως επί το πλείστον πρόσφυγες ή/
και αιτούντες/σες άσυλο. Η πρώτη αφορά 
στην περιπατητική παράσταση No Man’s 
Land (εφεξής: NML), σε σύλληψη και σκη-
νοθεσία του Ολλανδού καλλιτέχνη Dries 
Verhoeven. Έχοντας παρουσιαστεί σε δι-
άφορες ευρωπαϊκές πόλεις, η παράσταση 
έλαβε χώρα στους δρόμους της Αθήνας σε 
παραγωγή της Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών του Ιδρύματος Ωνάση στα πλαίσια 
του φεστιβάλ Fast Forward, τον Απρίλιο 
και τον Μάιο του 2014. Οι περφόρμερ δι-
ακρίνονταν σε δύο ομάδες: α) ένα μόνιμο 
cast που ακολουθούσε την παραγωγή σε 
διαφορετικές χώρες και β) ένα cast ατόμων 
που διέμεναν στην Αθηνα και είχαν επι-
λεγεί ειδικά για την ελληνική εκδοχή του 
έργου. Καθώς δεν είχα τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσω τις πρόβες, η έρευνά μου 
περιορίστηκε σε ημικατεθυνόμενες συνε-
ντεύξεις με τους περφόρμερ που διαμένουν 
στην Αθήνα, σε συνδυασμό με την ανάλυ-
ση του κειμένου της παράστασης και με 
τη δική μου εμπειρία ως θεατή. Την ίδια 
χρονική περίοδο, είχα την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσω τις πρόβες της ομάδας Sta-
tion Athens για την παράσταση Ε_ΦΥΓΑ, 
η οποία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Η ομάδα 
απαρτίζεται από άρρενες Πακιστανούς, 
Μπαγκλαντεσιανούς και, κατά συντριπτική 

ρους τη φωνή τους (2015, σελ. 51). Επιχει-
ρώντας να εντοπίσω αυτή την εξαιρετικά 
σύντομη στιγμή κατά την οποία οι φωνές 
των περφόρμερ τελικά ακούγονται, έστω 
ως τραγουδιστοί ψίθυροι, στις δικές μου 
συναντήσεις μαζί τους επικεντρώθηκα 
στα τραγούδια που επέλεξαν στις μητρικές 
τους γλώσσες.

Συζητώντας εκτεταταμένα με 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, είχα την 
ευκαιρία να γνωρίσω τη Μαρία6, μια νεα-
ρή περφόρμερ νιγηριανής καταγωγής που, 
αντίθετα με τους υπόλοιπους, γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Όπως μου 
εξήγησε, παρότι ήταν σαφές ότι η μητρική 
της γλώσσα είναι τα ελληνικά, της ζητήθη-
κε να «φέρει» κάτι από τη «δική της χώρα, 
από την Αφρική» (Ικάντε, 2014). Τελικά, 
μόλις δυο μέρες πριν την πρεμιέρα, η Μα-
ρία επέλεξε ένα τραγούδι στα μπενά, τη 
μητρική γλώσσα της μητέρας της. Αν και 
ποτέ δεν μίλησε μπενά με τους γονείς της, 
απέκτησε μια στοιχειώδη γνώση αυτής 
της γλώσσας μέσα από κινηματογραφικές 
ταινίες και από τις σπάνιες συνευρέσεις με 
τη γιαγιά της στη Νιγηρία –συνολικά όχι 
παραπάνω από τρεις μέσα σε είκοσι περί-
που χρόνια–, η οποία όμως, υπογραμμίζει 
η Μαρία, πιθανότατα θα αποδοκίμαζε την 
αδέξια προφορά της εγγονής. Παρότι η 
συγκεκριμένη επιλογή γίνεται κατανοητή 
στο πλαίσιο της παράστασης, αυτόματα 
εγείρει το ακόλουθο ερώτημα: τι θα συ-
νέβαινε αν, βυθισμένος/η στο ημίφως του 
δωματίου, πεπεισμένος/η για την ξενό-
τητα του/της οδηγού του/της, κάποιος/α 
θεατής άκουγε ξαφνικά ένα γνωστό ελλη-
νικό τραγούδι, άψογα αρθρωμένο από τα 
χείλη μιας μαύρης περφόρμερ; Τι είδους 
συνάντηση θα πρότεινε μια τέτοια απροσ-
δόκητη αντιστροφή; 

Παρότι γεννημένη και μεγαλωμέ-
νη στην Ελλάδα, η Μαρία αναγκάζεται 
να κοιτάξει τον εαυτό της «μέσα από τα 
μάτια των άλλων» (du Bois, 1903, σελ. 3): 
συμμετείχε στην παραγωγή όχι γιατί είναι 
όντως πρόσφυγας, αλλά επειδή ενδεχομέ-
νως θα μπορούσε να θωρηθεί ως τέτοια. 
Επιλέγοντάς την στον ρόλο της «τυπικής 
εκτοπισμένης» με βάση το μαύρο της δέρ-

περφόρμερ επανασυνέδεαν τους θεατές με 
τα ακουστικά και αποχωρούσαν. Όταν οι 
τελευταίοι εξέρχονταν από τα δωμάτια, οι 
περφόρμερ είχαν ήδη εξαφανιστεί. 

Παρόλο που το ηχογραφημένο σε-
νάριο θα μπορούσε εύκολα να γίνει αντι-
ληπτό από τους θεατές ως η πραγματική 
ιστορία ζωής των οδηγών τους, η ηχογρά-
φηση ήταν σε όλες τις περιπτώσεις κοινή, 
με ασήμαντες μόνο αλλαγές ανάλογα με 
το αν ο περφόρμερ ήταν άνδρας ή γυναί-
κα. Συνοπτικά, το σενάριο αφηγούνταν μια 
ιστορία αναγκαστικού εκτοπισμού, δίνο-
ντας έμφαση σε στιγμές βίας και οδύνης, 
εγείροντας όμως και ζητήματα επιβίωσης 
και ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής. Εν 
συντομία, το σενάριο σκιαγραφούσε έναν/
μια «τυπικό/ή πρόσφυγα», μιλώντας για τα 
εν γένει τραύματα του εκτοπισμού και τις 
ελπίδες της μετεγκατάστασης. Παράγο-
ντας όμως ένα είδος μυθοπλαστικής αφή-
γησης «εκ των άνω», το σενάριο τελικά πα-
ραγνώριζε τις προσωπικές διαδρομές του/
της κάθε περφόρμερ ως ξεχωριστού ιστορι-
κού υποκειμένου. 

Ήδη από τα πρώτα λεπτά της παρά-
στασης, οι θεατές άκουγαν τις ηχογραφη-
μένες φράσεις «Αυτή δεν είναι η φωνή μου. 
Αυτή δεν είναι η γλώσσα μου. Αυτή είναι η 
φωνή ενός ηθοποιού». Μια τέτοια επιλογή 
εγείρει εξαρχής το «ζήτημα της αναφορικό-
τητας», όπως το ορίζει η θεωρητικός του 
θεάτρου Liesbeth Groot Nibbelink στην 
ανάλυσή της για την παραγωγή του NML 
στην Ουτρέχτη. Τι είδους σχέση δημιουρ-
γείται, διερωτάται η Nibbelink, «μεταξύ της 
φυσικής παρουσίας του/της μετανάστη/
τριας περφόρμερ και του τρόπου με τον 
οποίον εκπροσωπείται από την ηχογραφη-
μένη φωνή ενός/μιας απόντος/ούσας ηθο-
ποιού;» (2015, σελ. 50). Παραπέμποντας 
στο έργο της κριτικού της λογοτεχνίας 
και θεωρητικού της μετααποικιακής θεω-
ρίας Gayatri Chakravorty Spivak και, πιο 
συγκεκριμένα, στο επιδραστικό δοκίμιό 
της «Μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν;» 
(1988), η συγγραφέας διερωτάται για το 
κατά πόσον μια ουσιαστική συνάντηση με-
ταξύ «εντόπιων» και «αλλοδαπών» μπορεί 
να επιτευχθεί στερώντας από τους δεύτε-
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Πιστεύω ότι, εφόσον ζούμε σε μια 
χώρα όπου η πλειοψηφία είναι χρι-
στιανοί, με αυτό το χριστιανικό 
τραγούδι που επέλεξα, ακόμα κι αν 
ο θεατής δεν καταλαβαίνει τα λό-
για, μπορούμε κάπως να δεθούμε 
μεταξύ μας (Ικάντε, 2014).

Σε πείσμα της στρατηγικής της παράστα-
σης στην οποία, όπως επιχείρησα να δείξω 
παραπάνω, το γεγονός της συνάντησης 
εγκαθιδρύεται εκκινώντας από ένα σημείο 
διαφοράς (ο Άλλος ως μουσουλμάνος, ή/
ως έγχρωμος, ή/ως μη ελληνόφωνος και 
λοιπά) και παρότι η Μαρία ταξινομείται 
συνεχώς ως Άλλη στην καθημερινή της 
ζωή στην Αθήνα, η ίδια προσπαθεί να βρει 
ένα σημείο επικοινωνίας με τους/τις θε-
ατές από μια θέση ομοιότητας μέσω της 
κοινής θρησκείας, παρά τη διαφορά του 
δόγματος. Οι στίχοι του ύμνου αντανα-
κλούν αυτή την πρόθεση: «Ο θεός είναι 
πολύ καλός/ ελάτε όλοι μαζί/ να τον δοξά-
σουμε». Με τον τρόπο αυτό, παρότι η Μα-
ρία καλείται να επιτελέσει το δέρμα που 
την ταξινομεί ως ξένη, παρότι το πλαίσιο 
του θεάτρου τής στερεί τη μητρική της 
γλώσσα –ακριβώς επειδή συμπίπτει με «τη 
γλώσσα του Άλλου» (Derrida & Dufour-
mantelle, 2000, σελ. 3)– και παρότι κινητο-
ποιεί αντ’ αυτού τους στίχους των προγό-
νων της, όπως επιβιώνουν στην ενσώματη 
μνήμη μιας θρησκευτικής επιτέλεσης, οι 
στίχοι που τελικά επιλέγει και ο τρόπος 
με τον οποίο τους εννοιολογεί δεν υπο-
γραμμίζουν περαιτέρω την ξενότητα. Δεν 
μιλούν καν για την οδύνη και την απώ-
λεια. Το τραγούδι της Μαρίας δεν είναι σε 
καμία περίπτωση θρήνος. Είναι αντίθετα 
ένας ύμνος που, όπως η ίδια επισημαίνει, 
στοχεύει να επικοινωνήσει με τον/την θε-
ατή και ενδεχομένως να τον/την αγγίξει, 
ειπωμένος σε μια γλώσσα που, παρότι εξω-
τική η/και ακατάληπτη, προτίθεται παρό-
λα αυτά να είναι φιλόξενη στον/στην θεω-
ρούμενο/η ως οικοδεσπότη/τριά της.

Αν όμως η εμπειρία της Μαρίας ου-
σιαστικά αποσιωπάται από την κεντρική 
αφήγηση του NML, δεν συμβαίνει βεβαίως 
το ίδιο για όλους/ες τους/τις συμμετέχο-

μα, η παράσταση τη σκηνοθετεί ως «ξένη», 
αναπαράγοντας κυρίαρχα κοινωνικά στε-
ρεότυπα ως προς τη λεγόμενη «δεύτερη 
γενιά μεταναστών». Ως εκ τούτου, η φωνή 
της καλείται να εκπληρώσει τις προσδοκίες 
που εκφράζει το χρώμα της: για να αναπα-
ραστήσει μια «τυπική πρόσφυγα», η Μαρία 
δεν πρέπει μόνο να φαίνεται, αλλά και να 
ηχεί, ξένη. Παρομοίως, η σιωπή της κατά 
τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της 
παράστασης, όπως διαμεσολαβείται από 
τις ηχογραφημένες φωνές των Ελλήνων 
ηθοποιών, υποδηλώνει ότι η «γλώσσα του 
άλλου» δεν ανήκει, ή δεν μπορεί να ανή-
κει, σ’ εκείνη. Όπως επισημαίνει η Μαρία, 
το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη «διπλή 
ξενότητα» (du Bois, ό.π.) που της επιβάλ-
λεται στην καθημερινή της ζωή, από το 
ξάφνιασμα των συνομιλητ(ρι)ών της όπως 
συνοψίζεται στη φράση «μα πώς και μιλάς 
τόσο καλά Ελληνικά!», μέχρι ευθείες ρα-
τσιστικές επιθέσεις. Όπως προκύπτει από 
την αφήγησή της Μαρίας, το δέρμα της, 
τόσο στα πλαίσια του θεάτρου, όσο και σε 
αυτά της κοινωνικής ζωής, παραμένει ένα 
αδιαπέραστο σύνορο, ένα συνεχές σημάδι 
ξενότητας, σε πείσμα της άψογης ελληνι-
κής της προφοράς. 

Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον 
οποίο η Μαρία εννοιολογεί το τραγούδι 
που επέλεξε για το NML δεν ενισχύει πε-
ραιτέρω τη ρητορική της διαφοράς, αλλά 
αντιθέτως συλλαμβάνει τη συνάντηση με 
τους θεατές σε μια βάση κοινών αναφο-
ρών. Το «τραγούδι» που η Μαρία επέλεξε 
στα μπενά είναι ουσιαστικά ένας ύμνος που 
άκουσε στην Αθηναϊκή Πεντηκοστιανή Εκ-
κλησία που επισκέπτεται τακτικά, ενώ έχει 
βαπτιστεί παράλληλα στην Oρθόδοξη Eκ-
κλησία της Ελλάδας και ενίοτε συμμετέχει 
στη λατρευτική της ζωή. Παρότι η Oρθό-
δοξη Εκκλησία, όπως υπογραμμίζει η συνο-
μιλήτριά μου, θεωρεί την Πεντηκοστιανή 
Εκκλησία αίρεση, και παρότι στο κείμενο 
της παράστασης η προσφυγική φιγούρα 
συνδέεται εξ ορισμού με το Ισλάμ, η Μαρία 
υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης ενός 
χριστιανικού ύμνου ως προϋπόθεσης επα-
φής μεταξύ περφόρμερ και θεατή:

στις ελπίδες και τα σχέδια για το μέλλον. 
Θα μπορούσε άραγε κι αυτή η περίπτωση 
να θεωρηθεί ακόμη ένα παράδειγμα 
«πολιτικής της αθωότητας στη θεατρική 
παράσταση» (Cox, ό.π.); 

Σύμφωνα με έναν από τους Χα-
ζάρα συμμετέχοντες της ομάδας Station 
Athens, ο οποίος μάλιστα εμφανιζόταν 
την ίδια περίοδο και στο NML, παρά το 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, τις οικονομικές 
δυνατότητες, αλλά και τη θεσμική εμβέ-
λεια του NML, στην παράσταση Ε_Φυγα 
η σχέση μεταξύ περφόρμερ και θεατών 
ήταν πιο άμεση («εκεί οι θεατές μας κοί-
ταζαν στα μάτια, δεν έβλεπαν την πλάτη 
μας»), ενώ οι χώροι δράσης και οι ιστορί-
ες που ακούγονταν είχαν επινοηθεί από 
τους ίδιους τους περφόρμερ, με την –επι-
μελητικής κυρίως κατεύθυνσης– συνδρο-
μή των Ελληνίδων συνδιοργανωτριών 
και της παραγωγής. Εκκινώντας από τις 
προσωπικές ιστορίες ζωής των περφόρ-
μερ, αλλά και τοποθετώντας τη θεατρι-
κή δράση σε εικαστικές εγκαταστάσεις 
φτιαγμένες από τους ίδιους, η ομάδα Sta-
tion Athens απέφυγε, κατά τη γνώμη μου, 
να ενισχύσει περαιτέρω στερεοτυπικές 
εκδοχές της «προσφυγικής εμπειρίας», 
ενώ οι συμμετέχοντες δεν εμφανίστηκαν 
ως «αθώα θύματα» αλλά, αντιθέτως, ως 
ενεργά ιστορικά υποκείμενα με πολιτική 
βούληση. Βέβαια, δεν υπονοώ πως η 
σκηνοθεσία «αληθινών ιστοριών» είναι 
εξ ορισμού λιγότερο προβληματική, ή 
δεν υπόκειται στα γνωστά ζητήματα 
αναπαραγωγής στερεοτύπων. Θα ήθελα 
ωστόσο να υπογραμμίσω ότι, μέσα 
από την καλλιτεχνική επεξεργασία του 
τραυματικού τους παρελθόντος και του 
επισφαλούς τους παρόντος, οι περφόρμερ 
εννοιολόγησαν ταυτόχρονα την ίδια τη 
δημιουργική διαδικασία ως δυνατότητα 
προσωρινής αναστολής, ή ακόμη και 
αντιστροφής, των πραγματικοτήτων τους. 
Όπως υπογραμμίζουν στις συζητήσεις 
που είχα μαζί τους, το θέατρο δεν είναι 
μόνον ο χώρος όπου συστήνονται 
και αναπαράγονται ως «προσφυγικά 
υποκείμενα» –παρέχει επίσης ένα πλαί-
σιο ασφάλειας, ευχαρίστησης, παιχνιδιού, 

ντες/ουσες. Συνομιλώντας με τον Άκμπαρ, 
Αφγανό Σιίτη της φυλής Χαζάρα και οδη-
γό μου στην παράσταση, το ηχογραφημέ-
νο σενάριο αντιστοιχεί σε σημαντικό βαθ-
μό στα βιώματά του. Όπως εξηγεί, η όλη 
αφήγηση του σεναρίου κατασκευάζει ένα 
μουσουλμανικό υποκείμενο προερχόμενο 
από μια σιιτική μειοψηφία που υφίσταται 
διώξεις από ακραίες σουνιτικές οργανώ-
σεις όπως οι Ταλιμπάν (Ντουράνι, 2014). Η 
ανάδυση του «μουσουλμάνου Άλλου» ως 
αθώου θύματος ακραίων οργανώσεων που 
τρομοκρατούν τη Δύση επανέρχεται με ιδι-
αίτερη συχνότητα σε σύγχρονες θεατρικές 
παραστάσεις που διερευνούν το λεγόμενο 
προσφυγικό ζήτημα. Όπως όμως παρατηρεί 
η θεωρητικός του θεάτρου Emma Cox, αυ-
τού του είδους «η πολιτική της αθωότητας 
στη θεατρική παράσταση» τείνει να αντιπα-
ραθέτει τον «πρόσφυγα» με το «φασματικό 
του δίδυμο», δηλαδή τον «τρομοκράτη», «ο 
οποίος λόγω ακραίας βούλησης έχει γίνει 
ονομαστός, γνωστός, και διακριτός πολι-
τικός παράγων». Σε αυτή την ανησυχητική 
διελκυστίνδα, προειδοποιεί η Cox, «οι προ-
σπάθειες να χαρακτηριστεί η υψηλή αξία 
των ίδιων των αιτούντων άσυλο ενδέχεται 
τελικά να τους απογυμνώνουν από οποια-
δήποτε δυνατότητα πολιτικής βούλησης» 
(2015, σελ. 59).

Την ίδια περίπου περίοδο των πα-
ραστάσεων του NML, παρακολουθούσα 
τις πρόβες της ομάδας Station Athens 
για την παράσταση Ε_ΦΥΓΑ (2014). Η 
παράσταση εκτυλισσόταν στην κεντρική 
αθηναϊκή γειτονιά του Μεταξουργείου, 
στους πέντε ορόφους του κτιρίου 
Συνεργείο, στον καθένα από τους οποίους 
κάθε περφόρμερ είχε δημιουργήσει τη δική 
του εικαστική εγκατάσταση, όπου καλούσε 
τους θεατές να ακούσουν τη ζωή του. 
Όπως ανέφερα στην αρχή, οι τρεις εκ των 
πέντε συμμετεχόντων προέρχονταν από τη 
φυλή Χαζάρα. Οι αφηγήσεις τους έκαναν 
λόγο τόσο για τις διώξεις που υπέστησαν 
από ακραίες ισλαμικές οργανώσεις όπως 
οι Ταλιμπάν, όσο και για τη μετέπειτα 
επικίνδυνη πορεία διάσχισης των συνόρων, 
μην παραλείποντας να αναφερθούν στα 
τωρινά τους βιώματα στην Αθήνα, αλλά και 
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νες οικειοποιήσεις του όρου τζιχάντ από 
ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις όπως οι 
Ταλιμπάν. Απορρίπτοντας τις συγκεκριμέ-
νες ερμηνείες του όρου τζιχάντ ως κατα-
χρηστικές, αλλά και τη διεξαγωγή βιαιο-
τήτων στο όνομα του Ισλάμ γενικότερα, ο 
Τζαβάντ μου εξήγησε πώς κατανοεί ο ίδιος 
τον όρο, ενώ τον συνέδεσε με τη δική του 
εμπειρία στην πολιτική, το θέατρο και την 
καθημερινότητα:

Τζιχάντ δε σημαίνει σκοτώνω. Τι 
είδους τζιχάντ κάνουν αυτοί; Πώς 
μπορούν να κάνουν τζιχάντ ενα-
ντίον μας; Κι εμείς μουσουλμάνοι 
είμαστε! Δεν είμαστε από άλλη 
θρησκεία! Και θέλουν να κάνουν 
τζιχάντ εναντίον μας.[…] Τι είναι 
τζιχάντ; Πώς θα μπορούσε το τζι-
χάντ να βοηθήσει; Το να πηγαίνεις 
και να σκοτώνεις είναι τζιχάντ; Ε 
όχι, το τζιχάντ είναι να μιλάς, να 
λες κάτι... (Ριζάι, 2015)

Αφενός, ο συνομιλητής μου επεσήμανε 
πως, σύμφωνα με την ισλαμική θεολογία, η 
διεξαγωγή τζιχάντ ενάντια σε άλλους μου-
σουλμάνους δεν θεωρείται έγκυρη. Πράγ-
ματι, μια από τις έννοιες του όρου τζιχάντ 
αφορά στη στρατιωτική δράση για την 
επέκταση του Ισλάμ και την ασφάλεια των 
μουσουλμάνων από εξωτερικούς εχθρούς 
(Μακρής, 2013, σελ. 317). Από αυτή την 
άποψη, οι στρατιωτικές συγκρούσεις με-
ταξύ μουσουλμάνων δεν ορίζονται ως 
«πόλεμος», καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται 
στην ιδέα της ενότητας μεταξύ των πι-
στών (ό.π., σελ. 63). Επεκτείνοντας όμως 
την κριτική του, ο Τζαβάντ υποστήριξε 
πως οι σύγχρονοι πόλεμοι στο όνομα του 
Ισλάμ υποκινούνται στην πραγματικότητα 
από οικονομικά συμφέροντα που σχετίζο-
νται περισσότερο με τη γεωπολιτική παρά 
με τη θρησκεία: «αυτοί οι άνθρωποι δεν 
πιστεύουν στο Κοράνι. Θα το πουλούσαν 
ευχαρίστως για το χρήμα».
 Η συνομιλία μας έλαβε χώρα στα 
μέσα Νοεμβρίου του 2015, λίγες μόλις μέ-
ρες μετά τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα 
στις 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι. Υπό τη 

αλλά και πολιτικού αγώνα.  

Από το θέατρο ως εξομολόγηση στο θέα-
τρο ως πολιτικό αγώνα 

Το τελευταίο σημείο τονίζει ιδιαιτέρως 
ένας εκ των συμμετεχόντων, ο Τζαβάντ Ρι-
ζάι, τόσο στην ίδια τη θεατρική του αφήγη-
ση, όσο και στον τρόπο με τον οποίο την 
εννοιολογεί. Όπως διηγείται στην παρά-
σταση, είχε λάβει μέρος στην αντίσταση 
των Χαζάρα ενάντια στους Ταλιμπάν υπό 
τον Αλί Μαζάρι7. Μετά την ήττα των αντι-
στασιακών στην Καμπούλ και την εκτέλεση 
του επικεφαλής τους, μετέβη στην επαρχία 
Μπαμιάν για να συνεχίσει την αντίστα-
ση –στο ξέσπασμα όμως ενός εμφυλίου 
πολέμου ανάμεσα σε διάφορες αφγανικές 
φυλές, τράπηκε σε φυγή. Μέσω της Περσί-
ας και της Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα 
και από εκεί στην Αγγλία, όπου σχεδίαζε 
να σπουδάσει ώστε να γίνει πολιτικός και 
να αγωνιστεί για τα δικαιώματα της φυλής 
του. Τελικά, αναγκάστηκε να επιστρέψει 
στην Ελλάδα όπου, επτά χρόνια μετά, του 
δόθηκε το καθεστώς του πολιτικού πρό-
σφυγα (2014). 

Παρότι στην περφόρμανς του Τζα-
βάντ θα μπορούσε κανείς να διαγνώσει 
στοιχεία της «γραφειοκρατικής επιτέλεσης» 
για την οποία κάνει λόγο η Jeffers (2012), 
ή της «κοινωνικής αισθητικής της επιλεξι-
μότητας» στην οποία αναφέρεται η Cabot 
(2013), θεωρώ πως ο ίδιος απέχει πολύ από 
το να αναπαράγει τον εαυτό του ως στερε-
οτυπικό «προσφυγικό υποκείμενο», ή «τρα-
γικό θύμα» της ιστορίας –αντίθετα, εμφα-
νίζεται μέσω της αφήγησής του ως ενεργός 
δρων. Παρά τις πολιτικές αναταραχές που 
ακύρωσαν τα αρχικά του σχέδια και όνει-
ρα, ο Τζαβάντ συνεχίζει τον αγώνα από τον 
τωρινό του σταθμό, και μέρος αυτού του 
αγώνα είναι η θεατρική του δράση. Για να 
διευκρινίσω περαιτέρω αυτό το σημείο, θα 
επικεντρωθώ εφεξής στην κατ’ ιδίαν συζή-
τηση που είχα με τον Τζαβάντ, σχεδόν έναν 
χρόνο μετά την παράσταση (Νοέμβριος 
2015). Με αφορμή τη σκληρότητα των δι-
ώξεων ενάντια στους Χαζάρα, ο συνομιλη-
τής μου αναφέρθηκε κριτικά σε σύγχρο-

φωνα με τον Τζαβάντ, τζιχάντ διεξάγουν 
εκείνοι που αναγκάζονται να τραπούν σε 
φυγή, ακριβώς λόγω της βίας που προκα-
λούν οι φερόμενοι ως «τζιχαντιστές».

Στο σημείο αυτό, είναι απαραί-
τητο να αναφερθώ στην ετυμολογία της 
λέξης από την αραβική ρίζα τζ-χ-ντ, η 
οποία συνδέεται με τις έννοιες του αγώ-
να και της πάλης. Στην ισλαμική θεολογία, 
ο όρος έχει δύο έννοιες: την «εξωτερική» 
ή «κατώτερη» τζιχάντ, δηλαδή τον αγώ-
να εναντίον των εχθρών του Ισλάμ και 
την «εσωτερική» ή «ανώτερη» τζιχάντ, 
δηλαδή τον πνευματικό αγώνα για τη θε-
τική αλλαγή του εαυτού και του κόσμου 
(Esposito, 2002, σελ. 27-28). Για τον Τζα-
βάντ, η ουσιαστική τζιχάντ εννοιολογείται 
σαφώς με τη δεύτερη αυτή σημασία του 
πνευματικού αγώνα: 

«το να παίζεις θέατρο και να λες 
την ιστορία σου για να τη μάθουν 
άλλοι άνθρωποι, αυτό είναι τζι-
χάντ! Το να μιλάς, να πεις ποιος 
είσαι. Να πεις τι υπάρχει από πίσω. 
Πώς ζουν οι άνθρωποι. Κανείς δεν 
ξέρει την ιστορία των Χαζάρα. [...] 
Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με το 
θέατρο, όχι με τα όπλα. Αν αρχί-
σεις να σκοτώνεις σήμερα, αύριο 
το παιδί σου θα πάρει τα όπλα και 
θα σκοτώσει άλλους ανθρώπους 
(Ριζάι, 2015).

Παρότι δεν κατόρθωσε να παραμείνει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και να ασχοληθεί με 
την πολιτική οργανώνοντας την αντίστα-
ση της φυλής του, ο Τζαβάντ παρέμεινε 
παρόλα αυτά σταθερός στην πολιτική του 
στάση. Ονειρεύεται να επιστρέψει στο Αφ-
γανιστάν και να εργαστεί για την ελευθε-
ρία –όπως υπογραμμίζει, «όχι με τα όπλα 
αλλά αλλιώς, με τα λόγια, με το στιλό». Η 
πενταετής θεατρική του δράση ως μέλους 
της ομάδας Station Athens εντάσσεται 
στο ίδιο πλαίσιο ενός ειρηνικού, πνευμα-
τικού αγώνα. Μέσα από αυτή την πολιτικά 
στοχευμένη εμβύθιση στη μικροϊστορική 
μνήμη, θεωρώ ότι ο Τζαβάντ υπερβαίνει 
τα όρια του θεάτρου τεκμηρίωσης. Δεν 

σκιά του εν λόγω συμβάντος, ο Τζαβάντ 
αναφέρθηκε συνειδητά στους ολοένα και 
αυξανόμενους δυτικούς φόβους σχετικά 
με την τζιχάντ, επιχειρώντας να διαχωρίσει 
με σαφήνεια το συγκεκριμένο όρο από μια 
εικονογραφία θανάτου και καταστροφής. 
Για να το κάνει αυτό, ανέτρεξε στην σύν-
δεση του όρου με την ιστορική στιγμή της 
Εγίρας, δηλαδή του αναγκαστικού εκτοπι-
σμού του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Με-
δίνα, συμβάν που θεωρείται ως το πρώτο 
παράδειγμα τζιχάντ. Όπως διασαφηνίζει 
ο John L. Esposito, η τζιχάντ και η Εγίρα 
συνιστούν «δίδυμα ιδανικά»: «αυτό που 
πολλοί αποκαλούν ‘αμυντική τζιχάντ’ εμ-
φανίζεται στους πιο πρώιμους στίχους του 
Κορανίου8, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν λίγο 
μετά την Εγίρα στη Μεδίνα, όταν δηλαδή ο 
Μωάμεθ και οι σύντροφοί του αναγκάστη-
καν να αγωνιστούν για τη ζωή τους» (2002, 
σελ. 31). Απηχώντας τη διάκριση του Τζα-
βάντ μεταξύ τζιχάντ και τρομοκρατίας, ο 
Esposito επισημαίνει πως 

τόσο τα κυρίαρχα, όσο και τα εξτρε-
μιστικά κινήματα και οι «ιεροί μα-
χητές» όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, 
που μετανάστευσε από τη Σαουδι-
κή Αραβία για να εγκαθιδρύσει το 
κίνημα και την κοινότητά του μέσω 
των εκπαιδευτικών του βάσεων 
(training bases) στο Αφγανιστάν, 
χρησιμοποίησαν επιλεκτικά το μο-
τίβο της Εγίρα και της τζιχάντ για 
τους δικούς τους σκοπούς (2002, 
σελ. 32). 

Aντίθετα, ο συνομιλητής μου συνέδεσε το 
καταγωγικό γεγονός του Ισλάμ με σύγχρο-
νους αγώνες, λέγοντας πως τζιχάντ είναι 
«όταν δεν μπορείς να ζήσεις σε ένα μέρος 
επειδή η ζωή σου κινδυνεύει και αναγκά-
ζεσαι να πας αλλού». Με τα λόγια αυτά, 
προτείνω πως ο Τζαβάντ αντιστρέφει τους 
ολοένα εντεινόμενους φαντασιακούς φό-
βους της Δύσης ως προς τα προσφυγικά 
κύματα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
και κεντρικής Ασίας, οι οποίοι εδράζονται 
στην αυθαίρετη υπόθεση ότι οι νεοαφιχθέ-
ντες ενδέχεται να είναι «τζιχαντιστές». Σύμ-
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ρι (2014) από το Αφγανιστάν, δηλώνει πως 
«όταν κάνεις πρόβα, σε τουλάχιστον δύο 
τρεις ή το πολύ πέντε ώρες, ξεχνάς τα υπό-
λοιπα προβλήματα που έχεις στη ζωή. [...] 
Μαθαίνεις να μιλάς καλύτερα, συναντάς 
τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώ-
πους, διαφορετικά πρόσωπα... Σε βοηθά 
πολύ».

Συμπέρασμα

Όπως επιχείρησα να καταδείξω στο παρόν 
άρθρο, το θέατρο ως θεσμικός μηχανισμός 
διατρέχει τον κίνδυνο να αναπαράγει τις 
δομές αναπαράστασης τις οποίες προτίθε-
ται να ανατρέψει ή να μετατοπίσει: το θέ-
ατρο ενίοτε μπορεί να λειτουργεί, σε πεί-
σμα των ρηξικέλευθων προθέσεών του, ως 
μια τεχνολογία που αναπαράγει κυρίαρχες 
αναπαραστάσεις της ετερότητας. Από την 
άλλη μεριά, επιχείρησα επίσης να φωτίσω 
τις στιγμές εκείνες κατά τις οποίες οι εν 
λόγω αναπαραστάσεις τίθενται υπό αμφι-
σβήτηση ή/και υπερβαίνονται. Μολονότι 
η «προσφυγική ιστορία» έτσι όπως επα-
νεγγράφεται στο NML συμπίπτει πράγ-
ματι με τις εμπειρίες ορισμένων από τους 
περφόρμερ, ταυτόχρονα μοιάζει να ανα-
παράγει ρατσιστικά στερεότυπα απέναντι 
σε «κάθε άτομο που δεν είναι –ή δεν μοιά-
ζει να είναι– Έλληνας» (Kirtsoglou 2013, 
σελ. 104, η υπογράμμιση δική μου). Όπως 
αποδεικνύεται μέσα από την ιστορία της 
Μαρίας, ο ρόλος της ως ξένης είχε ήδη εκ 
των προτέρων αποφασιστεί με βάση το 
χρώμα του δέρματός της. Ο σιωπηλός της 
περίπατος, διαμεσολαβημένος από την 
ηχογραφημένη αφήγηση, αλλά και οι στί-
χοι που εκφέρει στα μπενά, αποσιωπούν 
την πραγματικότητά της ως ατόμου γεν-
νημένου και μεγαλωμένου στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, όπως επιχείρησα να καταδείξω, 
παρότι ο Άλλος στην κυρίαρχη αφήγηση 
του NML παράγεται ως μουσουλμάνος, 
η Μαρία επέλεξε να τραγουδήσει έναν 
χριστιανικό ύμνο που, σύμφωνα με την 
αφήγησή της, ήταν ο τρόπος της να προ-
σεγγίσει και να επικοινωνήσει μαζί με τον 
θεατή, αντί να «φέρει» κάτι από την υποτι-
θέμενη πατρίδα της.

λέει απλώς την προσωπική του ιστορία 
αλλά, στους αντίποδες ενός κυριολεκτι-
κού μαρτυρίου, γίνεται μάρτυρας ενώπιον 
του ελληνικού κοινού των καθημερινών 
μαρτυρίων που υφίστανται οι Χαζάρα. Με 
τον τρόπο αυτό, αν ο όρος τζιχάντ φτάνει 
να θεωρείται σήμερα στη Δύση συνώνυμος 
του θανάτου, ο Τζαβάντ συνδέει την «ανώ-
τερη τζιχάντ» με τη θεατρική τέχνη, την 
οποία εννοιολογεί ως πνευματικό αγώνα 
που καταφάσκει στη ζωή και ενδεχομένως 
τη μεταμορφώνει. Το πένθος του Τζαβάντ 
για τη φυλή και τη χώρα του δεν αγκυλώνε-
ται σε έναν ενδοσκοπικό, ιδιωτικό ή θυμα-
τοποιητικό θρήνο. Αποσταθεροποιώντας 
κυρίαρχα στερεότυπα, γίνεται μια δημόσια, 
πολιτική πράξη αντίστασης.

«Να γίνομαι άλλος»: το θέατρο ως παιχνί-
δι και ως μεταμόρφωση

Παράλληλα με τις πολιτικές του απόψεις, ο 
συνομιλητής μου υπογράμμισε επίσης τους 
τρόπους με τους οποίους η θεατρική πρα-
κτική συνέβαλε θετικά στην προσωπική 
του ζωή στην Αθήνα: «το θέατρο με άλλαξε 
σε πολλά πράγματα, πρώτα απ’όλα με βοή-
θησε ψυχολογικά. Επειδή εγώ και τα άλλα 
παιδιά, ζούμε εδώ μακριά από τις μητέρες 
και τους πατέρες και τους αδελφούς μας. 
Προσωπικά, δεν έχω κανέναν στην Αθήνα. 
Δεν θέλω να τρελαθώ» (Ριζάι, 2015).

Όπως επεσήμανε ο Javad, αυτό που 
εκτιμά στο θέατρο είναι η κεντρική διά-
σταση της ανθρώπινης επαφής, τόσο με-
ταξύ συμμετεχόντων, όσο και μεταξύ συμ-
μετεχόντων και θεατών. Χωρίς μια τέτοια 
εμπειρία κοινωνικότητας, προειδοποιεί ο 
συνομιλητής μου, «θα αναρωτιόσουν κάθε 
μέρα πότε θα πας πίσω [στη χώρα προέλευ-
σης]». Η σημασία του θεάτρου ως κοινω-
νικού χώρου στο «εδώ και τώρα» είναι ένα 
ζήτημα που αναδύεται κατ’ επανάληψη στις 
αφηγήσεις των συμμετεχόντων της ομάδας 
Station Athens. Για τον Μοχάμετ Ραμζάν 
από το Πακιστάν, περισσότερο γνωστό ως 
Λευτέρη, «αν μείνεις μόνος σπίτι, σιγά σιγά 
τρελαίνεσαι. Χρειάζεται να έχεις μαζί σου 
φίλους –το θέατρο είναι φίλος για μένα» 
(2015). Σε παρόμοιο πνεύμα, ο Χοσάιν Αμί-

απηχεί το επιχείρημα της Green στο οποίο 
αναφέρθηκα στην αρχή του παρόντος 
άρθρου, σύμφωνα με το οποίο τα σύνορα 
νοηματοδοτούνται διαμέσου των επιτελέ-
σεών τους στον ιστορικό χρόνο. Η πρό-
ταση αυτή αντανακλάται επίσης από τον 
Χοσάιν Αμίρι, σε έναν μονόλογό του από 
την παράσταση Ε_ΦΥΓΑ. Αφηγούμενος 
την εμπειρία του εκτοπισμού του από το 
Αφγανιστάν λόγω του εμφυλίου πολέμου, 
ο Χοσάιν απευθύνεται στο ελληνικό κοινό 
και, αναφερόμενος στον ελληνικό εμφύλιο 
πόλεμο (1945-1949), υπενθυμίζει στους 
θεατές πως «ένας τέτοιος πόλεμος [όπως 
αυτός που λαμβάνει χώρα στο Αφγανι-
στάν] συνέβη εδώ, στην Ελλάδα, μόλις 
πριν από μερικές δεκαετίες. Όμως οι άν-
θρωποι εύκολα ξεχνάνε» (2014). Προτείνω 
πως, με αυτή τη χειρονομία, ο Χοσάιν κα-
ταδεικνύει πως μέσω του θεάτρου δεν εκ-
φράζει απλώς τη δική του τραγική ιστορία, 
αλλά απευθύνεται ταυτόχρονα στα τραύ-
ματα των Ελλήνων θεατών. Αρνούμενος 
να συμμορφωθεί με θυματοποιητικές αφη-
γήσεις, ο Χοσάιν –και τα μέλη της ομάδας 
Station Athens ευρύτερα– συστήνεται ως 
ενεργό ιστορικό υποκείμενο με πολιτική 
βούληση, αποσυνδέοντας την έννοια της 
τραγωδίας από τις καταχρήσεις της ως αν-
θρωπιστικής ρητορείας που δικαιολογεί 
τη βαρβαρότητα και μετατρέποντάς την 
σε επιτελεστική πρακτική ριζοσπαστικής 
κριτικής.

 

Υποσημειώσεις
 
1 Όλες οι συνεντεύξεις στις οποίες ανα-

φέρομαι στο παρόν άρθρο διεξήχθησαν 
στα ελληνικά. 

2 Όλες οι μεταφράσεις των κειμένων στα 
οποία παραπέμπω είναι δικές μου.  

3 Οι Χαζάρα αποτελούν περίπου το οχτώ 
τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού 
του Αφγανιστάν και, αντίθετα με την κυ-
ρίαρχη πλειοψηφία των Παστούν, είναι 
Σιίτες μουσουλμάνοι. Σύμφωνα με τον 
Alexandro Monsutti, οι Χαζάρα συνιστούν 
«τη μοναδική αριθμητικά σημαντική σιι-
τική κοινότητα στο Αφγανιστάν» (2007, 

Συν-γράφοντας και επιτελώντας τις 
δικές τους αφηγήσεις, τα μέλη της ομάδας Sta-
tion Athens αμφισβητούν θυματοποιητικές 
αντιλήψεις μιας υποστασιοποιημένης 
«προσφυγικής εμπειρίας». Θα ήθελα 
ωστόσο να υπογραμμίσω ότι ο κίνδυνος να 
αναπαραχθεί η «γραφειοκρατική επιτέλεση» 
εξακολουθεί να υφίσταται και σε αυτές τις 
θεατρικές επιτελέσεις του εαυτού. Παρόλα 
αυτά, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις 
με τους συμμετέχοντες, το θέατρο συχνά 
γίνεται για τους ίδιους μια πράξη ζωής 
και δημιουργίας μέσω της οποίας τα 
προβλήματα της καθημερινότητας και του 
παρελθόντος αναστέλλονται προσωρινά, 
ή/και υπερβαίνονται μετουσιωμένα (Meer-
zon, 2012). Όπως χαρακτηριστικά λέει ο 
Λευτέρης, ο ηθοποιός «αναποδογυρίζει 
τη ζωή» –στη σκηνή, ο κόσμος έρχεται 
πάνω-κάτω. Παίζοντας θέατρο, ο Λευτέ-
ρης δεν είναι απλώς ένας «σύγχρονος αγ-
γελιοφόρος», ο οποίος κομίζει ειδήσεις 
από εμπόλεμες ζώνες.9 Αντ’ αυτού, γίνεται 
«παιδί», «γυναίκα», ή «ηλικιωμένος» –«γί-
νεται άλλος». «I am a disco dancer»: μέσα 
από την απρόσμενη αυτή αντιστροφή, ο 
Λευτέρης αποδομεί τις προσδοκίες των 
θεατών, αναστέλλοντας και αναιρώντας 
μιντιακές χρήσεις του τραγικού ως 
ρητορικού σχήματος.

Συμπερασματικά, αν οι θεατρικές 
αναπαραστάσεις των εκτοπισμένων τεί-
νουν να τους αναπαράγουν ως άφωνα 
θύματα εκτός ιστορίας, στερούμενα πο-
λιτικών δικαιωμάτων, υποστηρίζω πως 
ορισμένες πτυχές του έργου της ομάδας 
Station Athens καταφέρνουν να υπερβούν 
αυτή την τετριμμένη εκδοχή του ανθρω-
πισμού και τα συναισθήματα συμπόνοιας 
και οίκτου που αυτός συνεπάγεται. Αντί 
για συμπόνοια (sympathy), συναισθήματα 
ενσυναίσθησης (empathy) που υπογραμμί-
ζουν το ευμετάβλητο της ιστορίας μπορούν 
να πραγματοποιηθούν μέσα από την θεα-
τρική πράξη. Όπως προτείνουν οι Elisabeth 
Kyrtsoglou και Giorgos Tsimouris (2016), 
μέρος του ελληνικού πληθυσμού ταυτίστη-
κε με τα πρόσφατα προσφυγικά κύματα και 
λόγω αντίστοιχων εμπειριών από τη Μικρά 
Ασία το 1922. Η πρόταση των συγγραφέων 
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24/4/2018).  
8 «Και πολεμάτε για χάρη του Θεού όσους 

σας πολεμούν αλλά μην επιτίθεστε: ο 
Θεός δεν αγαπά τους επιδρομείς (Κοράνι, 
κεφ. 2, σελ, 190, η αναφορά στο Esposito, 
2002, σελ. 32, η μετάφραση δική μου από 
τα αγγλικά). 

9 http://greekfestival.gr/gr/events/view/
omada-station-athens---giolanta-
markopoulou-2015, (τελευταία επίσκε-
ψη 27/4/2018).
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Επιστήμες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris), υπο-
στήριξε επιτυχώς τη διατριβή του στις σπου-
δές Θεάτρου και Επιτέλεσης (Aberystwyth 
University, Η.Β.), με θέμα θεατρικές και τελε-
τουργικές επιτελέσεις θρήνου από εκτοπισμέ-
να υποκείμενα στην Αθήνα και τον Πειραιά.
 
 

γορικές αισθήσεις του αστικού χώρου και 
με την αδιάκοπη δυνατότητα και δυνητι-
κότητα αναστοχασμού του υποκειμένου.

 Από τον δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο και έπειτα, η «κουλτούρα του δρό-
μου», ως ουσιολογική κατηγορία, οντολο-
γία και κατασκευή, συνυφαίνεται με την 
αστική εμπειρία της εργατικής τάξης και 
αποτελεί κέντρο ενδιαφέροντος πολλών 
ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών 
μελετών που δίνουν έμφαση στην εθνο-
γραφική έρευνα. Στα βιβλία των William 
Foot Whyte (1943) και Paul Wills (1977) 
αναλύονται με μυθιστοριογραφικό τρόπο 
οι ιδιότητες της «σοφίας», της «γλώσσας» 
και των «κωδίκων» του δρόμου (Anderson, 
2000· Kubrin, 2005), ως συμπεριφορικές 
εκφράσεις των μεταναστών και νταήδων 
(lads) της εργατικής τάξης, σε βρετανι-

Εισαγωγή

Ο «δρόμος» ως ακαδημαϊκό και λογοτεχνι-
κό αντικείμενο έχει αποτελέσει από πολύ 
νωρίς έναν παραδειγματικό τόπο ελευθε-
ρίας, ουτοπίας, ετεροτοπίας και ρομαντι-
σμού και την κατεξοχήν εφήμερη κατοικία 
του περιπλανώμενου διαβάτη στις συν-
θήκες της νεωτερικότητας. Στα έργα των 
Charles Baudelaire (1857), Georg Simmel 
(1903), Walter Benjamin (1936) και Michel 
de Certeau (1982) συναντάμε τις αλληγορι-
κές περιγραφές της τυπολογίας του αστού 
πλάνητα που περιδιαβαίνει τους δρόμους 
και τις στοές της μεγαλούπολης, αναζητώ-
ντας διαρκείς περιπέτειες, ανατροπές, ερε-
θίσματα και εμπειρίες. Στα εν λόγω έργα o 
«δρόμος» συσχετίζεται με τις μυστηριακές 
ποιότητες, τις ονειρικές και τις φαντασμα-

Περίληψη: Η έννοια του «δρόμου» ως παράγωγο ιθαγενών, μιντιακών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών 
λόγων έχει συνδεθεί διαχρονικά με την υιοθέτηση αξιών και πρακτικών μη προνομιούχων ομάδων που 
διεκδικούν ορατότητα στον δημόσιο χώρο. Σήμερα οι λεγόμενες «κουλτούρες του δρόμου» γνωρίζουν 
μια πρωτοφανή ανάπτυξη, τόσο εξαιτίας της ευρείας διάδοσής τους από τα ΜΜΕ και την πολιτιστική 
βιομηχανία, όσο και εξαιτίας της πολιτικής ενεργοποίησης των νέων μέσα από αυτές. Κινούνται σε 
εμπορικά, μη εμπορικά ή και αντιεμπορικά πλαίσια, συμβαδίζοντας παράλληλα με σύγχρονες τάσεις 
και αξίες όπως η επιστροφή στην ωμότητα, στο «αληθινό» βίωμα, στο «καθαρό» συναίσθημα και στις 
ανθρώπινες ρίζες. Πέρα από το να αποτελούν παγκόσμιες μόδες, παράγονται από παγκοσμιοτοπικές 
συνθήκες όπως η κρίση, η μετανάστευση, η αστική αποξένωση, η αποστέρηση και η κοινωνικοπολιτική 
βία και συνδέονται με την ανάγκη άμεσης αντίδρασης σε αυτά τα φαινόμενα με πιο πηγαίους και 
εξωθεσμικούς τρόπους. Οι σύγχρονοι πολιτισμοί του δρόμου περιλαμβάνουν διαφορετικές σωματικές 
και καλλιτεχνικές εκφράσεις όπως ο χορός, η μουσική, η ζωγραφική, τα εξτρίμ σπορ και λοιπά και 
συνδέονται με υπερεθνικούς μουσικοχορευτικούς πολιτισμούς όπως το χιπ χοπ. Αποτελούν σε μεγάλο 
βαθμό ανδροκρατούμενες περιοχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια γυναίκες και κουίρ υποκείμενα 
επιχειρούν να διαβούν, πότε ενσωματώνοντας και αναπαράγοντας ανδρικούς/πατριαρχικούς 
λόγους και πότε αναλαμβάνοντας έντονη δράση αποσταθεροποιώντας παγιωμένες έμφυλες δομές 
και ετεροκανονικότητες. Το παρόν κείμενο μέσα από διαφορετικά εθνογραφικά χιπ χοπ πεδία στην 
Ελλάδα και τη δράση ετεροφυλόφιλων γυναικών μέσα σε αυτά, επιχειρεί να μιλήσει για τα νοήματα 
μιας «στριτ» υποκειμενικότητας και πνευματικότητας και για τις δυνατότητες παραγωγής ρωγμών και 
αναταραχών στις ετεροκανονικές δομές του χιπ χοπ μέσα από τη γυναικεία επιτελεστικότητα.

«Του δρόμου η φωνή»: «Στριτ» εαυτός, «στριτ» πνεύμα και γυναικεία 
επιτελεστικότητα στο χιπ χοπ  

Ναταλία Kουτσούγερα

O δρόμος δεν φιμώνεται, τσακίζει και πεισμώνει, 
σας χαιρετάνε οι τρελοί που πολεμάνε ακόμη

«Το ουρλιαχτό», 
Mentira Witch Project
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νοδεύουν, αυτοί θα ήταν: 1) η αντιπάθεια 
και περιφρόνηση (Ilian 2015) προς κάθε 
τι κομφορμιστικό και εξουσιαστικό ιδι-
αίτερα σε οτιδήποτε συνδέεται με επίση-
μες κρατικές πολιτικές, 2) η έμφαση στην 
κοινότητα και στις εναλλακτικές μορφές 
συγγενειακότητας, όπως και στις συλλο-
γικές καθημερινές δραστηριότητες μέσα 
από τον ανταγωνισμό, τη διασκέδαση, τον 
καταναλωτισμό, τη διδασκαλία, τη μίμηση 
κ.ο.κ., 3) η έμφαση στον σεβασμό και στην 
απόδειξή του σε ένα καθημερινό επίπεδο, 
4) η έμφαση στον αυτοσχεδιασμό (free-
style), 5) η τάση για ηδονισμό μέσα από 
το καθημερινό, το άμεσο και το απλό, 6) 
το κυνήγι της αυθεντικότητας και ενός 
άνετου (κουλ) εαυτού «του δρόμου», 7) 
μια σωματοποιημένη διέγερση και έντο-
νη αρρενωπότητα, 8) μια έμφαση σε μια 
γλώσσα του δρόμου, τόσο ρηματική όσο 
και σωματική, 9) ένας διαχωρισμός ανά-
μεσα σε παλιές (old school) και νεότερες 
(new school) καλλιτεχνικές εκφράσεις. 
Σε γενικές γραμμές η «κουλτούρα» αυτή 
αναφέρεται στις αξίες, τις προδιαθέσεις 
και τις πρακτικές που συνδέονται με επι-
τελεστικότητες μη προνομιούχων ομάδων. 
Στο πλαίσιο της ύστερης νεωτερικότητας 
η εννοιολόγηση και κατηγορία του δρό-
μου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με μάτσο 
σωματικές και λεκτικές επιτελέσεις, με την 
εμπορικότητα και την πολιτιστική βιομη-
χανία και αποτελεί πολλές φορές σχεδόν 
αποκλειστικό προνόμιο συγκεκριμένων 
ομάδων και των χαρακτηριστικών τους 
(άνδρες, νέοι, αθλητικοί). 

 Ωστόσο η «κουλτούρα του δρό-
μου» δεν έχει συνδεθεί ίσως ποτέ τόσο 
σπλαχνικά και ιστορικά με κάποιον θε-
αματικό πολιτισμό όσο με το χιπ χοπ, τη 
μουσικοχορευτική πολιτισμική μορφή 
που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1970 από χαμηλά στρώματα της 
αφροαμερικανικής και λατινοαμερικανι-
κής νεολαίας στο Νότιο Μπρονξ της Νέας 
Υόρκης (Chang, 2005). Προϊόν ενός αφρο-
διασπορικού πολιτισμού που γεννήθηκε 
στις περιθωριοποιημένες γειτονιές μαύ-
ρων και πορτορικανών του Μπρονξ, το χιπ 
χοπ αναδύθηκε ως αποτέλεσμα τοπικών 

κά και αμερικανικά αστικά περιβάλλοντα, 
γειτονιές και γωνιές. Το έθος του «δρό-
μου» συνδέθηκε στην πορεία με διάφορους 
θεαματικούς νεανικούς υποπολιτισμούς, 
όπως οι mods, οι teds, οι skinheads και οι 
punks (Κολοβός, 2015· Hebdige, 1979) ενώ 
ο «δρόμος» αποτέλεσε μια ιδιαίτερη τοπο-
λογία στις αλληγορίες του αμερικανικού 
ονείρου.2

Συχνά, τόσο τα μίντια όσο και η 
ακαδημαϊκή φιλολογία (Ilian, 2015), τεί-
νουν να ρομαντικοποιούν και να παρουσι-
άζουν μια συνεκτική εικόνα της «κουλτού-
ρας του δρόμου» χωρίς να επισημαίνουν 
ότι κάθε υποπολιτισμός παράγει έναν δι-
αφορετικό μικροπολιτισμό ή φυλή «του 
δρόμου». Όπως αναφέρει ο Ilian (2015), η 
«κουλτούρα του δρόμου» αποτελεί μάλλον 
ένα πολιτισμικό φάσμα, παρά ένα ενιαίο 
πολιτισμικό μόρφωμα, ένα παγκοσμιοτο-
πικό φαινόμενο που αγκαλιάζει τόσο τη 
δημοφιλή/συμβατική νεολαία όσο και την 
πιο παραβατική, περιθωριοποιημένη και 
αντισυμβατική εκδοχή της, και από αυτή 
την άποψη δεν μπορεί να ιδωθεί ως κάτι 
ξέχωρο από τη δημοφιλή κουλτούρα. Εάν 
θέλουμε να προσδιορίσουμε κάποιους κοι-
νούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται 
και χτίζεται μια υποκειμενικότητα ή μια 
έξη του «δρόμου», συμπεριλαμβάνοντας 
και τις καλλιτεχνικές πρακτικές που τη συ-

DJ Differ & Mentira

1994). Ως «ζωντανό» (λάιβ) γεγονός και 
«κοινοτική πρακτική» (Dimitriadis, 2009, 
σελ. 1) επινοήθηκε από ντιτζέι, όπως ο Af-
rika Bambaataa και ο Kool Herc, μέλη το-
πικών συμμοριών, που διοργάνωναν πάρτι 
του «δρόμου» όπου οι πρώτοι/ες νεαροί 
και νεαρές χιπ χόπερ επίλυαν τις διαφορές 
τους σε πλαίσια διασκέδασης, μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δραστηρι-
οτήτων. 

Οι συναισθηματικές δομές που 
συνδέουν τη χιπ χοπ κουλτούρα με το 
έθος του δρόμου είναι βαθιές. Βλέπουμε, 

συνθηκών κοινωνικοοικονομικού αποκλει-
σμού, μείωσης κρατικών πόρων και άνισης 
κατανομής πλούτου που επιβάρυναν τις 
έγχρωμες κοινότητες, όπως και πολεοδο-
μικών σχεδιασμών που περιθωριοποίησαν 
την περιοχή του Νότιου Μπρoνξ. Προέκυ-
ψε ως δημιουργική καλλιτεχνική διέξοδος 
στην υποβάθμιση των παραδοσιακών υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης και πρόνοιας εξαιτίας 
των οικονομικών περικοπών στα προάστια 
και ως επίλυση της εσωτερικής βίας που 
είχε προκληθεί από το εμπόριο ναρκωτικών 
μεταξύ των συμμοριών (Chang, 2005· Rose, 

Η street artist Nique
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τη διάρκεια του κειμένου αυτού.4

Αναντίρρητα, η φιγούρα του αστού 
πλάνητα στα προηγούμενα κλασικά έργα 
έχει λάβει ένα συγκεκριμένο έμφυλο πρό-
σημο, καθώς αναφέρεται κυρίως στους 
άντρες, αποκλείοντας σε μεγάλο βαθμό τη 
μορφή της γυναίκας πλάνητα, τοποθετώ-
ντας την στη σφαίρα της ερωτικής σαγή-
νης ως σκιώδους γυναίκας της νύχτας και 
ως αντικειμένου προβολών και πόθων του 
ήρωα (Elkin, 2017). Οι διάφορες εκδοχές 
φεμινισμού που προέκυψαν από την αρχή 
του φεμινιστικού πολιτικού ακτιβισμού 
έως σήμερα, όπως ο φεμινισμός του τρί-
του κύματος, ο μαύρος φεμινισμός και ο 
χιπ χοπ φεμινισμός, ήρθαν πιο κοντά στην 
προσέγγιση της γυναικείας μορφής στα 
πλαίσια του λαϊκού αστικού πολιτισμού 
που συνδέεται με την έννοια του δρόμου 
και του «νομαδισμού», θέτοντας ενδια-
φέροντα ζητήματα «διαθεματικότητας» 
(Crenshaw, 1993), έμφυλης ανατρεπτικό-
τητας αλλά και ερωτήματα ενσωμάτωσης/
αναπαραγωγής πατριαρχικών δομών στο 
χιπ χοπ. Υπό μια ντελεζιανή έννοια και 
από μια μεταδομιστική φεμινιστική ρητο-
ρική η σημερινή γυναίκα που ανήκει στον 
κόσμο των σύγχρονων πολιτισμών του 
δρόμου, μπορεί να νοηθεί ως μεταοιδιπό-
δεια, μοριακή ή νομαδική γυναίκα που με-
ταφράζεται σε «μια διαδικασία του γίγνε-
σθαι» (Μπραϊντόττι, 2014), στα πλαίσια 
της οποίας αναπτύσσεται μια συνείδηση 
που δεν είναι συγκεκριμένα θηλυκή, αλλά 
αποσυντίθεται από τις ίδιες τις δυνάμεις 
που τη δομούν.

Στο έργο φεμινιστριών και χιπ χοπ 
μελετητηρίων όπως για παράδειγμα η 
Angela Davis (1999), η Tricia Rose (1994, 
2008), η Aisha Durham (2007), η Imani Kai 
Johnson (2014) και άλλες, δίνεται έμφαση 
στο πώς οι μαύρες γυναίκες στα μπλουζ, 
στο χιπ χοπ, στο ραπ και στο μπρέικντανς 
ανέπτυξαν από τη μια μεριά μια έντονη 
αντιοικειακότητα και αντισυμβατικότητα 
και από την άλλη σωματοποίησαν σεξιστι-
κούς λόγους και πατριαρχικές δομές, που 
εξέφραζαν όχι μόνο το χιπ χοπ αλλά την 
ευρύτερη κοινωνία. Ο χιπ χοπ φεμινισμός, 
ως κριτική διεύρυνση του μαύρου φεμινι-

για παράδειγμα, πώς η λέξη «δρόμος» επα-
ναλαμβάνεται συχνά στις ρίμες των ράπερ, 
ενώ χοροί του χιπ χοπ όπως το μπρέικντανς 
θεωρούνται εμβληματικά χορευτικά στιλ 
του δρόμου. Η Ελλάδα ακολουθεί τις τά-
σεις αυτές και ιδιαίτερα τα τελευταία χρό-
νια παρατηρείται ένας τονισμός της λέξης 
σε χιπ χοπ δρώμενα μέσα από φεστιβάλ 
(π.χ. Street Mode Festival) και διαδικτυακές 
ραδιοφωνικές εκπομπές (π.χ. Ρυθμοί του 
δρόμου). Σήμερα οι συνδέσεις ανάμεσα στα 
δύο δυναμώνουν ολοένα και περισσότερο 
με πολλαπλούς τρόπους, ωστόσο οι απαρ-
χές της σύνδεσης αυτής βρίσκονται στην 
αφροαμερικανική προφορική παράδοση 
(Osumare, 2007), που ανέδειξε μια θεϊκή 
ζωτική δύναμη στο υποκείμενο με επίκε-
ντρο την δύναμη των λέξεων, το δημώδες 
και το καθημερινό, και φτάνουν μέχρι και 
την πολιτική σύσταση του αφροαμερικα-
νικού ακροαριστερού κινήματος των Μαύ-
ρων Πανθήρων (1966) που έδωσε έμφαση 
στη «γλώσσα» του δρόμου δημιουργώντας 
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της 
πολιτικής μήτρας και αντιστασιακής ρητο-
ρικής του χιπ χοπ. Ένας από τους κύριους 
προπάτορες του χιπ χοπ, ο ντιτζέι Afrika 
Bambaataa, στη βάση μιας ποιητικής του 
δρόμου, χτισμένης στις βασικές αρχές του 
χιπ χοπ, της ειρήνης, της αγάπης, της ενότη-
τας και της διασκέδασης (peace,love, unity 
and having fun), προσδιόρισε τους βασι-
κούς πυλώνες του, που συνίστανται σε τέσ-
σερα στοιχεία, το κάθε ένα εκ των οποίων 
αντιστοιχεί σε διαφορετικές αισθήσεις και 
καλλιτεχνικές εκφράσεις: Το εμσίινγκ /ραπ 
(mcing, προφορικό/προφορική ποίηση), το 
ντιτζέινγκ (djing, ακουστικό/χειροτεχνικό), 
την τέχνη του γκραφίτι3 (graffiti, οπτικό/
χειροτεχνικό) και το μπρέικντανς, ή αλλιώς 
breaking, ή b-boying (σωματικό/χορευτικό). 
Στα τέσσερα στοιχεία του χιπ χοπ προστέ-
θηκε αργότερα και ένα πέμπτο, η γνώση. Η 
χιπ χοπ γνώση συμπυκνώνει τη συνείδηση 
της ιστορίας του χιπ χοπ και των καταστα-
τικών αρχών της, όπως και την αφροδια-
σπορική προφορική και μουσική της παρά-
δοση. Βιώνεται ως μια πνευματική γνώση 
που συνομιλεί με μια πνευματικότητα του 
δρόμου η οποία θα μας απασχολήσει σε όλη 

όπως και στην οπτικοακουστική ανάλυ-
ση λόγου και κειμένου για την υλοποίηση 
δύο εθνογραφικών ντοκιμαντέρ (Πλασμέ-
νοι για να τα σπάνε, 2011· Τα θηλυκά είναι 
εδώ, 2015) σχετικά με την οικειοποίηση 
του μπρέικντανς και τη θέση των γυναι-
κών στον ανδροκρατούμενο χώρο της χο-
ρευτικής χιπ χοπ σκηνής στην Ελλάδα, τις 
διαστάσεις επιτελεστικότητας και «συναι-
σθαντικότητας» (Clough & Halley, 2007) 
των γυναικών στους χώρους αυτούς. Όλα 
τα κεφάλαια, διόλου συμπτωματικά, δια-
πνέονται από μια φαινομενολογική περι-
γραφή, ανάλυση και αναφορικότητα, κα-
θώς, όπως θα δείξω, το πνεύμα, το σώμα 
και η υποκειμενικότητα του δρόμου στο 
χιπ χοπ λαμβάνουν ένα βαθύ υπαρξιστι-
κό και φαινομενολογικό νόημα. Έτσι, υπό 
αυτό το πρίσμα, τα κεφάλαια διεισδύουν 
στα εξής ζητήματα: α) Στην πολιτική δι-
άσταση της υποκειμενικότητας του δρό-
μου μέσα από τους μεταφορικούς υλικούς 
κόσμους και τα πολλαπλά «κείμενα» των 
έμφυλων υποκειμένων, β) στις επιτελέσεις, 
στις ιδιότητες, στα συναισθήματα και στις 
αισθήσεις που συνθέτουν έναν γυναικείο 
«στριτ» και πνευματικό εαυτό στο χιπ χοπ, 
γ) στις άυλες, «αυρικές», «ενεργειακές» 
και φαντασιακές ποιότητες που πλάθουν 
και τροφοδοτούν τις γυναικείες πνευμα-
τικότητες και το πνεύμα του δρόμου στο 
χιπ χοπ, δ) στην αλληλεπίδραση όλων των 
παραπάνω με τις θηλυκότητες και τις ευ-
ρύτερες νοηματοδοτήσεις του φύλου από 
τις γυναίκες χιπ χοπερ και στην επίδραση 
αυτών στις έμφυλες κανονικότητες, στις 
σχέσεις, στις πολιτικές ταυτότητες και 
συλλογικότητες. 

Ο «δρόμος» ως μεταφορά για τον εαυτό 
και ο «στριτ» εαυτός ως πολιτικό διακύ-
βευμα στο χιπ χοπ

Είναι βράδυ Σαββάτου και η αδύνατη φι-
γούρα της Mentira διακρίνεται φευγαλέα 
στα στενά ημιφωτισμένα σοκάκια του Ψυρ-
ρή καθώς προχωρά με γρήγορο βήμα μαζί 
με φίλους/ες της προς αυτοδιαχειριζόμε-
νο χώρο, όπου διοργανώνεται για δεύτερη 
χρονιά αντιφασιστικό φεστιβάλ. Ανάμεσά 

σμού, καλείται από αυτό το πρίσμα να «διε-
ρευνήσει τις γκρι ζώνες του φεμινισμού, να 
κριτικάρει τις αποτυχίες του και να εναντι-
ωθεί στον μισογυνισμό που καλλιεργείται 
εντός των πολιτισμικών συνόρων του χιπ 
χοπ» (Μarks, 2008), υπερβαίνοντας ερμη-
νευτικά σχήματα που προκύπτουν από τη 
διάκριση λευκού και μαύρου χρώματος.5

Το κείμενο αυτό επιχειρεί να εγείρει 
συγκεκριμένα ερωτήματα και να οικοδομή-
σει μέσα από τη μεταφορά ζωντανών εικό-
νων από διαφορετικά χιπ χοπ εθνογραφικά 
πεδία, μια συγκεκριμένη σημειωτική και 
ερμηνευτική για την υποκειμενικότητα και 
πνευματικότητα του δρόμου στο χιπ χοπ, 
μέσα από το πρίσμα της γυναικείας επιτε-
λεστικότητας. Τι συμβαίνει με άλλα λόγια 
όταν ο δρόμος διασταυρώνεται με τη συ-
γκρότηση της γυναικείας υποκειμενικότη-
τας και πώς αλληλεπιδρούν; Τι ρόλο παί-
ζουν οι πατριαρχικοί λόγοι και δομές στη 
συγκρότηση της υποκειμενικότητας του 
δρόμου στο χιπ χοπ; Πώς μπορεί να νοημα-
τοδοτηθεί μια γυναικεία πνευματικότητα 
στο χιπ χοπ; Και ποια τα περιεχόμενα της 
χιπ χοπ πνευματικότητας ως παράγωγο πο-
λιτισμικής οικειοποίησης;6 

Κάνοντας χρήση της σχετικής ακα-
δημαϊκής φιλολογίας για τη σχέση του δρό-
μου και του χιπ χοπ με τις εκδοχές θηλυκής 
επιτελεστικότητας σε ανδροκρατούμενους 
χώρους, η παρούσα ανάλυση εκπηγάζει 
από τα εθνογραφικά παραδείγματα διαφό-
ρων γυναικών από τον χώρο του εμσίινγκ 
(MCing), του γκραφίτι και της ευρύτερης 
χιπ χοπ και αστικής χορευτικής σκηνής 
στην Ελλάδα. Πρόκειται κατά βάση για 
γυναίκες χιπ χόπερ που ανήκουν σε λαϊκά 
στρώματα και διαμένουν σε λαϊκές περιο-
χές, Ελληνίδες, λευκές και ετεροφυλόφιλες 
οι οποίες ορίζονται σε μια μεταδομιστική 
οπτική ως νομαδικά, απεδαφικοποιημένα 
υποκείμενα (Μπραϊντόττι, 2014) που υιο-
θετούν και ενσωματώνουν τη χιπ χοπ κουλ-
τούρα εγχώρια και διαθεματικά μέσα από 
τη διασταύρωση των παραπάνω αξόνων. 
Tα συμπεράσματα του κειμένου βασίζο-
νται σε μακροχρόνια επιτόπια έρευνα της 
χιπ χοπ χορευτικής/μουσικής σκηνής στην 
Ελλάδα που διεξάγεται έως και σήμερα, 
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«Πάμε!», το χαρακτηριστικό εγερτήριο για 
την έναρξη του πρώτου της τραγουδιού. Με 
τον Differ πίσω στα πλατό, βάζει το μικρό-
φωνο κοντά στο στόμα της κι αρχίζει να 
ραπάρει, ερμηνεύοντας τις ρίμες άλλοτε 
με κλειστά μάτια και άλλοτε με ανοικτά, 
καρφωμένα πότε στο κοινό και πότε στην 
συνερμηνεύτριά της. Όταν αισθάνεται ότι 
το κοινό χάνει τον συντονισμό του μαζί της 
φωνάζει: «Κάντε λίγο θόρυβο!». Το σώμα 
της δονείται στον ρυθμό της μουσικής και 
μοιάζει σαν να σπάζει στα δυο σε κάθε 
κύμα ρυθμού. Τα δάκτυλα και τα χέρια της 
ακολουθούν τον ρυθμό και το κεφάλι της 
τρέμει καθώς κινείται δεξιά και αριστερά. 
Στο πρώτο της τραγούδι «Το ουρλιαχτό» 
(2015) ο δρόμος παρουσιάζεται ως δυνατός 
σύμμαχος σε μια δύσκολη αντεργκράουντ 
πορεία:9

Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω σταθερά  
προχωρώ, 

γίνομαι ένα με την πένα τσακαλιού ουρλιαχτό,
αναμένω μπαινοφέρνω σκορπώ πανικό, 
σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
Δρόμο παίρνω κι ανεβαίνω στο μεγάλο βουνό, 
οπλισμένο έχω τίγκα ριψοκίνδυνο μυαλό, 
δρόμο παίρνω κατεβαίνω υπόγειες διαδρομές, 
δεν ακούς που τραγουδάμε με φωνές 

ηλεκτρικές. 
Ρόλοι στημένοι και μοιρασμένοι από νταβάδες 

η ψυχή τους πουλημένη, 
η αντεργκράουντ η σκηνή μας δεν πεθαίνει, 
με αξιοπρέπεια μαγκιόρα να επιμένει. 
Και στα πιστεύω μας για πάντα ενταγμένη 
σαν μια μάνα τρελαμένη εξεγερμένη. 
Σαν τον αλήτη που γελάει ενώ πεθαίνει.
Στο δρόμο πάντα σβήνουνε όλοι οι πουλημένοι 

φλώροι, 
αβάσταχτα τα ουρλιαχτά θα ακούγονται στην 

πόλη, 
λινάτσες, σάπιοι ποιητές κλέφτες μας λίγη 

νιότη, 
ο δρόμος δεν φιμώνεται τσακίζει και πεισμώνει, 
σας χαιρετάνε οι τρελοί που πολεμάνε ακόμη.
Με μίσος και οργή από την υπόγεια    σκηνή… 
Φωτιά σε κάθε φασιστομπουρλότο. 
Του δρόμου η φωνή προδομένη προχωρεί 
δεν ξεχνάει αιμορραγεί, ρίχνει και οπλοφορεί.10

...

τους βρίσκεται και ο ντιτζέι Differ, ντιτζέι, 
χιπ χοπ ακτιβιστής, στιχουργός και μουσικός 
παραγωγός με εικοσαετή δραστηριότητα 
στην αντεργκράουντ αυτοοργανωμένη σκη-
νή, ιδρυτής της μουσικοπολιτικής ομάδας 
hit n’ rap, μέλος του συγκροτήματός Mentira 
Witch Project.7 Έχουν προσκληθεί, για ακό-
μη μια φορά, για να δώσουν μια συναυλία 
με την μπάντα τους και άλλους φίλους εμσί. 
Κάποιοι εξ αυτών, όπως και ο Differ, είναι 
γέννημα θρέμμα της περιοχής του Βύρωνα, 
όπου έχει μεγαλώσει και η ίδια και αποτε-
λεί σημείο αναφοράς σε κάθε φάση της ζωής 
της, τόσο ένα τοπικό όσο και ένα ταξικό ση-
μαινόμενο.8 Η κίνησή της καθώς πλησιάζει 
το μέρος της συναυλίας είναι αιλουροειδής 
και νευρώδης. Κρατώντας ένα αναμμένο 
στριφτό τσιγάρο, μιλά με βραχνή φωνή και 
αστειεύεται με τους φίλους που την περιτρι-
γυρίζουν. Στο σημείο συνάντησής τους, έξω 
από το θέατρο, την περιμένουν και οι άλλες 
κοπέλες της μπάντας και αμέσως μόλις εκεί-
νη καταφθάνει την περικυκλώνουν για να 
οργανωθούν. Και ενώ ο κόσμος αρχίζει σιγά 
σιγά να πυκνώνει ο διοργανωτής του φεστι-
βάλ τις καλεί μέσα στο θέατρο για να εγκλι-
ματιστούν στον χώρο και να τεστάρουν τα 
μουσικά όργανα. Η μπασίστρια σπεύδει να 
κουρδίσει τo μπάσο της, ενώ η Mentira συ-
νεννοείται με τον ντιτζέι Differ, με τον οποίο 
συμπρωταγωνιστούν στην τελετουργία 
όπως είθισται πάντα στις σκηνές του ραπ, 
για την ρυθμική ακολουθία των κομματιών 
που θα τις συνοδεύσουν προκειμένου να 
«φτύσουν» τις ρίμες τους όπως λέγεται στη 
γλώσσα των χιπ χόπερ, ή αλλιώς «για να τα 
χώσουν». Όλα είναι έτοιμα για το δρώμενο 
που δεν αργεί να ξεκινήσει.

H Mentira ανοίγει την αυλαία με μια 
παρουσίαση του σχήματός της, του Mentira 
Witch Project, και του λόγου που τη φέρνει 
απόψε εκεί: το αντιφασιστικό φεστιβάλ και 
η υποστήριξη ενός συντρόφου που διώκεται 
επειδή αρνήθηκε τη στρατιωτική θητεία. 
Η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της ανοί-
γει τη συναυλία και τα επιφωνήματα του 
ενθουσιασμένου κοινού επαναλαμβάνουν 
τις ξεσηκωτικές προτροπές της: «Έλα ρε!», 
«Έλα μωρή καύλα!». Μετά από αυτή την 
εφήμερη έκσταση, χαμογελά και φωνάζει: 

που αποκλείει οτιδήποτε «ψεύτικο» και 
συμφεροντολογικό, σε μια οργή και μαχη-
τικότητα απέναντι στην άδικη εξουσία, σε 
μια ταξική συνείδηση εργατικής προέλευ-
σης ενός ακούραστου, εκδικητικού, λαϊκού 
πλάνητα (αληταριό), όπως χαρακτηριστι-
κά εκδηλώνεται στα πλαίσια μιας «αλή-
τικης θεολογίας» (thug theology) στο χιπ 
χοπ (Dyson, 2003, σελ. 280).

 O δρόμος δεν αποτελεί απλώς τη 
ζωή ή την περιπλάνηση στη ζωή. Αποτε-
λεί τον πολιτικό τόπο του ενσώματου και 
ασώματου εαυτού, του υλικού και άυλου, 
του γήινου-εγκόσμιου και του υπερβα-
τικού-ιερού, του τοπικοποιημένου, του 
εκτοπισμένου και κατεξοχήν επισφαλούς 
και «απ-αλλοτριωμένου» (Μπάτλερ και 
Αθανασίου, 2016) υποκειμένου.13 Ο δρό-
μος αποτελεί μια βασική ιδεολογία χτι-
σμένη επάνω στην «πραγματική εμπειρία» 
γεννημένη μέσα από το τραύμα και τη δυ-
σκολία της ζωής και όπως συχνά αναφέ-
ρει η Mentira πρέπει να «στηρίζεται» μέσα 
από τη συλλογικότητα. 

Η αποχή από τις κλίκες, αν και σχε-
δόν πάντα αδύνατη, προκύπτει ως κομβι-
κό στοιχείο μιας ταυτότητας διαφοράς, 
ταυτότητας του δρόμου και του υπόγειου. 
Για παράδειγμα στο ρεφρέν της η Μentira 
αναφέρει: 

Γιατί φοβάμαι πιο πολύ μην έρθει η μέρα και 
τους μοιάσω 

και δω μες τον καθρέφτη μου αυτά που χρόνια 
κράζω. 

Μην κλείσουνε με ράμματα τα μάτια μου απ’ 
την πίκρα 

και πούνε πώς βολεύτηκα και γω σε κάποια 
κλίκα.

Στην Ελλάδα (Elafros, 2013) και σε άλλες 
περιοχές του κόσμου (Condry, 2006) το 
τοπίο του χιπ χοπ βρίσκεται σχεδόν πά-
ντα διχασμένο ανάμεσα σε μια εναλλακτι-
κή-αντιεμπορική αντεργκράουντ σκηνή 
και σε μια δημοφιλή-εμπορική σκηνή, αν 
και αυτή η διάκριση «δεν αντιπροσωπεύ-
ει καθολικά όλες τις εκδοχές του χιπ χοπ» 
(Schloss, 2009, σελ. 40) και συνήθως δεν 
είναι ποτέ απόλυτη.14 Η σύνδεση του εμ-
σίινγκ με τον αντιεξουσιαστικό χώρο στην 

[DJ Differ]
Tαξίδι σε πάω απ’ το χιπ χοπ στο χιπχότερο, 
απελευθερωτικό σαν ελικόπτερο 11

Η μελωδία του δεύτερου τραγουδιού της «Το 
κέρασμα» (2017) γραμμένο και ερμηνευμένο 
από κοινού με έναν ράπερ, είναι περιγραφι-
κή του στιχουργικού περιεχομένου της που 
αναφέρεται στην προδοσία, την οργή και 
την αδικία, συνεχώς αυξητική αλλά ποτέ σε 
κορύφωση, εκφράζοντας μια μεθοριακότητα 
και έναν εαυτό σε ακατάπαυστη πορεία και 
διαρκή εκκρεμότητα, σαν ένας λαβύρινθος 
που δεν έχει τέλος. Ο δρόμος απεικονίζεται 
ως η ψυχή, η ηθική, η θεία δίκη και η Ιθάκη 
του υποκειμένου:

Σε βάλανε ν’ απαρνηθείς τον ίδιο σου το δρόμο 
ενώ έτρωγες αλύπητα κλωτσιές από το νόμο. 
Σου ράψανε το στόμα για να πάψεις
 να ουρλιάζεις 
και στο μυαλό στόχεψαν για να μην
 αυθαδιάζεις. 
Δρόμοι μαστιγωμένοι από πίκρα και αδικία. 
Δρόμοι φονιάδων, άπληστων, αρρωστημένων 

και άμυαλων, 
συστήματα των άμοιρων ενστόλων,
 πλουσιοπάροχων 
και πουλημένων άδικων. 
Σουρούπωσε και σκίζεται στα δύο η φωνή σου, 
στον δρόμο πάντα θα κριθείς για την επιλογή 

σου, 
εκείνο το βράδυ σώπαιναν ακόμα και οι λύκοι 
γιατί ούρλιαζαν δυνατά οι άνθρωποι
 απ’ τη θλίψη. 
Όταν στο δρόμο θα βρεθούμε όλοι ενωμένοι, 
πάρ’ την ψυχή μου κάφτηνα δεν θα ’μαι
 νικημένη.

Σε άλλα πάλι τραγούδια της η μελωδία 
και στίχοι αναφέρονται στον δρόμο και στο 
ατελείωτό του, αλλά και σε μια οντολογι-
κή ταύτιση μαζί του που συνδέεται με μια 
απροσωπία, μια οργισμένη και αφυπνιστική 
διεκδικητικότητα με μια εκτοπισμένη και 
τραυματική ταυτότητα.12

 Η έννοια του «δρόμου» στο ελλη-
νικό εμσίινγκ, όπως φαίνεται και από μια 
κειμενική ανάλυση των στίχων των τρα-
γουδιών της Mentira, αναφέρεται σε μια 
σειρά από οντολογικές ταυτίσεις με τον 
δρόμο, σε μια αυθεντικότητα του δρόμου 
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Η διαρκής ανησυχία εκφράζει κάθε 
κίνησή της, πέρα από τους στίχους της. 
Σύμφωνα με τον Wesley (2013, σελ. 69) 
η αφροαμερικανική πνευματικότητα που 
μεταφέρεται στο χιπ χοπ έχει σφυρηλα-
τηθεί μέσα από την ένταση ανάμεσα στην 
ύπαρξη και την ανυπαρξία, την υπαρξια-
κή ανησυχία και το «ταχυδακτυλουργικό 
πνεύμα» (conjuring spirit), μια οντολογία 
που απηχεί μαχητικότητα και αντίσταση. 
Όπως ισχυρίζεται, η οντική και πνευματι-
κή επιβεβαίωση στο χιπ χοπ συμπίπτουν 
και η φιλοσοφία των αφροαμερικανών 
ράπερ αποτελεί δι’ αυτού μια ριζοσπαστι-
κή οντολογία από τη στιγμή που αναδη-
μιουργούν τους εαυτούς τους στα πλαίσια 
της οντολογικής ανησυχίας που παράγε-
ται από αυτή την ένωση. 

Όπως φαίνεται, η συγκρότηση της 
υποκειμενικότητας του δρόμου στο χιπ 
χοπ συνιστά μια «διατομική συγκρότηση» 
(Μπαρτσίδης, 2014, σελ. 17), η οποία αντα-
νακλά την οντολογία της σχέσης ανάμεσα 
στο ατομικό και το συλλογικό, ενώ η στριτ 
και χιπ χοπ αυθεντικότητα αναδύονται ως 
πεδία «κοινωνικού αγωνισμού» (Αθανασί-
ου, 2007, σελ. 291) και διαρκούς πρόκλη-
σης, όπου το βουλητικό υποκείμενο θέτει 
τα πολιτικά όρια στην αισθητικοποίησή 
του. Η αυθεντικότητα του δρόμου απο-
τελεί το σημαίνον πεδίο όπου κρίνεται το 
«υπο-πολιτισμικό κεφάλαιο» (Thornton, 
1996, σελ. 11), δηλαδή η εξαντικειμενικευ-
μένη και σωματοποιημένη αξία και γνώση 
του υποκειμένου ως μέρος του «αυθεντι-
κού» χιπ χοπ. Έτσι ο δρόμος διαγράφει το 
όριο ανάμεσα στο αυθεντικό και το μη αυ-
θεντικό στο συμφραζόμενο ενός εαυτού 
του δρόμου που αποαισθητικοποιεί και 
απομαγεύει, για να επαναισθητικοποιήσει 
και να επαναμαγεύσει το πολιτικό εκ νέου. 
Παραμένει ωστόσο πάντοτε αιωρούμενο 
το κατά πόσο η διατήρηση μιας στριτ αυ-
θεντικότητας απεγκλωβίζει το υποκείμενο 
και κατά πόσο αποσταθεροποιεί ριζικά βα-
θιές δομές. 

Ελλάδα έχει μακρά ιστορία που κατά πολ-
λούς εντοπίζεται στις αρχές του 2000 (Κα-
κοτέχνης, 2016), αν και οι απαρχές της ξεκι-
νούν από τη δεκαετία του 1990. Η παρακμή 
κάποιων παλαιότερων χιπ χοπ σχημάτων, η 
συμμετοχή μεταναστών στο χιπ χοπ, η ανά-
πτυξη του νεοναζισμού στην Ελλάδα, τα 
γεγονότα των πολιτικών δολοφονιών του 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από αστυνο-
μικό στα Εξάρχεια και του ράπερ Παύλου 
Φύσσα (Killah P) από μέλος του ναζιστι-
κού κόμματος της Χρυσής Αυγής, οι κοινω-
νικές αναταράξεις που τα συνόδευσαν με 
φόντο την ελληνική «κρίση», συνέβαλλαν 
στην εξέλιξη του συνειδητοποιημένου και 
αντιφασιστικού χιπ χοπ. Στην ανάδειξη του 
πολιτικοποιημένου και νιχιλιστικού στίχου, 
στην ανάπτυξη σχημάτων που απορρίπτουν 
τις εταιρείες και τα κέντρα διασκέδασης, 
ελέγχουν μόνα τους τις παραγωγές μου-
σικών προϊόντων μέσω της ιδιοκατασκευ-
ής (DIY) και συμμετέχουν σε φεστιβαλικά 
δρώμενα σε αυτόοργανωμένους χώρους. 
Τα τελευταία χρόνια κορυφώνεται επίσης η 
ένταση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με 
το τι συνιστά εμπορικό και τι αντιεμπορικό 
χιπ χοπ, κυρίως ως προς τη σκηνή των εμσί, 
και τίθενται ερωτήματα σε χιπ χοπ στέκια 
σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην 
ελληνική χιπ χοπ σκηνή, τον σεξισμό στο 
χιπ χοπ και τη σημασία μιας φεμινιστικής 
ρητορικής. 

Στα τραγούδια της Mentira το σώ-
μα-δρόμος ρευστοποιείται και εκτοπίζεται 
διαρκώς. Η ταύτιση με τον δρόμο εκλαμ-
βάνει ένα καθαρά κοινωνικοπολιτικό περι-
εχόμενο μιας αναρχικής ιδεολογίας, καθώς 
αντιδρά σε μια συγκεκριμένη εξουσία, στην 
αστυνομική βία. Το σώμα της Μentira βρί-
σκεται σε διαρκή ένταση και εγρήγορση. 
Αποτελεί ένα σώμα που εγγράφει την κοι-
νωνική οδύνη, το ατομικό αλλά και το συλ-
λογικό τραύμα. Φοράει αθλητικά και σπορ 
ρούχα, που παραπέμπουν σε old school 
χιπ χοπ χορεύτρια, αναμεμειγμένα με πανκ 
στοιχεία (όπως ζώνες με τρουκς) αλλά με 
έντονα θηλυκά ίχνη, όπως βαμμένα μάτια, 
λεπτά αρώματα, λιπ γκλος. Το ενδυματολο-
γικό στιλ της στο σύνολό του εκφράζει μια 
άγρια θηλυκότητα.15 

Η εγρήγορση του σώματος στα πλαίσια της 
«κουλτούρας του δρόμου» είναι ένα από 
τα χαρακτηριστικά που διακρίνει τα χιπ 
χοπ υποκείμενα στα οποία εγγράφονται 
χαρακτηριστικές ιδιότητες. Για πολλούς/
ές χιπ χόπερ oι ιδιότητες αυτές συνδέο-
νται με την απλότητα, τη φυσικότητα, την 
αγνότητα, αλλά και τη λαϊκή εξυπνάδα, το 
να μπορεί να είναι κανείς και «λίγο αλή-
της» όπως αναφέρει η Nique. Παραδείγ-
ματος χάριν, η Johnson (2014) αναφέρεται 
στη μη ηγεμονική θηλυκότητα των μπρέι-
κντανς χορευτριών (b-girls) ως «αλάνικη» 
(αλήτικη) ή «ανάγωγη» (badass) και την 
συγκρίνει με την περιθωριοποιημένη θη-
λυκότητα των τραγουδιστριών των blues. 
H «παραπλάνηση» και η προσωπικότητα 
του «θείου φαρσέρ» (divine trickster) που 
συνδέονται με την καλοπροαίρετη «αλη-
τεία» είναι κομβικά στοιχεία της αφροαμε-
ρικανικής λαϊκής παράδοσης, λογοτεχνίας 
και χιπ χοπ κουλτούρας και αποτελούν μέ-
ρος του εμβαπτισμού στην κουλτούρα του 
δρόμου (Zanfagna, 2006, σελ. 2). 

Η ταπεινότητα, η αστική ευσέβεια 
(urban piety) (Dyson, 2003, σελ. 280), ο 
καλός χαρακτήρας και η εμπειρία του να 
δίνει και να παίρνει κανείς σεβασμό από 
άλλους/ες, αναδεικνύονται ως κεντρικές 
αξίες της χιπ χοπ κουλτούρας που συν-
δέονται με μια συμπεριφορά του δρόμου. 
Ο σεβασμός ωστόσο δεν είναι ποτέ δεδο-
μένος και δεν παρέχεται αυθαίρετα στον 
οποιονδήποτε. Για παράδειγμα συχνά οι 
χορευτές/εύτριες μπρέικντανς (breakers) 
αναφέρουν ότι σέβεσαι κάποιον/κάποια 
όταν χορεύει για να «εκφραστεί, όχι για 
να φανεί».16 Άξιος και άξια σεβασμού στη 
χορευτική κουλτούρα του χιπ χοπ είναι 
εκείνος/εκείνη που φαίνεται ότι έχει δου-
λέψει πολύ και έχει κατακτήσει κάποιες 
κινήσεις με κόπο και προσπάθεια, που χο-
ρεύει καλά επάνω στον ρυθμό (ή υπερβαί-
νει τη συμβατική ακολουθία του ρυθμού), 
αλλά και που γνωρίζει και μεταφέρει την 
ιστορία και τις βάσεις του χιπ χοπ, και του 
κάθε χορευτικού στιλ «σωστά». Επίσης 
άξιος/α σεβασμού είναι εκείνος/η που δεν 
είναι «ψώνιο» και «σνομπ». Χρειάζεται 
κάποιος/α να έχει «ψυχή», «καρδιά» και 

 «Ο δρόμος σε μαθαίνει να κόβει το μάτι 
σου»: Ιδιότητες και αξίες του «στριτ» εαυ-
τού και πνεύματος στο χιπ χοπ 

Η Nique ξεκίνησε να βάφει, έχοντας πρώτα 
μυηθεί στη χιπ χοπ μουσική και γνωρίζοντας 
άτομα από τα την ευρύτερη κοινότητα του 
χιπ χοπ. Έτσι, αν και το γκραφίτι πλέον δεν 
εντάσσεται αποκλειστικά στη σφαίρα του 
χιπ χοπ, εκείνη το οικειοποιείται ως κομμά-
τι των τεσσάρων στοιχείων του. Οι πρώτοι 
γνωστοί της από τον χώρο του γκραφίτι 
ήταν άντρες, μιας και οι γυναίκες στον χώρο 
αυτό, ειδικά τις πρώτες εποχές, ήταν λιγο-
στές. Στην αρχή ξεκίνησε να πειραματίζεται 
με διάφορα είδη γκραφίτι και αργότερα θε-
ώρησε πιο δημιουργικό να ασχοληθεί με το 
χρώμα. Και έτσι σιγά σιγά από τα δυο είδη 
κλασικού γκραφίτι, τα γράμματα και τους 
χαρακτήρες, επέλεξε τα γράμματα ως εξει-
δίκευση. 

Η Nique, πάντα από την προηγού-
μενη ημέρα, έχει φροντίσει να σκιτσάρει τη 
ζωγραφιά που θέλει να μεταφέρει στον τοί-
χο. Βάφει πάρα πολύ αργά με μάσκα ή χωρίς 
μάσκα, κρατώντας ένα τσιγάρο στο χέρι για 
έμπνευση και παρέα, μιας και μπορεί να της 
πάρει ακόμα και επτά ώρες να ολοκληρώσει 
το σχέδιο στον τοίχο. Για τη Nique ο δρόμος 
είναι η κατεξοχήν κατοικία του γκραφίτι και 
οι «γκραφιτάδες/ούδες» χαρακτηρίζονται 
από συγκεκριμένες ιδιότητες που εκπροσω-
πούν μια ζωή του δρόμου. Όπως λέει το να 
κάνεις γκράφιτι στο δρόμο προϋποθέτει: 

Να ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς 
εκεί έξω, να ξέρεις τη γλώσσα του 
δρόμου. Να σκαρφαλώνεις και να 
ψάχνεις αντικείμενα στο δρόμο για 
να ανέβεις να βάψεις. Να εμπνέεσαι 
από όλο το περιβάλλον γύρω σου. 
Να μπορείς να μιλάς στον οποιοδή-
ποτε, είτε είναι χαμηλής τάξης είτε 
όχι. Να έχεις respect (σεβασμό) σε 
αυτούς που πρέπει. Να είσαι λίγο 
αλήτης. Να ξέρεις να κοιτάς πίσω 
σου. Ο δρόμος σε μαθαίνει να κόβει 
το μάτι σου δηλαδή.
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χή ή πλούσια γειτονιά αλλά η αγνή 
ψυχή του δρόμου που καλείσαι να 
την αποδείξεις ημέρα με την ημέ-
ρα. Να τιμάμε τον δρόμο, αλλά να 
αποδεχτούμε ότι το χιπ χοπ εξελίσ-
σεται.

Όπως λέει για το πνεύμα του δρόμου: 

Το πνεύμα του δρόμου είναι η 
ιστορία του καθενός από εμάς, 
γραμμένη στις πληγές της ψυχής 
μας και στις καλλιτεχνικές μας 
εκφράσεις. Είναι η σκέψη που δεν 
φυλακίζεται, που βρίσκεται έξω 
από το κουτί, ενάντια στη λογική, 
στο συνηθισμένο, στο στάνταρ και 
στο ψεύτικο. 

Για εκείνη το πνεύμα του δρόμου στο χιπ 
χοπ δεν εκφράζεται πουθενά πιο αποτε-
λεσματικά όσο στον αυτοσχεδιασμό, στο 
λεγόμενο φριστάιλ (freestyle) στην πα-
γκόσμια γλώσσα των χορευτών και εμσί, 
το οποίο αποτελεί και βασικό στοιχείο δι-
άκρισης και αυθεντικότητας ανάμεσα στις 
ομάδες και στα άτομα. Ο αυτοσχεδιασμός 
είναι σημαντικό στοιχείο στη διάρκεια 
των χορευτικών και ραπ μαχών (battles) 
και γενικότερα.18 Η αντιεμπορικότητα, ο 
υποπολιτισμικός και στριτ χαρακτήρας 
κρίνονται συχνά από το κατά πόσο ο αυ-
τοσχεδιασμός δεν βασίζεται σε προκατα-
σκευασμένες χορογραφίες και τυποποιη-
μένες ρίμες. Εκτός από την επιδεξιότητα 
του/της χιπ χόπερ στον αυτοσχεδιασμό, 
ένας δρόμος για τη νίκη είναι και η δια-
κωμώδηση του αντιπάλου, η καταστροφή 
της καλής ψυχολογίας του. Σε αυτή την 
πρακτική αποδεικνύεται και η «αλήτικη» 
ιδιοσυγκρασία που χαρακτηρίζει τα άτομα 
που γνωρίζουν τους κωδικούς του δρόμου. 

Επάνω στη χορευτική μάχη απο-
δεικνύεται ένας «στριτ» εαυτός και ένα 
ακατέργαστο (raw) συναίσθημα που ενα-
ντιώνεται σε έναν εμπορικό εαυτό, σε μια 
«κομερσιαλάδικη», όπως λέγεται, ταυτό-
τητα.19 Η παραπάνω χορεύτρια όταν χο-
ρεύει χιπ χοπ φροντίζει να ντυθεί «πολύ 
στριτ» όπως αναφέρει, με φαρδιές κολεγι-

«πνεύμα» για να γίνει άξιος/α σεβασμού. 
Πίσω ωστόσο από το ιδανικό του σεβα-
σμού και τις υπόλοιπες καταστατικές αξίες 
στο χιπ χοπ (αγάπη, ειρήνη, ενότητα, δια-
σκέδαση) δομούνται εξουσίες, συμφέρο-
ντα, αποκλεισμοί και συγκρούσεις και μια 
ομαδικότητα που είναι πάντα «υπό διακύ-
βευση» (Rose, 1994, σελ. 79). 
  Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να θε-
ωρούνται έμφυτες στο υποκείμενο και 
να σχετίζονται με την περιοχή, την ταξι-
κή προέλευση ή τον τρόπο που μεγάλωσε 
κανείς, αλλά τις περισσότερες φορές θε-
ωρούνται επίκτητες. Όπως συγκεκριμένα 
αναφέρει η γκραφίτι ράιτερ «ο δρόμος δεν 
έχει να κάνει με την κοινωνική τάξη αλλά 
με την καθημερινή στάση ζωής». Η στρο-
φή στην επίκτητη διάσταση των ιδιοτήτων 
του δρόμου σχετίσθηκε με το γεγονός ότι 
το χιπ χοπ μετακινήθηκε κατά πολύ από 
τις πρωταρχικές περιθωριοποιημένες και 
αντιεμπορικές του μορφές σε δημώδεις και 
εμπορικές, αφομοιώθηκε από ευρύτερες 
κοινωνικές ομάδες και μετασχηματίσθηκε 
σε μια δημοφιλή κουλτούρα που υιοθετεί-
ται παγκοσμίως και ποικιλοτρόπως από 
διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Οι ρί-
μες «It ain’t where you are from it’s where 
you are at» (δεν έχει σημασία από πού εί-
σαι αλλά πού βρίσκεσαι), από το τραγούδι 
του Rakim «In the Ghetto», περιγράφουν 
την απεδαφικοποιημένη υπόσταση της 
σύγχρονης χιπ χοπ υποκειμενικότητας και 
δηλώνουν απερίφραστα την εστίαση στη 
δράση του ατόμου στο «εδώ και τώρα» κα-
θώς και «στον προσανατολισμό του ατόμου 
παρά στην οντολογία του» (Hip-hop Stud-
ies Conference, Cambridge 2016).

Εκτός από την γκράφιτι ράιτερ, χο-
ρεύτριες χιπ χοπ και στριτ χορών, υποστη-
ρίζουν εξίσου την αγκίστρωση τους στο 
τώρα και τη σημασία της καθημερινής από-
δειξης μιας «στριτ ψυχής» τόσο μέσα από 
τις καθημερινές όσο και από τις αμιγώς χιπ 
χοπ πρακτικές τους.17 Όπως συγκεκριμένα 
αναφέρει μια χιπ χοπ χορεύτρια:

 Δεν έχει απαραίτητα σημασία από 
πού ξεκινάς, όπως δεν έχει σημασία 
αν είσαι αγόρι ή κορίτσι, από φτω-

χορευτικές κουλτούρες του χιπ χοπ, τόσο 
το χορευτικό είδος όσο και την προσωπι-
κότητα.20 

Τέλος, σε μια κσορντική φαινομε-
νολογική οπτική (1994, σελ. 11) ο «στριτ» 
εαυτός υλοποιείται μέσα από την ενσωμά-
τωση (Bourdieu, 1999), κάτι που καθιστά 
το πνεύμα του δρόμου ένα έθος και μια 
σωματική γνώση που μεταφέρεται ευρέως 
μέσω της διαπολιτισμικής ενσωμάτωσης 
του χιπ χοπ ανά τον κόσμο.

«Αυρικές» και φαντασιακές επιτελέσεις 
του δρόμου

Στον χώρο του χιπ χοπ διαγωνισμού επι-
κρατεί μια κινητική ένταση από δονούμενα, 
ιδρωμένα αντρικά και γυναικεία σώματα 
που προπονούνται και προετοιμάζονται. Η 
Scarface φοράει ένα πορτοκαλί καφτάνι και 
μαύρο κολάν και επιδίδεται σε εντυπωσια-
κές διατάσεις ποδιών και ασκήσεις χεριών, 
απαραίτητες για να διατηρήσει τα χέρια 
της ζεστά προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
κινήσεις από γουάκινγκ (waacking) στο ολ 
στάιλ μπατλ (allstyle battle). Παρομοίως η 
Happy Feet, ντυμένη με ένα φαρδύ μπλου 
τζιν και ασπρόμαυρο πουκάμισο, ζεσταίνει 
τα χέρια και τη μέση της, τα πιο σημαντι-
κά μέρη του σώματός της για το πόπινγκ 
(popping), κυρίως για τις ρομποτικές κι-
νήσεις και τους κυματισμούς. Κατά τη δι-
άρκεια της προετοιμασίας διασταυρώνουν 
τις χορογραφίες (τα σολάκια) τους και η 
έντονη διάχυση της μιας επάνω στην άλλη 
κατασκευάζει ένα τρίτο παράξενο, ρευστό 
σώμα, που μοιάζει με κινούμενο γλυπτό. 
Λίγο πριν το μπατλ η συγκίνηση είναι με-
γάλη. Κοιτάζονται βαθιά στα μάτια με νό-
ημα και αγκαλιάζονται με θέρμη και αγω-
νία γιατί θα διαγωνιστούν μαζί απέναντι σε 
κάποιο άλλο δίδυμο σε μουσικές του ντιτζέι 
που δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων.

Η σειρά τους έχει έρθει και ο προ-
σκεκλημένος παρουσιαστής τις προσφωνεί 
για να ανέβουν επάνω στο stage (πίστα) για 
να διαγωνιστούν απέναντι σε ένα ζεύγος 
αγοριών. Ο πρώτος ρυθμός που ακούγεται 
είναι σε ντίσκο μουσική και η Happy Feet 
με υπόκλιση παραχωρεί την έναρξη της 

ακές μπλούζες και κολάν, κάτι που την κά-
νει να νιώθει άνετα και ουδέτερα με το φύλο 
της. Τονίζει ότι όταν χορεύει κατακλύζεται 
από το συναίσθημα της «λύσσας» το οποίο 
βιώνεται ως ελεγχόμενη, καλή τρέλα. 

Πολλές χορεύτριες χιπ χοπ δηλώ-
νουν ότι το πνεύμα του δρόμου συνδέε-
ται κατά κύριο λόγο με τα ιδανικά του χιπ 
χοπ «την ειρήνη, την αγάπη, την ενότητα 
και τη διασκέδαση» και όχι μόνο με την 
έκφραση της δύναμής τους, αλλά με την 
ειλικρινή αποδοχή της ατέλειας και ευα-
λωτότητας τους επάνω στη χορευτική σκη-
νή. Αυτό που βρίσκουν ενδιαφέρον στους 
χορούς του δρόμου και του χιπ χοπ είναι 
οι ανεξάντλητες δυνατότητες χορευτικού 
πειραματισμού μέσα από τον αυτοσχεδια-
σμό, πειραματισμός που ενισχύεται από το 
γεγονός ότι είναι μειοψηφίες ως γυναίκες 
ανάμεσα σε άντρες. Όπως συγκεκριμένα 
λένε κάποιες «ποτέ δεν ξέρουμε μέχρι που 
μπορούμε να φτάσουμε. Οι στάσεις των 
αντρών μας επηρεάζουν στο πώς θα κινη-
θούμε και θα αντιδράσουμε κάθε φορά σε 
ένα μπατλ». Όπως ισχυρίζονται, το πνεύμα 
του δρόμου σε χιπ χοπ συμφραζόμενα δι-
έπεται από σταθερούς κανόνες εκτός από 
ελευθερίες, κανόνες που θέτουν και επα-
ναθέτουν τα όρια στις χορευτικές ομάδες, 
διυλίζουν και καθορίζουν τις μεταξύ τους 
σχέσεις. 

Όπως φαίνεται ο πνευματικός εαυ-
τός στο χιπ χοπ συμβαδίζει με μια φαινομε-
νολογική προσέγγιση του εαυτού, ως εαυ-
τού υπό προσανατολισμό, όπως αναλύεται 
από τον Csordas (1994, σελ. 5). Ο «στριτ» 
εαυτός, ως βιωμένη εμπειρία και διάθλα-
ση, διαχέεται και ρέει, διακυβεύεται και 
αποδεικνύεται κάθε μέρα. Δεν είναι ούτε 
ουσία, ούτε ενότητα, αλλά μια ακαθόρι-
στη ικανότητα να προσανατολίζεται κανείς 
στον κόσμο μέσα από μια ακατάπαυστη 
διάθεση για επιτελεστικότητα, επανεπινό-
ηση και αναστοχασμό. Διαμοιράζεται μέσα 
από το ιδανικό της «ομαδικότητας» που 
είναι ωστόσο πάντα ημιτελές και αμφισβη-
τούμενο. Ο διαχεόμενος στριτ εαυτός, εξα-
ντικειμενικεύεται και εξατομικεύεται μέσα 
από ένα συγκεκριμένο προσωπικό στιλ, που 
χτίζεται σταδιακά και συμπυκνώνει, στις 
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(popping) 21 και στο χιπ χοπ πάρτι ντανς 
(hip hop party dance) και η Scarface στο 
χάουζ ντανς (house dance), γουάκινγκ 
(waacking) και βόγκινγκ (voguing) τα 
οποία σε διαγωνιστικά δρώμενα εντάσσο-
νται συχνά κάτω από την ομπρέλα του χιπ 
χοπ, αν και η σχέση τους με το χιπ χοπ εί-
ναι πάντα αμφιλεγόμενη. Και οι δυο τους 
έχουν προσπαθήσει να ανταπεξέλθουν ως 
γυναίκες στην ανδροκρατούμενη χιπ χοπ 
χορευτική σκηνή, τόσο ως δασκάλες χο-
ρού, όσο και ως διαγωνιζόμενες. Έχουν 
παλέψει πολύ για να ξεχωρίσουν, να κερ-
δίσουν βραβεία και να διαπρέψουν σε χιπ 
χοπ διαγωνισμούς της Ελλάδας και του 
εξωτερικού σε συνθήκες δύσκολου αντα-
γωνισμού. 

Για τη Scarface το «σωστό» γουά-
κινγκ 22 αποδεικνύει ότι μια γυναίκα είναι 

ανεξάρτητη και δυναμική. Ότι «μια γυ-
ναίκα μπορεί να μπει στο πάτωμα και να 
το ραγίσει στη μέση», όπως λέει, ότι είναι 
περήφανη και έχει μια όμορφη «ψυχή» και 
μια όμορφη «αύρα». Αναφέρει ότι κατά τη 
διάρκεια της χορευτικής μάχης: «Το μόνο 
που σε νοιάζει είναι πώς θα βγάλεις την 
κίνηση από μέσα σου. Όταν χορεύεις είναι 
σαν να χορεύει η ψυχή σου. Βγάζεις μια 
ενέργεια και μια συγκεκριμένη αύρα… Εί-
ναι πολύ εκρηκτικό είναι εκτόνωση». 
 Η «αύρα» αποτυπώνεται και σε 
αυτό που εισπράττει και από τους άλ-
λους/ες χορευτές/εύτριες από την Αμε-
ρική, Γαλλία και Ιταλία που θαυμάζει. Η 
αύρα αναφέρεται σε κάτι φευγαλέο, αλλά 
και σε κάτι γήινο και διόλου άπιαστο. Η 
Scarface δεν μυθοποιεί τους/ις διάσημους/

επίθεσης στη Scarface. Μέσα σε λίγα δευτε-
ρόλεπτα η έκφραση της Scarface έχει γίνει 
βλοσυρή και επικίνδυνη. Τα χέρια της πέ-
φτουν σαν γρήγορα σπαθιά μπροστά στους 
αντίπαλούς της που χαμογελούν κάνοντας 
έντονες κινήσεις με τα χέρια τους σε ένδειξη 
αποδοκιμασίας, ενώ η Happy Feet χαμογε-
λάει με μια κρυφή ικανοποίηση. Όταν ο ντι-
τζέι αλλάζει ξαφνικά από ντίσκο σε χιπ χοπ 
μουσική οι κινήσεις της Scarface γίνονται 
στιβαρές και οι εκφράσεις του προσώπου 
της ακόμα πιο «αλήτικες» και βλοσυρές. Το 
κοινό τής φωνάζει: «Δώσε ενέργεια!». 

Μετά την ανταπάντηση του πρώτου 
αντιπάλου τους, είναι η σειρά της Happy 
Feet να «μπει στο πάτωμα» και να καταλά-
βει το stage στους ρυθμούς ενός ηλεκτρονι-
κού κομματιού με έντονο βιομηχανικό ήχο. 
Τα χέρια της Happy Feet αλλάζουν γεωμε-
τρικές κατευθύνσεις, άλλοτε διαμορφώνουν 
τετράγωνα και τρίγωνα και άλλοτε παρα-
μένουν σταθερά σε συγκεκριμένες θέσεις, 
δημιουργούν κύματα ή μιμούνται ρομποτι-
κές κινήσεις. Το ύφος της δεν είναι βλοσυρό 
όπως της Scarface, αλλά διακρίνεται από 
έντονη παιδικότητα και κωμικότητα, όπως 
συνηθίζεται στους/στις πόπερ, χωρίς ωστόσο 
να απουσιάζει η ειρωνεία και επιθετικότητα. 
Οι αντίπαλοί της την κοιτούν με αμηχανία. 
Καθώς το μπατλ έχει τελειώσει η αγωνία 
κορυφώνεται και η προσοχή κοινού και χο-
ρευτών, στρέφεται στους κριτές. Εντός δευ-
τερολέπτων εκείνοι δείχνουν προς την μεριά 
των κοριτσιών και ο παρουσιαστής φωνάζει 
σε έκσταση: «Scarface και Happy Feet!». Τα 
κορίτσια πέφτουν στην αγκαλιά των αντι-
πάλων τους και φεύγουν καταχειροκροτού-
μενες από το stage. 

Η Happy Feet και η Scarface είναι 
δυο στενές φίλες και «αδερφές» στη συμβο-
λική γλώσσα των χιπ χόπερ που εξειδικεύ-
ονται σε διαφορετικά χιπ χοπ και στριτ χο-
ρευτικά στιλ στην Θεσσαλονίκη. Ανήκουν 
στην ίδια ομάδα (crew) και γνωρίστηκαν 
στην ίδια σχολή χορού, όπου μαθήτευσαν 
στον ίδιο δάσκαλο και κοινό μέντορά τους. 
Στην αρχή ξεκίνησαν με στόχο να γίνουν 
χορεύτριες μπρέικντανς αλλά, αφού δοκί-
μασαν διάφορα χιπ χοπ και φανκ στιλ, τελι-
κά η Happy Feet εξειδικεύτηκε στο πόπινγκ 

Μπατλ χιπ χοπ χορευτριών σε διαγωνισμό 

φαντασίας φαίνεται πως είναι πολύ σημα-
ντικός στην πολιτισμική οικειοποίηση του 
χιπ χοπ. Η Μary Fogarty (2012) αναφέρε-
ται στις φαντασιακές συγγενικές σχέσεις 
(imaginal affinities) των χορευτών/τριών 
στο χιπ χοπ που δημιουργούνται από την 
αίσθηση της φαντασιακής κοινότητας, η 
οποία διευκολύνεται από τις νέες τεχνο-
λογίες. Από αυτή την άποψη και από μια 
φαινομενολογική κσορντική τοποθέτηση 
το πνεύμα του δρόμου είναι ένα «σωμα-
τοποιημένο φαντασιακό» (Csordas, 1994, 
σελ. 74) και ο εαυτός του δρόμου μπορεί 
να ιδωθεί ως μια πολιτισμικά και φαντασι-
ακά κατασκευασμένη διαδικασία.

Αντί επιλόγου: «Στριτ» εαυτοί, «στριτ» 
θηλυκότητες και το κουίρινγκ τoυ χιπ 
χοπ 24 

Ο χώρος του χιπ χοπ και των κυρίαρχων 
χορευτικών σκηνών στο χιπ χοπ είναι αδι-
αμφισβήτητα ανδροκρατούμενος και οι εν 
λόγω γυναίκες χιπ χόπερ παραδέχονται 
ανοιχτά ότι έχουν δεχτεί άμεσο ή έμμεσο 
σεξισμό από ορισμένους άντρες που είτε 
τις κατηγοριοποιούν ως «αντράκια» είτε 
ως «τρελές» ή «φρικιά».25 Η παιδικότητα 
στην επιτέλεση της Happy Feet βιώνε-
ται από εκείνη και εισπράττεται από τους 
άντρες χιπ χόπερ ως έμφυλη ουδετερότητα 
η οποία τη βοηθά να μην ιδωθεί ως σεξου-
αλικό αντικείμενο και θηλυκό ανάμεσα σε 
άντρες, αλλά ως ένας ισότιμος αντίπαλος 
ή άντρας συγχορευτής. Ένας «άντρας» ή 
«αντράκι» όπως συχνά λέγεται. Η παιδι-
κότητα αυτή ωστόσο είναι ενίοτε αφοπλι-
στική και με έναν έντονο τρόπο επιθετική. 
Εκείνη προσπαθεί να συμπορευθεί με τους 
άντρες (από τη στιγμή που επιπλέον ανή-
κει και σε μια αμιγώς αντρική ομάδα), να 
κερδίσει τον σεβασμό τους και να γίνει 
αποδεκτή, προσπαθώντας με ήρεμο τρόπο 
να αντιμετωπίσει περιπτώσεις σεξισμού, 
βιώνοντας συχνά έντονο στρες. 

Από την άλλη, η Scarface αδιαφο-
ρεί για εκείνους που μιλούν για αυτήν αρ-
νητικά και δεν έχει πολλά να διαπραγμα-
τευτεί με τους άντρες ως ανταγωνιστές ή 
συνεργάτες. Από τη στιγμή που άρχισε να 

ες χορευτές/εύτριες διατηρώντας μια επι-
λεκτική απόσταση, αλλά τους/τις αντιμε-
τωπίζει σαν ζεστές εκφράσεις ενεργειών 
που διαχέονται και αντικατοπτρίζουν τις 
ατομικές τους αύρες. Δίνει επίσης έμφαση 
σε μια μαύρη ή αφρικανική γήινη πνευμα-
τικότητα που εντοπίζει στις απαρχές της 
χιπ χοπ κουλτούρας και συχνά εμπνέεται 
από ανατολίτικα στοιχεία. Τα αέρινα ρού-
χα που φορά εκφράζουν το αέρινο στοιχείο 
της αύρας, εμπλουτισμένα με ένα αφρι-
κανικό ή μουσουλμάνικο στοιχείο, κυρίως 
όταν χορεύει γουάακινγκ και χάουζ ντανς, 
όπου μπορεί να πειραματισθεί με περισσό-
τερα θηλυκά στοιχεία. Όταν πρόκειται να 
χορέψει χιπ χοπ ωστόσο φοράει φαρδιά και 
αθλητικά ρούχα που, όπως λέει, την κάνουν 
να νιώθει πολύ «στριτ στάιλ». 

Η Happy Feet χρησιμοποιεί εξίσου 
την έννοια της ενέργειας για να περιγράψει 
τις σχέσεις της με τους άλλους, χορευτές 
και μη χορευτές.23 Η ομορφιά του δρόμου 
για εκείνη έγκειται ακριβώς στο ότι κανείς 
μπορεί να εκφράσει την «ενέργειά του σαν 
άνθρωπος», δηλαδή τον συνδυασμό διαφό-
ρων ταυτοτήτων και όψεών του. Η ενέργεια 
αυτή αντιπροσωπεύει το προσωπικό στιλ 
της που εκφράζει μια έντονη παιδικότητα 
και αποτυπώνεται στο ψευδώνυμο και στο 
ντύσιμό της, στα πολύχρωμα και γιούνισεξ 
ρούχα και αξεσουάρ, όπως κούκλες και κό-
μικς, που αντιπροσωπεύουν στιλιστικά και 
το ίδιο το πόπινγκ. Όπως συμβαίνει και με 
τη Scarface, η κίνηση και το ντύσιμό της 
έχουν αναφορές σε μη δυτικές πνευματικό-
τητες και συχνά ενσωματώνει στοιχεία από 
χορό της κοιλιάς στις πόπινγκ χορογραφίες 
της.

Για τα δύο κορίτσια η φαντασία παί-
ζει μεγάλο ρόλο κυρίως στη διάρκεια της 
χορευτικής μάχης και επηρεάζονται από 
την μυθολογία του χιπ χοπ. Και οι δυο τους 
παραδέχονται ότι εμπνέονται από τους 
αγώνες των μαύρων ενάντια στην εξουσία 
και φαντασιώνονται πως αποτελούν μέλη 
συμμοριών που χορεύουν για να υπερα-
σπιστούν την τιμή της οικογένειάς τους. Η 
επινόηση ιστοριών πραγματοποιείται κατά 
τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, συνήθως 
στα πλαίσια κάποιας μάχης. Ο ρόλος της 
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ανατρέψει μέσα από μια στρατηγική απόρ-
ριψη (Salih, 2004). Είναι πολύ δύσκολο 
να πει κανείς ποια από τις δυο τους είναι 
περισσότερο ή λιγότερο ανατρεπτική, από 
τη στιγμή που η Scarface αγνοεί μεν τους 
άντρες, αλλά αρνείται να υποστεί καταπί-
εση από τη συμβιωτική σχέση μαζί τους, 
ενώ η Happy Feet ακολουθεί τον δύσκολο 
δρόμο της συμπόρευσης και της επιβίω-
σης ανάμεσα σε άντρες ομότιμους. Πέρα 
από αντιθετικά δίπολα παθητικότητας/
ενεργητικότητας και στις δύο χορεύτρι-
ες αναγνωρίζουμε όπως τονίζει η Αθηνά 
Αθανασίου «μια αγωνιστική πολιτική που 
ανοίγει τα περιθώρια για διαφωνία και 
αποταύτιση παράλληλα με τις ιζηματικές 
δομές εξουσίας που νομιμοποίησαν τις 
νόρμες της ταύτισης, της άρθρωσης και 
του ανήκειν» (Athanasiou, 2017, σελ. 41) 
στο ελληνικό χιπ χοπ. 
 Όπως φαίνεται ο «στριτ» εαυτός, 
τόσο μέσα από το προσωπικό πρίσμα των 
εν λόγω γυναικών όσο και μιντιακά δια-
μεσολαβημένος, προτάσσει σε ένα πρώτο 
επίπεδο ανάγνωσης, μια έμφυλη ουδετε-
ρότητα ή «μεταιχμιακότητα» που εξισώ-
νει το αντρικό και το γυναικείο μέσα από 
την άφυλη γλώσσα και τις άφυλες ιδιότη-
τες του δρόμου, τη φαινομενικά εθελού-
σια επιλογή και ελευθερία έκφρασης, τις 
σχετικά άφυλες «αυρικές» και «ενεργει-
ακές» οντολογίες των λαϊκών πλανητών. 
Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι κυρί-
αρχες πατριαρχικές δομές και ενσωματώ-
σεις του χιπ χοπ, διαπερνούν συχνά την 
έμφυλη ουδετερότητα και ελευθερία που 
αναδεικνύονται μέσα από την πρωταρχική 
φιλοσοφία της ίδιας της κουλτούρας και 
επιχειρούν να κατατάξουν το γυναικείο 
σε συγκεκριμένες διανοητότητες που πα-
ραπέμπουν σε μειονεκτούσες και πατριαρ-
χικές αναπαραστάσεις του γυναικείου σε 
σχέση πάντα με το αντρικό. Το γεγονός 
αυτό μας καλεί να αναρωτηθούμε πώς θα 
μπορούσε να επιβιώσει μια γυναίκα για 
πολύ καιρό σε σκληρά ανδροκρατούμενα 
και φαλλοκεντρικά πλαίσια και πώς θα 
μπορούσαν να ανοιχτούν κατώφλια εναλ-
λακτικών έμφυλων τοποθετήσεων και θε-
άσεων. Με άλλα λόγια πώς μπορούμε ως 

χορεύει γουάκινγκ μετασχημάτισε την επι-
θετική αρρενωπότητα, που είχε αναπτύξει 
ως μαθήτρια μπρέικντανς, σε επιθετική θη-
λυκότητα, παίζοντας έντονα με τις εκδοχές 
της έμφυλης εικόνας της. Έτσι μπορεί πολύ 
εύκολα να περάσει από έναν φριστάιλ χιπ 
χοπ χορό και μια «αλήτικη» συμπεριφορά 
σε μια θηλυκή γουάκινγκ κινησιολογία, 
αναλόγως με τη διάθεσή της ή τη δεδομέ-
νη χορευτική περίσταση, ενεργοποιώντας 
«πολλαπλές δυνατότητες επιθυμίας» σε 
μια ντελεζιανή μετάφραση (Μπραϊντό-
τι, 2014). Θεωρεί ότι ο χώρος του χιπ χοπ 
στην Ελλάδα είναι αρκετά «μισογύνικος», 
κάτι που συνδέεται με τις δομές της ελλη-
νικής κοινωνίας και δεν διστάζει να μιλήσει 
ανοιχτά για αυτό. Από αυτή την άποψη η 
ηγεμονική/επικίνδυνη θηλυκότητα, ενι-
σχυμένη με έντονες αρρενωπότητες που 
εκφράζει μέσα από την επιτέλεσή της χο-
ρευτικά ή και μη χορευτικά, αντιτίθεται σε 
αυτό που συνήθως οι άντρες μπρέικερ και 
χιπ χόπερ αναγνωρίζουν: μια συμβατική και 
μονοδιάστατη είτε αρρενωπή είτε θηλυπρε-
πή περφόρμανς από μια γυναίκα μπρέικερ ή 
χιπ χόπερ. Κατά τη γνώμη της η απόρριψη 
χορών σαν το γουάκινγκ από την ομπρέλα 
του χιπ χοπ οφείλεται κυρίως στη θηλυκό-
τητα που αυτός εκπέμπει. Η ίδια εντάσσει 
τον εαυτό της στο χιπ χοπ, θέλει να έχει το 
δικαίωμα να χορεύει «με σεβασμό» πολλά 
στιλ και δεν δέχεται να περιορίζει την έκ-
φρασή της μόνο σε ένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις 
της Judith Butler (1990) μπορούμε να πούμε 
ότι και στις δύο περιπτώσεις των κοριτσιών 
η αυθεντικότητα στη χιπ χοπ χορευτική 
επιτέλεσή τους σε ένα συγκεκριμένο πλαί-
σιο αναγνωρισιμότητας και διανοητότητας 
καθίσταται ευάλωτη, ρευστή και αμφιλε-
γόμενη. Η ατομική αυθεντικότητα γίνεται 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αναδια-
πραγμάτευσης διαρκώς μέσα από μια συ-
νεχή, επαναληπτική επιτελεστικότητα και 
έναν διαρκή πειραματισμό που διακρίνε-
ται και στους αυτοσχέδιους συνδυασμούς 
των σωμάτων τους όταν χορεύουν μαζί. 
Η Happy Feet προσπαθεί να ανατρέψει τις 
κυρίαρχες νόρμες μέσα από την κατοίκησή 
τους, ενώ η Scarface μοιάζει να θέλει να τις 

γκεντρώνει όλες εκείνες τις υποκειμενο-
ποιήσεις που συνδέονται με την αντιομο-
φοβία, το παθολογικό και το προσβλητικό 
(Butler 1993) –σηματοδοτώντας τη δια-
δικασία που δεν ενεργοποιείται μόνο από 
κουίρ υποκείμενα αλλά και από ετεροκα-
νονικά ή αμφιταλαντευόμενα ως προς την 
ετεροκανονικότητά τους. 

Το κουίρινγκ αυτό δεν αναφέρεται 
απλώς και μόνο σε έναν παροντικό χρόνο 
αλλά και σε μια δυνητικότητα εναλλακτι-
κών γυναικείων παρουσιών που επηρε-
άζονται από τις προϋπάρχουσες ημιανα-
τρεπτικές παρουσίες και αποτελούν μια 
«ειρωνεία της κοινότητας» (Τζελέπη, 2014, 
σελ. 33) όπως διαφαίνεται στους χαρακτη-
ρισμούς τους ως «φρικιά» ή «τρελές», για 
να ξεδιπλώσουν διαφορετικές εκδοχές θη-
λυκότητας και να συγκροτήσουν επιτελε-
στικά «ταυτότητες της διαφοράς» (iden-
tities in difference) (Muñoz, 1999). Δεν 
είναι διόλου τυχαίο από αυτή την πλευρά 
ότι γύρω από τις ετεροφυλόφιλες χιπ χο-
περ συσπειρώνονται άτομα εναλλακτικών 
σεξουαλικοτήτων που μπορεί να μην προ-
βάλλουν σε πρώτο πλάνο τη σεξουαλική 
ταυτότητά τους.

Η πρόσληψη των γυναικών αυ-
τών από τους άντρες ως επικίνδυνες και 
οι προσπάθειές τους να τις κατατάξουν 
στο πλαίσιο της ανδροπρεπούς, του τέρα-
τος ή της παράφρονα, αποκλείοντας άλλη 
ενδεχόμενη κατηγοριοποίηση, υποδηλώ-
νει ακριβώς αυτή τη διπλή διάσταση μιας 
κατάστασης που καλλιεργεί την τάση να 
εντάξει τις γυναίκες αυτές εντός του κα-
νονιστικού πλαισίου νομιμοποιώντας και 
απονομιμοποιώντας τες σε διαφορετικά 
πλαίσια και χρονικότητες. Παράλληλα, σε 
ένα τοπικό πολιτισμικό επίπεδο οι στριτ 
και χιπ χοπ θηλυκότητες σηματοδοτούν 
ένα πεδίο διαπραγμάτευσης ή και υπέρβα-
σης αρχετυπικών έμφυλων εννοιών στην 
Ελλάδα που ανήκουν σε μια ολική συμβο-
λική τάξη (Dubisch, 1986, σελ 23), όπως οι 
διχοτομικές προσλήψεις της γυναίκας είτε 
ως Παναγίας είτε ως Εύας.30 
 Οι χρήσεις των λέξεων και των 
εγκλήσεων (interpellation) που μεταφέ-
ρουν τα έμφυλα νοήματα της κουλτούρας 

γυναίκες σε ανδροκρατούμενα περιβάλ-
λοντα να διατυπώνουμε κατευθείαν «τα 
αιτήματά μας χωρίς να αναπαράγουμε τις 
νόρμες που μας έχουν εξορίσει» (Τζελέπη, 
2014, σελ. 20).26 

Το γυναικείο ρευστό σώμα του 
δρόμου, κατασκευασμένο πολιτισμικά, 
τραυματικά και φαντασιακά παλινδρομεί 
ανάμεσα σε έμφυλα και άφυλα (αρσενικά, 
θηλυκά, παιδικά) ιδιώματα χωρίς πάντα να 
συγκροτεί κάποια συγκεκριμένη συνεκτι-
κή έμφυλη ταυτότητα, ενώ η θηλυκότητα 
στο χιπ χοπ μπορεί να θεαθεί ως μια «ελα-
στική θηλυκότητα» (Trajtenberg, 2016) η 
οποία συγκεντρώνει τόσο παραδοσιακά 
θηλυκά χαρακτηριστικά όσο και φεμινιστι-
κές αντισεξιστικές διεκδικήσεις.27 Το σώμα 
του δρόμου, σε αυτά τα πλαίσια, διαθέτει 
τις προοπτικές για να χρησιμοποιηθεί σαν 
όπλο απέναντι στην πατριαρχική καταπί-
εση και ως μέσο των γυναικών προκειμέ-
νου να εκφράσουν και να υπενθυμίσουν 
την ισοτιμία τους με τους άντρες, παρέχο-
ντας τις συνθήκες για αποσταθεροποίηση, 
«αποταύτιση» (Muñοz, 1999) και κουίρινγκ 
στις πουριτανικές ιδεοληψίες και ενσωμα-
τώσεις του χιπ χοπ, μέσα από ένα παιχνίδι 
εμφυλοποιήσεων και αποεμφυλοποιήσεων 
ανάμεσα σε αυτοοριζόμενες θηλυκές, παι-
δικές ή αντρικές εκφραστικότητες.28 

Η ομοφοβία σε συνδυασμό με 
τον μισογυνισμό στο χιπ χοπ (Weitzer & 
Kubrin, 2009· Hill, 2009) ηγεμονεύουν δι-
αχρονικά, αν και ολοένα και περισσότερο 
πληθαίνουν οι κουίρ φωνές, τα κουίρ κοινά, 
οι κουίρ πρακτικές και επιτελέσεις γυναι-
κών και αντρών ράπερ (Wilson, 2007) τόσο 
σε μέινστριμ (π.χ Beyonce, Nicki Minaj) 
όσο και σε αντεργκράουντ (Princess Nokia, 
Azealia Banks, Silvana Imam κ.ά.) περι-
βάλλοντα του εξωτερικού και της Ελλάδας 
(Efthymiou & Stavrakakis, 2018).29 Ο συνε-
χόμενος πειραματισμός και η υβριδοποίηση 
των μουσικών και χορευτικών στιλ από την 
πλευρά των χιπ χοπ επαγγελματιών ευνο-
εί το κουίρινγκ στο χιπ χοπ (Κουτσούγερα, 
2018, 2019), δεδομένου ότι ο όρος κουί-
ρινγκ μπορεί να απόσυγκολληθεί από τον 
στενό ορισμό του όρου κουίρ –που ούτως 
ή άλλως σύμφωνα με την Judith Butler συ-
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και εγωκεντρισμό που κυριαρχεί, τα οποία 
κατά τη γνώμη της καταστρέφουν και την 
ίδια τη δυνατότητα συσπείρωσης της ευ-
ρύτερης χιπ χοπ σκηνής και ακολούθως 
των γυναικών προς μια αντισεξιστική, 
συλλογική κατεύθυνση.

 Διαθέτει επίσης σημαντική στή-
ριξη τόσο από ετεροφυλόφιλους/λες όσο 
και ομοφυλόφιλους/λες ράπερ. Στα ερω-
τήματα σχετικά με το γιατί μπορεί να συμ-
μετέχει σε συναυλιακά δρώμενα με ράπερ 
που χρησιμοποιούν σεξιστικούς στίχους 
ανταπαντά ότι δεν μπορεί να γνωρίζει 
όλους τους στίχους των αντρών που την 
περιστοιχίζουν στα λάιβ λόγω του εύρους 
της σκηνής και ότι κρίνει ως χειρότερη τη 
στάση των αντρών στο χιπ χοπ που υπο-
κρίνονται ότι δεν είναι σεξιστές. Αν και η 
πολιτική χρήση σεξιστικών στίχων στο χιπ 
χοπ και η κυριολεξία στις σημασίες τους 
είναι ένα άλλο κεφάλαιο από μόνο του, 
σύμφωνα με την Tricia Rose (2008) το χιπ 
χοπ συνδέεται αναπόφευκτα με δημοφιλή 
φαντασιακά ιδανικά ανδρισμού που μετα-
φέρονται μέσα από τις λέξεις και πολλές 
γυναίκες στο χιπ χοπ αδιαφορούν για το 
σεξιστικό περιεχόμενο τραγουδιών όχι 
από αποδοχή αλλά από αποφυγή συνολι-
κής αποστροφής της χιπ χοπ κουλτούρας 
(στο ίδιο, σελ. 125). Η Mentira έχει δεχτεί 
«πεσίματα» από άντρες, δηλαδή βίαιες 
λεκτικές ακόμα και σωματικές επιθέσεις 
εξαιτίας του φύλου της, της αντισεξιστικής 
και αντιεμπορικής στάσης της και την επι-
λογή της να «στηρίζει το δρόμο».

Με την παρουσία των γυναικών 
αυτών, παρόλα αυτά, δημιουργούνται 
οι συνθήκες και οι δυνατότητες για την 
καλλιέργεια προκλήσεων, ρωγμών και δυ-
ναμικών συλλογικοτήτων γυναικών που 
διαρρηγνύουν τις εκάστοτε πατριαρχικές 
δομές στο χιπ χοπ και καθιστούν το ίδιο το 
χιπ χοπ «αντιφατικό και κουίρ» (Galis-Me-
nendez, 2013). Οι στριτ θηλυκότητες, ως 
αγωνιστικές και ελαστικές θηλυκότητες, 
αναδεικνύονται σε δυναμικούς μοχλούς 
ενεργοποίησης «πληθυντικών επιτελεστι-
κοτήτων» (Αθανασίου, 2016, σελ. 249) που 
επιτελούν την πολλαπλότητα μέσα από 
την αγωνιστική διασωματικότητα και συ-

του δρόμου αποτελούν ένα ιδιότυπο κουί-
ρινγκ από μόνες τους. Στα πλαίσια της «ει-
ρωνικής διαμαρτυρίας» (Zanfagna, 2006, 
σελ 5) που εκφράζει το χιπ χοπ, εκφράσεις 
όπως η «έλα μωρή καύλα» 31 της Mentira 
προς το κοινό το οποίο τις επαναλαμβάνει 
ή ομιλιακά ενεργήματα της Scarface όπως 
«γαμώ το μουνί που σας ξεπέταγε»,32 ως 
γλωσσικές παρενδυσιακές οικειοποιήσεις 
φαλλοκρατικών-λογοθετικών όρων, απο-
τελούν «συμβολική αναστροφή» (Outlow, 
1974, σελ. 403) και ουδετεροποίηση-εξου-
δετέρωση των σεξιστικών και ανδρικών εκ-
φράσεων προς όφελος των γυναικών.33 Η 
Zanfagna (2006, σελ. 5) εντοπίζει μια αντί-
στοιχη εξουδετέρωση ρατσιστικών όρων 
όπως ο «νέγρος» μέσα από την προνομιακή 
επαναοικειοποίησή της, επισημαίνοντας τη 
δυναμική του χιπ χοπ στο να αντιστρέφει 
νοήματα και να οικειοποιείται διαχωριστι-
κούς, κανονιστικούς και φαλλοκεντρικούς 
προσδιορισμούς προκειμένου να τους επα-
νανοηματοδοτήσει θετικά, πριμοδοτώντας 
και υπερασπίζοντας μειονοτικές ομάδες και 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
 Είναι σημαντικό να τονιστεί σε αυτό 
το σημείο η σημαντική προσπάθεια που 
πραγματοποιείται από τις τρεις γυναίκες 
προκειμένου να υποστηριχθεί μια γυναι-
κεία φωνή που «στηρίζει το δρόμο» αλλά 
και τον χιπ χοπ ακτιβισμό, παρέχοντας από 
κοινού υποστήριξη, με σόου και συναυλίες, 
σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (με-
τανάστες, άτομα με αναπηρία, διωκόμε-
νους από το κράτος κ.ά.) ή σχολιάζοντας 
πολιτικά γεγονότα μέσα από χορογραφί-
ες, συναυλίες και αντιφασιστικά δρώμενα. 
Οι Happy Feet και Scarface αρθρώνουν 
έναν αντιηγεμονικό λόγο απέναντι στους 
άντρες που συχνά τις περιθωριοποιεί, ενώ 
η Mentira επιδιώκει να «φέρνει στη φάση», 
δηλαδή να αναδεικνύει, γυναίκες ράπερ και 
χιπ χοπερ, όπως και μετανάστες/ριες ράπερ 
στις συναυλίες της. Αυτές οι πρακτικές δεν 
συνηθίζονται εύκολα στα πλαίσια του εμσί-
ινγκ. Η Mentira στοχεύει σε μια συλλογική 
ενδυνάμωση της γυναικείας φωνής στην 
Ελλάδα καθώς και στην καταπολέμηση 
του ατομικισμού και της εμπορευματοποί-
ησης του εμσίινγκ, τονίζοντας τον σεξισμό 

επιτακτική ανάγκη αντίδρασης σε αυτά 
τα φαινόμενα με πιο άμεσους και πηγαί-
ους τρόπους. Στο σημείο που η πολιτι-
στική βιομηχανία επιχειρεί να καπηλευτεί 
την «κουλτούρα του δρόμου» προς όφε-
λός της, ξεκινάει η διεκδίκηση μιας στριτ 
αυθεντικότητας και διαγράφεται το όριο 
ανάμεσα στο δημοφιλές/εμπορικό και στο 
αντεργκράουντ/μη εμπορικό. 
 Όπως αναδείχθηκε και από μια 
φαινομενολογική οπτική, ο εαυτός του 
δρόμου είναι ένας πνευματικός εαυτός 
διαχεόμενος στον κόσμο (being in the 
world) που συνδυάζει το εγκόσμιο με το 
απόκοσμο και το ιερό, ακροβατώντας στις 
«ακανθώδεις αρένες της σεξουαλικότητας, 
της υλικότητας και της οδύνης» (Zanfag-
na, 2006, σελ. 3). Η πνευματικότητα αυτή 
στηρίζεται σημαντικά στην εκδήλωση 
και αποδοχή του πόνου την ίδια στιγμή 
που συμβαίνει, κάτι που προϋποθέτει τη 
σαρκική, «μορφική» (Μπραϊντόττι, 2014, 
σελ. 394) ή αλληγορική, βίωσή του.34 Η 
συνδιαλλαγή και συνύπαρξη οδύνης, υλι-
κότητας, σεξουαλικότητας, οντολογικής 
αναταραχής και τραύματος παρουσιάζε-
ται πολύ ατμοσφαιρικά στο κύριο ρεφρέν 
του μουσικού κομματιού «Πόσο κοστίζει» 
(2016) της Mentira που για εκείνη διαθέ-
τει μια καθαρά αντισεξιστική χροιά. 

νάθροιση σε δημόσιους χώρους (στο ίδιο, 
σελ. 249), λειτουργούν κινηματικά αναλό-
γως με το κοινωνικό και πολιτικό πεδίο που 
καταλαμβάνουν. 

Σήμερα οι πολιτισμοί του δρόμου 
στις διάφορες μορφές τους γνωρίζουν μια 
πρωτοφανή ανάπτυξη, τόσο εξαιτίας της 
εμπορικότητάς τους όσο και εξαιτίας της 
έντονης πολιτικής ενεργοποίησης των 
νέων μέσα από αυτούς. Κινούνται τόσο 
σε εμπορικά όσο και σε μη εμπορικά ή 
και αντιεμπορικά πλαίσια συμβαδίζοντας 
παράλληλα με σύγχρονες τάσεις και αξί-
ες όπως η επιστροφή στην ωμότητα, στο 
«αληθινό» βίωμα, στις ανθρώπινες ρίζες και 
στην ισορροπία του οικοσυστήματος μέσα 
από κοινοτικές πρακτικές. Αν και στην Ελ-
λάδα η πολιτισμική οικειοποίηση του χιπ 
χοπ συνδέεται εκτός των άλλων με τον μι-
μητισμό όπως συμβαίνει και με την οικειο-
ποίηση άλλων μουσικοχορευτικών πολιτι-
σμών, σίγουρα οι «κουλτούρες του δρόμου» 
δεν μπορούν να αναλυθούν αποκλειστικά 
και μόνο μέσα από αυτόν τον φακό. Εκτός 
από παγκόσμια μόδα, το χιπ χοπ και οι καλ-
λιτεχνικές πρακτικές του «δρόμου» παρά-
γονται από τοπικές συνθήκες και ανάγκες 
όπως η «κρίση», η μετανάστευση, η αστική 
αποξένωση και η άνοδος των ακροδεξιών 
συλλογικοτήτων και συνδέονται με την 

Γκραφίτι Mentira Witch Project 
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πράξεων σε ένα πλαίσιο 
ετεροκανονικότητας, εκτιμάται ως 
περισσότερο κατάλληλος για την 
ανάλυση των υποκειμένων. Η έμφυλη 
ταυτότητα στο χιπ χοπ εγκαθιδρύεται, 
όπως και η ταυτότητα του φύλου 
στη θεωρία της Butler, μέσω μιας 
τελετουργικά τυποποιημένης 
διαδικασίας που αφήνει ανοιχτά 
ενδεχόμενα έμφυλης ανατροπής 
και αέναης επανεπινόησης στα 
πλαίσια κυρίαρχων (αρσενικών) 
λόγων και αναγνωρισιμότητας. 
Κρίνεται περισσότερο κατάλληλος, 
τόσο από μια μπατλερική οπτική, 
στα πλαίσια της οποίας ο όρος 
γυναικεία επιτελεστικότητα φαντάζει 
περισσότερο χειραφετητικός και 
αντιπροσωπευτικός του εύρους των 
χιπ χοπ επιτελεστικών πειραματισμών, 
όσο και από μια φαινομενολογική 
οπτική στα πλαίσια της οποίας η 
αισθητήρια αντίληψη παρουσιάζεται 
ως ανεξάντλητη (Merleau-Ponty, 
2005, σελ. 83). Η φράση «του δρόμου 
η φωνή» προέρχεται από στίχο του 
μουσικού κομματιού του Mentira 
Witch Project, «Το ουρλιαχτό».  

2  Ως «έθος» του δρόμου στον ορίζοντα 
της ανάλυσης του Bourdieu (2002) 
μπορεί να ορισθεί το σύστημα 
έξεων, η σωματοποιημένη ηθική ή 
αλλιώς συλλογικό «habitus» που 
σωματοποιείται και μεταφέρεται 
διαχρονικά στους διάφορους 
πολιτισμούς του δρόμου. Ωστόσο 
μπορεί να λαμβάνει ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά αναλόγως με 
τον είδος του πολιτισμού του 
δρόμου και τις μιντιακές επιρροές 
που συνδιαμορφώνουν έναν 
συγκεκριμένο τρόπο ζωής και 
«συναίσθημα πολιτισμού» κατά 
τον Geertz (Γκέφου-Μαδιανού, 
1999, σελ. 143 ). Για παράδειγμα, 
στην προκειμένη, η έξη ή το habi-
tus του «δρόμου» στα πλαίσια του 
χιπ χοπ, είναι η διυποκειμενικά 
εσωτερικευμένη και σωματοποιημένη, 
ασυνείδητη ή συνειδητή γνώση και 

Πόσο κοστίζει η ψυχή μου για να ξέρω 
τι ξεπουλάς για λίγο μέσα της να μπεις, 
πόσο βρωμιά θα πρέπει να υποφέρω 
τι βιασμό θα πρέπει να υποστεί. 
Με πόσους άνεμους θα πρέπει να παλέψω 
να μη με βλέπεις υποχείριο ηδονής. 

Η παραδοχή, κατονομασία και αντιπρο-
σωπευτική απεικόνιση της οδύνης και των 
υποκειμένων που την υφίστανται και την 
ασκούν, όπως και η άμεση ανταπάντηση 
στην υπαρξιακή και πολιτική καταπίεση 
αναδύονται ως επιτακτικές ανάγκες των 
σύγχρονων πλανητών σε συνθήκες έντο-
νων αντιπαραθέσεων και αμφισημιών, 
πολυσύνθετων μορφών βίας και ακραίων 
στρατηγικών αποκλεισμού της «νεοφιλε-
λεύθερης κυβερνολογικής» (Αθανασίου, 
2016, σελ. 14). Οι σύγχρονες επιτελεστι-
κότητες του δρόμου και του χιπ χοπ στις 
πολύπλευρες μορφές και εκφράσεις τους, 
παλινδρομούν ανάμεσα σε αντιφατικά 
προτάγματα και ιδεολογήματα, ανατρέ-
πουν δεδομένα αλλά συνάμα παράγουν ή 
αναπαράγουν αποκλεισμούς μέσα από την 
ανάληψη ενός συνεχούς κυνηγιού αυθεντι-
κότητας από την πλευρά των χιπ χοπ υπο-
κειμένων. Σίγουρα όμως οι ρωγμές και οι 
εντάσεις ενισχύονται με πρωταγωνίστριες 
τις γυναίκες και τις αγωνιστικές πρακτικές 
τους που αναδεικνύονται στο κέντρο των 
σύγχρονων χιπ χοπ εξελίξεων ως ευρηματι-
κοί λειτουργοί του επιτελεστικού μέσα στο 
πολιτικό. 
 
Υποσημειώσεις 

 1 Ο αγγλοσαξονικός όρος στριτ (street), 
ως κυρίαρχος της διαπολιτισμικής 
γλώσσας του χιπ χοπ, τοποθετείται 
στον τίτλο του άρθρου αυτού στη 
θέση του ελληνικού όρου «δρόμος», 
διότι αποτελεί ιθαγενή γλωσσική 
εκφορά που χρησιμοποιείται από 
τις εν λόγω χορεύτριες-χιπ χοπερ. 
Ο όρος «επιτελεστικότητα» όπως 
χρησιμοποιείται στο έργο της But-
ler (2009), ως επαναλαμβανόμενη 
στιλιστική επιτέλεση συγκεκριμένων 

τοπικά και κοινωνικοπολιτικά 
πλαίσια, τις διεθνείς εμπορικές 
τάσεις που καθορίζουν τις ροές 
τους, αλλά και τις φυλετικές και 
έμφυλες υποκειμενικότητες που 
δραστηριοποιούνται σε αυτά.    

5  Σύμφωνα με την Pough (2004) η 
μεγάλη ανατρεπτική δυναμική του 
χιπ χοπ έγκειται στο ότι μπορεί να 
«προκαλεί καταστροφή» (bring 
wreck). Ο όρος αυτός περιγράφει τις 
στιγμές όπου οι λόγοι των μαύρων 
γυναικών στη δημόσια σφαίρα 
διαρρηγνύουν κυρίαρχους ανδρικούς 
λόγους και επηρεάζουν το φαντασιακό 
των Ηνωμένων Πολιτειών.  

6  Ως υποκειμενικότητα του δρόμου στο 
χιπ χοπ νοείται η υποκειμενικότητα 
που συγκροτείται στη βάση 
εσωτερικευμένων ροών νοημάτων 
και λόγων για τη μυθολογία του 
δρόμου και την παράδοση του 
χιπ χοπ. Οι συγκεκριμένες ροές 
νοημάτων συνιστούν παράλληλα 
ένα δεδομένο χιπ χοπ έθος, 
προϊόν ενός σωματοποιημένου και 
εξαντικειμενικευμένου νοήματος 
που συγκροτείται στα πλαίσια της 
ιστορίας της χιπ χοπ κουλτούρας. 

7  Ο ντιτζέι Differ έχει συνεργαστεί με 
διάφορα μουσικά συγκροτήματα και 
έχει συμμετάσχει σε πολλά block par-
ty (πάρτι γειτονιάς) συναυλίες και 
ραδιοφωνικές εκπομπές. 

8  Χαρακτηριστική είναι η φράση της 
όταν τραγουδάει σε live στο Βύρωνα: 
«Εδώ είναι Βύρωνας!». Ο Βύρωνας 
γι’ αυτήν συνδέεται με μια σειρά 
συνδηλώσεων όπως με την ιστορία του 
χιπ χοπ στην περιοχή, τη λαϊκότητα 
της περιοχής, την προσφυγική της 
ιστορία που συνδέεται και με το 
ρεμπέτικο. 

9  Κάτω από το συγκεκριμένο τραγούδι 
στο youtube παρατίθενται αρνητικά 
και σεξιστικά σχόλια για τη Mentira, 
ενώ η ίδια και άλλοι αντεπιτίθενται 
στα σχόλια αυτά. Κάποια στιγμή 
η ράπερ έχασε την υπομονή της 
και δήλωσε σε σχόλιό της ανοιχτά 

πρακτική του «δρόμου», η οποία 
αποτελεί μια επανασυναρμολόγηση 
ή «επανασυγκειμενοποίηση» (bri-
colage) (Κολοβός, 2015, σελ. 87) 
παλαιότερων εθών του δρόμου όπως 
διαμεσολαβείται από τους λόγους για 
το χιπ χοπ που διακινούνται διαμέσου 
των μίντια και της προφορικής του 
ιστορίας. Μεταφέρεται από τη μια γενιά 
χιπ χοπερ στην άλλη κατασκευάζεται 
και ανακατασκευάζεται.   

3  Χρησιμοποιώ εδώ τον ιθαγενή όρο 
«γκραφίτι», αντί για «γκράφιτι» όπως 
συχνά οικειοποιείται από τα υποκείμενα 
σε ελληνικά συμφραζόμενα.  

4  Στην σφαίρα της «χιπ χοπ 
πνευματικότητας» (Zanfagna, 2006· 
Pinn, 2003· Johnson, 2013) –που 
προκύπτει ως πνευματικότητα του 
δρόμου και αποκύημα της μαύρης 
μουσικής πνευματικότητας– σε 
αντίθεση με παραδοσιακές διακρίσεις 
ανάμεσα στο ιερό (sacred) και στο 
εγκόσμιο (profane) στοιχείο, βρίσκουμε 
το εγκόσμιο σε άμεση συνδιαλλαγή 
με το ιερό, ενώ ο ηδονισμός και η 
εκστατική εμπειρία χρησιμοποιούνται 
για να προσεγγισθούν οι προσωπικές 
πνευματικές αλήθειες των χιπ χοπ 
υποκειμένων (Zanfagna, 2006). Με 
άλλα λόγια η χιπ χοπ πνευματικότητα 
ως πνευματικότητα της «σάρκας» 
(στο ίδιο, σελ. 4) αναγνωρίζει το 
ιερό στο εγκόσμιο και τον θεό στην 
καθημερινότητα. Σύμφωνα με τον 
Pinn (2009) η ραπ μουσική έχει 
συνεισφέρει στην, θρησκευτικής 
σημασίας, μετατροπή υπαρξιστικών 
πραγματικοτήτων. Η ραπ έχει 
επηρεαστεί από τον ανθρωπισμό 
και εστιάζει στην ανθρωπότητα ως 
μοναδική υπαίτια και υπεύθυνη για 
την ανθρώπινη κατάσταση και την 
επίλυση της καταστροφής (Pinn, 2003, 
σελ. 87). Η μαύρη μουσική παράδοση, 
το χιπ χοπ και οι πνευματικότητές 
τους, κυκλοφορούν παγκοσμίως και 
υιοθετούνται ποικιλοτρόπως στις 
μέρες μας, λαμβάνοντας διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ανάλογα με τα 
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από τη στιγμή που, μετά την 
πρώτη περίοδο της κρίσης, όλο 
και περισσότεροι/ες καλλιτέχνες/
ιδες έχουν ανάγκη από χρήματα 
για να επιβιώσουν και να παράξουν 
καλλιτεχνικό έργο. Από αυτή την 
άποψη, το τι κρίνεται αυθεντικό 
αντεργκράουντ και τι όχι καθίσταται 
ιδιαίτερα αμφίσημο και υποκειμενικό 
και εξαρτάται από ορισμένα πλαίσια. 
Για μια θεωρητική ανάλυση του όρου 
αντεργκράουντ και δημοφιλούς βλ. 
Thornton, 1995.  

15 Στην ενδυματολογία της Mentira 
κυριαρχεί μια έμφαση στο μαύρο 
χρώμα, όπως και στα μουσικά βίντεο 
και στη στιχουργία της. Καλλιεργείται 
από αυτή την άποψη μια έμφαση σε 
μια διαλεκτική της αρνητικότητας 
που, ωστόσο, επενδύεται με θετικούς 
όρους, ως επαναστατική ένταση, ροή 
και αντίθεση με το συμβατικό.   

16  Οι αξίες του χιπ χοπ εκφράζονται 
και με χειρονομίες. Η ειρήνη 
με το χαρακτηριστικό σύμβολο 
(δύο δάκτυλα) και ο σεβασμός με 
γροθιά στην καρδιά. Ο πιο συνήθης 
χαιρετισμός μεταξύ χορευτών/
τριών είναι η επαναληπτική κίνηση 
άγγιγμα παλάμης-γροθιά-άγγιγμα 
παλάμης.  

17  Tα Happy Feet και Scarface είναι 
ψευδώνυμα.

18   Οι μάχες (battles) είναι μια οργανική 
συνθήκη στις σκηνές του εμσίινγκ και 
των χορών του δρόμου και του χιπ 
χοπ. Οι χορευτικές μάχες επιτελούνται 
στα πλαίσια ενός κύκλου (cypher) 
που διαμορφώνεται από τους δυο 
αντίπαλους ή αντίπαλες ομάδες 
που στήνονται αντικριστά στα δυο 
του άκρα, τους κριτές και το κοινό, 
δηλαδή χορευτές ή απλούς θεατές 
που χειροκροτούν και συμμετέχουν 
με επιφωνήματα. 

19    Η έννοια του ακατέργαστου (raw) 
και της ροής (flow) αποτελούν 
βασικά στοιχεία της χιπ χοπ εμπειρίας 
(Rose, 1994). Στα πλαίσια μιας 
φαινομενολογικής ανάλυσης (Csor-

κάτω από το συγκεκριμένο τραγούδι, 
ότι πλέον θα διαγράφει υβριστικά 
και φασιστικά σχόλια κάτω από τα 
κομμάτια της.  

10 Στο συγκεκριμένο DIY μουσικό 
βίντεο προβάλλονται εικόνες 
από συγκρούσεις αναρχικών με 
αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή 
των Εξαρχείων στην Αθήνα. 

11 Όπως λέει συγκεκριμενα ο ντιτζέι 
Differ ο στίχος αυτός εκφράζει «την 
πυράκτωση του χιπ χοπ λόγου με 
κινηματικό προσανατολισμό για την 
κοινωνική απελευθέρωση». Στο εν 
λόγω τραγούδι, η έμπνευση για τον 
Differ αντλείται από την ανάμειξη 
στιχουργικού περιεχόμενου ροκ και 
ρεμπέτικων τραγουδιών και την 
εναρμόνισή τους στη ραπ ροή. 

12   Σχετικά με τις γλωσσικές στρατηγικές 
πολιτισμικής οικειοποίησης στο 
ελληνόφωνο ραπ βλ. Androutsopou-
los & Scholz. 2003. Στο τραγούδι 
«Να έχεις θάρρος» (2018) της Μenti-
ra, η ράπερ, μέσα από μια χρωματική 
αλληγορική μεταφορά του τραύματος 
ως εναλλαγή άσπρου και μαύρου στην 
οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη η ψυχή, 
καλεί το πολύπαθο υποκείμενο να 
εξιλεωθεί και να υπερβεί τις δυσκολίες 
μέσα από την ανάληψη υγιούς δράσης 
και ειλικρινούς αναμέτρησης με τον 
κίνδυνο.  

13 Σύμφωνα με την Butler και την 
Αθανασίου (2016) η έννοια της απ-
αλλοτρίωσης εμπεριέχει μια διττή 
ποιότητα. Από τη μια αναφέρεται 
σε συνθήκες αποστέρησης που 
καταπιέζουν το υποκείμενο και από 
την άλλη συγκροτεί τις «αμφίσημες 
και λεπτοφυείς διαδικασίες της 
υποκειμενικοποίησης» (Αθανασίου, 
2016, σελ. 13) συνιστώντας μια 
«ετερόνομη συνθήκη της αυτονομίας» 
(στο ίδιο, σελ. 14). Η απ-αλλοτρίωση 
εδώ αναζητά την έκφρασή της στην 
πλάνηση και στον δρόμο.

14  Τα όρια ανάμεσα στο αντεργκράουντ 
και στο δημοφιλές ραπ στην Ελλάδα 
διακυβεύονται διαρκώς, ιδιαιτέρα 

65). Το waacking όπως και άλλοι 
στριτ και αστικοί χοροί παρά τις 
παράλληλες πορείες που έχουν με 
το χιπ χοπ, την υιοθέτησή τους από 
χιπ χοπερς και την αλληλοεπιρροή 
τους με τα παραδοσιακά χιπ χοπ και 
στριτ είδη, δεν είναι πάντα αποδεκτοί 
στην ομπρέλα των χιπ χοπ χορών και 
αναφέρονται συνήθως ως αστικοί 
χοροί ή χοροί των κλαμπ και του 
house.   

23  Στα θρησκευτικά πιστεύω και των 
δυο κοριτσιών εντοπίζεται ένας new 
age χαρακτήρας και μια εναλλακτική 
χριστιανική πίστη. 

24 Ο όρος κουίρινγκ (queering) 
αναφέρεται σε μια διαδικασία από μια 
κουιρ τοποθέτηση, δηλαδή μια «θέση 
διαφοροποίησης και αντίστασης 
στις ηγεμονικές και κανονιστικές 
ιδεολογίες του φύλου και της 
σεξουαλικότητας, αλλά και ευρύτερα 
σε οτιδήποτε κανονικό, νόμιμο ή 
κυρίαρχο» (Γιαννακόπουλος, 2006, 
σελ. 32). 

25 Η αντιστασιακή δύναμη της 
υποκειμενικότητας του τρελού 
αξιοποιείται στιχουργικά και από τη 
Mentira με τον στίχο «σας χαιρετάνε 
οι τρελοί που πολεμάνε ακόμη».

26 Πολύ λίγες γυναίκες ράπερ στην 
Ελλάδα εκφράζουν ανοιχτά μια 
θηλυκή ή λεσβιακή ταυτότητα και 
μένουν περισσότερο στην επιτέλεση 
της αρρενωπότητας. Σύμφωνα με 
την άποψη της Pabón-Colón (2018) 
στην έρευνά της για τις γυναίκες στη 
σκηνή του γκραφίτι, η «φεμινιστική 
αρρενωπότητα» που περιγράφει 
την παραβατική επιτέλεση της 
αρρενωπότητας, μπορεί να είναι 
ανατρεπτική, ενδυναμωτική και 
κουίρ, ακόμα και από γυναίκες που 
δεν ταυτίζονται με τον φεμινισμό (στο 
ίδιο σελ 38). Οι γυναίκες γκραφίτι 
ράιτερ σύμφωνα με την ερευνήτρια 
επιτελούν μια επιστημολογία από 
διαφορετική οπτική γωνία που δεν 
εστιάζεται στο πλέγμα της ταύτισης 
αλλά στο «συναίσθημα» του ότι 

das, 1994· Merleau Ponty, 2005) 
ο εαυτός του δρόμου στο χιπ χοπ 
αναφέρεται σε ένα ακατέργαστο, 
προαντικειμενικό, πρωταρχικό σώμα 
(αλλά όχι προπολιτισμικό).

20  Το προσωπικό στιλ και η αυθεντικότητά 
(originality), εκφράζονται στον τρόπο 
που χρησιμοποιούν τις βάσεις (founda-
tion) των χορών και τους συνδυασμούς 
των κινήσεων, αλλά και στο ύφος, στο 
attitude, που έχουν. Όπως αναφέρουν 
οι περισσότεροι/ρες μπρέικερ «από 
τη σκιά σου να φαίνεται ποιος είσαι». 
Τέλος, τα ψευδώνυμα των χορευτών/
τριών συνήθως μετουσιώνουν το 
προσωπικό στιλ και κρύβουν συχνά 
μια προσωπική ιστορία. Τα ψευδώνυμα 
τα «δίνει ο δρόμος», όπως λένε οι 
μπρέικερ. 

21  Το popping ανήκει στην ομπρέλα 
των αυθεντικών χιπ χοπ χορών 
και χορεύεται σε φανκ μουσική. 
Πρωτοεμφανίστηκε στην Καλιφόρνια 
τις δεκαετίες του 1960-1970 και 
διακρίνεται και από παραλλαγές όπως 
το boogaloo, το waving, το tutting, το 
robot, το animation κ.ά. Αποτελείται 
από έντονες ελεγκτικές κινήσεις των 
μυών που δημιουργούν «τίναγμα» στο 
σώμα (pop ή hit) και χαρακτηρίζεται 
από έντονη θεατρικότητα. Οι pop-
pers μιμούνται αντικείμενα, καρτούν, 
ρομπότ και οτιδήποτε άλλο τους 
εμπνεύσει. 

22 Το waacking αναπτύχθηκε σχεδόν 
ταυτόχρονα με τους χορούς χιπ 
χοπ, από κοινότητες ομοφυλόφιλων 
μαύρων και Ισπανών που χόρευαν 
σε μουσική ντίσκο στα κλαμπ του 
Λος Άντζελες. Απέκτησε παγκόσμια 
φήμη εξαιτίας του μουσικοχορευτικού 
show «Soul Train» και σήμερα 
έχει επαναοικειοποιηθεί από 
ετεροφυλόφιλες γυναίκες (Bragin, 
2014, σελ. 61). Αποτελείται από 
γρήγορες κινήσεις των αγκώνων 
και μπράτσων, που φτάνουν μέχρι 
και το πίσω μέρος της πλάτης, 
δίνοντας έμφαση σε μια «ηγεμονική 
θηλυκότητα» (Bragin, 2014, σελ. 
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κοινωνική μεταβολή τόσο ως δομική 
αλλαγή όσο και ως καθημερινό 
αγώνα αντίστασης αντιμετωπίζοντας 
την κουίρ παραδοξότητα σαν μια 
προβολή δυνατοτήτων στο μέλλον. 

29 Οι αφροαμερικάνες ράπερ 
π.χ παρουσιάζουν εικόνες 
αποσταθεροποίησης κανονικοτήτων 
που αφορούν το μαύρο γυναικείο 
σώμα και τη σεξουαλικότητα. 

30  Η αναπαράσταση του θηλυκού ως 
κάτι επικίνδυνο είναι ένα κοινό θέμα 
ανάλυσης στις πολιτισμικές και 
ανθρωπολογικές μελέτες της νεότερης 
Ελλάδας (Campbell, 1974· Du Bou-
lay, 1974· Herzfeld, 1986· Cowan, 
1990· Papagaroufali, 1992· Gefou-Ma-
dianou, 1992· Σπυριδάκη, 1999· Kout-
sougera, 2012· Kουτσούγερα, 2013). 
Η επικίνδυνη γυναίκα συνήθως 
συνδέεται με το κακό και την Εύα 
(Campbell, 1974· Du Boulay, 1974) 
σε αντίθεση με την Παρθένο Μαρία, 
ενώ οι πρακτικές της «επικίνδυνης» 
γυναίκας μέχρι και σήμερα 
αντιμετωπίζονται ως προβληματικές 
και ανταγωνιστικές (Cowan, 1990· 
Kirtsoglou, 2004· Koutsougera, 2012, 
2013). Η γυναικεία αγριάδα, πονηρία 
και επιθετικότητα συνδέονται επίσης 
με την τουρκικότητα και τη ρωμέικη 
πλευρά της ελληνικής ταυτότητας 
(Herzfeld, 1986).

31  Όπως λέει η Mentira, το συναίσθημα 
αυτό περιγράφει την ευφορία, την 
ηδονή και την ευχαρίστηση επάνω 
στο stage βλέποντας τον κόσμο να 
συμμετέχει και να δονείται. 

32  Αυτή η φράση χρησιμοποιείται 
από εκείνη όταν βλέπει γυναίκες 
να αντιμετωπίζουν άντρες στα 
μπατλ. Η έκφραση αυτή είθισται να 
χρησιμοποιείται προσβλητικά από 
άντρα απέναντι σε άλλον άντρα 
προκειμένου να θιχτεί η μητέρα του 
άλλου.

33 Μια ανάλογη αντιστροφή 
παρατηρείται και σε συμφραζόμενα 
«λαϊκής» νυχτερινής διασκέδασης, 
στα «ελληνάδικα» νυχτερινά 

πράττει κανείς κάτι ανατρεπτικό (στο 
ίδιο, σελ 39.) διεκδικώντας ορατότητα 
και σωματικότητα στον δημόσιο χώρο.

27  Οι ελαστικές θηλυκότητες είναι 
σχεσιακές με την έννοια ότι τα 
πιο παραδοσιακά ή φεμινιστικά/
αντικανονιστικά τους στοιχεία 
επιστρατεύονται αναλόγως με τις 
περιστάσεις. Για παράδειγμα οι 
αναφορές των δυο κοριτσιών σε 
παραδοσιακές διαχωριστικές έννοιες 
όπως «ο αληθινός-σκληρός άντρας» 
ή η «γλυκιά φύση της γυναίκας» 
αναφέρονται σε συγκεκριμένα 
συμφραζόμενα για την ανάδειξη 
της υπόστασης τους ως γυναίκες 
ή της ανωτερότητάς τους σε 
σχέση με τους άντρες. Σε άλλες 
περιστάσεις επιλέγεται η «αγριάδα» 
και «επιθετικότητα» για να τονιστεί 
η ισοτιμία με τους άντρες. Η Happy 
Feet αναφέρει συχνά ότι αντιδρούν 
αναλόγως με τις συμπεριφορές των 
αντρών γεγονός που αποδεικνύει την 
σχεσιακότητα του φύλου (Strathern, 
2016· Gefou-Madianou, 1992) και της 
έμφυλης συμπεριφοράς όπως και τη 
φαντασιακή τους υποδομή μέσα στη 
σχεσιακότητα. 

28  Αναφορικά με την έννοια της 
αποταύτισης ο José Esteban Muñoz 
(1999) αναφέρεται σε αυτήν ως μια 
διαδικασία που δεν βρίσκεται εξ 
ολοκλήρου έξω από την κυρίαρχη 
κουλτούρα αλλά σε μια διαλεκτική 
σχέση μαζί της και ως μια διαδικασία 
που εμπλέκει διάφορες και συχνά 
αντιφατικές αφηγήσεις ταυτότητας, 
που αγκαλιάζει στερεότυπα και 
ταυτόχρονα αποκαλύπτει την 
κατασκευαστική τους υπόσταση. 
Αφορά τόσο μειονοτικά όσο και 
πλειονοτικά υποκείμενα, «ταυτότητες 
της διαφοράς» που προκύπτουν από 
μια «αποτυχημένη έγκληση μέσα στην 
κυρίαρχη δημόσια σφαίρα» (Muñoz, 
1999, σελ. 7). Αναπτύσσει την έννοια 
της αποταύτισης στα πλαίσια του 
«δουλεύω υπέρ και εναντίον» του 
συστήματος που προσεγγίζει την 
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Anderson, E. (2000). Code of the street: De-
cency, violence and the moral life of the 
inner city. Νέα Υόρκη: W.W. Norton & 
Company

Androutsopoulos, J. & Scholz, A. (2003). 
Spaghetti funk: appropriations of hip 
hop culture and rap music in Europe. 
Popular Music and Society, 26(4), σελ. 
463-479.

Athanasiou, A. (2017). Agonistic mourn-
ing: Political dissidence and the Women 

κέντρα, στα πλαίσια της οποίας 
γυναίκες που χορεύουν επάνω στο 
μπαρ χρησιμοποιούν την έννοια της 
«καύλας» για να αισθανθούν εξουσία 
και να αντιστρέψουν το σεξιστικό 
περιεχόμενό της προς όφελός τους 
(Κουτσούγερα, 2013).

 Η έννοια της καύλας αποτελεί έναν 
φαλλοκεντρικό όρο που αναφέρεται 
στην ανδρική στύση. Τα τελευταία 
χρόνια καταλαμβάνει όλο και 
ευρύτερα περιεχόμενα σε δημόσια 
συμφραζόμενα που υπερβαίνουν και 
αποδομούν την φαλλογοκεντρική της 
υπόσταση. 

34   Η Rosi Braidotti (2014), ερμηνεύοντας 
τη φιλοσοφική σκέψη του Deleuze, 
αντιδιαστέλλει την αισθητική 
κατηγορία του «αλληγορικού» με την 
ιδέα του μορφικού, για να περιγράψει 
ένα θετικό διεκδικητικό ύφος 
στοχασμού που εκφράζει μια ενεργή 
κατάσταση ύπαρξης.
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Εισαγωγή
Στη σύγχρονη μιντιακή συνθήκη, την ίδια 
στιγμή που η σεξουαλικοποίηση του θηλυ-
κού σώματος λειτουργεί ως βασικό μέσο 
άσκησης βιοπολιτικής, καλλιτέχνιδες που 
τοποθετούν την πρακτική τους στο πλαίσιο 
μιας «φεμινιστικής τέχνης» διαπραγματεύ-
ονται τη δική τους ενσώματη και έμφυλη 
υποκειμενικότητα με όρους αντίστασης 
προς την αντικειμενοποίηση, την εμπορευ-
ματοποίηση και τον σεξισμό του ύστερου 
καπιταλισμού.

Μια τέτοια καλλιτέχνιδα είναι και 
η Ann Hirsch, με βασική της εικαστική 
στρατηγική τη διατάραξη στερεοτυπικών 
κανονιστικών γυναικείων αναπαραστάσε-
ων στα μίντια. Στο παρόν κείμενο, επιχειρώ 
να εξετάσω τους όρους διαπραγμάτευσης 
της σεξουαλικότητας και της θηλυκότητας 
στο παράδειγμα της Hirsch και ειδικότερα 
στο έργο Α Basement Affair που αφορά τη 
συμμετοχή της σε ένα τηλεοπτικό ριάλιτι 
το 2010.2 

Αξιοποιώντας την κριτική προσέγ-
γιση της κοινωνιολόγου και θεωρητικού 
του πολιτισμού Rosalind Gill αναφορικά 

με την εντατικοποίηση της αυτοπροβο-
λής και αυτοεπιτήρησης του γυναικείου 
σώματος που η ίδια παρατηρεί στο πλαί-
σιο του μεταφεμινισμού,3 θα αναλύσω το 
παράδειγμα της Ann Hirsch ως μια σύγ-
χρονη εικαστική πρακτική που χρησιμο-
ποιεί ακριβώς αυτή την αυτοπροβολή και 
αυτοεπιτήρηση με ανατρεπτική δυναμική, 
προτείνοντας ίσως μια εναλλακτική, κρι-
τική εκδοχή «σεξουαλικής υποκειμενοποί-
ησης» (Gill, 2003· 2008).

Εκτός από τις θεωρητικές αναφο-
ρές, η ανάλυσή μου βασίζεται λιγότερο 
στα επεισόδια του ριάλιτι αυτά καθ’ αυτά 
και περισσότερο στο υλικό που έχει πα-
ραγάγει η ίδια η καλλιτέχνιδα με βάση τη 
συμμετοχή της (βίντεο, τρέιλερ, περφόρ-
μανς, ομιλίες, άρθρα) και σε συνεντεύξεις 
που έχει δώσει στον τύπο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί, επειδή εξετάζω ζητήματα αυτοπρο-
βολής και αυτοεπιτήρησης της θηλυκότη-
τας, με ενδιαφέρει να εστιάσω κυρίως στο 
πώς η ίδια η Hirsch επιλέγει να διαχειρι-
στεί την εικόνα της, εντός και εκτός των 
προσδοκιών του τηλεοπτικού καναλιού. 

Το κείμενο αυτό ξεκινάει με μια 

Περίληψη: Στο σύγχρονο περιβάλλον των μίντια, την ίδια στιγμή που η σεξουαλικοποίηση 
του θηλυκού σώματος λειτουργεί ως βασικό μέσο άσκησης βιοπολιτικής, καλλιτέχνιδες που 
τοποθετούν την πρακτική τους στο πλαίσιο μιας «φεμινιστικής τέχνης» προσπαθούν να 
διαπραγματευτούν τη δική τους ενσώματη και έμφυλη υποκειμενικότητα με όρους αντίστασης 
στην αντικειμενοποίηση, την εμπορευματοποίηση και τον σεξισμό του ύστερου καπιταλισμού. 
Μια τέτοια καλλιτέχνιδα είναι η Αμερικανίδα Ann Hirsch, με βασική της εικαστική στρατηγική 
τη διατάραξη στερεοτυπικών κανονιστικών γυναικείων αναπαραστάσεων στα μίντια. Στο 
παρόν κείμενο, επιχειρώ να εξετάσω τους όρους διαπραγμάτευσης της σεξουαλικότητας και 
της θηλυκότητας στο παράδειγμα της Hirsch και ειδικότερα στο έργο Α Basement Affair 
(2010) που αφορά τη συμμετοχή της σε ένα τηλεοπτικό ριάλιτι. Αξιοποιώντας την κριτική 
προσέγγιση της κοινωνιολόγου και θεωρητικού του πολιτισμού Rosalind Gill αναφορικά με την 
εντατικοποίηση της αυτοπροβολής και αυτοεπιτήρησης του γυναικείου σώματος στο πλαίσιο 
της μιντιακής κουλτούρας του μεταφεμινισμού, θα αναλύσω την περίπτωση της Ann Hirsch 
ως μια σύγχρονη εικαστική πρακτική που χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή την αυτοπροβολή και 
αυτοεπιτήρηση με ανατρεπτική δυναμική, προτείνοντας ίσως μια εναλλακτική, κριτική εκδοχή 
«σεξουαλικής υποκειμενοποίησης» (Gill, 2003· 2008). 

Η Ann Hirsch στο ριάλιτι Frank the Entertainer:
Σύγχρονη εικαστική πρακτική και διαπραγμάτευση  

της θηλυκότητας στη μεταφεμινιστική μιντιακή συνθήκη 

Άλκηστη Ευθυμίου
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τη συνθήκη «μεταφεμινιστικό τρόπο 
αντίληψης» (postfeminist sensibility) και 
υποστηρίζει ότι χαρακτηρίζεται, μεταξύ 
άλλων, από μια εντατικοποίηση της αυ-
τοεπιτήρησης των γυναικείων σωμάτων, 
η οποία εγγράφεται στους λόγους περί 
ενδυνάμωσης, προσωπικής ικανοποίησης 
και αυτοπραγμάτωσης. Παρότι η αστυ-
νόμευση και ο έλεγχος του εαυτού ήταν 
πάντα προϋποθέσεις μιας «επιτυχούς» 
επιτέλεσης της θηλυκότητας, αυτό που 
καθιστά την παρούσα συνθήκη ιδιαίτερη 
είναι όχι μόνο η εντατικοποίηση αλλά και 
η επέκταση αυτής της επιτήρησης σε νέες 
σφαίρες της κοινωνικής ζωής και η σχεδόν 
αδιαπραγμάτευτη αποδοχή της από τα θη-
λυκά υποκείμενα και ενσωμάτωσή της στο 
πεδίο της προσωπικής συμπεριφοράς.

Ο νέος «μεταφεμινιστικός τρόπος 
αντίληψης» που περιγράφει η Gill είναι 
ενδεικτικός της παραγωγικής δράσης της 
εξουσίας (Φουκό, 1991). Καταδεικνύει την 
πολλαπλότητα των τρόπων με τους οποί-
ους εξουσία και ιδεολογία κατασκευάζουν 
υποκείμενα μέσα από διαρκείς διαπραγ-
ματεύσεις, μεσολαβήσεις και αντιστάσεις. 
Στην ανάλυση του Foucault (1991α) η 
εξουσία δεν επιβάλλεται από πάνω ή από 
έξω, αλλά συγκροτεί την ίδια την υποκει-
μενικότητα. Ακολουθώντας αυτή τη συλ-
λογιστική, κορίτσια και γυναίκες, για την 
Gill (2007, σελ. 152), καλούνται να επιτε-
λέσουν «ένα συγκεκριμένο είδος εαυτού, 
και προικίζονται με αυτενέργεια υπό την 
προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για να 
συσταθούν ως υποκείμενα που προσεγγί-
ζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ετε-
ροσεξουαλική αρσενική φαντασίωση της 
πορνογραφίας».

Υπό αυτό το πρίσμα, η σεξουαλική 
υποκειμενοποίηση, που παρουσιάζεται ως 
βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
θηλυκότητας στα μίντια, λειτουργεί ως έμ-
φυλη «τεχνολογία του εαυτού» (Foucault, 
1988) και «τεχνολογία διακυβέρνησης» 
(Foucault, 1991). Η «διακυβέρνηση» για 
τον Foucault αφορά τη διαχείριση πληθυ-
σμών μέσα από τη διαχείριση των ατόμων 
και την άσκηση εξουσίας πάνω στο πεδίο 
δράσης τους (και συνδέεται με τις έννοι-

ενότητα που αναλύει κάποιες βασικές θε-
ωρητικές προσεγγίσεις γύρω από τον με-
ταφεμινισμό, τη σεξουαλική υποκειμενο-
ποίηση και τις τεχνολογίες του εαυτού, που 
κρίνονται χρήσιμες, σε ειδικότερη σύνδεση 
με τα ριάλιτι, για τον σχολιασμό του έργου 
της Hirsch. Συνεχίζει με μια συνοπτική πα-
ρουσίαση της πρακτικής της καλλιτέχνιδας 
και προχωράει με την επεξεργασία της πε-
ρίπτωσης του A Basement Affair, κλείνο-
ντας με κάποια γενικά συμπεράσματα.

Σεξουαλική υποκειμενοποίηση, τεχνολο-
γίες του εαυτού και ριάλιτι

Η Rosalind Gill (2003· 2008) εντοπίζει ως 
βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης μι-
ντιακής κουλτούρας τη μετάβαση από την 
αντικειμενοποίηση των γυναικείων σωμά-
των στη σεξουαλική υποκειμενοποίηση. 
Παρατηρεί την ανάδυση μιας καινούριας 
μορφής θηλυκότητας που η ίδια ονομάζει 
«midriff»: της νέας, ελκυστικής, ετερο-
φυλόφιλης γυναίκας που συνειδητά και 
εσκεμμένα προάγει τη σεξουαλικότητά 
της και ενδυναμώνεται από την επίγνωση 
της δικής της σεξουαλικής ελκυστικότη-
τας (Gill, 2008). Η φιγούρα αυτή κυριαρχεί 
στον χώρο της διαφήμισης, της τηλεόρα-
σης, του vlogging και όχι μόνο.

Η έννοια της αντικειμενοποίησης 
φαίνεται να μην επαρκεί για να αναλύσει 
αυτό το νέο πολιτισμικό μόρφωμα, καθώς 
πλέον κάποιες θηλυκότητες δεν αναπαρί-
στανται ως «παθητικά αντικείμενα ενός 
υποτιθέμενου αρσενικού βλέμματος αλλά 
ως ενεργά σεξουαλικά ετεροφυλόφιλα 
υποκείμενα» (Gill, 2008, σελ. 437).4 Οι γυ-
ναίκες, σύμφωνα με την Gill (2008), παρου-
σιάζονται σαν να μην αναζητούν πια την 
έγκριση των αντρών αλλά την ικανοποίηση 
της εαυτής τους –και έτσι, μέσα από αυτή 
την ικανοποίηση, τυχαίνει να κερδίζουν και 
την εκτίμηση του «άλλου φύλου». Η σεξου-
αλική υποκειμενοποίηση οριοθετείται μέσα 
από μιντιακούς λόγους που προωθούν την 
παιχνιδιάρικη διάθεση, την ελευθερία και, 
πάνω από όλα, την επιλογή. 

Η Gill (2007· 2008) ονομάζει αυτή 

τηλεοπτική παραγωγή δεν ασκείται πάνω 
σε παθητικά πειθήνια σώματα που υπα-
κούουν τυφλά σε εντολές «από τα πάνω». 
Υπό μια φουκοϊκή προσέγγιση, τα άτομα 
συμμετέχουν στην αυτοσυγκρότησή τους 
ως υποκείμενα· ενσωματώνουν την εξου-
σία, η οποία δρα παραγωγικά και υποκει-
μενοποιητικά. Οι συμμετέχοντες και οι 
συμμετέχουσες των ριάλιτι δεν αποτελούν 
«θύματα της κυριαρχίας του Μεγάλου 
Αδελφού» αλλά ενεργούς/ές φορείς στη 
διαδικασία επιλογής των δράσεών τους 
(Wong, 2001, σελ. 39). Σε αυτό το πλαίσιο, 
η συμμετοχή της Ann Hirsch στο A Base-
ment Affair –όπως και οι λόγοι που η ίδια 
αρθρώνει γύρω από αυτή την παρέμβα-
ση– αποκτούν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον, 
καθώς αναδεικνύουν τα ρευστά όρια ανά-
μεσα στο «αυθεντικό» και στο «ψεύτικο», 
στην «ελεύθερη» και στην «επιτηρούμενη» 
επιλογή.  

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που 
προαναφέρθηκαν είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μες για την ανάλυση του παραδείγματος 
της Hirsch. Η καλλιτέχνιδα, σε όλα της 
τα έργα (συμπεριλαμβανομένου και του A 
Basement Affair), φαίνεται να διαπραγμα-
τεύεται τη σεξουαλικότητά της με όρους 
που επιχειρούν να ξεφύγουν από «midriff» 
επιτελέσεις: αρθρώνει μια θηλυκότητα 
που είναι «ανεπιτήδευτα» σεξουαλική –με 
«ελαττωματική», ως προς τα καθιερωμένα 
πρότυπα ομορφιάς, εμφάνιση, εκκεντρι-
κή συμπεριφορά και αλλόκοτη κινησιο-
λογία. Σε αυτό το πλαίσιο, η σεξουαλική 
υποκειμενοποίηση αποκτά μια κριτική, και 
ενδεχομένως ανατρεπτική, υφή. Επιπλέον, 
η Hirsch, μέσα από τους λόγους που δημι-
ουργεί η ίδια για τα έργα και την πρακτική 
της, επιχειρεί να αποκαλύψει τις αντιφά-
σεις και άρρητες παραδοχές που απορρέ-
ουν από τη διαδικασία συγκρότησης της 
υποκειμενικότητάς της σε συγκεκριμένα 
συγκείμενα –και στην προκειμένη περί-
πτωση εντός ενός ριάλιτι. 

Ann Hirsch: μια καυλωμένη 
φεμινιστριούλα5

Η Ann Hirsch συγκαταλέγεται στις βα-

ες της βιοπολιτικής και της βιοεξουσίας 
αντίστοιχα). Οι «τεχνολογίες του εαυτού» 
αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ο 
εαυτός αυτοσυγκροτείται ως υποκείμενο 
και στις πρακτικές μέσω των οποίων «τα 
άτομα, με δικά τους μέσα ή με τη βοήθεια 
άλλων, ενεργούν πάνω στο σώμα, στην 
ψυχή, στις σκέψεις, στη συμπεριφορά και 
στην ίδια τους την ύπαρξη, με σκοπό να 
μετασχηματίσουν τους εαυτούς τους για 
να κατακτήσουν μια κατάσταση ευτυχίας, 
αγνότητας, σοφίας, τελειότητας, ή αθανα-
σίας» (Foucault, 1988, σελ. 18). 

Στον χώρο της τηλεόρασης, τα 
ριάλιτι αποτελούν ιδιαίτερα πυκνά πεδία 
ανάλυσης τόσο ως προς τη λειτουργία των 
τεχνολογιών του εαυτού αλλά και ως προς 
τη συγκρότηση μεταφεμινιστικών λόγων –
από τo Extreme Makeover και τα παρεμφε-
ρή προγράμματα «ριζικής αλλαγής» της εμ-
φάνισης γυναικών που αποκλίνουν από τις 
σύγχρονες απαιτήσεις αυτοπεποίθησης και 
ομορφιάς μέχρι το Bachelor, το Flavour of 
Love και άλλα αντίστοιχα dating show που 
επιβραβεύουν ή αποκλείουν θηλυκότητες 
με βάση το αν πληρούν τις αποδεκτές, και 
«ταιριαστές» με τον πολυπόθητο εργένη, 
πολιτισμικές προϋποθέσεις. Όπως τα εγχει-
ρίδια αυτοπεποίθησης, οι συμβουλευτικές 
στήλες στα περιοδικά και οι εφαρμογές αυ-
τοβοήθειας, που προωθούν συγκεκριμένες 
«τεχνολογίες του εαυτού» και ισχυροποι-
ούν την κανονιστική επιτήρηση των γυναι-
κείων σωμάτων στη σύγχρονη κουλτούρα 
(Gill και Michailidou, 2016), τα ριάλιτι 
συγκροτούν και φυσικοποιούν ορισμένες 
εκδοχές θηλυκών υποκειμενικοτήτων –
αποκλείοντας άλλες– και παράγουν «εν-
νοιολογικά οπλοστάσια για την άρθρωση, 
κατανόηση και μετάλλαξη της γυναικείας 
εμπειρίας».

Η σχέση ανάμεσα στα στερεότυπα 
που αναπαράγονται «εντός» και στα στε-
ρεότυπα που αναπαράγονται «εκτός» των 
ριάλιτι, ωστόσο, δεν είναι γραμμική –άλ-
λωστε στα ριάλιτι η σύνδεση «αληθινής» 
πραγματικότητας και «τηλεοπτικής» πραγ-
ματικότητας εξ ορισμού θολώνει αρκετά. 
Η επιβολή ενός καθεστώτος επιτήρησης 
από τον Μεγάλο Αδελφό ή την εκάστοτε 
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βίντεο αυτά, υιοθετώντας τον ρόλο της 
«camwhore»,7 πρωταγωνιστούσε ως Car-
oline, μια πρωτοετής φοιτήτρια στο κολ-
λέγιο που χρησιμοποιεί το YouTube για 
να εκφράσει με χιούμορ τη σεξουαλικότη-
τά της και να κερδίσει το ενδιαφέρον και 
τη συμπάθεια των θεατών της. Το κανάλι 
σημείωσε πάνω από δύο εκατομμύρια επι-
σκέψεις και απέσπασε καταχωρήσεις στις 
διαδικτυακές σελίδες των Glamour, Inde-
pendent και buzzfeed, με την Caroline να 
αποκτά στάτους χίπστερ «ceWEBrity».

Όπως αναφέρει η ίδια (συνέντευξη 
στο Archey, 2012) για το Scandalishious, 
σκοπός της ήταν να παρουσιάσει μια γυ-
ναίκα που συνδυάζει (και εκφράζει ανοι-
χτά) την ευφυΐα με τη σεξουαλικότητά 
της, ξεκινώντας το κανάλι με αφορμή την 
έλλειψη παρόμοιων αναπαραστάσεων στο 
διαδίκτυο. Όπως παρατηρεί, οι γυναίκες 
μέχρι τότε αυτοπαρουσιάζονταν σε vlogs 
με δύο διακριτούς τρόπους που κατά μια 
έννοια αναπαρήγαγαν το δίπολο «sexy vs. 
smart»: είτε εμφανίζονταν στην κάμερα 
χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο και επιδει-
κνύοντας σεξουαλικοποιημένα μέρη του 
σώματός τους, είτε μιλούσαν μπροστά 
στον φακό για κάποιο «σοβαρό» ζήτημα 
δείχνοντας μόνο το πρόσωπό τους. Μέσω 
της Caroline, ήθελε να συνδυάσει αυτές 
τις δύο ταυτότητες για να εισάγει ένα νέο 
παράδειγμα στα μίντια. 

Μετά το Scandalishious, η Hirsch 
αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο δράσης 
της προς ένα νέο μέσο ευρείας απεύθυν-
σης, συμμετέχοντας στο Frank the Enter-
tainer in a Basement Affair (2010), ένα 
ριάλιτι εύρεσης ερωτικού συντρόφου του 
αμερικανικού καναλιού VH1. Υιοθετώ-
ντας την περσόνα της Annie –μιας γλυ-
κιάς, σεμνότυφης και κάπως ιδιόρρυθμης 
νεαρής καλλιτέχνιδας–, επιχείρησε να δι-
απραγματευτεί εκ των έσω την επιθυμία 
για διασημότητα και την παραγωγή και 
αναπαραγωγή στερεοτύπων θηλυκότη-
τας στην τηλεόραση. Περισσότερα για το 
συγκεκριμένο έργο θα αναφερθούν στην 
επόμενη ενότητα.

To 2013 δημιούργησε την εφαρμο-
γή Twelve, που λογοκρίθηκε από το διαδι-

σικότερες εκπροσώπους ενός σύγχρονου 
ρεύματος φεμινιστικής τέχνης που εντάσ-
σει τα νέα μέσα στην εικαστική πρακτική 
(Fateman, 2015· Saner, 2016). Η Hirsch 
σχολιάζει τους τρόπους με τους οποίους η 
τεχνολογία και τα μίντια αλληλεπιδρούν με 
τη γυναικεία ταυτότητα και σεξουαλικότη-
τα, αμφισβητώντας στερεοτυπικές αναπα-
ραστάσεις θηλυκοτήτων και προσπαθώ-
ντας να αρθρώσει εναλλακτικές επιτελέ-
σεις που ξεφεύγουν από τα πρότυπα των 
μεταφεμινιστικών λόγων (όπως αναφέρ-
θηκαν παραπάνω) και της «πορνογραφικο-
ποίησης» της κουλτούρας (McNair, 2002). 
Συχνά δρα ως «ερασιτέχνης κοινωνικός 
επιστήμονας» (The Arcade Gallery, 2012) 
επιχειρώντας να ερευνήσει εκ των έσω την 
παρουσία των γυναικών σε συγκεκριμέ-
να πολιτισμικά μορφώματα της μιντιακής 
κουλτούρας, όπως το vlogging στο You-
Tube, τα chatrooms, τα ριάλιτι κτλ.6 

Σύμφωνα με την Karen Archey 
(2011), η πρακτική της Hirsch μπορεί να 
θεωρηθεί συνέχεια και επέκταση, από τη 
μια πλευρά, της συζήτησης γύρω από τον 
συνδυασμό γυναικείας διανόησης και σε-
ξουαλικότητας που άρχισε από καλλιτέχνι-
δες όπως η VALIE EXPORT, η Andrea Fra-
ser και η Adrian Piper και, από την άλλη, 
της παρωδίας του γυναικείου, όπως τέθηκε 
από καλλιτέχνιδες όπως η Cindy Sherman. 
Ωστόσο, για την Archey (2011), η προτίμη-
ση που δείχνει η Hirsch στη χρήση τόσο ευ-
ρέως διαδεδομένων μέσων όσο το YouTube 
και τα ριάλιτι επεκτείνει τα ερωτήματά της 
πέρα από τον κλειστό κόσμο της τέχνης 
προς την ευρύτερα ορατή σφαίρα της ποπ 
κουλτούρας. Με αυτόν τον τρόπο, η καλ-
λιτέχνιδα φαίνεται να αμφισβητεί όχι μόνο 
την «αληθινότητα» των ριάλιτι αλλά και 
την «πλαστότητα» του εξαιρετικά ερμητι-
κού σύγχρονου χώρου της τέχνης. 

Ένα από τα πρώτα της έργα, μέσω 
του οποίου έγινε ευρύτερα γνωστή όχι 
μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και 
στο διαδίκτυο, έχει τον τίτλο Scandalishio-
us και περιλαμβάνει μια σειρά από βίντεο 
σε ομώνυμο κανάλι στο YouTube που ανέ-
βαζε η ίδια μέσα σε διάστημα ενός περί-
που χρόνου, από το 2008 ως το 2009. Στα 

Skinny Jewish Wedding.
Από τη σύντομη περιγραφή των 

βασικών της έργων, μπορούμε να εντο-
πίσουμε στην πρακτική της Hirsch μια 
ενδιαφέρουσα αποσταθεροποιητική διά-
σταση ως προς κανονιστικά λογοθετικά 
μορφώματα που αφορούν θηλυκές υποκει-
μενικότητες. Η καλλιτέχνιδα επιχειρεί να 
αμφισβητήσει τα αλληλοσυνδεόμενα στε-
ρεοτυπικά δίπολα «ή παρθένα ή πόρνη» 
(madonna/whore) και «ή έξυπνη ή σέξι» 
(smart/sexy) και τα καθιερωμένα πρότυ-
πα γυναικείας συμπεριφοράς και έκφρα-
σης της σεξουαλικότητας. Επιπλέον, επι-
χειρεί να ρευστοποιήσει τα όρια ανάμεσα 
σε «ψεύτικο» και «αληθινό» εαυτό και σε 
«επιτελούμενη» και «βιωμένη» ταυτότητα. 
Όρια που έχουν εκτενώς αμφισβητηθεί σε 
θεωρητικό επίπεδο από φεμινίστριες όπως 
η Judith Butler (1990· 1993), στη δουλειά 
της Hirsch φαίνεται να τίθενται υπό μια 
διαρκή «υλική» ενσώματη διαπραγμάτευ-
ση.

Σκοπός της είναι να παρουσιάσει 
έναν «εναλλακτικό τρόπο θέασης του γυ-
ναικείου σώματος, πέρα από ένα βλέμμα 
που το καταπιέζει, το υποβαθμίζει ή το θέ-
λει να έχει μια συγκεκριμένη εμφάνιση και 
να ενεργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο» 
(συνέντευξη στο Saner, 2016). Για παρά-
δειγμα, μέσα από την Caroline στο Scan-
dalishious, επιτελεί μια θηλυκότητα που 
είναι και «σεξουαλική» και «ανθρώπινη», 

κτυακό κατάστημα της Apple, για να αφη-
γηθεί τις προεφηβικές της εμπειρίες σε cha-
troom της AOL και συγκεκριμένα τις σε-
ξουαλικού περιεχομένου συζητήσεις της με 
έναν άντρα αρκετά μεγαλύτερο σε ηλικία. 
Λίγο αργότερα, προχώρησε στο ανέβασμα 
ενός θεατρικού έργου με τίτλο Playground 
που αγγίζει το ίδιο θέμα για να σχολιάσει 
το πώς και κατά πόσο οι γυναίκες μπορούν 
να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους στο 
διαδίκτυο και με τι κόστος (Saner, 2016).

Η τελευταία της δουλειά, με τίτλο 
horny lil feminist (2015), αποτελείται από 
30 βίντεο που, όπως και στο Scandalishio-
us, έχει τραβήξει η ίδια από την οθόνη του 
φορητού υπολογιστή της –μόνο που αυτή 
τη φορά συγκροτούν μια διαδικτυακή έκ-
θεση. Πειραματίζεται με διάφορα δημοφιλή 
διαδικτυακά μορφώματα –όπως shopping 
hauls του YouTube ή συλλογές φωτογρα-
φιών στο Pinterest για τον σχεδιασμό του 
δικού σου γάμου– και συχνά επιδεικνύει το 
γυμνό της σώμα με χιουμοριστική διάθε-
ση (σε ένα από τα βίντεο, για παράδειγμα, 
δείχνει το αιδοίο της σε κοντινό πλάνο να 
φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά). Όπως εύστοχα 
παρατηρεί η Thea Ballard (2015), πέρα από 
χιούμορ, πολλά από τα βίντεο περιέχουν 
και στοιχεία πολύ προσωπικά, όπως ένα 
μοντάζ φωτογραφιών από την εφηβεία της 
με τίτλο The Body Complex Part 2 ή τη συλ-
λογή με φωτογραφίες για τον φανταστικό 
της γάμο στο Pinterest με τίτλο My Little 

Η Ann Hirsch στο βίντεο με τίτλο «Semiotics of the Camwhore» από την ιστοσελίδα του πρότζεκτ horny lil 
feminist. Στα αριστερά οι τίτλοι των υπόλοιπων διαθέσιμων βίντεο του ίδιου πρότζεκτ. 

Πηγή: http://www.hornylilfeminist.com/.
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παρωδιακές αυτοαναπαραστάσεις, ανα-
δεικνύει τη γυναίκα ως ταυτόχρονα αυτε-
νεργή σεξουαλική δρώσα και ως πειθήνιο 
υποκείμενο, ως ταυτόχρονα σώμα που συ-
γκροτείται από τις κανονιστικές λογοθε-
τικές πρακτικές γύρω από το φύλο και τη 
σεξουαλικότητά του και ως σώμα που τις 
αμφισβητεί σε κάθε επαναλαμβανόμενη 
επιτέλεση. 

Ξαναγυρνώντας στο horny lil 
feminist, αυτή τη φορά πρωταγωνίστρια 
φαίνεται να είναι η ίδια η Ann και η θηλυ-
κότητά της, αν και κατακερματισμένη σε 
διαφορετικές στιγμές και διαθέσεις. Αυτά 
τα ψήγματα υποκειμενικότητας είναι αφο-
πλιστικά ειλικρινή στην αντιφατικότητά 
τους, εξερευνώντας ανοιχτά πλευρές της 
γυναικείας σεξουαλικότητας που τείνουν 
να αποκρύπτονται δημοσίως. Όπως η ίδια 
αναφέρει σε συνέντευξή της, προσπα-
θεί να «βρει μια φωνή για να εκφράσει τι 
σημαίνει να είσαι γυναίκα στο διαδίκτυο 
σήμερα» (συνέντευξη στο Wetzler, χ.έ.) 
και να διαπιστώσει, προσθέτω εγώ, αν και 
κατά πόσο ο πειραματισμός με τις αντιφα-
τικές διαστάσεις αυτής της ύπαρξης μπο-
ρεί να ανοίξει ένα νέο πεδίο δυνατότητας 
και αυτενεργού δράσης. 

Η Annie στο A Basement Affair

Το 2010 η Ann Hirsch, μετά την επιτυχία 
του Scandalishious στο YouTube, αποφασί-
ζει να δοκιμάσει την τύχη της σε ένα ακό-
μα μεγαλύτερης εμβέλειας και απεύθυν-
σης μέσο: δηλώνει συμμετοχή και τελικά 
επιλέγεται ως μια από τις 15 παίκτριες που 
διαγωνίζονται για να κερδίσουν την καρ-
διά του ριάλιτι σταρ Frank Maresca στο 
τηλεοπτικό σόου Frank the Entertainer in 
a Basement Affair. Κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού οι 15 γυναίκες μένουν στο ίδιο 
σπίτι με τον Frank και τους γονείς του, σε 
ένα περιβάλλον όπου κάμερες καταγρά-
φουν τα πάντα. Ο Frank, κρίνοντας από 
συζητήσεις, ραντεβού, δραστηριότητες με 
τις κοπέλες και ομαδικές δοκιμασίες, επι-
λέγει ποιες γυναίκες δεν του ταιριάζουν, οι 
οποίες και αποκλείονται από το παιχνίδι 
μία προς μία.

απαντώντας στην «αποανθρωποποίηση 
της σεξουαλικής γυναίκας» από τα σημερι-
νά μίντια (συνέντευξη στο Archey, 2012). 
Θα λέγαμε εδώ πως προτείνει μια εναλλα-
κτική σεξουαλικοποίηση ή, καλύτερα, μια 
εναλλακτική σεξουαλική υποκειμενοποίη-
ση. 

Όπως εύστοχα σχολιάζει η Gill 
(2012, σελ. 737), στη συζήτηση περί σεξου-
αλικοποίησης φαίνεται να επικρατούν δύο 
αντιθετικές προσεγγίσεις: από τη μια υπάρ-
χει η προσέγγιση που κινητοποιεί τις έννοι-
ες της «επιλογής», της «αυτενέργειας» και 
της «χειραφέτησης» για να υποστηρίξει 
όψεις της «σεξουαλικοποιημένης» κουλ-
τούρας όπως η πορνογραφία, το μπουρ-
λέσκ ή το pole dancing ως ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες που «ενδυναμώνουν» 
τις γυναίκες, και από την άλλη υπάρχει η 
προσέγγιση που θεωρεί ότι η χρήση της 
έννοιας της ενδυνάμωσης σε αυτό το πλαί-
σιο καλύπτει τον υφέρποντα σεξισμό και 
«τυλίγει τη σεξουαλική αντικειμενοποίηση 
με μια λαμπερή μαχητική μεταφεμινιστική 
συσκευασία». Από τη μια η σεξουαλική γυ-
ναίκα παρουσιάζεται ως ελεύθερο και αυ-
τενεργό άτομο με απόλυτο και συνειδητό 
έλεγχο του σώματός της και από την άλλη 
ως πειθήνιο υποκείμενο που κατασκευάζε-
ται από ένα αντικειμενοποιητικό κανονι-
στικό και πατριαρχικό βλέμμα. Η ίδια η Gill 
(2008) εισάγει την έννοια της σεξουαλικής 
υποκειμενοποίησης συνδυάζοντας, κατά 
κάποιο τρόπο, τις δύο προσεγγίσεις και 
αναλύοντας τους τρόπους με τους οποί-
ους, στην παρούσα μιντιακή συνθήκη, το 
αντικειμενοποιητικό αυτό βλέμμα ενσωμα-
τώνεται από τις θηλυκότητες ως αρχή της 
υποκειμενοποίησής τους. 

Η σεξουαλική υποκειμενοποίηση 
αντιμετωπίζεται από την Gill ως αντικεί-
μενο κριτικής ανάλυσης: πρόκειται για 
ένα σύγχρονο και σύνθετο φαινόμενο που 
συμβαδίζει με τις επιταγές του νεοφιλελευ-
θερισμού και αποτελεί πρόκληση για τον 
φεμινισμό. Η δουλειά της Hirsch ωστόσο, 
όπως θα δούμε και αναλυτικότερα στο πα-
ράδειγμα του A Basement Affair, φαίνεται 
να εισάγει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποιη-
μένη όψη αυτού του φαινομένου: μέσα από 

στην εγκαθίδρυση αρνητικών γυναικείων 
αναπαραστάσεων (Hirsch, 2010α). Και, 
σε σχέση με τη δική της συμμετοχή, ανα-
φέρει: «έπρεπε να γίνω famewhore για 
να διαπραγματευτώ τις δικές μου προκα-
ταλήψεις για το τι σημαίνει να είσαι μια» 
(Hirsch, 2010α).

Η Hirsch θέλει να βιώσει από πρώτο 
χέρι τις διαδικασίες μέσω των οποίων νε-
αρές γυναίκες στα ριάλιτι απεικονίζονται 
με τρόπους που ενισχύουν τα έμφυλα στε-
ρεότυπα. Την ενδιαφέρει να εστιάσει στην 
υπόσχεση της δημοσιότητας, που κατα-
σκευάζεται ως ιδιαίτερα δελεαστική για τα 
θηλυκά υποκείμενα, και στο πώς αυτή, στο 
πλαίσιο των ριάλιτι, εύκολα καταρρίπτεται 
για να λειτουργήσει ως αφορμή σεξιστι-
κού εξευτελισμού. Ενδεικτικός αυτής της 
υποτίμησης είναι ο χαρακτηρισμός των 
παικτριών ως «famewhores» που χρησιμο-
ποιείται κατά κόρον σε τέτοια συγκείμενα.

Η παρουσία της Hirsch στο Frank 
the Entertainer κράτησε επτά επεισόδια 
και έληξε –πανηγυρικά– όταν, σε μια από 
τις δοκιμασίες, χωρίς να το περιμένει κα-
νείς, τραγούδησε μπροστά στον Frank και 
τους γονείς του ένα ραπ κομμάτι δικής 
της έμπνευσης με «πρόστυχους» στίχους. 
Όπως ισχυρίζεται η ίδια (Hirsch, 2010α), 
αυτή της η πράξη, που ερχόταν εντελώς σε 
αντίθεση με τον χαρακτήρα που της είχε 
αποδοθεί μέχρι τότε στο παιχνίδι, θεωρή-
θηκε τελείως ασύμβατη με τις προθέσεις 
της τηλεοπτικής παραγωγής, η οποία (διά 
στόματος Frank) επέλεξε τελικά να την 
αποκλείσει.9

Η Hirsch θεωρεί το σύνολο της πα-
ρουσίας της στο ριάλιτι ως μια ενιαία περ-
φόρμανς, με τίτλο A Basement Affair. Γύρω 
από αυτό το έργο δημιουργεί διάφορα 
άλλα έργα: μια σειρά άρθρων στο γυναι-
κείο περιοδικό Bust στα οποία περιγράφει 
την εμπειρία της, μια διδακτική περφόρ-
μανς με τα βήματα που πρέπει να ακολου-
θήσει κανείς για να μπει σε ένα ριάλιτι, μια 
ομιλία που αναλύει τους λόγους που την 
οδήγησαν να συμμετάσχει, ένα σύντομο 
τρέιλερ, ένα μεγαλύτερο μονταρισμένο 
βίντεο με επιλεγμένες στιγμές και ένα θε-
ατρικό που δραματοποιεί τη ζωή της στο 

Το Frank the Entertainer, του αμερι-
κανικού καναλιού VH1, διήρκεσε μόνο μία 
σεζόν (σύνολο 11 επεισόδια) και αποτελεί 
παράγωγο του αντίστοιχου ριάλιτι I Love 
New York, που αποτελεί με τη σειρά του πα-
ράγωγο του αντίστοιχου ριάλιτι Flavour of 
Love. Η New York, παίκτρια που αποκλεί-
στηκε από το Flavour of Love, απέκτησε 
το δικό της σόου, το I Love New York, στο 
οποίο παίκτης –που αποκλείστηκε– ήταν ο 
Frank Maresca. Ο ίδιος, όπως αναφέρει η 
Hirsch (2011α) θεωρούνταν, εντός του ριά-
λιτι που συμμετείχε, κλασικό παράδειγμα 
«αποτυχημένου» αρσενικού (loser), με το 
κοινό να σχολιάζει αρνητικά το γεγονός ότι 
σε τέτοια ηλικία μένει μαζί με τους γονείς 
του, και μάλιστα στο υπόγειο του σπιτιού 
τους. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την 
έκταση που λαμβάνει το φαινόμενο των τη-
λεοπτικών ριάλιτι στις ΗΠΑ, από πλευράς 
ποσότητας, δημοφιλίας, ανακύκλωσης πε-
ριεχομένου και κατασκευής στερεοτύπων. 

Όπως τονίζει η Hirsch (2011α), το 
Frank the Entertainer βρίσκεται στην κα-
τηγορία του «χειρότερου των χειροτέρων». 
Και ακριβώς αυτό είναι που προκαλεί το 
ενδιαφέρον της καλλιτέχνιδας. Επειδή το 
σόου είναι τόσο «δεύτερης διαλογής», αφε-
νός πιστεύει ότι έχει αυξημένες πιθανότη-
τες να επιλεγεί και αφετέρου ότι θα έρθει 
αντιμέτωπη με συνθήκες που είναι τελεί-
ως διαφορετικές από ό,τι έχει συνηθίσει 
(2011α). Και χαρακτηριστικά υποστηρίζει: 

αυτόματα οι παραγωγοί του σόου 
υποθέτουν ότι οι γυναίκες που θα 
ήθελαν να συμμετάσχουν είναι 
τρελά απελπισμένες και τεράστιες 
famewhores,8 κι αυτό γιατί η προϋ-
πόθεση του σόου είναι ότι ο τύπος 
[ο Frank] είναι ένας αποτυχημέ-
νος (μένει στο υπόγειο των γονιών 
του!), και μόνο απελπισμένες γυ-
ναίκες θα ήθελαν να είναι μαζί του.

Η ίδια, ωστόσο, δε θεωρεί τις συμμετέχου-
σες σε τέτοια σόου ούτε απλά «απελπισμέ-
νες», ούτε απλά «χαζές» ή «διψασμένες 
για δημοσιότητα» και σχολιάζει κριτικά 
τη συμβολή παραγωγής, κοινού και μίντια 
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πλής πίεσης από τη μια να επιτελέσει ένα 
συγκεκριμένο είδος θηλυκότητας για να 
παραμείνει εντός του παιχνιδιού και από 
την άλλη να ικανοποιήσει τους δικούς της 
καλλιτεχνικούς σκοπούς. Για να παίξει τον 
ρόλο της αποτελεσματικά θα έπρεπε να 
ξεπεράσει την αμηχανία της για το «αδέξιο 
σώμα της, την αλλόκοτη συμπεριφορά, τη 
μεγάλη μύτη, τη συστολή της μπροστά σε 
άγνωστους ανθρώπους» (Hirsch, 2010α). 
Στη σχετική με το A Basement Affair ομι-
λία της (Hirsch, 2011α) αναφέρει:

Από τη στιγμή που οι κάμερες άρ-
χισαν να γράφουν, γνώρισα όλα 
αυτά τα άλλα κορίτσια και [συνει-
δητοποίησα ότι] αυτές ήταν που 
έκαναν περφόρμανς […] και στο 
κεφάλι μου δεν μπορούσα να [τις] 
ανταγωνιστώ. Αυτές είναι οι πραγ-
ματικές ερμηνεύτριες εδώ. Αυτό 
που θα με ξεχώριζε από αυτά τα 
κορίτσια είναι να σταματήσω την 
περφόμανς και να ενεργήσω ως 
η πραγματική μου εαυτή. Και, για 
μένα, αυτό ήταν αντιφατικό ως 
προς το γιατί με είχαν επιλέξει οι 
παραγωγοί του σόου –μου είχαν 
δώσει τον ρόλο της τρελιάρας πα-
ράξενης και εγώ κατέληξα να είμαι 
η φυσιολογική, παράξενη εαυτή 
μου.

Η στρατηγική αυτή της Hirsch, να παίξει 
τελικά την «πραγματική» εαυτή της, απο-
δείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική –χω-
ρίς να παύει βέβαια ποτέ να αποτελεί και 
στρατηγική. Μέσα από αυτό που η ίδια 
αναγνωρίζει ως ρεαλιστική της αμηχα-
νία και αδυναμία να υποδυθεί κάτι άλλο 
από αυτό που έχει συνηθίσει να είναι, από 
«τρελιάρα παράξενη» στα μάτια του κοι-
νού και της παραγωγής οριοθετήθηκε ως 
το «καλό κορίτσι», το «αυθεντικό» – σε 
αντίθεση με τις «ψεύτικες» συμπαίκτριές 
της. Και φάνηκε να κερδίζει τη συμπάθεια 
και του Frank και των γονιών του. Όπως 
ισχυρίζεται η ίδια (Hirsch, 2010α), άρχισε 
ειλικρινά να ενδιαφέρεται για τον Frank 
και ήθελε να συναγωνιστεί για τα συναι-

υπόγειο του Frank.10 Όλες αυτές οι διαφο-
ρετικές αφηγήσεις για το ίδιο γεγονός συν-
θέτουν ένα πολύ πυκνό πεδίο λόγων που 
λειτουργούν συμπληρωματικά αλλά συχνά 
και αντιθετικά μεταξύ τους. Οι αντιφάσεις, 
υποστηριζόμενες από την ίδια την καλλιτέ-
χνιδα (άλλοτε ως Annie, άλλοτε ως Ann ή 
και τα δύο), βρίσκονται στην καρδιά του A 
Basement Affair. Το γεγονός ότι η Hirsch 
«πειράζει» και «αλλοιώνει» την αρχική αφή-
γηση της συμμετοχής της στο ριάλιτι μέσα 
από τις πολλαπλές μετα-αφηγήσεις που η 
ίδια δημιουργεί –κινητοποιώντας διαθέσεις 
που ποικίλλουν από ειρωνική σε εξομολο-
γητική σε ρομαντική και άλλες–, αλλά και 
το γεγονός ότι σε καμία από αυτές δεν μπο-
ρεί εύκολα να ενταχθεί η θηλυκότητά της 
σε κάποια στερεοτυπική κατηγορία («καλό 
κορίτσι» ή «τσούλα», «έξυπνη» ή «σέξι» και 
λοιπά, όπως θα δούμε παρακάτω) τείνουν 
να αποφυσικοποιούν ή και να λειτουργούν 
αποσταθεροποιητικά προς τις κανονιστι-
κές έμφυλες αναπαραστάσεις.

«Real girl» ή «famewhore», «nice girl» ή 
«slut»;

Οι αρχικές προθέσεις της Hirsch 
για τη συμμετοχή της στο Frank, όπως 
εξηγεί στο περιοδικό Bust (Hirsch, 2010α), 
ήταν να κάνει μια «άκυρη περφόρμανς» 
που θα «έπαιζε με τη γελοιότητα των τη-
λεοπτικών ριάλιτι και των χαρακτήρων που 
παράγουν», σατιρίζοντας ένα είδος που «εί-
ναι ήδη σάτιρα του εαυτού του». Στο αρχι-
κό βίντεο που έστειλε στους παραγωγούς 
ως δήλωση ενδιαφέροντος προσπάθησε 
να παίξει –από τη στιγμή που δεν πληρού-
σε τις στερεοτυπικές προϋποθέσεις ομορ-
φιάς– όσο πιο καλά μπορούσε τον ρόλο 
της εκκεντρικής και περίεργης, για να κάνει 
εντύπωση και να αυξήσει τις πιθανότητες 
επιλογής της. Μετατρέπεται λοιπόν σε An-
nie, σε μια νεαρή καλλιτέχνιδα που λατρεύ-
ει τα ριάλιτι, έχει εμμονή με τον λαιμό (!) 
του Frank και θέλει απεγνωσμένα να τον 
γνωρίσει.

Ήδη από τη δεύτερη οντισιόν και 
λίγο πριν μπει στο σπίτι τα πράγματα άρ-
χισαν να περιπλέκονται. Αποδείχθηκε 
αδύνατη για τη Hirsch η διαχείριση της δι-

φανταστικές εμπειρίες (Chan, 2012). Σε 
τέτοιο βαθμό περιπλέκονται οι διάφοροι 
χαρακτήρες, διαθέσεις και επιτελέσεις θη-
λυκοτήτων, που χάνονται τα όρια ανάμεσα 
σε Caroline, Annie, Anni και Ann. Μήπως 
αυτή η διχοτόμηση σε «αληθινό» και «ψεύ-
τικο» εαυτό που αναφέρει συχνά η Hirsch 
σε σχέση με τη συμμετοχή της στο ριάλι-
τι είναι τελικά πλασματική και, αν ναι, τι 
σκοπούς επιτελεί;

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
των ριάλιτι που ενδιαφέρουν τη Hirsch εί-
ναι αυτή η εμμονή στην παρουσίαση «αλη-
θινών» στιγμών και χαρακτήρων και η συ-
χνή επίκληση σε μια μη αυθεντικότητα για 
να περιθωριοποιηθούν ή να αποκλειστούν 
γυναίκες που αποκλίνουν με οποιοδήπο-
τε τρόπο από τις επιταγές του σεναρίου 
και της κανονικότητας. Τις περισσότερες 
φορές η επίκληση στη μη αυθεντικότητα 
συνδυάζεται με επιχειρήματα περί «δίψας 
για δημοσιότητα» –όπου η γυναίκα κα-
τηγορείται ότι έχει μπει στο παιχνίδι όχι 
επειδή ενδιαφέρεται πραγματικά για τον 
πολυπόθητο εργένη αλλά γιατί θέλει να 
φανεί στην τηλεόραση. Και το Frank the 
Entertainer για τη Hirsch λειτουργεί πα-
ραδειγματικά για να φέρει στο προσκήνιο 
αυτήν ακριβώς τη λειτουργία των ριάλιτι.11

Όπως αναφέρει η ίδια, πάλι στο Bust 
(Hirsch, 2010α), αποφάσισε να παίξει την 
ιδιότροπη, ντροπαλή και κυνική εαυτή 
της, που ποτέ δεν θα είχε αρχικά επιλεγεί 
από την παραγωγή, κυρίως γιατί πίστευε 
ότι ένας τέτοιος χαρακτήρας θα ήταν 
ανατρεπτικός προς το μοντέλο των ριά-
λιτι. Αυτό φυσικά πιθανόν να της κόστιζε 
την ευκαιρία να κατακτήσει «famewhore» 
στάτους ή, από την άλλη, μπορεί με το νέο 
«πραγματικό» της πρόσωπο να κατάφερνε 
να κρύψει αυτήν της την επιθυμία πιο απο-
τελεσματικά. 

Με τη διαρκή αναφορά στο δίπολο 
«famewhore» και «real girl» η Hirsch φαί-
νεται ότι επιδιώκει περισσότερο να απο-
καλύψει την κατασκευασμένη διάσταση 
αυτών των ταυτοτήτων παρά να τις ισχυ-
ροποιήσει. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο 
ξεκάθαρο όταν στο έβδομο επεισόδιο της 
σειράς ξεφεύγει τελείως από τον ρόλο του 

σθήματά του, ειδικά επειδή θεωρούσε πως 
κανένα άλλο κορίτσι δεν έκανε κάτι τέτοιο 
–οι υπόλοιπες, σύμφωνα με τη Hirsch, δι-
εκδικούσαν πρωτίστως δημοσιότητα και 
παραπάνω τηλεοπτικό χρόνο. Η καλλιτέ-
χνιδα μας κλείνει το μάτι λοιπόν, σαν να 
νιώθει πως έχει «σπάσει» το παιχνίδι και 
πως, δείχνοντας την «πραγματική» Ann, 
τελικά μας υπενθυμίζει το κατασκευασμέ-
νο όλων των υπόλοιπων ρόλων γύρω της.

Εδώ διακρίνουμε τη διάθεση της 
Hirsch να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες παί-
κτριες. Φαίνεται να τοποθετεί την εαυτή 
της σε μια θέση ανωτερότητας: εκείνη, ως 
πιο έξυπνη και υποψιασμένη, κατάφερε να 
κατανοήσει τους όρους του παιχνιδιού και 
να κερδίσει την προσοχή και τη συμπάθεια 
του Frank (και του κοινού) με την αυθεντι-
κότητά της. Όμως έννοιες όπως «πραγμα-
τικός εαυτός», «αυθεντικότητα» ή «αλη-
θινή συμπεριφορά», υπό το πρίσμα της 
φουκοϊκής προσέγγισης που αναφέρθηκε 
παραπάνω, χάνουν το νόημά τους. Δεν 
υπάρχει κάποια διάσταση στην οποία το 
υποκείμενο βρίσκεται εκτός του κοινωνι-
κού, σε κάποιο πεδίο «καθαρό» από σχέσεις 
εξουσίας, όπου οι δράσεις του προέρχονται 
από απόλυτα «ελεύθερες» και «αυτόνομες» 
επιλογές. Και ειδικότερα τα ριάλιτι (μαζί 
με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης) έχουν συμβάλει στο να αλλάξει 
ακριβώς αυτή η αντίληψη περί «αληθινής 
πραγματικότητας». Σύμφωνα με τον Wong 
(2001), τείνουμε να αναζητούμε διαβεβαι-
ώσεις ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αυ-
θεντικές στιγμές στη ζωή και, παραδόξως, 
στρεφόμαστε στην τηλεόραση και στο 
διαδίκτυο, σε μια προσπάθεια να βρούμε 
αποδείξεις. Φυσικά, αυτή η αναζήτηση εί-
ναι μάταιη, καθώς «οδηγεί στη σκηνοθεσία 
ακριβώς αυτών των στιγμών που υποτίθε-
ται ότι είναι αυθεντικές» (Wong, 2001, σελ. 
36).

Αν ανατρέξουμε σε προηγούμενα ή 
επόμενα έργα της Hirsch, ή και στα υπο-
έργα του A Basement Affair, βλέπουμε ότι 
η ίδια κατακερματίζει την «εαυτή» της σε 
πολλά διαφορετικά ψήγματα υποκειμενι-
κότητας, τα οποία φέρουν στοιχεία τόσο 
από προσωπικά της βιώματα όσο και από 



99 | φεμινιστιqά  100  | άρθρα  

με το «αληθινό κορίτσι» (real girl) και τη 
«famewhore». Η Annie ήταν «καλή κοπέ-
λα» στο βαθμό που ήταν και «αληθινή», 
στον βαθμό που δεν εξέφραζε εμφανώς τη 
σεξουαλικότητά της και στον βαθμό που 
ήθελε «πραγματικά» τον Frank και

 όχι απλά να κερδίσει δεκαπέντε 
λεπτά δημοσιότητας. Αναγνωρίζοντας 
αυτές τις προβληματικές κανονιστικές 
πρακτικές, η Hirsch θέλησε με το ραπ της 
να αποσταθεροποιήσει και τα δύο δίπο-
λα ταυτόχρονα. Μετά την προκλητική 
αυτή περφόρμανς δεν μπορούσε πια να 
παρουσιαστεί ούτε ως «τσούλα» (το ραπ 
της ήταν περισσότερο αστείο παρά σέξι), 
ούτε ως «καλή κοπέλα» (ποια καλή κοπέ-
λα θα μπορούσε να ξεστομίσει τόσο πρό-
στυχα λόγια;). Δεν μπορούσε να θεωρηθεί 
ούτε «famewhore» (γιατί με το αλλόκοτο 
ξέσπασμά της απέκλεισε την εαυτή της 
από το παιχνίδι), ούτε «αληθινό κορίτσι» 
(αφού η συμπεριφορά της αυτή δεν φαι-

«γλυκού κοριτσιού» που της είχε αποδοθεί: 
σε μια δοκιμασία όπου οι παίκτριες χωρίζο-
νταν σε δυάδες και τραγουδούσαν ρομα-
ντικά κομμάτια για την αγάπη του Frank, η 
Annie σταματάει απότομα το δικό της μέ-
ρος του τραγουδιού και αρχίζει να ραπάρει 
πρόστυχα, προς έκπληξη όλων.12 

Με το να παίζει τον «πραγματικό» 
εαυτό της στα προηγούμενα επεισόδια η 
Hirsch συνειδητοποίησε ότι είχε αποσεξου-
αλικοποιηθεί: παρουσιαζόταν ως η ιδανική 
φίλη για τον Frank, χωρίς όμως κανένα 
ίχνος ερωτισμού. Όταν, μετά από μια δοκι-
μασία, κέρδισε ένα ραντεβού μόνη της μαζί 
του, οι υπόλοιπες κοπέλες του σπιτιού τη 
βοήθησαν να διαλέξει ρούχα και να βαφτεί, 
επειδή δεν φαινόταν αρκετά ελκυστική σε-
ξουαλικά. Τη μετέτρεψαν από «ασχημόπα-
πο» σε «κύκνο» (Hirsch, 2011α).

Εδώ βλέπουμε δύο ακόμα στερεοτυ-
πικές αναπαραστάσεις θηλυκοτήτων: της 
«καλής κοπέλας» (nice girl) και της «τσού-
λας» (slut) –που συνδέονται αντίστοιχα 

Η Ann Hirsch στην τραγουδιστική δοκιμασία στο επεισόδιο της αποχώρησής της από το Frank the 
Entertainer. Κάτω: Οι αντιδράσεις κάποιων εκ των συμπαικτριών της και του ίδιου του Frank. 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=_6lYO2RLzI0&.

αδιέξοδα, η ένταση αυτής της αυτοεπιτή-
ρησης έχει αυξηθεί δραματικά. 

Όπως ισχυρίζεται η Hirsch (2011γ), 
η άνθηση των μέσων αυτοπροβολής δεν 
έχει βοηθήσει ιδιαίτερα τις γυναίκες να 
παράγουν μη στερεοτυπικές έμφυλες ανα-
παραστάσεις. Συνεχίζουν να βρίσκονται 
υπό καθεστώς συνεχούς αστυνόμευσης 
και σεξισμού. Αν υπερβούν τα «επιτρεπτά 
όρια» έκφρασης της σεξουαλικότητάς 
τους θεωρούνται «τσούλες», και αν δεν τα 
φτάσουν κατηγορούνται ως υπερβολικά 
«σεμνότυφες». Και αν δείχνουν ότι θέλουν 
σεξ ή διεκδικούν σεξουαλική προσοχή, 
δεν τις παίρνουν ποτέ στα σοβαρά. Για 
την Hirsch (2011γ), δεν υπάρχει αρκετός 
χώρος στο διαδίκτυο που να μπορούν να 
εκφραστούν οι γυναίκες σεξουαλικά χωρίς 
να αντικειμενοποιούνται. Και ο δικός της 
σκοπός είναι να «δημιουργήσει συνθήκες 
που θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί αυτό το 
πρόβλημα» (Hirsch, 2011γ), να συμβάλει 
ώστε τα θηλυκά υποκείμενα να αποκτή-
σουν μεγαλύτερο έλεγχο των αναπαρα-
στάσεών τους. 

Ο έλεγχος αυτός, ωστόσο, δεν 
μπορεί ποτέ να κατακτηθεί πλήρως ούτε 
να οδηγήσει σε αναπαραστάσεις απόλυτα 
«καθαρές» και «ελεύθερες» από κανονι-
στικούς λόγους και σχέσεις εξουσίας. Η 
θηλυκότητα θα είναι πάντα ενδεχομενική 
–συγκροτούμενη από τις επιτελεστικές 
πρακτικές των γυναικείων υποκειμένων 
και διαπλεκόμενη με τις επιταγές του εκά-
στοτε πολιτισμικού και κοινωνικού πλαι-
σίου. 

Το ζητούμενο για τη Hirsch σε 
παρεμβάσεις όπως αυτή του A Basement 
Affair είναι, μέσα από τις αντιφατικές της 
επιτελέσεις, να διαταράξει τις προκαταλή-
ψεις που αφορούν τη γυναικεία σεξουα-
λικότητα και να καταρρίψει τις ρητές και 
άρρητες παραδοχές που ορίζουν κάποιες 
θηλυκότητες ως «επιτρεπτές» και κάποιες 
ως «αποκλίνουσες». Ας γεμίσουμε το δια-
δίκτυο με αιδοία –λέει σε μια συνέντευξή 
της στην Guardian (Saner, 2016). Και, επε-
κτείνοντας τη σκέψη της, ας το γεμίσουμε 
με αιδοία που έχουν και πρόσωπο. Σε αυτό 
φαίνεται να συνίσταται η διεκδίκηση που 

νόταν καθόλου «αυθεντική»). Κατάφερε 
για λίγα λεπτά να κρατήσει όλες αυτές τις 
κατηγορίες ταυτόχρονα μαζί ή σε μια μετέ-
ωρη εκκρεμότητα.

Όπως λέει η ίδια (συνέντευξη στο 
Archey, 2011), προσπάθησε να αποτελέσει 
μια «ανωμαλία» στη ροή του παιχνιδιού, να 
θολώσει τα νερά και να αμφισβητήσει την 
«πραγματικότητα» των ριάλιτι στην τηλεό-
ραση. Και, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέ-
ρα, θα λέγαμε πως κατάφερε να διαταράξει, 
με τον τρόπο της και μέχρι έναν βαθμό, την 
κανονικότητα των θηλυκών αναπαραστά-
σεων στα μίντια. 

Διεκδικώντας τον έλεγχο των αναπαρα-
στάσεών μας
Σε μια συνέντευξή της η Hirsch (The Arcade 
Gallery, 2012) δηλώνει: «ζούμε σε μια επο-
χή που η επιτήρηση δεν θεωρείται πλέον 
κακό πράγμα. Οι άνθρωποι θέλουν να τους 
παρακολουθούν. Η παρακολούθηση έχει 
καταλήξει να καθορίζει την ύπαρξή μας, 
βοηθάει να σταθεροποιηθούν οι ταυτότη-
τές μας και μας καθιστά μέλη κοινοτήτων». 
Η εντατικότητα της επιτήρησης φυσικά δι-
αφέρει από συνθήκη σε συνθήκη. Μερικοί 
άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι απλά έχο-
ντας μια σελίδα στο Facebook. Άλλοι θέ-
λουν να συμμετέχουν σε ριάλιτι. Η Hirsch 
ασχολείται κυρίως με τους δεύτερους, αφε-
νός γιατί «το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αλλά 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα κέρδους» 
και αφετέρου γιατί μια πολύ λεπτή γραμμή 
χωρίζει την αποτυχία από την επιτυχία (συ-
νέντευξη στο The Arcade Gallery, 2012).

Η επιτήρηση είναι μέρος της μα-
κράς ιστορίας καταπίεσης των γυναικών. 
Ειδικότερα η επιτήρηση του εαυτού, σύμ-
φωνα με την Gill (2008, σελ. 441), αποτελεί 
από καιρό προϋπόθεση για την επιτέλεση 
της «επιτυχημένης» θηλυκότητας, η οποία 
παρουσιάζεται πάντα σε εκκρεμότητα –
απαιτεί διαρκή προσοχή και σκληρή δου-
λειά. Ωστόσο, στη σύγχρονη συνθήκη που 
οι δυνατότητες και τα μέσα αυτοπροβολής 
έχουν πολλαπλασιαστεί και η διεκδίκηση 
δημοσιότητας, με οποιουσδήποτε όρους, 
παρουσιάζεται συχνά για τα υποκείμενα 
ως απάντηση σε οικονομικά και κοινωνικά 
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ξει ένα περίπλοκο δίκτυο γυναικείων «ελ-
λείψεων» που μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
προϊόν ενός δομικού μισογυνισμού αλλά 
και απόπειρα αντίστασης και τοποθέτη-
σης εκτός του.

Η Hirsch, στο βίντεο με τίτλο 
«conclusion: the real ann hirsch» που κλεί-
νει το horny lil feminist, με καθωσπρέπει 
ντύσιμο και μαργαριταρένια σκουλαρίκια, 
καλεί όσες και όσους την παρακολουθούν 
να εμπνευστούν από κείνη και να βάλουν 
με τη σειρά τους ένα μικρό κομμάτι των 
εαυτών τους στο διαδίκτυο. «Πολλές από 
μας φοβόμαστε τόσο πολύ να μοιραστού-
με ένα κομμάτι της εαυτής μας», λέει. Σε 
επόμενη λήψη, φορώντας ένα στράπλες 
τοπ, επαναφέρει το πρότζεκτ στην εαυ-
τή της, λέγοντας πως ό,τι κάνει το κάνει 
για να ξεπεράσει τα δικά της «σκατά», τα 
πράγματα που την κάνουν να ντρέπεται, 
όπως το να φανεί το αιδοίο της ή το γυμνό 
της σώμα στο ίντερνετ. Θέλει να δείξει ότι 
«το να έχεις ανθρώπους να σε βλέπουν 
στις πιο ευάλωτες στιγμές σου δεν είναι 
τελικά τόσο μεγάλο θέμα». Σε άλλη λήψη, 
με καθωσπρέπει πάλι στάση, ανακοινώνει: 
«είμαι φεμινίστρια και είμαι μικρή, αλλά 
καθόλου καυλωμένη, […] πραγματικά δεν 
έχω καθόλου σεξουαλική διάθεση». Και 
συνεχίζει, «δεν υπάρχει κάποια φεμινιστι-
κή ατζέντα εδώ», «όλο αυτό το κάνω για να 
δείξω το σώμα μου πριν γεράσει, […] πριν 
αρχίσω να ντρέπομαι τελείως και ολοκλη-
ρωτικά για την εαυτή μου» (Hirsch, 2015).

Όλοι αυτοί οι αντιφατικοί λόγοι 
μπορεί να αφήνουν όσες και όσους την πα-
ρακολουθούν να αναρωτιούνται ποια από 
όλες είναι τελικά η πραγματική Ann. Το 
σημαντικότερο όμως είναι ότι ανοίγεται 
η δυνατότητα στη συνειδητοποίηση ότι 
δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ καμία 
«πραγματική», «αυθεντική» Ann –καμία 
«πραγματική», «αυθεντική» θηλυκότητα, 
πιο αξιοβίωτη από άλλες.

Υποσημειώσεις

1  Το κείμενο αυτό γράφτηκε στο πλαί-
σιο του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

προτείνει, αλλά, ταυτόχρονα, μέσα από την 
πρακτική της, καταδεικνύει ότι η αποκά-
λυψη του γυναικείου σώματος ή το παιχνί-
δι με τα όρια των ταυτοτήτων δεν μπορεί 
ποτέ να είναι «απλά» ενδυναμωτικό.

Επίλογος

Όπως είδαμε παραπάνω, η Hirsch επιχειρεί 
να εισάγει μια νέα μορφή θηλυκότητας που 
φαίνεται «συνειδητά» να επιλέγει την ενερ-
γή παρουσία στο διαδίκτυο και να διατη-
ρεί τον έλεγχο των αναπαραστάσεών της, 
ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώνει τη δική 
της συμμετοχή στην παραγωγή και αναπα-
ραγωγή έμφυλα στερεοτυπικών λόγων ως 
προς την ανάγκη για αποδοχή και διαση-
μότητα ή την επιθυμία για σεξουαλική ελ-
κυστικότητα.  

Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε 
αυτή την πρακτική ως μια κριτική εκδο-
χή σεξουαλικής υποκειμενοποίησης: όπου 
μέσα από παρωδιακές αυτοαναπαραστά-
σεις, αναδεικνύεται η γυναίκα ως ταυτό-
χρονα αυτενεργή σεξουαλική δρώσα και ως 
πειθήνιο υποκείμενο, ως ταυτόχρονα σώμα 
που συγκροτείται από τις κανονιστικές λο-
γοθετικές πρακτικές γύρω από το φύλο και 
τη σεξουαλικότητά του και ως σώμα που 
τις ανατρέπει σε κάθε επαναλαμβανόμενη 
επιτέλεση. Ως ταυτόχρονα «real girl» και 
«famewhore», «nice girl» και «slut», «smart 
girl» και «sexy» –αλλά τίποτα από αυτά 
σταθερά και αμετάκλητα. 

Η αποχή από την ορατότητα που 
προσφέρει στα θηλυκά υποκείμενα το δια-
δίκτυο, προς αποφυγή της αναπαραγωγής 
στερεοτυπικών αναπαραστάσεων, δεν είναι 
επιλογή για τη Hirsch. Γιατί αυτή η ορα-
τότητα και η διεκδίκησή της ανοίγουν ένα 
πεδίο δυνατότητας που μπορεί να οδηγήσει 
σε ανατρεπτικές επιτελέσεις θηλυκοτήτων, 
χωρίς όμως να συνεπάγεται αυτόματα και 
μια διακηρυκτικού τύπου χειραφέτηση. Η 
αυτενέργεια για τη Hirsch έχει περισσό-
τερο να κάνει με «την αναζήτηση της έκ-
φρασης μιας σειράς αντιφατικών επιθυμιών 
και της πολιτισμικά παραγόμενης ντροπής 
που συνεχώς τις μετριάζει» (Ballard, 2015). 
Σκοπός της καλλιτέχνιδας είναι να αναδεί-

λειάς της βλέπε την ιστοσελίδα της 
(http://therealannhirsch.com/) και το 
κανάλι της στο Vimeo (https://vimeo.
com/user2990149).  

7  Παραθέτω εδώ μια ενδεικτική –και 
ακραία σεξιστική– περιγραφή αυ-
τού του είδους θηλυκότητας, από το 
Urban Dictionary: «[Πρόκειται για] 
Κορίτσια-ερασιτέχνιδες στο να πο-
ζάρουν πρόστυχα και σαγηνευτικά. 
Παίρνουν τις κλισέ πόζες και νομί-
ζουν ότι είναι σέξι, δείχνοντας απλά 
το πλαδαρό χλωμό λευκό στομάχι 
τους και τα πρόσωπά τους βουτηγμέ-
να στο make-up. Έχουν ιστοσελίδες 
με τσουλίστικο στήσιμο και ολόκλη-
ρο αρχείο με εικόνες τους σε διαφο-
ρετικές, ή ίσως και σε πάνω κάτω τις 
ίδιες, προκλητικές πόζες, γελοιοποι-
ώντας τον μη ελκυστικό εαυτό τους. 
Μερικές φορές χρεώνουν και για να 
γίνεις μέλος! Είναι αρκετά αστείο» 
(Urban Dictionary, 2004).

8   Παραθέτω εδώ τον ορισμό που δίνε-
ται από το Urban Dictionary για τη 
«famewhore»: «ένα άτομο που είναι 
πρόθυμο να κάνει το οτιδήποτε, ανε-
ξάρτητα από το πόσο ταπεινωτικό ή 
μειωτικό μπορεί να είναι, για να απο-
κτήσει κακή φήμη (notoriety). Τις πε-
ρισσότερες φορές, αυτό συνεπάγεται 
την εμφάνιση σε πολλά ριάλιτι σόου 
ή/και τη ‘διαρροή’ ‘πριβέ’ σεξ βίντεο 
στον τύπο» (Urban Dictionary, 2009).

9     Η «επίσημη» αιτιολόγηση που δόθη-
κε από τον Frank στην Annie για την 
αποχώρησή της ήταν ότι «του είχε η 
ίδια πει να την αφήσει να φύγει, αν 
δεν έτρεφε ερωτικά αισθήματα για 
εκείνη». Περισσότερες πληροφορίες 
για το σόου και τις αποχωρήσεις στο 
Wikipedia (2018).

10  Για τα τρία άρθρα, με γενικό τίτλο 
«Shaming Famewhores», δες Hirsch 
(2010α), Hirsch (2010β) και Hirsch 
(2010γ). Για τη διδακτική περφόρμανς 
(«How to Get on Reality TV»), δες 
Hirsch (2011β). Για την ομιλία («Why 
Reality TV»), δες Hirsch (2011α). Για 
το τρέιλερ («Frank the Entertainer... 

«Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» στο Πά-
ντειο Παν/μιο Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών. Παραδόθηκε από τη 
συγγραφέα ως εργασία εξαμήνου στο 
μάθημα «Φύλο και Πολιτισμός», όπως 
συντονίστηκε από την επίκουρη καθη-
γήτρια Μάρθα Μιχαηλίδου, και αντλεί 
από τη βιβλιογραφία και τις συζητή-
σεις που έγιναν εντός του.

2  Αν επισκεφτεί κανείς την προσωπική 
ιστοσελίδα της Hirsch, θα διαπιστώ-
σει πως σε κανένα από τα έργα της δεν 
αναφέρεται συγκεκριμένη χρονολογία 
παραγωγής. Καθίσταται δύσκολο λοι-
πόν για μένα να τα τοποθετήσω στον 
χρόνο, αλλά προσπαθώ σε αυτό το άρ-
θρο να το κάνω όπου μπορώ. Θεωρώ 
πως αυτή η χρονική απροσδιοριστία 
συντηρείται εσκεμμένα από την καλ-
λιτέχνιδα ώστε να δίνεται η αίσθηση 
πως τα έργα ήταν και θα είναι πάντα 
εκεί, διαθέσιμα στο διαδίκτυο και έτοι-
μα για αναπαραγωγή, ανακύκλωση, 
επανοικειοποίηση. Επιπλέον, δεν είναι 
σαφές (και πάλι εσκεμμένα, θεωρώ) 
ποιες από τις πολλαπλές εκδοχές των 
έργων της είναι τελικά οι «πρωτότυ-
πες».

3  Ο όρος «μεταφεμινισμός» στο κείμε-
νο χρησιμοποιείται με τον τρόπο που 
τον μεταχειρίζεται και αναλύει η Gill 
(2007), ως κυρίαρχη δηλαδή τάση 
στη σύγχρονη κουλτούρα των μίντια, 
η οποία χαρακτηρίζεται από την επι-
κέντρωση στην έννοια της επιλογής 
(στο «να είσαι ο εαυτός σου»), από την 
αυτοεπιτήρηση και την αυτοπειθαρχία, 
από μια μετατόπιση στις απεικονίσεις 
των γυναικών (από παθητικά αντικεί-
μενα σε σεξουαλικά ενεργά υποκείμε-
να), κ.ά. Ο όρος θα επανασχολιαστεί 
παρακάτω στο άρθρο.

4  Οι μεταφράσεις των κειμένων που συ-
μπεριλαμβάνονται στη ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία του άρθρου είναι της 
συγγραφέα.

5   Πρόκειται για μετάφραση του horny lil 
feminist, ενός από τα τελευταία έργα 
της.

6  Για μια συνολικότερη εικόνα της δου-
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2010γ).
12  Το ντουέτο της Annie με τη συμπαί-

κτριά της Dana ξεκινούσε τραγου-
διστά με στίχους όπως: «Στον ύπνο 
μου σε ονειρεύομαι, δεν ξέρω τι να 
κάνω/ να κοιμάμαι δίπλα σου είναι 
αυτό ακριβώς που θέλω να κάνω». 
Η Annie διακόπτει την κανονική του 
ροή και συνεχίζει ραπάροντας κάπως 
έτσι: «Είναι γι’ αυτή την αγάπη/ νο-
μίζω πως θα κολλήσει/ δεν είναι για 
να γαμήσω το πουλί του Frank/ [δεν 
είναι] για ένα πουλί στο στόμα μου 
την ώρα που σου παίρνω πίπα […] 
‘Κατεβαίνω’ στο υπόγειο του Frank/ 
να ‘πάρω’ λίγο Frank» (‘Sucker Punch 
My Heart’, 2010).
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In a Basement Affair Trailer starring 
Annie!»), δες Hirsch (2011δ). Για το 
βίντεο («Here for You – Or my Brief 
Love Affair with Frank Maresca»), 
δες Hirsch (2011ε). Για το θεατρικό 
(«Frank the Entertainer… In a Base-
ment Affair... The play»), δες Hirsch 
(2012). Τα πρωτότυπα επεισόδια του 
ριάλιτι υπάρχουν διαθέσιμα στο You-
Tube (δες βιβλιογραφική αναφορά στο 
Frank the Entertainer).

11   Σε μία από τις τελετές αποχώρησης, ο 
Frank αποκαλύπτει κάποιες ελαφρώς 
προκλητικές φωτογραφίες μιας παί-
κτριας, της Jenny, που ο ίδιος βρήκε 
στο διαδίκτυο (‘Getting to First Base’, 
2010). Η Jenny είχε τον χαρακτήρα της 
«αγνής» και «σεμνότυφης» εντός του 
παιχνιδιού και ήταν μια από τις λίγες 
παίκτριες που από επιλογή δεν είχε 
φιληθεί ακόμα με τον Frank. Oι φωτο-
γραφίες –που βρέθηκαν μετά από υπό-
δειξη της παραγωγής– φάνηκαν να μη 
συμβαδίζουν με τη «σεμνοτυφία» της 
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μορφωμένη. Παρόλα αυτά τα θετικά 
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Ινδονησία και την Ινδία, η οποία έχει ξεγυ-
μνώσει σε βάθος και με μεγάλη σχολαστι-
κότητα τις εμπλεκόμενες ιστορίες του φε-
μινισμού και της αυτοκρατορίας.
 Παρά την πνευματική εξάντλη-
ση που βιώνω μαζί με πολλές φίλες και 
συναδέλφους οι οποίες δουλεύουν στις 
αποικιοκρατικές και μεταποικιοκρατι-
κές σπουδές, θεωρώ πολύ σημαντικό να 
ασχοληθούν οι φεμινίστριες με την ιδιαι-
τερότητα αυτής της στιγμής της ευρωαμε-
ρικανικής κυριαρχίας απέναντι στον μου-
σουλμανικό κόσμο και το ιδιόμορφο χρέος 
της απέναντι σε κεντρικά σχήματα λόγου 
στο πλαίσιο του σύγχρονου φεμινιστικού 
λόγου. Παρόλο που ο μέσος Αμερικανός 
και ο μέσος Ευρωπαίος φαίνεται να έχουν 
χάσει τον ενθουσιασμό τους για τη στρα-
τηγική της μονομερούς στρατοκρατίας 
των Bush και Blair (είτε πρόκειται για το 
Ιράκ, το Αφγανιστάν ή το Ιράν), συνεχί-
ζουν να εμπιστεύονται την κρίση των πο-
λιτικών και των σχολιαστών που υποστη-
ρίζουν ότι οι μουσουλμανικές κοινωνίες 
έχουν μαγευτεί από την ιδεολογία του φο-
νταμενταλισμού, τα χειρότερα θύματα του 
οποίου είναι οι γυναίκες που κατοικούν 
σε αυτές. Η άποψη αυτή συνεπάγεται και 

Ο ευρωπαϊκός φεμινισμός έχει παίξει σύν-
θετο ρόλο στη νομιμοποίηση και την επέ-
κταση της αποικιοκρατικής κυριαρχίας σε 
ένα μεγάλο μέρος της Ασίας, της Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής, ένας ρόλος που 
έχει καταγραφεί εκτενώς και εγείρει διαμά-
χες εδώ και καιρό.1 Σε πολλές από εμάς που 
μεγαλώσαμε με αυτή την κριτική παράδο-
ση, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο πα-
λαιότερος αποικιοκρατικός λόγος περί γυ-
ναικών αναβιώνει σε νέα κειμενικά είδη της 
σύγχρονης φεμινιστικής λογοτεχνίας, στο-
χεύοντας ρητά στην αιτιολόγηση του αντι-
τρομοκρατικού πολέμου που έχουν εξαπο-
λύσει οι ΗΠΑ ενάντια στον μουσουλμανικό 
κόσμο. Κάποιες φορές, φαίνεται μάταιο να 
ξεδιπλώνουμε ξανά και ξανά την κίβδηλη 
λογική που χρησιμοποιεί η δυτική αυτο-
κρατορική εξουσία για να αιτιολογήσει τη 
γεωπολιτική κυριαρχία της, παριστάνοντας 
την «απελευθερώτρια» των γηγενών γυ-
ναικών από τις ντόπιες πατριαρχικές κουλ-
τούρες. Φαίνεται πως αυτό το ιδεολογι-
κά αναγκαίο αλλά διανοητικά εξαντλητικό 
έργο δεν χρειάζεται πολλή φαντασία πέρα 
από την επανατοποθέτηση της κάθε αλή-
θειας που φέρει η παλαιότερη βιβλιογραφία 
σχετικά με την Αλγερία, την Αίγυπτο, την 

Περίληψη: Ο ευρωπαϊκός φεμινισμός έχει παίξει σύνθετο ρόλο στη νομιμοποίηση και την 
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μουσουλμάνους όλου του κόσμου ως ευ-
πρόσδεκτη, αν όχι ενδεδειγμένη πρακτι-
κή για ανθρώπους όλου του πολιτικού φά-
σματος. Παρόλο που το φιλόδοξο σχέδιο 
της διοίκησης των ΗΠΑ για την εγκαθί-
δρυση απόλυτης στρατιωτικής και οικονο-
μικής κυριαρχίας στη Μέση Ανατολή έχει 
χάσει τον ζήλο του, όσο επικρατούν οι πα-
ραδοχές που συνδέουν τα εγχειρήματα της 
αυτοκρατορίας, του φιλελεύθερου φεμινι-
σμού και της δημοκρατίας, η αυτοκρατο-
ρική παρόρμηση θα συνεχίζει να διαφθεί-
ρει την κρίση μας σε σχέση με το Ισλάμ και 
τη Μέση Ανατολή. Εάν οι φεμινίστριες δεν 
αναθεωρήσουν τη συνέργειά τους στο συ-
γκεκριμένο εγχείρημα, κάτι το οποίο απαι-
τεί να θέσουμε τις πιο βαθιές παραδοχές 
και πεποιθήσεις μας σε κριτική αξιολόγη-
ση, ο φεμινισμός, αντί για φορέας αιχμη-
ρής κριτικής απέναντι στην ευρωαμερι-
κανική θέληση για εξουσία, κινδυνεύει να 
γίνει το δεξί χέρι της αυτοκρατορίας στην 
εποχή μας. 

Γηγενείς μαρτυρίες

Το εμπειρικό πεδίο από το οποίο θέλω να 
στοχαστώ αυτά τα ζητήματα είναι η πλη-
θώρα πεζογραφημάτων μουσουλμάνων 
γυναικών που έχουν δημοσιευτεί πρό-
σφατα και έχουν γίνει ανάρπαστα, όπου οι 
ίδιες αφηγούνται το πόσο υπέφεραν στα 
χέρια των υποτιθέμενα ασύγκριτα μισογύ-
νικων πρακτικών του Ισλάμ. Αν πάρετε μια 
οποιαδήποτε λίστα των μπεστ σέλερ στην 
Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική, κατά πάσα 
πιθανότητα, τουλάχιστον ένα από αυτά τα 
αφηγήματα θα βρίσκεται ανάμεσα στα δη-
μοφιλέστερα πεζογραφήματα της χρονιάς. 
Από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, 
το δημοφιλέστατο αυτό αυτοβιογραφικό 
κειμενικό είδος έχει παίξει κεντρικό ρόλο 
στη διασφάλιση της άποψης ότι η κακο-
μεταχείριση των γυναικών από το Ισλάμ 
αποτελεί σύμπτωμα μιας ευρύτερης παθο-
λογίας που στοιχειώνει το Ισλάμ, και πιο 
συγκεκριμένα, της επιρρέπειάς του στη 
βία. Οι εκκλήσεις για μεταρρύθμιση στο 
Ισλάμ, οι οποίες τώρα προέρχονται από 
προοδευτικές, φιλελεύθερες, αλλά και 

έναν κανονιστικό οραματισμό, σύμφωνα με 
τον οποίο η λύση έγκειται στην προώθη-
ση της «δημοκρατίας» στον μουσουλμανι-
κό κόσμο και των δυτικών αξιών της «κοι-
νωνικής και της ατομικής ελευθερίας» μέσα 
από τη θρησκευτική και την πολιτισμική 
μεταρρύθμιση. Αυτό θεωρείται ότι θα διδά-
ξει στους μουσουλμάνους πώς να απορρί-
ψουν τις φονταμενταλιστικές τους τάσεις 
και να υιοθετήσουν πιο διαφωτισμένες εκ-
δοχές του Ισλάμ. Αυτό που με απασχολεί 
κυρίως στο παρόν άρθρο είναι ο ρόλος που 
παίζουν τα σχήματα λόγου της ελευθερί-
ας, της δημοκρατίας και της έμφυλης ανι-
σότητας στην ιστορία αυτή και η ευκολία 
με την οποία χρησιμοποιείται η κακομετα-
χείριση των γυναικών από το Ισλάμ ως διά-
γνωση και στρατηγικό σημείο παρέμβασης 
για την αναδιάρθρωση μεγάλων κομμα-
τιών του μουσουλμανικού πληθυσμού, εν-
δεχομένως και της ίδιας της θρησκείας. Με 
ποιους τρόπους εξυπηρετείται η τρέχουσα 
ευρωαμερικανική φιλοδοξία ανακατασκευ-
ής των μουσουλμάνων και του Ισλάμ από 
τα σχήματα λόγου της ελευθερίας, της δη-
μοκρατίας και της έμφυλης ισότητας –κα-
ταστατικά στοιχεία διάφορων παραδόσεων 
της φεμινιστικής σκέψης;2 Τι συσκοτίζει η 
εν λόγω επικάλυψη και τι μορφές βίας γί-
νονται ανεκτές;
 Είναι σημαντικό να δηλώσω εξαρ-
χής ότι στόχος μου δεν είναι τόσο να δείξω 
πώς εξυπηρετείται το εγχείρημα της αυτο-
κρατορίας από τον σφετερισμό των λόγων 
του φεμινισμού και της δημοκρατίας. Ένα 
τέτοιο επιχείρημα θα έπαιρνε σαν δεδομέ-
νο ότι η δημοκρατία και ο φεμινισμός δεν 
έχουν καμία σχέση με το χτίσιμο της αυ-
τοκρατορίας και ότι δεν υπάρχει ιδιαίτε-
ρη συνάφεια ανάμεσα σε πλευρές της φι-
λελεύθερης σκέψης και πρακτικής και το 
νεοσυντηρητικό φαντασιακό που πλαισι-
ώνει τις πολιτικές του Λευκού Οίκου του 
Μπους. Αντιθέτως, στόχος μου είναι να 
ξεγυμνώσω ένα πεδίο κοινών παραδοχών 
που εντάσσονται στους φιλελεύθερους λό-
γους του φεμινισμού και της δημοκρατί-
ας—και ιδιαίτερα την κανονιστική τους εκ-
κοσμίκευση –οι οποίες παρουσιάζουν τον 
ευρωαμερικανικό πόλεμο ενάντια στους 

οποίοι παραβλέπουν την αδέξια γραφή 
τους, την έλλειψη φαντασίας και τις κραυ-
γαλέες υπερβολές που χαρακτηρίζουν 
αυτό το είδος, κατατάσσοντάς τες στα 
πραγματικά προσόντα του: στην αλήθεια 
του ισλαμικού μισογυνισμού που παρουσι-
άζεται με αδιαμφισβήτητο και ηρωικό τρό-
πο. Οι συγγραφείς αυτές ανήκουν πλέον 
σε ένα είδος διεθνούς διανόησης (παιδια-
ρίζοντας με διασημότητες όπως ο Σαλμάν 
Ρουσντί, με τον οποίο παρομοιάζονται συ-
χνά), εμπνέοντας τόσο το αντιμουσουλ-
μανικό πάθος, όσο και αντιμουσουλμανι-
κές τάσεις στο ενθουσιώδες κοινό τους. Η 
δημοτικότητα και η ιδεολογική ισχύς αυ-
τής της λογοτεχνίας οφείλει πολλά στην 
ικανότητα της μουσουλμάνας γυναίκας 
συγγραφέως να ενσαρκώνει τη διπλή φι-
γούρα του μέλους και του θύματος μιας 
κοινωνίας, ένα κομβικό υποκείμενο των 
οριενταλιστικών αντιλήψεων για τις γυ-
ναίκες στις μουσουλμανικές κοινωνίες. 
Αυτά τα αυτοβιογραφικά έργα, ωστόσο, 
διαφέρουν από παλαιότερες αποικιοκρα-
τικές αφηγήσεις, όπου ήταν οι Ευρωπαίοι 
που έμελλε να αποκαλύψουν τα βάσανα 
των γηγενών γυναικών, οι οποίες καταπιέ-
ζονταν από τις πρωτόγονες πρακτικές των 
αποικιοκρατούμενων πολιτισμών. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η ίδια η «γηγενής 
γυναίκα» τροφοδοτεί την αιματηρή αυτή 
φαντασίωση, δίνοντας μια φωνή αυθεντι-
κότητας στο παλιό αφήγημα που φαντά-
ζει πιο εύηχο κι εύπεπτο στο φιλελεύθερο 
αυτί που ανταποκρίνεται στην κριτική της 
αποικιοκρατικής λογοτεχνίας. 
 Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η απή-
χηση που έχει αυτό το είδος βιογραφι-
ών μουσουλμάνων γυναικών σε ένα εύ-
ρος φεμινιστριών, πολλές από τις οποίες 
αντιτίθενται στη νεο-συντηρητική ατζέ-
ντα που προωθεί ο τρέχων Λευκός Οίκος 
του Μπους. Αρκετές διάσημες φεμινίστρι-
ες κριτικοί έχουν στηρίξει αυτά τα βιβλία, 
ενώ ορισμένα από τα μπεστ σέλερ διδά-
σκονται ή διαβάζονται ευρέως σε προ-
γράμματα γυναικείων σπουδών.3 Ενώ η 
γνήσια «φωνή της μουσουλμάνας γυναί-
κας» εξηγεί σε έναν βαθμό τη δημοτικό-
τητα που έχουν κερδίσει αυτά τα βιβλία, 

συντηρητικές πλευρές, συνδέονται αναπό-
φευκτα με την καταπίεση των γυναικών. Το 
επιχείρημα είναι απλό και έχει ως εξής: Οι 
γυναίκες είναι τα πλέον αποκείμενα θύμα-
τα της ιδεολογίας του ισλαμικού φονταμε-
νταλισμού. Η λύση έγκειται στην έλευση 
της «δημοκρατίας» στον μουσουλμανικό 
κόσμο, ένα εγχείρημα το οποίο δεν θα ωφε-
λήσει μόνο τις γυναίκες αλλά και θα τις με-
τατρέψει σε κύριες πρωταγωνίστριές του. 
Στην εποχή της αυτοκρατορικής βεβαιότη-
τας, φαίνεται πως η μοίρα των μουσουλμά-
νων γυναικών και η μοίρα της δημοκρατίας 
είναι αιωνίως συνυφασμένες μεταξύ τους. 
 Το αυτοβιογραφικό κειμενικό εί-
δος που μαρτυρά τα πατριαρχικά δεινά του 
Ισλάμ, το οποίο και θα περιγράψω παρακά-
τω λεπτομερέστερα, είναι σημαντικό τόσο 
για τις ευρείες επιρροές που έχει δεχτεί από 
τα πιο παρωχημένα και καταστροφικά σχή-
ματα λόγου του οριενταλισμού, με τα οποία 
αναπαρίσταται το Ισλάμ στη δυτική ιστο-
ρία, όσο και για την απροκάλυπτη προώθη-
ση της δεξιάς συντηρητικής ατζέντας που 
σαρώνει την Ευρώπη και την Αμερική, ιδι-
αίτερα σε σχέση με το Ισλάμ. Πολλές από 
τις συγγραφείς αυτών των πεζογραφημά-
των έχουν βραβευτεί από συντηρητικά πο-
λιτικά κόμματα και δεξαμενές σκέψης ανά 
τον κόσμο, ενώ κάποιες από αυτές έχουν 
αναρριχηθεί σε θέσεις πολιτικής εξουσίας, 
χωρίς να έχουν πολλές δεξιότητες που να 
αιτιολογούν την υδραργυρική άνοδό τους, 
εκτός από την οξεία πολεμική τους κατά 
του Ισλάμ. Δεδομένης της δημοσιότητας 
που έχουν λάβει, οι συγγραφείς αυτού του 
είδους εκτελούν μια ημιεπίσημη λειτουρ-
γία σε διάφορα αμερικανικά και ευρωπαϊκά 
υπουργικά συμβούλια στις μέρες μας, δίνο-
ντας μια φωνή νομιμοποίησης και κάποιες 
φορές καθοδηγώντας την πολιτισμική δια-
μάχη ανάμεσα «στο Ισλάμ και τη Δύση».
 Όπως θα δούμε παρακάτω, ωστό-
σο, η δημοτικότητα των συγγραφέων αυ-
τών δεν περιορίζεται στους συντηρητικούς 
υποστηρικτές τους, αλλά επεκτείνεται σε 
ένα φιλελεύθερο και προοδευτικό κοινό. 
Το έργο τους συχνά λαμβάνει θετικές κρι-
τικές από φιλελεύθερους πολιτικούς σχο-
λιαστές και κριτικούς της λογοτεχνίας, οι 
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είναι ευρέως αποδεκτή από πολλές φεμι-
νίστριες,4 αλλά πρέπει να της ασκηθεί κρι-
τική για τις μορφές βίας που περιλαμβάνει 
και τη στενή οπτική έμφυλης χειραφέτη-
σης που προτείνει. Στην ενότητα αυτή θα 
αναλύσω και τους τρόπους με τους οποί-
ους ο φιλελεύθερος λόγος περί ελευθερί-
ας, εγγενές χαρακτηριστικό αρκετών πα-
ραδόσεων της φεμινιστικής σκέψης, δεν 
μας αφήνει να δούμε την ισχύ που έχουν 
οι μη φιλελεύθερες μορφές θρησκευτικό-
τητας στις ζωές πολλών γυναικών. Εάν οι 
φεμινίστριες θέλουν πράγματι να αποστα-
σιοποιηθούν από την πολιτική της αυτο-
κρατορίας της εποχής μας, θα πρέπει οι 
συγκεκριμένες μορφές θρησκευτικότητας 
να γίνουν κατανοητές, σεβαστές και να 
αναλυθούν, αντί να περιφρονούνται και 
να απορρίπτονται ως εκφράσεις μιας ψευ-
δούς συνείδησης. 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα πα-
ραδείγματα αυτού του είδους γυναικεί-
ας μουσουλμανικής λογοτεχνίας είναι το 
Reading Lolita in Tehran της Αζάρ Ναφι-
σί. Από όταν εκδόθηκε το 2003, το βιβλίο 
αυτό παρέμεινε στη λίστα των κορυφαίων 
πωλήσεων στη Νέα Υόρκη για πάνω από 
εκατόν δεκαεπτά εβδομάδες, μεταφρά-
στηκε σε περισσότερες από τριάντα δύο 
γλώσσες, και έχει διακριθεί με εξέχοντα 
λογοτεχνικά βραβεία. Παρόλο που η γρα-
φή της Ναφισί παρουσιάζει ορισμένες αι-
σθητικές και λογοτεχνικές ποιότητες που 
την ξεχωρίζουν από τα έργα που αναλύω 
εδώ, το κοινό χαρακτηριστικό με τα υπό-
λοιπα συγγράμματα είναι ο συστηματικός 
αποκλεισμός πληροφοριών που θα μπο-
ρούσαν να περιπλέξουν την ιστορία της 
καταπίεσης των γυναικών στις μουσουλ-
μανικές κοινωνίες. Όπως θα δείξω παρα-
κάτω, η συγγραφέας είναι βαθιά συνδεδε-
μένη με προεξέχουσες νεοσυντηρητικές 
φιγούρες και δεξαμενές σκέψης, ενώ είναι 
γνωστό ότι έχει υποστηρίξει την ατζέντα 
του Μπους για την αλλαγή καθεστώτος. 
Παρά τα νεοσυντηρητικά διαπιστευτήρια 
που την περιβάλλουν, η προεξέχουσα φι-
λελεύθερη και προοδευτική διανόηση έχει 
προωθήσει και εκθειάσει τα απομνημονεύ-
ματα της Ναφισί, η οποία εκπροσωπείται 

αυτό που προκαλεί τόσο μεγάλο πάθος 
και θαυμασμό στο φεμινιστικό αναγνωστι-
κό κοινό είναι το πολιτικό πρότυπο της χει-
ραφέτησης. Αυτό που θέλω να προβλημα-
τοποιήσω στο παρόν άρθρο είναι ακριβώς 
αυτό το πρότυπο της χειραφέτησης, με την 
ανάλογη τοπογραφία της εκκοσμικευμένης 
πολιτικής και την επιθυμία για τις ελευθε-
ρίες του φιλελευθερισμού. Για να το κάνω 
αυτό, θα εστιάσω στα τυφλά σημεία και 
στις παραλείψεις που έχει παράξει τη δεδο-
μένη ιστορική στιγμή ως προς τη σύμπραξη 
της αυτοκρατορίας και του φεμινισμού. 
 Στη συνέχεια, θα υποστηρίξω τρία 
ξεχωριστά αλλά αλληλένδετα επιχειρήμα-
τα. Αρχικά, στην ενότητα «Ο Νεοσυντηρη-
τισμός και οι γυναίκες που υποφέρουν», θα 
εξετάσω τη συμβιωτική σχέση που έχουν 
αναπτύξει οι συγγραφείς αυτού του εί-
δους της γυναικείας μουσουλμανικής λο-
γοτεχνίας με συντηρητικά πολιτικά κόμ-
ματα και δεξαμενές σκέψης στην Αμερική 
και στην Ευρώπη, μια σχέση που θα έπρε-
πε να αφοπλίσει την ενθουσιώδη υποδοχή 
που απολαμβάνουν τα βιβλία αυτά σε πολ-
λούς φεμινιστικούς κύκλους. Στη συνέχεια, 
στην ενότητα «Επιλεκτικές παραλείψεις», 
θα αναλύσω τα συγκεκριμένα είδη παρα-
λείψεων και ανακριβειών που χαρακτηρί-
ζουν αυτά τα αυτοβιογραφικά αφηγήματα 
και έχουν βοηθήσει στη δόμηση μιας ου-
σιαστικής αντίθεσης ανάμεσα στον δυτικό 
πολιτισμό και τη μουσουλμανική βαρβαρό-
τητα (ή τον φονταμενταλισμό). Η αντίθε-
ση αυτή αποτελεί ένα βήμα που είναι απα-
ραίτητο για τη διασφάλιση του κλασικού 
επιχειρήματος της αυτοκρατορίας, σύμφω-
να με το οποίο το βάρος του διαφωτισμού 
και της απελευθέρωσης των μουσουλμά-
νων από τον μισογυνισμό των πολιτισμι-
κών πρακτικών τους πέφτει στη «Δύση». 
Εντέλει, στην ενότητα «Γυναίκες, δημοκρα-
τία και ελευθερία», θα εξετάσω σύγχρονα 
επιχειρήματα για την έλευση της δημοκρα-
τίας στον μουσουλμανικό κόσμο και τον 
ρόλο που παίζει η φιγούρα της καταπιεσμέ-
νης μουσουλμάνας σ’ αυτές τις εκκλήσεις. 
Θα εστιάσω στην ιδιάζουσα και αναγωγι-
στική εννοιολόγηση της θρησκευτικότητας 
που διασφαλίζει αυτές τις εκκλήσεις και 

έκδοσή του.6

 Στη Γαλλία, αρκετά βιβλία αυτού 
του είδους έλαβαν μεγάλη αναγνώριση 
την εποχή που περνούσε ο αμφιλεγόμενος 
νόμος για την απαγόρευση της μαντίλας 
(και άλλων «ευδιάκριτων» θρησκευτικών 
συμβόλων) στα δημόσια σχολεία. Η Φα-
ντέλα Αμάρα ηγήθηκε αυτών των εκδόσε-
ων με το Ni Putes Ni Soumises, το οποίο 
διακρίθηκε με δύο προεξέχοντα λογοτε-
χνικά βραβεία (Le Prix du livre politique 
και Le prix des députés το 2004), οι πω-
λήσεις του ξεπέρασαν τις πενήντα χιλιά-
δες και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσ-
σες.7 Η συνέχεια του βιβλίου, Ni Putes Ni 
Soumises, Le Combat Continue, εξαντλή-
θηκε προτού κυκλοφορήσει. Ένα εξίσου 
δημοφιλές αφήγημα σε πρώτο πρόσωπο 
που επιβεβαιώνει τα βάρβαρα έθιμα του 
Ισλάμ είναι το Bas Les Voiles! της Ιρανής 
αντικαθεστωτικής Σαντόρ Τζαβάν. Το πα-
ράθεμα που εμφανίζεται στο περίβλημα 
του βιβλίου αποτελεί παράδειγμα της θέ-
σης που συγκροτεί το λογοτεχνικό αυτό 
είδος: «Φορούσα μαντίλα για δέκα χρό-
νια. Ήταν μαντίλα ή θάνατος. Ξέρω για τι 
πράγμα μιλάω».
 Η Αμάρα και η Τζαβάν παραχώρη-
σαν τις προσωπικές τους μαρτυρίες ενά-
ντια στη μαντίλα στην επιτροπή Stasi (ένα 
ερευνητικό σώμα που διόρισε η κυβέρ-
νηση και πρότεινε την απαγόρευση), οι 
οποίες σύμφωνα με τις αναφορές συγκί-
νησαν τους προεδρεύοντες μέχρι δακρύ-
ων. Οι έντονα δραματικές δηλώσεις αυτών 
των γυναικών,8 οι οποίες και επιστρατεύ-
τηκαν στην αναφορά της επιτροπής Stasi 
σαν «πειστήρια» για τον καταπιεστικό χα-
ρακτήρα της μαντίλας, έπαιξαν κεντρικό 
ρόλο στη διασφάλιση της γαλλικής κοινής 
γνώμης ενάντια στη μαντίλα και στη δη-
μιουργία μιας κοινότητας που την ενώνει 
η αποστροφή για τα θρησκευτικά σύμβο-
λα του Ισλάμ και τον μισογυνισμό που εκ-
φράζουν. Εκτός από αυτά τα διακεκριμένα 
απομνημονεύματα, υπάρχουν αμέτρητες 
εκδόσεις αυτού του είδους στη Γαλλία, 
όπως το Vivre Libre της Loubna Meliane, 
το Brûlée Vive των Σουάντ και Marie-
Thérèse Cuny, το Mariée de Force της Leila 

από το πρακτορείο Steven Barclay, το οποίο 
διαχειρίζεται το έργο λαμπρών συγγραφέων 
όπως η Adrienne Rich, ο Michael Ondaatje, 
ο Frank Rich και ο Art Spiegelman. 
 Ένα άλλο βιβλίο που τυγχάνει ευ-
ρείας αναγνώρισης –παρ’ όλο που δεν χαί-
ρει των ίδιων λογοτεχνικών αξιώσεων με 
το προηγούμενο– είναι το The Trouble with 
Islam: A Muslim’s Call for Reform in Her 
Faith της Ιρσάντ Μάντζι. Το βιβλίο αυτό 
έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από εί-
κοσι γλώσσες, έχει κυκλοφορήσει σε πάνω 
από είκοσι τρεις χώρες, ενώ, κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου έτους της κυκλοφο-
ρίας του, παρέμεινε στη λίστα των κορυ-
φαίων πωλήσεων του Καναδά για είκοσι 
εβδομάδες. Ο αιχμηρός λίβελος της Μά-
ντζι ενάντια στους μουσουλμάνους τής 
εξασφάλισε μια επιφανή δημόσια εικόνα: 
εμφανίζεται τακτικά σε διάφορα τηλεο-
πτικά κανάλια (όπως το BBC, το CNN, το 
Fox News), τα άρθρα της δημοσιεύονται σε 
προεξέχουσες διεθνείς εφημερίδες (όπως 
οι New York Times, οι Times του Λονδίνου, 
η International Herald Tribune, η Sydney 
Morning Herald), ενώ δίνει διαλέξεις ως 
προσκεκλημένη των καλύτερων πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων, παρά το γεγονός ότι 
τα κείμενά της και οι ομιλίες της βρίθουν 
ιστορικών σφαλμάτων και σκόπιμων ανα-
κριβειών για το Ισλάμ.5 Το νεοσυντηρητικό 
κατεστημένο υποστηρίζει και προωθεί τη 
Μάντζι εξίσου με τη Ναφισί (περισσότερες 
λεπτομέρειες παρακάτω). 
 Ένα τρίτο δείγμα αυτού του είδους, 
το Inside the Kingdom: My Life in Saudi 
Arabia της Κάρμεν μπιν Λάντεν, αφηγείται 
την έγγαμη ζωή της Κάρμεν με έναν από 
τους είκοσι πέντε αδερφούς του Οσάμα 
μπιν Λάντεν και τα χρόνια της κλειστοφο-
βικής (αλλά πλουσιοπάροχης) βαρεμάρας 
που έζησε στη Σαουδική Αραβία. Το βιβλίο 
αυτό έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον δε-
καέξι γλώσσες, τα μεταφραστικά δικαιώμα-
τά του έχουν πωληθεί σε πάνω από είκοσι 
εφτά χώρες, ενώ παρέμεινε στη λίστα των 
κορυφαίων πωλήσεων της Γαλλίας για μή-
νες μετά την πρώτη έκδοσή του, καθώς και 
στη λίστα των κορυφαίων πωλήσεων των 
New York Times την πρώτη χρονιά μετά την 
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να κεφαλαιοποιήσει το αντιμουσουλμα-
νικό αίσθημα που μάστιζε την Ευρώπη 
μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρί-
ου. Αφού κατέκρινε τους μουσουλμάνους 
για την πρωτόγνωρη βαρβαρότητα και 
τον μισογυνισμό τους, κέρδισε την εύ-
νοια της δεξιάς βάζοντας στο στόχαστρο 
τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και πο-
λυπολιτισμικότητας της ολλανδικής κυ-
βέρνησης, ισχυριζόμενη ότι οι τελευταίες 
προάγουν και υποστηρίζουν την κουλτού-
ρα της ενδοοικογενειακής βίας που υπο-
τίθεται ότι αποτελεί εγγενές χαρακτηρι-
στικό του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. 
Μέσα από προσεκτικά σκηνοθετημένες 
δημόσιες δηλώσεις, η Χίρσι Άλι χαρακτή-
ρισε τον προφήτη Μωάμεθ διεστραμμένο 
και τύραννο, υποστηρίζοντας ότι οι μου-
σουλμάνοι έχουν μείνει πίσω στη «διαφω-
τισμένη σκέψη, την ανεκτικότητα και τη 
γνώση γύρω από άλλες κουλτούρες» και 
ότι η ιστορία τους δεν έχει να παρουσιάσει 
ούτε ένα άτομο που να «έχει κάνει κάποια 
επιστημονική ή τεχνολογική ανακάλυψη ή 
να έχει αλλάξει τον κόσμο μέσα από την 
καλλιτεχνική έκφραση».11 Λίγο αργότε-
ρα, η Χίρσι Άλι απέκτησε τη δημοτικότητα 
μιας ροκ σταρ στο πλαίσιο της θρυλικής 
ανεκτικότητας της ολλανδικής κοινωνί-
ας, και το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθε-
ρία και τη Δημοκρατία της δεξιάς τής έδω-
σε την ευκαιρία να γίνει μέλος της Βουλής, 
μια θέση που κέρδισε στις εκλογές του Ια-
νουαρίου του 2003 χάρη στη δημοτικότη-
τά της και παρά το γεγονός ότι διέθετε μη-
δαμινά έως και καθόλου προσόντα για μια 
τέτοια θέση.12

 Το 2006, η ολλανδική υπηρεσία με-
τανάστευσης ανακάλυψε ότι η Χίρσι Άλι 
είχε πει ψέματα για να εξασφαλίσει την εί-
σοδό της στην Ολλανδία και είχε επινο-
ήσει το παρελθόν της, όπως και τα δεινά 
που τράβηξε εξαιτίας του καταναγκαστι-
κού γάμου και της εκδικητικής οικογέ-
νειας στην οποία γεννήθηκε. Όταν απει-
λήθηκε με ανάκληση της ολλανδικής 
της υπηκοότητας, η Χίρσι Άλι παραιτή-
θηκε από την ολλανδική Βουλή και αμέ-
σως τής προσφέρθηκε μια θέση στην περί-
βλεπτη δεξαμενή σκέψης της δεξιάς στην 

και το Dans L’  Enfer des Tournantes της 
Samira Bellil.9

 Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 
Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Γερ-
μανία, διεκδικούν τις δικές τους πρέσβει-
ρες των καταπιεσμένων από την πατρι-
αρχία του Ισλάμ. Σε ένα πλαίσιο όπου το 
«μουσουλμανικό πρόβλημα» έχει γίνει κε-
ντρικό σημείο εστίασης στις διαμάχες για 
την ευρωπαϊκή ταυτότητα, εκπρόσωποι αυ-
τού του είδους διαδραματίζουν έναν ανε-
πίσημο αλλά ουσιώδη ρόλο στην εθνική 
πολιτική κουλτούρα. Νομιμοποιούν και πι-
στοποιούν την αυθεντικότητα της ισλαμο-
φοβίας που μαστίζει την Ευρώπη στις μέ-
ρες μας, δίνοντας φωνή αξιοπιστίας στις 
χειρότερες προκαταλήψεις και στερεότυ-
πα που έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη από 
την άνοδο του αντισημιτισμού τη δεκαετία 
του 1930. Το νέο αυτό μίσος για τον Άλλον 
προάγεται και αιτιολογείται στη βάση της 
κουλτούρας αντί της φυλής, ενώ στον από-
ηχό του ανασύρονται όλες εκείνες οι γνώ-
ριμες φράσεις, εικόνες και αναπαραστάσεις 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξύβριση 
του διαφορετικού Άλλου και την ενοχοποί-
ησή του για τα οικονομικά και πολιτισμικά 
προβλήματα της Ευρώπης.10 Αυτές οι αυθε-
ντικές μουσουλμανικές φωνές έπαιξαν καί-
ριο ρόλο στην κατοχύρωση της υποστήρι-
ξης για αρκετούς αντιμεταναστευτικούς 
νόμους που έχουν περάσει στην Ευρώπη 
και στοχοποιούν τα πιο φτωχά και ευάλωτα 
κομμάτια του πληθυσμού. Το έργο που επι-
τελούν αυτές οι θηλυκές «επικρίτριες του 
Ισλάμ» δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνη-
το. Οι υπηρεσίες τους, μάλιστα, έχουν ανα-
γνωριστεί από τις συντηρητικές πολιτικές 
δυνάμεις της σύγχρονης Ευρώπης και της 
Αμερικής, οι οποίες έχουν απονείμει τις δέ-
ουσες τιμές στην εν λόγω ομάδα.

Ο νεοσυντηρητισμός και οι γυναίκες που 
υποφέρουν

Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, την υδραρ-
γυρική άνοδο της Αγιάν Χίρσι Άλι στην ολ-
λανδική πολιτική σκηνή. Η Χίρσι Άλι, μια 
γυναίκα σομαλικής καταγωγής, δεν είχε 
καμία δημόσια εικόνα μέχρι που αποφάσισε 

μανικού αισθήματος στην Ευρώπη και την 
Αμερική που ακολούθησε τα γεγονότα 
της 11ης Σεπτεμβρίου ευθύνεται εν μέρει 
για την τεράστια δημοτικότητα που απέ-
κτησαν οι εν λόγω προσωπικότητες, είναι 
σαφές ότι η επιτυχία τους θα ήταν αδια-
νόητη χωρίς την εντυπωσιακή υποστήρι-
ξη που έλαβαν από τη συντηρητική πολιτι-
κή βιομηχανία της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 
Τα επιχειρήματα αυτών των συγγραφέων 
αποτελούν το σχεδιάγραμμα της νεοσυ-
ντηρητικής ατζέντας για την αλλαγή κα-
θεστώτος στη Μέση Ανατολή. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, οι συγγραφείς αναπαράγουν και 
ταυτόχρονα ενισχύουν τη νεοσυντηρη-
τική ρητορική, με αποτέλεσμα να ξεθαρ-
ρεύουν και να ενδίδουν στην ανεξέλεγκτη 
μισαλλοδοξία, εκεί που ένας ιδεολογικός 
απολογητής της κυβέρνησης θα μπορούσε 
να διστάσει.15 Η Ιρσάντ Μάντζι αποτελεί 
ανάλογη περίπτωση. Το βιβλίο της Trouble 
with Islam ενισχύει με τρόπο συγκλονι-
στικό τις νεοσυντηρητικές πολιτικές και 
τα αντίστοιχα επιχειρήματα –πάντα με 
τη φωνή μιας φερόμενης ως μεταρρυθμί-
στριας μουσουλμάνας που κάνει την αυ-
τοκριτική της και θέλει να φέρει τα χαμέ-
να αδέρφια της στον ίσιο δρόμο. Ενώ το 
είδος αυτό χαρακτηρίζεται από προκλητι-
κές υπερβολές, η Μάντζι απολαμβάνει ιδι-
αίτερα να χρησιμοποιεί μια γλώσσα που 
στοχεύει ξεκάθαρα στον τραυματισμό και 
την προσβολή των μουσουλμανικών ευαι-
σθησιών. Το κείμενό της βρίθει προτάσε-
ων που περιγράφουν τους μουσουλμάνους 
ως «εγκεφαλικά νεκρούς», «στενόμυα-
λους», «ανίκανους να σκεφτούν», «υπο-
κριτές», «απεγνωσμένα φυλετικούς» και 
«επιρρεπείς στη θυματοποίηση» (σελ. 22, 
30, 31). Στιγματίζει το Ισλάμ ως την πιο 
τυπολατρική, αυστηρή, μη ανεκτική, ολο-
κληρωτική, αντισημιτική, μισογύνικη και 
ομοφοβική θρησκεία του κόσμου και τα 
τελετουργικά της ως επιρρεπή στην καθι-
έρωση της «ασυλλόγιστης και παθολογι-
κής υποταγής» στην εξουσία. Ο τρόπος με 
τον οποίο αποκηρύσσει το Ισλάμ και τους 
μουσουλμάνους η Μάντζι συνδυάζεται με 
τους γενναιόδωρους επαίνους που επιφυ-
λάσσει για τη «Δύση», τον «χριστιανισμό», 

Ουάσινγκτον, το American Enterprise 
Institute. Το 2005, το περιοδικό Time την 
τίμησε ως έναν από τους «100 Επιδραστι-
κότερους Ανθρώπους» του κόσμου (μαζί με 
τον Τζορτζ Μπους, στην κατηγορία «Ηγέ-
τες»), και το Economist την παρουσιάζει 
έκτοτε ως πολιτισμική ιδεολόγο της νέας 
ολλανδικής δεξιάς (στην κατηγορία άρ-
θρων «Ζώντας με το Ισλάμ»). Όπως ήταν 
αναμενόμενο, η Χίρσι Άλι το 2006 δημοσί-
ευσε απομνημονεύματα με τίτλο The Caged 
Virgin: An Emancipation Proclamation for 
Women and Islam, έναν τίτλο που θυμίζει 
έντονα τη λογοτεχνία του δέκατου ενά-
του αιώνα η οποία επικεντρωνόταν στις 
οριενταλιστικές φαντασιώσεις του χαρε-
μιού.13 Το βιβλίο τα πήγε αρκετά καλά, 
παρά το ότι η προσωπική ιστορία της Χίρ-
σι Άλι για το πόσο υπέφερε από τα ισλα-
μικά έθιμα έχασε τη φερεγγυότητά της και 
το βιβλίο είναι γεμάτο με παράλογες δηλώ-
σεις (όπως ότι «τα παιδιά [των μουσουλμά-
νων] μαθαίνουν από τις μητέρες τους ότι 
έχουν πολλά να κερδίσουν λέγοντας ψέμα-
τα. Υπάρχει μια διάχυτη δυσπιστία και κυ-
ριαρχεί το ψέμα» [σελ. 25-26]).14 Τα μετα-
φραστικά δικαιώματα του The Caged Virgin 
έχουν πωληθεί σε δεκαπέντε χώρες και ο 
Christopher Hitchens (2006), παλαίμαχος 
της «συντηρητικής αριστερής κριτικής», το 
θεωρεί «εξαιρετικό βιβλίο», ενώ τονίζει ότι: 

[π]ρόκειται για μια συγγραφέα και 
πολιτικό που έχει καταφέρει μια με-
τάβαση από τον πρώιμο ισλαμικό 
φανατισμό (αρχικά υποστήριζε τη 
φάτουα εναντίον του Σάλμαν Ρού-
σντι) στην ολοκληρωτική αποδοχή 
και προάσπιση της εκκοσμίκευσης 
και των ιδανικών του Διαφωτισμού. 
Η Χίρσι Άλι κάνει έκκληση για μια 
πλουραλιστική δημοκρατία όπου 
προστατεύονται όλες οι απόψεις 
αλλά ο νόμος δεν επιτρέπει, στο 
όνομα μιας ψευδοανεκτικότητας, 
τον ακρωτηριασμό των γεννητικών 
οργάνων, τα εγκλήματα «τιμής» και 
τον καταναγκαστικό γάμο. 

Παρόλο που η ενίσχυση του αντιμουσουλ-
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ακρίβεια, ισχύει το αντίθετο. Πολλές φο-
ρές, στις βιβλιοκριτικές που έχουν γραφτεί 
για το έργο της, παραβλέπονται τα πραγ-
ματολογικά λάθη και οι εριστικές υπερα-
πλουστεύσεις που το χαρακτηρίζουν.20 Ας 
πάρουμε για παράδειγμα τη βιβλιοκριτική 
που έγραψε ο Andrew Sullivan. Ο Σάλιβαν 
δημοσιεύει άρθρα γνώμης στους New York 
Times, ενώ υπήρξε και εκδότης της New 
Republic.21 Σε μια παλαιότερη βιβλιοκριτι-
κή που δημοσιεύτηκε στους Times, γράφει:

Το The Trouble with Islam είναι ένα 
αξιομνημόνευτο ντεμπούτο. Σί-
γουρα δεν είναι η πιο μελετημένη 
ή ακαδημαϊκή πραγματεία που έχει 
γραφτεί για την ιστορία ή τη θεο-
λογία του Ισλάμ. Οι πειραματισμοί 
του με τη γεωπολιτική είναι επι-
πόλαιοι και κάπως αφελείς· η ρη-
τορική του υπερβολή μοιάζει ορι-
σμένες φορές σαν να προσπαθεί να 
τραβήξει την προσοχή.[...]Το πνεύ-
μα του, όμως, είναι αδιαμφισβήτη-
το και μάλιστα το περιμέναμε πολύ 
καιρό. Η ανάγνωσή του μοιάζει με 
αποκάλυψη. Η Μάντζι, Καναδή 
δημοσιογράφος και τηλεοπτική 
περσόνα, κάνει αυτό που πολλοί 
από εμάς λαχταρούσαμε να δούμε 
εδώ και καιρό: βάλλει εναντίον του 
φονταμενταλιστικού Ισλάμ για την 
ανοχή που έχει δείξει σε όλο αυτό 
το κακό μέσα του. Και το κάνει από 
μέσα (η έμφαση δική μου).

Η τελευταία διευκρίνιση λέει πολλά: η 
ταυτότητα της Μάντζι ως μουσουλμάνας 
δίνει ιδιαίτερη ισχύ στις οριενταλιστικές 
και ρατσιστικές απόψεις που παπαγαλίζει, 
αγγίζοντας ένα κοινό που δεν θα μπορού-
σαν να αγγίξουν ιδεολόγοι όπως ο Bernard 
Lewis και ο Ντάνιελ Πάιπς. Εκτός από τις 
βιτριολικές επιθέσεις κατά του Ισλάμ, αυτό 
που κάνει τη Μάντζι τόσο πολύτιμη για 
τον Σάλιβαν είναι το «σαφώς φιλελεύθερο 
ύφος της» –«ένας φιλελευθερισμός που», 
όπως γράφει ο ίδιος,
 

τον «ιουδαϊσμό» και το «Ισραήλ». Θεωρεί 
ότι το ιστορικό της Δύσης είναι μοναδικό 
στην ανθρώπινη ιστορία χάρη στην ανεκτι-
κότητά της, την «αγάπη της για την ανακά-
λυψη», την «ανοιχτότητα σε νέες ιδέες» και 
ούτω καθεξής (σελ. 18, 20, 204-18). 
 Όπως και η Χίρσι Άλι, η Μάντζι 
υποστήριξε την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφ-
γανιστάν και το Ιράκ, συνεπώς και την κα-
ταστροφή του Λιβάνου από το Ισραήλ το 
καλοκαίρι του 2006 –και όλα αυτά στο όνο-
μα της εκκαθάρισης του μουσουλμανικού 
κόσμου από τους «φανατικούς και τρομο-
κράτες ισλαμιστές» (2006). Στο βιβλίο της, 
η Μάντζι, εκθειάζει μανιχαϊστικά τους Ισ-
ραηλινούς ως πρότυπα αρετής, για την ικα-
νότητά τους να κάνουν αυτοκριτική και να 
είναι ανεκτικοί, ενώ κατηγορεί τους Παλαι-
στίνιους ότι ζουν σε έναν κόσμο μομφής 
και θυματοποίησης.16 (Η ίδια φτάνει ακόμα 
και στο σημείο να υποστηρίζει ότι οι δια-
κρίσεις του Ισραήλ ενάντια στους Άραβες 
πολίτες του αποτελεί μια μορφή «θετικής 
δράσης» [σελ. 112]). Τη Μάντζι έχουν προ-
ωθήσει φιλοϊσραηλινοί κύκλοι, το Ινστι-
τούτο Ερευνών για τα ΜΜΕ της Μέσης 
Ανατολής (MEMRI),17 καθώς και ο διαβό-
ητος Daniel Pipes, ο οποίος εγκωμιάζει το 
βιβλίο της και έχει εμφανιστεί μαζί της σε 
ισραηλινές εκδηλώσεις για τη συγκέντρω-
ση χρημάτων.18

 Παρά την οικειότητα που έχει η 
Μάντζι με τις νεοσυντηρητικές διασημό-
τητες και τις δεξαμενές σκέψης του Λι-
κούντ, θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε το 
εύρος της δημόσιας παρουσίας της. Τα πο-
λεμικά άρθρα που γράφει δημοσιεύονται 
σε προεξέχουσες διεθνείς εφημερίδες, και 
δίνει τακτικά διαλέξεις σε ένα μεγάλο εύ-
ρος φιλελεύθερων κολεγίων και πανεπι-
στημίων τέχνης, ενώ καλείται να σχολιά-
ζει πολιτικά γεγονότα διεθνούς σημασίας 
σε μεγάλες τηλεοπτικές και ραδιοφωνι-
κές εκπομπές. Η ιστοσελίδα της ίδιας υπο-
στηρίζει ότι το περιοδικό Ms. την αναφέρει 
ως «φεμινίστρια του εικοστού πρώτου αιώ-
να».19 Οι ανακρίβειες και οι σκόπιμες παρα-
ποιήσεις που εμπλουτίζουν τις δημοσιεύ-
σεις και τις ομιλίες ήταν κάθε άλλο παρά 
εμπόδιο για τη δημοτικότητά της. Για την 

Reading Lolita in Tehran της Αζάρ Ναφισί. 
Δεδομένης της αναγνώρισης που έχει λά-
βει αυτό το βιβλίο, έχει ασκηθεί πλούσια 
κριτική στη γραφή της Ναφισί, τα επιχει-
ρήματα της οποίας δεν σκοπεύω να ανα-
παράγω εδώ.22 Ο στόχος μου είναι πιο συ-
γκεκριμένος: θέλω να εστιάσω στο πώς η 
περιγραφή που προσφέρει η Ναφισί για τις 
ζωές των γυναικών στο μεταεπαναστατικό 
Ιράν περιπλέκεται με μια σύντομη αναφο-
ρά στις πρόσφατες εξελίξεις στην ιρανική 
πολιτική, δίνοντας μια πολύ διαφορετι-
κή εικόνα. Αντί για την απλουστευτική ει-
κόνα του «έμφυλου απαρτχάιντ», προκύ-
πτει μια πιο ανάγλυφη αντίληψη για τις 
πολιτικές του μεταεπαναστατικού Ιράν, η 
οποία θα πρέπει να παρακινήσει τις φεμι-
νίστριες της εκκοσμίκευσης να αναθεωρή-
σουν πολλές υποθέσεις που κάνουν για το 
Ισλάμ, την έμφυλη ανισότητα και την πο-
λιτική χειραφέτηση. 
 Με τις λογοτεχνικές αξιώσεις του 
και την επίκληση των μεγάλων «δυτικών 
κλασικών», το Reading Lolita in Tehran 
της Ναφισί έρχεται σε αντίθεση με τα βι-
βλία της Μάντζι και της Χίρσι. Αυτό που 
το κάνει πιο ελκυστικό, μάλιστα, είναι το 
γεγονός ότι παίζει με το Lolita, το αρι-
στούργημα του Ναμπόκοφ με έναν τρόπο 
που καθιστά το αφήγημα της Ναφισί θελ-
κτικό προς τις ευαισθησίες που στέκονται 
κριτικά απέναντι στον έντονα καιροσκο-
πικό χαρακτήρα των άλλων κειμένων. Το 
Reading Lolita in Tehran είναι μια πρωτο-
πρόσωπη αφήγηση από την οπτική γωνία 
μιας Ιρανής καθηγήτριας αγγλικής φιλο-
λογίας (της Ναφισί) η οποία, αφού πα-
ραιτήθηκε από τη θέση της σε ένα ιρανι-
κό πανεπιστήμιο επειδή αγανάκτησε με 
τον θρησκευτικό έλεγχο του προγράμμα-
τος σπουδών, συγκέντρωσε κάποιες φοι-
τήτριές της στο σπίτι της για να τους δι-
δάξει τους κλασικούς συγγραφείς της 
δυτικής λογοτεχνίας. Η Ναφισί χρησιμο-
ποιεί αυτές τις συναντήσεις για να αποκη-
ρύξει τη θρησκευτική πολιτική κυριαρχία, 
αλλά και για να εκφράσει την ενστικτώδη 
απέχθειά της για τη σύγχρονη και την πα-
λαιότερη ιρανική πολιτισμική ζωή. Περι-
γράφει μια αποχαυνωτική εικόνα της ζωής 

δεν επιχειρεί να καταργήσει την πί-
στη, αλλά να καθιερώσει μια νέα 
σχέση με αυτήν. Εάν επιβιώσου-
με από τον σύγχρονο αυτό πόλεμο 
χωρίς αδιανόητες απώλειες, θα εί-
ναι επειδή αυτό το είδος φιλελευθε-
ρισμού δεν έχασε το κουράγιο του. 
Σκεφτείτε τη Μάντζι σαν νευρική 
απόληξη της Δύσης –σοκαριστική, 
ωμή, αλλά ευτυχώς ακόμα χαρμό-
συνα ζωντανή. 

Στη συνέχεια του άρθρου θα εστιάσω με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο φιλελεύθε-
ρο φαντασιακό στο οποίο στηρίζεται αυτή 
η λογοτεχνία, τώρα όμως θέλω να επικε-
ντρωθώ στον θεϊκό ρόλο που θεωρείται ότι 
μπορεί να παίξει το ίδιο φαντασιακό στον 
μουσουλμανικό κόσμο. Όχι μόνο θεωρείται 
ότι είναι προάγγελος ευτυχίας και ελέους 
για τους Ιρακινούς, ολόκληρη η χώρα των 
οποίων έχει καταστραφεί από τη στρατιω-
τική κατοχή των ΗΠΑ, αλλά υπόσχεται και 
να φέρει αρμονία στη σχέση κάθε μουσουλ-
μάνου ή μουσουλμάνας με την πίστη τους. 
Ο φιλόδοξος στόχος αυτής της φιλελεύθε-
ρης ατζέντας είναι συγκλονιστικός από την 
άποψη ότι έχει τόσο πολιτικό, όσο και θρη-
σκευτικό χαρακτήρα, και όπως θα εξηγήσω 
αργότερα, αυτός ο συγκεκριμένος συνδυα-
σμός του θρησκευτικού και του πολιτικού 
στοιχείου είναι που διαχωρίζει τη δεδομέ-
νη στιγμή της αυτοκρατορίας από την πα-
ραδοσιακή προσπάθεια της Αμερικής να 
καθιερώσει τη γεωπολιτική ηγεμονία της 
στον μη δυτικό κόσμο. 

Επιλεκτικές παραλείψεις

Στην ενότητα αυτή θα εστιάσω στο πώς οι 
παραλείψεις και οι ανακρίβειες, χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα αυτών των αφηγημάτων, 
έχουν συμβάλει στη διασφάλιση της μονό-
πλευρης απεικόνισης του Ισλάμ, η οποία 
ταιριάζει απόλυτα με τη ρητορική της κα-
τάκτησης και της μεταρρύθμισης που επι-
καλείται το σύγχρονο ευρωαμερικανικό 
συντηρητικό και νεοσυντηρητικό κατε-
στημένο. Για να εξηγήσω αυτό που θέλω 
να πω, θα χρησιμοποιήσω το περίφημο 
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αντιλαμβανόμαστε πως αυτή η απεικόνι-
ση της ιρανικής ζωής βασίζεται σε ανελέ-
ητες παραλείψεις. Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της περιόδου, η ιρανική θρησκευτική 
εξουσία έχει έρθει αντιμέτωπη με πολύ με-
γάλες προκλήσεις χάρη σε ένα τεράστιο 
μεταρρυθμιστικό κίνημα, στο οποίο έπαι-
ξαν κρίσιμο ρόλο οι γυναίκες,23 καθώς και 
τα πανεπιστήμια, που κατείχαν κεντρική 
θέση σ’ αυτόν τον πολιτικό μετασχηματι-
σμό. Αυτό, μάλιστα, συνάδει με τη μακρά 
ιρανική ιστορία των φοιτητικών κινημά-
των που έχουν συμβάλει σχεδόν σε όλα τα 
σημαντικά κινήματα διαμαρτυρίας που εμ-
φανίστηκαν στους νεωτερικούς χρόνους, 
συμπεριλαμβανόμενης της ανατροπής του 
Σάχη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επι-
τεύγματα των τριών τελευταίων δεκαετι-
ών είναι η εγκαθίδρυση του φεμινιστικού 
τύπου και της κριτικής ερμηνευτικής των 
ιερών κειμένων, κάτι που είναι μοναδικό 
στον μουσουλμανικό κόσμο.24 Κατά την 
ίδια περίοδο για την οποία γράφει η Να-
φισί τόσο υποτιμητικά, το Ιράν δημιούρ-
γησε μια κινηματογραφική παράδοση διε-
θνούς αναγνώρισης, η οποία ασκεί δριμεία 
κριτική σε διάφορες πλευρές της σύγχρο-
νης ιρανικής κοινωνίας και συνθέτει έναν 
βαθύ αναστοχασμό για το υπαρξιακό νό-
ημα της ίδιας της νεωτερικής ζωής. Όλα 
αυτά έγιναν με δυσκολία και μεγάλο κό-
στος από εκείνες και εκείνους που αγωνί-
στηκαν ενάντια στις ολοκληρωτικές δυνά-
μεις του θρησκευτικού κατεστημένου, το 
οποίο ηγείται του ιρανικού κρατικού μη-
χανισμού. Είναι, όμως, σημαντικό να ση-
μειωθεί ότι η διαφωνία δεν προήλθε μόνο 
από τις εκκοσμικευμένες αριστερές και φι-
λελεύθερες πλευρές, αλλά και από τους 
ίδιους τους κληρικούς, πολλοί από τους 
οποίους αρχικά υποστήριξαν την επα-
νάσταση, αλλά αργότερα άσκησαν πολύ 
έντονη κριτική στη διαφθορά του κατε-
στημένου και στον ολοκληρωτικό έλεγ-
χο.25 Με άλλα λόγια, η κοινωνική και πο-
λιτική κριτική έχει υπάρξει αναπόσπαστο 
κομμάτι της μεταεπαναστατικής ιρανικής 
ζωής. 
 Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, 
διαγράφονται παντελώς από τον παγερό 

στο μεταεπαναστατικό Ιράν, χωρίς καμία 
ομορφιά, χωρίς χρώμα, έμπνευση, ποίηση, 
διάλογο, συζήτηση και πολιτική αντιπαρά-
θεση. Μέσα σ’ αυτό το αποπνικτικό περι-
βάλλον, ο δυτικός λογοτεχνικός κανόνας 
είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προ-
σφέρει την ελπίδα της λύτρωσης με την 
ακατανίκητη δύναμή του να υποδαυλίζει 
την εξέγερση και την κριτική και την εγγε-
νή δυνατότητά του να εγείρει τον κριτικό 
αναστοχασμό. 
 Παρά τις διαφορές που παρουσιάζει 
το ύφος της Ναφισί σε σχέση με συγγρα-
φείς όπως η Χίρσι Άλι και η Μάντζι, το κε-
ντρικό μήνυμα του απομνημονεύματός της 
δεν είναι και τόσο διαφορετικό: οι ισλαμι-
κές κοινωνίες δεν έχουν ικανότητα σκέψης, 
αναστοχασμού και δημιουργικότητας, ενώ 
οι βίαιες τάσεις τους γίνονται ξεκάθαρες 
στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν 
τις γυναίκες. Σε κάποιο σημείο του βιβλί-
ου της, η Ναφισί, γενικεύοντας, ισχυρίζεται 
ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν οι Ιρα-
νές φοιτήτριες και οι Ιρανοί φοιτητές εί-
ναι να κολακεύουν δουλοπρεπώς τους κα-
θηγητές και τις καθηγήτριές τους, καθώς 
«από την πρώτη μέρα που πήγαν στο σχο-
λείο, τους μάθαιναν να αποστηθίζουν. Τους 
μάθαιναν ότι η άποψή τους δεν είχε καμία 
αξία» (σελ. 220). Οι διατυπώσεις αυτού του 
είδους συνδυάζονται με άσκοπες δηλώσεις 
όπως ότι «είναι καθολικά αδιαμφισβήτητη 
αλήθεια ότι αυτό που πρέπει να θέλει κάθε 
μουσουλμάνος, είτε πλούσιος είτε φτωχός, 
είναι μια εννιάχρονη παρθένα για σύζυγο» 
(σελ. 257). Η απέχθεια της Ναφισί για τους 
Ιρανούς και τους μουσουλμάνους έρχεται 
σε έντονη αντίθεση με τον υπέρμετρο θαυ-
μασμό της για τη Δύση: από τα πολιτισμι-
κά της επιτεύγματα έως το φαγητό της, τη 
γλώσσα της, τη λογοτεχνία της, τις σοκο-
λάτες και τις ταινίες της. Όπως έχει ήδη γί-
νει σαφές, το διπλό σχήμα της αποστροφής 
προς οτιδήποτε το μουσουλμανικό και της 
απόλυτης εξύψωσης κάθε δυτικού πράγμα-
τος αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό αυτού 
του είδους γραφής.
 Έχοντας έστω και μια στοιχει-
ώδη γνώση γύρω από το τι έχει συμβεί 
στο Ιράν τα τελευταία τριάντα χρόνια, 

μέσα στις συνθήκες της ισλαμικής κληρι-
κής κυριαρχίας, τότε πώς αυτό περιπλέκει 
την απλουστευτική διάγνωση ότι η ισλα-
μική κυριαρχία είναι πάντοτε ήδη καταπιε-
στική για τις γυναίκες; 
 Το βιβλίο της Ναφισί είχε ήδη γίνει 
αρκετά δημοφιλές όταν το Ιράν παρουσιά-
στηκε ως κομμάτι του «άξονα του κακού» 
από τον πρόεδρο Μπους και ανακοινώθη-
καν τα νεοσυντηρητικά σχέδια επίθεσης.29 
Είναι δύσκολο να μη διαβάσουμε τη Ναφι-
σί ως συγγραφέα που παρέχει την πολιτι-
σμική λογική για σχέδια αυτού του είδους, 
ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα εγκώμια που 
της έχει πλέξει το νεοσυντηρητικό κατε-
στημένο. Ο Μπέρναρντ Λούις, οριενταλι-
στής ιδεολόγος της τρέχουσας αυτοκρα-
τορικής περιπέτειας των ΗΠΑ στη Μέση 
Ανατολή, αποκαλεί το απομνημόνευμα 
«αριστούργημα», ενώ το John Hopkins 
School of Advanced International Studies, 
όπου η φίλη της, Φουάντ Ατζάμι, διευθύ-
νει το πρόγραμμα Μέσης Ανατολής, προ-
σέφερε στη Ναφισί μια υψηλόβαθμη θέση. 
Το γεγονός ότι προτάθηκε στη Ναφισί μια 
τέτοια θέση, παρόλο που δεν είχε κανένα 
ουσιώδες ιστορικό δημοσιεύσεων ή αντί-
στοιχη θέση σε παρόμοιo ίδρυμα, καταδει-
κνύει τη σημασία των υπηρεσιών που έχει 
προσφέρει στους απογόνους της αυτοκρα-
τορίας των ΗΠΑ. 
 Πέρα από την πολιτική στήριξη, η 
Ναφισί έχει προωθηθεί και ως πολιτισμικό 
είδωλο από εταιρείες που θέλουν να προ-
βάλουν ένα πρόσωπο κοινωνικής υπευθυ-
νότητας. Η κατασκευάστρια εταιρεία των 
πολυτελών αυτοκινήτων Audi, για παρά-
δειγμα, προώθησε την Αζάρ Ναφισί (μαζί 
με διασημότητες όπως ο David Bowie και 
ο ηθοποιός William H. Macy) ως μέρος 
της καμπάνιας «Never Follow» της αμερι-
κανικής Audi, στοχεύοντας στην πώληση 
της μάρκας σε εύπορους και μορφωμένους 
πιθανούς αγοραστές. Η Ναφισί έχει εμφα-
νιστεί σε διαφημίσεις της Audi σε ετερό-
κλητα περιοδικά, όπως το Vanity Fair, το 
Wired, το Golf Digest, το New Yorker και 
το Vogue (βλ. Salamon, 2004). Εφόσον οι 
διαφημίσεις αυτοκινήτων δεν προωθούν 
μόνο αυτοκίνητα, αλλά και κοινωνικές 

τρόπο με τον οποίο απεικονίζει το Ιράν η 
Ναφισί. Αντ’ αυτών, το αφήγημα αυτό ανα-
παράγει τις εικασίες του αναγνωστικού 
κοινού του, έχοντας πειστεί από τα κατορ-
θώματα της ίδιας του της άγνοιας, ότι το 
Ιράν δεν είναι τίποτα άλλο από έναν τόπο 
θρησκευτικού ζήλου, μισογυνισμού και 
ολοκληρωτισμού. Από αυτή την άποψη, το 
Reading Lolita in Tehran ταιριάζει απόλυτα 
με το οριενταλιστικό παράδειγμα: αναπα-
ράγει και επιβεβαιώνει τις εντυπώσεις του 
δυτικού κοινού του, και δεν αφήνει περι-
θώρια έκπληξης ή αμφισβήτησης σχετικά 
με ό,τι θεωρεί το κοινό αυτό ότι γνωρίζει 
ήδη για το Ιράν και την πλούσια πολιτισμι-
κή και πολιτική ιστορία του. Όπως και ο δι-
άσημος πίνακας Γυναίκες του Αλγερίου του 
Delacroix, έτσι και το πεζογράφημα της 
Ναφισί διανθίζει την τοιχογραφία των αβά-
σιμων και προκατειλημμένων εντυπώσεων 
που φέρνει η παρατηρήτρια στην ανάγνω-
ση του εν λόγω αντικειμένου.26 Δεν μπο-
ρούμε να μην αναρωτηθούμε πώς θα τα είχε 
πάει το βιβλίο της Ναφισί αν είχε αιφνιδιά-
σει τις αναγνώστριές του με κοινωνικά δε-
δομένα που δεν χωράνε ακριβώς στη δομή 
των προσδοκιών τους, όπως το γεγονός ότι 
το ποσοστό των εγγράμματων γυναικών 
εκτινάχθηκε την περίοδο της ισλαμικής κυ-
ριαρχίας, από 35,5% το 1976 σε 74,2% το 
1996, ή ότι οι Ιρανές γυναίκες ξεπερνούν το 
60% του φοιτητικού πληθυσμού της ανωτά-
της εκπαίδευσης, ή ότι στο μεταεπαναστα-
τικό Ιράν είχαν εκλεγεί στη Βουλή περισ-
σότερες γυναίκες εκπρόσωποι από ότι στο 
Κογκρέσο των ΗΠΑ (Bahramitash, 2006, 
σελ. 235).27 Επιπλέον, το ποσοστό αύξησης 
του πληθυσμού μειώθηκε από 3,2% το 1980 
σε 1,2% το 2001, ως συνέπεια μιας από τις 
πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες οικογενει-
ακού προγραμματισμού και δημόσιας υγεί-
ας που έχουν οργανωθεί στην πρόσφατη 
ιστορία.28 Πώς να συμβιβάσουμε αυτές τις 
στατιστικές με την κυριαρχία των κληρι-
κών του Ισλαμ, οι οποίοι –όπως γνωρίζουν 
οι Δυτικοί με απόλυτη βεβαιότητα– φυλα-
κίζουν και κακοποιούν τις γυναίκες μέσα 
στα αιμομικτικά τους σπίτια; Εάν πράγμα-
τι οι Ιρανές έχουν καταφέρει να πετύχουν 
αυτήν την πολιτική και υλική χειραφέτηση 
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ουσία της. Είναι δύσκολο να αποφύγουμε 
το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες τα βάσανα 
των οποίων επιχειρεί η Ναφισί να περιγρά-
ψει πρέπει να καταστραφούν προσωπικά, 
τόσο στο επίπεδο της αφήγησης, όσο και 
σε αυτό της εικόνας, ούτως ώστε να γίνουν 
ξανά σεβαστές ως «φυλακισμένες παρθέ-
νες» της βίας του Ισλάμ. Το γεγονός ότι 
το βιβλίο της Ναφισί έχει εγκωμιαστεί από 
φεμινίστριες συγγραφείς όπως η Susan 
Sontag και η Margaret Atwood είναι ανη-
συχητικό, από την άποψη ότι ακόμα και οι 
συγγραφείς που ασκούν μαχητική κριτική 
στον συντηρητισμό που σαρώνει την Ευ-
ρώπη και την Αμερική αδυνατούν να δουν 
τις επικίνδυνες παραλείψεις που ενσαρκώ-
νουν κείμενα όπως αυτό της Ναφισί, κα-
θώς και τα ευρύτερα πολιτικά εγχειρήμα-
τα που εξυπηρετούν.30 Είναι σημαντικό να 
μάθουν οι φεμινίστριες συγγραφείς και 
οι κριτικοί του πολιτισμού να κάνουν πιο 
κριτικές αναγνώσεις αυτών των κειμένων, 
οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στην 
εξοικείωση με τις πολυπλοκότητες και τις 
αμφισημίες που χαρακτηρίζουν ακόμα και 
το περιφρονημένο ιρανικό κληρικό καθε-
στώς και τις πολιτικές της εναντίωσης που 
έχει γεννήσει.

Τι συμβαίνει όμως με την κακοποίηση γυ-
ναικών στο Ισλάμ;

Σ’ αυτό το σημείο, η αναγνώστρια ίσως 
ενίσταται, θεωρώντας ότι ενώ οι αφηγή-
σεις για το πόσο υποφέρουν οι μουσουλ-
μάνες γυναίκες έχουν πράγματι χρησιμο-
ποιηθεί καιροσκοπικά για το συμφέρον 
μιας πολιτικής ατζέντας, οι ισλαμικές κοι-
νωνίες δεν έχουν να παρουσιάσουν κά-
ποιο ιστορικό απαγόρευσης των μισογύ-
νικων πρακτικών εναντίον των γυναικών, 
όπως τα «εγκλήματα τιμής», ο λιθοβολι-
σμός γυναικών μέχρι θανάτου για τη διά-
πραξη μοιχείας, τα καταπιεστικά σεξουα-
λικά ήθη, ο έμφυλος διαχωρισμός και ούτω 
καθεξής. Πώς μπορεί κάποια που ενδιαφέ-
ρεται για την ευημερία των γυναικών να 
μην ασκεί κριτική και να μην καταδικά-
ζει αυτές τις απερίγραπτες φρικαλεότη-
τες; Επιχειρώντας να απαντήσω αυτό το 

ταυτότητες, η προώθηση της Ναφισί από 
την Audi δείχνει τον βαθμό στον οποίο η 
ειλικρινής ανησυχία για το καλό των μου-
σουλμάνων γυναικών στερείται κριτικού 
περιεχομένου και έχει περιοριστεί σε ένα 
εμπορευματοποιημένο σύμβολο της μόδας 
της αφρόκρεμας. Το εγχείρημα «Διάσωση 
των Μουσουλμάνων Γυναικών» θυμίζει την 
εποχή της καμπάνιας «Σώστε τη Φάλαινα»: 
Αν και η τελευταία μπορεί να συνέβαλε 
στην ευημερία του είδους που σκόπευε να 
προστατεύσει, φοβάμαι πως η πρώτη ενδέ-
χεται να έχει καταστρέψει το ίδιο το αντι-
κείμενο που προασπίζεται.
 Το συμπέρασμα αυτό αντανακλά 
και την αξιολόγηση του Χαμίντ Νταμπα-
σί στην ολέθρια κριτική που έγραψε για το 
Reading Lolita in Tehran. Πέρα από τον πο-
λιτικό σκοπό που εξυπηρετεί το κείμενο, ο 
Νταμπασί ασκεί κριτική και στο εξώφυλλο 
για την «εμβληματική διάρρηξη» που κάνει. 
Το εξώφυλλο του βιβλίου δείχνει δυο νεαρές 
γυναίκες με μαντίλες που έχουν προσηλω-
θεί ενθουσιωδώς σε ένα κείμενο, το οποίο 
η αναγνώστρια υποθέτει ότι είναι η Lolita 
«στην Τεχεράνη». Ο Νταμπασί αποδεικνύει 
ότι πρόκειται για μια κομμένη εκδοχή μιας 
αυθεντικής φωτογραφίας που απεικόνιζε 
δυο νεαρές φοιτήτριες, οι οποίες διάβαζαν 
μια από τις κορυφαίες εφημερίδες της αντι-
πολίτευσης που είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ 
για την εκλογή του μεταρρυθμιστή υπο-
ψήφιου Χατάμι, η επιτυχία του οποίου είχε 
αποδοθεί από πολύ κόσμο στις ψήφους των 
γυναικών και της νεολαίας του Ιράν. Όπως 
υποστηρίζει ο Νταμπασί, λογοκρίνοντας τη 
φωτογραφία και απογυμνώνοντάς την από 
το ιστορικό της πλαίσιο, το βιβλίο απογυ-
μνώνει αυτές τις νεαρές γυναίκες «από την 
ηθική τους ευφυΐα και τη συμμετοχή τους 
στις δημοκρατικές φιλοδοξίες της πατρίδας 
τους, ανάγοντάς τες σε ένα αποικιοκρατι-
κό χαρέμι». Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον 
το εξώφυλλο τοποθετεί τις έφηβες γυναί-
κες με μαντίλες στο πλαίσιο του περίφημου 
βιβλίου του Ναμπόκοφ για την παιδοφιλία, 
αναπαράγει μια παλιά οριενταλιστική φα-
ντασίωση γύρω από τον αιμομικτικό χα-
ρακτήρα της Ανατολής, η οποία είναι ταυ-
τόχρονα απωθητική και δελεαστική στην 

ανομίας, χάους, κακοδιαχείρισης και υπο-
σιτισμού δεν ήταν οι Αφγανές γυναίκες, 
αλλά οι πολέμαρχοι και οι έμποροι ναρκω-
τικών και όπλων.32

 Θέλω τώρα να εμπλουτίσω τα επι-
χειρήματα αυτά, εστιάζοντας στο πολυ-
συζητημένο ζήτημα των «εγκλημάτων τι-
μής». Πρόκειται για μια πρακτική που έχει 
καταδικαστεί από πολλές πλευρές και έχει 
τραβήξει τη διεθνή προσοχή των μέσων 
ενημέρωσης, ακόμα και πριν τα γεγονό-
τα της 11ης Σεπτεμβρίου, μετά τα οποία 
αναδείχθηκε δραματικότερα στη λογοτε-
χνία που αναλύω εδώ. Το «έγκλημα τιμής» 
αντιμετωπίζεται γενικά ως «ισλαμική πρα-
κτική», όπου οι γυναίκες που θεωρούνται 
ύποπτες για παράνομη σεξουαλική συ-
μπεριφορά δολοφονούνται από αρσενικά 
μέλη της οικογένειας. Η πρακτική αυτή θα 
μπορούσε να συγκριθεί με γυναικοκτονίες 
που διαπράττουν συχνά οι άντρες σε πολ-
λές δυτικές κοινωνίες. Ας σκεφτούμε, για 
παράδειγμα τις εξής συγκρίσιμες στατι-
στικές: πολλές αναφορές δείχνουν ότι στο 
Πακιστάν, μια χώρα 140 εκατομμυρίων κα-
τοίκων, δολοφονούνται ετησίως σχεδόν 
1.000 γυναίκες (το Πακιστάν, όπως και η 
Ιορδανία, παρουσιάζει ένα από τα υψη-
λότερα ποσοστά κρουσμάτων «εγκλημά-
των τιμής»).33 Το Εγχείρημα για την Πρό-
ληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας [Family 
Violence Prevention Project], από την 
άλλη, αναφέρει ότι περίπου 1.500 γυναί-
κες δολοφονούνται κάθε χρόνο από τους 
συζύγους ή τους συντρόφους τους, δολο-
φονίες που χαρακτηρίζονται ως «εγκλή-
ματα πάθους» στις ΗΠΑ, ο πληθυσμός 
των οποίων ανέρχεται στα 280 εκατομμύ-
ρια (στις ΗΠΑ, πάνω από τρεις γυναίκες 
δολοφονούνται καθημερινά από τους συ-
ντρόφους ή τους συζύγους τους).34 Παρά 
τον παραλληλισμό αυτών των στατιστι-
κών, οι αναλύσεις των «εγκλημάτων τιμής» 
γίνονται πολύ σπάνια σε συγκριτικό πλαί-
σιο. Αντ’ αυτού, οι περισσότερες αναλύ-
σεις παρουσιάζουν τα «εγκλήματα τιμής» 
ως σύμπτωμα της «ισλαμικής κουλτού-
ρας» (αξίζει να σημειωθεί ο συνδυασμός 
θρησκείας και κουλτούρας στη συγκεκρι-
μένη διατύπωση), ενώ οι γυναικοκτονίες 

ερώτημα, θα ξεκινήσω δηλώνοντας κατη-
γορηματικά ότι αναγνωρίζω πλήρως το γε-
γονός ότι οι γυναίκες στις μουσουλμανι-
κές κοινωνίες υποφέρουν από την άδικη 
μεταχείριση: υφίστανται δυσανάλογες δια-
κρίσεις και βία· πολλά ισλαμικά διατάγμα-
τα και πρακτικές διαιωνίζουν την έμφυλη 
ανισότητα· πολύ συχνά οι γυναίκες κατη-
γορούνται για την καταπάτηση των υποτι-
θέμενων πρωτοκόλλων που ορίζουν τη σω-
στή έμφυλη συμπεριφορά. Ωστόσο, όποια 
φεμινίστρια ενδιαφέρεται για τη βελτίω-
ση της μοίρας των μουσουλμάνων γυναι-
κών, δεν πρέπει να ρίχνει πρώτο το χαρτί 
του κακοποιητικού Ισλάμ, αλλά να εκκινεί 
από τους όρους που καθορίζουν ποια βίαιη 
πράξη αξίζει τη διαμαρτυρία της, για ποιες 
γυναίκες γίνεται αυτή η διαμαρτυρία, υπό 
ποιες συνθήκες και με ποιο σκοπό. 
 Στο παρόν άρθρο, έχω εστιάσει 
στον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται 
στις μέρες μας τα δεινά των μουσουλμάνων 
γυναικών μέσα σε ετερόκλητα επιχειρημα-
τολογικά πλαίσια, με σκοπό την αιτιολό-
γηση των παρεμβάσεων και των πολιτικών 
εγχειρημάτων που έχουν μικρή ή και καμία 
σχέση με την ευημερία των εν λόγω γυναι-
κών. Φοβάμαι πως αυτή η διττή επιστρά-
τευση του κακοποιητικού Ισλάμ δεν μπο-
ρεί παρά να εντείνει τη βία που ασκείται 
στις μουσουλμάνες, αντί να τις προστα-
τεύσει από αυτήν. Όπως έχει αποδειχθεί 
στην αποικιοκρατική και μεταποικιοκρα-
τική ιστορία, οι προσπάθειες να επιβληθεί 
η «ελευθερία των γυναικών» από τα πάνω 
καταλήγουν συχνά σε θεαματικές κοινωνι-
κοπολιτικές καταστροφές. Αυτό συνέβαινε 
στον Καύκασο επί σοβιετικής κυριαρχίας, 
στο Ιράν και στην Τουρκία επί της τυραννι-
κής γηγενούς κυριαρχίας και στην Ινδία και 
την Αίγυπτο υπό την αιγίδα του αποικιο-
κρατικού νόμου.31 Το Αφγανιστάν είναι ένα 
πιο πρόσφατο παράδειγμα, όπου για μια 
ακόμη φορά, τόσο οι φεμινίστριες, όσο και 
μη φεμινίστριες επευφημούσαν την εισβο-
λή των ΗΠΑ για την απελευθέρωση των 
«μπουρκοφορεμένων» Αφγανών γυναικών 
από την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Όπως 
φάνηκε μετά τον πόλεμο, εκείνοι που επω-
φελήθηκαν από την επακόλουθη συνθήκη 
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ενδιαφέρον για τις μουσουλμάνες γυ-
ναίκες συνδέεται με παράδοξο τρόπο και 
επηρεάζεται βαθιά από τον εκπολιτιστι-
κό λόγο που πλαισιώνει τη συνάντηση της 
Ευρώπης και της Αμερικής με το Ισλάμ 
αυτή τη στιγμή. Οποιαδήποτε φεμινιστι-
κή συμβολή στον διασυρμό του Ισλάμ δεν 
εξυπηρετεί ούτε τις μουσουλμάνες, ούτε 
τον αγώνα για έμφυλη δικαιοσύνη. Αντι-
θέτως, επανεγγράφουν τον πολιτισμι-
κό και εκπολιτιστικό διαχωρισμό που έχει 
χρησιμεύσει ως υπόβαθρο νεοσυντηρη-
τικών αλλά και φιλελεύθερων πολιτικών 
αυτή την τραγική στιγμή της ιστορίας. 
 Η επιζήμια φύση της «κουλτού-
ρας και της θρησκείας» ως επεξηγημα-
τικό παράδειγμα για τις μισογύνικες και 
σεξιστικές πρακτικές έχει δεχθεί κριτι-
κή και έχει εκτεθεί από διάφορες φεμινί-
στριες της μεταποικιοκρατικής θεωρίας. 
Επιπλέον, η επανεμφάνιση αυτή τη στιγ-
μή του εκπολιτιστικού πολέμου μεταξύ 
του «Ισλάμ και της Δύσης» αποτελεί προ-
ειδοποίηση για τη χρηστικότητά του, η 
οποία κάθε άλλο παρά έχει εξαντληθεί. Το 
έργο που έχει ανατεθεί στο σχήμα λόγου 
των «εγκλημάτων τιμής» στο φαντασιακό 
του απόηχου της 11ης Σεπτεμβρίου μπο-
ρεί να γίνει κατανοητό μέσα από μια σύ-
ντομη εξέταση της δραματικής ανόδου και 
πτώσης της Νόρμα Χούρι, η οποία αυτο-
προσδιορίζεται ως γηγενής της Ιορδανίας 
και υπογράφει μια από τις πλέον εξωφρε-
νικές αφηγήσεις που έχουν δημοσιευτεί τα 
τελευταία χρόνια για αυτό το ζήτημα, με 
τίτλο Forbidden Love: A Harrowing Story 
of Love and Revenge in Jordan.36 Το βιβλίο 
που πολλοί έχουν περιγράψει ως «ιστο-
ρία πένθους, πάθους και οργής» αποτελεί 
μαρτυρία της δολοφονίας μιας φίλης από 
τους συγγενείς της λόγω της ερωτικής 
σχέσης που διατηρούσε με έναν χριστιανό 
και της καταδίωξης της ίδιας της συγγρα-
φέως σε έναν υποτιθέμενο «θηριώδη κώ-
δικα συμπεριφοράς της ερήμου» (Mydans, 
2003). Λίγο μετά την κυκλοφορία του, 
το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ στην κατη-
γορία των πεζογραφημάτων σε διάφορες 
χώρες, όπως η Αυστραλία, όπου δόθηκε 
άσυλο στη συγγραφέα για «καταδίωξη με 

που διαπράττονται από άντρες στις ΗΠΑ 
παρουσιάζονται είτε ως πράξεις ατομικής 
παθολογίας είτε ως υπερβολικό πάθος. Με 
τη λογική αυτή, η συμπεριφορά των Αμερι-
κανών αντρών παρουσιάζεται ως αποτέλε-
σμα της ζήλιας (ενός «φυσικού» συναισθή-
ματος) ενάντια στους σεξουαλικούς τους 
αντίζηλους (παρόλο που παρασέρνονται 
από την ισχύ της ζήλιας), ενώ οι μουσουλ-
μάνοι άντρες θεωρείται ότι εξαναγκάζονται 
από την «κουλτούρα τους» να πραγματώ-
νουν τυφλά και με παράλογο τρόπο τα μι-
σογύνικα ήθη και έθιμά της. Με άλλα λό-
για, εξασφαλίζεται έτσι η εξατομικευμένη 
ανάλυση της ενδοοικογενειακής βίας στη 
Δύση, σε αντιδιαστολή με μια ταυτολογι-
κή ανάλυση της «ισλαμικής κουλτούρας». 
Η παραδοχή αυτής της υπόθεσης συνεπά-
γεται ότι η κατάλληλη στρατηγική για την 
καταπολέμηση αυτής της μορφής βίας στη 
Δύση είναι ο μετασχηματισμός της ατομι-
κής συμπεριφοράς, ενώ στις μουσουλμανι-
κές κοινωνίες χρειάζεται μεταρρύθμιση, αν 
όχι εξάλειψη της «ισλαμικής κουλτούρας».35 
Αυτή η πολεμική ανάλυση, με την πρόθε-
σή της να ποσοτικοποιήσει τον σεξισμό (η 
Δύση έχει λιγότερο σεξισμό· το Ισλάμ έχει 
περισσότερο), δεν καταφέρνει να αναγνω-
ρίσει ότι και οι δύο μορφές βίας είναι εξί-
σου πολιτισμικές και έμφυλες, ενώ κάθε μία 
βασίζεται σε ξεχωριστές εκτιμήσεις της κα-
θυπόταξης των γυναικών, της σεξουαλικό-
τητας, των σχέσεων συγγένειας και διάφο-
ρων μορφών αντρικής βίας. Κάθε είδους 
αντίσταση σε αυτές τις διαφορετικές (αλλά 
συγκρίσιμες) πράξεις αντρικής βίας απαιτεί 
μια ακριβή και γειωμένη κατανόηση των 
κοινωνικών σχέσεων και της πολιτισμικής 
γραμματικής που δίνουν νόημα και ουσία 
σε αυτού του είδους τις πράξεις. 
 Το επιχείρημά μου είναι αρκετά 
απλό και ξεκάθαρο: κανένα λογοθετικό 
αντικείμενο δεν έχει μια απλή σχέση με την 
πραγματικότητα που υποτίθεται ότι υποδη-
λώνει. Αντιθέτως, οι αναπαραστάσεις των 
δεδομένων, των αντικειμένων και των γε-
γονότων μεσολαβούνται βαθιά από τα πε-
δία εξουσίας στα οποία κυκλοφορούν και 
μέσα από τα οποία αποκτούν συγκεκριμένο 
σχήμα και μορφή. Συνεπώς, το σύγχρονο 

σύμφωνα με τις οποίες, ο ίδιος ο Τσένεϊ 
είχε συντάξει μια συστατική επιστολή, πα-
ροτρύνοντας την κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας να εγκρίνει την αίτηση της Χούρι για 
άδεια διαμονής.41

 Παρά τα κοινωνικά δεδομένα που 
συσσωρεύτηκαν γύρω από την απάτη της 
Χούρι, οι σχολιαστές διαμόρφωσαν σύ-
ντομα την κοινή άποψη ότι η πραγματική 
δύναμη του βιβλίου της δεν έγκειται στην 
προσωπική ή ατομική του αφήγηση, αλλά 
στην ευρύτερη αλήθεια που σκιαγραφεί 
όσον αφορά στην πρωτόγνωρη ιστορία 
της καθυπόταξης των γυναικών από το 
Ισλάμ. Το αντίκρυσμα της αφήγησης της 
Χούρι στην πραγματικότητα άρχισε να 
συνδέεται όλο και περισσότερο με μια ευ-
ρύτερη πραγματικότητα που καταγράφει 
το βιβλίο, μια πραγματικότητα η αλήθεια 
της οποίας είναι ήδη γνωστή στον δυτι-
κό κόσμο. Το γεγονός αυτό θυμίζει την εύ-
νοια που συνεχίζει να απολαμβάνει η Χίρ-
σι Άλι παρά την αποκάλυψη ότι και εκείνη 
ψεύδεται για το πόσο υπέφερε προσωπι-
κά στα χέρια των ισλαμικών παραδόσεων. 
Η κυρίαρχη παραδοχή που εξασφαλίζει 
την επικράτηση μιας κοινής άποψης είναι 
ότι εφόσον τα θύματα του Ισλάμ δεν εί-
ναι άτομα αλλά συλλογικότητες, δεν μπο-
ρεί να διαψευστεί η ουσιαστική αγριότητά 
του, καθώς υπερβαίνει το (καθαρά) εμπει-
ρικό πεδίο.42 Διερευνώντας τον δημόσιο 
διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό 
το εκδοτικό σκάνδαλο, εντυπωσιάστηκα 
από την απουσία αναλύσεων για τον ευ-
ρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό ρόλο που 
έπαιξαν κείμενα όπως αυτό της Χούρι για 
το ευρωαμερικανικό κοινό και την τροφο-
δότηση της ακόρεστης επιθυμίας του για 
ακόμα περισσότερες οδυνηρές ιστορίες 
ισλαμικής φρικαλεότητας. 
 Δεδομένης της επιτυχίας της Χού-
ρι, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι 
το βιβλίο της, όπως και όλα τα συναφή 
βιβλία, δεν εκφράζει απλώς την κυρίαρ-
χη άποψη για την κακοποίηση των γυναι-
κών από το Ισλάμ, αλλά αποτελεί κι ένα 
κρίσιμο μέσο παραγωγής αυτής της άπο-
ψης στον απόηχο των γεγονότων της 11ης 
Σεπτεμβρίου. Αυτή η κοινή άποψη για τον 

βάση το φύλο».37 Η κλιμάκωση του μεσου-
ρανήματος της Χούρι, ωστόσο, ανατράπη-
κε δραματικά όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε 
επινοήσει διάφορα σημεία της ιστορίας της, 
συμπεριλαμβανόμενου του ισχυρισμού ότι 
είχε ζήσει στην Ιορδανία και είχε βιώσει τη 
βία που περιέγραφε στο βιβλίο της και στις 
δημόσιες εμφανίσεις της με τόσο συγκινη-
τικό τρόπο.38 Μάλιστα, αρκετό καιρό πριν 
δημοσιοποιηθούν αυτές οι αποκαλύψεις, η 
Εθνική Επιτροπή για τις Γυναίκες στην Ιορ-
δανία (πρωτοπόρα οργάνωση για την κα-
ταπολέμηση της πρακτικής των «εγκλη-
μάτων τιμής») είχε προειδοποιήσει τους 
εκδότες της Χούρι, Random House και 
Simon & Schuster, ότι το βιβλίο της περι-
είχε πάνω από εβδομήντα πραγματολογι-
κά λάθη, οι εκδότες, όμως, αρνήθηκαν να 
διερευνήσουν τις προειδοποιήσεις αυτές, 
επιλέγοντας να «συμπαρασταθούν στη 
συγγραφέα τους» (Kremmer, 2004). Έπει-
τα από τους προβληματισμούς που εκφρά-
στηκαν σχετικά με την έλλειψη επιτήρησης 
στον έλεγχο των εκδόσεων που αφορούν 
το Ισλάμ, ο διευθυντής των εκδόσεων 
HarperCollins παραδέχτηκε ότι οι προδια-
γραφές ήταν πράγματι χαμηλές, δεδομένης 
της «παγκόσμιας ζήτησης για μη μυθοπλα-
στικά πεζογραφήματα, ιδιαίτερα για βιβλία 
που διαιωνίζουν τα αρνητικά στερεότυπα 
για τους ισλαμιστές άντρες, η οποία προ-
έκυψε μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμ-
βρίου» (Legge, 2004).39 Δεν προκαλεί, λοι-
πόν, καμία έκπληξη η αναφορά ότι, όπως 
και πολλές άλλες συγγραφείς αυτής της μη 
μυθοπλαστικής πεζογραφίας, η Χούρι χαί-
ρει σημαντικής διπλωματικής και πολιτικής 
υποστήριξης από τα ανώτατα πόστα της κυ-
βέρνησης του Μπους. Η Elizabeth Cheney, 
για παράδειγμα, κόρη του Αντιπροέδρου 
Richard Cheney, είχε προωθήσει και υπο-
στηρίξει την έκδοση του Forbidden Love ως 
αναπληρώτρια βοηθός του γραμματέα του 
κράτους που είχε αναλάβει την Πρωτοβου-
λία για τη Σύμπραξη με τη Μέση Ανατο-
λή [Middle East Partnership Initiative], ένα 
πρόγραμμα χρηματοδότησης 100 εκατομ-
μυρίων δολαρίων που προωθεί τις πολιτι-
κές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην 
περιοχή.40 Υπάρχουν, επίσης, αναφορές, 
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την πολιτική αντιπροσώπευση. Η λογι-
κή πίσω από αυτό το εγχείρημα είναι αρ-
κετά απλή. Σύμφωνα με τη διατύπωση της 
συντάκτριας των New York Times, Barbara 
Crossette: «Όταν αυξάνεται η επιρροή των 
γυναικών...δυναμώνει το μετριοπαθές κέ-
ντρο, ενισχύοντας την οικονομική σταθε-
ρότητα και τη δημοκρατική τάξη» (σελ. 4). 
Η συμβατική λογική φαίνεται να λέει ότι 
εφόσον ο φεμινισμός είναι «το αντίθετο 
του φονταμενταλισμού»,43 και οι φοντα-
μενταλιστές υποτίθεται ότι μισούν τη δη-
μοκρατία, η ενδυνάμωση των γυναικών θα 
διευρύνει τον αγώνα του φεμινισμού, γε-
γονός το οποίο θα βοηθήσει στην εξάλει-
ψη του ισλαμικού φονταμενταλισμού.
 Πέρα από το πιο περίπλοκο γε-
γονός ότι πολλά ισλαμικά κινήματα –τα 
οποία χαρακτηρίζονται υποτιμητικά ως 
φονταμενταλιστικά στη βιβλιογραφία που 
παραθέτω εδώ– επιχειρούν να διευρύνουν 
τον πολιτικό διάλογο στον μουσουλμα-
νικό κόσμο και όχι να τον περιορίσουν,44 
θέλω να θέσω υπό διερώτηση την επιπό-
λαιη εξίσωση της δημοκρατίας με την κοι-
νωνικοοικονομική κατάσταση των γυναι-
κών, δηλαδή την ιδέα ότι προωθώντας τη 
δεύτερη, εξασφαλίζεται αυτόματα η πρώ-
τη. Η εξίσωση αυτή ελέγχεται πολύ εύκο-
λα αν σκεφτούμε τις συνθήκες στις οποί-
ες ζούσαν οι γυναίκες στο Ιράκ πριν τον 
πρώτο πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράκ 
το 1990. Παρά το γεγονός ότι το Ιράκ δεν 
ήταν δημοκρατία όταν ήταν πρόεδρος ο 
Σαντάμ Χουσεΐν , οι Ιρακινές παρουσίαζαν 
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αλφαβη-
τισμού στον τρίτο κόσμο και είχαν σημα-
ντική παρουσία σε διάφορα επαγγέλματα, 
συμπεριλαμβανόμενων των στρατιωτι-
κών και διοικητικών αξιωμάτων. Κατά την 
ακμή της οικονομικής ανόδου του Ιράκ, ο 
Σαντάμ Χουσεΐν εφάρμοσε μια σειρά πο-
λιτικών για να προσελκύσει τις γυναί-
κες στην εργασία, δίνοντάς τους κίνητρα 
όπως γενναιόδωρες άδειες μητρότητας, 
ισότιμες αμοιβές και οφέλη, καθώς και δω-
ρεάν ανώτατη εκπαίδευση.45 Από αυτή την 
άποψη, το Ιράκ δεν διέφερε από κάποιες 
σοσιαλιστικές χώρες (όπως η Κούβα, η 
πρώην Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική 

πρωτόγνωρο μισογυνισμό του Ισλάμ –για 
τον εγγενή φονταμενταλισμό του– εξα-
σφαλίζεται μέσα από μια εξίσου αναγω-
γιστική αναπαράσταση της «Δύσης» ως 
χώρου ατελείωτων δυνατοτήτων και απε-
λευθέρωσης για τις γυναίκες. Είναι δύσκο-
λο να αποφύγουμε το συμπέρασμα που δι-
ατυπώνει η Γουέντι Μπράουν στο βιβλίο 
της για τον φιλελεύθερο λόγο της ανεκτι-
κότητας, ότι «έχουμε ανάγκη τον φοντα-
μενταλισμό, τον προβάλλουμε, μάλιστα, 
και τον παράγουμε αλλού, για να αυτοπα-
ρουσιαζόμαστε ως ελεύθεροι» (Regulating, 
σελ.189). Τι θα συνέβαινε αν αντιπαραθέ-
ταμε τις αφηγήσεις περί «εγκλημάτων τι-
μής» με τα εξίσου κατακριτέα «εγκλήματα 
πάθους» με σκοπό να αναθεωρήσουμε τις 
καταστατικές παραδοχές για τους τρόπους 
με τους οποίους αποδίδονται στην αντρική 
βία ξεχωριστά νοήματα, με αποτέλεσμα να 
συντηρείται και να αναπαράγεται σε δια-
φορετικά καθεστώτα έμφυλης ανισότητας; 
Τι είδους φεμινιστικά εγχειρήματα και συμ-
μαχίες θα έπαιρναν ζωή και δύναμη μέσα 
από την ενασχόληση με την ιδιαιτερότητα 
της διαφοράς –αντί της ανωτερότητας της 
διαφοράς; Πώς θα μπορούσε μια συμμαχία 
αυτού του είδους να δημιουργήσει μια κρι-
τική οπτική των σύγχρονων και παλαιότε-
ρων αυτοκρατορικών φιλοδοξιών της ευ-
ρωαμερικανικής εξουσίας;

Γυναίκες, δημοκρατία και ελευθερία

Στις δύο τελευταίες ενότητες, θα εξετάσω 
το έργο που επιτελεί η ρητορική της δημο-
κρατίας και της ελευθερίας στον «πόλεμο 
κατά της τρομοκρατίας», εστιάζοντας στην 
κοσμικότητα αυτής της ρητορικής και των 
καταστατικών παραδοχών της. Ακόμη και 
σε μια πρόχειρη αναζήτηση στα μέσα ενη-
μέρωσης, γίνεται φανερό ότι στις μέρες 
μας, τόσο οι προοδευτικοί, όσο και οι συ-
ντηρητικοί σχεδιαστές στρατηγικών συμ-
φωνούν πως μια από τις αποτελεσματικό-
τερες στρατηγικές για την εξάλειψη του 
ισλαμικού φονταμενταλισμού έγκειται 
στην ενδυνάμωση των μουσουλμάνων γυ-
ναικών, παρέχοντάς τους εκπαίδευση και 
πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους και 

κύριος λόγος για την αποτροπή της ισλα-
μικής επιτυχίας στις εκλογές. Αξίζει να ση-
μειωθεί για ακόμα μία φορά η ξεκάθαρη 
αντιστοιχία ανάμεσα στα ευρωαμερικανι-
κά στρατηγικά συμφέροντα και την ευημε-
ρία των γυναικών, ανάμεσα στη δημοκρα-
τία (η οποία ορίζεται στενά με εκλογικούς 
όρους) και την κατάσταση των γυναικών.
 Σε ένα άρθρο γνώμης που έγρα-
ψε για τους New York Times πριν τις αμε-
ρικανικές εκλογές του 2004, η Barbara 
Ehrenreich έκανε μια σπαρακτική έκκλη-
ση για τη θεσμοθέτηση της δημοκρατί-
ας μέσω της νομοθεσίας για την ελευθε-
ρία των γυναικών. Η Ερενράικ υποστήριζε 
το αυτοβιογραφικό πεζογράφημα Inside 
the Kingdom της Κάρμεν μπιν Λάντεν ως 
το μανιφέστο που θα πρέπει να ενστερνι-
στούν όλοι οι Δημοκράτες σε σχέση με την 
πολιτική τους απέναντι στον μουσουλμα-
νικό κόσμο. Όπως αναφέρεται παραπά-
νω, το Inside the Kingdom είναι η αφήγη-
ση της μπιν Λάντεν για την πολυτελή ζωή 
που έζησε στην Ελβετία, όπου μεγάλωσε 
και ζει μέχρι και σήμερα, και στη Σαουδι-
κή Αραβία, όπου έζησε αρκετά χρόνια ως 
η μοναδική σύζυγος ενός από τους πλού-
σιους απογόνους της οικογένειας μπιν Λά-
ντεν. Εκτός από τις ελάχιστες σκανδαλι-
στικές λεπτομέρειες που προσθέτει η μπιν 
Λάντεν για τη φανατισμένη συμπεριφορά 
του γνωστού Οσάμα και κουνιάδου της, το 
μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καταγράφει 
τον κλειστοφοβικό χαρακτήρα της ζωής 
της στη Σαουδική Αραβία, στην οποία πα-
ρεμβάλλονταν εκτενείς πολυτελείς διακο-
πές στην Ευρώπη, σπίτια σαν ανάκτορα 
με στρατιές υπηρετών και πλουσιοπάρο-
χα πάρτι. Η Κάρμεν, όπως και οι συγγρα-
φείς που αναφέρθηκαν νωρίτερα, ξεχειλί-
ζει από θαυμασμό για τη Δύση, τον τρόπο 
ζωής της και τις «ευκαιρίες» της.48 Ο ζή-
λος της Κάρμεν για τον δυτικό τρόπο ζωής 
συνδυάζεται μόνο με τη χλευαστική και 
υποτιμητική απεικόνιση των γυναικών της 
Σαουδικής Αραβίας. Περιγράφει τις γυναί-
κες αυτές σαν αργόστροφα πλάσματα με 
κακό γούστο, που υστερούν στις δεξιότη-
τες της μεγαλοαστικής νοικοκυροσύνης 
(αγοράζουν χρυσά έπιπλα και διακοσμούν 

Ευρώπη), όπου η απουσία αστικής δημο-
κρατίας δεν μεταφραζόταν στην περιθω-
ριοποίηση των γυναικών σε σχέση με την 
κοινωνικοοικονομική και πολιτική ζωή των 
χωρών αυτών.
 Οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν 
οι Ιρακινές χειροτέρευσαν μετά τον πό-
λεμο μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ (1980-
88), αλλά επιδεινώθηκαν ακόμη περισσό-
τερο μετά τον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου 
(1990-91) και τις επακόλουθες κυρώσεις 
που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με 
τον ΟΗΕ και τους Ευρωπαίους συμμάχους. 
Τα ποσοστά των εγγράμματων γυναικών 
μειώθηκαν δραματικά μετά τον Πόλεμο 
του Κόλπου, και η πρόσβαση των Ιρακινών 
γυναικών στην εκπαίδευση, τη μετακίνη-
ση και την εργασία άρχισε να γίνεται όλο 
και πιο δύσκολη. Η τρέχουσα κατοχή του 
Ιράκ από τις ΗΠΑ46 αποτελεί τη συνέχεια 
δώδεκα χρόνων εξαντλητικών κυρώσεων 
που συνέβαλαν άμεσα στη δραματική επι-
δείνωση των συνθηκών ζωής των Ιρακινών 
γυναικών. Περιττεύει να πούμε ότι στην 
τρέχουσα συνθήκη βίας, χάους και οικονο-
μικής στασιμότητας, οι γυναίκες (μαζί με 
τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους ανά-
πηρους) είναι τα πιο ευάλωτα θύματα των 
αναταραχών, ενώ δεν προβλέπεται να ζή-
σουν ούτε ίχνος κοινωνικής τάξης στο άμε-
σο μέλλον. Επιπλέον, η δραματική απώλεια 
της «ζωής και της ελευθερίας» των Ιρακι-
νών γυναικών δεν κατάφερε να ξεσηκώσει 
την κατακραυγή των Ευρωπαίων και των 
Αμερικανών όπως έκαναν οι εξατομικευ-
μένες αφηγήσεις για το πόσο υποφέρουν 
οι γυναίκες που ζουν υπό την καθοδήγη-
ση του Ισλάμ, ενώ αρκετοί πολιτικοί ανα-
λυτές υποστηρίζουν τώρα ότι η προώθηση 
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στη 
Μέση Ανατολή δεν είναι πολύ καλή ιδέα, 
καθώς μπορεί να φέρει στην εξουσία ισλα-
μιστικά πολιτικά κόμματα (όπως και έγινε 
στις εκλογές του 2005 στην Παλαιστίνη και 
στην Αίγυπτο).47 Εκτός από το ότι οι σχολι-
αστές αυτοί θεωρούν την άνοδο του Ισλάμ 
στην πολιτική εξουσία επιζήμια για τα αμε-
ρικανικά στρατηγικά συμφέροντα, πολλές 
φορές επιστρατεύεται η μοίρα των γυναι-
κών που ζουν σε ισλαμικά καθεστώτα ως 
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η Κάρμεν συγκέντρωνε τις δυνάμεις της 
για να περπατήσει σε μια συνοικιακή γει-
τονιά της Τζέντα –πλήρως καλυμμένη με 
μαντίλα αλλά χωρίς να συνοδεύεται από 
κάποιον άντρα, κάτι που είναι παράνομο 
για μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία» 
(σελ. 19). Εδώ υπάρχουν δύο παρεξηγή-
σεις που αξίζουν την προσοχή μας. Κατά 
πρώτον, η «ισλαμική εξέγερση» δεν είναι 
μόνο διαχωρισμένη από το σαουδαραβι-
κό καθεστώς, αλλά οι μονάρχες της Σαου-
δικής Αραβίας, σε συνεργασία με την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ, εναντιώνονται έντονα 
στα περισσότερα δημοφιλή ισλαμικά πο-
λιτικά κόμματα της Μέσης Ανατολής (συ-
μπεριλαμβανόμενης της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας στην Αίγυπτο, της Χαμάς 
στην Παλαιστίνη και της Χεζμπολά στον 
Λίβανο). Κατά δεύτερον, η Ερενράικ επα-
ναλαμβάνει τη συνηθισμένη αλλά λανθα-
σμένη υπόθεση ότι τα ισλαμικά κινήματα 
είναι μέρος μιας πατριαρχικής συνωμο-
σίας, πρωταρχικός στόχος της οποίας εί-
ναι να χαλιναγωγήσει τις μοντέρνες ελευ-
θερίες των γυναικών. Όπως έχουν δείξει 
αρκετές μελέτες τα τελευταία δεκαπέ-
ντε χρόνια, ωστόσο, τα ισλαμικά κινήμα-
τα βρίσκουν σθεναρή υποστήριξη στις γυ-
ναίκες, οι οποίες αποτελούν και τον κορμό 
της δουλειάς που γίνεται από αυτά τα κι-
νήματα για την κοινωνική πρόνοια.50 Χω-
ρίς να περιορίζουν τις ελευθερίες τους, τα 
κινήματα αυτά αποτελούν όχημα για τη 
συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνικο-
πολιτική ζωή των κοινωνιών τους. 
 Εκτός από το ότι η Ερενράικ αντι-
λαμβάνεται με λάθος τρόπο την πηγή της 
καταπίεσης των γυναικών στις μουσουλ-
μανικές κοινωνίες θεωρώντας την «ισλα-
μική εξέγερση» υπαίτια, αγνοεί ταυτό-
χρονα τις πιο συστηματικές και διάχυτες 
αιτίες της καταπίεσης των γυναικών στα 
διαφορετικά μέρη του μουσουλμανικού 
κόσμου (όπως η φτώχεια και ο πόλεμος 
στο Αφγανιστάν, η πολιτισμική και πολιτι-
κή τυραννία της μοναρχίας της Σαουδικής 
Αραβίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ 
και η πολιτική και οικονομική κατάρρευση 
του Ιράκ που προκλήθηκε από την εισβο-
λή των ΗΠΑ). Άλλο ένα μειονέκτημα του 

τα σπίτια τους με πλαστικά λουλούδια) και 
είναι πανούργες με τους άντρες. Σε κάποιο 
σημείο λέει:

Ζούσα σε μια κοινωνία, όπου οι γυ-
ναίκες ήταν ένα τίποτα και ήθελαν 
να είναι ένα τίποτα. Δεν αναζητού-
σαν τις αλλαγές που περίμενα και 
λαχταρούσα εγώ και αυτό με ενο-
χλούσε, να περιτριγυρίζομαι από 
γυναίκες που δεν είχαν τη θέληση 
ή το θάρρος να αντισταθούν. Είχαν 
ευφυΐα και ενέργεια [...] αλλά τη δι-
οχέτευαν μόνο στη θρησκεία. Είχαν 
ζωή, αλλά μόνο για την πίστη τους· 
οι προσωπικότητές τους είχαν εκ-
μηδενιστεί τελείως (σελ. 105, η έμ-
φαση δική μου).49

Για την μπιν Λάντεν, αυτές οι γυναίκες που 
δεν άντεχε λόγω της θρησκευτικότητας και 
της παθητικότητάς τους ήταν καταδικα-
σμένες στη νοοτροπία της μάζας από τον 
ζουρλομανδύα των πολιτισμικών τους πα-
ραδόσεων: «Δεν αναπτύσσεσαι ποτέ ως 
άτομο στη Μέση Ανατολή. Μπορεί οι άν-
θρωποι να ξεφεύγουν από τις παραδόσεις 
τους για λίγο, αλλά οι κανόνες τούς προλα-
βαίνουν» (σελ. 16). 
 Αυτή είναι η αφήγηση που ενέπνευ-
σε την έκκληση της Μπάρμπαρα Ερενρά-
ικ στον John Kerry, υποψήφιο πρόεδρο για 
το Δημοκρατικό Κόμμα, να κάνει την ισό-
τητα των φύλων θεμέλιο λίθο της εξωτερι-
κής πολιτικής του στη Μέση Ανατολή, επει-
δή ο πραγματικός εχθρός, σύμφωνα με την 
ίδια, δεν είναι η τρομοκρατία, αλλά «η εξ-
τρεμιστική ισλαμική εξέγερση, το γόητρο 
της οποίας είναι ο ισχυρισμός της ότι εκ-
προσωπεί τις μουσουλμανικές μάζες απέ-
ναντι σε μια υπερδύναμη εκφοβισμού». Η 
Ερενράικ συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι 
«[ό]πως μάς υπενθυμίζει επιτακτικά η Κάρ-
μεν μπιν Λάντεν στο Inside the Kingdom, 
εκτός από τις μεθόδους της, μια εκτυφλω-
τική ηθική ατέλεια αυτής της εξέγερσης εί-
ναι ότι επιδιώκει να ρίξει το μισό αυτής 
της μάζας σε μια θέση που είναι λίγο πιο 
πάνω από τα οικόσιτα ζώα. Τη στιγμή που 
ο Οσάμα προετοιμαζόταν για την τζιχάντ, 

υπεραπλουστευμένη λογική –η θρησκεία 
είναι για τους άντρες ό,τι είναι η ελευθε-
ρία για τις γυναίκες, η πατριαρχία είναι για 
τους άντρες ό,τι είναι η οικονομική αλ-
λαγή για τις γυναίκες– δεν καταφέρνει 
να αντιληφθεί την υποστήριξη των ισλα-
μικών κινημάτων από τις μουσουλμάνες 
παρά σαν μια εσφαλμένη συνείδηση που 
μπορούν να υπερβούν μόνο μέσω της εκ-
κοσμικευμένης εκπαίδευσης. 
 Το γεγονός ότι το μοντέλο της 
λευκής ελίτ μεγαλοαστικής θηλυκότητας 
της Κάρμεν μπιν Λάντεν λειτουργεί σαν 
σύμβολο του οράματος της «δημοκρα-
τίας» θα πρέπει να μας ανησυχεί για τις 
ιμπεριαλιστικές βάσεις του. Με τη σκλη-
ρότητα και την επιμονή του στις μορφές 
κοινωνικοποίησης και υποκειμενικότητας 
που επιχειρεί να αναδομήσει, το όραμα 
αυτό γελοιοποιεί και περιφρονεί τις γυναί-
κες, οι επιθυμίες και οι στόχοι των οποίων 
δεν ταιριάζουν στον απώτερο σκοπό του 
φιλελεύθερου τρόπου ζωής. Σύμφωνα με 
το επιχείρημα της Ερενράικ, η μαντίλα, ει-
δικά όταν φοριέται οικειοθελώς, δεν είναι 
παρά σημάδι της εσφαλμένης κρίσης των 
γυναικών που έχουν παραπλανηθεί από 
τις ψεύτικες υποσχέσεις μιας υπερβολικά 
πατριαρχικής εξέγερσης. Αυτό που οδηγεί 
την Ερενράικ στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ 
είναι σε θέση να απελευθερώσουν τις 
σκλαβωμένες ψυχές των γυναικών (κατά 
προτίμηση υπό την καθοδήγηση των Δη-
μοκρατών και όχι των Ρεπουμπλικάνων) 
είναι η βεβαιότητά της ότι η εξέγερση δεν 
γίνεται προς το συμφέρον τους. Όπως έχω 
γράψει και αλλού, η βία ενός τόσο κανο-
νιστικού οράματος έγκειται στην ανικανό-
τητά του να καταλάβει, πόσο μάλλον να 
εκτιμήσει, τρόπους ζωής, εγχειρήματα, και 
μορφές κοινωνικής και πολιτικής χειραφέ-
τησης που ξεφεύγουν από τη στενόμυαλη 
και τοπικιστική οπτική του για την ελευ-
θερία των γυναικών.51 Το γεγονός ότι τα 
ορθόδοξα ισλαμική ήθη (όπως η μαντίλα 
ή η επιδίωξη της ευσέβειας) και η ισλαμι-
κή πολιτική δράση μπορεί να δίνουν χώρο 
σε κάποιες μορφές ανθρώπινης άνθησης 
παραμένει ακατανόητο για φεμινίστριες 
όπως η Ερενράικ, οι οποίες είναι βέβαιες 

επιχειρήματος της Ερενράικ είναι ότι δεν 
καταφέρνει να εξηγήσει τις περίπλοκες κοι-
νωνικές αλλαγές, τις προκλήσεις και τους 
πολιτικούς μετασχηματισμούς που παρά-
γουν τα ισλαμικά κινήματα και δεν χωράνε 
στην απλουστευτική λογική της πατριαρ-
χικής καθυπόταξης και της απολυταρχικής 
πολιτικής. Αυτή ακριβώς η εσφαλμένη 
αντίληψη της Ερενράικ επιτρέπει την ιμπε-
ριαλιστική τροπή που παίρνει το επιχείρη-
μά της στη συνέχεια. Αφού έχει ανάγει την 
«ισλαμική εξέγερση» σε πατριαρχική συνω-
μοσία, συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι ο κα-
λύτερος τρόπος να καταπολεμηθεί αυτό το 
απερίσκεπτο κίνημα είναι να ενδυναμώσει 
τις μουσουλμάνες γυναίκες η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη 
στήριξη για την εκπαίδευσή τους (εφόσον 
αυτή είναι εκκοσμικευμένη), παρέχοντας 
άσυλο στις γυναίκες που δραπετεύουν από 
τον «έμφυλο ολοκληρωτισμό» και αποκα-
θιστώντας την αρωγή των ΗΠΑ στο πρό-
γραμμα οικογενειακού προγραμματισμού 
του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, μετριάζει τις προ-
τάσεις της λέγοντας τα εξής:

Δεν περιμένω τα μέτρα αυτά από 
μόνα τους να οδηγήσουν σε φεμινι-
στική εξέγερση μέσα στην ισλαμική 
εξέγερση. Η Κάρμεν μπιν Λάντεν 
βρήκε τις κουνιάδες της βυθισμένες 
σε μια αφελή παθητικότητα, ενώ 
κάποιες από τις πιο πνευματώδεις 
νεαρές γυναίκες του μουσουλμα-
νικού κόσμου υιοθετούν τη μαντί-
λα σαν κίνηση ανυπακοής απένα-
ντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. 
Προτού αποκτήσουμε την αξιοπι-
στία που χρειάζεται για να υπερα-
σπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα του οποιουδήποτε, πρέπει να 
προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές 
στην εξωτερική πολιτική –από το 
Αφγανιστάν μέχρι το Ισραήλ. Δεν 
μπορείς να παίζεις το χαρτί του φύ-
λου με βρώμικα χέρια (σελ. 19). 

Κλείνοντας, δηλώνει ότι «[α]ν θέλεις 
να νικήσεις τον Οσάμα, πρέπει να αρχί-
σεις ακούγοντας την Κάρμεν». Αυτή η 



125 | φεμινιστιqά  126  | άρθρα  

πλευρών), οι οποίες έχουν πειστεί εδώ και 
καιρό ότι η θρησκεία είναι πηγή καταπίε-
σης για τις γυναίκες. Ενώ κρατούν μια κρι-
τική στάση απέναντι στη νεοσυντηρητική 
μιλιταριστική επιθετικότητα, πολλές φιλε-
λεύθερες φεμινίστριες υποστηρίζουν μια 
στρατηγική ευρείας βάσης για έναν αργό 
προοδευτικό μετασχηματισμό, όπου, όπως 
το θέτει η Katha Pollitt, «η οργανωμένη 
θρησκεία [αναγκάζεται να] φθίνει ή του-
λάχιστον απομακρύνεται από το δόγμα 
και την αυθεντία και αντιδρά σε μια ακα-
θόριστη, ήπια πνευματική ανάταση που 
δεν ανήκει σε κάποιο δόγμα και αν έχει 
κάποια πολιτική, αυτή είναι φιλελεύθερη» 
(σελ. ix). Αυτό το φαινομενικά καλοκάγα-
θο όραμα κωδικοποιεί μια εκκοσμικευμέ-
νη εννοιολόγηση της θρησκευτικότητας, 
όπου η θρησκεία αντιμετωπίζεται σαν ιδι-
ωτικό σύστημα πίστης σε ένα σύνολο προ-
τασιακών δηλώσεων στις οποίες συναινεί 
το άτομο. Η εκκοσμίκευση, η οποία ανάγε-
ται συχνά στη δογματική αρχή της (στον 
διαχωρισμό της θρησκείας από το κράτος), 
λειτουργεί εδώ ως κοινωνικοπολιτισμικό 
εγχείρημα, επιτρέποντας μια ιδιωτικοποι-
ημένη μορφή θρησκευτικής υποκειμενικό-
τητας που είναι αφιερωμένη στο κυρίαρχο 
κράτος (και όχι στην παραδοσιακή θρη-
σκευτική εξουσία). Πολύ σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής που δίνει 
ζωή σε αυτό το εκκοσμικευμένο φιλελεύ-
θερο μοντέλο θρησκευτικότητας είναι το 
αυτόνομο άτομο. Πρόκειται για ένα υπο-
κείμενο που κάνει τις επιλογές του, ενδέ-
χεται να εκτιμά τις πνευματικές αλήθειες 
που συμβολίζουν οι θρησκευτικές παρα-
δόσεις, αλλά είναι αρκετά διαφωτισμένο 
ώστε να αντιλαμβάνεται ότι οι αλήθειες 
αυτές δεν προστάζουν καμία επιστημο-
λογική ή πολιτική ισχύ στον κόσμο. Αυ-
τές οι πλευρές της εκκοσμικευμένης κουλ-
τούρας, που πλέον αναφέρονται συχνά ως 
κομμάτια της κοσμικότητας, προπαγαν-
δίζονται μέσα από την εμπρόθετη δράση 
του κράτους, αλλά και μέσα από διάφο-
ρους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις 
που μπορεί κάλλιστα να ασκούν κριτική 
σε διάφορες πολιτικές και προνόμια του 
κράτους.54

ότι ο δικός τους τρόπος ζωής αποτελεί το 
καλύτερο μοντέλο κοινωνικής και πολιτι-
κής πραγμάτωσης για το μεγαλύτερο μέρος 
της ανθρωπότητας.52

 Ο ιεραποστολικός ζήλος αναβίω-
σης της «κουλτούρας και του πολιτισμού» 
θυμίζει έντονα τα αποικιοκρατικά εγχει-
ρήματα του δεκάτου ενάτου αιώνα και των 
αρχών του εικοστού αιώνα, όταν οι ευρω-
παϊκές δυνάμεις, εξίσου εξοργισμένες από 
αυτό που έβλεπαν σαν εξευτελισμό των γυ-
ναικών από το Ισλάμ, ανέλαβαν την πολι-
τισμική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με 
σκοπό να εκπολιτίσουν τον τοπικό πληθυ-
σμό. Ο βρετανικός έλεγχος και η αστυνό-
μευση πρακτικών όπως η θυσία της χήρας 
(sati) στην Ινδία και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων στο Σου-
δάν, σύμβολα της βάρβαρης μεταχείρισης 
των γυναικών από τις αποικιοκρατούμε-
νες κουλτούρες, σπάνια γινόταν προς όφε-
λος εκείνων που υποτίθεται ότι θα έσωζαν. 
Όπως έχει επισημάνει η Λάτα Μάνι, οι γη-
γενείς γυναίκες δεν ήταν ούτε αντικείμενα 
ούτε υποκείμενα εκείνων των μεταρρυθμί-
σεων· ήταν το έδαφος πάνω στο οποίο δί-
νονταν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μάχες 
για τα ανταγωνιστικά οράματα της αυτο-
κρατορίας και της νεωτερικότητας.53 Φαί-
νεται πως κάποιες φεμινίστριες, όπως η 
Ερενράικ και το κοινό στο οποίο απευθύ-
νονται δεν έχουν μάθει και πολλά από αυ-
τήν την ιστορία. Ίσως, βέβαια, η παρόρμη-
ση της μεταρρύθμισης να έχει εδραιωθεί 
τόσο καλά σε κάποιες μορφές φεμινισμού, 
που η πραγματοποίησή της απαιτεί το εγ-
χείρημα της καταστροφής και της ανακατα-
σκευής, όποιο κι αν είναι το ανθρώπινο και 
το πολιτισμικό του κόστος. 

Εκκοσμίκευση και αυτοκρατορία

Πολλοί και διάφοροι κύκλοι της δεξιάς 
αλλά και της αριστεράς κάνουν εκκλήσεις 
για την εκκοσμίκευση και τη φιλελευθερο-
ποίηση του Ισλάμ, ούτως ώστε να μάθουν 
οι μουσουλμάνοι να ζουν μια πιο διαφω-
τισμένη ζωή. Οι εκκλήσεις αυτές αγγίζουν 
τις ευαίσθητες χορδές των εκκοσμικευμέ-
νων φεμινιστριών (διαφόρων πολιτικών 

τη σεξουαλική παρενόχληση)– σπάνια γί-
νεται αντιληπτή ως έκφραση και τρόπος 
υποταγής μιας μουσουλμάνας στη βούλη-
ση του Θεού, παρά τις ενδείξεις ότι αυτή 
η αντίληψη είναι κεντρική για πολλές γυ-
ναίκες που φορούν μαντίλα.57 Για να ακού-
σουμε με σοβαρότητα έναν τέτοιο ισχυρι-
σμό, θα πρέπει να απομακρυνθούμε από 
την απλή αντίθεση που κατασκευάζει ο 
φιλελευθερισμός ανάμεσα στην ελευθε-
ρία και την υποταγή, και αντ’ αυτού να 
εξερευνήσουμε τις μορφές υποταγής που 
είναι εγγενείς σε μια συγκεκριμένη κα-
τασκευή της ελευθερίας, καθώς και το σύ-
στημα της έμφυλης ανισότητας που περι-
λαμβάνει την κατασκευή αυτή. Δυστυχώς, 
η δημόσια ευρωαμερικανική διαμάχη δεν 
κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση (κάτι 
που φαίνεται από τη γαλλική απαγόρευση 
της μαντίλας και τις απόπειρες άλλων χω-
ρών να την ακολουθήσουν). Αντιθέτως, οι 
σύγχρονες εκκλήσεις για τη μεταρρύθμι-
ση του Ισλάμ χτίζονται πάνω στον στενό-
μυαλο οραματισμό μιας εκκοσμικευμένης 
εννοιολόγησης της θρησκευτικότητας που 
κινητοποιεί πολλές φιλελεύθερες υποθέ-
σεις για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος 
στον κόσμο αυτό.
  Το πρόβλημα αυτού του κανονι-
στικού οράματος εκκοσμικευμένης θρη-
σκευτικότητας έχει να κάνει με την ενι-
κότητα και τη βεβαιότητά του που δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο διαφωνίας και 
δεν επιτρέπουν προσαρμογές για τους δια-
φορετικούς τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούμε να ζούμε θρησκευτικά και πολιτικά. 
Είναι ο υπέρτατος σκοπός της φιλελεύθε-
ρης δημοκρατικής προτεσταντικής κοινω-
νίας –το ήθος της οποίας συμπυκνώνεται 
στις κοσμοπολίτικες ευαισθησίες και απο-
λαύσεις των διαφωτισμένων πολιτών της– 
και παρουσιάζεται ως η Μέκκα προς την 
οποία θα πρέπει να στραφούν με ευλάβεια 
όλες οι μουσουλμάνες και οι μουσουλμά-
νοι. Εκτός από το πόσο ανέφικτο και ιδιό-
μορφο είναι, το όραμα αυτό μου φαίνεται 
ιμπεριαλιστικό λόγω των αλυσιδωτών ισο-
δυναμιών στις οποίες βασίζεται. Αντικεί-
μενο αυτής της ανελέητης προσταγής δεν 
είναι μόνο οι φανατικοί Ισλαμιστές, αλλά 

 Αυτή η φιλελεύθερη εννοιολόγη-
ση της θρησκευτικότητας (που αντανα-
κλάται στο παραπάνω παράθεμα της Κάθα 
Πόλιτ) ενσωματώνει έναν αριθμό προϋπο-
θέσεων για την αυτονομία και την ελευθε-
ρία, οι οποίες συνάδουν με τη φιλελεύθε-
ρη φεμινιστική σκέψη. Η πλέον προφανής 
προϋπόθεση αποτελείται από το ισχυρό 
σχήμα λόγου του αυτόνομου ατόμου, το 
οποίο έχει την ικανότητα να πραγματώνει 
τις επιθυμίες του ελεύθερο από την ισχύ 
της υπερβατικής βούλησης, παράδοσης ή 
ήθους, και συνεχίζει να δίνει ζωή σε πολλά 
ρεύματα του φεμινισμού, παρά την δριμεία 
φιλοσοφική και ανθρωπολογική κριτική 
που έχει ασκηθεί σε αυτήν την τόσο περι-
ορισμένη εννοιολόγηση του υποκειμένου.55 
Μια δεύτερη υπόθεση που κατέχει κεντρι-
κή θέση στην εκκοσμικευμένη εννοιολόγη-
ση της θρησκευτικότητας είναι η αντίληψη 
ότι οι φαινόμενες μορφές μιας θρησκείας –
οι λειτουργίες της, τα τελετουργικά της και 
οι γραφές της– δεν έχουν ιδιαίτερη σημα-
σία για την οικουμενική αλήθεια που συμ-
βολίζει. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη 
μορφή που παίρνουν οι γραφές και οι τε-
λετουργικές πρακτικές θεωρούνται επουσι-
ώδεις ως προς την (άυλη και υπερβατική) 
πνευματικότητα, την οποία φτιάχτηκαν για 
να εκπροσωπούν.
 Αυτή η εκκοσμικευμένη εννοιολό-
γηση της τελετουργικής συμπεριφοράς δυ-
σκολεύει πολλές φεμινίστριες της κοσμι-
κότητας να κατανοήσουν τον ισχυρισμό 
πολλών μουσουλμάνων γυναικών ότι η μα-
ντίλα συνιστά δογματική προσταγή. Οι γυ-
ναίκες που υποστηρίζουν πως η μαντίλα 
είναι κομμάτι ενός θρησκευτικού καθήκο-
ντος, θείο διάταγμα ή μορφή ηθικής πρα-
κτικής θεωρούνται συνήθως θύματα μιας 
εσφαλμένης συνείδησης, βυθισμένες σε μια 
παραδοσιοκρατία που τις οδηγεί στο λάθος 
να εσωτερικεύουν τις απόψεις των μισογύ-
νηδων νομικών, στις διακηρύξεις των οποί-
ων θα έπρεπε να αντιστέκονται.56 Η μαντί-
λα –η οποία ανάγεται είτε στη συμβολική 
της σημασία (ως σύμβολο της μουσουλμα-
νικής ταυτότητας ή της καταπίεσης των γυ-
ναικών) είτε στη λειτουργική χρηστικότη-
τά της (να προστατεύει τις γυναίκες από 
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μεταρρύθμιση δεν στοχεύει τους φανατι-
σμένους, αλλά τους συνηθισμένους «πα-
ραδοσιακούς» μουσουλμάνους», οι οποίοι 
θεωρούνται τραγικά ελλιπείς όσον αφορά 
την εκκοσμικευμένη ευαισθησία που απαι-
τείται να δείχνουν τα νεωτερικά υποκείμε-
να.58 Αυτό το εγχείρημα παρουσιάζει εμ-
φανείς ομοιότητες με την ψυχροπολεμική 
στρατηγική του State Department, με μία 
όμως εξαίρεση: η τρέχουσα εκστρατεία δι-
αθέτει μια φανερή θεολογική ατζέντα που 
ακυρώνει την ίδια αρχή του εκκοσμικευ-
μένου φιλελευθερισμού που υποτίθεται 
ότι προάγουν οι ΗΠΑ στον μουσουλμανι-
κό κόσμο μέσα από αυτή την εκστρατεία –
το δικαίωμα στη θρησκεία και την ελευθε-
ρία της συνείδησης.59

 Επιπλέον, δεν μου είναι καθόλου 
ξεκάθαρο ότι ενσταλάζοντας στις μου-
σουλμάνες και τους μουσουλμάνους μια 
φιλελεύθερη θρησκευτική ευαισθησία θα 
περιοριστούν απαραίτητα οι μαχητικές 
επιθέσεις στις ΗΠΑ ή σε άλλες δυτικές ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις. Ο λόγος για αυτό δεν 
είναι ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι βί-
αιοι, αλλά επειδή το μένος που τρέφουν 
ενάντια στη Δύση έχει να κάνει περισσό-
τερο με γεωπολιτικές ανισότητες σε σχέ-
ση με την εξουσία και το προνόμιο. Ακό-
μη και ο Οσάμα μπιν Λάντεν είχε στείλει 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα την εποχή των επι-
θέσεων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορί-
ου: ήθελε να φύγουν τα αμερικανικά στρα-
τεύματα από τη Σαουδική Αραβία, να 
δοθεί μια δίκαιη λύση στη διαμάχη μετα-
ξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, και ένα τέλος 
στην κυριαρχία Ευρωπαίων και Αμερικα-
νών στους πόρους και στα εδάφη του μου-
σουλμανικού κόσμου. Ο σκοπός του, ακό-
μη και αν δεν αγιάζει τα μέσα, αγγίζει μια 
μεγάλη μερίδα Αράβων και μουσουλμά-
νων που παρακολουθούν ένα από τα πιο 
απροκάλυπτα αυτοκρατορικά εγχειρήμα-
τα της νεώτερης ιστορίας, ένα εγχείρη-
μα που όπως έχει επισημανθεί επανειλημ-
μένως, έχει προσπαθήσει περισσότερο να 
αναζωπυρώσει, παρά να εξαλείψει τον μα-
χητικό αυτό σκοπό.60

 Το πρόγραμμα Muslim World 
Outreach επιχειρεί να χτίσει συμμαχίες και 

και όλες οι μουσουλμάνες και μουσουλμά-
νοι που ακολουθούν τις υποτιθέμενα μη φι-
λελεύθερες, ορθόδοξες και συντηρητικές 
ερμηνείες του Ισλάμ, με κυριότερες τη μα-
ντίλα, την αυστηρή αφοσίωση στα τελε-
τουργικά της ισλαμικής ιεροτελεστίας, την 
αποφυγή της συναναστροφής με άτομα άλ-
λου φύλου και την κρίση των δημόσιων και 
πολιτικών ζητημάτων με θρησκευτικά επι-
χειρήματα. Στον βαθμό που η επίκληση του 
φονταμενταλισμού εσωκλείει τόσο τους 
φανατικούς Ισλαμιστές, όσο και τον κό-
σμο που ενστερνίζεται αυτό το εύρος πρα-
κτικών, οι εκκλήσεις για ένα πιο φιλελεύθε-
ρο Ισλάμ στοχεύουν στον μετασχηματισμό 
αυτών των μουσουλμάνων, κάνοντας τους 
τρόπους ζωής τους προσωρινούς μέσα από 
μια διαδικασία σταδιακής αλλά ασταμάτη-
της μεταρρύθμισης, αν δεν τους εξαφανίζει.
 Όπως έχω δείξει αλλού, η κανο-
νιστική ισχύς αυτού του φιλελεύθερου 
εγχειρήματος δεν είναι απλώς ρητορι-
κή («Secularism»). Απολαμβάνει, επιπλέ-
ον, την υποστήριξη του State Department 
των ΗΠΑ, το οποίο πρόσφατα παραχώ-
ρησε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δο-
λάρια στην πρωτοβουλία Muslim World 
Outreach, για να μετασχηματίσει τις καρ-
διές και τα πνεύματα των μουσουλμάνων 
μέσα από μια σειρά θεολογικών, πολιτισμι-
κών και παιδαγωγικών προγραμμάτων. Ως 
κομμάτι της γενικότερης στρατηγικής του 
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευ-
κού Οίκου, η πρωτοβουλία αυτή ασχο-
λείται με την εκπαίδευση των ιερέων του 
Ισλάμ, την εγκαθίδρυση ισλαμικών σχο-
λείων που προπαγανδίζουν τις φιλελεύθε-
ρες ερμηνείες του Ισλάμ, τη μεταρρύθμιση 
της διδακτέας ύλης στα δημόσια σχολεία 
και την παραγωγή των μέσων ενημέρωσης 
(στην οποία περιλαμβάνεται η ίδρυση ρα-
διοφωνικών και δορυφορικών τηλεοπτι-
κών σταθμών, η παραγωγή και η διανομή 
ισλαμικών εκπομπών, και γενικότερα η δι-
αμόρφωση του περιεχομένου του δημόσι-
ου διαλόγου για τη θρησκεία που γίνεται 
στα υπάρχοντα μέσα ενημέρωσης των μου-
σουλμανικών χωρών). Κάτι που είναι αξιο-
σημείωτο σ’ αυτήν την πολύπλευρη στρα-
τηγική ευρείας βάσης είναι ότι η εν λόγω 

μοιραία θα αφανιστούν ή θα γίνουν προ-
σωρινές. Αυτή η νοοτροπία ως προς τη δι-
αφορά φαίνεται να δίνει ζωή στις εκκλή-
σεις για την ισλαμική μεταρρύθμιση αλλά 
και να λειτουργεί σε σύγχρονα ρεύματα 
του φεμινισμού –ιδιαίτερα λόγω της βε-
βαιότητάς της ότι όσες γυναικείες ευαι-
σθησίες και προσκολλήσεις θεωρούνται 
παραδόξως βλαβερές για τα συμφέροντα 
των ίδιων των γυναικών πρέπει να αναδι-
ομορφωθούν για το καλό των ίδιων. Εδώ, 
θέλω να θέσω υπό αμφισβήτηση αυτή την 
αλαζονική βεβαιότητα: Μήπως η αυτοπε-
ποίθηση του πολιτικού μας οράματος ως 
φεμινιστριών συγκρούεται με την ευθύ-
νη που επισύρει η καταστροφή ορισμέ-
νων μορφών ζωής, για να μάθουν να ζουν 
πιο ελεύθερα οι «μη διαφωτισμένες» γυ-
ναίκες; Άραγε καταλαβαίνουμε πλήρως 
τις μορφές ζωής που θέλουμε τόσο παθια-
σμένα να αναδιαμορφώσουμε για να ζουν 
οι μουσουλμάνες και οι μουσουλμάνοι μια 
πιο διαφωτισμένη ζωή; Είμαστε σε θέση να 
αντιληφθούμε την πιθανότητα πρακτικές 
όπως αυτή της μαντίλας να επιτελούν κάτι 
στον κόσμο που δεν έχει να κάνει με την 
καταπίεση ή/και την ελευθερία των γυναι-
κών; Μήπως έχουμε χάσει την ικανότητα 
να ακούμε τις φωνές των μουσουλμάνων 
γυναικών που δεν παρουσιάζονται όπως η 
Αγιάν Χίρσι Άλι, η Αζάρ Ναφισί και η Ιρ-
σάντ Μάντζι; Θα μπορούσε η βιωματική 
γνώση των κόσμων και των ζωών που δι-
αχωρίζονται και ενίοτε συγκρούονται με 
τους κοσμοπολίτικους τρόπους ζωής μας 
να μας οδηγήσει στο να αμφισβητήσου-
με τη βεβαιότητα με την οποία ορίζουμε 
τι είναι καλό για όλη την ανθρωπότητα; 
Σε μια εποχή που οι φεμινιστικές και δη-
μοκρατικές πολιτικές κινδυνεύουν να ανα-
χθούν σε μια ρητορική επίδειξη των κατα-
χρήσεων του Ισλάμ, τα ερωτήματα αυτά 
προσφέρουν μια μικρή ελπίδα για τη δη-
μιουργία ενός οράματος συνύπαρξης που 
δεν απαιτεί τον αφανισμό ή την προσωρι-
νότητα ορισμένων ζωών και κόσμων, μέσα 
από έναν διάλογο που θα διασχίζει τις πο-
λιτικές και θρησκευτικές διαφορές –ακόμη 
και κάποιες που είναι ασύμμετρες. Ακόμη 
και αν η απαίτηση αυτή είναι υπερβολική 

δίκτυα με τους λεγόμενους «μετριοπαθείς» 
μουσουλμάνους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι 
προωθούν μια φιλελεύθερη ερμηνεία του 
Ισλάμ και θυμίζουν έντονα το προγραμ-
ματικό όραμα που υποστηρίζει το State 
Department των ΗΠΑ μέσα από τη συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία. Το γεγονός ότι οι 
εκκλήσεις για ένα πιο φιλελεύθερο Ισλάμ 
γίνονται πλέον όλο και περισσότερο από 
εξέχοντες μουσουλμάνους διανοούμενους 
–όπως ο Χαλέντ Αμπούλ Φαντλ, ο Νασρ 
Χάμεντ Αμπού Ζάιντ, ο Αμπντολκαρίμ Σο-
ρούς, ο Χασάν Χανάφι– μαρτυρά την ηγε-
μονία που προστάζει ο φιλελευθερισμός 
ως πολιτικό ιδανικό για πολλούς σύγχρο-
νους μουσουλμάνους, μια ηγεμονία που θα 
έλεγα ότι αντανακλά την τεράστια διαφο-
ρά ισχύος που υπάρχει ανάμεσα στις ευρω-
αμερικανικές και μουσουλμανικές χώρες 
στις μέρες μας. Σύμφωνα με τους στοχα-
σμούς τους, το Ισλάμ είναι αυτό που οφεί-
λει να αποδείξει τη συμβατότητά του με τα 
φιλελεύθερα ιδανικά, ενώ το ερώτημα αυτό 
δεν αντιστρέφεται σχεδόν ποτέ. Δεν διε-
ρωτώνται, για παράδειγμα, τι θα σήμαινε 
να πάρουμε τις ορθόδοξες πρακτικές του 
Ισλάμ, τις οποίες ενστερνίζονται πολλοί 
σύγχρονοι άνθρωποι του μουσουλμανικού 
κόσμου, και να αναθεωρήσουμε ορισμένες 
εκκοσμικευμένες φιλελεύθερες αξίες που 
χαίρουν σθεναρής υποστήριξης στις μέρες 
μας –όπως η ελευθερία της επιλογής, η αυ-
τονομία και η αδιαφορία για τις θρησκευ-
τικές μορφές του ανήκειν. Πώς θα έμοια-
ζε ένας τέτοιος διάλογος; Πώς θα άλλαζε 
τα εγχειρήματά μας για την κατασκευή του 
κόσμου μια τέτοια συζήτηση;
 Όπως έχει επισημανθεί σε αρκε-
τές κριτικές του φιλελευθερισμού, ένα χα-
ρακτηριστικό της φιλελεύθερης σκέψης 
–η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δια-
περνά συντηρητικά και ριζοσπαστικά εγ-
χειρήματα– είναι ότι αφομοιώνει ανοίκει-
ες μορφές ζωής στην αυτοπροβολή της 
στο μέλλον, ένα μέλλον που καθορίζε-
ται από το ξεδίπλωμα του ίδιου του φιλε-
λεύθερου οράματος. Όλες οι μορφές ζωής 
που δεν συμφωνούν με αυτήν τη μελλο-
ντικότητα θα ενσωματωθούν σε μια τε-
λεολογική διαδικασία βελτίωσης και έτσι 
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φιλελευθερισμό. Για την ακρίβεια, η 
ίδια μου η ενασχόληση με το ζήτημα 
αυτό οφείλει πολλά και είναι δυνατή 
χάρη στην παράδοση αυτή. Εδώ, χρη-
σιμοποιώ τον όρο «φιλελεύθερος φεμι-
νισμός» για να αναφερθώ σε εκείνα τα 
ρεύματα του φεμινισμού, όπου επικρα-
τούν και εξαπλώνονται πυκνές συνδέ-
σεις μεταξύ μιας ορισμένης ανάλυσης 
της έμφυλης ανισότητας και της πολι-
τικής της αυτοκρατορίας. Για μια εκτε-
νέστερη παρουσίαση αυτής της κριτι-
κής του φιλελεύθερου φεμινισμού, βλ. 
Mahmood, Politics of Piety, ιδιαίτερα 
το κεφ. 1.

3 Για την Αζάρ Ναφισί, βλ. για παράδειγ-
μα Atwood και Sontag στο http://www.
randomhouse.com/acmart/catalog· για 
την Κάρμεν μπιν Λάντεν, βλ. Ehren-
reich. Οι Ιρσάντ Μάντζι και Χίρσι Άλι 
έχουν υπάρξει προσκεκλημένες διάφο-
ρων προγραμμάτων γυναικείων σπου-
δών και σπουδών φύλου σε αμερικανι-
κά πανεπιστήμια. Βλ., για παράδειγμα, 
http://www.roosevelt.edu/misj/pdfs/Ir-
shad.pdf (τελευταία ανάκτηση 9 Μαρ-
τίου 2007) και http://www.wmst.unt.
edu/article.htm (τελευταία ανάκτηση 
9 Μαρτίου 2007). 

4 Βλ., για παράδειγμα, τα άρθρα κάποιων 
ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών φε-
μινιστριών –όπως η Τζάνετ Αφάρι, η 
Σέιλα Μπενχαμπίμπ, η Barbara Ehren-
reich, η Βαλεντίν Μογκαντάμ, η Mar-
tha Nussbaum και η Katha Pollitt– στο 
Nothing Sacred, τόμο που επιμελήθηκε 
η Betsy Reed.

5 Όταν γράφτηκε το παρόν άρθρο, η 
Μάντζι συνεργαζόταν με το Πανεπι-
στήμιο του Γιέιλ ως προσκεκλημένη 
του Προγράμματος Σπουδών Διεθνούς 
Ασφάλειας. 

6 Εκτός από τα βιβλία που αναφέρω, 
υπάρχουν αμέτρητα άλλα βιβλία που 
έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται υπό έκδο-
ση. Πρόκειται για νέα απομνημονεύμα-
τα που έχουν κατοχυρώσει καθιερωμέ-
νοι εκδοτικοί οίκοι, και διαφημίζονται 
εγκαίρως με τη μεθοδική δημοσίευση 
βιβλιοκριτικών, όπως το άρθρο «Muslim 

για το τρέχον αυτοκρατορικό κλίμα, κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει ότι αντιλαμβανόμαστε 
την πιθανότητα να μην γνωρίζουμε πάντα 
σε τι αντιτασσόμαστε και κάθε πολιτικό 
όραμα να χρειάζεται κατά καιρούς να πα-
ραδέχεται την ίδια του την περατότητα για 
να καταλαβαίνει αυτό στο οποίο επιχειρεί 
να αντιταχθεί. 

Σημείωση 

Το άρθρο αυτό θα ήταν αδύνατον να γρα-
φτεί χωρίς τη βοήθεια της ενδελεχούς έρευ-
νας των Noah Salomon, Michael Allan, και 
Stacey May. Είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά 
τους στον εντοπισμό του υλικού, αλλά και 
για το ότι με κρατούν ενήμερη για την τε-
ράστια δημοτικότητα του συγκεκριμένου 
λογοτεχνικού είδους σε διάφορους δημό-
σιους τόπους συζητήσεων. Ευχαριστώ την 
Jane Collier, τον Charles Hirschkind και 
την Joan Scott για τα εποικοδομητικά τους 
σχόλια, και τη Mayanthi Fernando που με 
πληροφόρησε για τα γαλλικά παραδείγ-
ματα αυτού του λογοτεχνικού είδους. Το 
άρθρο αυτό παρουσιάστηκε στο Κέντρο 
Σπουδών για τη Μέση Ανατολή στο Πανε-
πιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, 
και στην ομάδα διδασκόντων του Ερευνη-
τικού Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, 
την άνοιξη του 2006. Είμαι ευγνώμων στις 
ακροάτριες και τους ακροατές και των δύο 
αυτών παρουσιάσεων για τις προτάσεις και 
τα σχόλιά τους. 

Υποσημειώσεις

1 Ένα μικρό δείγμα της εκτενούς αυτής 
βιβλιογραφίας περιλαμβάνει κείμενα 
όπως τα Alloula, The Colonial Harem· 
Ahmed, Women and Gender in Islam· 
Lazreg, The Eloquence of Silence· Mani, 
Contentious Traditions και Spivak, In 
Other Worlds.

2 Σε καμία περίπτωση δεν αρνούμαι το 
γεγονός ότι υπάρχουν παραδόσεις της 
φεμινιστικής σκέψης που έχουν σταθεί 
κριτικά απέναντι στην αυτοκρατορι-
κή παρόρμηση που είναι εγγενής στον 

11  Βλ. Kuper· και Hirsi Ali, σελ. 152-153.
12  Η φήμη της Χίρσι Άλι έγινε ακόμα χει-

ρότερη όταν συμμετείχε στην ταινία 
του Theo van Gogh με τίτλο Submis-
sion [Υποταγή], για την οποία ο ίδιος 
δολοφονήθηκε βάναυσα από έναν Ολ-
λανδό μαροκινής καταγωγής. Η ται-
νία παρουσιάζει το τελετουργικό βα-
σανιστήριο μιας μουσουλμάνας από 
τους άντρες της οικογένειάς της, βα-
σανιστήριο που υποτίθεται ότι γίνεται 
ανεκτό από ορισμένα εδάφια του Κο-
ρανίου που απεικονίζονται στο γυμνό 
κακοποιημένο σώμα της. Για μια αιχμη-
ρή ανάλυση της ταινίας και της θέσης 
της Χίρσι Άλι στην ολλανδική πολιτι-
κή σκηνή, βλ. Moors.

13  Για μια κριτική παρουσίαση του The 
Caged Virgin, βλ. Alam.

14  Για μια κριτική του νέου βιβλίου της 
Χίρσι Άλι Infidel, βλ. «Dark Secrets». 

15  Οι συγγραφείς αυτές ξεθαρρεύουν επει-
δή ισχυρίζονται ότι «μιλάν από μέσα». 
Η Χίρσι Άλι αντηχεί τα λόγια της Γαλ-
λο-Ιρανής αντικαθεστωτικής Τζαβάν 
που ανέφερα νωρίτερα, στο σημείο που 
λέει «[ε]σείς σοκάρεστε όταν με ακού-
τε να μιλάω για αυτά τα πράγματα, 
αλλά όπως οι περισσότεροι γηγενείς 
Ολλανδοί, παραβλέπετε κάτι: ξεχνά-
τε από πού είμαι. Κάποτε ήμουν μου-
σουλμάνα· ξέρω για τι πράγμα μιλάω» 
(παράθεμα στο Lalami· η έμφαση δική 
μου).

16  Για μια πιο πρόσφατη έκφραση της 
άκριτης υποστήριξής της για τις ισραη-
λινές φρικαλεότητες εναντίον των Πα-
λαιστινίων, βλ. Manji, «How I Learned». 

17  Το Ινστιτούτο Ερευνών για τα ΜΜΕ 
της Μέσης Ανατολής (MEMRI) είναι 
μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που 
ιδρύθηκε από έναν Ισραηλινό αξιω-
ματικό πληροφοριών με άμεσο στόχο 
τη διάθεση μεταφράσεων επιλεγμένων 
Αραβικών μέσων ενημέρωσης στο Κο-
γκρέσο των ΗΠΑ και σε αμερικανικούς 
ακαδημαϊκούς και ενημερωτικούς οργα-
νισμούς. Το MEMRI προωθεί συστημα-
τικά και επιλεκτικά μια μισητή εικόνα 
των Αράβων και των μουσουλμάνων, 

Woman’s Critique of Custom» του Jo-
seph Berger.

7 Η Αμάρα είναι συνιδρύτρια της ομώνυ-
μης φεμινιστικής οργάνωσης, στόχος 
της οποίας φέρεται να είναι η καταπο-
λέμηση των συντηρητικών κοινωνικών 
και θρησκευτικών ηθών που επηρεάζουν 
τις μουσουλμάνες που ζουν στα φτωχά 
προάστια της Γαλλίας. Σύμφωνα με την 
κριτική που έχει ασκηθεί στην οργάνω-
ση αυτή, η τελευταία περισσότερο βλά-
πτει παρά ωφελεί τις μουσουλμάνες που 
υποτίθεται ότι υποστηρίζει, απομακρύ-
νοντας την προσοχή από τις κοινωνι-
κές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 
που ευθύνονται για τη βία στις φτωχές 
γειτονιές της Γαλλίας, αποδίδοντας την 
ευθύνη σε μια ουσιοκρατική εννοιολό-
γηση του Ισλάμ και της ισλαμικής κουλ-
τούρας. Όπως επισημαίνουν οι κριτικές 
αυτές, το Ni Putes Ni Soumises έχει λάβει 
σημαντική υποστήριξη από τον κυρίαρ-
χο λευκό πληθυσμό και τη γαλλική κυ-
βέρνηση, ακριβώς επειδή ως οργάνωση 
επιβεβαιώνει τις προκαταλήψεις τους, 
απαλλάσσοντας την ευρύτερη γαλλική 
κοινωνία από τον ρόλο που έχει παίξει 
στην γκετοποίηση της μουσουλμανικής 
κοινότητας στη χώρα.

8 Η Τζαβάν, για παράδειγμα, υποστήριξε 
ότι η πρακτική της μαντίλας προσομοι-
άζει στον βιασμό και έκανε την ύποπτη 
δήλωση ότι μόνο οι γυναίκες που επέ-
λεξαν να απορρίψουν τη μαντίλα έχουν 
το δικαίωμα να εκφέρουν λόγο για το 
ζήτημα.

9 Το Mariée de Force της Λέιλα, το οποίο 
εκδόθηκε αρχικά από τις εκδόσεις OH! 
το 2004, επανεκδόθηκε το 2005 από έναν 
εκδοτικό οίκο υψηλότερου κύρους, τον 
J’ai Lu. 

10  Δεδομένου ότι η ισλαμοφοβία αντηχεί 
τα αντισημιτικά σχήματα λόγου, είναι 
ειρωνικό το πώς κατηγορούνται οι Ευ-
ρωπαίοι μουσουλμάνοι για έναν «νέο 
αντισημιτισμό» –κίνηση η οποία αθω-
ώνει τη σύγχρονη γαλλική κοινωνία, 
αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία για την 
εφεύρεση και την τελειοποίηση της συ-
γκεκριμένης πρακτικής.
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21 Η άκριτη υποστήριξη που έχει προσφέ-
ρει ο Άντριου Σάλιβαν στη Μάντζι δεν 
προκαλεί μεγάλη έκπληξη: και οι δύο 
έγιναν διάσημοι ποντάροντας στην 
γκέι ταυτότητά τους, ενώ ταυτόχρονα 
ενστερνίζονται συντηρητικές πολιτι-
κές θέσεις. Ο θαυμασμός του Σάλιβαν 
για τις φεμινιστικές τάσεις της Μάντζι 
έρχεται σε αντίθεση με την άποψή του 
για την έκτρωση, μια άποψη που ο ίδιος 
θεωρεί ότι συνάδει με τη ρωμαιοκαθο-
λική του πίστη.

22 Για μια πολύ αναλυτική παρουσίαση 
του κειμένου της Ναφισί ως κομμάτι 
του αναπτυσσόμενου λογοτεχνικού 
είδος που ορισμένοι αποκαλούν «νέα 
οριενταλιστική λογοτεχνία», βλ. Ke-
shavarz. Παρακάτω στο άρθρο ανα-
φέρονται και άλλα σημαντικά κριτικά 
έργα. 

23 Είναι ευρέως γνωστό ότι ο πρόεδρος 
Χατάμι κέρδισε τις εκλογές του 1997 
σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ψήφο των 
γυναικών. 

24 Για αυτό το ζήτημα, βλ. Najmabadi, 
«Feminism». 

25 Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς συ-
γκαταλέγονται λαμπροί κληρικοί όπως 
ο Σαριάτ-Μανταρί, ο Μαχμούντ, ο Τα-
λεκάνι, ο Αμπντουλά Νουρί και ο Χο-
σέιν Αλί Μονταζερί. Για μια ανάλυση 
της εναντίωσης από τα μέσα, βλ. Abdo 
και Lyons. 

26 Σε μια εύστοχη ανάλυση των συνθη-
κών παραγωγής και πρόσληψης του 
διάσημου πίνακα του Ντελακρουά, ο 
Todd Porterfield γράφει: 

 Ενώ περνάει για επιστημονικός, ο πίνα-
κας του Ντελακρουά έχει δημιουργήσει 
μια καθιερωμένη επωδό σχετικά με το 
χαρέμι. Έχει προκαλέσει ταυτόχρονα 
επιθυμία για τις γυναίκες και αποστρο-
φή για τα κατώτερα κοινωνικά και πο-
λιτικά συστήματα της Ανατολής... [Α]
κόμα και αν ο Ντελακρουά είχε προ-
σπαθήσει να συνθέσει μια συμπονετι-
κή εικόνα του υποκειμένου της Ανατο-
λής, τονίζοντας, για παράδειγμα, την 
καθαριότητα των γυναικών, αυτό δεν 
είχε καμία σημασία για το συγκεκριμένο 

δεν έχει καμία κριτική αναφορά για το 
Ισραήλ και υποστηρίζει απροκάλυπτα 
την ατζέντα του Λικούντ. Το MEMRI 
έχει προωθήσει τα κείμενα της Μάντζι 
και, αντίστοιχα, το μεγαλύτερο μέρος 
των πηγών του βιβλίου της Μάντζι προ-
έρχεται από το MEMRI. Σχετικά με αυτό 
το ζήτημα, βλ. Lalami. 

18 Ο Ντάνιελ Πάιπς έχει ιδρύσει τη διαβό-
ητη ιστοσελίδα Campus Watch, όπου 
είχαν δημοσιευτεί φάκελοι ακαδημαϊ-
κών που ασκούν κριτική στο Ισραήλ, με 
στόχο τον εκφοβισμό και την αποσιώ-
πησή τους. Έπειτα από έντονη κριτική 
που της ασκήθηκε, η ιστοσελίδα απέ-
συρε τους φακέλους, αλλά συνεχίζει να 
διατηρεί μια «μαύρη λίστα» και να εν-
θαρρύνει το φοιτητικό κοινό να «ανα-
φέρει» όσες και όσους ασκούν κριτική 
στο Ισραήλ, με σκοπό την απομόνωσή 
τους λόγω των απόψεών τους. Βλ., για 
παράδειγμα, την ιστοσελίδα του UCLA, 
http://www.bruinalumni.com/aboutucl-
aprofs.html, η οποία ενοχοποιεί καθηγη-
τές και καθηγήτριες του πανεπιστημίου 
για την κριτική που έχουν ασκήσει στην 
ισραηλινή πολιτική. Για μια οξυδερκή 
ανάλυση των συνεπειών που έχουν οι 
συντονισμένες προσπάθειες του ισρα-
ηλινού κύκλου στην αμερικανική εξω-
τερική πολιτική και την εγχώρια πολι-
τική κουλτούρα, βλ. Mearsheimer· και 
Walt. 

19  Βλ. http://www.muslim-refusenik.com/
aboutirshad.htm. 

20 Για παράδειγμα, η Μάντζι περιγράφει τη 
Ρεκονκίστα [περίοδος κατά την οποία 
οργανώθηκαν εκστρατείες για την κα-
τάκτηση μουσουλμανικών εδαφών της 
ιβηρικής χερσονήσου από χριστιανικά 
βασίλεια και διήρκησε από τον όγδοο 
έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα (ΣτΜ)] 
και την εθνοκάθαρση που περιλάμβα-
νε σαν αποτέλεσμα εμφύλιων διαμα-
χών ανάμεσα σε μουσουλμανικές ομά-
δες (Trouble with Islam, σελ. 56-57). 
Ομοίως, παρουσιάζει την ισραηλο-πα-
λαιστινιακή διαμάχη σαν συνέπεια της 
παλαιστινιακής αδιαλλαξίας και της ισ-
ραηλινής γενναιοδωρίας (σελ. 70-93). 

την ειδησεογραφική πηγή. Για διαφορε-
τικές εκτιμήσεις, βλ. την αναφορά που 
δημοσιεύτηκε το 2005 από την Επιτρο-
πή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πα-
κιστάν στο http://www.hrcp-web-org/
women/ (τελευταία ανάκτηση στις 9 
Μαρτίου 2007)· και στην Αναφορά της 
Διεθνούς Αμνηστίας που δημοσιεύτη-
κε τον Σεπτέμβριο του 1999 στο http://
web.amnesty.org/library/ (τελευταία 
ανάκτηση στις 9 Μαρτίου 2007). 

34 Βλ. την ιστοσελίδα του Family Vio-
lence Prevention Project στο http://
endabuse.org/resources/facts. 

35 Η παραδοχή που φαίνεται να κυριαρ-
χεί είναι ότι η Δύση έχει εξατομικεύσει 
και ιδιωτικοποιήσει την κουλτούρα σε 
βαθμό που όταν και αν πραγματώνε-
ται, πρόκειται για έκφραση ελεύθερης 
επιλογής. Οι μουσουλμάνοι, αντιθέτως, 
είναι υποκείμενα της κουλτούρας τους 
ως συλλογικότητα, δεν έχουν τις αξίες 
της αυτονομίας και της ελευθερίας που 
θα τους επέτρεπαν να επιλέγουν ορθο-
λογικά από τις πολιτισμικές πρακτικές 
που τους είναι διαθέσιμες. Όπως επι-
σημαίνει η Wendy Brown, η κουλτού-
ρα και η θρησκεία στη συλλογιστική 
αυτή θεωρείται ότι «διαιωνίζουν την 
ανισότητα περιορίζοντας επίσημα την 
αυτονομία των γυναικών, ενώ οι περιο-
ρισμοί της επιλογής σε μια φιλελεύθε-
ρη καπιταλιστική τάξη...είτε δεν είναι 
πολιτισμικοί, είτε δεν έχουν ιδιαίτερη 
σημασία» (Regulating, σελ. 195). 

36 Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του 
από τον οίκο Random House το 2002, 
το πεζογράφημα έγινε μπεστ-σέλερ 
στην Αυστραλία και επανεκδόθηκε στις 
ΗΠΑ από τον οίκο Simon & Schuster 
με τίτλο Honor Lost: Love and Death in 
Modern Day Jordan. 

37 Λίγο μετά την αρχική του κυκλοφορία, 
το βιβλίο πούλησε πάνω από 250.000 
αντίτυπα σε δεκαπέντε χώρες, εξασφα-
λίζοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο δολά-
ρια από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 
και παρακινώντας εκστρατείες για την 
καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής 
στην Ιορδανία και άλλες χώρες. Δεν 

κοινό. Αυτό που μεσολάβησε ήταν η ήδη 
διαμορφωμένη γνώση του κριτικού για 
την Ανατολή, εξασφαλίζοντας την επί-
κληση του οριενταλιστικού λόγου (σελ. 
63).

27 Βλ. Ghoreishi. Οι στατιστικές αυτές 
έχουν δοθεί από το μηνιαίο επιστημονι-
κό περιοδικό Strategic Insights του Naval 
Postgraduate School. 

28 Η Janet Larson αποδίδει αυτή την εξέ-
λιξη σε μια κρατική πολιτική που δια-
κήρυττε την «[αυξημένη] πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οικο-
γενειακό προγραμματισμό, τη ραγδαία 
αύξηση των εγγράμματων γυναικών, την 
υποχρεωτική προγαμιαία συμβουλευτι-
κή περί αντισύλληψης για ζευγάρια, τη 
συμμετοχή των αντρών σε προγράμματα 
οικογενειακού προγραμματισμού –[με] 
τη σημαντική στήριξη των θρησκευτι-
κών ηγετών». Για αυτό το ζήτημα, βλ. 
επίσης Hoodfar και Assadpour.

29 Βλ. Seymour Hersh, “Annals of National 
Security: The Iran Plans” και “Annals of 
National Security: Watching Lebanon”. 

30 Η Σούζαν Σόνταγκ, για παράδειγμα, 
έγραψε τον εξής έπαινο για τη Ναφισί: 

 Έχω γοητευτεί και συγκινηθεί από την 
ανάλυση της Αζάρ Ναφισί για το πώς 
αψήφησε και βοήθησε και άλλες να αψη-
φήσουν τον πόλεμο του ριζοσπαστικού 
Ισλάμ ενάντια στις γυναίκες. Το πεζο-
γράφημά της περιλαμβάνει σημαντικούς 
στοχασμούς που παρουσιάζουν την ανά-
λογη συνθετότητα σχετικά με τα δεινά 
της θεοκρατίας, τη στοχαστικότητα και 
το μαρτύριο της ελευθερίας –καθώς και 
μια εμψυχωτική ανάλυση των απολαύ-
σεων και της εμβάθυνσης της συνείδη-
σης που προκύπτουν από την επαφή με 
τη μεγάλη λογοτεχνία και με μια εμπνευ-
σμένη δασκάλα. 

 Βλ. την ιστοσελίδα Random House: 
http//www.randomhouse.com/acmart/
catalog/ (Τελευταία ανάκτηση 4 Σεπτεμ-
βρίου 2006). 

31 Βλ. Ahmed, Gole, Lazreg, Mani και 
Northrup. 

32 Βλ. Hirschkind και Mahmood.
33 Οι στατιστικές ποικίλλουν ανάλογα με 
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προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπω-
ση το γεγονός ότι η Χούρι και ο σύζυ-
γός της κέρδισαν την εύνοια της οι-
κογένειας Τσένεϊ, παρά τις έρευνες 
του FBI σχετικά με τις κατηγορίες που 
είχαν απαγγελθεί στο πρόσωπό της για 
απάτη ακίνητης περιουσίας στις ΗΠΑ. 
Για πολλές μουσουλμάνες και μουσουλ-
μάνους το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: εάν 
ενστερνιστείς τη σωστή ρητορική, το 
ευρωαμερικανικό καθεστώς σε αντα-
μείβει αδρά. 

42 Ένας καταξιωμένος Αυστραλός ακαδη-
μαϊκός, για παράδειγμα, έγραψε ότι η 
λύτρωση της Χούρι έγκειται στο ενδε-
χόμενο να μεταμορφώθηκε προσωπι-
κά από τη δόλια επιτέλεσή της επειδή 
η αλήθεια του αγώνα που έδινε ήταν εν 
τέλει μεγαλύτερη από την εμπρόθετη 
δράση της απάτης της και την υπερέ-
βαινε. Βλ. McCalman.

43 Η διατύπωση αυτή, η οποία αντανα-
κλάται σε δημοφιλή φεμινιστικά κείμε-
να, προέρχεται από την εισαγωγή της 
Κάθα Πόλιτ στον επιμελημένο τόμο 
Nothing Sacred (σελ. xiv).

44 Το ισλαμικό κίνημα αποτελείται από 
πολλά διαφορετικά ρεύματα, συμπερι-
λαμβανόμενου του πολυσυζητημένου 
αλλά σχετικά περιορισμένου μαχητικού 
ρεύματος, καθώς και πολιτικά κόμμα-
τα βάσης, στόχος των οποίων είναι η 
διεύρυνση της αντιπροσωπευτικής δη-
μοκρατίας μέσω του πολιτικού ακτι-
βισμού και της δημόσιας συμμετοχής. 
Πολλές φορές, οι προσπάθειες αυτών 
των κομμάτων ανακόπτονται από τις 
απολυταρχικές κυβερνήσεις της Μέσης 
Ανατολής –όπως συνέβη στις αιγυπτι-
ακές εκλογές του 2005, αλλά και πα-
λαιότερα στην Αλγερία, την Τυνησία, 
την Τουρκία και το Μαρόκο. Παρό-
λα αυτά, το πιο διευρυμένο ρεύμα του 
ισλαμικού κινήματος είναι αυτό που 
κάπως πρόχειρα ονομάζω «κίνημα της 
ευλάβειας» (σε κάποια μέρη αναφέρε-
ται ως κίνημα ντάουα), το οποίο περι-
λαμβάνει ένα δίκτυο μη κερδοσκοπι-
κών φιλανθρωπικών οργανώσεων που 
παρέχουν στους φτωχούς υπηρεσίες 

έμεινε σχεδόν καμία εφημερίδα χωρίς 
να καλύψει το πάθος του Γολγοθά της 
Χούρι: από τους New York Times μέχρι 
τη Sunday Herald, τη Guardian, την Je-
rusalem Post και ένα μεγάλο φάσμα αυ-
στραλιανών εφημερίδων. Η Χούρι έγινε 
διάσημη απ’ τη μια μέρα στην άλλη, και 
άρχισε να εμφανίζεται σε δημοσιογρα-
φικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, σε 
λογοτεχνικά φεστιβάλ, σε συζητήσεις 
για τα γυναικεία δικαιώματα, σε κολέ-
για και σχολεία. Πολλές φορές, ο Ran-
dom House ηλέκτριζε τις δημόσιες εμ-
φανίσεις της, παρέχοντάς της φύλακες 
ασφαλείας, η παρουσία των οποίων 
ήταν εμφανέστατη και υποτίθεται ότι 
την προστάτευε από τη μουσουλμανι-
κή οργή και βία.

38 Τον Ιούλιο του 2004, ένας ερευνητικός 
δημοσιογράφος ανακάλυψε ότι η Χούρι 
δεν είχε πάει στην Ιορδανία από όταν 
ήταν τριών ετών, είχε ζήσει όλη της τη 
ζωή στο νοτιοδυτικό Σικάγο, μέχρι τη 
στιγμή που μετανάστευσε στην Αυστρα-
λία λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου 
της, αλλά ήξερε πολύ λίγα έως καθόλου 
αραβικά, την καταδίωκε το FBI για μια 
υποτιθέμενη εξαπάτηση και κατά βάση 
είχε επινοήσει μια ψεύτικη ιστορία γύρω 
από τα δεινά που έζησε στην Ιορδανία. 
Βλ. Walker και Thomas.  

39 Παρά τις δηλώσεις αυτές, πολλοί διακε-
κριμένοι εκδοτικοί οίκοι συνεχίζουν την 
κεφαλαιοποίηση στην αγορά και έτσι δεν 
λείπουν οι κακογραμμένες (και συχνά 
αδιασταύρωτες) αφηγήσεις για την κα-
θυπόταξη των μουσουλμάνων γυναικών 
που ζουν στις «ισλαμικές κουλτούρες».

40 Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ενέκρι-
νε την αίτηση της Χούρι για έκδοση 
«Άδειας διαμονής λόγω διακεκριμένου 
ταλέντου», γεγονός που της επέτρεψε 
να μείνει στην Αυστραλία μαζί με τον 
σύζυγο και τα δύο παιδιά της (Koch και 
Whittaker). 

41 Σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρ-
νηση Μπους έκανε όλο και πιο δύσκολη 
την κατοχύρωση αδειών βραχείας και 
μακράς διαμονής στις ΗΠΑ για τους 
μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες, 

και διαμορφώνουν τους εαυτούς τους 
μόνο μέσα από τα μάτια των άλλων –η 
ειρωνεία είναι ότι οι άλλοι είναι οι ίδιοι 
οι άνθρωποι που απεχθάνονται (σελ. 
38).

50 Βλ., για παράδειγμα, Abdo, Deeb, και 
Mahmood, Politics of Piety. 

51 Βλ. Politics of Piety, ιδιαίτερα το κεφ. 1 
και τον επίλογο.

52 Για απόψεις παρόμοιες με αυτήν της 
Ερενράικ, αλλά γραμμένες από ακα-
δημαϊκές φεμινίστριες, βλ. Nussbaum, 
Sex and Social Justice, και Okin. 

53 Βλ. επίσης Boddy.
54 Για πρόσφατα κείμενα σχετικά με την 

αντίληψη της εκκοσμίκευσης όχι τόσο 
ως εγκατάλειψης της θρησκείας, αλλά 
ως αναδιαμόρφωσής της με βάση συ-
γκεκριμένες αρχές, βλ. Asad, Forma-
tions, και Mahmood, «Secularism». 

55 Η κριτική αυτή είναι πολύ γνωστή και 
δεν σκοπεύω να την επαναλάβω εδώ. 
Βλ., για παράδειγμα, Butler, Bodies that 
Matter, και το κεφ. 1 του Mahmood, 
Politics of Piety, για μια ανακεφαλαί-
ωση αυτών των επιχειρημάτων.

56 Η Ναουάλ αλ Σαντάουι, εξέχουσα Αι-
γύπτια φεμινίστρια της εκκοσμίκευσης, 
έχει εκφράσει την ίδια άποψη παρατη-
ρώντας ένα πλακάτ που κρατούσαν Γαλ-
λίδες μουσουλμάνες όταν διαδήλωναν 
για την απαγόρευση της μαντίλας: «Η 
μαντίλα είναι δόγμα, δεν είναι σύμβο-
λο». Η Σαντάουι θεώρησε ότι το σύν-
θημα αυτό εκφράζει την εσφαλμένη 
συνείδηση των μουσουλμάνων γυναι-
κών που διαδήλωναν, ότι σηματοδοτεί 
την αφελή συνενοχή τους με την κα-
πιταλιστική συνωμοσία που εμποδίζει 
τον μουσουλμανικό κόσμο να αποκτή-
σει «πραγματική πολιτική συνείδηση». 
Για μια ακόμη φορά, η οποιαδήποτε 
ανησυχία για το θρησκευτικό δόγμα 
δεν μπορεί παρά να αποτελεί τέχνα-
σμα ενός επιχειρήματος σαν αυτό, που 
αποσκοπεί στην υλική ισχύ. 

57 Εκτός από τα δικά μου κείμενα, βλ. Fer-
nando, και Scott, Politics.

58 Για μια εκτενή ανάλυση της απειλής που 
θέτουν οι παραδοσιακές μουσουλμάνες 

κοινωνικής πρόνοιας (πολλές φορές 
μέσα από τα τζαμιά) όπως ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση. 
Ένας δεύτερος στόχος αυτών των ορ-
γανώσεων και ομάδων είναι να κάνουν 
τους απλούς μουσουλμάνους και μου-
σουλμάνες πιο ευσεβείς στην καθημε-
ρινότητά τους. Αυτές οι ποικίλες τάσεις 
που εντάσσονται στο ισλαμικό κίνημα 
διαφέρουν όχι μόνο από την άποψη της 
κριτικής που ασκούν στη δυτική ηγεμο-
νία και στα μεταποικιοκρατικά κράτη, 
αλλά και στα κοινωνικά και πολιτικά φα-
ντασιακά που ενστερνίζονται και δημι-
ουργούν. Για αυτό το ζήτημα, βλ. Mah-
mood, Politics of Piety.

45 Βλ. Chew, και Bahdi.
46 Η κατοχή του Ιράκ από δυτικές δυνά-

μεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έληξε 
επισήμως το 2011. Έκτοτε, αντίστοιχες 
στρατιωτικές επεμβάσεις και πολιτικές 
παρεμβάσεις συνεχίζονται έως και στις 
μέρες μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε το 2008. 
[ΣτΜ]

47  Βλ. Feldman, και Friedman.
48  Σε ένα σημείο της αυτοβιογραφίας της, 

όπου εγκαινιάζεται ένα πολυκατάστη-
μα Safeway στην Τζέντα, η Κάρμεν δεν 
μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσια-
σμό της και γράφει: 

 Πλέον μπορούσαμε να αγοράσουμε όλα 
τα μοντέρνα προϊόντα –και το κάναμε. 
Γεμίζαμε τα καλάθια το ένα μετά το άλλο 
με ζελεδάκια και σούπες Campbell, ελ-
βετικό τυρί και σοκολάτες. Στο ψωμί του 
φούρναρη βρίσκαμε ακόμα μαμούνια –
εγώ επέμενα να λέω στον μάγειρά μου 
να μάθει να ζυμώνει ψωμί– πλέον όμως 
είχαμε καθαρισμένο ανανά και αληθι-
νό γάλα. Είχαν τη γεύση της προόδου. 
(σελ. 95, η έμφαση δική μου).

49 Το σημείο αυτό μού θυμίζει τη συγκα-
ταβατικότητα με την οποία περιγράφει 
τις φοιτήτριές της η Ναφισί στο Read-
ing Lolita in Tehran, θρηνώντας για την 
ανελευθερία τους. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια, από την αρχή μέχρι 
το τέλος, παρατηρώ ότι δεν έχουν ξεκά-
θαρη εικόνα του εαυτού τους· βλέπουν 
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Atwood, M. (φθινόπωρο 2003). A book lov-
er’s tale: A literary life raft on Iran’s fun-
damentalist sea. Amnesty International 
Magazine. Διαθέσιμο στο: http://www.
amnestyusa.org/magazine/fall_2003/. 

Bahdi, R. (καλοκαίρι 2002). Iraq, sanctions, 
and security: A critique. Duke Journal of 
Gender, Law, and Policy, 9(1), σελ. 237-252.

Bahramitash, R. (2006). The war on terror, 
feminist orientalism, and oriental femi-
nism: Case studies of two North American 
bestsellers. Critique: Critical Middle Eastern 
Studies, 14 (2), σελ. 223-237.

Bellil, S. (2003). Dans l’ enfer des tournantes. 
Παρίσι: Gallimard.

Benard, Ch. (2003). Civil democratic Islam: 
Partners, resources, strategies. Πίτσμπεργκ: 
Rand Corporation.

Berger, J. (25 Μαρτίου 2006). Muslim wom-
an’s critique of custom. New York Times, 
σελ. B7.

Berger, J. (15 Νοεμβρίου 1988). Scholars at-
tack campus “radicals”. New York Times, 
σελ. 22.

Bin Laden, C. (2004). Inside the kingdom: my 
life in Saudi Arabia. Νέα Υόρκη: Warner.

Boddy, J. (2007). Civilizing women: British 
crusades in colonial Sudan. Πρίνστον: 
Princeton University Press.

Brown, W. (2006). Regulating aversion: tol-
erance in the age of identity and empire. 
Πρίνστον: Princeton University Press.

Brown, W. (1995). States of injury: Power 
and freedom in late modernity. Πρίνστον: 
Princeton University Press.

Brown, W. (2000). Suffering rights as para-
doxes. Constellations, 7(2), σελ. 208-229.

Butler, J. (1993). Bodies that matter: On 
the discursive limits of “sex”. Νέα Υόρκη: 
Routledge.

Chew, H. A. (24 Μαρτίου 2005). Occupation 
is not (women’s) liberation. Znet. Διαθέσιμο 
στο: http://www.zmag.org/ (Τελευταία 
ανάκτηση στις 26/8/2006).

Collins, P. H. (1981). Black feminist thought. 
Νέα Υόρκη: Routledge.

Crossette, B. (4 Νοεμβρίου 2001). Militancy: 
Living in a world without women. New 
York Times, σελ. Δ1.

Dabashi, H. (1-7 Ιουνίου 2006). Native 

και μουσουλμάνοι στα στρατηγικά συμ-
φέροντα των ΗΠΑ και στον «δυτικό 
τρόπο ζωής», βλ. Benard.

59 Αυτό είναι αρκετά ειρωνικό, κάτι που 
αξίζει να σκεφτούμε, όμως, είναι η έντα-
ση που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτήν την 
πολιτική προώθησης της φιλελεύθε-
ρης θρησκευτικότητας στη Μέση Ανα-
τολή και στην ενεργητική προώθηση 
μιας συγκεκριμένης μορφής ευαγγελι-
κού χριστιανισμού που κάνει ο Λευκός 
Οίκος του Μπους στις ΗΠΑ. Όπως έχω 
υποστηρίξει στο «Secularism», αυτές οι 
φαινομενικά αντίθετες τάσεις πρέπει 
να αναλύονται ως κομμάτι της εκκο-
σμίκευσης στις μέρες μας –και ιδιαίτε-
ρα της αντίληψης ότι η εκκοσμίκευση 
δεν συνιστά απλώς την εκκένωση της 
θρησκείας από την πολιτική, αλλά την 
αναδιαμόρφωσή της.

60 Για μια ανασκόπηση των λόγων που έχει 
βγάλει ο Οσάμα μπιν Λάντεν και των 
πολιτικών του στόχων, βλ. Glass.
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καθώς και τα εργαστήρια μας πάνω στον 
Μαύρο Φεμινισμό, είχαν χαρακτήρα πο-
λυγλωσσικό μεταξύ κυρίως ελληνικών και 
αγγλικών, αλλά και άλλων γλωσσών, κα-
θώς και γλωσσών μη λεκτικών. Οι εικόνες, 
το σώμα, οι σιωπές, η μουσική, ο χορός, το 
σινεμά υπήρξαν γλώσσες σημαντικές σε 
αρκετές στιγμές μας. Για αυτό, στο κείμε-
νο που θα διαβάσετε εδώ διατηρήθηκε  ο  
πολυγλωσσικός χαρακτήρας. Σύντομα θα 
υπάρξει πρόσβαση στο κείμενο με παράλ-
ληλες γλωσσικές προσεγγίσεις στο www.
africanwomens.gr. 

Αναγνωρίζοντας ότι προερχόμαστε από 
πολλά διαφορετικά μέρη –γεωγραφικά, 
βιωματικά και όχι μόνο– είναι βασικής 
σημασίας να αναγνωρίσουμε ότι η γλώσ-
σα αποτελεί έναν σημαντικό χώρο αγώνα, 
αλλά και ότι καθεμία και καθένας από εμάς 
μιλάει διαφορετικά, βιώνει τη γλώσσα δι-
αφορετικά και πιθανώς ζει μεταξύ γλωσ-
σών. Δεν υπάρχει μια «αντικειμενικά» κοι-
νή γλώσσα, ούτε είναι ζητούμενο αλλά και 
εφικτό να υπάρξει. Μπορεί συχνά να βρε-
θεί κάποια χωρίς να νιώθει καμιά γλώσσα 
δική της, δικ@ τ@, ή και να εφεύρει νέες 
γλώσσες. Έτσι, η συζήτηση στο AMOQA, 

Περίληψη: Το κείμενο αυτό αποτελεί απομαγνητοφώνηση της δημόσιας συζήτησης που κάνα-
με στο τέλος του 1ο εργαστηρίου Μαύρου Φεμινισμού (Black Feminist Skill sharing Workshop) 
της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής. Το εργαστήριο ξεκίνησε αρχές Οκτώβρη 
2018 και ολοκληρώθηκε με συζήτηση/δράση στην οποία μιλήσαμε κάποιες από το εργαστήριο, 
αλλά και πρόσωπα που προσκαλέσαμε με τα οποία αγωνιζόμαστε μαζί, από άλλες ομάδες και 
σχήματα, εντός και εκτός Αθήνας, καθώς και από το εξωτερικό. Η συζήτηση/δράση έγινε στο 
AMOQA (Athens Museum of Queer Arts) την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018. Ακολούθησε ανοι-
χτή συζήτηση, η οποία όμως δεν δημοσιεύεται εδώ.

Ένωση Αφρικανών Γυναικών/
United African Women Organization 

Δημόσια συζήτηση 
του Εργαστηρίου Μαύρου Φεμινισμού

ΚΔΜΚ [Κανείς δεν με κατάλαβε]/NOUM 
[No one Understood Me]:

Καλησπέρα σας και από μένα… Είμαι η 
ΚΔΜΚ από την Ένωση Αφρικανών Γυναι-
κών. Ζω 30 χρόνια στην Ελλάδα και μέσω 
αυτού, μπορεί να μην ήξερα τι πάει να πει 
μαύρος φεμινισμός, αλλά μέσα από αυτό 
έχω περάσει. Έχω αγωνιστεί για διάφορα 
γραφειοκρατικά και χαρτιά… να επανα-
λαμβάνονται οι ίδιες ιστορίες. Αλλά το 
θέμα μας δεν είναι μόνο εγώ. Εγώ είμα-
στε εμείς. Εμείς είσαστε εσείς. Εσείς είστε 
εμείς. Οπότε αυτά πάνε πάντα σε αλυσίδα, 
και οι ζωές μας είναι… Συνυπάρχουμε, δεν 
είμαστε αόρατες ούτε άοσμες ούτε να μη 
δίνει σημασία κανείς για τα προβλήματά 
μας και να μην αγγίζει πάντοτε ότι υπάρ-
χουνε θέματα με το προσφυγικό και το 
μεταναστευτικό, πάντα η μπάλα γυρίζει. 
Πάντα η μπάλα είναι στη μέση, χωρίς να 
βρίσκουμε λύσεις.
 Και έχω να αναφέρω σήμερα, σαν 
μια μικρή ιστορία. Είμαστε και σε κάποια 
ηλικία. Εγώ ήρθα δεκαεφτά χρονών και εί-
μαι πενήντα χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν 
την έχω αποκτήσει την ιθαγένεια. Πολλές 
φορές λέω «μέχρι να πεθάνω και μετά...». 
Όπως έχει συμβεί σε έναν που ήρθε φοι-
τητής από την Αφρική να φοιτήσει το ’79 
και το 2009 στείλανε τα χαρτιά του για να 
κάνει συνέντευξη [για την ιθαγένεια] και 
είχε πεθάνει. Είχαν προφτάσει τα χαρτιά 
του. Από τις ιστορίες που με συγκλόνισαν. 
Και από τις ιστορίες που… πολλές φορές 
με τα χαρτιά μας έχουμε προβλήματα. 
 Μπορεί να λήξει το διαβατήριο και 
να μη μας αναγνωρίζει κανείς χωρίς χαρ-
τιά… Σαν την άδεια διαμονής που δεν εί-
ναι σε ισχύ και μπορεί να μην πάρουμε λε-
φτά από την τράπεζα. Το ’χω πάθει. Δού-
λευα κι εγώ και δεν μπορούσα να ταξιδέ-
ψω λόγω αυτού [ζητήματα με τα χαρτιά]. 
Διάφορα. Δεν είμαι μοναδική. Αλλά είναι 
πάρα πολύ… είναι μεγάλος ο πόνος. Δη-
λαδή να σε έχουν στο περιθώριο. Σήμερα 
πες είστε Έλληνες, πες να ήμουν η μητέρα 
σας σήμερα. Γιατί εγώ έτυχε να παντρευτώ 
Έλληνα. Και να ήμουν μητέρα σας σήμε-
ρα. Πώς θα νιώθατε να μην έχω αυτή την 

Λορέτα Μακόλεϊ:

Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε 
εδώ σήμερα για την εκδήλωσή μας. Αυτή 
η εκδήλωση λέγεται Μαύρος Φεμινισμός. 
Είναι μια ιδέα που ξεκινήσαμε από ένα χρό-
νο τώρα, μέχρι να, τώρα πραγματοποιείται. 
Αλλά, εγώ με την Χριστίνα, αρχίσαμε σαν 
παιχνίδι, και μετά μιλήσαμε και με τις άλ-
λες γυναίκες. Χρειάζεται να ξέρουμε. Να 
ξέρει ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, τι θα πει 
μαύρος φεμινισμός. Και ήταν πολύ ωραίο 
workshop. Και σήμερα είναι η αρχή. Γιατί θα 
συνεχίζουμε. Και ευχαριστούμε που ήρθατε 
εδώ σήμερα. Και θα συνεχίσει και η Χριστί-
να μας εδώ, για να αρχίσει η συζήτηση. 

Χριστίνα Φ.:

Καλώς ήρθαμε και από μένα, είμαι η Χρι-
στίνα. Όπως είπε η Λορέτα, τελειώσαμε 
χθες την πρώτη φάση του εργαστηρίου 
Μαύρου Φεμινισμού που κάναμε όλο αυ-
τόν τον μήνα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρ-
θατε. Σκοπός σήμερα είναι να μοιραστούμε 
κάποια ερωτήματα, προβληματισμούς που 
συζητούσαμε όλο το μήνα μαζί σας, και να 
θέσετε και σεις τα δικά σας. Έχουμε προε-
τοιμάσει να μοιραστούμε κάποιες ιστορίες, 
βιώματα, προβληματισμούς από το εργα-
στήριο, και έχουμε καλέσει φίλες, φίλους, 
φίλα μας που είμαστε σε συζήτηση, παρ’ 
όλο που μπορεί να μην ήταν στο εργαστή-
ριο, για να τα μοιραστούν μαζί μας. Θα ξε-
κινήσουμε λοιπόν με έξι ιστορίες, και μετά 
θα κάνουμε συζήτηση. 

Κάποια τεχνικά πράγματα: Πριν ξε-
κινήσουμε να μιλάμε να λέμε το όνομά μας 
και τις αντωνυμίες φύλου μας. Επίσης, θέ-
λαμε να μοιραστούμε μια φεμινιστική «πυ-
ξίδα» για τη συζήτηση: «Αν μιλάς πολλή 
ώρα, ήρθε η ώρα να ακούσεις. Και αν ακούς 
πολύ ώρα, ήρθε η ώρα να μιλήσεις». […] 
Επίσης να νιώθουμε ελεύθερα να εκφρα-
στούμε στη γλώσσα που θέλουμε [υπάρχει 
παράλληλη μετάφραση στα αγγλικά, ελ-
ληνικά, γαλλικά], οπότε να χρησιμοποιή-
σουμε  και άλλες γλώσσες πέρα από αυτές 
που έχουμε ήδη αναφέρει –αν θέλουμε να 
πούμε ένα τραγούδι, ένα ποίημα, όλα είναι 
ευπρόσδεκτα.
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χωρίς να πω ιστορίες. Μέσω αυτού, σή-
μερα καλώ όλες τις γυναίκες του κόσμου, 
και βέβαια όλες μας, που είμαστε μητέρες 
από την Ασία, από τη Μαύρη Ήπειρο μέ-
χρι Αμερική, Λατινική Αμερική και Μέση 
Ανατολή, λέω: stop bullying the mothers! 
Αυτό είχα να σας πω. 

Esra D.:

Before I speak I want to open up the topic 
about an issue that we were discussing in 
the workshop. Greece has amazed me with 
the process of not legalizing but instead of 
trying to illegalize you. So a lot of times 
for example when people were asking my 
status I would say I am neither “legal” nor 
“illegal”, I am “semilegal”. Which is like, I 
had in my eight years [?] of stay in Greece 
more times of blue paper than a resident 
permit which actually seems like a legal 
paper that gives you the right to make cer-
tain things, but the borders are closed. And 
it goes the same every time that you make 
the renewal.
 And also, that fact, for example, 
that happened to me in the last one and half 
years, like last year I stayed two years ille-
gally in the sense that I could not even pay 
a bill, or take a paper from KEP (Citizen’s 
Service Center) because I had to renew 
my category [type of residence permit]. 
And I made an application two months 
ago which they gave me after four months, 
which means there is these two months 
[period] where you wait for your interview 
in which you stay in a totally illegal [sta-
tus] –and they say “okay the police will not 
do to you anything. They will understand 
that your are in a waiting process”. But you 
cannot do anything official. 
 So that struggle is what we were 
talking about, that is, a really heavy burden 
on us. And like you cannot rent a house, 
you cannot even apply for a job at that mo-
ment. You cannot sign a paper. 
And then, when you renew it they always 
tell you to come two days before [it is 
ready]. And last week I went and there was 

υπηκοότητα; Να με χωρίσουν από το παιδί 
μου... Η διαφορά μου; Δεν φορολογήθηκα; 
Έκανα κακό; Δεν συμμετείχα στη δράση; 
Δεν έμαθα τη γλώσσα; Δεν έμαθα το… Συ-
γνώμη. Με συγχωρείτε, για την πίεση. Εί-
μαι ταραγμένη. 
 Δεν θα χωρούσε ένα χαρτί να γρά-
ψω την ιστορία μας. Μ’ ένα μελάνι έχει να 
πει πάρα πολλά. Είναι σε καθημερινή βάση 
που αισθανόμαστε καταπίεση. Να μην ξέ-
ρεις τις γλώσσες. Εντάξει,  έτυχε εγώ να 
ξέρω τη γλώσσα καλά και να την κατέχω. 
Μπορεί με αυτό να μπορώ λίγο να βρω μια 
άκρη, αλλά μέχρι εκεί. Να σου κλείνουνε 
τις πόρτες, να καταθέτεις τα χαρτιά σου 
για την ιθαγένεια και  να σου λένε «σε τρία 
χρόνια θα ανοίξει ο φάκελός σου». Και εί-
σαι τριάντα χρόνια στη χώρα, μετά τρία 
χρόνια! Μετά το θάνατό σου μάλλον. Δεν 
έχω το περιθώριο. Είναι πάρα πολλοί που 
δεν έχουν το περιθώριο! Όπως η Λ., είναι 
τριάντα δύο χρόνια στην Ελλάδα. Δεν έχει 
μπορέσει να δει το παιδί της εδώ και χρό-
νια. Πρόσφατα πήρε την άδεια διαμονής 
της, πριν ένα χρόνο. Είναι φοβερό. Μέσω 
αυτού καταπιεζόμαστε. Μπορεί να μη γνω-
ρίζαμε για το black feminism, για τον μαύ-
ρο φεμινισμό αλλά στη ζωή μας είμαστε 
μαύροι φεμινιστές. Αυτό έχω να πω, και εί-
ναι περίπλοκες οι ιστορίες.
 Η Ευρώπη μάς μαθαίνει τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, ότι μας δίνει το φως. 
Αλλά πολλές φορές δεν είναι αληθές. Είχα 
μάθει μια φορά μια ιστορία για μια κοπέλα 
που απελάθηκε από μια χώρα της Ευρώ-
πης. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ποια χώρα 
είναι αυτή. Εμένα όμως μου αρκεί, επειδή 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που δίνει αυτή η 
χώρα, με κάνει να συγκλονίζομαι σαν άν-
θρωπος γιατί απελάθηκε μια κοπέλα με ένα 
παιδί που… η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα 
υποδοχής. Πήγε ζήτησε άσυλο, γέννησε το 
παιδί της και με το παιδί της απελάθηκε από 
τη χώρα αυτή, και την επέστρεψαν στην 
Ελλάδα. Δηλαδή, ποιος από σας να μου 
πει ότι δε δέχεστε ότι έχει μητέρα; Απόψε, 
έχω να πω stop bullying the mother γιατί 
δεν υπάρχει ένας που δε γεννήθηκε από μια 
μάνα και δεν έχει μάνα. Ό, τι και να είναι, 
όποιος και να είναι. Εγώ αυτό έχω να πω, 

gender violence escalates, upholds and 
continues. 
 And the borders, like we were 
talking about it, and as I was saying, if you 
asked me one adjective to describe borders 
I would call it masculine, in the sense that 
it serves the purpose of creating hierarchy. 
And it is fed on violence and it feeds vio-
lence. And the borders, when you look at 
borders: the biggest target is women, chil-
dren, LGBTQI+ persons. So it [the bor-
der] creates these vulnerable groups and 
attacks them first. And think about all the 
journeys of refugees and immigrants of the 
sexual violence throughout these journeys. 
And so the femicide of three women next 
the Evros river is exactly because there is 
not a safe passage in the country where the 
states have created a very masculine un-
derstanding, targeting feminine subjects. 
 We were also discussing that it is 
not only the borders between nation and 
state, but also border politics exist not 
only within the journey [to Europe] but 
also afterwards, and in the camps. In the 
refugee camps –probably you have heard– 
about reports in Moria [camp in Lesvos 
island] there was a girl who was placed in 
the same tent as her rapist. And there are 
reports about rape and sexual harassment 
daily in the refugee camps. And then not 
only throughout the process of the camps, 
but also afterwards the borders and racism 
create new gender violence on immigrants 
and refugees. 

Ζωή Κοκκάλου:

Γεια σας. Είμαι η Ζωή. Προσδιορίζομαι ως 
αυτή/εκείνη. [Ο λόγος που θα ακούσετε] 
είναι ο λόγος της πρωτοβουλίας Justice 
for Zackie. Είμαι και εγώ πολύ συγκινη-
μένη… Ο πόνος είναι… σε βρίσκει ξαφ-
νικά εκεί που δεν το περιμένεις και ξέρεις 
ότι θα μιλήσεις σε κόσμο, και είσαι εντά-
ξει, και ξαφνικά σε χτυπάει σαν… αστραπή 
και θέλεις λίγο χρόνο να…. ν’ αδειάσεις 
το μυαλό σου για να μπορείς να πεις αυτά 
που πρέπει. Θα με ανεχτείτε έτσι ακριβώς, 

technical problem so I had to wait. And this 
kind of things are the things that are not 
really written or talked [about]. And there 
is this huge problem of semi legalizing, that 
we are constantly facing in our daily lives. 
 One of the topics, that we were 
discussing in the workshop, I want to talk 
about in this discussion  is borders. Maybe 
you heard about the femicide of three wom-
en, a mother and two daughters at Evros 
border [northern border between Greece 
and Turkey]. And the issue that we try to 
open up femicide is another thing. And the 
femicide of refugees and immigrants is also 
one aspect of it, that is already a stigma in 
Greece, to talk about femicide [as a phe-
nomenon recognized in this way], which 
is not recognized still. It is what feminists 
brought up as a term. But still the violence, 
the gender-based violence, although it is 
our daily lives, is not really named as this, 
especially in the media. And “femicides” for 
example, even the term, are not really much 
openly discussed. 
 For your information there are thir-
teen countries in Latin America, which have 
recognized femicide as a separate crime. 
Which of course can be talked about as 
well, if their process is really perfect or not 
is another question. And Spain and a lot of 
countries in Europe have recognized femi-
cide, not as a separate crime yet, but at least 
in their official documents, like they have 
documentation [on it]. And it is very inter-
esting that when I want to write about fem-
icides in Greece I can use the statistics from 
Turkey, from Spain but not from Greece. 
The only thing I can tell is how many homi-
cides of women have happened. 
 It is because in violence the gender 
aspect is not recognized, is not solved, is not 
understood and every time there is a brutal 
killing of a woman we are “in shock”. Be-
cause it is something that we cover up and 
when it comes to the public domain we are 
like “how could that even happen?”. 
And the borders, the thing about borders is 
that all these femicides and this gender vi-
olence becomes even more visible because 
border is the mechanism actually that the 
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τα τακούνια στις αντιρατσιστικές δρά-
σεις αλλά και αυτές οι δράσεις-πορείες-δι-
αμαρτυρίες να ανοίξουνε, να δώσουν πιο 
ανοιχτά χώρο, χρόνο, ενέργεια στο κουίρ 
κίνημα.
 Για το δικαστικό κομμάτι, μια πολύ 
σύντομη ενημέρωση: να σας πω ότι είμα-
στε ακόμα στη φάση της προανάκρισης, η 
οποία προβλέπεται ότι θα είναι αργή και 
βασανιστική. Θα περιλαμβάνει όλες αυ-
τές τις παραποιήσεις στις πληροφορίες 
που έχουμε ήδη όλες και όλοι ακούσει και 
δει από τα παπαγαλάκια εν πάση περιπτώ-
σει των μέσων [ΜΜΕ] που αλλοιώνουνε 
πάρα πολύ πραγματικά περιστατικά. Δεν 
υπάρχει συνεργασία της αστυνομίας, και 
ως ένα σημείο και του ανακριτή. Καταβάλ-
λουμε μια τεράστια προσπάθεια, η πρω-
τοβουλία [Justice for Zak/Zackie https://
www.facebook.com/justice4ZakZackie/], 
οι δικηγόροι και η οικογένεια να κρατη-
θεί αυτό το πράγμα σε ένα επίπεδο ειλι-
κρινούς, καθαρής και ανοιχτής ενημέρω-
σης για την περίπτωση του φίλου μας που 
δολοφονήθηκε.
 Εμείς θεωρούμε ότι εκτός από τους 
δύο συλληφθέντες φερόμενους ως δρά-
στες, ευθύνη έχουν και άλλα πρόσωπα 
τα οποία αποκαλύπτονται στο βίντεο ότι 
συμμετείχαν στη σωματική του κακοποί-
ηση και σίγουρα ευθύνη φέρουν οι οχτώ 
αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο ση-
μείο και πραγματοποίησαν μια πολύ βίαιη 
έως αδιανόητη σύλληψη-εκτέλεση. Ευθύ-
νη έχουν, επίσης, και οι εργαζόμενοι στο 
ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο και επει-
δή δεν φαίνεται να διερευνώνται πολλές 
και παράλληλες ευθύνες, εμείς θα συνε-
χίσουμε να πιέζουμε την ελληνική κυβέρ-
νηση και δικαιοσύνη να κάνει αυτό που 
πρέπει. Στο πολιτικό επίπεδο αναφέρθηκα 
πριν, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο γιατί 
ήδη ο χρόνος τρέχει. Αν υπάρχουν κάποιες 
ερωτήσεις, μπορούμε να τα πούμε μετά.
 Με τον ψυχολογικό αντίκτυπο θα 
ήθελα να πω μια μόνο τελευταία λέξη. Εί-
δατε και πριν ότι εγώ ας πούμε που προ-
σπαθώ, υπάρχει και μια στήριξη σε μια 
πρωτοβουλία και ανθρώπους δίπλα μας 
έχουμε πολλούς. Ζορίστηκα ακριβώς 

με αυτό το roller-coaster του πόνου. Ελπί-
ζω να το συγχωρέσετε. Ξέρω ότι είναι ο πό-
νος που….
 Η ματσιστική βία, που ήδη ανέφερε 
η ΚΔΜΚ, εκείνη είναι θεσμική βία αλλά δεν 
παύει να είναι και ματσιστική, [όπως είπε] 
και η Ε. ήδη, είναι αυτή που πήρε τη ζωή 
του φίλου μας.
 Ο Ζαχαρίας ήταν τριάντα τριών 
ετών, ακτιβιστής από τα είκοσι-είκοσι δύο 
περίπου, οροθετικός, LGBT ακτιβιστής, 
σύμμαχος και συνοδοιπόρος με τις μετα-
ναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες, 
αντιφασίστας. Τολμώ να πω, ναι, θα τολμή-
σω να πω, και φεμινιστής. Έφτιαξε την περ-
σόνα Zackie Oh! ακριβώς γιατί ήθελε και 
μέσα από την τέχνη να μιλήσει πολιτικά για 
τον σεξισμό, την πατριαρχία και τη βία που 
βιώνουν οι κοινότητες.
 Για λόγους άγνωστους ακόμα βρέ-
θηκε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου [2018] 
στην περιοχή της Ομόνοιας, εγκλωβίστη-
κε σε ένα κοσμηματοπωλείο και εκεί έχα-
σε τη ζωή του από φασιστικό πόδι και χέρι. 
Είτε από το λιντσάρισμα έφυγε η ζωή του 
είτε από τα πόδια και τα χέρια των αστυ-
νομικών που συνέλαβαν τον ίδιο και όχι 
τους δράστες, ο Ζαχαρίας έφυγε ως απο-
τέλεσμα της εκφασισμένης κοινωνίας που 
ζούμε αυτήν τη στιγμή. Είτε ομοφοβία, είτε 
ρατσισμός είτε τοξικοφοβία ήτανε η ενέρ-
γεια που όπλισε τα χέρια και τα πόδια αυ-
τών των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, το 
σίγουρο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι εκτός 
από αυτούς που τον εκτέλεσαν, και ταυτό-
χρονα και αυτούς που το παρακολούθησαν 
και δεν το σταμάτησαν, θεώρησαν ότι η ζωή 
αυτού του ανθρώπου, και πιθανά πολλών 
από δω μέσα, δεν αξίζει να βιώνεται, είναι 
αναξιοβίωτη.
 Αυτό ίσως θα μπορούσε να πει κά-
ποιος, κάποια, κάποιο, αδρά, ότι είναι και 
το πολιτικό context αυτής της δολοφονίας. 
Είναι στα χέρια πλέον εμών και των κινη-
μάτων να συνομιλήσουν και να συνομιλή-
σουμε με έναν τρόπο που να χωράει όλους, 
όλες και όλα με ένα ριζοσπαστικό τρόπο, 
δεν λέω πιο ριζοσπαστικό, λέω ριζοσπαστι-
κό τρόπο και ένα έναυσμα να μπει το γκλί-
τερ στην αντιφασιστική πορεία, να μπουν 

 Μια άλλη προβληματική που θα 
θέλαμε να τονιστεί σχετίζεται με το πόσο 
απαραίτητη είναι η ελληνική επάρκεια για 
να γίνει η πολιτογράφηση των πολιτών 
και κυρίως αυτών της πρώτης γενιάς. Εί-
ναι άτομα που διαμένουν στην χώρα πάρα 
πολύ καιρό, τριάντα-σαράντα χρόνια και 
όπως είπε και η ΚΔΜΚ πριν, δεν έχουν 
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Για την 
απόκτησή της τα άτομα πρέπει να περνάνε 
από μια εξέταση, πριν την εξέταση πρέπει 
να έχουν ένα πιστοποιητικό ελληνομάθει-
ας. Επειδή η ελληνική εκπαιδευτική πολιτι-
κή είναι μονογλωσσική δεν λαμβάνει υπό-
ψη της ότι τα άτομα που έχουν διαφορετι-
κές μητρικές γλώσσες έχουν διαφορετικές 
ανάγκες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στα μαθήματα. Τα μα-
θήματα δεν είναι μόνο ελληνική γλώσσα, 
είναι μαθήματα πολιτισμού, ιστορίας κ.λπ. 
Υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν ξέρουν 
καλά καλά να γράφουν στη μητρική τους 
γλώσσα και πρέπει να μάθουν να γράφουν 
την ιστορία σε μια άλλη γλώσσα... Επο-
μένως, είναι απαραίτητο να ξέρει κάποιος 
επαρκώς την γλώσσα για να πολιτογρα-
φηθεί, για να πάρει ιθαγένεια; Αυτή είναι 
η βασική προβληματική. 
 Θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ότι 
η επιτροπή πολιτογράφησης, περιλαμβά-
νει άτομα που σχετίζονται με το υπουργείο, 
με διεθνείς σπουδές αλλά δεν υπάρχει κά-
ποιος με ειδίκευση ή γλωσσολόγος. Πολλά 
άτομα δεν κατανοούν αυτό που διαβάζουν 
και πολλές φορές μαθαίνουν απ’ έξω τις 
ερωτήσεις και εξετάζονται σε αυτές, άλλα 
άτομα δωροδοκούν άτομα της επιτροπής. 
Κατά πόσο είναι απαραίτητο να περάσει 
κάποιος αυτή την εξέταση; Δεν θα έπρεπε 
να ληφθεί υπόψη πόσα χρόνια είναι στην 
χώρα, αν μπορεί να επικοινωνήσει, αν έχει 
πάει σε μαθήματα είτε σε κρατικούς φορείς 
είτε σε αυτόνομες δομές; 
 Επομένως, η βασική ερώτηση είναι 
αν η πρώτη γενιά, που βοήθησε τόσο τη 
δεύτερη γενιά για την απόκτηση της ιθα-
γένειας, θα πρέπει να την αποκτήσει χωρίς 
να περάσει από αυτή την επώδυνη εξέτα-
ση.

γιατί ο πόνος έρχεται και φεύγει σαν roller-
coaster, έχουμε ευθύνη όλες και όλα μας να 
δώσουμε φροντίδα στις κοινότητές μας, να 
στηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι συ-
ντροφικά κοντά μας αλληλέγγυα ή αγωνι-
στικά. Ο πόνος που μοιράζεται γίνεται αρ-
χικά πιο μεγάλος, αλλά γίνεται μετά και πιο 
μικρός και πιο αντιμετωπίσιμος. Τις πρώτες 
μέρες, οι κοινότητες ζορίστηκαν και βασα-
νίστηκαν πάρα πολύ από αυτόν τον πόνο 
της απώλειας. Θα έλεγα απλώς, είτε συλλο-
γικά είτε η καθεμιά από μας και το καθένα 
ξεχωριστά, να αγγίξει, να στηρίξει, να υπο-
στηρίξει, να ακούσει.
 Online υπάρχει μια εκστρατεία υπο-
στήριξης των δικαστικών εξόδων. Θα το 
βρείτε πολύ εύκολα αν το ψάξετε στο διαδί-
κτυο. Η οικογένεια έχει πολύ μεγάλη ανά-
γκη να στηριχθεί οικονομικά σε αυτόν τον 
αγώνα γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνι-
κές λεπτομέρειες που πρέπει να παλέψου-
με. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο 
δύο υποτιθέμενους δράστες αλλά παλεύ-
ουμε και ενάντια στην αστυνομία, ενάντια 
στην ανάκριση και τα λοιπά. Για τον λόγο 
αυτό, αν έχετε τη δυνατότητα και θέλετε να 
μας υποστηρίξετε, ψάξτε να το βρείτε στο 
διαδίκτυο και βοηθήστε μας σε αυτό. 

R@bab:

Μια άλλη προβληματική που θα θέλαμε να 
συζητήσουμε είναι αυτή της γλώσσας ως 
εμπόδιο και πεδίο αποκλεισμού και βίας. Σε 
πολλούς δημόσιους φορείς, σε νοσοκομεία, 
σε μέσα μεταφοράς, πολλές φορές τα άτο-
μα δέχονται βία λόγω της γλώσσας επειδή 
δεν μπορούν να απαντήσουν [σε σχόλια 
ρατσιστικά, μισογύνικα, ομοφοβικά, τραν-
σφοβικά κ.ο.κ.]. Δεν μπορούν να απαντή-
σουν επειδή δεν καταλαβαίνουν. Αυτό που 
εντείνει την κατάσταση είναι ότι μερικές 
φορές σε δημόσιες υπηρεσίες, άτομα «συ-
ναινούν», υπογράφουν χαρτιά, διαδικασίες 
στις οποίες δεν έδωσαν τη συναίνεση γιατί 
δεν υπήρξε διερμηνεία εκείνη την στιγμή. 
Ενώ σε πολλές ΜΚΟ έχει αρχίσει η διερ-
μηνεία να αναπτύσσεται, δεν περιλαμβά-
νονται όλες οι γλώσσες. Ωστόσο, σε κρατι-
κούς φορείς, η διερμηνεία είναι ανύπαρκτη.
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να πάνε, δεν έχουμε γραφείο, δεν έχουμε 
χώρο. Πάνε σε ΜΚΟ και εκεί δεν αισθάνο-
νται ελεύθερες να εκφράζουν τα προβλή-
ματα τους.
 Αυτό που λέω συχνά είναι ότι πα-
λιά υπήρχαν δούλοι που είχανε αλυσίδες 
στο χέρια και στα πόδια, που φαίνονταν. 
Και είπαν «θα ελευθερώσουμε τους δού-
λους». Οι αλυσίδες τώρα στα χέρια και 
τα πόδια μας είναι αόρατες. Τώρα είναι 
δύσκολο. Τώρα η Ε.Ε. πάει στην Αφρική 
και κάνει συμφωνία με τους δικτάτορες 
από τους οποίους φύγαμε, για να διώξου-
νε τους Αφρικανούς. Μόνο τους Αφρικα-
νούς. Αναρωτιέμαι γιατί. Δύο φορές μας 
πούλησαν. Και παρόλο που η Αφρική έχει 
απ’ όλα, εμείς ήρθαμε. Και τι κάνει η Ευ-
ρώπη; Πήγε εκεί και λέει «θα σας δώσω 
λεφτά». Αυτά τα λεφτά όμως που δίνει 
η Ε.Ε. δεν φτάνουν στον κόσμο. Πολλοί 
άνθρωποι αυτή την στιγμή έχουν πεθάνει 
επειδή τους έχουν γυρίσει στην Αφρική. 
Και η Ευρώπη λέει έχουμε δώσει χρηματο-
δότηση για να ζει ο κόσμος καλά. Μα οι 
κυβερνήσεις που είναι εκεί είναι δικτάτο-
ρες από τους οποίους έφυγε ο κόσμος για 
να έρθει στην Ευρώπη. Γι’ αυτό οι αλυσίδες 
είναι αόρατες.
 Όπως εγώ έφυγα από ένα δικτάτο-
ρα στην Αφρική και τι λέει η Ελλάδα; Λέει 
«θα την κρατήσω δούλα, δεν θα της δώσω 
άδεια παραμονής, δεν θα της δώσω τίπο-
τα». Εμείς θέλουμε να φωνάζουμε, γι’ αυτό 
έχουμε οργάνωση, για να εκφραστούμε, 
να μιλήσουμε. Σου λένε όταν κουραστείς 
θα σιωπήσεις, γιατί δεν θα σου δώσω χρη-
ματοδότηση, και εμείς συνεχίζουμε με την 
αλυσίδα. Κανένας δεν μας βλέπει να μας 
κόψει την αλυσίδα. Έχεις τόσα χρόνια σε 
μια χώρα, μιλάς την γλώσσα, δεν σου δίνει 
υπηκοότητα. Η αλυσίδα δουλεύει, κανέ-
νας δεν μπορεί να στην κόψει, όπου πας 
το ίδιο.
 Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν θα 
μας βοηθήσει κανείς, δεν ξέρω τι πρέπει να 
γίνει για να δούνε την αλυσίδα. Παλεύω 
για την ελληνική υπηκοότητα, τόσες φο-
ρές, δεν μου την δώσανε. Η οργάνωσή μας 
είναι στον δρόμο. Θα συνεχίζουμε έτσι κα-
νείς δεν θα το βλέπει και μετά θα λένε δεν 

Λορέτα Μακόλεϊ:

Καλησπέρα... τώρα θα μιλήσω για τον φίλο 
μας που λείπει από την ζωή. 
 Ήταν μαζί μας τόσα χρόνια στην 
οργάνωση. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που 
έρχονται στην οργάνωσή μας και ασχολού-
νται τόσο πολύ με μετανάστες. Και αυτό 
που με αγγίζει είναι που ήθελε να υπάρχει 
ένας χώρος που θα χωράμε όλοι μαζί, με-
τανάστες, lgbt+, μαύροι, άσπροι, όλοι να 
είναι μέσα εκεί. Και με αυτό που του συ-
νέβη τώρα δεν είναι μόνο οι Έλληνες που 
αισθάνονται λυπημένοι, είμαστε και εμείς 
οι μετανάστες επειδή αυτός ήταν μαζί μας. 
Εγώ ελπίζω να αλλάξει η Ελλάδα από όλα 
αυτά που συμβαίνουν, που οι αστυνομικοί 
κάνουν ότι θέλουν. Οι πολίτες είναι στο 
έλεος. Εγώ ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη 
Ελλάδα. Αναρωτιέμαι, όλοι οι μετανάστες 
που έχουνε οργάνωση..., δεν έχουνε χώρο 
να  εκφραστούνε και να κάνουνε τις δρά-
σεις τους. Εμείς έχουμε κουραστεί να μας 
παρουσιάζουν, εμείς προτιμούμε να παρου-
σιάζουμε τον εαυτό μας καλύτερα παρά 
να μας παρουσιάζουν ΜΜΕ κ.λπ. Γι’ αυτό 
κάνουμε τώρα ένα τέτοιο workshop. Γιατί 
εμείς έχουμε μπει μέσα στην πατρίδα σας, 
σας ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά γυρίζει κα-
νείς να μάθει ποιοι είμαστε; Βλέπουνε μόνο 
μετανάστες. «Άσ’ τους οι μετανάστες εί-
ναι...», λένε.
 Να σας πω πόσο σημαντικό είναι να 
έχουμε χώρο και εμείς... Όταν σαν οργάνω-
ση είχαμε το χώρο μας, γυναίκες με πολ-
λά προβλήματα από την Αφρική έρχονταν 
και ένιωθαν σαν το σπίτι τους. Οι μεγάλες 
ΜΚΟ όταν έχουν πρόβλημα, τις στέλνουν 
σε εμάς. Εμείς δεν είμαστε οπλισμένες να 
αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα 
αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτές τις 
γυναίκες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που 
φέρνουν για trafficking στην Ελλάδα, έρ-
χονταν στην οργάνωση και έβρισκαν τον 
χώρο σαν σπίτι τους. Άλλες γυναίκες με τα 
παιδιά τους δεν έχουνε άδεια παραμονής, 
δεν ξέρουν που να πάνε… έρχονται σε εμάς 
και τις βοηθάμε. Αυτές οι γυναίκες τώρα 
είναι διασκορπισμένες, δεν έχουνε που 

 The problem is when this need to 
protect your own becomes a need to put 
down the ‘Other’ you know… a need to hurt 
the ‘Other’, a need to exclude the ‘Other’, 
to make the other one less human, to have 
power over the ‘Other’. That becomes the 
problem and this is what we see more 
and more in today’s world and it is being 
used by more and more politicians for 
their populist ideas, for their fascist ideas 
and the whole energy is going over the 
world. Not just Europe, but we have seen 
for example in Brazil most recently and it 
is not going to stop there. In Belgium we 
just recently had elections and the rightest 
party did very very well you know. So the 
challenge is then to understand what are 
the roots of this exclusion. What are the 
roots of racism. Exclusion? Mmm, that is 
one way of putting it. We have to go deeper 
in to it… the roots of racism. 
 In my organization we identified 
that many of those roots of racism, 
exclusion or structural racism if I can 
put it that way, are rooted in the colonial 
project. During colonization there was 
a very systematic plan to completely 
degrade the colonized people denied and 
silenced of their culture for the good or for 
the profit of the colonials. Paradoxically 
the same mechanisms of propaganda, of 
brainwashing are also being applied here 
on the homeground. To make people feel 
superior, to feel that it is their right to 
own these colonial people. Their right to 
take property from them, their right to 
develop them. Their burden! You heard 
of the ‘white man’s burden’. Their burden 
to develop… Because first of all you must 
dehumanize them and then save them. So 
you dehumanize the colonized people and 
then you save them. But there were people 
here in the land of the colonials who were 
being brainwashed to learn how superior 
they are. How it is their god given right 
and might to rule over the people who are 
colonized and you know so on. 
 So my organization claims that we 
need to decolonize. We need to look those 
structures in the eye and identify them for 

υπάρχουν δούλοι. Μας χτυπάνε παντού και 
κανένας δεν το βλέπει. Όσο εμείς πάμε να 
ελευθερωθούμε, οι κυβερνήσεις πάνε και 
σας μπερδεύουν. Ό,τι γίνεται τα ΜΜΕ τα 
μεγαλοποιούνε και ο κόσμος δεν καταλα-
βαίνει τι είμαστε. Εσείς όταν θα γυρίσετε το 
βράδυ, σκεφτείτε πρώτα πώς θα δούμε τις 
αλυσίδες και έπειτα πώς θα τις κόψουμε. 
 
Stella Nyanchama Okemwa:

Okay my name is Stella and I don’t speak 
Greek. I am from Belgium. And in Belgium 
I work for an organization called ‘Hand 
in Hand Against Racism’. But I am also 
a member of the European Network for 
People with African Descent [ENPAD] 
where I am a board member and also for 
other organizations. So I have been an 
activist since I was very very young and I 
have been an activist all my life. I volunteer 
and so on. 
 Based on what you have said… 
Europe, I come from Belgium but of course 
the Belgium reality might not be exactly 
the same as the Greek reality but we can 
make certain comparisons. For example in 
today’s world, not just in Belgium, not just 
in Greece, we are no longer just a diverse 
society. We have become super diverse 
which means that in certain areas of each 
country there are no majorities. There are 
many many minorities that make up a 
community. This means that we are more 
and more confronted with the ‘Other’. More 
and more confronted with new cultures, 
new ways of thinking, new ways of being, 
new people with new faces and so on. 
In other areas more than others they are 
confronted daily by incoming migrants or 
incoming newer faces… the gateway is here 
in Greece certainly, and in other areas of 
course. So the challenge is then that there 
is more and more exclusion ’cause every 
human being is compelled to protect their 
own. And I am talking about facism. I am 
just talking about basically if you have your 
family you want to protect your children. 
You want to protect your own family, the 
people you love. 
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that have been rewritten to suit certain 
western values. They need to be reviewed 
and rewritten again so that they can be 
representative of the people. But not only 
that. Even the teachers themselves, most 
of the teachers are very pale. They do not 
reflect the students. So we need to have a 
more diverse teaching core and we must 
find ways in which we can increase the 
number, the diversity in teaching. That is 
education.  
 When we talk about libraries, a lot 
of our libraries have books again that are 
basically from western writers or western 
authors. If you want to have a book about 
a philosopher from Africa or from Asia or 
from a very little known community you 
have to go to some small corner of the 
library that has some specialized books 
from indigenous sectors of the world you 
know. And that is ridiculous you know! So 
libraries need to have books from all over, 
representing books so that people can have 
a honest view on what is available in the 
world. Besides that, books that are very 
colonial need to have an addendum that 
really contextualizes the time. Uncle Tom’s 
Cabin for example. This happened but it is 
not the reality from today. So we need to 
have in all those colonial books or books 
that praise the colonial time, or that praise 
slavery, we need to have an addendum 
in those books that says no, no. This was 
a period in XYZ but it is not the time we 
have now. 
 When we talk about our cities, 
many of our cities here are being presented 
as being very white. I mean Greek society 
if I look at the brochures is a pale society 
in the brochures. But then I look around 
in the streets... nah (negating)... it is not, 
you know. So we need to have what do you 
call it… A city has to be a microcosm of 
the society itself on all levels of the city. On 
the lowest levels to the highest levels. In 
the way that they publicize themselves. In 
the brochures and in the communication 
they give. Now the most… One of the 
most popular ways in which a city displays 
pride and its identity is in the names that 

what they are. Because the people who are 
in the colonized communities, who have 
migrated here, who are being structurally 
excluded from the society, from the host 
countries that they need to be aware of those 
structures that are putting them down so 
that we can start to address the issues. In the 
same way to the people who are here, who 
got privileges that they don’t even know, you 
know… They are enjoying privileges, which 
they are taking for granted like its their god 
given right. I am not… I don’t blame them. 
They have been born with it for generations 
and generations. But then when somebody 
busts that bubble and tells them “no no!”... 
If you and I go looking for a job, despite the 
fact that I got two masters you are likely 
to get that job because you got the right 
colour. You have got the right background, 
network and so on. 
 So in this way, right here people 
need to be unchained or freed from these 
structures that have given them this false 
sense of mind and power and authority. 
Without saying it you know it just happens 
in so many ways. I will get into that in 
a moment. Some of these ways are very 
subtle. 
 But it is a very broad concept so we 
broke it down into sectors. For example, 
we need… In my organization we have 
said we need to decolonize four sectors 
and that is our education, our cities, our 
tradition and our libraries. Most education 
systems are western oriented. Where you 
learn about how Christopher Columbus 
discovered and you know what I am talking 
about right? But it is not true. We have got 
students from all over the world who do not 
feel represented in their education. They 
don’t recognize their education, they are 
being taught, you are like who? I mean once 
living in that country before these white 
men discovered them or before discovered 
their… their mountain or whatever. So we 
need to decolonize our education. Look at 
our education system and make sure that it 
is more representative on all these histories 
that have been silenced. All these histories 
that have been denied, been ignored, 

receive it as a sort of “hä?”. That is racist, 
that is exclusionary you know. But then 
these communities have not had a time to 
regroup, to empower themselves, to give 
themselves the energy to communicate or 
articulate their problems. They have no 
space where they can speak about it even 
right here. If I look around they are… I 
have to be very careful on how I phrase 
myself because you don’t want to touch 
on the white fragility. (Laughter from the 
audience). You know, yes I am winding 
down. So there are so many areas in which 
I could talk about. I mean I am like… 
everybody calls me ‘Mamachama’ cause I 
have been an activist for so long. So they 
are so many areas in this topic that I could 
talk about but I will stop here and hope and 
pray that you can come up with questions 
which will enable me to deepen myself and 
get into certain issues that you might want 
to discuss.

Ντολόρες:
 
I would just like to speak about AMOQA 

they give their buildings, their streets, 
their monuments, in the names that they 
give their monuments. But how many 
monuments depict the diversity that is 
here? Sometimes some of the monuments 
have got colonial figures that are horrible, 
that are the horrible impact for some of the 
people who are now citizens of the society 
here. This is not acceptable! Every single 
citizen who is living here, working here, 
paying taxes here, has been accepted in 
this society deserves representation in all 
levels of the city: in the public spaces, in the 
politics, in the media, in the sports and so 
on and so forth. 
 When we talk about traditions, 
same old story. Okay if I can go back into 
something which Lauretta or I don’t know 
who brought that up is that in order to 
address all these issues you know some 
of those things have been festering for 
generations and generations without being 
articulated. Lauretta phrased it very well. 
The lack of spaces, safe spaces. I know from 
some people when migrants or people 
from african descent ask for space that is 
uniquely and exclusively for them, they 
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sis and the lack of money. Depression!
 Anyway, three years have passed, a 
lot of things have happened here and now 
we are facing the closure of the space be-
cause the building has been bought from 
an investment company that is something 
happening in Athens right now. Gentrifi-
cation processes starting and the networks 
of the city are also changing, so apart of 
the crisis and financial problems, there is 
also another level of difficulties that we are 
going through and we have started facing.
 What I also wanted to say from the 
beginning, it was that the aim of AMOQA, 
the initial idea apart from the space ded-
icated to culture and art as means to do 
politics, it was to be a platform meaning a 
space different groups can share and hav-
ing not only one closed identity but a space 
that could be used from different people 
with different identities but OK a bit near 
politically, even if not in total. I am very 
glad of this event that happened here and 
thank you.
 Can I say one last thing? Because 
you were talking about libraries and books 

so we can close the first circle and open the 
discussion for all of us. I will tell a bit the 
story, how AMOQA started. It started in 
2015. We were like a small group of people 
that we wanted a space that is of our own, 
that is queer, LGBT, non-fascist, non-capi-
talist, outside of the commercial fields, that 
was interested to work with art and theory 
and activism and work with what is hap-
pening with identities and all these power 
structures around us. It has been hard. 
 At the beginning, when we first 
wanted to start the space, it was very dif-
ficult because we didn’t have the money 
and the time and the energy to do it. The 
first step that did this space possible was 
to gain a grant that made it possible to cre-
ate an accessible space, to have a rent cov-
ered for some months and be able to start. 
Since then the sustainability of the project 
has always been a problem. It happened in 
a time that also queer and feminist spaces 
were lacking in this city. And when we did 
AMOQA, it was one year after the closure 
of the feminist centre that was also a very 
long project that had to close due to the cri-

Χριστίνα Φ.:

I feel we don’t gather often enough and 
even in these settings things can be very 
separate. And even though we talk about 
words like intersectionality or solidari-
ty, all these words that sometimes we use 
like anti-sexist or anti-racist, the import-
ant thing is how we put them into practice. 
Maybe we can listen to who else is in the 
room and people’s questions that everyone 
is coming with, and things that we can con-
tribute to this archive. We have a piece of 
paper here and feel free anyone who wants 
at any time to write on it if you don’t want 
to say something loud or you can draw or 
whatever. And we can reflect more on what 
we’ve just heard.
 Επειδή αυτό που μας έφερε εδώ σε 
μεγάλο βαθμό ήταν η πολιτική του χώρου 
και η πολιτική διάσταση του χώρου, με 
πολλές έννοιες, μπορούμε να σκεφτούμε 
ενδεχομένως κλείνοντας το πρώτο κομμά-
τι της συζήτησης και ανοίγοντας το δεύτε-
ρο.
 Επίσης αν θέλουμε και μια στιγμή 
σιωπής είναι εντάξει γιατί ακούσαμε πολ-
λά, και μιλήσαμε πολύ πάνω στη σιωπή 

and decolonizing the history, one of the 
projects of AMOQA was also to work and 
create an LGBTQ feminist archive that it 
is also a story to be re-written and talked 
about and be registered in Greece and of 
course the sustainability problems of space 
are also an obstacle when you try to do this 
kind of works. Because, no our archive is 
going to be in a house again, in a private 
space. It is very small and not very well 
worked or elaborated but once more will be 
private.

Stella Nyanchama Okemwa: 

But, sorry, just to say something. Not long 
ago, we had a meeting in Amsterdam at the 
Black Archives and a small sector of the 
Black Archive is also the LGBTQ archive 
so maybe that is an idea to just coordinate 
with them. Maybe, because they are stron-
ger that maybe they have links to other ar-
chivists who might have an interesting part-
nership to work with.
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15. Sanctuary is not something anyone can 
define for someone else. You can only de-
fine it for yourself.

22. We can protect sanctuary by building 
solidarity, being accountable to one anoth-
er and to the idea of sanctuary.

29. Within our sanctuary, we will not rec-
reate oppressive power structures and dy-
namics that we are working against.

28. Protecting sanctuary means protecting 
people’s histories and collective memory.

38. We can protect sanctuary by creating 
a pluralistic social contract of values and 
ideas to which which we all agree. We can 
protect sanctuary by sharing responsibility 
to sustain the things we value. 

Χριστίνα Φ.:

Responding to that, Jess, I wanted to read 
a passage from Audre Lorde that some of 
you may have read on today’s event page. 
So Audre Lorde, a Black feminist writes in 
her book Sister Outsider: 
 What are the words you do not yet 
have? What do you need to say? What are 
the tyrannies you swallow day by day and 
attempt to make your own, until you will 
sicken and die of them, still in silence? Per-
haps for some of you here today, I am the 
face of one of your fears. Because I am a 
woman, because I am black, because I am 
lesbian, because I am myself, a black wom-
an warrior poet doing my work, come 
to ask you, are you doing yours? And, of 
course, I am afraid, because the transfor-
mation of silence into language and action 
is an act of self-revelation and that always 
seems fraught with danger. But my daugh-
ter, when I told her of our topic and my dif-
ficulty with it, said, “tell them about how 
you’re never really a whole person if you 
remain silent, because there’s always that 
one little piece inside of you that wants to 
be spoken out, and if you keep ignoring it, 

αυτό το μήνα, όπως μπορεί να διαβάσατε 
στο κάλεσμα, οπότε μπορούμε να πάρουμε 
μια στιγμή απλά να σκεφτούμε λίγο ήσυχα. 
 We can also make space for silence 
for however long we need it. We’ve been 
talking about making space for silence, and 
also breaking it. Both are fine. As long as we 
need. 

[Σιωπή / Silence]

Jessica L.:

Hi Christina. Hi Everyone. My name is Jes-
sica and I am one of the people who have 
helped to co-organise this workshop this 
month. I wanted to read in response to what 
has been said today a manifesto on Sanc-
tuary, written by a collective called ‘Press 
Press’ in Baltimore, Maryland. They’re a 
publishing initiative and specifically or-
ganising and publishing practices which 
respond to migrant and border policies. 
So, they created a manifesto. I have collab-
orated with them in different times and so I 
thought some of these bullet points may be 
appropriate to share.

‘SANCTUARY: A MANIFESTO1. 

WHAT IS SANCTUARY? 
HOW CAN SANCTUARY BE CREATED? 
HOW CAN SANCTUARY BE PROTECT-
ED?

1.Sanctuary is not yet an experience –it is 
the horizon.

2.Sanctuary is safety. The actions you take 
to create safety, and a process towards heal-
ing. Sanctuary is protection.

4. Sanctuary is having basic human rights 
and being able to live with dignity.

6. Sanctuary relates to and affects policy. 
Sanctuary can be protected by law but it 
cannot defined by it.

     

πραγματικά να ζήσουμε.

Hawa:

Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γιατί 
εγώ λέω ότι φταίει η πολιτική. Μας βάζει 
σε αυτόν το φαύλο κύκλο που να μην 
μπορούμε να βγούμε έξω, να είμαστε 
με τα παιδιά μας. Εμείς, η  Οργάνωση 
Ενωμένων Γυναικών και με την καμπάνια 
«Όχι Ρατσισμός από την κούνια» άρχιζαν 
τα παιδιά μας να παίρνουν την ιθαγένεια. 
Αυτό είναι μια νίκη για μας και νομίζω άμα 
συνεχίσουμε και εμείς μετά από χρόνια θα 
την πάρουμε.
 Υπάρχουν άλλες που έχουν 
καταθέσει για την πολιτογράφηση και 
έχουν πεθάνει. Μήπως θα έρθει το χαρτί 
στον τάφο τους; Και σε εμάς εκεί θα το 
βάλουν. Γιατί όταν μένεις εδώ τριάντα 
χρόνια, δεν είσαι σαράντα χρονών, 
πάνω από πενήντα. Άμα δεν έχεις την 
ιθαγένεια, πότε θα την έχεις στα εξήντα, 
στα εβδομήντα; Στον τάφο σου θα την 
πάρεις. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω γιατί 
διαλέξαμε να έρθουμε εδώ, ο Θεός μάς 
έστειλε εδώ και έχουμε περάσει όλη τη ζωή 
μας εδώ. Εδώ είναι η πατρίδα μας και να 
γυρίσουμε στη δικιά μας που μας γέννησε, 
πάλι ξένοι είμαστε εκεί. Όταν θα πας 
εκεί, θα περιμένουν ότι έχεις δικαιώματα 
εδώ. Να σηκωθείς και να έρχεσαι όποτε 
θέλεις, χωρίς να έχεις πρόβλημα. Και άμα 
δεν έχεις αυτό το δικαίωμα, είσαι σαν 
χαμένος. Έχεις πετάξει όλη τη ζωή σου, 
τα τριάντα, σαράντα χρόνια. Τα παιδιά 
μου έχουν ιθαγένεια, εγώ δεν έχω. Άμα 
θέλω να πάω κάτω στην πατρίδα μου και 
μετά από χρόνια δε μπορώ να γυρίσω 
στην Ελλάδα, τα παιδιά μου θα είναι με 
εγγόνια εδώ. Πώς να πάω και με ποιο 
στόμα να λέω σε αυτούς εκεί ότι μετά από 
τριάντα χρόνια δεν θα μπορείς να πας 
πάλι στην πατρίδα σου. Είμαστε χαμένοι, 
δυστυχώς. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω, γι’ 
αυτό έχουμε την Οργάνωση και έχουμε 
όλους εσάς που με την αλληλεγγύη θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να βρούμε 
λύση. Γιατί είναι πολιτική το παιχνίδι. Όχι 
μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες 

it gets madder and madder and hotter and 
hotter, and if you don’t speak it out, one day 
it will just up and punch you in the mouth 
from the inside”. In the case of silence, each 
of us draws the face of her own fear, fear of 
contempt, of censure, or some judgment, or 
recognition, of challenge, of annihilation. 
But most of all, I think, we fear the visibility 
without which we cannot truly live.’

Μάρθα [Μετάφραση του κειμένου της Au-
dre Lorde «Η μεταμόρφωση της σιωπής σε 
γλώσσα και δράση» από το βιβλίο της Sis-
ter Outsider]:

Ποιες είναι οι λέξεις που ακόμα δεν έχουμε; 
Τι χρειαζόμαστε να πούμε; Ποιες είναι οι 
τυραννίες που καταπίνουμε μέρα με τη 
μέρα και προσπαθούμε να τις κάνουμε 
δικές μας μέχρι να αρρωστήσουμε και να 
πεθάνουμε από αυτές στη σιωπή; Ίσως, 
για κάποιους από εσάς σήμερα, είμαι το 
πρόσωπο ενός από τους φόβους σας. Γιατί 
είμαι γυναίκα, γιατί είμαι μαύρη, γιατί είμαι 
λεσβία, γιατί είμαι ο εαυτός μου, μια μαύρη 
γυναίκα, μαχήτρια, ποιήτρια που κάνει τη 
δουλειά της, έρχεται να σε ρωτήσει εάν εσύ 
κάνεις τη δική σου δουλειά. Και, φυσικά, 
είμαι φοβισμένη γιατί η μετατροπή της 
σιωπής σε γλώσσα και δράση είναι μια 
πράξη αυτο-αποκάλυψης και πάντα μοιάζει 
επικίνδυνη. Αλλά η κόρη μου, όταν της 
ανέφερα αυτό το ζήτημα και τη δυσκολία 
σε σχέση με αυτό, είπε: «Πες τους πως δε 
θα είσαι ποτέ ένα ολοκληρωμένο άτομο αν 
κρατήσεις τη σιωπή σου, γιατί πάντα θα 
υπάρχει αυτό το μικρό κομμάτι μέσα σου 
που θα θέλει να ειπωθεί και αν συνεχίσεις 
να το αγνοείς, θα γίνει ακόμα πιο 
παράλογο και θα αναζωπυρωθεί. Και εάν 
δεν το βγάλεις προς τα έξω, κάποια μέρα 
θα βγει από μόνο του και θα σε χτυπήσει 
στο στόμα από μέσα». Εξαιτίας της σιωπής, 
ο καθένας μας ζωγραφίζει το πρόσωπο 
των δικών του φόβων, του φόβου της 
περιφρόνησης, της λογοκρισίας ή κάποιας 
κριτικής, της αναγνώρισης, της πρόκλησης, 
της εξουδετέρωσης. Αλλά περισσότερο 
από όλα, πιστεύω ότι φοβόμαστε την 
ορατότητα χωρίς την οποία δεν μπορούμε 
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is not about you. And I don’t want, I don’t 
care about your apology. Because I am not 
talking about you. I am talking about me. 
Me”. And that is really hard to always keep 
on explaining that. Because it’s a very frag-
ile and difficult topic. It’s about pain and 
emotion. And some things that are even 
too difficult to articulate. You want to re-
duce as many obstacles as possible. So, if 
we are in a space where I don’t have... I just 
open my mouth and you can feel it.
 I was in one of those safe spaces and 
one of the participants had the talking stick. 
Because we were walking around with a 
talking stick. And she took the talking stick 
and she said nothing. And then she had 
these huge tears, rolled down her eyes. And 
we all understood exactly what she was go-
ing through. You know, you just know. It 
will not be the same dynamic, if you are in 
a mixed space. Its not like to diminish, that 
the other person is not having these feel-
ings. No. They are. But in a different way. 
For example, when you talk about color-
ism. People who are not black-black but 
they ’ve got mixed colors or they are paler. 
They ’ve got other privileges. Even though 
they are black.  They are considered black. 
But they are paler. So, they got privileges. 

χώρες που έχουν τέτοιο μεταναστευτικό 
νόμο. Παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. 
Εμείς ψάχνουμε να ζούμε εμείς καλύτερα 
και εσείς καλύτερα. Αυτό θέλουμε.

Stella Nyanchama Okemwa: 

If we put one fragility warning for those 
that are not ready for such discussions. 
What more would you like to say on the 
topic, that you couldn’t before? Because you 
were afraid, how it would be received by the 
room.
 Well, for one thing, Ι think white 
people do not understand the pain that we 
go through. The paralysis. They don’t un-
derstand the subtleties of the things. When 
people ask you: “how do you feel about 
that?”, “when are you going back to your 
country?”. There are very subtle things that 
we cannot express in mixed space. For ex-
ample: talking about privileges or the fra-
gility like I said earlier. When I would start 
to talk about, maybe the way I get exclud-
ed and some of the colonial atrocities that 
happened and the impact that they still 
continue to have upon me now and some-
one would say: “I had nothing to do with 
that… I mean, I don’t...”, and I am like: “it 

But she articulated it. Things like that. I 
could go on and on but I don’t know if you 
understand what I am trying to say. You 
get it?
 It’s like people who have been trau-
matized. And then they are in a circle with 
people who have been similarly trauma-
tized. And sometimes you don’t have to say 
anything. Like mothers who ’ve lost their 
child. And again a group of other mothers 
who ’ve lost their child. It’s… Sometimes 
you don’t need to talk. You know what I 
mean? That’s really more or less the same.
  It’s an inversion of yourself in each 
person that is next to you.
 
Υποσημειώσεις

1   www.africanwomens.gr 
2   https://amoqa.net/
3   https://gogetfunding.com/justice-

for-zak/
4   https://www.enpad.net/EN/
5 Source / Full text: http://www.

presspress.info/content/4-doc-
ument/1-manifesto-for-sanctu-
ary-building-sanctuary-keeping/

So, in my other organisation, we have a ses-
sion where we split up. The mixed people 
and the darker people. So, they can have 
their space. To also talk about their pain. To 
share the pain. The shared pain. You know. 
Many people are so terrified of silence or 
so uncomfortable with silence. But just 
even the silences, that we can feel it. You 
know, ’cause it can get lost in translation, in 
the mixed. That’s why I am saying, there is 
nothing. It is very good to be here. Please, 
don’t get me wrong. I love this. But it is also 
important to have the spaces as Lauretta 
mentioned. So, that we can just vent and get 
it all out. And not just that, but become en-
riched and empowered and feel that sense 
of belonging. And feel that sense of look at 
my back. And with that energy, we can em-
brace the other. We can be able to articulate 
our pain or dialogue with the other in a bet-
ter way. But if you are dialogueing in a place 
of lack of agency and disempowerment, it’s 
very difficult to stand your ground and say 
“no”. And this hurts me and I want it to stop. 
Like what she says about being imprisoned. 
I learned from her. Because that is an ex-
pression which I understand immediately. 
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sanctuary-manifesto-poster.pdf?f-
bclid=IwAR2pmepcflNXWbIYkL-
w3wTExTGSwSH02o0PjbWS3yBe-
WYQuR3hniOHI-6r4 

6  Δική μας μετάφραση του κειμένου 
της Audre Lorde “The transforma-
tion of silence into language and 
action” από το βιβλίο της Sister Outsider

Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σε ρωτήσω 
πώς βλέπεις την πρόσφατη εμφάνιση των 
νέων φεμινιστικών ή γυναικείων κινημά-
των. Από τη Λατινική Αμερική μέχρι τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ισπανία 
μέχρι την Πολωνία, οι γυναίκες βγαίνουν 
στο δρόμο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για 
το κατά πόσο βρισκόμαστε ενώπιον ενός 
τέταρτου φεμινιστικού κύματος. Από την 
άλλη μεριά όμως δεν είναι βέβαιο εάν τα 
νέα αυτά κινήματα επιδιώκουν τη σύνδε-
ση με αυτή τη μακρά φεμινιστική παράδο-
ση. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτή τη 
συζήτηση;  

Όσον αφορά το τέταρτο κύμα φεμινισμού, 
μόνο ο χρόνος θα δείξει, αλλά σίγουρα φαί-
νεται να είναι μια νέα έκρηξη ακτιβισμού, 
που χαρακτηρίζεται από δράση και μαχητι-
κότητα, στο πλαίσιο του οποίου οι γυναίκες 
καταλαμβάνουν τους δρόμους με πλήθη 

που δεν έχουμε ξαναδεί, και βεβαίως τα 
κοινωνικά δίκτυα επιταχύνουν τον ρυθμό 
και πολλαπλασιάζουν τις φωνές τους. 

Το πρώτο κύμα φεμινισμού καθο-
ρίστηκε από το αίτημα των γυναικών για 
πολιτειότητα κατά τον δέκατο όγδοο αι-
ώνα, το δεύτερο από την πάλη των σου-
φραζετών για το δικαίωμα στην ψήφο 
τον δέκατο ένατο αιώνα και το τρίτο, στο 
δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, από 
την επέκταση της απαίτησης για ισότητα 
σε πεδία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής ζωής: διαζύγιο, έκτρωση, και 
έλεγχος του ατόμου στο σώμα του. Ενώ το 
τρίτο κύμα επιτυγχάνει μια διευρυνόμενη 
θεσμοθέτηση του φεμινισμού, το τέταρτο 
φέρνει πίσω την αγωνιστικότητα, αναδει-
κνύοντας νέους παράγοντες, πέρα από τα 
όρια του «κλασικού» ή του γνωστού πλέ-
ον ως «ηγεμονικού» φεμινισμού. 

Περίληψη: H συνέντευξη με την κοινωνική ανθρωπολόγο Μάργκαρετ Μπουλέν, 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2018. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της, η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής και φεμινιστικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 
της Χώρας των Βάσκων, αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ισπανικών και βασκικών 
φεμινιστικών κινημάτων που τα τελευταία χρόνια έχουν ενδυναμωθεί σημαντικά. Η 
Μπουλέν επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες του βασκικού φεμινισμού όπως αυτές διαμορφώθηκαν ιστορικά στην μετά τον 
Φράνκο εποχή. Αναφέρεται επίσης στον ρόλο που κατέχει ο μύθος και το στερεότυπο της 
μητριάρχισσας Βάσκας στην κατασκευή του βασκικού εθνικισμού. Επιχειρεί μια συνοπτική 
ιστορική επισκόπηση των βασκικών Σπουδών Φύλου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο 
της Τερέσα Ντελ Βάγιε , της ανθρωπολόγου «χωρίς την οποία οι Βασκικές Σπουδές Φύλου 
δεν θα ήταν αυτό που είναι». Στηn καταγεγραμμένη συνομιλία γίνεται λόγος για την αξία μιας 
«συμμετοχικής επιστημολογίας» και φεμινιστικής οριζοντιότητας, που βασίζεται στην εμπειρία 
από την οργάνωση του προγράμματος σπουδών φύλου και τη λειτουργία της Ερευνητικής 
Ομάδας Φεμινισμού (AFIT) του Πανεπιστημίου της Χώρας των Βάσκων. Ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται τα «επιστημολογικά σταυροδρόμια» στα οποία βρίσκεται η ανθρωπολόγος 
, με έμφαση στις μελέτες της σχετικά με τις έμφυλες συγκρούσεις στις εορταστικές τελετές 
στο Ιρούν και την Ονταρίμπια. Μέσα από τις αφηγήσεις της ανθρωπολόγου διαγράφονται οι 
διαδρομές συνάντησης ανάμεσα στις βασκικές σπουδές φύλου και το ισπανικό και βασκικό 
φεμινιστικό κίνημα καθώς και η στενή σχέση ανάμεσα στη δημοκρατία και τον φεμινισμό. 

Μια συνέντευξη με τη Μάργκαρετ Μπουλέν: 
Όταν το φεμινιστικό κίνημα συνάντησε τη φεμινιστική 
ανθρωπολογία στην Ισπανία και τη Χώρα των Βάσκων

Kατερίνα Σεργίδου  
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λομορφία είναι μεγαλύτερη, πιο ορατή και 
πιο αποδεκτή από ποτέ, με το «τρανς» να 
γίνεται μια όλο και περισσότερο παρού-
σα έννοια και κατηγορία, με κινήσεις για 
την κανονικοποίηση της παρουσίας των 
τρανς ατόμων στα ΜΜΕ ή για να ενη-
μερώσουν τους θεσμούς για τις ανάγκες 
τους. Στο πανεπιστήμιο για παράδειγμα, 
έχουμε συμβουλευτεί ακτιβιστές για την 
αναδιαμόρφωση των ανδρικών και γυ-
ναικείων τουαλετών, μετά από ένα αίτημα 
για μη-δυαδικά (non-binary) αποδυτήρια. 
Παρόλα αυτά, τα τρανς άτομα δεν νιώ-
θουν πάντα ενσωματωμένα ή αποδεκτά 
στην καθημερινή ζωή, στην εκπαίδευση 
ή και στον φεμινισμό, και την ίδια στιγμή 
υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από μερί-
δες της δεξιάς πτέρυγας και της καθολικής 
Εκκλησίας, όπως εκδηλώνονται σε καμπά-
νιες όπως το «Πορτοκαλί λεωφορείο» το 
οποίο ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της χώ-
ρας για να μοιράσει φυλλάδια που κατήγ-
γειλαν την «ιδεολογία του φύλου».

Για το ζήτημα των φυλετικοποιημέ-
νων γυναικών υπάρχει μια ενδιαφέρουσα 
και θερμή συζήτηση σε εξέλιξη στην Ισπα-
νία για τη σχέση τους με τον φεμινισμό, 
τον οποίον αντιμετωπίζουν ως «λευκό» 
ή «ηγεμονικό φεμινισμό», από τον οποίο 
αποκλείονται. Αυτό ήταν ένα από τα θέ-
ματα που ήρθαν στην επιφάνεια φέτος 
με την απεργία της 8ης Μάρτη. Πολλές 
από τις Λατινοαμερικανές, Αφρικανές και 
Αράβισσες που ζουν στην Ισπανία και ερ-
γάζονται ως οικιακές βοηθοί και φροντί-
στριες, όπως και γυναίκες Ρομά, οι οποίες 
βρίσκονται σε καθεστώς μαύρης εργασίας, 
άσκησαν κριτική στην αποτυχία του φεμι-
νιστικού κινήματος που καλούσε σε απερ-
γία να αντιληφθεί ότι η οικονομική και 
νομική κατάσταση πολλών γυναικών δεν 
τους επέτρεπε να απεργήσουν. Θεώρησαν 
ότι στερείτο ευαισθησίας, αν δεν ήταν ευ-
θέως προσβλητικό, το κάλεσμα να κρεμά-
σουν τις ποδιές τους στα μπαλκόνια των 
σπιτιών που δουλεύουν καθώς θα περ-
νούσε η πορεία. Για εκείνες, το θεμελιώδες 
πρόβλημα διάκρισης και υποταγής είναι οι 
φυλετικές διακρίσεις. 

Αυτός ο ακτιβισμός χαρακτηρίζεται 
πάνω από όλα ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας 
ενάντια στη βία κατά των γυναικών, βία η 
οποία έχει γίνει πιο ορατή από ποτέ, καθώς 
πλέον εκτίθεται έξω από την οικιακή σφαί-
ρα, στον δημόσιο χώρο, αναγνωρίζοντας 
όχι μόνο τι συμβαίνει πίσω από κλειστές 
πόρτες, αλλά επίσης και το τι συμβαίνει 
στους δρόμους, όχι μόνο τη σωματική και 
σεξουαλική βία, αλλά και τη συμβολική βία 
που λειτουργεί υπογείως στο γλωσσικό και 
το συμβολικό επίπεδο. 

Και στην Ισπανία; Ποια είναι τα χαρακτη-
ριστικά αυτού του κινήματος; 

Νομίζω πως μια άλλη πλευρά του φεμινι-
σμού σήμερα στην Ισπανία, είναι η ποικιλο-
μορφία του, τόσο ως προς τις σεξουαλικές 
όσο και ως προς τις φυλετικές ταυτότητες, 
οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένες 
προκλήσεις και εντάσεις. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση, η σεξουαλική και έμφυλη ποικι-

κληρο το έμφυλο σύστημα και μόνο όταν 
το να είναι κανείς γυναίκα η άνδρας απο-
συνδεθεί από το δικαίωμά του να υιοθετεί 
διαφορετικούς ρόλους, να επιτελεί διαφο-
ρετικούς ρόλους και να κινείται ελεύθερα 
στους πολλαπλούς κοινωνικούς χώρους 
και τόπους.
 Δεν αρκεί καν άλλωστε να διεκδι-
κούν το δικαίωμα των γυναικών να συμ-
μετέχουν σε διάφορους τομείς της κοινω-
νικής ζωής, να φτάνουν στην κορυφή, να 
παίρνουν διοικητικές ευθύνες, να βρίσκο-
νται σε θέσεις εξουσίας στην πολιτική, αν 
συνεχίσουν να θεωρούν ότι οι γυναίκες 
έχουν έναν διακριτό ως προς την ουσία 
του τρόπο ύπαρξης. 

Αναρωτιέμαι αν αυτές οι ομάδες θα 
επιθυμούσαν καν να αυτοαποκαλούνται 
φεμινιστικές. Απέχουν από την λέξη, όπως 
η Ντολόρς Μοντσεράτ, η πρώην υπουργός 
Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότη-
τας του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, η 
οποία στο ισπανικό ραδιόφωνο απέφυγε 
να απαντήσει για το αν είναι φεμινίστρια, 
λέγοντας ότι αυτή είναι απλώς μια ταμπέ-
λα και δεν της αρέσουν οι ταμπέλες.

Τέλος, άλλα τμήματα, όπως οι φυ-
λετικοποιημένες γυναίκες, που διαρκώς 
χαρακτηρίζονται και κατηγοριοποιούνται 
μέσω του χρώματος του δέρματός τους 
και τους συμπεριφέρονται ως πολίτισσες 
β´ κατηγορίας, γυναίκες χωρίς χαρτιά ή 
επίσημα έγγραφα, δεν βλέπουν τις εαυτές 
τους να αντιπροσωπεύονται από αυτό που 
ονομάζουν ηγεμονικό φεμινισμό και από 
τον λόγο του, διακρίνοντας σε αυτόν μια 
ευρωκεντρική κοσμοθεωρία, γεννημένη 
από την αριστερή επίθεση στην πατριαρ-
χία και τον καπιταλισμό ως βασικές πηγές 
καταπίεσης. Παρόλο που τα επιχειρήματα 
εκφράζονται σε έντονο τόνο και συχνά εί-
ναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτά, έχω την 
αίσθηση ότι αυτές οι εντάσεις είναι εν τέ-
λει παραγωγικές, γιατί μας αναγκάζουν να 
ξανασκεφτούμε τα συλλογικά και ατομικά, 
πολιτικά και φεμινιστικά μας προτάγματα. 
Φοβάμαι όμως ότι αν δεν φανούμε ικανές 
για διάλογο, οι διαχωρισμοί μεταξύ μας θα 
μας διασπάσουν.

Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτά τα 
κινήματα φεμινιστικά; 

Πολύπλοκη ερώτηση. Ένα κομμάτι του 
εαυτού μου θέλει να πει: Δεν βλέπω γιατί 
όχι. Ποιος έχει το προνόμιο να αποφασί-
ζει τι είναι φεμινιστικό και τι όχι; Ένα άλλο 
κομμάτι μου ψάχνει σε συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα και βρίσκει την οικειοποίηση 
του φεμινιστικού λόγου από ομάδες αν-
θρώπων των οποίων η αντίληψη για την 
ισότητα των γυναικών και αντρών μοιάζει 
να διαφέρει εντελώς από τη δική μου. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα είναι οι γυναίκες ενός 
συντηρητικού κινήματος για την υπεράσπι-
ση μιας ανδρικής παρέλασης στην οποία 
απαγορεύεται η θηλυκή συμμετοχή στο 
όνομα της παράδοσης, στην πόλη Γκιπου-
θκόα (περιφέρεια στη Χώρα των Βάσκων). 
Τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα γυναι-
κών –ενώ διαδηλώνει ενάντια στην απαίτη-
ση για ίση συμμετοχή των αντρών και των 
γυναικών στις εορταστικές τελετουργίες 
της πόλης, καταγγέλλοντας ασέλγεια, απο-
στρεφόμενη και γενικά μποϋκοτάροντας 
τις προσπάθειες άλλων γυναικών να απαι-
τήσουν πρόσβαση στην παρέλαση με τους 
ίδιους όρους όπως οι άντρες– ταυτόχρονα 
έχει πρωτοστατήσει στο κίνημα ενάντια 
στη βία κατά των γυναικών, στάθηκε στο 
πλάι της μητέρας της Ναγκόρ Λαφάζ,1 η 
οποία δολοφονήθηκε όταν αντιστάθηκε σε 
σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια του 
πανηγυριού του Σαν Φερμίν (Ναβάρα, Πα-
μπλόνα) και συμμετείχε στη φετινή μαζική 
απεργία από και για τις γυναίκες. 

Η παρουσία αυτών των γυναικών 
σε τέτοιες διαμαρτυρίες και το μανιφέ-
στο τους, το οποίο υιοθετεί έναν κατά τα 
φαινόμενα «φεμινιστικό λόγο», προκαλεί 
προβληματισμό –αν όχι οργή– και έρχε-
ται τουλάχιστον σε αντίφαση με τα λόγια 
και τις πράξεις τους ενάντια στην ισότητα 
στην larde.2 Το ερώτημα είναι εάν αυτά τα 
κινήματα, που ζητούν καλύτερες συνθή-
κες για τις γυναίκες και να μπει τέλος στη 
βία εναντίον τους, έχουν καταλάβει ότι τα 
πράγματα δεν θα αλλάξουν και η βία δεν θα 
σταματήσει παρά μόνο αν ανατραπεί ολό-
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επιχειρηματολογία, το σύντομο αυτό βι-
βλίο υποστηρίζει ότι ο όρος «φεμινίστρια» 
όχι μόνο δεν είναι προσβλητικός αλλά 
πρόκειται για μια ταμπέλα που όλοι θα 
έπρεπε να θέλουμε να φοράμε.

Το #Metoo, το «Εγώ σε πιστεύω αδερ-
φή»3 και το «Ούτε μια λιγότερη»4 είναι 
κάποια από τα βασικά συνθήματα αυ-
τών των νέων κινημάτων. Φαίνεται ότι 
η γυναικεία αλληλεγγύη αποτελεί κοινό 
χαρακτηριστικό του κινηματικού λόγου. 
Ποιος πιστεύεις είναι ο λόγος που δια-
φορετικές θηλυκότητες και γυναίκες που 
βιώνουν τη διαθεματική καταπίεση επι-
λέγουν την αλληλεγγύη ως βασική κινη-
ματική μεθοδολογία;  

Νομίζω αυτό το έχουν περιγράψει οι Νάν-
συ Φρέιζερ και Λίντα Νίκολσον ως «άπει-
ρη ποικιλία και μονότονη ομοιότητα» 
(Fraser & Nicholson, 1989) των μορφών 
υποταγής και καταπίεσης των γυναικών. 
Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι σε όλο τον 
κόσμο υπάρχουν αμέτρητες πολιτισμικές 
και περιστασιακές διαφορές στον τρό-
πο με τον οποίο οι γυναίκες βιώνουν μια 
υποβαθμισμένη θέση στις κοινωνίες τους, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλαπλές 
διατομές κοινωνικών παραγόντων όπως η 
φυλή, η τάξη, η λειτουργική διαφορετικό-
τητα [functional diversity], η ταυτότητα 
φύλου, η σεξουαλική προτίμηση ή η ηλι-
κία, η ζυγαριά γέρνει ακόμη ξεκάθαρα ενά-
ντια στις γυναίκες ως όλον.

Κι ωστόσο, πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας ότι δεν υπάρχει μια ενιαία γυ-
ναίκα, ότι δεν είναι όλοι οι άντρες «ο 
εχθρός», ότι κάποιες γυναίκες νιώθουν 
μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς κάποιους 
άντρες παρά προς κάποιες γυναίκες, ότι 
οι άντρες επίσης εκφράζουν την αλληλεγ-
γύη τους απέναντι στην κακοποίηση των 
γυναικών και ότι και άντρες μπορεί να γί-
νουν αντικείμενο διάκρισης.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρό-
νων και ιδιαίτερα μετά την υπόθεση βι-
ασμού της Λα Μανάδα5 το 2016, ισχυ-
ρά φεμινιστικά ή γυναικεία κινήματα 

Σε κάποια κείμενά σου γράφεις για την 
επαναδιεκδίκηση της λέξης φεμινισμός. 
Πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή την επαναδι-
εκδίκηση; 

Νομίζω ότι σε πολλούς τομείς της ζωής ο 
φεμινισμός είναι ακόμα μια «κακιά λέξη». 
Για πολλούς συμπυκνώνει το στερεότυπο 
κάποιας που σιχαίνεται τους άντρες, μιας 
ανδροπρεπούς γυναίκας, ενός αγοροκόρι-
τσου, μιας λεσβίας, μιας εξεγερμένης, ενός 
δύσκολου και μη ελκυστικού ατόμου. Σε 
μια έρευνα, που δημοσιεύτηκε το 2015, για 
τις συμπεριφορές και τις πρακτικές της βα-
σκικής νεολαίας σε σχέση με το φύλο και 
την ισότητα, βρήκαμε ότι κάποιοι νεαροί 
Βάσκοι συμμερίζονταν αυτή την αντίληψη 
που βλέπει τον φεμινισμό σαν ριζοσπαστι-
κό και ακραίο, σαν μια υπεράσπιση της γυ-
ναικείας υπεροχής έναντι των αντρών και 
όχι σαν μια απαίτηση για ισότητα. Ακριβώς 
όπως η πρώην υπουργός αρνήθηκε την 
ταμπέλα «φεμινίστρια», πάρα πολλοί νέοι 
Βάσκοι έκαναν τη διάκριση μεταξύ μιας 
νόμιμης μάχης για ίσα δικαιώματα και ενός 
«υπερβολικού» φεμινισμού. 

Έχω διαπιστώσει αυτή τη στάση και 
στο πανεπιστήμιό μας όπου, παρότι είχαμε 
επαρκή υποστήριξη για να δημιουργήσουμε 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμμα-
τα υπό τον τίτλο «Φεμινιστικές σπουδές 
και σπουδές φύλου», μερικές φορές αντι-
λαμβάνομαι ότι ίσως είμαστε η εξαίρεση 
παρά ο κανόνας. Μια μέρα ενώ ζητούσα το 
κλειδί, ένας από τους θυρωρούς μού λέει 
«Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτή τη λέξη, [φε-
μινισμός] ε; Είναι μάλλον αρκετά άσχημη, 
έτσι δεν είναι;». Ή στο Πανεπιστήμιο του 
Αμστερνταμ (VU Amsterdam University), 
όπου ταξιδέψαμε για να παρουσιάσουμε 
την έρευνά μας στο Σεμινάριο Ανθρωπο-
λογίας του Παιδιού και της Νεολαίας, μου 
είπαν ότι αρχικά δεν είχαν τολμήσει να 
προσθέσουν το επίθετο αυτό σε ένα μάθη-
μα φεμινιστικής μεθοδολογίας αλλά τελικά 
αποφάσισαν να δείξουν πραγματικό θάρ-
ρος και να το κάνουν. 

Βιβλία όπως το Ας είμαστε όλοι φε-
μινιστές της Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσι 
(2017) βοηθάνε. Με μια σαφή και προσιτή 

φεμινιστικό κίνημα μεγάλωσε γρήγορα 
και απαίτησε να αναγνωρίζονται οι γυ-
ναίκες ως ισότιμες πολίτισσες. Απαίτησαν 
να καταργηθεί η συζυγική άδεια για την 
αναγνώριση των δικαιωμάτων τους ως 
μη εξαρτημένων ενηλίκων, με πρόσβαση 
σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και σε 
όλους τους τομείς εργασίας. Διεκδίκησαν 
το δικαίωμα να διαχειρίζονται οι ίδιες τα 
δικά τους εισοδήματα και περιουσιακά 
στοιχεία, όπως και τα δικά τους σώματα: 
αυτά συμπεριλάμβαναν το δικαίωμα στο 
διαζύγιο, την αντισύλληψη και την έκτρω-
ση, μάχες που δόθηκαν και δεν κερδήθη-
καν πάντοτε εύκολα.

Το τέταρτο κύμα είναι, επομένως, 
μια συνέχεια της διαδικασίας που συμβαί-
νει ευρύτερα στην Ευρώπη και αντιστοιχεί 
στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές 
συνθήκες στην Ισπανία συγκεκριμένα. 
Υπάρχει, φυσικά, μια ισχυρή πατριαρχική 
παράδοση σε αυτή τη χώρα, που ενισχύε-
ται από τη συντηρητική Καθολική Εκκλη-
σία και τη Δεξιά, η οποία αντανακλάται στη 
λογοτεχνία σε χαρακτήρες όπως ο περιβό-
ητος Δον Ζουάν και στην πιο μοντέρνα εκ-
δοχή του macho ibérico.6 Η συμπεριφορά 
των πέντε βιαστών της αυτοαποκαλού-
μενης «αγέλης λύκων» αντιπροσωπεύει 
κατάλοιπα αυτού του ιβηρικού άνδρα. Η 
άρνηση των ισπανικών δικαστηρίων να 
καταδικάσουν έναν ομαδικό βιασμό ως τέ-
τοιο και η επιλογή να τον θεωρήσουν «σε-
ξουαλική επίθεση» αποκαλύπτει τις βαθιά 
ριζωμένες προκαταλήψεις που συνεχίζουν 
να βλέπουν τα θύματα ως συνυπεύθυνα 
για την κακοποίηση τους, ως ένοχα πρό-
κλησης και ως ύποπτα συνενοχής στην 
πράξη, επειδή δεν πρόβαλλαν μεγαλύτερη 
αντίσταση ή επειδή δεν φέρουν σημάδια 
σωματικής βλάβης. 

Το τέταρτο κύμα κουβαλά πολύ 
θυμό για την επαναλαμβανόμενη βία κατά 
των γυναικών αλλά επίσης και πολλή οργή 
για την αποτυχία των θεσμών να κατανο-
ήσουν τις δομικές διαστάσεις του βαθιά 
ριζωμένου προβλήματος που διατρέχει το 
νομικό, πολιτικό και το κοινωνικό σύστη-
μα.

εμφανίστηκαν στο ισπανικό κράτος και 
ιδιαίτερα στη Χώρα των Βάσκων. Δεν θα 
ήμασταν υπερβολικές αν λέγαμε ότι αυτά 
τα κινήματα είναι από τα πιο μαζικά και 
μαχητικά στην Ευρώπη, αφού έκαναν ένα 
βήμα παραπάνω, οργανώνοντας την μαζι-
κή γυναικεία απεργία της 8ης Μάρτη του 
2018. Στην Ευρώπη και σε άλλα τμήματα 
του πλανήτη, οι άνθρωποι αναρωτιού-
νται: Γιατί στην Ισπανία και γιατί τώρα;   

Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στην Ισπα-
νία τα τελευταία χρόνια είναι μέρος της 
διαδικασίας που ξεκίνησε στη χώρα μετά 
τον θάνατο του Φράνκο το 1975, από τότε 
που το φεμινιστικό κίνημα εξαπλώθηκε. 
Δεδομένων των καταπιεστικών συνθηκών 
στις οποίες ολόκληρο το ισπανικό κράτος 
υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της σαρα-
νταετούς δικτατορίας, η αίσθηση της απε-
λευθέρωσης όταν τελείωσε μπορεί να περι-
γραφεί ως μια εκτόξευση, όπου το καπάκι 
της χύτρας ταχύτητας πετάγεται στον αέρα 
από τη γιγαντιαία συγκέντρωση ατμού που 
βγαίνει έξω με μεγάλη πίεση. 

Η πρόοδος που έγινε με όρους κοι-
νωνικών μεταρρυθμίσεων τις τελευταίες 
τέσσερις δεκαετίες ήταν αντίστοιχη της 
παράλυσης στην οποία υπέκυψε η ισπα-
νική κοινωνία κατά τη δικτατορία. Ενώ 
η γυναικεία απελευθέρωση είχε ξεκινή-
σει σε άλλα σημεία του κόσμου, οι γυναί-
κες στην Ισπανία απαγορευόταν να έχουν 
έμμισθη εργασιακή σχέση και υπόκειντο 
στους κανόνες του permiso marital (συζυ-
γική άδεια), σύμφωνα με το οποίο έπρεπε 
να έχουν την άδεια του ανδρός τους για να 
ταξιδέψουν, με ή χωρίς τα παιδιά τους, για 
να έχουν τραπεζικό λογαριασμό και να τον 
χρησιμοποιούν, και κρίνονταν με δύο μέτρα 
και σταθμά καθώς για αυτές ποινικοποιού-
νταν η μοιχεία, ενώ για τους άντρες τους 
όχι, εκτός αν πιάνονταν επ’ αυτοφώρω στη 
συζυγική τους κλίνη.

Εξού και το φεμινιστικό κίνημα 
ήρθε βιαστικό και οργισμένο στην Ισπα-
νία, όπου η αλλαγή είχε αργήσει πολύ και 
οι άνθρωποι αγωνιούσαν για ελευθερία και 
ανεξαρτησία. Καθώς η κατάσταση των γυ-
ναικών ήταν ιδιαίτερα οπισθοδρομική, το 
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άλλα μέρη του ισπανικού και του γαλλι-
κού κράτους. 
 Στο πλαίσιο της βασκικής πολιτι-
κής σύγκρουσης, μπορούμε να μνημονεύ-
σουμε την Μπεγόνια Αρετσάγα8 η οποία 
το 1988 έγραψε για τον ρόλο των μητέρων 
στις κηδείες των γιων ή των θυγατέρων 
τους που πέθαναν στο όνομα της βασκι-
κής ελευθερίας (Aretxaga, 1988). Εδώ οι 
μητέρες εμφανίζονται σαν μητέρες τόσο 
των μαχητών της ελευθερίας όσο και του 
έθνους, όμως η συγγραφέας τις παρουσιά-
ζει κριτικά, καθώς αναγκάζονται να συμπε-
ριφέρονται σύμφωνα με την παραδοσιακή 
αντίληψη για τη Βάσκα γυναίκα ως μητέ-
ρα, να αντιπροσωπεύουν την οικογένεια 
και να προορίζονται ως μητέρες βιολογικά 
και συμβολικά. Οπότε η Αρετσάγα συνε-
χίζει την κριτική στον ρόλο των γυναικών 
στην παραδοσιακή κοινωνία, η οποία γί-
νεται εμφανής και στο έργο γυναικών οι 
οποίες δραστηριοποιούνταν στη Χώρα 
των Βάσκων και Ελευθερία (ETA- Euskadi 
Ta Askatasuna) όπως η Μαρία Ντολόρες 
Γκονσάλες Καταραΐν, η ιστορία της οποίας 
αποτέλεσε το θέμα μιας ταινίας της Ελένα 
Ταμπέρνα που φέρει το nom de guerre Γιό-
γιες (2000) και που διερευνά τις εσωτερι-
κές συγκρούσεις μιας γυναίκας που έγινε 
αντικείμενο διακρίσεων από τους άντρες 
συντρόφους της και εγκατέλειψε την ορ-
γάνωση απογοητευμένη από ένα πολιτικό 
πρόταγμα που απέτυχε να αντιμετωπίσει 
ως ίσες τις γυναίκες. Αυτή η απόφαση της 
κόστισε τη ζωή. 
 Πέρα από το πολιτικό πεδίο, 
υπάρχει σύγκρουση γύρω από τη συμ-
μετοχή των γυναικών στις παρελάσεις, 
όπως ανέφερα και προηγουμένως, όπου 
η εικόνα της Βάσκας που κάνει κουμά-
ντο στην οικογένεια από την κουζίνα της, 
επιβάλλεται στο τραπέζι και διαχειρίζεται 
τα οικονομικά του σπιτιού, θεωρείται ως 
ένα παράδειγμα παραδοσιακής θηλυκής 
εξουσίας που έρχεται σε σύγκρουση με 
την απαίτηση συμμετοχής σε αποφάσεις 
έξω από τον οίκο και με την πρόσβαση σε 
όλα τα πεδία της ζωής, είτε στη δουλειά, 
είτε στο παιχνίδι, ιερά ή κοσμικά. Οι γυ-
ναίκες οι οποίες αντιτίθενται στην ισότι-

Στην έρευνά σου περιλαμβάνονται με-
λέτες για τη βία κατά των γυναικών στη 
Χώρα των Βάσκων καθώς και για την πρό-
σληψη της ισότητας και τις έμφυλες (ανα)
παραστάσεις από τις νέες γενιές. Έχεις 
δώσει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία του 
στερεότυπου της Βάσκας καθώς και στον 
συγκρουσιακό χαρακτήρα της βασκικής 
κοινωνίας. Έχει επηρεαστεί ο βασκικός 
φεμινισμός από αυτά τα στερεότυπα και 
αυτή τη συγκρουσιακότητα;  

Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ένταση εδώ, στη σχέση μεταξύ του στερεό-
τυπου της δυνατής Βάσκας και στη συμμε-
τοχή των γυναικών σε διάφορες συγκρού-
σεις στη Χώρα των Βάσκων. Φυσικά αυτό 
που κάνει ένα στερεότυπο είναι να επιλέγει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (της καλής 
μητέρας, της υπάκουης συζύγου, της υπεύ-
θυνης νύφης, της σκληρά εργαζόμενης) και 
να τους δίνει υπόσταση, δημιουργώντας 
την εικόνα μιας γυναίκας από πολλές δι-
αφορετικές γυναίκες, ένα είδος πρότυπης 
εκδοχής, το οποίο γίνεται η κανονικότη-
τα και το μοντέλο στο οποίο η καθεμία θα 
πρέπει να προσβλέπει. Αν κοιτάξουμε γύρω 
μας για αυτή την προτυποποιημένη Βάσκα 
γυναίκα, είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να 
βρούμε κάποια παραδείγματα, αλλά είναι 
μόνο παραδείγματα ανάμεσα σε μια ποικι-
λία διαφορετικών πιθανοτήτων. Το στερεό-
τυπο υπερκαλύπτει τις άλλες εναλλακτικές, 
όπως η ανθρωπολόγος Τερέσα Ντελ Βάγιε7 

και η ομάδα της δείχνουν στη συνταρακτική 
δουλειά «Mujer vasca: imagen y realidad» 
(«Βάσκα γυναίκα: εικόνα και πραγματικό-
τητα») ( Del Valle κ.ά., 1985). Σε αυτή την 
έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε το 1985, η 
ομάδα ερεύνησε πρώτα τις (ανα)παραστά-
σεις των Bάσκων γυναικών στη μυθολογία, 
την ανθρωπολογία και την ιστορία και στη 
συνέχεια προχώρησε στη διενέργεια εμπει-
ρικής έρευνας στις σύγχρονες γυναίκες 
στις αγροτικές, αστικές και παραθαλάσσιες 
περιοχές για να δει αν αυτή η εικόνα προ-
βαλλόταν στη σύγχρονη καθημερινότητα. 
Αυτό που συμπέραναν ήταν ότι οι Βάσκες 
δεν ήταν πιο δυνατές, πιο ανεξάρτητες και 
πιο ικανοποιημένες από τις αντίστοιχες σε 

βασκική μητριαρχία. Πολλοί άνθρωποι 
εμμένουν ακόμα στην ιδέα ότι οι Βάσκες 
είναι μητριάρχισσες και το ζήτημα επανέρ-
χεται διαρκώς σε συζητήσεις στο δείπνο 
ή σε κάποιο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ο 
μύθος υπάρχει σίγουρα διάχυτος και κάθε 
τόσο επανέρχεται με λιγότερη ή περισσό-
τερη δύναμη, αλλά πάντα με νοσταλγία 
και σε κάποιο βαθμό με πληγωμένη υπε-
ρηφάνεια. Υπερηφάνεια για κάτι που ήταν 
ιδιαίτερο (υποτίθεται) στους αρχαίους 
Βάσκους, αλλά έχει χαθεί στη σκόνη του 
χρόνου ή το αρνούνται οι φεμινίστριες αν-
θρωπολόγοι που κατέρριψαν τη θεωρία. 
 Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες μιας 
τέτοιας προσπάθειας ακριβώς να ξαναδο-
θεί ζωή στη μαραμένη μητριάρχισσα και 
αυτή τη φορά οι υπερασπιστές της εμφα-
νίστηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Μόλις 
πριν μία εβδομάδα, η εφημερίδα σε βασκι-
κή γλώσσα Berria δημοσίευσε ένα άρθρο 
γνώμης από δύο άνδρες, που υπέγραφαν 
ως μέλη της Biltzarre-Euskal Sena (Πε-
μπτουσιανή Βασκική Συνέλευση, αναφο-
ρά στη βασική ποιότητα που καθορίζει 
έναν άνθρωπο ή ένα έθνος), που αν συμ-
βουλευτεί κανείς το διαδίκτυο βρίσκει ότι 
πρόκειται για μια συντηρητική και ουσι-
οκρατική βασκική πολιτισμική ομάδα. Το 
άρθρο είχε τίτλο «Τερέσα Ντελ Βάγιε: Η 
χαμένη ευκαιρία να γίνει γνωστή η Βάσκα 
γυναίκα» και ξεκινούσε με αναφορά στο 
βραβείο που αποδόθηκε από το EuskoIka-
skuntza (την Εταιρεία βασκικών ερευνών) 
σε αυτή την ογδοντάχρονη, ως αναγνώρι-
ση της έρευνάς της. Αντί να τιμά τη μεγά-
λη καριέρα και τη συμβολή της Ντελ Βάγιε 
στη φεμινιστική ανθρωπολογία, το άρθρο 
αμφισβητεί το βραβείο και την έρευνα, κα-
τηγορώντας την ανθρωπολόγο ότι απορ-
ρίπτει τη μητριαρχική θέση χωρίς καν να 
την ερευνά επαρκώς. 
 Το γεγονός ότι αυτό το άρθρο δη-
μοσιεύτηκε τώρα, πάνω από 30 χρόνια 
μετά τη συγγραφή του βιβλίου μπορεί να 
γίνει κατανοητό μόνο στο πλαίσιο της συ-
ντηρητικής αντίδρασης που βιώνουμε σε 
όλο το Ισπανικό Κράτος αλλά και σε άλλα 
μέρη της Ευρώπης αυτή την περίοδο. Φαί-
νεται να ήρθε άξαφνα, αλλά δεν είναι παρά 

μη συμμετοχή στην παρέλαση εξηγούν ότι 
επιλέγουν να μη συμμετέχουν, ότι κανείς 
δεν τους λέει τι να κάνουν, ότι είναι όντως 
Βάσκες μητριάρχισσες που επιλέγουν να 
συμμετέχουν ως παρατηρήτριες που απο-
λαμβάνουν την προετοιμασία των ρούχων 
και των φαγητών των ανδρών και τους χει-
ροκροτούν καθώς παρελαύνουν μπροστά 
τους. Δεν χρειάζονται κανένα μάθημα από 
τις φεμινίστριες, λένε. Το πρόβλημα με τις 
φεμινίστριες είναι ότι σπάνε όχι μόνο το 
καλούπι της δυνατής μητέρας, αλλά και 
αυτό της όμορφης και δοτικής συζύγου, 
της γυναίκας που ως «βάζο ανθέων» έχει 
απλά διακοσμητικό ρόλο ως cantinera, σε 
ανάμνηση των κοριτσιών που υπηρέτησαν 
τα στρατεύματα και που τώρα έχουν έναν 
υψηλά τιμώμενο και ποθητό ρόλο στην πα-
ρέλαση. Η cantinera όμως πρέπει να επιλε-
γεί ανάμεσα σε πολλές, οι άνδρες που την 
υποστηρίζουν πρέπει να συγκεντρώσουν 
τις ψήφους και η ίδια μπορεί να συμμετέχει 
μόνο μία φορά στη ζωή της.
 Ο σκοπός του φεμινισμού φαίνεται 
ξεκάθαρα σε αυτή τη συγκεκριμένη πολεμι-
κή: αμφισβητεί το στερεότυπο της Βάσκας, 
στη συγκεκριμένη αναπαράστασή της ως 
«μητριάρχισσας», αλλά αμφισβητεί επίσης 
και ένα καθολικότερο μοντέλο της γυναί-
κας-αντικείμενο, που μπορεί να λατρεύεται 
ή να κακοποιείται αλλά δεν μπορεί ποτέ 
να είναι ένα υποκείμενο με το δικαίωμα να 
επιλέξει ποιον ρόλο θέλει να παίξει αλλά 
και πώς θέλει να τον επιτελέσει.

Στις μελέτες σου με την Κάρμεν Ντιές 
(Bullen & Diez, 2010) αλλά και τη Γιόνε 
Μίρεν Ερνάντες (Hernández & Bullen, 
2017) και βεβαίως στο βιβλίο σου Basque 
Gender Studies (Bullen, 2003), ένα από τα 
ερωτήματα που θέτεις είναι αν η έννοια 
της βασκικής μητριαρχίας επιβιώνει και 
είναι υπερασπίσιμη ιδιαίτερα στο πεδίο 
της εθνικιστικής ιδεολογίας. Σε τι συμπε-
ράσματα έχεις καταλήξει μέσα από τη μέ-
χρι τώρα έρευνά σου;  

Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, αν και κάπως 
κουραστικό, να παρατηρεί κανείς την συ-
νεχή και κάπως ξεροκέφαλη επιμονή στη 
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τις σύγχρονες Βάσκες των αγροτικών πε-
ριοχών με την προϊστορική κοινωνία που 
είχε σαν κέντρο της την Μάρι και το κά-
νει αυτό εστιάζοντας στον ρόλο των γυ-
ναικών στη θρησκεία και την οικογένεια. 
Από τη μια πλευρά περιγράφει την ευθύνη 
των Βάσκων γυναικών για τα οικιακά κα-
θήκοντα στην αγροικία –στα οποία περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανατροφή 
των παιδιών και η διδασκαλία της βασκι-
κής κουλτούρας και γλώσσας– και από την 
άλλη την συμμετοχή τους σε τελετουργί-
ες, ειδικά της γέννησης και του θανάτου. 
 Μαζί με τον ιστορικό Χούλιο Κάρο 
Μπαρόχα, ο Μπαρανταριάν υπερασπίζε-
ται την εξισωτική ή ακόμα και τη μητρο-
γραμμική φύση των παραδοσιακών βασκι-
κών κοινωνιών στο παρελθόν. Αυτή η ιδέα 
πήρε μυθικές διαστάσεις όταν συνδέθηκε 
από τον φιλόσοφο Αντρές Ορτίς-Οσές με 
την ύπαρξη μιας υποβόσκουσας μητριαρ-
χικής δομής που διαπερνά το ατομικό και 
συλλογικό υποσυνείδητο από τα βάθη του 
χρόνου μέχρι σήμερα. 
 Αυτή την εξιδανικευμένη εικόνα 
της δυνατής Βάσκας γυναίκας μυθολογι-
κών διαστάσεων τη χρησιμοποιεί ο βασκι-
κός εθνικισμός και συσχετίζεται με εικό-
νες της μητέρας, της Γαίας, της Παρθένου 
Μαρίας και της Πατρίδας. Στη βασκική 
γλώσσα η λέξη μητέρα ή Αma συνδέεται 
με όλους αυτούς τους όρους: Amabirjina 
(Παρθένα Μητέρα), Ama Aberria (Μητέ-
ρα Πατρίδα) και Ama Lur (Μητέρα-Γη). 
Η μητρική φιγούρα υψώνεται έτσι πάνω 
από την υπόλοιπη ανθρωπότητα και προ-
βάλλεται σαν ένα πρότυπο αγνότητας και 
καλοσύνης. Την ίδια στιγμή θεωρείται ως 
υπεύθυνη για τη συνέχιση της φυλής, για 
τη μετάδοση της γλώσσας και για τη συ-
ντήρηση της οικογένειας .
 Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να 
δούμε ότι ο μύθος της Μάρι μπερδεύεται 
με την εξιδανικευμένη εικόνα της Βάσκας 
η οποία χρησιμοποιείται σε εθνικιστικούς 
σκοπούς, αντλώντας από ένα εξιδανικευ-
μένο παρελθόν για την προβολή στο μέλ-
λον ενός χαμένου παραδείσου που μπορεί 
να ανακτηθεί. Μια εναλλακτική πρόταση 
κάνει η Κάρμεν Ντιές σε ένα άρθρο που 

μια προσπάθεια να γυρίσει ο χρόνος πίσω 
και να ανασυρθεί από τα βάθη του χρόνου 
μια ιδανική γυναίκα που μπορεί να υπήρ-
ξε ή όχι (κανένας δεν εμπόδισε κανέναν να 
κάνει έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση) και 
ταυτόχρονα να δυσφημιστεί το έργο μιας 
διακεκριμένης ανθρωπολόγου, η οποία όχι 
μόνο δεν έκλεισε την οδό για την εξερεύνη-
ση της φύσης των Βάσκων γυναικών αλλά 
την άνοιξε διάπλατα για μελλοντικές γε-
νιές ερευνητριών, οι οποίες ακολούθησαν 
τα βήματα της και σήμερα αναλαμβάνουν 
τα μαθήματα σε μεταπτυχιακά και διδακτο-
ρικά προγράμματα Φεμινιστικών Σπουδών 
και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο της 
Χώρας των Βάσκων. Είμαι κι εγώ η ίδια μια 
από αυτές.

Στα κείμενά σου ανακαλύπτουμε αυτή τη 
μυθική φιγούρα, τη Μάρι. Ποιο ρόλο κα-
τέχει ο μύθος στην κατασκευή του βασκι-
κού εθνικισμού και στην υπεράσπιση της 
παράδοσης;  

Ο μύθος της Mάρι είναι στην καρδιά –ή 
μήπως να πω στη ρίζα– της θέσης για τη 
βασκική μητριαρχία και δεν υπάρχει κανέ-
να πρόβλημα με αυτό, όσο τον αντιμετωπί-
ζουμε απλώς ως μύθο. Ως τέτοιος αποτελεί 
τμήμα της βασκικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, τμήμα των παραμυθιών που συγκέ-
ντρωσε ο ανθρωπολόγος και ιερέας Χοσέ 
Μιγκέλ Ντε Μπαρανταριάν ενώ βρισκόταν 
εξόριστος κοντά στα σύνορα στο γαλλικό 
βασκικό χωριό Σάρε, ιστορίες οι οποίες 
έχουν ξαναδουλευτεί για παιδικά βιβλία, 
κουκλοθέατρο και θεατρικά έργα. 
 Η Μάρι, μια θεότητα της Λίθινης 
Εποχής, είναι συγκρίσιμη με άλλες θεότη-
τες της γονιμότητας που βρίσκονται σε όλη 
την Ευρώπη, από τη Σιβηρία μέχρι τα Πυ-
ρηναία. Η Μάρι είναι την ίδια στιγμή η Μη-
τέρα-Γη –Αma Lur– ένα μοτίβο που επανα-
λαμβάνεται σε πολλές μυθολογίες, μια θεά 
που ενσωματώνει τη γενναιοδωρία της γης 
και αντιπροσωπεύει τη γονιμότητα και τη 
μητρότητα. 
 Αυτό που είναι ενδιαφέρον –και 
ίσως η αιτία της μετέπειτα σύγχυσης– είναι 
ότι η εργασία του Μπαρανταριάν συνδέει 

1) Η πρώτη είναι η περίοδος των πρωτο-
πόρων, των ανθρωπολόγων εκείνων που 
ξεκίνησαν την έρευνα, έγραψαν και δημο-
σίευσαν τα δικά τους έργα και διηύθυναν 
έρευνες πριν από το 1985 και οι οποίες 
έχουν, συνολικά, παραμείνει σημεία ανα-
φοράς για όσες ακολούθησαν. Αυτές οι 
πρωτοπόρες γυναίκες είναι: Μαρία Χε-
σούς Μπούσο, η Τερέσα Ντελ Βάγιε, η 
Ντολόρες Χουλιάνο και η Βερένα Στόλκε.  
2) Η δεύτερη περίοδος, 1985-1990, εί-
ναι περίοδος της επέκτασης, με την άφι-
ξη των Μπεγόνια Αρετσάγα, Ντολόρες 
Κόμας, Κάρμεν Ντιές, Βιρχίνια Μακιέρια, 
Λούρδες Μέντες, Σουσάνα Ναρότσκι και 
Μπριτ-Μαρί Τιρέν. 
3) Τέλος, έχουμε την περίοδο της παγίω-
σης, από το 1990 και μετά, όπου τα μαθή-
ματα με φεμινιστικό περιεχόμενο ενσωμα-
τώθηκαν σε πτυχία ανθρωπολογίας σε όλη 
τη χώρα και εκείνες που εκπαιδεύτηκαν 
από τις πρωτοπόρες και τις μαθήτριές τους 
μπαίνουν στην ακαδημία ως λέκτορες και 
ερευνήτριες. Στο Πανεπιστήμιο της Χώρας 
των Βάσκων μπορούμε να αναφέρουμε τις 
Τσέμι Απαολάσα (συνταξιοδοτημένη πλέ-
ον), Μαρί Λους Εστεμπάν, Γιόνε Μίρεν Ερ-
νάντες, Ελίσαμπετε Ιμάς και Μίρεν Ουρ-
κίχο, όλες διδακτορικές φοιτήτριες της 
Τερέσα Ντελ Βάγιε.
 Αν στρέψουμε την προσοχή μας 
στην φεμινιστική ανθρωπολογία στην 
Χώρα των Βάσκων, μπορούμε να σημειώ-
σουμε κάποια ορόσημα. Το πρώτο είναι η 
εμφάνιση του βασκικού φεμινιστικού κι-
νήματος ως οργάνωση με δομή, το 1976, 
τη χρονιά που δημιουργήθηκαν οι πρώτες 
περιφερειακές επιτροπές στο Μπιλμπάο 
και που εορτάστηκε για πρώτη φορά η 
8η Μάρτη. Το επόμενο ορόσημο είναι το 
πρώτο φεμινιστικό συνέδριο στη Λεϊόα 
(επαρχία Βισκαΐας) το 1977, όπου περίπου 
3.000 γυναίκες συγκεντρώθηκαν για να 
συζητήσουν για τη σεξουαλικότητα, την 
εργασία και την εκπαίδευση. Σε αυτό το 
φόντο η φεμινιστική ανθρωπολογία ξεκι-
νάει να δημιουργεί χώρο στην ακαδημία με 
την Τερέσα Ντελ Βάγιε και την ομάδα της 
να παίρνουν την πρώτη υποτροφία Χοσέ 
Μιγκέλ Ντε Μπαραντιαράν για εθνογρα-

δημοσιεύτηκε το 1999, όπου, αντί να χρησι-
μοποιήσει την Μάρι για να αποδώσει άπαξ 
και διά παντός την ιδανική Βάσκα, εστιάζει 
στην αμφίσημη φύση της θεότητας, που εί-
ναι αρσενική και θηλυκή, αγγελική και δια-
βολική, ελεούσα και τιμωρός. Προτείνει ότι 
η Μάρι θα μπορούσε να είναι ένα ανδρόγυ-
νο πρότυπο και ότι, αν την κατανοήσουμε 
με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να πα-
ρέχει ένα πιο ενδιαφέρον, προοδευτικό και 
ρευστό πρότυπο για τις Βάσκες σήμερα. 
   
Συμμετέχεις σε μια ιστορική φεμινιστική 
πανεπιστημιακή ομάδα κοινωνικών αν-
θρωπολόγων, με έδρα το Πανεπιστήμιο 
της Χώρας των Βάσκων (UPV), μια από 
τις παλαιότερες και πιο εμβληματικές 
ομάδες Σπουδών Φύλου της Ισπανίας. Θα 
μπορούσες να σημειώσεις κάποιες από τις 
πιο κομβικές στιγμές στην ιστορία αυτής 
της ομάδας καθώς και τη συμβολή της 
στις Σπουδές Φύλου;  

Ξέρεις, η ερώτηση σου με κάνει να αισθά-
νομαι περήφανη που θεωρούμαι κομμάτι 
αυτής της ομάδας και ταυτόχρονα ταπεινή 
μπροστά στη σκέψη της ευθύνης προς αυ-
τές που στρέφονται σε εμάς και έρχονται να 
σπουδάσουν μαζί μας.
 Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο όχι 
μόνο να κάνω μια ανασκόπηση της ανά-
πτυξης της φεμινιστικής ανθρωπολογίας 
στην Χώρα των Βάσκων αλλά και να την 
τοποθετήσω στο πλαίσιο του Ισπανικού 
Κράτους (Μαζί με την Γιόνε Μίρεν Ερνά-
ντες έχουμε κάνει μια τέτοια ανασκόπηση 
της φεμινιστικής ανθρωπολογίας που ανοί-
γει το διαδικτυακό μεταπτυχιακό σεμινά-
ριο για την Ισότητα των Γυναικών και των 
Ανδρών στο UPV, το οποίο στοχεύει στην 
εκπαίδευση «Παραγόντων στην Ισότητα»). 
Παρεμπιπτόντως, αυτό το μεταπτυχιακό 
σεμινάριο –μαζί με το μεταπτυχιακό του 
Πανεπιστημίου του Deusto πάνω στη σε-
ξουαλική βία– κέρδισε μόλις το ετήσιο βρα-
βείο Emakunde από το Βασκικό Ινστιτούτο 
για τα Γυναικεία Ζητήματα. Μπορούμε να 
διακρίνουμε τρεις κύριες περιόδους στην 
εξέλιξη της φεμινιστικής ανθρωπολογίας 
στο Ισπανικό Κράτος:
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έχουμε έρευνες πάνω στην υγεία, τη σε-
ξουαλικότητα και την αναπαραγωγή, και 
πιο πρόσφατα τα συναισθήματα, ειδικά 
στο πλαίσιο μιας κριτικής του ρομαντικού 
έρωτα στη σχέση του με την έμφυλη βία. 
Η καινοτόμα προσέγγιση που υιοθετή-
θηκε από την Εστεμπάν είναι ότι αντί να 
αντιλαμβάνεται το σώμα ως αντικείμενο 
ανάλυσης και συζήτησης, το προσεγγίζει 
ως ένα πλέγμα κοινωνικών πρακτικών που 
παράγει λόγο και φαντασιακά. Η εστίαση 
στο σώμα έχει οδηγήσει και σε άλλους το-
μείς έρευνας που συνδέονται με ζητήμα-
τα σημαντικά για την τρέχουσα δημόσια 
ατζέντα, όπως η προώθηση των κοριτσιών 
και των γυναικών στον αθλητισμό, ζητή-
ματα σχετικά με την πορνεία ή με τις νέες 
τεχνολογίες αναπαραγωγής και το ζήτημα 
της παρένθετης μητρότητας. Άλλα θέματα 
προκύπτουν από το βασκικό κοινωνικό και 
πολιτικό πλαίσιο, σχετίζονται με τη φιλία 
και τις ομάδες γυναικών, τις φυλακισμέ-
νες γυναίκες, τον σεξισμό στις αριστερές 
οργανώσεις, την αρρενωπότητα και τους 
άνδρες. Παράγεται επίσης έργο σε σχέση 
με τη μετανάστευση και την ποικιλομορ-
φία της βασκικής κοινωνίας, όπως και σε 
σχέση με δύο ερευνητικές κατευθύνσεις 
που ήταν από τις αγαπημένες της Τερέσα 
Ντελ Βάγιε: τη μνήμη ως μεθοδολογία και 
τη μελέτη του χώρου.  

Μιλώντας τώρα εμπειρικά, ως υποψήφια 
διδάκτορας στο διδακτορικό πρόγραμ-
μα Φεμινιστικών Σπουδών και Σπουδών 
Φύλου θα έλεγα ότι νιώθω ήδη μέλος 
της φεμινιστικής κοινότητας του UPV. 
Υποψήφιες διδακτόρισσες, μεταδιδακτο-
ρικές ερευνήτριες, καθηγήτριες συμμετέ-
χουμε και συζητάμε και δρούμε από κοι-
νού σε ερευνητικά έργα, υποστηρικτικά 
σεμινάρια και ερευνητικές ομάδες. Μου 
φαίνεται πως αυτές οι πρακτικές αποτε-
λούν υπόδειγμα όχι μόνο μιας φεμινιστι-
κής μεθοδολογίας αλλά και αυτού που 
ονομάζεις «Συμμετοχική Επιστημολο-
γία» (Bullen, 2017). Ποια είναι η φιλοσο-
φία πίσω από αυτή την οριζοντιότητα; 
 

φική μελέτη τον Μάρτιο του 1981. Αυτό 
άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία σεμι-
ναρίων για τις Γυναικείες Σπουδές στο Σαν 
Σεμπαστιάν, το μέρος όπου κατευθύνθηκα 
όταν έφτασα στην περιοχή ψάχνοντας για 
την Τερέσα Ντελ Βάγιε, έχοντας διαβάσει 
ένα άρθρο σε εφημερίδα για αυτήν και τη 
δουλειά της. 
 Ήταν αυτή η υποτροφία που οδήγη-
σε στην έκδοση του Βάσκες Γυναίκες. Εικό-
να και Πραγματικότητα (Del Valle, T. κ.ά, 
1985), ένα έργο που αποτέλεσε σημείο κα-
μπής για την αντίληψη και τον λόγο για τις 
Βάσκες και που, όπως είδαμε και νωρίτερα 
συνεχίζει να διχάζει.
  Στα χρόνια που ακολούθησαν το 
Βάσκες Γυναίκες, η βασκική φεμινιστική 
ανθρωπολογία δούλεψε παράλληλα με το 
γενικό ενδιαφέρον να αποκαλυφθούν οι 
πολιτισμικοί μηχανισμοί που κρύβουν τις 
δομές της ανισότητας, σε αυτή την περί-
πτωση στο βασκικό πλαίσιο. Ανάμεσα στα 
θέματα που ανέδειξαν οι φεμινίστριες ερευ-
νήτριες ήταν: η σχέση μεταξύ γυναικών, η 
μετάδοση της γλώσσας και της κουλτού-
ρας, το bertsolarismo (ο αυτοσχεδιασμός 
στίχων) που έχει γίνει προνομιακός χώρος 
αλλαγής για τη βασκική γλώσσα, τέχνη και 
επιτέλεση, με πολλές γυναίκες να συμμετέ-
χουν σε κάτι που ήταν τυπικά ανδροκρα-
τούμενος χώρος, και όχι απλώς να συμμε-
τέχουν, αλλά να συμβάλλουν στην αλλαγή 
του ύφους και του περιεχομένου των στί-
χων. Και το πεδίο των εορτών και των τελε-
τουργιών έχει επίσης υπάρξει αντικείμενο 
πολλών ερευνών και εκεί εστιάζει και η δική 
μου έρευνα μετά τη διαμάχη σχετικά με τη 
συμμετοχή των γυναικών στις Alardes από 
το 1996 (Bullen, 1997), κάτι που οδηγεί και 
σε άλλες μελέτες στη χώρα των Βάσκων 
και συνδέεται και με άλλες στο Ισπανικό 
Κράτος.
 Αλλά πέρα από τα όρια του τι θε-
ωρείται βασκική κουλτούρα, πρέπει να 
εστιάσουμε και σε άλλους τομείς μεγάλου 
ενδιαφέροντος για τον φεμινισμό. Ένας 
από τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος 
που έχει εισαχθεί στις βασκικές φεμινιστι-
κές σπουδές κυρίως από την Μαρί Λους 
Εστεμπάν είναι το σώμα. Σε σχέση με αυτό 

Νομίζω ότι το σπουδαίο με τη δουλειά μας 
είναι ότι είμαστε συνδεδεμένες και συνε-
χώς ανοιχτές στις προκλήσεις και στην 
κριτική του φεμινιστικού κινήματος. Στην 
ερευνητική ομάδα, θα έλεγα ότι τα περισ-
σότερα από τα μέλη είναι συνδεδεμένα 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με συλ-
λογικότητες ή αναμεμειγμένα σε δράσεις 
διαφόρων ειδών, αν όχι αυστηρά φεμινι-
στικές, πάντως με άλλου είδους ομάδες 
διαμαρτυρίας ή κοινωνικού και πολιτικού 
ακτιβισμού. Πολλά από τα μέλη του AFIT 
(Ερευνητική Ομάδα Φεμινιστικής Ανθρω-
πολογίας) είναι μέλη του Bilgune Feminis-
ta, μιας βασκικής φεμινιστικής οργάνωσης 
που δημιουργήθηκε το 2002, της οποίας 
η αποστολή είναι η πάλη ενάντια στην 
τριπλή καταπίεση, ταξική, κοινωνική και 
εθνική, καθώς και ενάντια στη σεξουαλική 
και έμφυλη καταπίεση. 
 Και πάλι θα πρέπει να αναφέρω 
την Τερέσα που μου έμαθε ότι αυτή είναι η 
βασική και υποχρεωτική φύση της φεμινι-
στικής ανθρωπολογίας, αυτό που την κρά-
τησε σε επιφυλακή, σε διερώτηση, μέσα 
στο παιχνίδι, φρέσκια και ενδιαφέρουσα. 

Το βιβλίο σου Basque Gender Studies 
(Βασκικές Σπουδές Φύλου) είναι αφιε-
ρωμένο στην Τερέσα Ντελ Βάγιε, χωρίς 
την οποία, όπως γράφεις στην αφιέρωση, 

Η φιλοσοφία πίσω από την οριζοντιότη-
τα στη γνώση, νιώθω πως αναδύεται μέσα 
από πρακτικές τόσο της ισπανικής όσο και 
της βασκικής περίπτωσης. Πάντα πίστευα 
ότι η δημοκρατία είναι μια σχεδόν ιερή έν-
νοια στην μεταφρανκική Ισπανία και ότι οι 
άνθρωποι εκτιμούν βαθιά τις συλλογικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κάνουν 
μεγάλη προσπάθεια για να βρουν στρατη-
γικές συναίνεσης αντί να έχουν κάποιον 
που να τους διατάζει τι θα κάνουν. Είναι 
ενδιαφέρον ότι ο εξισωτισμός θεωρείται 
βασκική αξία με ειδικό βάρος που επιπλέον 
έχει τις μυθικές του ρίζες στην πρόσκληση 
που απευθύνει η θεά Μάρι προς τους θνη-
τούς να της απευθύνονται με το ανεπίσημο 
zu (“εσύ”) σε ενικό αριθμό, κάτι που μετα-
φέρθηκε στις παραδοσιακές συνελεύσεις 
κάτω από το δέντρο της Γκερνίκα ή άλλα 
εμβληματικά δέντρα για να ληφθούν απο-
φάσεις για τοπικές υποθέσεις κατά τον Με-
σαίωνα. Και εκεί που η δημοκρατία συνα-
ντά το φεμινισμό είναι αναμενόμενο αυτό 
να εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα 
σε πανεπιστημιακό επίπεδο και ειδικά στην 
ανθρωπολογία, όπου εργαζόμαστε με βάση 
την υπόθεση ότι όλη η κουλτούρα και συ-
νεπώς όλη η γνώση είναι κατασκευασμένη. 
Επομένως, τι καλύτερο από τη συλλογική 
κατασκευή της μάθησης, όπου προχωράμε 
μέσα από το μοίρασμα, τον διάλογο και τη 
συζήτηση;  Νομίζω πως έχουμε κληρονο-
μήσει έναν φεμινιστικό τρόπο να κάνουμε 
τα πράγματα στην ισπανική και βασκική 
ανθρωπολογία, που πηγάζει από τη στενή 
σχέση ανάμεσα στις ερευνήτριες, που μπο-
ρεί να μην είναι πάντοτε απλή και απρό-
σκοπτη, είναι όμως ένα δίκτυο που υλοποι-
είται μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια, 
συνέδρια και ερευνητικές ομάδες και που 
λειτουργεί τροφοδοτώντας τους δεσμούς 
αμοιβαιότητας ανάμεσα στα άτομα.

Ανατροφοδοτείται η φεμινιστική ερευ-
νητική ομάδα του πανεπιστημίου από τις 
δράσεις του βασκικού φεμινιστικού κινή-
ματος; Και αν ναι πώς;
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πάλη για τη δημιουργία συνεργειών ανά-
μεσα σε αυτά τα πεδία. Πόσο άνετα νιώ-
θεις μέσα σε αυτή την ένταση;  

Λοιπόν, αυτή είναι η ένταση μέσα στην 
οποία δουλεύω, και είναι αυτό που η Μέ-
ριλιν Στράθερν ονομάζει «αδέξια σχέση» 
(Strathern, 1987), καθώς κάνουμε ανθρω-
πολογία προσπαθώντας να καταλάβουμε 
γιατί οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα 
έτσι όπως τα κάνουν, και, την ίδια στιγμή, 
υιοθετώντας μια κριτική θέση εκεί όπου 
συναντούμε την ανισότητα, εκεί όπου αρ-
νούνται ή καταπατούν τα δικαιώματα των 
γυναικών. Είναι τελικά τόσο διαφορετικό 
από άλλα είδη ανθρωπολογιών που ανα-
καλύπτουν ανισότητες; 
 Η Ντόνα Χάραγουει υπέδειξε τον 
τρόπο για μια φεμινιστική ανθρωπολογία 
επιστημολογικά εφικτή, προσφέροντάς 
μας την έννοια κλειδί «τοποθετημένη 
γνώση». Αυτή αναγνωρίζει ότι καμία επι-
στήμη δεν είναι ουδέτερη, ότι η αντικειμε-
νικότητα δεν υπάρχει, ότι διαμορφώνεται 
από τη δική μας υποκειμενικότητα με όλες 
τις διανοητικές μας «αποσκευές» (την εκ-
παίδευσή μας, το θεωρητικό μας υπόβα-
θρο) και την προσωπικότητα και τις ιδιαι-
τερότητές μας (ιδιαίτερα στην κοινωνική 
ανθρωπολογία όπου εμείς αποτελούμε τα 
ίδια μας τα εργαλεία). Επίσης η επιστημο-
νική παραγωγή, είναι το αποτέλεσμα επι-
λογών που γίνονται, επιλογών που εξαρ-
τώνται από τις σχέσεις και τα δίκτυα που 
δημιουργούμε (με ποιες και ποιους μιλάμε, 
σε ποιους έχουμε πρόσβαση, κατά πόσο 
μπαίνουμε στη θέση τους, κατά πόσο μας 
αποδέχονται).  
 Όμως δεν χρειάζεται να λείπει η 
επιστημονικότητα. Η δουλειά μας δεν εί-
ναι απλά ένα μεγάλο πάρτι, δεν έχει να κά-
νει απλά με τη συμμετοχή και την παρατή-
ρηση, ούτε μόνο με κάποιες συνεντεύξεις 
με φιλικούς ανθρώπους. Είναι ένα σχεδια-
σμένο πλάνο που ακολουθεί δοκιμασμένες 
και ελεγμένες μεθοδολογίες, που υιοθετεί 
συγκεκριμένες τεχνικές και που σχεδιά-
ζει το προφίλ των ανθρώπων που πρέπει 
να φτάσουμε. Απαιτεί συστηματοποίηση, 
συγγραφή και αναθεώρηση των σημειώσε-

οι βασκικές σπουδές φύλου δεν θα ήταν 
αυτό που είναι σήμερα. Πως έχει επηρεά-
σει η σκέψη της Ντελ Βάγιε το δικό σου 
έργο;   

Νομίζω ότι έχω πια κάνει σαφές το πόσο 
τεράστια ήταν η επιρροή της Τερέσα Ντελ 
Βάγιε τόσο στις σπουδές φύλου στη Χώρα 
των Βάσκων όσο και στη δική μου φεμινι-
στική ανθρωπολογία. Πρέπει να πω ότι η 
πρώιμή μου δουλειά δεν ήταν ούτε βασκι-
κή ούτε φεμινιστική, η διδακτορική μου δι-
ατριβή αφορούσε τη λαϊκή κουλτούρα και 
τις επικοινωνίες στις παραγκουπόλεις στην 
Αρεκίπα του Περού (Bullen, 1993), και πα-
ρόλο που είχα δουλέψει με γυναίκες δεν 
είχα συμπεριλάβει μια οπτική ευαίσθητη 
στα έμφυλα ζητήματα. 
 Όταν ξέσπασε η σύγκρουση σχε-
τικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις 
Alardes του Ιρούν και της Ονταρίμπια 
πήγα στην Τερέσα και της είπα τι γινόταν 
εκεί. Ήμουν μπερδεμένη. Δεν ήξερα πώς 
να αντιμετωπίσω την αντίσταση της πλει-
οψηφίας του πληθυσμού που φαινόταν να 
υπερασπίζεται την κουλτούρα του και ένιω-
θε ότι η προτεινόμενη αλλαγή αποτελούσε 
επίθεση σε όψεις της κληρονομιάς του η 
οποία –ως μειοψηφική αλλά διακριτή κουλ-
τούρα στο Ισπανικό Κράτος– δεχόταν δι-
αρκώς επίθεση. Είχα διδαχθεί ότι η ανθρω-
πολογία είχε να κάνει με το να μαθαίνουμε 
από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, 
να τους πλησιάζουμε, να ακούμε τη δική 
τους εκδοχή της ιστορίας, να μην διαλέ-
γουμε μεριά. Επομένως, εδώ βρισκόταν 
ένα δίλημμα. Πώς να αναλύσει κανείς μια 
τέτοια σύγκρουση; «Φεμινιστική ανθρωπο-
λογία, Μάγγι», είπε η Τερέσα, «φεμινιστική 
ανθρωπολογία».

Στο άρθρο σου «Φεμινιστική ανθρω-
πολογία, εφαρμοσμένη ανθρωπολογία, 
συμφωνίες και διαφωνίες» (Bullen, 2012) 
έγραφες για το πώς προσπαθείς να προ-
σανατολιστείς μπροστά σε ένα τριπλό 
επιστημολογικό σταυροδρόμι, της κοι-
νωνικής, φεμινιστικής και εφαρμοσμένης 
ανθρωπολογίας. Μου φαίνεται πως το 
έργο σου χαρακτηρίζεται από μια διαρκή 

την πιθανή κατάχρηση κοινωνικών δικτύ-
ων από τη νεολαία στη Χώρα των Βάσκων 
και στο Περού, όπου συνεργαζόμαστε με 
τη φεμινιστική οργάνωση Manuela Ra-
mos. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Είναι η 
αγάπη κάτι όμορφο το οποίο ελέγχεται 
διαδικτυακά; Η εικονική διαχείριση των 
σχέσεων από τη βασκική και περουβιανή 
νεολαία». Πρόκειται για ένα εφαρμοσμένο 
πρόγραμμα, το οποίο έχει σκοπό να σχε-
διάσει εκπαιδευτικό υλικό για άτομα που 
δουλεύουν με τη νεολαία με στόχο την 
πρόληψη της έμφυλης βίας ανάμεσα στους 
νέους ανθρώπους. 
 Ταυτόχρονα, συνεχίζω να ασχο-
λούμαι με τη θεματική «φύλο, αλλαγή και 
τελετουργία» και μόλις δέχτηκα πρόσκλη-
ση να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα 
για την άυλη κληρονομιά και την έμφυλη 
ανισότητα, ερευνώντας τις νομικές πτυ-
χές του μετασχηματισμού παραδοσιακών 
πρακτικών στην Ισπανία, σε συνεργασία 
με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (UNED), το 
Carlos III Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και 
το Διαπανεπιστημιακό Ινστιτούτο για την 
Πολιτισμική Επικοινωνία. Ξεκινάμε αυτό 
το πρόγραμμα μέσα στο 2019, διερευνώ-
ντας από μια ανθρωπολογική και νομική 
οπτική τις κοινωνικές συγκρούσεις που 
έχουν αναδυθεί λόγω των πρωτοβουλιών 
που έχουν ληφθεί για μια ισότιμη συμμε-
τοχή σε συγκεκριμένες εορταστικές παρα-
δόσεις. 
 Και βέβαια δεν μπορώ να κλεί-
σω χωρίς να αναφέρω τις υποψήφιες δι-
δακτόρισσές μου και άλλες συνεργάτρι-
ες, με τις οποίες δουλεύω συστηματικά 
και με ορισμένες από τις οποίες μάλιστα 
συμμετέχουμε στην Φεμινιστική Ομάδα 
Ανάγνωσης μεταποικιακής κριτικής και 
συναντιόμαστε μία φορά το μήνα στο 
εναλλακτικό βιβλιοπωλείο Kaxilda, για να 
κουβεντιάσουμε για μερικά από τα ζητή-
ματα που απασχολούν το σημερινό φεμινι-
σμό και τις προκλήσεις που θέτει για όλες 
μας.   

Υποσημειώσεις 

1   Η Nagore Lafage, εικοσάχρονη φοιτή-

ων πεδίου, επίπονες απομαγνητοφωνήσεις 
και μια προσεχτική ανάλυση διαμορφωμέ-
νη από τις θεωρίες που έχουμε διαβάσει, 
εφαρμόσει και ξαναδουλέψει.
 Και αν θέλουμε αυτή η ανάλυση να 
είναι κάτι περισσότερα από ένα καλό ανά-
γνωσμα, κάτι περισσότερο από τέχνη για 
χάρη της τέχνης, ή ανθρωπολογία για χάρη 
της ανθρωπολογίας (στην οποία πιστεύω 
όντας μια φοιτήτρια που κατάφερε να επιβι-
ώσει πριν η Μάργκαρετ Θάτσερ σφαγιάσει 
το βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης –όπως 
επίσης και το δημόσιο σύστημα υγείας) 
τότε χρειάζεται να έρθουμε αντιμέτωπες με 
τον τρίτο άξονα των επιστημολογικών μου 
σταυροδρομιών: την εφαρμοσμένη ανθρω-
πολογία. 

Τέλος, πάνω σε τι εργάζεσαι αυτή την πε-
ρίοδο; 

Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω σε ένα 
μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είναι συνδε-
δεμένο τόσο με το AFIT όσο και με άλ-
λες δύο ερευνητικές ομάδες του UPV, μία 
από τις πολιτικές επιστήμες και μία από 
τις σπουδές επικοινωνίας. Αναζητούμε τις 
συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη 
ακτιβισμού στη Χώρα των Βάσκων σήμερα: 
φεμινισμός, πολιτική συμμετοχή, κινήματα 
που προωθούν τη βασκική γλώσσα, διαφο-
ρετικότητα και μετανάστευση, καθώς και 
οικολογία. Ο ιδιαίτερός μου ρόλος μέσα σε 
αυτό είναι να αναλύσω τις συνέργειες ανά-
μεσα σε οργανισμούς που εργάζονται για 
αυτά τα ζητήματα στην πόλη της Ρεντερία 
(επαρχία Γκιπούθκοα), εκκινώντας από το 
εγχείρημα δημιουργίας του «γυναικείου 
σπιτιού» το οποίο είναι υπό κατασκευή. Η 
έρευνά μας έχει τη στήριξη τόσο του Ισπα-
νικού Υπουργείου Οικονομικών και Αντα-
γωνιστικότητας όσο και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και έχουμε μόλις ολοκληρώσει 
την πρώτη φάση. 
 Επίσης ολοκληρώνω ένα άλλο πρό-
γραμμα σε συνεργασία με το Medicus Mun-
di Gipuzkoa και το Farapi (ένα συμβουλευ-
τικό ερευνητικό κέντρο του οποίου υπήρξα 
συνιδρύτρια και με το οποίο συνεχίζω να 
συνεργάζομαι). Αυτό αφορά στη χρήση και 
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βάρρα σε εννέα χρόνια φυλάκισης, 
για σεξουαλική επίθεση αλλά όχι για 
βιασμό, γεγονός που οδήγησε σε ένα 
νέο κύμα φεμινιστικών κινητοποιήσε-
ων. 

6   Ισπανός ματσό άνδρας. Πρόκειται για 
το στερεότυπο της ισπανικής αρρε-
νωπότητας που αναδύθηκε από τις 
ταινίες κατά την τελευταία εποχή του 
φρανκισμού και της Μετάβασης. 

7  Η Τερέσα Ντελ Βάγιε (1937) είναι 
Βάσκα ανθρωπολόγος. ´Hταν η πρώ-
τη γυναίκα που εισήγαγε τις σπουδές 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων. 
Το έργο της έχει καθορίσει τη γέν-
νηση και την πορεία των Βασκικών 
Σπουδών Φύλου.

8   H Μπεγόνια Αρετσάγα (1960-2002), 
Βάσκα ανθρωπολόγος, φεμινίστρια 
και κουίρ ακτιβίστρια, είναι γνωστή 
για το έργο της σχετικά με τις διατο-
μές μεταξύ βίας, εθνικισμού, φύλου 
και σεξουαλικότητας, τόσο στη Χώρα 
των Βάσκων όσο και στη Βόρεια Ιρ-
λανδία. Έχει διδάξει στα πανεπιστή-
μια του Πρίνστον, του Χάρβαρντ και 
του Ώστιν. Η μελέτη της το 1989 για 
τις κηδείες Βάσκων αυτονομιστών, 
καθώς και η δουλειά της το 1997 για 
το αποσχιστικό κίνημα γυναικών στη 
Βόρεια Ιρλανδία (Shattering Silence: 
Women, Nationalism and Political 
Subjectivity in Northern Ireland), 
έχουν κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση 
και έχουν ασκήσει επιρροή στις Εθνο-
τικές Σπουδές, στις Ευρωπαϊκές και 
Πολιτισμικές Σπουδές, στις Σπουδές 
Φύλου καθώς και στην Ανθρωπολο-
γία.
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τρια δολοφονήθηκε άγρια κατά τη δι-
άρκεια των εορτασμών του Σαν Φερ-
μίνες στην Παμπλόνα το 2008, όταν 
αρνήθηκε να κάνει σεξ με τον Χοσέ 
Ντιέγο Ιγιάνες. Ήταν στην ίδια αυτή 
γιορτή που το 2016 μια γυναίκα υπέ-
στη βιασμό από μια συμμορία ανδρών 
που αυτοαποκαλούνταν La manada 
(Αγέλη λύκων).

2  Οι Alardes είναι παραδοσιακές παρε-
λάσεις που γίνονται στις πόλεις Ιρούν 
και Ονταρίμπια της Χώρας των Βά-
σκων εις μνήμη της νίκης των κατοί-
κων σε μάχες με εισβολείς το 1522 και 
1638 αντίστοιχα.

3   Yo te Creo Hermana (Εγώ σε πιστεύω 
αδερφή) είναι το ισπανικό σύνθημα 
που εκφράστηκε μαζικά μετά το μα-
ζικό βιασμό της νεαρής γυναίκας το 
2016 στην υπόθεση La manada.

4  Ni una menos (Ούτε μια λιγότερη) εί-
ναι το σύνθημα που εκφράστηκε από 
το κίνημα γυναικών στην Αργεντινή 
ενάντια στις αυξανόμενες γυναικο-
κτονίες.

5   Η υπόθεση La manada αφορά στον 
ομαδικό βιασμό μιας γυναίκας από 
μια συμμορία πέντε ανδρών, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται ένα μέ-
λος των ενόπλων δυνάμεων και ένας 
εκπρόσωπος της Ισπανικής Πολιτικής 
Φρουράς, στις παραδοσιακές γιορτές 
Σαν Φερμίνες στην Παμπλόνα στις 
7 Ιουλίου του 2016. Η υπόθεση πήρε 
το όνομα της από την ομάδα επικοι-
νωνίας των ανδρών στην εφαρμογή 
κοινωνικής δικτύωσης WhatsApp, που 
ονομαζόταν La manada, δηλαδή «αγέ-
λη λύκων», μέσω της οποίας σχεδίαζαν 
βιασμούς και διακινούσαν φωτογρα-
φίες και βίντεο από τις επιθέσεις τους. 
Κατά τη διάρκεια της δίκης, έγινε προ-
σπάθεια, να υποβαθμιστεί ο βιασμός 
και να παρουσιαστεί ως συναινετική 
πράξη. Ένα μεγάλο κύμα συμπαρά-
στασης στη γυναίκα αναπτύχθηκε σε 
όλη την Ισπανία με κεντρικό σύνθημα 
«Εγώ σε πιστεύω αδερφή». Τον Ιούνιο 
του 2018, οι βιαστές καταδικάστηκαν 
από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Να-
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Μιράντα Τερζοπούλου:

Βρισκόμαστε απόψε εδώ για μια de profundis 
συνομιλία με την Κατερίνα Θωμαδάκη, με 
αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου Dark 
Shot, ενός αφιεώματος στη Μαρία Κλωνάρη. 
Το συλλεκτικό, θα έλεγα, αυτό έργο αποτελεί 
τον πρόσφατο νέο καρπό μιας μακράς κοινής 
διαδρομής του διεθνώς αναγνωρισμένου 
αδιαχώριστου καλλιτεχνικού δίδυμου, 
στην οποία θα επιχειρήσω, συνοπτικά, να 
ανατρέξω.

Δύο χρόνια μετά τον ξαφνικό χαμό της 
Μαρίας Κλωνάρη το Γενάρη του 2014, το 
περίφημο μουσείο Jeu de Paume του Παρισιού 

Στις 5 Οκτωβρίου του 2018 οι εκδόσεις 
A.S.T.A.R.T.I. και το Μουσείο Μπενάκη ορ-
γάνωσαν ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κλωνάρη 
με την παρουσίαση του νεοεκδοθέντος ει-
καστικού βιβλίου Dark Shot. Το αφιέρωμα 
είχε χαρακτήρα εγκατάστασης/περφόρμανς 
που ενορχήστρωσε η Κατερίνα Θωμαδάκη 
με κεντρικό στοιχείο τον διάλογό της με την 
εθνολόγο Μιράντα Τερζοπούλου.

Το  κείμενο  αυτής  της  παρουσίασης 
αναδημοσιεύουμε εδώ. 

 

Περίληψη: Συζήτηση της Κατερίνας Θωμαδάκη και της Μιράντας Τερζοπούλου για την έκδοση 
του βιβλίου Darkshot των Klonaris- Thomadaki με τις Κατερίνα Θωμαδάκη και Μιράντα 
Τερζοπούλου

Η ποιητική του σωματικού-ασώματου στο έργο της Μαρίας Κλωνάρη 
και της Κατερίνας Θωμαδάκη: Με αφορμή το βιβλίο Dark Shot

Μαρία Κλωνάρη, Κατερίνα Θωμαδάκη, Μιράντα 
Τερζοπούλου δίδυμο Κατερίνα Θωμαδάκη και Μαρία 

Κλωνάρη το εντυπωσιακό αυτό αφιέρωμα 
δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς 
σειράς τιμητικών εκδηλώσεων προς τις ίδιες 
και το έργο τους που έχουν πραγματοποιηθεί 
παγκοσμίως.
 Ασυμβίβαστες και πειραματίστριες 
ήδη στην Ελλάδα της χούντας, με την άφιξή 
τους στο Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας 
του ’70, αναμείχθηκαν με τις καλλιτεχνικές 
και κινηματικές πρωτοπορίες που τότε 
εξελίσσονταν εκεί, κριτικά και ανυπόταχτα 
πάλι, όπως αποδείχτηκε, συγκρουόμενες με 
κάθε τι που θεωρούσαν δογματικό ακόμη 
και στον πειραματικό χώρο. Τότε ακριβώς 
οι ανήσυχες ριζοσπάστριες δημιουργοί 
εισηγούνται σε θεωρία και πράξη αυτό που 
καθιέρωσαν ως Σωματικό Κινηματογράφο, 
φέρνοντας στο επίκεντρο το σώμα και τη 
γυναικεία ταυτότητα και ανάγοντας τα σε 
αντικείμενο εικαστικής και πολιτικής εξε-
ρεύνησης, υπογραμμίζοντας την πλήρη από-
σταση του γυναικείου βλέμματός τους από 
τους τρόπους που το ανδρικό βλέμμα χει-
ρίζεται ό,τι το γυναικείο. Εναλλασσόμενες 
πίσω απ’ την κάμερα, κινηματογραφούν η 
μια την άλλη, διερευνώντας σιωπηλά μόνο 
με κινήσεις, βλέμματα, ύλες και αντικείμενα 
τις δομές και το ανοργάνωτο του νου, του 
υποσυνείδητου, των επιθυμιών, της διαμαρ-
τυρίας τους. Κάνουν τον κινηματογράφο 
τους ισχυρό εργαλείο ανατροπής του δυτι-
κού πατριαρχικού φαντασιακού, των κωδι-
κοποιήσεων και αναπαραστάσεων του σώ-
ματος. Ο Διπλός λαβύρινθος το 1976 είναι 
το πρώτο τους φιλμ στο Παρίσι αλλά και το 
πρώτο φιλμ που συνυπογράφουν μαχητικά 
ως διπλή γυναίκα δημιουργός, καταρρίπτο-
ντας το στερεότυπο της αυθεντίας του μο-
ναχικού, συνήθως άντρα, δημιουργού.
 Τ ο  1 9 8 2 ,  μ ε  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς 
Αποκοιμισμένος Ερμαφρόδιτος στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης κατά τη Μπιενάλε του 
Παρισιού, μετέφεραν τις προβολές από την 
κινηματογραφική αίθουσα στον εκθεσιακό 
χώρο. Ήταν μια απόλυτη καινοτομία αυτή η 
αντίληψη του έργου τέχνης ως περιβάλλοντος 
προβολής και η νέα διατεχνολογική θεώρηση 
της εικαστικής κινούμενης εικόνας που μέχρι 
τότε παρέμενε κλεισμένη σε τεχνολογικά 
στεγανά.

φιλοξένησε ένα μεγάλο τιμητικό αφιέρωμα 
στις ανεξάρτητες κινηματογραφίστριες 
Κατερίνα Θωμαδάκη και Μαρία Κλωνάρη 
και στην κοινή σαρανταετή δημιουργία 
τους. Η εντυπωσιακής διάρκειας (26/4 
-21/5/2016) αναδρομική αυτή παρουσίαση, 
η μεγαλύτερη και πληρέστερη μέχρις σήμερα 
ρετροσπεκτίβα του πολυσχιδούς τους έργου, 
ξαναέφερε στο προσκήνιο τη ριζοσπαστική 
σε περιεχόμενο και μορφή τέχνη τους που 
συνενώνει τον πειραματικό κινηματογράφο, 
την περφόρμανς, τις εικαστικές τέχνες, τα 
οπτικοακουστικά περιβάλλοντα και τις 
πολυμεσικές εγκαταστάσεις –για να σταθούμε 
μόνο σ’ αυτά. Προβολές και ομιλίες σε πυκνή 
συνδυαστική αλληλοδιαδοχή επί πολλές μέρες 
φώτισαν τις πολλαπλές πτυχές του έργου 
των δύο καλλιτέχνιδων, έργου ποιητικού, 
πολιτικού, φεμινιστικού, ανατρεπτικού.
 Για τις αναγνωρισμένες διεθνώς και 
αναγνωρίσιμες ως αδιαχώριστο καλλιτεχνικό 
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Cinémathèque Française κ.ά.). Με αφιε-
ρώματα τις τιμούν επίσης μεταξύ άλλων η 
ταινιοθήκη της Σλοβενίας (Λουμπλιάνα), 
το Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 
το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικείου Φιλμ 
(Κρετέιγ), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(Ταϊπέι), το Museum for Women in the Arts 
(Ουάσινγκτον), το Palais de Tokyo (Παρίσι).
Τo 2006 εκδίδεται σημαντκός τόμος 
για το έργο τους με τίτλο: Klonaris/
Thomadaki, Le Cinéma corporel [Σωματικός 
κινηματογράφος], επιστημονική διεύθυνση 
Cécile Chich, με πρόλογο της διάσημης φι-
λοσόφου Marie-José Mondzain (εκδόσεις 
L’Harmattan, Παρίσι).
 To 2008 οργανώνεται διεπιστημο-
νικό συνέδριο σχετικά με το έργο τους στο 
Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης στο 
Παρίσι με συμμετοχή είκοσι ερευνητ(ρι)ών. 
Την ίδια χρονιά προσκαλούνται να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα εγκαινίων του αφι-
ερώματος στον γαλλικό πειραματικό κινη-
ματογράφο της Tate Modern στο Λονδίνο. 
Τον επόμενο χρόνο, στο συνέδριο με θέμα 
τον Διευρυμένο κινηματογράφο [Expanded 

 
Αποτέλεσμα ήταν οι ανήσυχες Θωμαδάκη 
και Κλωνάρη, να οδηγηθούν σε μια τέχνη 
πολυσχιδή και συνεχώς ανανεούμενη, 
ακριβώς επειδή δεν αναγνωρίζει τα «όρια της 
φόρμας» αλλά δοκιμάζει τις νέες τεχνολογίες 
αναθεωρώντας ακατάπαυτα τα παραδοσιακά 
είδη.
 Το Centre Pompidou, αναγνωρίζο-
ντας και διαβλέποντας, έχει ήδη φιλοξενή-
σει το 1980 μια αναδρομική τους έκθεση με 
μεγάλη επιτυχία. Έκτοτε οι δύο καλλιτέχνι-
δες οδεύουν και φθάνουν στο απόγειο της 
καριέρας τους.
 To 2002 τα  Γαλλικά  Αρχεία 
Κινηματογράφου αναγνωρίζοντας το πρω-
τοποριακό κινηματογραφικό έργο τους ως 
μέρος της γαλλικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, αποφασίζουν την πολυδάπανη αποκα-
τάσταση σε 35mm μεγάλου μήκους ταινιών 
που οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν γυρίσει κατά 
τις δεκαετίες ’70 και ’80 σε Super 8. Οι απο-
καταστημένες ταινίες τους παρουσιάζονται 
συνεχώς από μεγάλα μουσεία και ταινιοθήκες 
(MoMA-Νέα Υόρκη, National Film Theater-
Λονδίνο, Cinémathèque Suisse-Λοζάνη, 
National Gallery of Art-Ουάσιγκτον, 

3. Mystère I: Hermaphrodite endormi/e, Musée d’art moderne de la Ville de Paris © Klonaris/Thomadaki,1982

Πορτρέτα καθώς και η ηχητική τους 
δημιουργία για το Όνειρο της Ηλέκτρας. 
Το 1990 και 1993 στην γκαλερί Ιλεάνα 
Τούντα έγιναν περφόρμανς και φωτογρα-
φικές εγκαταστάσεις από τον Κύκλο του 
Άγγελου. Το 2011 η Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών φιλοξένησε την εντυπωσιακή 
εγκατάσταση Quasar στο πλαίσιο της 
έκθεσης «Πολυγλωσσία», αφιερωμένης σε 
καλλιτέχνες/ιδες ελληνικής καταγωγής που 
ζουν και δημιουργούν διακεκριμένα εκτός 
Ελλάδας.
 Την επόμενη χρονιά (2012) το 
Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξένησε ειδικό 
αφιέρωμα σε αυτές, ενώ πρόσφατα το ΕΜΣΤ 
περιέλαβε στη συλλογή του το «Ρέκβιεμ για 
τον 20ό αιώνα» από τον Kύκλο του Άγγελου.
 Ποτέ, σε όλη αυτή τη διαδρομή, δεν 
ξεχνούν τις ελληνικές τους καταβολές με 
συστηματικές αναφορές σε διαχρονικούς 
μύθους και μυθολογικές μορφές (Αστάρτη, 

cinema], πάλι στο Λονδίνο, γίνεται σημαντι-
κή αναφορά στο έργο τους.
 Το 2009 επιλέγονται για το εορταστικό 
αφιέρωμα στα σαράντα χρόνια των Γαλλικών 
Αρχείων Κινηματογράφου ενώ το 2010 ήταν 
οι μόνες Ελληνίδες που συμμετείχαν στην 
πολυσυζητημένη έκθεση Elles του Κέντρου 
Πομπιντού που παρουσίασε ιστορικά έργα 
γυναικών καλλιτέχνιδων από τις συλλογές 
του Εθνικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης.
 Στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια το 
έργο των Θωμαδάκη-Κλωνάρη παρουσιάστηκε 
σποραδικά και αποσπασματικά με δυνατή 
βέβαια πάντα απήχηση. Η πρωτοπόρα τότε 
Θεατρική Συντεχνία του Νίκου Αρμάου ήταν 
η πρώτη που συμπεριέλαβε μια περφόρμανς 
τους, στο πλαίσιο της Διεθνούς Θεατρικής 
Συνάντησης με θέμα «Γυναικεία Έκφραση», 
το 1982.
 Το 1984 στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
προβλήθηκαν δύο βίντεο από τον κύκλο 

4. Η Κατερίνα Θωμαδάκη και η Μαρία Κλωνάρη στο Unheimlich III: Les Mères, Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou © Klonaris/Thomadaki,1981 

5. Quasar, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Ωνάση © Klonaris/Thomadaki, 2011 
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ικανότητα να αναδημιουργούμε νοητικά 
την παρουσία απόντων αλλά οι καλλιτέχνες 
έχουμε επίπλέον την τύχη να μπορούμε να 
την αναδημιουργούμε απτικά.
Φεύγοντας η Μαρία άφησε ένα γιγάντιο 
ανέκδοτο σχεδιαστικό έργο. Άφησε και 
ένα κρυφό ποιητικό έργο. Δυνατά ίχνη. 
Άρχισα να τα συγκεντρώνω, να τα μελετώ 
και να αναζητώ τρόπους να τα εμφανίσω 
δημόσια. Την ίδια εποχή, ο Γιάννης Ισιδώρου 
μου ζήτησε να κάνω ένα «σαλόνι» για το 
περιοδικό του [ΦΡΜΚ]. Το δισέλιδο το 
σκέφτηκα σαν πορτρέτο της Μαρίας με ένα 
μοντάζ εικόνας και στίχων της. Όταν πήρα 
στα χέρια μου το περιοδικό και το κράτησα 
ανοιχτό με τις σελίδες να γέρνουν και να 
βάζουν το πρόσωπό της σε κίνηση σκέφτηκα 
να αναπτύξω αυτή την ιδέα και

 

να κάνω ένα βιβλίο.
 Εδώ έγινε μια μεταβίβαση γιατί 
το βιβλίο ήταν το πάθος της Μαρίας. Στα 
φοιτητικά της χρόνια στην Αθήνα έκανε

 καλλιτεχνική επιμέλεια σε λογοτεχνικά 
βιβλία και αργότερα ασχολιόταν πάντα με τη 
γραφική σύλληψη των καταλόγων και των 

Ηλέκτρα, Περσεφόνη, Ερμαφρόδιτος, 
Άγγελος).
 Ίσως όμως σ’ αυτήν την «ξενότητά» 
τους να οφείλεται η έννοια του μεταίχμιου, 
της οριακότητας, της υπέρβασης των ορίων, 
της γεφύρωσης των αντιθέτων που σφραγίζει 
το σύνολο του έργου τους. Ακόμη και η διπλή 
τους υπογραφή είναι μια ουσιώδης υπέρβαση 
της «ετερότητας».
 Μαρία Κλωνάρη-Κατερίνα Θωμαδάκη: 
Ονειρευτήκαν το ίδιο όνειρο και είδαν το ίδιο 
όραμα. Μοιραστήκαν, σε μια μακρά κοινή 
πορεία, σκέψεις και εμπειρίες, σφυρηλάτησε 
η μια την άλλη, καταλήξανε σε κοινούς 
πειραματισμούς και άπειρες δημιουργίες με 
σιβυλλικά μυστικές διαδρομές αλλά αιχμηρά 
σαφές και επιδραστικό αποτέλεσμα. Η παύλα 
ανάμεσα στα ονόματα στην κοινή τους 
υπογραφή αναδείχτηκε σε σημείο στίξης 
εξίσου σημαντικό με τα ίδια τα ονόματα. 
Αυτή την ενωτική παύλα ούτε η αιφνίδια 
αναχώρηση της Μαρίας δεν κατάφερε να 
εξαλείψει. Πιο πολυσήμαντη από ποτέ στο 
καινούργιο κοινό έργο της μεγάλης και πάντα 
απρόβλεπτης τέχνης τους, το πρώτο κάτω 
απ’ την απουσία της Μαρίας Κλωνάρη, θέτει 
νέα και αναδρομικά ερωτήματα που θα μας 
απασχολήσουν κατά τη σημερινή συζήτηση 
μας.
 Dark Shot, αφιέρωμα στη Μαρία 
Κλωνάρη, εικόνες, στίχοι, σκιές και χρώμα, 
σ’ ένα υψηλής εικαστικής αισθητικής τόμο 
που μόλις κυκλοφόρησε, νέο είδος της πάντα 
πρωτοποριακής δημιουργικότητάς τους. 

Μιράντα Τερζοπούλου : Και φυσικά το πρώτο 
θέμα που έχουμε να συζητήσουμε Κατερίνα 
είναι το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας. 
Μίλησέ μας για το κίνητρο που σε οδήγησε 
στην νέα αυτή δημιουργία και γιατί και σ’ 
αυτήν η συνυπογραφή σας;

Κατερίνα Θωμαδάκη: To κίνητρο ήταν 
ο χαμός της Μαρίας και η επιθυμία να 
ζωντανέψω την παρουσία της, την ένταση 
της παρουσίας της μέσα από την ένταση της 
απουσίας της.

Δεν ξέρω πού βρίσκεται το όριο μεταξύ 
παρουσίας και απουσίας. Έχουμε όλοι την 

6. Στιγμιότυπο παρουσίασης του Dark Shot, 
Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138. Φωτογραφία © 

Σ. Ιωαννάτου, 2018 

μας από τον Κύκλο του ανοίκειου (Le Cycle de 
l’ Unheimlich) είναι η τρίωρη Αστάρτη, που 
αυτή τη στιγμή αποκαθίσταται σε 2Κ από 
τα γαλλικά Αρχεία του Κινηματογράφου. 
Επίσης A.S.T.A.R.T.I. ονομάσαμε και το 
σύλλογο που δημιουργήσαμε στα μέσα της 
δεκαετίας του ’80 για την οπτικοακουστι-
κή τέχνη των γυναικών, καθώς και το εκ-
δοτικό μας σχήμα.
 Λοιπόν, για το Dark Shot, η Μαρία 
είχε δημιουργήσει μια σειρά ψηφιακές 
παραλλαγές του προσώπου της σαν ένα 
αυτοπορτρέτο και είχε σχεδιάσει ψηφιακά 
πάνω στη φωτογραφία, όπως στο εξώφυλλο. 
Εγώ πρόσθεσα εικόνες και προέκτεινα τη 
σχέση σχεδίου και φωτογραφίας με άλλο 
τρόπο, αποτυπώνοντας σχέδια της πάνω 
στο πρόσωπό της σαν τατουάζ.
 Όλες οι παραλλαγές στο Dark Shot 
έχουν γίνει με βάση αυτή τη φωτογραφία. 
Yπάρχει όμως ακόμα μια φωτογραφία της 
Μαρίας στο βιβλίο, που τη συσχέτισα με 
θάλασσα.
 Σε αυτή τη φωτογραφία η Μαρία 
φοράει μια καρφίτσα κεφάλι Φαραώ. Και 
στην κεντρική φωτογραφία φοράει καρφίτσα 
μια μικρογραφία της Σφίγγας των Ναξίων. 
Ήταν ο τρόπος της να φέρει τις συνδέσεις 
της.
 Το Dark Shot είναι ένα αυτοπορτρέτο, 
ένα πορτρέτο εσώτερο. Tο πρόσωπό της 
Μαρίας είναι σε διαρκή μεταμόρφωση. H 
μεταμόρφωση, η πολλαπλότητα της μορφής 
και η υπέρβαση της ταυτότητας διασχίζουν 
όλο μας το έργο. Η μεταμόρφωση συνδέει 
το απτό σώμα με διαστάσεις υπερβατικές.
 Στο βιβλίο, η παρουσία της Μαρίας, 
του βλέμματος της, της εικαστικής και 
ποιητικής της σκέψης, η εντύπωση ότι 
λέει η ίδια τους στίχους της και η κίνηση 
που δημιουργείται από τη μια σελίδα στην 
άλλη παραπέμπουν στην περφόρμανς. Μια 
περφόρμανς που είχε ξεκινήσει εκείνη και που 
προεκτείνω εγώ. Δηλαδή στο Dark Shot η 
Μαρία είναι όχι μόνο παρούσα, αλλά ενεργή. 
Κατοικεί ενεργά τις εικόνες. Βρίσκεται σε 
διαρκές γίγνεσθαι. Η παρουσία της εκπέμπει 
ενέργεια.
 Ρωτάς γιατί συνυπογράφουμε το 
Dark Shot. Γιατί η ιδέα ξεκίνησε από εκείνη, 

εκδόσεών μας. Κάτω από τη συνυπογραφή 
μας δίναμε το προβάδισμα η μια στην άλλη 
ανάλογα με τις ειδικότητες και τις κλίσεις μας. 
Το όνειρο του βιβλίου ήταν της Μαρίας. Και 
ξαφνικά μου γεννήθηκε η επιθυμία, η έντονη 
επιθυμία να της φτιάξω ένα βιβλίο.
 Τώρα, η ρίζα αυτού του βιβλίου 
είναι μια ιδέα για ταινία animation που 
έμεινε ατελείωτη και όπου μια φωτογραφία 
της γινόταν μήτρα πολλαπλών ψηφιακών 
παραλλαγών. Η Μαρία είχε δώσει τον τιτλο 
Dark Shot. Ξαναγύρισα λοιπόν σε αυτή την 
ιδέα, αυτή τη φορά με την επιθυμία όχι ενός 
φιλμ αλλά ενός βιβλίου.

 
 Tο Dark Shot ξεκίνησε από αυτή 
τη φωτογραφία της Μαρίας. Της την είχα 
τραβήξει στο Παρίσι σε μια έκθεση ασσυριακής 
τέχνης. Στέκεται πίσω από ένα αγαλματίδιο 

Αστάρτης. Η φωτογραφία είναι σημαδιακή, 
είναι μια συνάντηση. Γιατί η Αστάρτη, η 
προπατριαρχική θεότητα της ανατολικής 
Μεσογείου, κατέχει σημαίνουσα θέση στο 
έργο μας. Μια από τις σημαντικότερες ταινίες 

7. Η Μαρία Κλωνάρη στο Dark Shot © Klonaris/
Thomadaki, 2018 
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Δούλες του Ζαν Ζενέ, Σαλώμη του Οσκαρ 
Ουάïλντ).
 Τα σχέδιά της όμως δεν τα προόριζε 
για έκθεση αλλά για δημοσίευση.

Μ.Τ.: Για ποιο λόγο είχε επιλέξει το βιβλίο 
σαν μέσο δημόσιας παρουσίασης των σχεδίων;

Κ.Θ.: Πρώτα γιατί είχε αυτή την ιδιαίτερη 
έλξη για το βιβλίο και για το τυπογραφείο και 
χαιρόταν τη δουλειά με τους τυπογράφους 
πάνω στις μηχανές. Την αψεγάδιαστη 
δουλειά. Ύστερα πιστεύω γιατί αναζητούσε 
την εγγύτητα και την εύπλαστη σχέση του 
αναγνώστη/θεατή με το βιβλίο. Το βιβλίο 
είναι κάτι που το πιάνεις στα χέρια σου. 
Έχεις μια πολύ άμεση, σωματική σχέση με 
το βιβλίο.
 Ο άλλος λόγος όμως της επιλογής 
του βιβλίου είναι γιατί η εικαστική της 
σκέψη είναι σειραϊκή και στις σελίδες του 
βιβλίου βρίσκει τον χώρο μιας χρονικής 
δυναμικής ανάπτυξης, μιας κίνησης. Αυτό 
παίρνει μια φαντασμαγορική διάσταση στο 
τελευταίο ελληνικό της λεύκωμα σχεδίων, 
το Μεγαλομάρτυς Τροπαιοφόρος Γεώργιος, 
που είναι τυπωμένο σε χαρτί μηχανικού 
και τα σχέδια «κινούνται» και μέσα από 

τον τίτλο τον είχε δώσει εκείνη, πολλές από 
τις ψηφιακές επεξεργασίες της φωτογραφίας 
που βλέπουμε στο βιβλίο έγιναν από εκείνη, 
η περφόρμερ στο βιβλίο είναι εκείνη και επι-
πλέον ήμασταν σε διάλογο σε όλη τη διαδι-
κασία. Οπότε η συνυπογραφή επιβαλλόταν.
 
Μ.Τ.: Γνωρίζουμε ότι η Μαρία ξεκίνησε ως 
εικαστικός, είχε ήδη εκδώσει στην Ελλάδα, πριν 
την εγκατάστασή σας στο Παρίσι, τρεις τόμους 
με σχέδια της: τις ΧΙ Ερωτικές Ζωγραφιές 
(1973), τις Παραμορφώσεις (1974) με πρό-
λογο δικό σου και τον τόμο Μεγαλομάρτυς 
Τροπαιοφόρος Γεώργιος (1975) πάνω σε από-
σπασμα από τον Γάμο του Γιώργου Χειμωνά. 
Δεν αμφιβάλλω όμως ότι η πλευρά της αυτή 
έχει αποτυπωθεί όχι μόνο στον παρόντα τόμο, 
αλλά έχει σφραγίσει όλο το κοινό σας έργο. 
Μίλησέ μας για τη Μαρία ως εικαστικό.

Κ.Θ.: Η Μαρία σχεδίαζε από παιδί στην 
Αλεξάνδρεια. Ήταν μια τάση έμφυτη που 
της ενίσχυε ο πατέρας της. Πολύ νέα είχε 
ήδη μια διαμορφωμένη εικαστική σκέψη και 
ένα προσωπικό ύφος. Στην Αθήνα το σχέδιο 
ήταν το βασικό της εκφραστικό μέσο.
 Το σχέδιο καθώς και η σκηνογραφία 
και τα κοστούμια στις σκηνοθεσίες μου (Οι 

8. Στιγμιότυπο παρουσίασης του Dark Shot, Μουσείο Μπενάκη. Φωτογραφία © Λ. Λεοντίδου, 2018 

δημιουργίας μας. Με άλλα λόγια το βιβλίο 
γίνεται για τη Μαρία ένα πρώτο light medium 
με την κριτική των άκαμπτων οικονομικών 
συστημάτων που υπονοεί αυτός ο όρος.
 Όταν φτάνουμε στο Παρίσι, στα 
μέσα της δεκαετίας του’70, περνάμε από το 
θέατρο και το σχέδιο στην περφόρμανς και 
τον κινηματογράφο. Δημιουργούμε αυτό 
που ονομάσαμε σωματικό κινηματογράφο. 
Τη Μαρία την απορροφά αυτός ο καινούρ-
γιος ορίζοντας που αντικαθιστά γι’ αυτήν 
το σχέδιο.
 Σε μια συνέντευξη τότε έλεγε –
και μεταφέρω τα λόγια της– ότι έπαψε να 
σχεδιάζει γιατί έδινε τόσο πολύ από το σώμα 
της που άδειαζε εντελώς, κι ότι σχεδιάζοντας 
η ενέργεια περνούσε κατευθείαν από το 
χέρι της στο χαρτί, ενώ η κρατημένη στο 
χέρι κάμερα τής επέτρεπε μιαν απόσταση 
και μια χειρονομία πιο πλατιά, μια κίνηση 
πλανητική.
 Έλεγε επίσης ότι το άδειασμα τώρα 
το ένιωθε ως περφόρμερ μπροστά στην 
κάμερα. Αλλά ότι αυτό το εξισορροπούσε 
η ανταλλαγή ρόλων μεταξύ μας, δηλαδή 
η καινοτομία του να περνάμε διαδοχικά 
μπροστά και πίσω από τον φακό.
 Στην πραγματικότητα όμως η Μαρία 
δεν εγκαταλείπει ποτέ το σχέδιο. Συνεχίζει 
να σχεδιάζει αλλά διάσπαρτα χωρίς ένα 

τη διαφάνεια. O χειρισμός του χρόνου είναι 
καθαρά κινηματογραφικός.

 Το βιβλίο πρόσφερε στη Μαρία 
ένα πρώτο μέσο πριν την απορροφήσει ο 
κινηματογράφος όπου κρατώντας στο χέρι 
την κάμερα θα χαράξει μαζί μου μια νέα 
εικαστική γλώσσα.
 Το εικαστικό βιβλίο είναι για τη Μαρία 
και μια εκπεφρασμένη πρώιμη αντίθεση στις 
κατεστημένες εκθεσιακές 
λογικές τόσο των τότε 
κυρίαρχων αισθητικών 
τάσεων στην Ελλάδα 
όσο  και  της  αγοράς . 
Είναι ένα αντικείμενο 
οικονομικά προσιτό και 
προσελκύει ένα κοινό που 
δεν συχνάζει απαραίτητα 
στις γκαλερί.
 Ε π ι π λ έ ο ν  η 
αυτοέκδοση, γιατι έτσι 
ξεκινάει, πριν της εκδώσει 
ο Κέδρος τον Γεώργιο, της 
προσφέρει όλη την ανε-
ξαρτησία που έχει ανά-
γκη. Αυτήν ακριβώς την 
αδιαπραγμάτευτη ανε-
ξαρτησία που στάθηκε 
πάντα ο βασικός όρος της 

9. Μαρία Κλωνάρη, Παραμορφώσεις. Εξώφυλλο © 
Klonaris/Thomadaki 

10. Μαρία Κλωνάρη, Μεγαλομάρτυς Τροπαιοφόρος Γεώργιος, Κέδρος, 1975 © 
Klonaris/Thomadaki 
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είναι μοναχικές περιπέτειες και άμεσες 
συμπυκνώσεις.
 Η Μαρία έγραφε ποιήματα κυρίως 
στα αγγλικά που ήταν η πρώτη γλώσσα που 
είχε μάθει να διαβάζει και να γράφει στην 
Αλεξάνδρεια, όπου έκανε το δημοτικό στο 
English Girls’ College, τη δεκαετία του ’50.
 Στο τέλος του ’90 συνέθεσε μονομιάς 
δύο ολόκληρες ποιητικές συλλογές. Και οι 
δύο είναι γραμμένες στα αγγλικά. Και οι 
δύο με το ίδιο ψευδώνυμο. Η Μαρία είχε 
γρήγορη σκέψη και της άρεσε η ταχύτητα, 
η οικονομία, ο ρυθμός, το στακάτο των 
αγγλικών. Όπως στον τίτλο: Dark Shot.

συγκεκριμένο στόχο. Αυτό που στην ουσία 
εγκαταλείπει είναι η δημόσιά της ταυτότητα 
ως σχεδιάστρια. Την αντικαθιστά με την 
ταυτότητα της κινηματογραφίστριας. Από 
κει και πέρα παύει να δείχνει τα σχέδια της. 
Γίνονται ένας από τους μυστικούς της κήπους.
 Σε δύο περιόδους επανέρχεται με 
δύναμη στο σχέδιο. Η πρώτη είναι από 
το 1995 ως το 1998 και η δεύτερη τα τρία 
τελευταία χρόνια της ζωής της όπου το σχέδιο 
ξαναγίνεται η βασική της πρακτική. Με το 
σχέδιο γυρνά στη ρίζα της δημιουργικής 
διαδικασίας. Σχεδιάζει γρήγορα, αλάνθαστα, 
χωρίς προσχέδιο. Το σχέδιο αναδύεται 
δομημένο με απόλυτη ακρίβεια. Παράγει 
έτσι δεκάδες σχέδια, αυτή 
τη φορά σκέφτεται να τα 
εκθέσει και αναζητούμε 
μαζί τη μέθοδο έκθεσής 
τους, τη σκηνοθεσία τους. 
Και  ενώ  το  συζητάμε 
πυρετωδώς ,  η  Μαρία 
φεύγει ξαφνικά.
 Οπότε βρίσκομαι με 
όλη αυτή τη δόνηση μέσα 
στα χέρια και γίνεται για 
μένα προτεραιότητα να 
παρουσιάσω στο κοινό τα 
σχέδια.
 Τ ο  D a r k  S h o t 
είναι η πρώτη μου κίνηση 
αποκάλυψης των σχεδίων 
της ,  δηλαδή  κάποιων 
σχεδίων της τελευταίας 
περιόδου. Παρουσιάζονται 
αυτούσια ή σαν τατουάζ, 
όπως  είπα ,  πάνω  στο 
πρόσωπό της.
Μ .Τ . :  Η  ποίησή  της 
όμως  είναι  για  όσους 
παρακολουθούν το έργο σας 
terra incognita. Εξαιρετικοί 
στίχοι, γραμμένοι στα αγ-
γλικά. Μίλησε μας για την 
άγνωστη Μαρία-ποιήτρια. 
Κ.Θ.: Η ποίηση ήταν ένας 
άλλος μυστικός κήπος. 
Το σχέδιο και η ποίηση 
έχουν σχετική λειτουργία, 

11. Σχέδιο Μαρίας Κλωνάρη, Dark Shot © Klonaris/Thomadaki, 2018 

Μ.Τ.: Το περιεχόμενο αλλά και η διαδικασία, 
η αφετηριακή φωτογραφία πάνω στην οποία 
εγγράφονται ή αφήνονται να υπονοηθούν 
τα πάντα, όπως στον Κύκλο του Άγγελου, 
η συνυπογραφή, η διττή υπόσταση (παρου-
σία-απουσία, αγγελοφάνεια θα έλεγα) της 
Μαρίας με κάνει να τοποθετώ το Dark Shot 
στον Κύκλο του Άγγελου. Πώς το σκέφτεσαι;

Κ.Θ.: Θα μπορούσε να είναι μέρος του 
Κύκλου του Άγγελου όπως θα μπορούσε να 
είναι μέρος και της σειράς Πορτρέτα. Στον 
Κύκλο του Άγγελου βέβαια εισάγουμε τη 
διαδικασία της φωτογραφίας matrix. Εκεί 
αφετηρία ήταν μια ιατρική φωτογραφία 

από το αρχείο του πατέρα 
της Μαρίας, Γεώργιου 
Κλωνάρη, γνωστού για-
τρού στην Αλεξάνδρεια, 
όπου διατέλεσε διευ-
θυντής της Maternité 
Internationale.

 Θ α  ή θ ε λ α  ν α 
σας διαβάσω το πώς 
περιγράφει η ίδια η 
Μαρία τη συνάντηση 
με αυτή τη φωτογραφία 
σε μια συνέντευξή μας με 
την Ελευθερία Τράιου
Θα πρέπει να ήμουν 13-14 
χρόνων όταν ανακάλυψα 
στα αρχεία του πατέρα 
μου ,  γυναικολόγου 
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ ,  μ ι α 
φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  π ο υ 
με  εντυπωσίασε  και 
μ ε  α ν α σ τ ά τ ω σ ε : 
ήταν μια περίπτωση 
ερμαφροδιτισμού, ένα 
άτομο διφορούμενου 
φύλου. H μορφή αυτή 
είχε κάτι το μυστηριακό 
και η φωτογραφία δεν 
έμο ιαζε  με  καμιάν 
άλλη από τις ιατρικές 
φωτογραφίες που είχα 
δει και που είχαν ένα 
χαρακτήρα  ψυχρό , 

 Τα αγγλικά ήταν η γλώσσα της 
παιδικής της ηλικίας, μιας παιδικής ηλικίας 
που κρατούσε διαρκώς ολοζώντανη μέσα της. 
Στην Αλεξάνδρεια είχε μάθει και αραβικά που 
τη συγκινούσαν πάντα. Συχνά υπογράφει τα 
σχέδιά της στα αραβικά.
 Τα αραβικά ήταν για εκείνη η γλώσσα 
της οδυνηρής απόσχισης από την Αίγυπτο, 
της «αδύνατης γιατρειάς ενός τραύματος», 
όπως έλεγε και ο Γιώργος Λάππας.
 Για το βιβλίο διάλεξα αποσπάσματα 
από ποιήματα ή απομόνωσα στίχους 
ξετυλίγοντας ένα νήμα από σελίδα σε σελίδα, 
ένα ποιητικό νήμα που αγκαλιάζει στίχους 
και εικόνες.

12. Αγγελος, σώμα των άστρων, από τον Κύκλο του Αγγελου © 
Klonaris/Thomadaki, 1985 
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Παρενθετικά  να  πω 
ότι το επάγγελμα του 
πατέρα της Μαρίας, 
που εκείνος το ασκούσε 
ως λειτούργημα, είχε 
αποφασιστική επιρροή 
πάνω της, ήδη από την 
παιδική της ηλικία και 
έπαιξε καίριο ρόλο στην 
ενασχόλησή μας με το 
σώμα.
 Στον  Κύκλο  του 
Άγγελου, η ιατρική φω-
τογραφία μεταμορφώ-
νεται. Τη συνδέουμε με 
αστερισμούς. Εδώ μια 
έκλειψη ηλίου πάνω στο 
στήθος. Δημιουργούμε 
δεκάδες παραλλαγές της 
ίδιας εικόνας, μια φω-
τογραφική σειρά με τον 
τίτλο Αγγελοφάνεια.
 Και στο Dαrk Shot 
μπορούμε να μιλήσουμε 
για αγγελοφάνεια.
 Για άλλη μια φορά, 
μετά τα βίντεό μας Pulsαr 
(2001) και Quasar (2003-
2004), η Μαρία παίρνει 
τη θέση του Άγγελου.
 Είναι σαν μετά από 
τον Κύκλο του Άγγελου 
να επανέρχομαι σε μια 
αγγελική ρίζα, αγγελική 
μ ε  τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ ο υ 

τρομερού. Οπως έλεγε ο 
Rilke, «κάθε άγγελος είναι τρομερός».

Μ.Τ.: Θα ήθελα να μου μιλήσεις για το πώς 
η σταθερή «αγγελοφάνεια» στο έργο σας, η 
εμπερία δηλαδή του να βρίσκεσαι στα όρια 
των κόσμων, στο μεταίχμιο ανάμεσα στο 
οικείο και στο άγνωστο ή «άλλοτε γνωστό», 
συνδέεται με την πολιτικοποιημένη θεωρία 
που συνοδεύει την τέχνη σας.

Κ.Θ.: Η εμπειρία του μεταίχμιου ήταν για μας 
μια εμπειρία ζωής. Βρισκόμασταν ανάμεσα 
σε διαφορετικούς κόσμους, κοινωνικά 
πλέγματα, αγώνες, γλώσσες, κουλτούρες, 

κλινικό. Aυτή, αντίθετα, απέπνεε μια 
διάσταση ποιητική και μιαν ένταση. 
Tο άτομο στεκόταν γυμνό και είχε 
τα μάτια δεμένα με λευκό πανί. Eίχε 
μια ομορφιά συνταρακτική. Eίδα 
ένα μαγικό σώμα που ήταν κρυφό, 
απαγορευμένο, αλλά και ακτινοβόλο, 
μοιραίο, μεταφυσικό. Για μένα ήταν 
ένας άγγελος. Aυτή η ανακάλυψη 
ήταν ένα σοκ. Oταν, αργότερα, έδειξα 
τη φωτογραφία στην Kατερίνα, είχε 
ακριβώς την ίδια αντίδραση. Eτσι 
έγινε η συνάντηση που επρόκειτο να 
σημαδέψει το έργο μας.

13. Η Μαρία Κλωνάρη στο Dark Shot © Klonaris/Thomadaki, 2018 

πετάμε, να διασχίζουμε τοίχους, να περνάμε 
χωρίς μετακίνηση από ένα σημείο σε ένα 
άλλο. Εγώ εξερευνούσα αυτό το μήκος 
κύματος μέσα από τα όνειρα, τα όνειρα της 
νύχτας, η Μαρία μέσα από οράματα της 
εγρήγορσης. Μιλώντας για τον μύθο έλεγε: 
«Εμείς μεγαλώσαμε με την ελαστικότητα 
του μύθου. Όπου κινείται κανείς σε όλα 
τα επίπεδα του χώρου και του χρόνου και 
ταξιδεύει μέσα στο σώμα του έχοντας την 
ελευθερία του ασώματου και ζει αυτή την 
ελαστικότητα, αυτό το άνοιγμα σε όλες τις 
πιθανότητες που έχει ο μύθος». To ποίημα 
της Μαρίας «Night Flight» αναφέρεται 
ακριβώς σε μια τέτοια εμπειρία. Αρχίζει με 
αυτούς τους στίχους :

Rain. Night. 
Feel. 
You cannot touch me. 
You cannot touch a spectral image
made of particles of light.

Οι τελικοί του στίχοι είναι κι αυτοί που 
κλείνουν το βιβλίο:

Do not touch. 
Feel.
Feel the Freedom.

επιστημονικούς  και  καλλιτεχνικούς 
χώρους που δεν παύαμε να προσπαθούμε 
να διασταυρώνουμε και να γεφυρώνουμε. 
Έχουμε συμπολεμήσει με το γυναικείο κίνημα 
αποφεύγοντας τις κλειστές κωδικοποιήσεις 
και υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
διαχρονικής και διαπολιτισμικής συνείδησης. 
Ο Κύκλος του Άγγελου έχει προαναγγείλει 
πρόσφατες θεωρίες γύρω από το κοινωνικό 
φύλο και την υπέρβασή του. Μας έχουν 
απασχολήσει όμως και άλλες δυναμικές καθώς 
και οι παντός είδους ιεραρχίες και κατοχές 
που εγκλωβίζουν τα σώματα, την όραση, 
τη σκέψη. Ως δημιουργοί εικόνων έχουμε 
προασπιστεί διαστάσεις της αντίληψης που 
δεν περιορίζονται στο εξωτερικά ορατό.
 Μεταίχμιο ανάμεσα στο οικείο και 
το άγνωστο, όπως λες, είναι κι ο θάνατος.

Μ.Τ.: Σας έχει απασχολήσει η έννοια του 
σωματικού-ασώματου;

 Κ.Θ.: Ναι, νομίζω ότι μια ιδιοτυπία του έργου 
και της σκέψης μας είναι ότι κατοικείται τόσο 
από το σώμα όσο και από το ασώματο. Τι 
εννοώ με ασώματο; Εννοώ τις ονειρικές ή 
οραματικές εμπειρίες όπου γινόμαστε μια 
συνείδηση χωρίς σώμα. Και μπορούμε να 

14. Dark Shot © Klonaris/Thomadaki, 2018 
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πληθυσμών, καταστροφή που έχει γίνει εν 
ονόματι της προόδου και της ανάπτυξης, 
στρεφόμαστε σε ότι έχει επιζήσει από αυτούς 
ακριβώς τους πολιτισμούς για να διδαχτού-
με από τη σχέση τους με το μη ανθρώπινο, 
με τα ζώα, με τα φυτά, με τις πέτρες. Αλλά 
και από τη σχέση τους με το όνειρο και με 
το θάνατο ως άλλα επίπεδα ύπαρξης –κο-
σμοθεωρίες που ποδοπάτησε ο θετικισμός.
 Σωστά παρατηρείς την τελετουργική 
διάσταση. Το Dark Shot φέρει τα σημάδια 
τελετών με τις οποίες μεγαλώσαμε –τελετές 
πένθους και αναγέννησης.

Μ.Τ.: Όπως σ’ όλα σας τα έργα, οι έντεχνα 
μακιγιαρισμένες σαν μάσκες μορφές, τα 
περίτεχνα συμβολικά αντικείμενα, οι μαγικές 
αρχετυπικές ύλες, έτσι και οι εικόνες του Dark 
Shot παραπέμπουν σε μυστηριακές τελετές, 
σ’ ένα διαπολιτισμικό χώρο αναφοράς με 
ρίζες τόσο στην αρχαία Ελλάδα και Αίγυπτο, 
όσο και σε ανατολικούς, αφρικανικούς και 
ινδιάνικους πολιτισμούς.

Κ.Θ. Οι δεσμοί μας με άλλους πολιτισμούς 
είναι βαθιοί. Τις πόρτες τους μας τις άνοιξαν 
η Ελλάδα και η Αίγυπτος μέσα από τις 
διαχρονικές τους 
τροχιές και τις 
πολιτιστικές 
τους  μίξεις . 
Υπάρχει πρώτα 
πρώτα  αυτό 
π ο υ  ε ί π α μ ε 
Ενδοεμβρυακή 
Ανατολή –το 
Βυζάντιο ,  ο 
αραβικός κό-
σμος. Έπειτα 
η  Ι α π ω ν ί α , 
ο ι  Ι ν δ ί ε ς , 
τ ο  Θ ι β έ τ . 
Υπάρχουν για 
μας με έντα-
ση και οι πρω-
τογενείς πο-
λ ι τ ι σ μ ο ί ,  ο 
σαμανισμός, 
ο ι  Ι ν δ ι ά ν ο ι 
της Αμερικής, 
οι αβορίγινες, 
οι αφρικάνικοι 
μαγικοί πολιτι-
σμοί, όλοι θύ-
ματα της αποι-
κιοκρατικής 
Δύσης. Σήμερα 
που συνειδη-
τοποιούμε την 
έκταση της κα-
ταστροφής του 
πλανήτη και 
των εγκατα-
λειμένων του 
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ζωής. Οι αρχαϊκές τελετουργίες συνδέουν 
το ανθρώπινο σώμα με τις δυνάμεις που 
διαπερνούν τη φύση και το σύμπαν. Η 
τελετουργική χειρονομία μεταφράζει σε 
σύμβολα συστήματα κοσμολογικά, είναι 
μια χειρονομία φιλοσοφική, ταυτόχρονα 
ριζωμένη στον κόσμο των αισθήσεων.
 Όλα αυτά είναι διαστάσεις πολύτιμες 
που τείνουν να εκλείψουν. Εμείς έχουμε 
την τύχη να μας έχουν κληροδοτηθεί 
οργανικά, ενδοκυτταρικά, από τους τόπους 
από όπου προερχόμαστε. Το έργο μας 
γίνεται λοιπόν ένα σταυροδρόμι, ένα σημείο 
τομής των σύγχρονων προβληματισμών 
με αυτές τις αρχέγονες διαστάσεις που 
ξαναφέρνουμε στην επιφάνεια, με άλλα 
μέσα βέβαια, χρησιμοποιώντας το δυναμικό 
των τεχνολογιών της εικόνας, μιας εικόνας 
που θέλουμε όμως αδάμαστη, ανεξιχνίαστη, 
φορτισμένη και χωρίς σύνορα.
 
Μ.Τ.: Για να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο, 
στις πολιτισμικές αναφορές και στους 
συμβολισμούς, θα ήθελα να σε ρωτήσω για 
την επιλογή του κόκκινου και του μαύρου 
που κυριαρχούν στο βιβλίο, ακόμη και σε 
ολοσέλιδες μονοχρωμίες.

Κ .Θ . :  Η  αρχική  φωτογραφία  ήταν 
ασπρόμαυρη. Το ίδιο και οι ψηφειακές της 
παραλλαγές. Δηλαδή άσπρο, μαύρο και οι 
ενδιάμεσοι τόνοι του γκρίζου. Τα μαύρα 

Μ.Τ.: Νομίζω –και δεν είμαι η μόνη– ότι η 
πιο έγκυρη σφραγίδα της νεωτερικότητας του 
έργου σας είναι πως η αναζήτησή σας βυθίζεται 
στο πιο αρχέγονο παρελθόν για να προβληθεί 
στο πιο προχωρημένο μέλλον. Πιστεύεις ότι 
οι γνωστικοί και αισθητικοί αυτοί δρόμοι 
μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντες του 
σύγχρονου δυτικού ανθρώπου, να γίνουν μια 
απάντηση/αντίσταση στον πραγματισμό, τη 
βία, τον ισοπεδωτικό υλισμό του παρόντος;

Κ.Θ. Αναμφίβολα. Παρατηρώ ότι σήμερα 
συγκρούονται δύο εναντιόδρομες δυνάμεις. 
Από τη μια μεριά αυτό που ο Κενυάτης 
φιλόσοφος Αchille Mbembe ονόμασε 
«νεκροκαπιταλισμό» και από την άλλη μεριά 
η οξεία αμφισβήτηση πολλών θεμελίων ενός 
κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω σε μάστιγες, 
όπως η αποικιοκρατία και η ιδεολογία της 
ανωτερότητας του δυτικού σύγχρονου 
πολιτισμού, η ανωτερότητα του λευκού 
Ευρωπαίου και της επιστήμης του απέναντι 
σε όλους τους λαούς και τους πολιτισμούς 
της γης –αρχέγονους, αγροτικούς, μαγικούς– 
και απέναντι στη φύση.
 Η μαχητική υπεράσπιση απαξιωμένων 
πολιτισμών κερδίζει έδαφος σήμερα κι 
αυτό δίνει ελπίδα. Γιατί αυτοί οι υποθετικά 
παρωχημένοι αρχέγονοι κόσμοι κρατούν 
σφιχτά μέσα στη σιωπή τους μια πολυδιάστατη 
αντίληψη του Είναι και της 

16. Dark Shot © Klonaris/Thomadaki, 2018
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Η χρωματική συγκέντρωση είναι μέρος του 
εικαστικού μας λεξιλογίου.

Μ .Τ . :  Η  σελιδοποίηση ,  η  συνεχώς 
διαφοροποιούμενη όψη της κεντρικής 
μορφής, τα συνοδευτικά κείμενα (ποιητικά), 
η  αλληλοδιαδοχή  των  σελίδων  που 
θυμίζουν τα καρέ του κινηματογραφικού 
φιλμ, παραπέμπουν στην συγκρότηση μιας 
μονταρισμένης ταινίας. Θα συμφωνούσες; 

Κ.Θ.: Ναι. Για μένα το 
Dark Shot είναι ένα φιλμ 
αλλά σε χαρτί. Το μοντάζ 
εδώ δημιουργεί διαλόγους 
μεταξύ στίχων και εικόνων 
και ταυτόχρονα μια ροή. Το 
μοντάζ είναι δικό μου πάθος. 
Επί ένα χρόνο διάλεγα σχέδια 
και στίχους, επεξεργαζόμουν 
τις εικόνες, τις σχέσεις τους και 
τη ροή των σελίδων.
 Το μοντάζ του Dark Shot 
ήταν μια αργή εσωτερική 
διαδρομή, μια ανίχνευση, ένα 
μονοπάτι που χάραζα σιγά 
σιγά, που διόρθωνα, που 
διακλάδιζα, που εμπλούτιζα. 
Λειτουργεί με μαγνητισμούς, 
με αντηχήσεις, με σιωπές, με 
θερμοκρασίες, με παύσεις, με 
εκλάμψεις και εξαφανίσεις. 
Όπως και το μοντάζ των φιλμ 
μας. Το μοντάζ μας σκηνοθετεί 

φόντα μάς είναι οικεία από καιρό. Στις 
ταινίες μας αφαιρούν το περιβάλλον 
εξαίροντας τις μορφές, όπως τα χρυσά 
φόντα των βυζαντινών εικόνων. Οι 
δικές μας μορφές βγαίνουν φωτεινές 
από το σκοτάδι.
 «Για μένα», έγραφε η Μαρία, «το 
μαύρο είναι το χρώμα της επιθυμίας και 
το άσπρο της απουσίας. Το κόκκινο ήρθε 
σαν κραυγή. Σαν αίμα και σαν φωτιά».
 Ο περιορισμός της χρωματικής 
κλίμακας δεν είναι καινούργιος για 
μας. Υπάρχει σε όλο μας το έργο, 
από τις παραστάσεις του Θεάτρου 
των 4 στην Αθήνα, ως το σύνολο του 
κινηματογραφικού και εικαστικού μας 
έργου.
 Τα σκηνικά και τα κοστούμια της 
Μαρίας για τις Δούλες του Ζαν Ζενέ ήταν 
σε άσπρο, μαύρο και κίτρινο. Η Σαλώμη 
του Οσκαρ Ουάιλντ ήταν σε κόκκινο, 
μαύρο και ασημί. Και στο πρώτο έργο 
του Κύκλου του ανοίκειου, τον Μυστικό 
διάλογο, για να πάρουμε ένα παράδειγμα από 
τον κινηματογράφο μας, χρησιμοποιούμε 
αποκλειστικά μαύρο, άσπρο, χρυσό και ασημί. 

17. Θέατρο των 4, Σαλώμη, Αθήνα, 1969. Αρχείο Θωμαδάκη/Κλωνάρη 

18. Dark Shot στο Μουσείο Μπενάκη. Φωτογραφία © Κ. 
Θωμαδάκη, 2018 

απαιτήθηκαν πολλές δοκιμές και μια 
διαρκής κινητοποίηση για να βρίσκουμε 
λύσεις. Υπήρξε και μια τρίτη ξεχωριστή 
συνεργάτρια, η βιβλιοδέτις Ευαγγελία Μπίζα. 
Φτιάξαμε μαζί ένα τελετουργικό περίβλημα 
για το βιβλίο σε δώδεκα αριθμημένα και 
υπογεγραμμένα αντίτυπα που προορίζονται 
για μουσειακές και ιδιωτικές συλλογές.

 Πρέπει  να  πω  πως  χαίρομαι 
πραγματικά που ολόκληρη η πραγμάτωση 
του βιβλίου έγινε στην Αθήνα. Και που 
βρίσκομαι εδώ μαζί σας απόψε.

Ευχαριστώ.

Klonaris-Thomadaki
Dark Shot
Editions A.S.T.A.R.T.I, 2018
24 X 32cm, 80 σελίδες σε μαύρο, άσπρο 
και κόκκινο
300 αντίτυπα

τις παρουσίες.
 Εδώ πρόκειται για την καταβύθιση 
μέσα σε μια παρουσία, στο απύθμενο μιας 
παρουσίας. Πάνω σ’ αυτό δουλεύει ο σωματικός 
κινηματογράφος μας. Στη διέγερση του 
ασυνείδητου που μπορεί να προκαλέσει μια 
παρουσία. Πάνω σ’αυτό δουλεύουμε και σαν 
περφόρμερ και σαν κινηματογραφίστριες. Σε 
αυτή την πρόκληση που αποπροσανατολίζει 
τον θεατή και τον θέτει μπροστά στο δικό 
του απύθμενο.
 Οι κόκκινες μονοχρωμίες καθώς 
και οι μαύρες κι οι άσπρες σελίδες έρχο-
νται σαν σταματημένα κινηματογραφικά 
καρέ ή σαν αναπνοές, ή ρήγματα ανάμεσα 
στις εικόνες. Αυτές οι μονόχρωμες σελίδες 
είναι χώροι καθαρής δόνησης. Είναι κάθε 
φορά κατώφλια που οδηγούν σε ένα επό-
μενο στάδιο.
 Δούλεψα το δισέλιδο σαν διπλή οθόνη. 
Μπορεί κανείς να δει το Dark Shot και σαν μια 
νέα μορφή του διευρυμένου κινηματογράφου 
μας, δηλαδή της περφόρμανς με προβολές 
που τόσο μας συνάρπασε.
Μ.Τ.: Το βιβλίο πραγματώθηκε επιτυγχά-
νοντας και πάλι, όπως μόνιμα στο έργο σας, 
μια υψηλή αισθητική ποιότητα. Τυπώθηκε 
μάλιστα στην Αθήνα. Μίλησέ μας για την 
πραγμάτωση ενός τόσο απαιτητικού έργου. 
 
Κ.Θ.: Είχα την τύχη να έχω δυο εξαιρετικές 
συνεργασίες. Πρώτα πρώτα με τη γραφίστρια 
Τζελίνα Οικονομοπούλου, αγαπημένη φίλη 
της Μαρίας για μια ολόκληρη ζωή, ήδη από 
τα μαθητικά τους χρόνια στο Κολέγιο. Με 
την Τζελίνα είχαμε πολλές συνεργασίες στο 
παρελθόν, πάντα με την ίδια σύμπνοια και την 
ίδια αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία της 
σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα και η ψυχική 
στήριξη που μου έφερε είναι ανεκτίμητη. 
Η άλλη εξαιρετική συνεργασία ήταν με 
την Αμαλία Δάφνη από το τυπογραφείο 
Αλφάβητο. Η εκτύπωση έγινε ψηφιακά, που 
ήταν ο μοναδικός τρόπος για να αποκτήσω 
απόλυτα μαύρα, άσπρα, γκρίζα και κόκκινα. 
Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα 
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of nature, family or society.”2

A feminine culture can only be rupture from 
dominant culture.

Can only be the negation of dominant 
language.

Can only reject the processes of dominant art.

Can only let arise all that is oppressed by 
social order: body, desire, sexuality, uncon-
scious, singularities.

Can only let the rebellion of the repressed 
fracture the norms of expression.

2. VISION OF A RADICAL FEMININITY

A radical femininity can only break, shat-
ter, crush, tear apart all that weighs on her 
and restrains her.

Can only invent and explode.

Ripping her inventions from the depths of her 
own guts. Giving birth to her own identity.

A radical femininity can only be a harmo-
ny between so called feminine and mascu-
line traits.

A symbiosis of “female” and “male” energies.

Can only be an equilibrium between the 
physical sex and the mental, subjective sex.

Can only bring together contradictory and/
yet complementary pulsions.

A radical femininity can only be a whole –
neither fragment nor lack nor deficiency.

A yoghini manifesting a serpentine energy 
out of her vulva.

It is within the female sex that orgasm re-
mains the most enigmatic, the most inacces-

sible; its ultimate essence has probably not 
yet been authentically located.1

1. ON A FEMININE CULTURE: 
OBVIOUS FACTS

The existing culture is a male domineering 
culture, created by man for his own image/
benefit.

Woman contributed to its creation, but most-
ly as a support for the male “spirit”. In this 
culture, woman is near-absent. Unknown. 
Ignored. Mute. Imprisoned. Despised. 
Deformed. Enigmatic. Inaccessible.

In this culture, femininity is but a male 
projection.

The feminine culture remains to be created.

It is already being created by women unsub-
missive to male order.

Through this culture alone, woman will be 
able to conquer the political territories nec-
essary to her empowerment.

All woman’s creative acts highlighting the 
distance between a general, standardised, 
male fabricated femininity and a self-revealed 
specific and unique female identity contrib-
ute to the creation of this culture.

“This said, I increasingly think that we should 
refrain from gendering cultural productions: 
this would be ‘feminine’, this would be ‘mas-
culine’. The issue seems different to me: it is 
about giving women the economic and li-
bidinal conditions which will allow them to 
analyse and deconstruct social oppression 
and sexual repression, so that every woman 
may express and develop her own singular-
ities and her own differences, as they have 
been produced by the risks and necessities 

Maria Klonaris and Katerina Thomadaki 

Manifesto for a radical femininity for another Cinema (1977)

I stage my own mental structures, my 
geometries.

My body image imprints the film.

I open myself to you by my sentient and 
sensitive body. My body of woman-subject.

I offer you the rituals of my identity.

A haemorrhage of identity not mediated by 
anyone else, but fully asserted by myself in 
front of you.

I look at you.

I question you.

I give birth to an OTHER cinema.

 

Copyright © Maria Klonaris/Katerina 
Thomadaki, Octobre 1977. All rights reserved. 
First published in CinémAction I, Dix ans 
après mai 68, Aspects du cinéma de contes-
tation (Paris, 1978).

 
The original version of this manifesto is 
in French on Maria Klonaris/Katerina 
Thomadaki’s website.

Translated by Cecile Chich and Katerina 
Thomadaki.
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3.  PASSION FOR A RADICAL CREATION: 
THIS OTHER CINEMA

Unsubmissiveness. Independence. Rupture. 
Autonomy.

To tear apart the economic dependence of the 
cinema of huge crowds, huge budgets, huge 
means, huge consumption, huge dependency.

To tear apart the illustrative images, hostages 
of the social tales merchandised by the capi-
talist film industry.

To shatter the academicism of the gaze main-
tained by the industry of images.

To shatter the prefabricated notions of “real”, 
“natural”, “normal”, “objective”, “compre-
hensible” –alibis of a society which can only 
produce neuroses propagated by mass media.

To shatter the partition of specialisations.

To shatter hierarchies and roles.

To shatter the mirror of the fabricated woman, 
the passive actress, the one who obeys, the 
one who accepts being manipulated, the one 
who mediates for a stranger’s orgasm.

To shatter glasses and mirrors.

I emerge.

A radical femininity can only blossom with-
in a radical creation.

I construct my own images.

I invent my own vision, neither “natural” 
nor “normal” nor “objective”, but real as it 
surges from desire, and comprehensible if 
one forgets whatever institutions have taught 
us to understand.

I free my own introspection.

I expose my roots and my sufferings: child-
hood, desire, revolt, repression, torture, old 
age, death.

I expose my archetypal and social colours: 
red, black, white, pink, gold, silver.
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μεγαλύτερη μεταξύ μας «οικειότητα»–, θα 
σταθώ απόψε, ανακαλώντας μεγάλο μέρος 
των σκέψεων μου όπως τις διατύπωσα σε 
ένα παλιότερο σχετικό άρθρο.1

 Η πορεία της Μαρίας Κλωνάρη και 
της Κατερίνας Θωμαδάκη είναι γνωστή 
και για το έργο τους έχουν γραφτεί πάρα 
πολλά. Απόψε θα σας συστηθώ εγώ και θα 
μιλήσω για το πώς συμπορεύτηκα με τις φίλες 
καλλιτέχνιδες και πώς ανάγνωσα, ερμήνευσα 
και κατανόησα το έργο τους, με τα εφόδια 
των παράλληλων δικών μου βιωμάτων: 
εκείνων της ταξιδιώτισσας-εθνολόγου-
συγγραφέα, που αναζητούσε τα σενάρια της 
αιώνιας γυναικείας συνθήκης μέσα από τον 
σκοτεινό κόσμο των μύθων, της μουσικής 
και των τελετουργιών, της μαγείας και του 
θανάτου, αυτές τις πολύπλοκες και γριφώδεις 
διαδικασίες ανάκλησης του λησμονημένου 
και ανάδυσης του ασυνείδητου μέσα από 
δάση συμβόλων, όχι μόνο στο παρόν αλλά 
και σε παρελθόντα, ανεξιχνίαστα πολιτισμικά 
υποστρώματα. Σ’ ένα ταξίδι που ξεκινούσε 
από την Ελλάδα της κοινής μας καταγωγής, 
και εξαπλωνόταν στον χώρο των Βαλκανίων 
και της Ανατολικής Μεσογείου –τόπο 
γέννησης αλλά και αποφασιστικό σημείο 
αναφοράς της Μαρίας Κλωνάρη. Ένα ταξίδι 
στο αρχαίο λίκνο της μητροκεντρικής 
θηλυλατρείας, αλλά νυν πατριαρχικής, 
μιλιταριστικής ανδροκρατίας, που με 
οδήγησε για καιρό στα δύσκολα πεδία μιας 
σπαρασσόμενης ανθρωπογεωγραφικής και 
ιδεολογικής περιφέρειας, ανάμεσα σε ομάδες 
με διαφορετική προέλευση και ιστορία, 
γλώσσα, θρησκεία και λατρευτικές πρακτικές 
αλλά και με απροσδόκητες συνάφειες. Σε 
μια κατακερματισμένη αλλά στέρεα δεμένη 
με ένα κοινό πολύπλοκο υπόγειο ριζικό 
σύστημα, σχετικά μικρή περιοχή του πλανήτη 
μας που σηκώνει φορτία πολιτισμού, ιστορίας 
και χειραγώγησης βαρύτερα απ’ όσα μπορεί 
ν’ αντέξει.
 Η δυναμική της ιστορίας και η λαϊκή 
και πάντα αναπροσαρμοζόμενη παράδοση 

(Ομιλία της Μιράντας Τερζοπούλου στις 
17 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο της μεγάλης 
ρετροσπεκτίβας του έργου των Κλωνάρη-
Θωμαδάκη, στο εθνικό μουσείο Jeu de Paume 
του Παρισιού, αφιερωμένης στη Μαρία 
Κλωνάρη, 26/4-21/5/2016) 

Με τη Μαρία Κλωνάρη και την Κατερίνα 
Θωμαδάκη πρωτοσυναντηθήκαμε και 
συνεργαστήκαμε νεότατες, στα χρόνια της 
χούντας, όταν οι δυο τους ζούσαν ακόμη στην 
Ελλάδα και προετοίμαζαν μια ταινία πάνω στο 
ριζοσπαστικό έργο του λογοτέχνη-ψυχίατρου 
Γιώργου Χειμωνά «Μυθιστόρημα». Πέρασε 
καιρός για να συνειδητοποιήσω την τόλμη 
και την ανατρεπτικότητα που είχε εκείνη η 
απόπειρα εν μέσω μιας τόσο καθηλωτικής 
πολιτικής και κοινωνικής αγκύλωσης. Ήταν 
ακόμη νωρίς για να αντιληφθούμε πόσο 
διευρυμένα μπορεί να είναι τα όρια του 
πολιτικού.
Τότε –εγώ φωτογράφος, εκείνες σκηνοθέτριες– 
αναζητούσαμε και γοητευόμασταν από 
τον πλούτο και την πολυσυνθετότητα των 
συμβόλων. Μόνη μου, αργότερα, ανακάλυπτα 
τους συμβολισμούς των εικόνων –και των 
εικόνων τους. Εγώ, εθνολόγος με μειονοτικά 
ενδιαφέροντα ,  που  προσπαθούσα  να 
υπερβώ την κατεστημένη στη χώρα μου 
αρχαιόπληκτη, εθνικιστική και ουσιοκρατική 
αντίληψη για το παρελθόν και το παρόν, 
εκείνες, εικονοκλάστριες της εικόνας και 
των κοινωνικών στερεότυπων, που βρέθηκαν 
στη διεθνή πρωτοπορία εμπνεόμενες από το 
βαθύτατο παρελθόν και προβάλλοντάς το 
στο πιο προχωρημένο μέλλον. Σύμπτωση 
αναδρομική στις άδηλα συναφείς πορείες μας.
 Στη διάσταση αυτή του έργου τους η 
οποία αφορά την ιδιότυπη, ονειρική χρήση 
αρχαίων συμβόλων, μύθων και τελετουργιών 
προς διαπραγμάτευση και ανάδειξη των 
σκληρών και απαιτητικών προσωπικών τους 
καλλιτεχνικών και πολιτικών διεκδικήσεων –
διάσταση που θεωρώ έντονα ανθρωπολογική 
και όπου, δικαιολογημένα, υπάρχει η 

Μιράντα Τερζοπούλου

Με αφορμή τους μύθους: μια κοσμολογική διεκδίκηση της ύπαρξης

εβραϊκές ή μουσουλμανικές, συνεχίζουν να 
επιδίδονται σε «αιρετικές» βίαιες θυσιαστικές 
και αιμοχαρείς εκστατικές τελετουργίες, 
με άνδρες να προσφέρουν το αίμα τους 
θυσιαζόμενοι ή αυτοτραυματιζόμενοι, 
γυναίκες να θρηνούν αποκεφαλισμένα και 
διαμελισμένα, πραγματικά ή επινοημένα, 
νεαρά αγόρια, σταθερά αναμένοντας 
κάποιου είδους ανάσταση. Και φυσικά οι 
γυναίκες, οι διπλά περιθωριοποιημένες 
κοινωνικά και παντοτινές διαχειρίστριες του 
φαντασιακού, δηλαδή των μύθων και των 
τελετουργιών, βρίσκονται στο επίκεντρο 
τέτοιων λατρευτικών πρακτικών.
 Περιέχοντας στον πυρήνα τους όλα 
όσα σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και τη 
γονιμότητα των γυναικών ως συγκρουσιακών 
αφ’ εαυτών καταστάσεων, και απαιτώντας 
τη σωματική συμμετοχή των τελεστών, 
προδίδοντας με τα χαρακτηριστικά τους την 
καταγωγή τους από τις οργιαστικές λατρείες 
προς τιμήν μιας σειράς σεληνιακών θεοτήτων 
τύπου Κυβέλης, Αστάρτης ή Άρτεμης, τα 
σενάρια των τελετών αυτού του τύπου, 
αναφέρονται και εξεικονίζουν την αυτόνομη, 
κατ’ επέκταση «παραβατική», γυναικεία 
μορφή, αποκαλύπτοντας συσκοτισμένες ως 
απαγορευμένες, άρα επίσης «παραβατικές» 

στον πολυπολιτισμικό και συγκρουσιακό 
αυτόν χώρο, θεωρώ πως ήταν πάντα εκείνη 
που οδηγούσε στους εξαιρετικά πολύμορφους 
τρόπους που οι «διαφορετικές», μειονοτικές 
ή μειονοτοποιημένες, περιθωριοποιημένες, 
στιγματισμένες ομάδες, έβρισκαν για 
να ακουστούν, να γίνουν ορατές, να 
νομιμοποιηθούν. Διαπίστωνα ότι οι λαϊκές 
λατρευτικές τελετουργίες, δεν αποτελούν 
απλά εντυπωσιακά απομεινάρια ενός 
απώτατου παρελθόντος, αλλά ως συμβολικός 
τόπος συνάντησης των ανθρώπων με τα 
υπερβατικά πρότυπά τους, όπως και με 
το ίδιο τους το σώμα, τις επιθυμίες και τις 
απωθήσεις τους, γίνονται το ασφαλέστερο 
πεδίο εξωτερίκευσης των βασανιστικών 
αντινομιών που εκείνα βιώνουν. Εξού και 
αποτέλεσαν πάντα όχι μόνο ένα σύστημα 
στήριξης της ανθρώπινης προσδοκίας, αλλά 
και ιδανικούς μηχανισμούς έκφρασης και 
υπέρβασης ενδοψυχικών και κοινωνικών 
κρίσεων.
 Έτσι, κάτω απ’ τον μανδύα των 
επίσημων  αυστηρών  μονοθεϊστικών 
πατριαρχικών δογμάτων, αλλά στη σταθερά 
μιας πανάρχαιας παγανιστικής παράδοσης 
με λησμονημένο νόημα, διάφορες ομάδες, 
εθνοτικές ή θρησκευτικές, χριστιανικές, 

1. Η Μαρία Κλωνάρη στο Unheimich II: Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 
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εύκαμπτοι, παμπόνηροι οι μύθοι περιμένουν 
τον αναγνώστη/εισβολέα τους, να τον 
δοκιμάσουν, να τον μυήσουν, να τον 
δαμάσουν και εντέλει, αν αξίζει το κόπο, 
να τον υπηρετήσουν.
 Η Μαρία και η Κατερίνα που ατένισαν 
με τέτοια οξυδέρκεια το μακρινό μέλλον 
απέδειξαν πόσο χαρισματικές ήσαν και σ’ 
αυτή τη σχέση: τη μύηση σ’ εκείνες τις διδαχές 
του απώτατου παρελθόντος που μόνο στους 
φωτισμένους αποκαλύπτονται. Φωτίζουν 
τη σημασία συμβόλων και μύθων αστρικών, 
συμπαντικών, σεληνιακών, για το υπέρτατο 
θήλυ, για την απόλυτη ανδρόγυνη δύναμη, 
για τον ακατάλυτο δεσμό με το φυσικό και 
το μέσα μας τοπίο, αλλά και διδάσκουν 
γνώση γενεσιουργό, τέχνες μαστορικές, 
ιερές χειροτεχνίες, γλώσσες ακατάληπτες, 
αφηγήσεις πλανερές, εμφανίσεις γητευτικές. 
Τη βασική τεχνική, που κάποτε θεωρούσαν 
εργαλείο της μαγείας, να μετατρέπει το άυλο 
και αόρατο σε ορατό και αποκαλυπτικό.
 Σ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης μου 
πάνω στις τελετουργίες και τις επιτελέσεις, 
αλλά και της προσωπικής συμμετοχικής 

σε επίπεδο κοινωνικό και όχι μόνο συμβολικό, 
όψεις της γυναικείας συνθήκης. Οι όψεις αυτές 
συνδέονται με τη διάσταση μιας αυτόνομης, 
ανεξάρτητης θηλύτητας, που δεν υπάγεται 
στον αντρικό-πατρικό νόμο, αλλά τείνει να 
αναπαράγεται ψυχικά και κοινωνικά αφ’ 
εαυτής μέσα από τις ποικίλες και διαφορετικές 
εμφανίσεις της αρχετυπικής ιερής θηλυκής 
μορφής: την Κόρη, τη Μητέρα, την Καλή, 
δηλαδή Ωραία, τη Φανερωμένη, την Τίκτουσα, 
την Πότνια Θηρών, τη Γριά, τη Ζωώδη. Η 
αντιστοιχία με την αναζήτηση του θηλυκού 
από τη Μαρία και την Κατερίνα στην περίοδο 
κυρίως της Σωματικής τετραλογίας (Tétralogie 
corporelle) και του Κύκλου του Ανοίκειου 
(Cycle de l’Unheimlich) είναι προφανής.
 Ανατρέχοντας στους παλαιούς 
μεγάλους  μύθους  προσπαθούμε  να 
μιλήσουμε για την εποχή μας. Όποιο 
μέσο, όποια αισθητική, όποια ερμηνεία 
κι αν χρησιμοποιήσουμε, αναζητούμε να 
αποκαλύψουμε κάτι άτρωτο που ξεκινάει 
από άγνωστη αφετηρία, κατακλύζει το παρόν 
και μας ξεπερνάει, μ’ ένα κάπως αινιγματικό 
μειδίαμα. Πολυσήμαντοι, πολυδιάστατοι, 

2. Η Μαρία Κλωνάρη στο Unheimich II: Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 

Όταν μου πρωτογεννήθηκε η σκέψη ότι τα 
έργα των Θωμαδάκη-Κλωνάρη δεν ήσαν 
απλά εμπνευσμένα από τους αρχαίους πα-
γκόσμιους μύθους και ιεροτελεστίες αλλά 
ότι τα ίδια αποτελούσαν ολοκληρωμένες 
τελετουργίες όπου ενυπήρχαν όλα τα στοι-
χεία, η μεταμόρφωση, η αλλαγή, ο μετα-
σχηματισμός, το μη φωνητό, νόμιζα πως 
κάτι μου έλειπε: η δραματική κορύφωση. 
Με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι δραμα-
τική κορύφωση ήταν το ίδιο το έργο, που 
γεφύρωνε το πριν και το μετά, το φαντα-
στικό και το πραγματικό, κεντρικό μέρος 
μιας πράγματι αβυσσαλέας τελετουργίας 
που συναποτελούνταν από την προετοι-
μασία, την επιλογή των μεστών από συν-
δηλώσεις σκηνικών και ενδυματολογικών 
αντικειμένων, την παρενδυσία, την αμοιβαία 
κινηματογράφηση τους, τη «συνομωτική» 
μύηση των άλλων συνεργατών, το μοντάζ, 
την επεξεργασία του ήχου, με τρίτη και τε-
λευταία φάση τη δημιουργία του δημόσιου 
χώρου παρουσίασης, τον λόγο, τον φωτι-
σμό, την προβολή, την επιστροφή των ac-
tantes στην καθαρτήρια μορφή του σήμερα, 
το κοινό που περιμένει ό,τι δεν αναμένει, 
την μεταρσίωση, το φως ή το έρεβος. «Έναν 

μου εμπειρίας, οι μεταβάσεις μου από τις 
έννοιες της ανθρωπολογίας στις έννοιες 
και τους χειρισμούς της σύγχρονης τέχνης 
ήσαν συχνές και αμφίδρομες. Η σκέψη και τα 
έργα του μεγάλου Βρετανού ανθρωπολόγου 
Victor Turner υπήρξαν αποφασιστικά 
ερεθίσματα. Για τον Turner η τελετουργία 
είναι μήτρα των συμβόλων και εντός της 
ανανοηματοδοτούνται οι μύθοι όταν το 
ιστορικόπολιτισμικό τους πλαίσιο έχει 
εκλείψει ή μετασχηματιστεί. Αν η σφαίρα 
του ιερού είναι η πηγή όλων των τεχνών, η 
τελετουργία είναι η καρδιά. Η θρησκεία και 
η τέχνη, εκφράζοντας και οι δύο βιωμένες 
εμπειρίες, ζουν εφόσον επιτελούνται. Αν όμως 
οι αρχέγονες τελετουργίες κινδυνεύουν να 
απομείνουν κενοί τύποι, ανόργανα κελύφη 
μιας δράσης αποστερημένης από τα κίνητρα 
της, η υψηλή τέχνη μπορεί να κρατήσει 
ζωντανό το τελετουργικό.
 Μια και μόνη έννοια μπορεί να 
συνοψίσει το καίριο στοιχείο που κρίνει τη 
διαφορά: η μεταιχμιακότητα (liminality), λέει 
ο Turner,2 μέρος του τριμερούς σχήματος 
του Van Gennep3 «séparation/προετοιμα-
σία, liminarité/δοκιμασία, réincorporation/
επάνοδος». 

3. Η Parvaneh Navaï στο Unheimich II: Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 
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 Oι Θωμαδάκη-Κλωνάρη αντιστρέφοντας 
τα στερεότυπα, ανανοηματοδοτούν το 
Ανοίκειο με τρόπο βίαιο αλλά που, κατά 
τη γνώμη μου, δεν περιέχει πια θλίψη, 
φόβο και αβεβαιότητα, διότι περιέχει τη 
δύναμη της γνώσης του παράδοξου. Είναι, 
παραφράζοντας την Laura Mulvey, «the 
bearers of meaning», αλλά και «the makers 
of meaning».4

 Σταθερό σημείο αναφοράς ως προς 
αυτή τη διάσταση της προσφοράς τους 
θεωρώ δύο από τις πρώτες τους ταινίες που 
έγιναν αντικείμενο πολλών αναλύσεων: τον 
Διπλό Λαβύρινθο (1975-76) από τη Σωματική 
τετραλογία και την Αστάρτη (1979-80) από 
τον Κύκλο του Ανοίκειου.
 
Διπλός Λαβύρινθος

Έργο πρώιμο, προφητικό και προεξαγγελτικό. 
Με την κάμερα να αλλάζει χέρι, να αλλάζει 
μάτι, να αλλάζει πλευρά, με τις δύο γυναίκες 
ως υποκείμενα εναλλασσόμενα, actantes –
όπως αυτοαποκαλούνται– και όχι actrices, 
σε συνεχή αντιστροφή, αλληλοκαθρέφτισμα, 

κόσμο όπου όλα μπορούν να ειπωθούν, κι ας 
μην κατανοεί κανείς το νόημά τους», όπως 
λέει ο George Μarcus.
 Στην αμορφοποίητη περιοχή του 
Ανοίκειου, όπου, κατά τις κυρίαρχες θεωρίες, 
τρεις τρόποι πρόσβασης υπάρχουν, η Τέχνη, η 
Θρησκεία και η Ψυχανάλυση, οι Θωμαδάκη-
Κλωνάρη ακολουθούν ανανεωτικά και 
τους τρεις: μιας Τέχνης πρωτοπόρας και 
ρηξικέλευθης, μιας προθρησκευτικής 
έννοιας του ιερού, μιας εντελώς προσωπικής 
ψυχαναλυτικής/ψυχο-προσεγγιστικής 
διαδρομής. Μιας διαδρομής που οδηγεί στη 
μορφοποίηση του αμορφοποίητου μέσω του 
σωματικού λόγου, του γυναικείου λόγου για 
τη θηλυκή υπόσταση, όπως εμφανίζεται με 
τα προαιώνια και σκοτεινά ιερά σύμβολα 
της, βίαια μαχητική στον διηνεκή αγώνα 
της για τα ζητήματά της. Δεν θα μπορούσε 
να επινοηθεί αρτιότερη γλώσσα για το 
άτακτο περί του Θήλεως αφήγημα και τις 
προσπάθειες αφήγησής του από τον μη 
αφηγηματικό σωματικό κινηματογράφο 
που εκείνες εισηγήθηκαν και πέτυχαν να 
δικαιώσουν και να καθιερώσουν.

4. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Unheimich II: Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 

5. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 
Διπλός Λαβύρινθος

6. Η Μαρία Κλωνάρη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 
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7. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976

8. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 
9, 10. Η Κατερίνα Θωμαδάκη και η Μαρία Κλωνάρη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 
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11. Η Μαρία Κλωνάρη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 

12. Η Μαρία Κλωνάρη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 

13. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 

14. Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki, 1976 
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κουρτίνα-καλύπτρα με τα άνθη της ως 
επιφάνεια της Γης.
 Σώμα καλυμμένο όπως τα μυστικά 
μυστήρια της Γης. Μάσκα, γάντια, ύλες 
ανεξιχνίαστες, διάλυση και μορφοποίηση, 
απόλαυση της επαφής με το διαλυμένο έργο, 
με την αυτοδιάλυση.
 Μάσκα  απόλυτα  νυχτερινή , 
σεληνιακή. Στόμα-οπή εξερχόμενων γρίφων, 
χειρονομίες-γρίφοι.
 Η μάσκα αποκαλύπτει άλλη μάσκα, 
την αδιαπέραστη μορφή. Την ιερή και 
ανεξιχνίαστη.
 Το κόκκινο ως αίμα-νήμα δεν κυλάει, 
γνέθεται, πλέκεται, υφαίνεται ως ο λόγος 
φιμώνοντας πρώτα το στόμα των βέβηλων, 
ως διδάσκουν οι απόκρυφες τέχνες που 
μετέδωσαν οι αράχνες-θεές.
 Σώμα-μεσοποταμία, οι ποταμοί 
κρουνοί και το μαχαίρι αιχμηρό ανάμεσά 
του.
 Αυγό, νερό, κοχύλια των βυθών, 
τάματα-προσευχές, καρδιά, αυτί, μαστοί: 
η πλάση εις τα εξ ων συνετέθη.
 Αίμα θανάτου, όχι γέννας. Χέρια 
δολοφόνου ανοίγουν μπροστά στο νεκρό 
απόβλητο.

Αστάρτη

Πάνω στη φεγγαρική θεά ως απομεινάρι 
στη μνήμη του σώματος, ένα γυναικείο 
στοιχείο αρχαϊκό, καταβύθιση σε αρχαϊκά 
πρότυπα για να φορτίσουν ένα σύγχρονο 
επανακαθορισμό του γυναικείου.
Αναπαράσταση της τριπλής μυθικής μορφής 
πάλι μέσα από τα δικά τους σώματα αλλά 
ανοίγοντας τώρα τον κύκλο και σε μια 
καλεσμένη, την Parvaneh Navaï.
 Μορφές λαμπερές, μεγαλοπρεπείς, 
απόμακρες, βαβυλωνιακές, φαραωνικές, 
καλυμμένες με καλύπτρες και κοσμήματα 
αιώνων, ανταύγειες των ουράνιων σωμάτων.
 Αυστηρές και ανεξιχνίαστες υπό 
το βάρος της μυστικής γνώσης τους. 
Απαστράπτουσες σαν τις ασημοκαπνισμένες 
εικόνες της ανατολικής εκκλησίας, σε 

αλλαγή ιεραρχίας ανάμεσα σ’ αυτήν που κοι-
τάζει και σ’ αυτήν που κοιτάζεται, αντικα-
θιστούν ήδη την κλασική κινηματογραφική 
ηγεμονία με τη μορφή της δια-δράσης, του 
δια-λόγου.
 Εισχωρώντας στον λαβύρινθο της 
πρώτης εικόνας ο θεατής βρίσκεται ήδη στο 
πλαίσιο μιας τελετουργίας υψηλών εντάσεων. 
Σ’ ένα μαύρο ζοφερό τοπίο το σώμα της 
τελέστριας, τα μέλη της, οι χειρονομίες 
της, τα όσα κρατά, τα όσα φορά, τα όσα 
κάνει, γίνονται λόγος χωρίς λέξεις και χωρίς 
ήχο. Όπως στις σιωπηλές ή ψιθυριστές 
ενέργειες μιας μάγισσας εν δράσει. Το χέρι 
της τελέστριας σε θέση σεβασμού-ικεσίας-
ευλογίας, όπως στα αρχαία επιτύμβια γλυπτά 
και στις χριστιανικές εικόνες. 
 Σώμα  εναλλακτ ικά  γυμνό  ή 
σκεπασμένο, όπως η κρυφή ή αποκαλυπτόμενη 
(dévoilée) ιερή μορφή. Αίμα, τίνος αίμα, δια-
σχίζει το σώμα απ’ το στόμα στο αιδοίο, το 
δάκνον αιδοίο;
 Μέσα στο εκτόπλασμα, το σώμα, 
μη γεννημένο σώμα ή μήπως πτώμα σε 
συσκευασία θανάτου. Ο νεκρός Άδωνις 
ξυπνάει ανθοστόλιστος ως Αφροδίτη.
 Το αίμα γίνεται άνθος, όπως κάθε 
αίμα που ποτίζει θυσιαζόμενο τη γη για ν’ 
ανθίσει. Ο ανθός γίνεται καρπός. Η παλάμη-
ικεσία δέχεται την εκπλήρωση της ικεσίας 
της, γεμίζει με καρπό-ρύζι. Βρέχει καρπό. 
Δεν με βλέπεις πια. Στείρα αφθονία. Λευκός 
καρπός που ρέει προς την ίδια κατεύθυνση 
με το αίμα. Φύτρωσε απ’ το σώμα μου για 
να με θάψει, για να με καταλύσει.
 Ύ π ν ο ς - θ ά ν α τ ο ς  σ ε  κ υ κ λ ι κ ή 
επανάληψη, σώμα που εγείρεται σε κυκλικά 
αέναη ανάσταση.
 Ο καρπός αλέθεται, ζυμώνεται, τροφή 
βρεφών και νεκρών. Το στάρι των νεκρών 
είναι το σώμα των νεκρών, το σώμα των 
νεκρών γίνεται στάρι. Μόνο οι γυναίκες 
γνωρίζουν πώς.
 Μάσκα-πρόσωπο, αιδοίο-μάσκα, 
γεννάει και καταβροχθίζει ως η Γη, η 
τρέφουσα και καταλύουσα. Οι μάσκες, το 
καρναβάλι, το θέατρο, η κουρτίνα, η αυλαία. 
Ένας άλλος τόπος που τον καλύπτει νη 

15. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Unheimich II: Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 
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17. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Unheimich II : Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980

16. Η Parvaneh Navaï στο Unheimich II : Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980

18. Η Μαρία Κλωνάρη στο Unheimich II : Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 

19. Η Κατερίνα Θωμαδάκη στο Unheimich II : Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 
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την απέραντη περιοχή των φαντασιώσεων 
σε μια υπερβατική πραγματικότητα, σε 
μια μυθοπλασία όπου οι δύο κόσμοι, ο 
αισθητός της εμπειρίας και ο υπερφυσικός 
των σκοτεινών δυνάμεων, συνυπάρχουν 
και συναντιούνται σε τοπία οικεία και 
καθημερινά.
 Οντότητες του μικρόκοσμου και 
του μακρόκοσμου, του σώματος και του 
σύμπαντος, της τέχνης και της επιστήμης. 
Μια γυναικεία οντολογία. «Ένα όραμα», 
όπως λένε οι ίδιες, «κοσμολογικό, μεταξύ 
φυσικής και μεταφυσικής, όπου ερευνούμε 
απώτερες διαστάσεις της συνείδησης. Μας 
ενδιαφέρει το σημείο τομής της λειτουργίας 
του εγκεφάλου και του σύμπαντος, οι 
ομοιότητες ανάμεσα στα ανθρώπινα κύτταρα 
και την αστρική ύλη»5.
 Αυτή η καλειδοσκοπική αφήγηση 
γίνεται  μια  συναρπαστική  εμπειρία 
σύνδεσης του οπτικού ερεθίσματος με την 
αντίληψη, μια βουστροφηδόν διαδρομή 
όχι προς τη διαλεύκανση της αλληγορίας, 
την αποκάλυψη του μηνύματος, των 
ερμηνευτικών συμβολισμών αλλά προς 

πολλαπλά συνεχή είδωλα.
 Παλάμες σε ικεσία και σε ευλογία, 
κομίζουσες τον πυρήνα της ζωής, το αυγό 
(ή μήπως το όπλο, τον λίθο;).
 Χέρια που δείχνουν, που καθοδηγούν, 
που  περιέχουν ,  που  κρύβουν ,  που 
υποδεικνύουν χωρίς να αποκαλύπτουν. 
Χέρια μαχαίρια, φονικά. Χέρια νήμα, κόμποι, 
γρίφοι. Χέρια θέατρο σκιών στο βασίλειο 
του μαύρου σκότους.
 Η τριπλή Θεά, η Χρυσή, η Λευκή, 
η Μέλαινα, η Τρίμορφη, η Φανερωμένη. Η 
Θεά των όφεων, η Θεά της άγριας φύσης, 
η Πότνια Θηρών. Τα φίδια, τα ψάρια, τα 
πουλιά, τα όστρακα
 Η φωτιά, το χάδι, ο χορός, τα 
αιμάσσοντα χείλη που καταβροχθίζουν το 
ιερό θήραμα, η ερωτική-μητρική ένωση, η 
ηγεμονία, η εξημερωμένη αγριότητα, το 
σπάσιμο των ορίων.
 Σενάρια ,  φτιαγμένα  λες  από 
υλικό ονείρων, απηχούν τον πλατύτερο 
και πλουσιότερο από εκείνον της σκέψης 
κόσμο του υποσυνειδήτου. Οι συμβολικές 
κυρίως θηλυκές μορφές αναδύονται από 

20. Η Μαρία Κλωνάρη στο Unheimich II: Astarti © Klonaris/Thomadaki, 1980 

τη γητευτική υπόγεια ή υποθαλάσσια ή 
υποσυνείδητη καταβύθιση κάτω απ’ το 
σκοτεινό πέπλο των χρησμών της αφήγησης, 
προς την είσοδο σε μυστικές σκέψεις, σε 
λησμονημένες γνώσεις, σε λέξεις-κλειδιά για 
την ανατομία των αναπαραστάσεων. Μια 
ανατομία όχι με νυστέρια αλλά σαν εκείνες 
τις τρυφερές εγχειρήσεις με τα δάχτυλα στους 
σοφούς πολιτισμούς της Άπω Ανατολής.
 Ήδη το σύστημα ταξινόμησης και οι 
τίτλοι των ενοτήτων στις οποίες ομαδοποιούν 
τα έργα τους σε εισάγουν στο χώρο του 
«επέκεινα». Επέκεινα του αυτονόητου, σε 
έναν νέο παραμυθιακό νοηματικό κόσμο. 
Στο επίπονο άγγιγμα του ανεξερεύνητου, της 
ξενότητας, των αγγέλων, των τεράτων, του 
αίματος, του φύλου. Του φύλου όχι ως sex, 
όχι ως gender, αλλά ως άτακτης και ακατά-
στατης σεξουαλικότητας, ως ανοίκειας κο-
σμολογικής διεκδίκησης της ύπαρξης.
 Τι άλλο λοιπόν είναι οι μύθοι και οι 
μαγικές τελετουργίες αν όχι ο τόπος μιας 
πεισματικής αμφισημίας, αμφιβολίας και 
πρόκλησης απέναντι στα τεχνάσματα της 
πραγματικότητας.

Υποσημειώσεις
1  Τερζοπούλου, Μ. (2003). Με τα τύμπανα 

και τα όργια της Μητέρας. Η γυναικεία 
λαϊκή λατρεία ως πολιτική μεταφορά 
σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Στο 
Χριστίνα Βλαχούτσικου (επιμ.), Όταν 
γυναίκες έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και 
συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη 
Ελλάδα (σελ. 320-360). Αθήνα: Μέδουσα.

2  Turner, V. (2015). Από την τελετουργία 
στο θέατρο. Η ανθρώπινη βαρύτητα του 
παιχνιδιού. Αθήνα: Ηριδανός.

3   Van Gennep, A. (1909). Les rites de 
Passage. Παρίσι: Emile Nourry.

4   Mulvey, L. (1975). Visual Pleasures and 
Narrative Cinema. Screen, 16(3), σελ. 
6-18.

5   Τερζοπούλου, Μ. Εμπειρία τέχνης στα όρια 
των κόσμων. Καθημερινή (20/3/2011)

Βιογραφικά

Το  καλλιτεχνικό  ντουέτο  Κατερίνα 
Θωμαδάκη και Μαρία Κλωνάρη ξεκινούν από 
το αθηναϊκό θέατρο στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60 με σκηνοθεσίες και σκηνογραφίες, 
για να συνεχίσουν από το 1975 και μετά στο 
Παρίσι που ολοκληρώνουν εξειδικευμένες 
ανώτατες σπουδές στη θεατρολογία, 
τις εικαστικές τέχνες, τον πειραματικό 
κινηματογράφο, την ψηφιακή τέχνη και 
έρχονται σε επαφή με πρωτοποριακά 
καλλιτεχνικά και κοινωνικά κινήματα. Ο 
κινηματογράφος τους γίνεται «διευρυμένος» 
και «σωματικός» και επίσης στρέφονται 
στα οπτικοακουστικά περιβάλλοντα με 
φωτογραφίες μεγάλου φορμά, πολλαπλές 
προβολές και ειδικούς φωτισμούς, καθώς και 
στις σκηνογραφικές εγκαταστάσεις in situ. 
Στην δεκαετία του 2000 επικεντρώνονται 
στη ψηφιακή εικόνα. Αρχικά το Centre 
Pompidou με μια αναδρομική τους έκθεση 
το 1980 και στη συνέχεια μουσεία και 
διεθνείς διοργανώσεις (ΜοMA, Μπιενάλε 
του Παρισιού, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
της Πόλης του Παρισιού κ.ά) παρουσιάζουν 
δουλειά τους. Το 1985 δρύουν την εταιρεία 
ASTARTI που διερευνά τις σχέσεις των 
νέων μέσων, πειραματικού σινεμά, βίντεο, 
φωτογραφίας και ήχου.

Η Μιράντα Τερζοπούλου είναι λαογράφος-
εθνολόγος και ερευνήτρια στο Κέντρο 
Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει 
μακροχρόνια επιτόπια έρευνα εντός και 
εκτός Ελλάδας σχετικά με την παραδοσιακή 
μουσική, τη λαϊκή λατρεία και τις λαϊκές 
τελετουργίες καθώς και τη θέση και τους 
ρόλους των φύλων σε διάφορες εθνοτικές, 
θρησκευτικές, γλωσσικές μειονοτικές ομάδες.
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επιβαλλόμενη επισφάλεια και τις μορφές 
έσχατης ένδειας που επιφέρουν τα τυραν-
νικά, ασφαλειοκρατικά ή μιλιταριστικά 
καθεστώτα, αλλά και η νεοφιλελεύθερη 
κυβερνολογική των ιδιωτικοποιήσεων και 
της καταστροφής των δημοσίων υπηρεσι-
ών και αγαθών, τα σώματα συναθροίζο-
νται δημόσια για να απαιτήσουν «τροφή 
και στέγη, προστασία από τον τραυματι-
σμό και τη βία, καθώς και την ελευθερία 
να κινούνται, να εργάζονται ή να έχουν 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη» 
(σελ. 218). 

Δύο είδη επισφάλειας

Τι ακριβώς εννοεί η Μπάτλερ με τον όρο 
«επισφάλεια»; Η ίδια διακρίνει δύο είδη 
επισφάλειας. Την «επισφάλεια ως μια 
υπαρξιακή κατηγορία που υποτίθεται ότι 
είναι κοινή εξίσου σε όλους τους ανθρώ-
πους» (Μπάτλερ, Αθανασίου, 2016, σελ. 
40), με την έννοια ότι όλοι μας μπορεί να 
βρεθούμε αντιμέτωποι με τη «στέρηση, 
τον τραυματισμό, την ασθένεια, την αδυ-
ναμία ή το θάνατο, εξαιτίας γεγονότων ή 
διαδικασιών πέρα από τον έλεγχό μας» 
(σελ. 33). Για την πρώτη αυτή μορφή επι-
σφάλειας, «η οποία αν εκληφθεί ως τρωτό-
τητα στο τραύμα δεν μπορεί ποτέ να εξα-
λειφθεί», η Μπάτλερ χρησιμοποιεί τη λέξη 
precariousness, προκειμένου να τη διαχω-
ρίσει από τη δεύτερη μορφή επισφάλειας, 
την precarity, η οποία αποτελεί ουσιαστικά 
«έναν τρόπο εκμετάλλευσης» της υπαρξι-
ακής precariousness (Μπάτλερ, Αθανασί-
ου, 2016, σελ. 40). Έτσι, όπως επισημαίνει 
στις Σημειώσεις, «η επισφάλεια [precarity] 

Το βιβλίο της Τζούντιθ Μπάτλερ (Judith 
Butler) Σημειώσεις για μια επιτελεστική 
θεωρία της συνάθροισης (Notes Toward a 
Performative Theory of Assembly, 2015) πε-
ριλαμβάνει έξι κείμενα που αρχικά δόθηκαν 
υπό μορφή διαλέξεων, από το 2010 έως το 
2013. Παρότι καθένα από τα κείμενα αυτά 
μπορεί να διαβαστεί αυτόνομα, τα διατρέ-
χει μια κοινή προβληματική, με την οποία 
επιχειρείται μια απάντηση στο ερώτημα: 
Τι είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει 
μια ριζοσπαστική ή επαναστατική πολιτι-
κή συμμαχιών σήμερα ενάντια στη νεοφι-
λελεύθερη εκμηδένιση της ζωής, εάν αυτό 
αδυνατεί να το επιτύχει η παραδοσιακή 
μαρξιστική ταξική συνείδηση, η πολιτική 
της ταυτότητας (identity politics) ή η ιδεο-
λογική αλληλεγγύη; Η Μπάτλερ προβαίνει 
στον ισχυρισμό ότι το κοινό στοιχείο που 
χαρακτηρίζει τις πολιτικές κινητοποιήσεις 
των τελευταίων ετών, όπως ήταν το κίνη-
μα Occupy Wall Street στη Νέα Υόρκη, η 
Αραβική Άνοιξη σε Τυνησία και Αίγυπτο, 
το κίνημα των indignados στην Ισπανία, οι 
διαδηλώσεις στην Τουρκία το 2013 για το 
πάρκο Γκεζί ή το κίνημα Black Lives Mat-
ter, είναι η αντίθεσή τους στην επισφάλεια 
(precarity). Όπως σημειώνει η ίδια: «[…] 
η επισφάλεια φαίνεται να διαπερνά πολλά 
από αυτά τα κινήματα, είτε πρόκειται για 
την επισφάλεια εκείνων που βιώνουν έναν 
πόλεμο είτε εκείνων που στερούνται τις 
απαραίτητες υποδομές» (σελ. 29). Η επι-
σφάλεια λειτουργεί ως «τόπος συμμαχίας 
ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων που, κατά τα 
άλλα, δεν έχουν πολλά κοινά και μάλιστα, 
ορισμένες φορές, μπορεί να υπάρχει ακόμα 
και καχυποψία και ανταγωνισμός μεταξύ 
τους» (σελ. 40). Μπροστά στη συστηματικά 

Περίληψη: Το παρόν άρθρο αποτελεί κριτική παρουσίαση του βιβλίου της Τζούντιθ Μπάτλερ 
Σημειώσεις για μια επιτελεστική θεωρία της συνάθροισης, το οποίο κυκλοφόρησε στην αγγλική 
γλώσσα το 2015 και εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Angelus Novus σε 
μετάφραση του Μιχάλη Λαλιώτη

 «Επισφάλεια, επιτελεστικότητα και πολιτική του δρόμου» 
(Για το βιβλίο της Judith Butler 

Σημειώσεις για μια επιτελεστική θεωρία της συνάθροισης)

Γεράσιμος Κακολύρης
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των σωματικών αναγκών. Για την Μπάτ-
λερ, η επισφάλεια αποκαλύπτει την κοι-
νωνικότητά μας, τις εύθραυστες και ανα-
γκαίες διαστάσεις της αλληλεξάρτησής 
μας (σελ. 144-145). Σε τι όμως διαφέρει η 
επισφάλεια από την τρωτότητα (vulnera-
bility), την οποία η Μπάτλερ έχει εξετάσει 
σε προηγούμενα έργα της, όπως στην Ευ-
άλωτη ζωή, για παράδειγμα; Η τρωτότητα 
αποτελεί, σύμφωνα με την Μπάτλερ, «μια 
λειτουργία της ανοιχτότητας [openness], 
του ότι είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε έναν 
κόσμο που δεν είναι πλήρως γνωστός ή 
προβλέψιμος», και ως τέτοια δεν συνδέε-
ται αποκλειστικά με το ενδεχόμενο τραυ-
ματισμού, όπως συμβαίνει με την επισφά-
λεια (σελ. 180).
 Η Μπάτλερ συνδέει την επισφά-
λεια με την αναγνώριση. Άνθρωποι οδη-
γούνται στην επισφάλεια επειδή δεν θεω-
ρούνται «άξιοι αναγνώρισης στη σφαίρα 
της εμφάνισης», επειδή, με απλά λόγια, δεν 
μετράνε ως άνθρωποι. Για την Μπάτλερ, το 
πεδίο της εμφάνισης είναι «ρυθμισμένο με 
τέτοιο τρόπο που μόνο ορισμένες κατηγο-
ρίες όντων μπορούν να εμφανίζονται εκεί 
ως αναγνωρίσιμα υποκείμενα, ενώ άλλες 
όχι» (σελ. 49). Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι 
ζωές κάποιων ανθρώπων που δεν θεωρού-
νται άξιες αναγνώρισης, αλλά και οι ζωές 
των μη ανθρωπίνων πλασμάτων (σελ. 50). 
Η αναφορά της Μπάτλερ στις μη ανθρώ-
πινες ζωές έρχεται να καλύψει την απουσία 
ενασχόλησης με μη ανθρώπινα έμβια όντα 
στο προηγούμενο έργο της. Για παράδειγ-
μα, όταν στα βιβλία της Ευάλωτη ζωή και 
Λογοδοτώντας για τον εαυτό θεματοποιεί 
έννοιες όπως η τρωτότητα, η αλληλεξάρ-
τηση, καθώς και το είδος της ηθικής ευθύ-
νης που απορρέει από αυτές, οι αναφορές 
της είναι αποκλειστικά οι άνθρωποι.2 
 Στις μαζικές διαδηλώσεις των τε-
λευταίων ετών μπορούμε να δούμε, σύμ-
φωνα με την Μπάτλερ, τη συλλογική 
αποδοκιμασία της επισφάλειας που προ-
καλείται από κοινωνικές και οικονομικές 
αιτίες. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις 
ο λόγος της Μπάτλερ δεν περιγράφει 
απλώς αυτό που συμβαίνει, αλλά γίνεται 
προτρεπτικός, όπως όταν γράφει: «[…] η 
πολιτική για το φύλο πρέπει [must] να κά-

είναι […] η διαφορική κατανομή της επικιν-
δυνότητας [precariousness]» (σελ. 33). Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ο μεταφραστής 
αποδίδει την precariousness ως «επικινδυ-
νότητα», ενώ σε άλλες περιπτώσεις που η 
ίδια λέξη εμφανίζεται στο κείμενο, την απο-
δίδει και αυτή ως «επισφάλεια», χωρίς να 
τη διαχωρίζει από την precarity. Δυστυχώς, 
στα ελληνικά δεν έχει βρεθεί ακόμη μια, 
αν όχι επαρκής, τουλάχιστον ανεκτή με-
τάφραση του συγκεκριμένου όρου. Ίσως η 
απόδοση της precariousness περιφραστικά 
ως «εγγενούς επισφάλειας» ή ακόμη και με 
τον προς το παρόν αδόκιμο όρο «επισφα-
λειότητα» θα ήταν μια λύση. Άλλωστε και 
ο αγγλικός όρος σχετικά πρόσφατα πρωτο-
εμφανίστηκε. Στο Frames of War (2009), η 
Μπάτλερ υποστηρίζει ότι: «Η εγγενής επι-
σφάλεια (precariousness) και η επισφάλεια 
(precarity) είναι διασταυρούμενες έννοιες. 
Οι ζωές είναι εξ ορισμού αβέβαιες: μπορούν 
να εξαλειφθούν κατά βούληση ή από ατύ-
χημα: η διατήρησή τους δεν είναι επ’ ουδενί 
εγγυημένη» (Butler, 2009, σελ. 25). Σε αντι-
διαστολή όμως με την εγγενή επισφάλεια, 
η επισφάλεια προσδιορίζει «την πολιτικά 
προκαλούμενη συνθήκη στην οποία ορι-
σμένοι πληθυσμοί υποφέρουν από φθί-
νοντα κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα 
υποστήριξης και καθίστανται διαφορικά 
εκτεθειμένοι στον τραυματισμό, τη βία και 
τον θάνατο. Τέτοιοι πληθυσμοί διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο ασθενειών, φτώχειας, 
πείνας, εκτόπισης και έκθεσης στη βία χω-
ρίς προστασία» (στο ίδιο, σελ. 25).1 Εκείνο 
που χαρακτηρίζει την επισφάλεια είναι η 
άνιση κατανομή της, έτσι που κάποια σώ-
ματα να καθίστανται περισσότερο τρωτά 
και να είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη 
βία σε σχέση με κάποια άλλα. Βέβαια, ακό-
μη και η υπαρξιακή ή εγγενής επισφάλεια 
«εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ορ-
γάνωση των οικονομικών και κοινωνικών 
σχέσεων, από την παρουσία ή την απουσία 
υποδομών υποστήριξης και κοινωνικών και 
πολιτικών θεσμών», έτσι ώστε να χωλαίνει 
η αντιμετώπισή της αποκλειστικά με υπαρ-
ξιακούς όρους. Με αυτή την έννοια, ακόμη 
και η εγγενής επισφάλεια είναι αδιαχώ-
ριστη από τη διάσταση της πολιτικής που 
αφορά την οργάνωση και την προστασία 

ζωής, ζητάει έναν νέο τρόπο ζωής, τότε 
«πρέπει την ίδια στιγμή να υλοποιεί τις αρ-
χές που προσπαθεί να πραγματώσει» (σελ. 
258). Η Μπάτλερ αναφέρεται στις διαδη-
λώσεις στην πλατεία Ταχρίρ για να υπο-
γραμμίσει ότι κατά το διάστημα των κινη-
τοποιήσεων αναπτύχθηκαν νέες μορφές 
κοινωνικότητας μεταξύ των διαδηλωτών, 
οι οποίες βασίζονταν στην ισότητα. Αυτές 
οι αρχές ισότητας ρύθμιζαν όχι μόνο το 
πώς και πότε μιλούσαν οι διαδηλωτές στα 
μέσα ενημέρωσης, αλλά και τον καταμερι-
σμό εργασίας (για παράδειγμα την καθα-
ριότητα). Η ανάπτυξη σχέσεων ισότητας 
έγινε η ίδια ένα κομμάτι της αντίστασης 
ενάντια σε ένα καθεστώς ακραίων ανισο-
τήτων. Με αυτή την έννοια, ενσωμάτωναν 
στην ίδια τη μορφή της αντίστασης τις αρ-
χές που διεκδικούσαν (σελ. 111-112). 

Η νεοφιλελεύθερη ηθική της ευθύνης

Η ατομικιστική ηθική του νεοφιλελευθε-
ρισμού απαιτεί από το άτομο, όπως εκτι-
μά η Μπάτλερ, ακόμη και από το πιο αδύ-
ναμο, να αναλάβει την ευθύνη για τον 
εαυτό του και την οικογένειά του, δηλα-
δή να αναλάβει την ευθύνη να γίνει οικο-
νομικά αύταρκες, μέσα, όμως, σε συνθήκες 
που υπονομεύουν κάθε προοπτική για αυ-
τάρκεια. Ο νεοφιλελευθερισμός προτάσ-
σει την αυτάρκεια ως ηθική ιδέα, την ίδια 
ακριβώς στιγμή που καταστρέφει αυτή τη 
δυνατότητα σε οικονομικό επίπεδο, καθι-
στώντας κάθε μέλος του πληθυσμού, δυ-
νητικά ή πραγματικά, επισφαλές. Έτσι, 
οποιοσδήποτε δεν μπορεί να συμμορφω-
θεί με τη νόρμα της αυτάρκειας, όπως, 
για παράδειγμα, όταν δεν μπορεί να πλη-
ρώσει για ασφάλεια υγείας ή για ιδιωτική 
περίθαλψη, καθίσταται δυνητικά αναλώ-
σιμος. Η Μπάτλερ αναφέρεται στη σκλη-
ρή συν-αισθηματική (affective) λογική της 
επισφάλειας στη νεοφιλελεύθερη εποχή, η 
οποία, ενώ αρνείται στα άτομα τις συνθή-
κες μιας βιώσιμης ζωής, απαιτεί από αυτά 
εκείνη ακριβώς την αυτάρκεια από την 
οποία είναι δομικά αποκλεισμένα, σημα-
δεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους ανα-
λώσιμους πληθυσμούς ως «ηθικές αποτυ-
χίες» (σελ. 27).

νει συμμαχίες με άλλους πληθυσμούς που 
χαρακτηρίζονται, με την ευρεία έννοια, 
επισφαλείς» (εμείς υπογραμμίζουμε). Έτσι, 
η Μπάτλερ εξηγεί συχνά αυτό που πρέπει 
να γίνει, όπως την αναγκαιότητα να συ-
νειδητοποιήσουν οι επιμέρους ομάδες ή 
τα άτομα που βρίσκονται ή που μπορεί να 
βρεθούν σε κατάσταση επισφάλειας ότι 
αποτελούν έναν ενιαίο πληθυσμό. Για την 
Μπάτλερ, ο αγώνας κατά της επισφάλειας 
είναι ένας αγώνας κοινός, δεν είναι δηλαδή 
ένας αγώνας στον οποίο ανήκουν ορισμέ-
νες μόνο ταυτότητες, αλλά ένας αγώνας 
που θέλει να διευρύνει εκείνο που εννοού-
με όταν λέμε «εμείς». Μια από τις σταθερές 
του έργου της είναι ότι η πολιτική της ταυ-
τότητας (identity politics) έχει αποτύχει να 
παράσχει μια κατανόηση του τι σημαίνει, 
πολιτικά, «να ζούμε μαζί, παρά τις διαφορές 
μας», συχνά σε συνθήκες ακούσιας εγγύτη-
τας (σελ. 40). Η επισφάλεια είναι η κατηγο-
ρία που ενώνει γυναίκες, κουίρ, διεμφυλικά 
άτομα, φτωχούς, ανιθαγενείς, αλλά επίσης 
θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες: 
είναι μια κοινωνική και οικονομική συνθή-
κη, αλλά δεν είναι ταυτότητα (στην πραγ-
ματικότητα, διαπερνά τις κατηγορίες αυτές 
και δημιουργεί πιθανές συμμαχίες ακόμη 
και μεταξύ εκείνων που δεν αναγνωρίζουν 
ότι θα έπρεπε να είναι μαζί) (σελ. 75). Αλλά 
και η ίδια η συνάθροιση «δεν προϋποθέτει 
και δεν παράγει, ακριβώς, μια συλλογική 
ταυτότητα, αλλά ένα σύνολο δυναμικών 
και ενισχυτικών σχέσεων που περιλαμ-
βάνουν την υποστήριξη, τη διαφωνία, τη 
ρήξη, τη χαρά και την αλληλεγγύη» (σελ. 
41).

Η υλοποίηση από τα ίδια τα κινήματα των 
αξιών για τις οποίες παλεύουν

Ο αγώνας ενάντια στην επισφάλεια βασί-
ζεται στο αίτημα ότι όλες οι ζωές πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ισότιμα και να είναι εξί-
σου βιώσιμες (σελ. 86). Αυτό σημαίνει ότι η 
ίδια η μορφή της αντίστασης που υιοθετεί-
ται απέναντι στην επισφάλεια αποτελεί το 
«ιδανικό πρότυπο» των αξιών για τις οποί-
ες οι εξεγερμένοι αγωνίζονται. Κατά την 
Μπάτλερ, όταν ένα κοινωνικό κίνημα, το 
οποίο αποτελεί το ίδιο μορφή κοινωνικής 
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πρόσωπο, άστεγοι, μετανάστες χωρίς χαρ-
τιά, μεταξύ άλλων, εκθέτουν και αμφισβη-
τούν τη διαγραφή της ταυτότητάς τους 
από τον δημόσιο χώρο με το να εμφανί-
ζονται από κοινού σε αυτόν. Εν γένει, ο 
ισχυρισμός της Μπάτλερ στις Σημειώσεις 
είναι ότι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα επιτυγχάνει η συνάθροιση, τα 
δυσανάλογα εκτεθειμένα στην επισφάλεια 
σώματα, μέσω της από κοινού δημόσιας 
εμφάνισής τους, μετράνε, έχουν σημασία. 
Όπως σημειώνει: «έχει σημασία [ή μετρά] 
ότι τα σώματα συναθροίζονται [it matters 
that bodies assemble]» (σελ. 18).

Ενάντια στον κατά Άρεντ αποκλεισμό 
των σωματικών αναγκών από το πολιτι-
κό πεδίο

Στην προσπάθειά της να δώσει πολιτι-
κή φωνή στην επισφάλεια, η Μπάτλερ 
προσφεύγει στη σκέψη της Χάνα Άρεντ 
(Hannah Arendt), αλλά και αντιπαρατί-
θεται κριτικά μαζί της, σχεδόν στο σύνο-
λο των κειμένων που απαρτίζουν τις Ση-
μειώσεις. Έτσι, ενώ συντάσσεται με την 
κατανόηση, εκ μέρους της Άρεντ, της πο-
λιτικής δράσης ως από κοινού δράσης 
με μια πολλαπλότητα άλλων προς χάριν 
κάτι καινούργιου, στέκεται κριτικά απέ-
ναντί της επειδή φαίνεται να ξεχνά ότι η 
από κοινού δράση μας είναι πάντα ενσώ-
ματη και εξαρτάται από διάφορα είδη υλι-
κής υποστήριξης. Στο βιβλίο της Για την 
επανάσταση (1963), η Άρεντ υποστηρίζει 
ότι, όταν οι φτωχοί ξεχύνονται στους δρό-
μους, ενεργούν από αναγκαιότητα, δηλα-
δή από πείνα και ανάγκη, και επιδιώκουν 
να πετύχουν την «απελευθέρωση [από τις 
αναγκαιότητες της ζωής] μέσω της βίας» 
(Arendt, 2006, σελ. 153). Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση, η ανάγκη εισβάλλει στο πολιτικό 
πεδίο, «το μόνο πεδίο όπου οι άνθρωποι 
μπορούν να είναι πραγματικά ελεύθε-
ροι» (στο ίδιο, σελ. 154). Το πολιτικό κί-
νημα που έχει κίνητρο την πείνα θεωρεί-
ται ότι ωθείται από την ανάγκη και όχι από 
την ελευθερία. Εκείνο που επιζητεί δεν εί-
ναι η ελευθερία, αλλά μια ανέφικτη και βί-
αιη προσπάθεια απελευθέρωσης από τις 

 Σε σχέση με τα παραπάνω, η Μπάτ-
λερ θέτει το εξής ερώτημα: «Ποια λειτουρ-
γία επιτελεί η δημόσια συνάθροιση, στο 
πλαίσιο αυτής της μορφής ‘υπευθυνοποί-
ησης’, και ποια αντίθετη μορφή ηθικής εν-
σαρκώνει και εκφράζει;» (σελ. 27). Ενάντια 
σε μια όλο και πιο εξατομικευμένη αίσθη-
ση αγωνίας και αποτυχίας, η δημόσια συ-
νάθροιση κατ’ αρχάς ενσαρκώνει την ιδέα 
ότι η «υπευθυνοποίηση» και «επισφαλειο-
ποίηση» αποτελούν μια «κοινωνική συνθή-
κη κοινή και συνάμα άδικη». Ταυτόχρονα, 
ενάντια στον πόλεμο που έχει κηρύξει ο φι-
λελευθερισμός στην ιδέα της αλληλεξάρ-
τησης, στην ιδέα που η Μπάτλερ ονομά-
ζει μεταφορικά «το κοινωνικό δίκτυο των 
χεριών που προσπαθούν να ελαχιστοποιή-
σουν τις μη βιώσιμες συνθήκες της ζωής» 
(σελ. 86), η συνάθροιση «υλοποιεί μια προ-
σωρινή και πληθυντική μορφή συνύπαρ-
ξης, η οποία αποτελεί μια διακριτή ηθική 
και κοινωνική εναλλακτική στην ‘υπευθυ-
νοποίηση’» (σελ. 27).

Η επιτελεστική λειτουργία των συναθροι-
σμένων σωμάτων

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι ενσώ-
ματες πράξεις των συναθροισμένων πα-
ράγουν σημασίες «πριν και ξέχωρα από 
τα συγκεκριμένα τους αιτήματα» (σελ. 
18). Δεν είναι μόνο οι φωνές, οι λόγοι ή 
τα επιχειρήματα που παράγουν πολιτικά 
αποτελέσματα, αλλά και τα ίδια τα σώμα-
τα που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή 
της δημόσιας συνάθροισης. Η συγκέντρω-
ση μπορεί και παράγει σημασίες πέρα από 
αυτά που λέγονται, και αυτός ο τρόπος 
παραγωγής σημασιών είναι μια πολλαπλή 
μορφή επιτελεστικότητας (σελ. 8). Πώς, 
όμως, τα συναθροισμένα σώματα μπορούν 
να έχουν μια «σημαίνουσα επίδραση [sig-
nifying effect]» (σελ. 31) ή, με άλλα λόγια, 
πώς μπορούν να μιλούν πολιτικά αυτά τα 
σώματα; Ένας από τους δυνατούς τρόπους 
είναι μέσω της από κοινού δημόσιας έκθε-
σής τους. Για την Μπάτλερ, ακόμη κι όταν 
στέκονται ακίνητα, με το να κάνουν αισθη-
τή την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο, 
λένε: «δεν είμαστε αναλώσιμα» (σελ. 38). 
Διεμφυλικά άτομα, γυναίκες με καλυμμένο 

έχει συγκεκριμένες ανάγκες προκειμένου 
να διατηρηθεί στη ζωή, χρειάζεται μια ορι-
σμένη υποστήριξη για να ζήσει μια βιώσιμη 
ζωή. Με το να θεωρεί ότι οι υλικές ανάγκες 
της ζωής επιμολύνουν την πολιτική σφαί-
ρα και ως εκ τούτου θα πρέπει να τεθούν 
ξέχωρα από αυτή, η Άρεντ παραβλέπει, 
σύμφωνα με την άποψη της Μπάτλερ, ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης για 
τον οποίο οι υλικές ανάγκες αποτελούν 
από μόνες τους έναν καθεαυτό πολιτικό 
αγώνα. Δεν είναι δυνατόν να αφήνονται 
οι κοινωνικές προϋποθέσεις της ύπαρξης 
εκτός πολιτικής δράσης, ειδικά όταν στις 
μέρες μας «δέχονται αμείλικτη οικονομι-
κή και πολιτική επίθεση» (σελ. 60). Αυτό 
ακριβώς αμφισβητείται σήμερα όταν οι 
ευάλωτες ζωές συναθροίζονται στον δρό-
μο, υιοθετώντας μορφές συμμαχίας που 
πρέπει να αγωνιστούν για να εξασφαλί-
σουν ένα χώρο εμφάνισης και μια βιώσι-
μη ζωή. Η Μπάτλερ ανατρέχει σε κάποια 
άλλα σημεία του έργου της Άρεντ, όπου 
το ευάλωτο σώμα αναδύεται στην πολιτι-
κή σκηνή με απρόβλεπτους τρόπους, όπως 
στην περιγραφή του δικαιώματος των 
εκτοπισμένων υποκειμένων να υπάρχουν, 
δηλαδή «του δικαιώματος να έχουν δικαι-
ώματα», στο Απαρχές του ολοκληρωτισμού 
(1951) (Άρεντ, 2017, σελ. 226). Αυτοί που 
δεν έχουν τίποτα άλλο από το δικαίωμα 
να έχουν δικαιώματα δεν αποτελούν, για 
την Μπάτλερ, «‘γυμνή ζωή’ χωρίς την ικα-
νότητα της συμπαράταξης ή της αντίστα-
σης» (σελ. 57), αλλά αντιθέτως αποτελούν 
τη βάση της δημόσιας συνάθροισης. 

Δράση για να μπορέσει να υπάρξει δράση 
και ζωή

Η ζωή και η δράση του σώματος, συμπερι-
λαμβανομένης της πολιτικής δράσης, εξαρ-
τάται, σύμφωνα με την Μπάτλερ, από την 
υποστήριξή του από ένα δίκτυο υποδομών 
και από το κοινωνικό περιβάλλον. Η εξάρ-
τηση των ανθρώπων και άλλων πλασμά-
των από την ύπαρξη υποδομών φανερώνει 
την τρωτότητα που τα διέπει, όταν αυτές 
οι υποδομές αρχίζουν να αποσυντίθενται ή 
όταν βρίσκονται, ριζικά, χωρίς υποστήριξη 
σε συνθήκες επισφάλειας. Η συγγραφέας 

αναγκαιότητες της ζωής. Για την Άρεντ, η 
βία ανάμεσα σε ανθρώπους για τους οποί-
ους οι ανάγκες της ζωής έχουν ήδη καλυ-
φθεί είναι «λιγότερο τρομακτική» από τη 
βία που ασκούν οι φτωχοί. Κατά τη γνώμη 
της, «[τ]ίποτα, θα μπορούσαμε να πούμε 
σήμερα, δεν φαίνεται πιο ξεπερασμένο από 
την προσπάθεια να απελευθερωθεί το αν-
θρώπινο γένος από τη φτώχεια με πολιτι-
κά μέσα∙ τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι 
πιο μάταιο και επικίνδυνο» (στο ίδιο, σελ. 
153). Αντιτιθέμενη στον αποκλεισμό των 
αναγκαιοτήτων της ζωής από την πολιτι-
κή, η Μπάτλερ αναρωτιέται: «Δεν υπάρχει 
όμως, άραγε, η δυνατότητα κάποιος να εί-
ναι πεινασμένος, οργισμένος, ελεύθερος 
και σκεπτόμενος κι ένα πολιτικό κίνημα 
για το ξεπέρασμα της ανισότητας στην κα-
τανομή της τροφής να είναι ένα δίκαιο και 
σωστό πολιτικό κίνημα; Αν το σώμα παρα-
μένει στο επίπεδο της αναγκαιότητας, φαί-
νεται τότε ότι καμιά πολιτική προσέγγιση 
της ελευθερίας δεν μπορεί να είναι ενσώ-
ματη» (σελ. 62-63).
 Η Μπάτλερ θεωρεί ως καταγωγικό 
τόπο του αποκλεισμού των αναγκαιοτήτων 
της ζωής από την πολιτική σφαίρα την Αν-
θρώπινη κατάσταση (1958), στην οποία η 
Άρεντ διαχωρίζει εμφατικά την «ιδιωτική 
σφαίρα, ως σφαίρα εξάρτησης και αδράνει-
ας, από τη δημόσια, ως σφαίρα ανεξάρτη-
της δράσης» (σελ. 60). Σε αντίθεση με τη 
ζωή του νου που υπάγεται στη δημόσια 
σφαίρα, η ζωή του σώματος, για την Άρεντ, 
υπάγεται στην ιδιωτική σφαίρα, η οποία ως 
τέτοια περιλαμβάνει το πεδίο της ανάγκης, 
της αναπαραγωγής της υλικής ζωής, της 
σεξουαλικότητας. Το σώμα που ασχολείται 
μόνο με ζητήματα επιβίωσης, με την αναπα-
ραγωγή των υλικών συνθηκών της ύπαρξής 
του και την ικανοποίηση των βασικών του 
αναγκών, δεν είναι ακόμα το «πολιτικό» 
σώμα. 
 Βέβαια, η Άρεντ δεν αρνείται ότι, 
προκειμένου να εμφανιστούμε στην πολιτι-
κή σκηνή, πρέπει το σώμα μας να εισέλθει 
στο οπτικό και ακουστικό πεδίο. Ωστόσο, 
εκείνο που, κατά την Μπάτλερ, δεν λαμβά-
νει υπόψη η Άρεντ είναι ότι το σώμα αυτό 
αποτελεί ένα σώμα που πεινάει και διψάει, 
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γήσει σημασίες με τρόπους που έρχονται 
σε αντίθεση με τον τρόπο που μιλάει, ή 
που αμφισβητούν την ομιλία ως υποδειγ-
ματική στιγμή του. Για παράδειγμα, η χει-
ρονομία, η ακινησία, το άγγιγμα, η ομαδι-
κή κίνηση αποτελούν τρόπους επιτέλεσης 
που δεν μπορούν να αναχθούν περιοριστι-
κά στη διατύπωση της σκέψης μέσω του 
λόγου (σελ. 109). Μπορεί, ορισμένες φο-
ρές, η συντονισμένη επιτελεστική δράση 
που χαρακτηρίζει την αντίσταση να υπάρ-
χει στον προφορικό λόγο, αλλά μπορεί να 
υπάρχει και στις σωματικές χειρονομίες 
της σιωπής, της κίνησης και της άρνησης 
να κινηθούμε.  
 Η Μπάτλερ δανείζεται τον όρο 
«επιτελεστικότητα» (performativity) από 
τον Τζ. Λ. Ώστιν (J. L. Austin), ο οποίος, 
στο σπουδαίο του βιβλίο Πώς να κάνου-
με πράγματα με τις λέξεις (1962), προβαί-
νει στη διάκριση μεταξύ διαπιστωτικών 
γλωσσικών εκφορών, δηλαδή εκφορών 
που «‘περιγράφουν’ ή ‘καταγράφουν’ ή 
διαπιστώνουν κάτι» (για παράδειγμα «Η 
γάτα είναι στα κεραμίδια»), και οι οποί-
ες ως τέτοιες μπορούν να είναι ψευδείς ή 
αληθείς, και επιτελεστικών γλωσσικών εκ-
φορών, όπου «το να εκφέρεις την πρόταση 
είναι το να κάνεις –ή μέρος του να κάνεις– 
μια πράξη, που με τη σειρά της δεν θα πε-
ριγραφόταν φυσιολογικά ως το να λες, ή 
‘μόνο’ να λες, κάτι» (Ώστιν, 2003, σελ. 24). 
Οι επιτελεστικές εκφορές κάνουν μια σει-
ρά από γεγονότα να συμβούν, όπως όταν, 
για παράδειγμα, λέει ο δήμαρχος κατά τη 
γαμήλια τελετή «Σας ονομάζω συζύγους», 
παράγοντας παντρεμένα ζευγάρια ως συ-
νέπεια της εκφοράς του. 
 Για την Μπάτλερ, η έννοια της επι-
τελεστικότητας στάθηκε σημαντική για 
την επεξήγηση του φύλου ως μιας σειράς 
επιτελέσεων που παράγουν «άνδρες» ή 
«γυναίκες», αλλά και για την απόκλιση 
από τις νόρμες του φύλου. Η αλήθεια είναι 
ότι, από τη δημοσίευση του βιβλίου της 
Αναταραχή φύλου το 1989 μέχρι σήμερα, 
μια μετατόπιση ενδιαφέροντος καταγρά-
φεται στο έργο της. Η θεωρία της επιτε-
λεστικότητας του κοινωνικού φύλου που 
ανέπτυξε στα πρώτα της έργα έδωσε τη 
θέση της σε ένα στοχασμό για την τρωτό-

θεωρεί ότι η δράση μπορεί να αναληφθεί 
στο όνομα αυτής της έλλειψης υποστήρι-
ξης, όπως συμβαίνει σήμερα με τα κινήμα-
τα κατά της επισφάλειας. Σε πολλές περι-
πτώσεις, τα υλικά μέσα υποστήριξης της 
δράσης δεν είναι απλώς μέρος της δράσης, 
αλλά είναι επίσης το αντικείμενο του αγώ-
να, ιδίως στις περιπτώσεις που η πολιτική 
δράση αφορά την τροφή, την απασχόλη-
ση, την κινητικότητα του σώματος και την 
πρόσβαση στους θεσμούς. «Δεν μπορού-
με να δράσουμε χωρίς μέσα υποστήριξης», 
όπως σημειώνει η Μπάτλερ, «και, ωστόσο, 
πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα μέσα υπο-
στήριξης που θα μας επιτρέπουν να δρούμε 
ή, ακόμα, που αποτελούν θεμελιώδη στοι-
χεία της δράσης μας» (σελ. 92). Έτσι, δεν εί-
ναι μόνο ότι πρέπει να ζούμε, προκειμένου 
να δρούμε πολιτικά, αλλά και ότι πρέπει να 
δράσουμε πολιτικά, προκειμένου να δια-
σφαλίσουμε τις προϋποθέσεις της ύπαρξής 
μας (σελ. 76). Η συνάθροιση των επισφα-
λών είναι μια μορφή δράσης που διεκδικεί 
τις προϋποθέσεις για να υπάρχει δράση και 
ζωή (σελ. 28). Συνεπώς, για την Μπάτλερ, 
ο επιτελεστικός αγώνας των σωμάτων ενά-
ντια στην επισφάλεια, ένας αγώνας διεκδί-
κησης ενός μέλλοντος που θα μας επιτρέ-
πει να ζούμε με νέους κοινωνικούς τρόπους 
ύπαρξης και όχι ενός μέλλοντος πολιτικά 
επιβαλλόμενης επισφάλειας, είναι ένας πο-
λιτικός αγώνας. 

Η επιτελεστικότητα πέραν της ομιλίας

Σύμφωνα με την Μπάτλερ, το πολιτικό ορί-
ζεται, για την Άρεντ, από τη δράση, στην 
οποία περιλαμβάνεται και η ενεργητική 
έννοια της ομιλίας. Η ομιλία εμπλέκεται 
στη δράση της δημόσιας σφαίρας, της δι-
αβούλευσης και της πολιτικής, έτσι ώστε η 
εμπρόθετη και ενεργή διάσταση του λόγου 
να συνδέεται με την επιτελεστική διάσταση 
της πολιτικής. Ωστόσο, για την Μπάτλερ, 
ο τρόπος με τον οποίο τα σώματα συγκε-
ντρώνονται στον δρόμο ή στις πλατείες, 
τραγουδάνε ή φωνάζουν συνθήματα ή μέ-
νουν σιωπηλά μπορεί να είναι μέρος της 
επιτελεστικής διάστασης της πολιτικής. Το 
σώμα μπορεί να εμφανιστεί και να δημιουρ-

σώματος δεν μπορεί να διαχωριστεί από 
την τεχνολογία που αυτό χρησιμοποιεί. 
Η ενεργοποίηση του τεχνικού μέσου είναι 
κομμάτι της ίδιας της δράσης του σώμα-
τος. Όπως σημειώνει: «Αυτό που κάνουν 
τα σώματα στο δρόμο, όταν διαδηλώ-
νουν, συνδέεται θεμελιωδώς με αυτό που 
κάνουν οι συσκευές και οι τεχνολογίες 
επικοινωνίας όταν ‘καλύπτουν’ όσα συμ-
βαίνουν στο δρόμο» (σελ. 116). Η τεχνο-
λογία βοηθάει να εδραιωθούν νέες μορφές 
πολιτικής δράσης, γι’ αυτό και όταν η λο-
γοκρισία, ή η βία, στρέφεται ενάντια στα 
σώματα αυτά, στρέφεται και ενάντια στην 
πρόσβασή τους στα μέσα ενημέρωσης, 
προκειμένου να εξασφαλίσει τον ηγεμονι-
κό έλεγχο πάνω στο ποιες εικόνες θα ταξι-
δέψουν και ποιες όχι (σελ. 115). Συνεπώς, 
η δημόσια σφαίρα δεν εποικείται μόνο από 
τα σώματα και τις ανάγκες τους, αλλά και 
από τις τεχνολογίες που αυτά χρησιμοποι-
ούν όταν συναθροίζονται ή για να συνα-
θροίζονται.

Επισφαλής ζωή και ηθική της συνοίκησης

Στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, με τον τίτ-
λο «Ευάλωτη ζωή και η ηθική της συνοίκη-
σης», η Μπάτλερ επιχειρεί να δείξει ότι μια 
πολιτική των συμμαχιών βασίζεται σε μια 
ηθική της ανταπόκρισης και της συνοίκη-
σης ή την απαιτεί. Ενίοτε, εικόνες και περι-
γραφές οδύνης, εξαθλίωσης, βασανισμών 
ή εκμετάλλευσης που μας έρχονται από 
διάφορα μέρη του κόσμου, λειτουργούν 
ως ηθική έκκληση, αναγκάζοντάς μας να 
ενδιαφερθούμε για γεγονότα που συμβαί-
νουν αλλού, μακριά μας. Μας παρακινούν 
να δράσουμε, δηλαδή να εκφράσουμε την 
αντίθεσή μας και να καταγράψουμε την 
αντίστασή μας στις καταστάσεις αυτές 
με χειροπιαστά πολιτικά μέσα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, βλέπουμε και συμμετέχουμε 
σε δεσμούς αλληλεγγύης που αναδύονται 
διασχίζοντας τον χώρο και τον χρόνο. Σε 
τέτοιες στιγμές, ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με μια ηθική απαίτηση που βρίσκεται πέρα 
από τη βούλησή μας, που έρχεται από έξω 
και μας επιβάλλεται χωρίς τη συγκατάθε-
σή μας. Για την Μπάτλερ, που στο συγκε-
κριμένο σημείο ακολουθεί τον Εμμανουέλ 

τητα και την επισφαλή ζωή. Ωστόσο, στις 
Σημειώσεις, η έννοια επανέρχεται με έναν 
περισσότερο πολιτικά αισιόδοξο τρόπο για 
να αναφερθεί ευρέως σε εκείνο που ποιεί η 
συνάθροιση: την ικανότητά της να δημι-
ουργεί τους όρους της δικής της πολιτικής 
δράσης και, κατά τη διαδικασία, να δίνει 
πνοή σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και κοινωνικής δικτύωσης

Όπως υποστηρίζεται στο κεφάλαιο «Συμ-
μαχίες σωμάτων και πολιτική του δρόμου» 
του βιβλίου, οι δημόσιες συναθροίσεις γίνο-
νται πολιτικά ισχυρές όταν υπερβαίνουν τις 
τοπικές τους διαστάσεις. Συνεπώς, τα μέσα 
ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, 
διευρύνοντας χωροχρονικά τη σκηνή της 
συνάθροισης, αποτελούν μέρος της σκηνής 
και της δράσης. Υπάρχουν πολλά τοπικά 
συμβάντα που δεν καταγράφονται και δεν 
μεταδίδονται ποτέ. Όταν όμως το συμβάν 
ταξιδεύει και καταφέρνει να προκαλέσει 
και να συντηρήσει παγκόσμια κατακραυγή 
και πίεση, τότε το τοπικό «πρέπει να εδραι-
ωθεί ξανά και ξανά σε ένα κύκλωμα που, σε 
κάθε στιγμή του, το υπερβαίνει» (σελ. 115).
 Οι εικόνες από τις εξεγέρσεις των 
τελευταίων ετών μπόρεσαν να ταξιδέψουν 
στον κόσμο και κατάφεραν να προκαλέ-
σουν και να συντηρήσουν είτε την παγκό-
σμια κατακραυγή και πίεση είτε ένα κύμα 
αλληλεγγύης. Αυτό συνέβη επειδή υπήρ-
χαν κάποιοι μεταξύ των συναθροισμένων 
που κρατούσαν την κάμερα ή το κινητό 
και έστελναν εικόνες και μηνύματα, πρό-
σωπο με πρόσωπο με εκείνους στους οποί-
ους αντιτίθεντο, απροστάτευτοι, ευάλωτοι, 
ακόμα και χτυπημένοι. Ίσως κάποιες φορές 
οι επιθέσεις που δέχονταν από τις δυνάμεις 
καταστολής να αποτελούσαν προσπάθεια 
να καταστραφεί η κάμερα και ο χρήστης 
της, ώστε η εικόνα να σταματήσει να ταξι-
δεύει. Έτσι, η ελευθερία των μέσων να με-
ταδίδουν στιγμιότυπα από τα σημεία δημό-
σιας συνάθροισης είναι η ίδια μια άσκηση 
ελευθερίας, ιδίως όταν αφορά άτυπα μέσα, 
από τον δρόμο, που καταγράφουν αυθόρ-
μητα τη στιγμή και δεν την κατασκευάζουν. 
Συνεπώς, για την Μπάτλερ, η δράση του 
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για μια αντίληψη της ηθικής υποχρέωσης 
που θα θεμελιώνεται στην επισφάλεια» 
(σελ. 145-146) ή «[…] από τη στιγμή που 
η ζωή θα γίνει αντιληπτή ως εξίσου σημα-
ντική και αλληλεξαρτώμενη, ακολουθούν 
διάφορα ηθικά συμπεράσματα» (σελ. 58). 
Αντιθέτως, το έργο του Λεβινάς έχει ως 
σκοπό να πάει πέρα από την οντολογία, 
πέρα από το «είναι», είτε πρόκειται για 
το είναι του ναρκισσιστικού ατομικισμού 
είτε για το είναι των αλληλοεξαρτώμενων 
ανθρώπινων όντων. Η ηθική για τον Λεβι-
νάς είναι αναρχική, αθεμελίωτη. Δεν είμα-
στε ηθικά υπεύθυνοι απέναντι στον άλλο 
επειδή η ζωή του καθενός μας εξαρτάται 
από τη ζωή του άλλου. Η ευθύνη μας για 
τον άλλο δεν απορρέει από κάποιο κοινό 
οντολογικό χαρακτηριστικό της ύπαρξής 
μας. Κεντρική έννοια του έργου του Ολό-
τητα και άπειρο (1961) είναι αυτό που απο-
καλεί παραδόξως «σχέση χωρίς σχέση» (le 
rapport sans rapport) (Levinas, 1989, σελ. 
92). Η σχέση μου με τον άλλο αποτελεί 
σχέση ανάμεσα σε όντα που παραμένουν 
απόλυτα όντα μέσα σε αυτή τη σχέση, δη-
λαδή που δεν μπορούν να αναχθούν το 
ένα στο άλλο. Ο Άλλος είναι «απολύτως 
άλλος», δηλαδή βρίσκεται εκείθεν κάθε 
γνώσης που μπορώ να έχω γι’ αυτόν. Εάν 
ο Άλλος καταστεί αντικείμενο γνώσης ή 
εμπειρίας (η γνώση μου, η εμπειρία μου), 
τότε αμέσως η ετερότητά του έχει συντρι-
φθεί. Έτσι ο Λεβινάς πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει παράδοξες διατυπώσεις στην προ-
σπάθεια να αποφύγει την επιστροφή του 
στην οντολογία από την οποία προσπαθεί 
να δραπετεύσει. Όπως σημειώνει ο Κόλιν 
Ντέιβις (Colin Davis): «[…] η περιγραφή 
της σχέσης με τον Άλλο ως σχέσης υπο-
νοεί μια ολοποιητική προοπτική βάσει της 
οποίας τόσο ο εαυτός όσο και ο άλλος 
αντιμετωπίζονται σαν να μοιράζονται ένα 
κοινό έδαφος, πράγμα το οποίο έχει ως 
συνέπεια ο Άλλος να καθίσταται ακριβώς 
μια άλλη εκδοχή του Ιδίου» (Davis, 1996, 
σελ. 45). 

Λεβινάς (Emmanuel Lévinas), οι άλλοι μάς 
καλούν, και αυτό είναι εφικτό λόγω μιας 
πρωταρχικής δεκτικότητας ή «τρωτότη-
τας», όπως την αποκαλεί η ίδια, που μας 
καθιστά ευαίσθητους στα αιτήματα των 
άλλων, τα οποία δεν αναμένουμε εκ των 
προτέρων και για τα οποία δεν υπάρχει κά-
ποια επαρκής προετοιμασία. Η ηθική υπο-
χρέωση μάς εγκαθιδρύει ως πλάσματα που 
ορίζονται, θεμελιωδώς, από αυτή την ηθική 
σχέση. Σχέση που δεν είναι μια αρετή που 
έχει ή που ασκεί κάποιος, αλλά είναι προγε-
νέστερη από οποιαδήποτε ατομική έννοια 
του εαυτού. Αν νιώθουμε την υποχρέωση 
να αποκριθούμε στα αιτήματα των άλλων, 
αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε ήδη υπόλο-
γοι απέναντί τους. Δηλαδή, αυτή η δεκτι-
κότητα και η τρωτότητα μάς συγκροτούν 
στο πιο θεμελιώδες επίπεδο και βρίσκονται 
εκεί, θα λέγαμε, πριν από οποιαδήποτε 
εκούσια απόφαση να ανταποκριθούμε στο 
κάλεσμα του άλλου. 

Επανεξετάζοντας τη σχέση μεταξύ Μπάτ-
λερ και Λεβινάς

Δεν είναι μόνο στις Σημειώσεις που προ-
σφεύγει στον Λεβινάς η Μπάτλερ –παρά 
τις όποιες επιφυλάξεις της, ιδίως αναφορι-
κά με την ηθικά προβληματική στάση του 
απέναντι στους Παλαιστινίους–, προκειμέ-
νου να οικοδομήσει μια έννοια ηθικής ευ-
θύνης απέναντι στους άλλους. Στο βιβλίο 
της Επισφαλής ζωή (Precarious Life, 2004, –
το οποίο στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ως 
Ευάλωτη ζωή), του αφιερώνει το ομότιτλο 
κεφάλαιο, ενώ στο Λογοδοτώντας για τον 
εαυτό (2005) το υποκεφάλαιο με τίτλο «Λα-
πλάνς και Λεβινάς: Η πρωτοκαθεδρία του 
Άλλου» (σελ. 135-158). Ωστόσο, θεωρούμε 
ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ 
των δύο, που στη διεθνή βιβλιογραφία έχει 
περάσει μάλλον απαρατήρητη. Αυτή η δια-
φορά συνίσταται στο ότι η Μπάτλερ αντλεί 
μια έννοια ηθικής ευθύνης από την οντο-
λογική κατάσταση της ανθρώπινης αλλη-
λεξάρτησης και τα παρεπόμενά της που 
είναι η τρωτότητα και η επισφάλεια. Για 
παράδειγμα, στις Σημειώσεις γράφει: «Σκο-
πός μου δεν είναι να αποκαταστήσω τον 
ανθρωπισμό, αλλά, αντίθετα, να αγωνιστώ 

είμαστε μολαταύτα μη επιλεγμένοι μαζί» 
(σελ. 142).
 Η συγγραφέας αναγνωρίζει ότι 
τόσο ο Λεβινάς όσο και η Άρεντ αμφισβη-
τούν την κλασική φιλελεύθερη αντίληψη 
του ατομισμού, δηλαδή την ιδέα ότι τα 
άτομα εισέρχονται, εν γνώσει τους, σε ορι-
σμένες συμβάσεις που συνάπτονται σκό-
πιμα και οικειοθελώς και που συνεπάγο-
νται τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, όταν 
επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση 
της επισφάλειας με τις πρακτικές συνοί-
κησης, γίνεται εμφανής η περιορισμένη 
αντίληψη των δύο φιλοσόφων αναφορικά 
με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό σημαί-
νει ότι ο Λεβινάς, μολονότι κατανοούσε τη 
σημασία της τρωτότητας, δεν μπόρεσε να 
τη συνδέσει ξεκάθαρα με μια πολιτική του 
σώματος. Αντίστοιχα, ενώ η Άρεντ θεωρη-
τικοποίησε το πρόβλημα του ομιλούντος 
σώματος που αναδύεται στο «χώρο της 
εμφάνισης» ως κομμάτι κάθε εκδοχής της 
πολιτικής δράσης, περιόρισε τις ανάγκες 
του σώματος στην ιδιωτική σφαίρα. 

Τι καινούργιο κομίζουν οι Σημειώσεις;

Σε σχέση με τα έργα Ευάλωτη ζωή και 
Frames of War, οι Σημειώσεις προσφέρουν, 
όπως παρατηρεί ο Μίκο Γιόρονεν (Mikko 
Joronen), «ένα φυσικό και αναμενόμενο 
βήμα στη θεωρητικοποίηση της έννοιας 
της επισφάλειας». Το βιβλίο αυτό «επε-
κτείνει τη συζήτηση από τον ρόλο που δι-
αδραματίζει η επισφάλεια στις πράξεις πο-
λέμου (και συνεπώς στη διακυβέρνηση)» 
στον ρόλο που «διαδραματίζει στις πρα-
κτικές αντίστασης», καλύπτοντας αρκετά 
νέα πεδία που σχετίζονται κυρίως, αλλά 
όχι αποκλειστικά, με τους πολλαπλούς 
επιτελεστικούς τρόπους με τους οποίους 
τα συναθροισμένα σώματα των ευάλω-
των αξιώνουν δικαιώματα και αναγνώρι-
ση (Joronen, 2017, σελ. 241). Η τρέχουσα 
εστίαση της Μπάτλερ αφορά τους σχη-
ματισμούς συμμαχιών μεταξύ πληθυσμών 
και ομάδων που θεωρούνται αναλώσιμα 
είδη και τη λειτουργία της επισφάλειας ως 
διαμεσολαβητικού όρου, ως συνδετικού 
κρίκου μεταξύ ομάδων που ίσως δεν έχουν 
πολλά κοινά. Με τις Σημειώσεις η συγγρα-

Η Άρεντ και η ηθική της συνοίκησης

Η αντίληψη της Μπάτλερ περί ηθικής ευ-
θύνης συμπληρώνεται με μια ηθική της 
συνοίκησης, στοιχεία για την οποία αντλεί 
από την Άρεντ. Στο βιβλίο της Ο Άιχμαν 
στην Ιερουσαλήμ (1963), η Άρεντ υποστη-
ρίζει πως ο Άιχμαν και οι ανώτεροί του 
δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν ότι, 
όποιοι κι αν είμαστε «εμείς», είμαστε επί-
σης εκείνοι που δεν επιλέχθηκαν ποτέ, που 
εμφανίζονται σ’ αυτόν τον πλανήτη χωρίς 
τη συγκατάθεση κανενός και ανήκουν, από 
την αρχή, σε έναν ευρύτερο πληθυσμό και 
σε έναν πλανήτη που πρέπει να επιβιώσει. 
Κανένας από εμάς δεν έχει μεγαλύτερο δι-
καίωμα στο «εδώ» από οποιονδήποτε άλ-
λον, έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίζει 
ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Ως 
εκ τούτου, αν είχαν κατανοήσει ότι αυτή 
η κοινή κατάσταση συνοίκησης δεν είναι 
αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, θα είχαν 
συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν ελεύθεροι 
να αποφασίσουν ποιοι θα ζήσουν και ποιοι 
θα πεθάνουν. Επιπλέον, η ετερογένεια του 
πληθυσμού της γης είναι μια αμετάκλητη 
προϋπόθεση της ίδιας της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής. Τόσο η κοινωνική όσο και 
η πολιτική ζωή προϋποθέτουν την πολλα-
πλότητα, η οποία μας έχει δοθεί πριν από 
κάθε επιλογή, και συνεπώς η καταστροφή 
της επιφέρει την καταστροφή τόσο της κοι-
νωνικής όσο και της πολιτικής ζωής. Ωστό-
σο, πέρα από το απλό γεγονός ότι ζούμε 
μαζί με κάποιους που δεν τους επιλέξαμε 
και με τους οποίους μπορεί να μην έχουμε 
καμία άμεση αίσθηση κοινωνικού συνανή-
κειν, έχουμε επίσης την υποχρέωση να προ-
στατεύουμε αυτές τις ζωές και την ανοιχτή 
πολλαπλότητα που αποτελεί ο παγκόσμιος 
πληθυσμός. Αυτή ακριβώς η έννοια της μη 
επιλεγμένης συνοίκησης υποδηλώνει όχι 
μόνο τον αμετάκλητα πολλαπλό ή ετερο-
γενή χαρακτήρα του πληθυσμού της γης 
και την υποχρέωση να προστατεύουμε 
αυτή την πολλαπλότητα, αλλά και το ίσο 
δικαίωμα όλων να κατοικούν στη γη και, 
επομένως, μια δέσμευση στην ισότητα και 
την αλληλεγγύη (σελ. 139). Για την Μπάτ-
λερ, «είμαστε όλοι μη επιλεγμένοι, αλλά 
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ένα από τα παλαιότερα και άλυτα ζητήμα-
τα της ριζοσπαστικής πολιτικής: το ζήτημα 
της οργάνωσης» (Menke, 2016). 

Λίγα λόγια για την ελληνική έκδοση

Οι Σημειώσεις για μια επιτελεστική θεω-
ρία της συνάθροισης είναι ένα ιδιαίτερα 
ευανάγνωστο βιβλίο, καθώς διατηρεί το 
απλό ύφος της διάλεξης. Η μετάφρασή 
του στα ελληνικά από τον Μιχάλη Λαλιώ-
τη είναι σε ρέοντα λόγο, ακριβής και εύ-
ληπτη. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά 
αξιέπαινο. Βέβαια, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
η μετάφραση δεν μπόρεσε να δώσει λύση 
στην απόδοση του ομολογουμένως δύ-
σκολου όρου precariousness. Επίσης, το 
επίθετο precarious άλλοτε αποδίδεται ως 
επισφαλής και άλλοτε ως ευάλωτος, ίσως 
ως αποτέλεσμα μιας προηγούμενης μετα-
φραστικής επιλογής, δηλαδή της απόδο-
σης του τίτλου του βιβλίου της Μπάτλερ 
Precarious Life ως Ευάλωτη ζωή και όχι ως 
Επισφαλής ζωή, όπως θα έπρεπε. Ο όρος 
dispossession μεταφράζεται ως αποστέρη-
ση, επιλογή διαφορετική από την απόδο-
ση του όρου αυτού ως απ-αλλοτρίωση στο 
ομώνυμο βιβλίο των Μπάτλερ και Αθανα-
σίου. Επιμελημένη και καλαίσθητη η ελλη-
νική έκδοση των Σημειώσεων επαληθεύει 
τις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει ο 
εκδοτικός οίκος Angelus Novus.

Υποσημειώσεις 

1  Βλ., επίσης, τον ορισμό που δίνει η 
Μπάτλερ στο Σημειώσεις, σελ. 47.

2   Σε μια ανάλογη θέση σχετικά με τη 
μη συμπερίληψη των μη ανθρωπίνων 
όντων στις αναλύσεις της Μπάτλερ 
καταλήγει και η Κέλυ Όλιβερ (Oliver, 
2015, σελ. 474). 

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση 

Άρεντ, Χ. (2017). Οι απαρχές του ολοκλη-
ρωτισμού. Δεύτερο μέρος: Ιμπεριαλισμός 
(μτφρ. Β. Τομανάς). Θεσ/νίκη: Νησίδες.

φέας επιχειρεί να καταδείξει τη φύση μιας 
επιτελεστικής πολιτικής που σε συνθήκες 
επισφάλειας και επισφαλειοποίησης ανα-
δύεται μέσα από αυτές και ενάντια σε αυτές 
υπέρ μιας βιώσιμης ζωής. Μια τέτοια μορ-
φή πολιτικής αντίστασης επαναφέρει στην 
πολιτική σκηνή αυτά που συχνά αποκλείο-
νται στο όνομα της πολιτικής: το σώμα, την 
τρωτότητα και την επισφάλειά του, καθώς 
και την εξάρτησή του για τη βιωσιμότητά 
του από άλλα σώματα και από ποικίλες υλι-
κές υποδομές, όπως και από έναν βιώσιμο 
πλανήτη. Έτσι, ο εναγκαλισμός της αλλη-
λεξάρτησης και η εναντίωση στην πολιτικά 
επιβαλλόμενη επισφάλεια αποτελούν, για 
την Μπάτλερ, την κοινή παράμετρο που δι-
έπει πολλά σύγχρονα κοινωνικά κινήματα.
 Όπως ήταν αναμενόμενο οι απόψεις 
αυτές δεν έμειναν άμοιρες κριτικής. Η Τέα 
Ριοφράνκος (Thea Riofrancos) ισχυρίζεται 
ότι, στις Σημειώσεις, «είναι ασαφής η κοι-
νωνική μηχανική μέσω της οποίας η σωμα-
τική συνάθροιση δημιουργεί μακροχρόνια 
κοινωνικά αποτελέσματα». Ενώ η Μπάτλερ 
αναφέρει επανειλημμένα ότι τα σώματα μι-
λούν, δεν εξηγεί υπό ποιες προϋποθέσεις 
αυτό που «λένε» παρεμβαίνει και διαμορ-
φώνει τον κόσμο. Όπως σημειώνει η Ριο-
φράνκος: «[…] κάποιος ίσως θα ρωτούσε, 
πώς ακριβώς η υλοποίηση της δημοκρατίας 
και του κομμουναλισμού στο πλαίσιο των 
συναθροίσεων ή των καταλήψεων δημιουρ-
γεί τον κόσμο που προβάλλει. Η Μπάτλερ 
δεν παρέχει κάποια εξήγηση γύρω από 
αυτό» (Riofrancos, 2017, σελ. 263-264). 
 Αντίστοιχα, στη δική του βιβλιοκρι-
σία για τις Σημειώσεις, ο Κρίστοφ Μένκε 
(Christoph Menke) υποστηρίζει ότι δεν 
αρκεί η «θεατρικότητα» της δημόσιας συ-
νάθροισης για να τη μετατρέψει από «μια 
επιτελεστική υλοποίηση από σώματα» σε 
χειραφετητικό πολιτικό υποκείμενο. Κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει την εμβάθυνση στη 
σχέση της με εκείνο στο οποίο εναντιώνε-
ται, δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό, πράγ-
μα που σημαίνει ότι χρειάζεται τη θεωρία, 
όσο και τον συσχετισμό της με άλλες συ-
ναθροίσεις ή αγώνες. Ως εκ τούτου, για 
τον Μένκε, «φαίνεται ότι, αργά ή γρήγο-
ρα, και η πολιτική των δημοσίων συναθροί-
σεων των σωμάτων έρχεται αντιμέτωπη με 

Βιογραφικό

Ο Γεράσιμος Κακολύρης είναι επίκουρος 
καθηγητής σύγχρονης ηπειρωτικής 
φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 
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Ι.

Ας ξεκινήσουμε με τα λόγια της Χλόης 
Κολύρη:

Μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια 
έγινε μια εκπληκτική μεταστροφή: 
όπως ακριβώς το φύλο, προσκολ-
λημένο στο σώμα, άρα κεντρικό 
και κυριαρχικό, στήριξε μέσω των 
βαθμών συγγένειας τη συγκρότη-
ση της κοινωνίας, τώρα γίνεται το 
κύριο έρεισμα για την πολιτική αμ-
φισβήτηση της ίδιας αυτής κοινω-
νίας. Από τα γκέτο των queer και 
των drag queens μέχρι τα πιο αυ-
στηρά και συντηρητικά πανεπιστή-
μια ή τους πολιτικούς κύκλους όπου 
παίρνονται αποφάσεις, δεν γινόταν 
αυτό να μη ληφθεί υπ’ όψιν (Κολύ-
ρη, 2017, σελ. 59-60).

Είναι, πράγματι, τόσο κομβικός ο ρόλος 
του φύλου ως οχήματος για την αμφισβή-
τηση των κυρίαρχων δομών των δυτικών 
κοινωνιών των αρχών του εικοστού πρώ-
του αιώνα; Και πόση αξία μπορεί να έχει 
ένα ακόμη βιβλίο για το φύλο; Για ποιους 
λόγους έχει ουσιαστική σημασία να συνε-
χίσουμε να συζητάμε για τους τρόπους συ-
γκρότησης της έμφυλης ταυτότητας των 
υποκειμένων στο πλαίσιο των κυρίαρχων 
καθεστώτων αλήθειας και τις συντονισμέ-
νες απόπειρες κανονικοποίησης της σεξου-
αλικότητας, που έχουν ως προϋπόθεση και 
επακόλουθό τους την απόρριψη οποιασδή-
ποτε «απόκλισης» από το κυρίαρχο μοντέ-
λο του διπολικού φύλου (άνδρας-γυναίκα) 

και της ετεροκανονικότητας; Με άλλα 
λόγια, γιατί να συνεχίσουμε να συζητά-
με για το πώς το φύλο, όπως υπογραμμί-
ζει η Judith Butler, «αποτελεί μια από τις 
νόρμες που καθιστούν εξαρχής βιώσιμο 
το ‘υποκείμενο’, αυτή που πιστοποιεί ότι 
ένα σώμα έχει τα προσόντα να ζήσει μέσα 
στην επικράτεια του πολιτισμικά διανοη-
τού»; (Μπάτλερ, 2008, σελ. 43)
 Ενδεχομένως, η απάντηση στα πα-
ραπάνω ερωτήματα να έρχεται μέσα από 
την πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης του γνωστού, παλαί-
μαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Τσιάρτα. 
Συγκεκριμένα, στις 18 Απριλίου 2018, με 
αφορμή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την 
προώθηση των θεσμών της αναδοχής και 
υιοθεσίας», το οποίο δίνει σε ομόφυλα 
ζευγάρια τη δυνατότητα αναδοχής –όχι, 
όμως, και υιοθεσίας– έγραψε στο λογα-
ριασμό του στο Facebook:

Κανένα νομοσχέδιο δε θα μας επι-
βάλει τις ανώμαλες και αρρωστη-
μένες επιθυμίες σας. Φυσικά και 
σεις οι διαφορετικοί έχετε τα ίδια 
δικαιώματα όπως όλοι μας. Το να 
θέλετε όμως να μας επιβάλετε μη 
φυσιολογικά ήθη, ανωμαλίες και 
παραλογισμούς πάει πολύ. […] 
Θέλετε να αλλοιώσετε την Ελ-
λάδα αλλά δε θα τα καταφέρεται 
(sic!) όσο θα προκαλείται (sic!) 
και θα θέλετε να δημιουργήσετε 
αρρωστημένα πρότυπα (Sport24, 
2018). 

Κατά την γνώμη μου, όσο εξακολουθούν 

Περίληψη: Το παρόν κείμενο αποτελεί μια επεξεργασμένη εκδοχή του κειμένου που διαβάστηκε 
στην παρουσίαση του βιβλίου της Χλόης Κολύρη Το φύλο σαν δόλωμα. Ψυχανάλυση, πολιτική 
και τέχνη (Πατάκης, 2017), στο βιβλιοπωλείο Επί Λέξει, στις 24/4/2018. Στόχος του κειμένου 
είναι να παρουσιαστούν τα βασικά σημεία του βιβλίου και, ακολούθως, κάποιες σκέψεις σχετικά 
με το ζήτημα του φύλου στις σύγχρονες βιοπολιτικές κοινωνίες.

Το φύλο σαν δόλωμα;
Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο της Χλόης Κολύρη 

Το φύλο σαν δόλωμα. Ψυχανάλυση, πολιτική και τέχνη  

Βάσια Λέκκα
«μεροληπτική γραμματική» που προσδί-
δει οντολογική ισχύ σε κυρίαρχες μεταφο-
ρές και αποφάνσεις. Είναι, άλλωστε, χα-
ρακτηριστικό ότι, παρά τη στροφή των 
τελευταίων ετών σε πολιτικά ορθότερες 
εκφορές του λόγου, είναι αρκετά τα πα-
ραδείγματα από τη γλώσσα της καθημε-
ρινότητας, η οποία επιβάλλει, ακόμη, σε-
ξιστικού τύπου διχοτομήσεις. Πόσοι και 
πόσες εξ ημών δεν εξακολουθούμε να μι-
λάμε για πατρικό αντί για γονεϊκό σπίτι, 
για υιοθεσία αντί για τεκνοθεσία, για να 
επικαλεστώ μόνο κάποιες από τις γλωσ-
σικές επιβολές που, εν είδει αυτοματισμού, 
αναπαράγουμε; Την ίδια στιγμή, η Κολύρη 
υπογραμμίζει ότι, μέσω αυτών των εξαιρέ-
σεων και αποκλεισμών από τον κυρίαρχο 
λόγο, αναδεικνύεται τελικά ότι «[ο] δυτι-
κός πολιτισμός φοβάται τη διαφορά και 
ευνοεί την ομοιότητα, και γι’ αυτό σταθε-
ροποιεί το φύλο σε μια σταθερή εικόνα, 
μην επιτρέποντας τη συνεχή του μεταμόρ-
φωση, και το παραδίδει στην αναγκαιότη-
τα διαγράφοντας το τυχαίο και το δυνατό» 
(στο ίδιο, σελ. 41). Μάλιστα, δεν αμελεί να 
επισημάνει και τη διαφοροποίηση άλλων 
πολιτισμών, όπου συναντάμε περισσότερα 
των δύο φύλα, αποφεύγοντας ένα, μάλ-
λον σύνηθες, ατόπημα –κυρίως παλαιότε-
ρων γενιών φεμινιστριών– να αντιμετω-
πίζεται η εμπειρία και ιστορική διαδρομή 
των έμφυλων ταυτοτήτων μονοδιάστα-
τα και ουσιοκρατικά, αποκλειστικά μέσα 
από το πρίσμα της δυτικής εμπειρίας της 
πατριαρχίας.
 Εμπνεόμενη από το δεύτερο και 
τρίτο κύμα φεμινισμού, η Κολύρη τονίζει 
τη σημασία των σπουδών φύλου και, κυ-
ρίως, των φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ+ κι-
νημάτων στην ανατροπή του κυρίαρχου 
διπολικού φύλου, εκφράζοντας, όμως, με 
παρρησία την ανησυχία της όχι μόνο για 
την ενδεχόμενη εξασθένηση της δυνα-
μικής τους λόγω της ενσωμάτωσής τους 
σε θεσμούς και πανεπιστημιακά τμήματα, 
αλλά, πρωτίστως, για το ότι τελικά

κάθε ομάδα άρνησης και αμφισβή-
τησης φύλου, φυλής ή κοινωνι-
κής τάξης κινδυνεύει να πέσει στη 

να αρθρώνονται και να ακούγονται απόψεις 
σαν την παραπάνω, βιβλία σαν της Χλόης 
Κολύρη είναι αναγκαίο να εξακολουθούν 
να γράφονται και να διαβάζονται...

ΙΙ. 

Με έναν αναντίρρητα ευφυή, προβοκατό-
ρικο τίτλο που μας εισάγει επιτυχώς στη 
βασική προβληματική που διατρέχει το βι-
βλίο, η Κολύρη μάς ταξιδεύει στις διαδρο-
μές του φύλου στη φεμινιστική και μεταφε-
μινιστική θεωρία, την ψυχανάλυση και την 
κριτική ψυχολογία, την πολιτική και τα κι-
νήματα, ακόμα και την τέχνη, για να διε-
ρευνήσει τα μονοπάτια

ανάμεσα στο δυαδικό βιολογικό 
φύλο των δύο γονάδων, στο ψυχα-
ναλυτικό φύλο μεταξύ του Ενός και 
του Δύο, ανάμεσα στο επιτελεστι-
κό, κατασκευασμένο από την κοι-
νωνία φύλο και στο φαινομενολο-
γικό φύλο που επιτρέπει σε κάθε 
διαφορετική μορφή του σεξουα-
λισμού να υπάρξει σαν ξεχωριστό 
φαινόμενο (Κολύρη, ό.π., σελ. 150).

Σε αυτό το ταξίδι, η Κολύρη συνομιλεί κρι-
τικά με ένα πλήθος φιλοσόφων, φεμινιστρι-
ών, ψυχαναλυτών και ψυχαναλυτριών, λο-
γοτεχνών· τον Sigmund Freud, τον Jacques 
Lacan και τη Luce Irigaray, τη Simon de 
Beauvoir και τον Maurice Merleau-Pon-
ty, αλλά και τους Gilles Deleuze και Fé-
lix Guattari, Michel Foucault και Judith 
Butler, μέχρι τους Oscar Wilde και Mar-
cel Proust, για να αναφέρω μόνο κάποιες 
από τις πλούσιες διακειμενικές της αναφο-
ρές. Στόχος της είναι να διερευνήσει τη δι-
αδρομή της έννοιας του φύλου σε διάφο-
ρα πεδία, τις δυνατότητές της όχι μόνο ως 
αναλυτικής κατηγορίας, αλλά και ως μέ-
σου διεκδίκησης της διαφοράς, καθώς και 
τις λογοθετικές πρακτικές που συγκροτούν 
την έμφυλη ταυτότητα και την έμφυλη δια-
φορά εντός του δυτικού πολιτισμού.
 Πράγματι, ακολουθώντας την Iriga-
ray, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλώσσα 
που «εξαναγκάζει» (στο ίδιο, σελ. 24), στη 
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«κατάστασης εξαίρεσης» σε όσες και 
όσους προσπαθούν να ξεγλιστρήσουν από 
τις επιβαλλόμενες κανονιστικές οριοθε-
τήσεις, ακόμη και εντός του πλαισίου του 
διπολικού φύλου –ας αναλογιστούμε, για 
παράδειγμα, τους σκοπέλους που, κατά 
κανόνα, συναντάει μια γυναίκα όταν επι-
λέγει να «κάνει καριέρα» σε έναν ανδρο-
κρατούμενο επαγγελματικό χώρο– δεν θα 
πρέπει να μας εκπλήσσει. Και τούτο, δι-
ότι ακολουθεί μια μακρά παράδοση του 
δυτικού πολιτισμού απέναντι σε όσες και 
όσους, σε κάθε ιστορικό πλαίσιο, ορίζο-
νται ως «μη κανονικοί», ως «παθολογι-
κές», ως «Άλλοι»· με άλλα λόγια, πρόκει-
ται για μια εκδήλωση και διάσταση, όπως 
γράφει κι η Κολύρη με αφορμή τα έμφυ-
λα στερεότυπα στους δύο Παγκόσμιους 
Πολέμους, του «πώς η εξουσία παράγει 
το κυρίαρχο αφήγημα κάθε εποχής κατα-
σκευάζοντας τους ρόλους που χρειάζεται» 
(Κολύρη, ό.π., σελ. 67) και, συνακόλουθα, 
θα συμπλήρωνα, του πώς αποκλείει τους 
ρόλους και τα σώματα που δεν χρειάζεται. 
Προς επίρρωση αυτού, μια σύντομη ανα-
φορά σε κάποια επεισόδια από την ιστο-
ρική διαδρομή της ομοφυλοφιλίας στον 
χρόνο αρκεί για να μας πείσει· άλλωστε, 
όπως επισημαίνει η Κολύρη, που αφιερώ-
νει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο του βιβλίου 
της στο queer, «[η] ιστορία των διακρίσε-
ων που υπέστησαν οι γυναίκες δεν μπορεί 
παρά να συμπληρωθεί με τους διωγμούς 
όσων ανήκαν σε ομάδες εκτός διπολικού 
φύλου, όπως οι ομοφυλόφιλοι» (στο ίδιο, 
σελ. 25).
 Αν μέχρι τουλάχιστον τον δέκα-
το όγδοο αιώνα ήταν η θρησκεία που είχε 
αναλάβει να διώκει και να τιμωρεί τους 
«σοδομίτες», τον δέκατο ένατο αιώνα 
ήταν η σειρά της ψυχιατρικής επιστήμης 
να συμπεριλάβει την ομοφυλοφιλία και 
γενικά τις «σεξουαλικές παρεκκλίσεις» 
στο πεδίο των διαγνώσεών της, με τους 
Carl Westphal (1833-1890) και Richard 
von Krafft-Ebing (1840-1902) να μιλούν 
πρώτοι για τα «ανάστροφα σεξουαλικά αι-
σθήματα» (Λέκκα, 2014, σελ. 16), εντάσ-
σοντάς τα στη σφαίρα του «παθολογικού» 
και μετατρέποντας, όπως χαρακτηριστικά 

παγίδα από την οποία προσπάθη-
σε να ξεφύγει, να περιχαρακωθεί 
και να εισπράξει από τον Λόγο την 
ταυτότητα του μόνου που γνωρί-
ζει την αλήθεια και να εκπέμψει μια 
νέα ηγεμονία και κυβερνησιμότητα 
(στο ίδιο, σελ. 82).

Εντοπίζει, δηλαδή, ορθά τον κίνδυνο να δι-
ολισθήσουν τα κινήματα αυτά στη χάραξη 
νέων διαχωριστικών γραμμών και οριοθε-
τήσεων αντίστοιχων με αυτές που θέλη-
σαν αρχικά να αποδομήσουν. Είναι γι’ αυ-
τούς τους λόγους που η πολιτική φύλου 
δεν μπορεί –και δεν πρέπει– να εξαντλεί-
ται αποκλειστικά σε «μέτρα ισονομίας που 
ανακουφίζουν επιβαρυμένες μειονότητες» 
(στο ίδιο, σελ. 17). Το ζητούμενο, δηλα-
δή, θα πρέπει να είναι η ουσιαστική ρήξη 
σε επίπεδο νοοτροπιών, λόγων και πρακτι-
κών· με άλλα λόγια, η άρθρωση λόγων και 
η χάραξη σημείων αντίστασης που να μας 
οδηγούν, όπως επισημαίνει ο Θανάσης Λά-
γιος, «αν όχι εκτός αυτού του πεδίου, του-
λάχιστον στα όριά του» (Λάγιος, 2013, σελ. 
31). Άλλωστε, η πρόσφατη ψήφιση του νό-
μου 4491/2017, τον Οκτώβριο του 2017, 
για τη νομική αναγνώριση της ταυτότη-
τας του φύλου, πέραν της αδιαμφισβήτη-
της σημασίας του νόμου σε επίπεδο συμβο-
λικό και πρακτικό, δεν είναι βέβαιο το κατά 
πόσο θα κατορθώσει να μεταλλάξει ουσι-
αστικά την καθημερινότητα όσων δεν επι-
τελούν «κανονικώς» το φύλο τους και να 
θέσει ένα τέλος στις τεράστιες δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν. Με τα περιστατικά 
σεξιστικής και έμφυλης βίας να είναι ακό-
μη και σήμερα καθημερινό φαινόμενο, όσοι 
και όσες φέρουν ένα σώμα, το οποίο «απο-
κλείστηκε ή εξοστρακίστηκε από την κύρια 
επικράτεια του φύλου» (Μπάτλερ, ό.π., σελ. 
81), και, άρα, όσοι και όσες δεν συγκροτού-
νται και επιτελούνται ως «σώματα με σημα-
σία», εξαναγκάζονται να κρύβουν, σαν άλ-
λοι Dorian Gray, το πορτρέτο του φύλου 
τους μέσα σε μυστικά δωμάτια, πίσω από 
καλά κλειδωμένες πόρτες.
 Η λειτουργία του φύλου ως ρυθ-
μιστικού ιδεώδους και η συνακόλου-
θη επιβολή μιας οδυνηρής και ατέρμονης 

της  προσωπικότητας» (Sociopathic 
personality disturbance), με τις επόμενες 
εκδόσεις του DSM, και παρά την, εκ πρώ-
της όψεως, αλλαγή της κυρίαρχης ρητο-
ρικής, απλώς να επικυρώνουν την ψυχι-
ατρικοποίηση της σεξουαλικής διαφοράς 
(Λέκκα, 2014, σελ. 18-21· DSM-I, 1952). 
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι 
το γεγονός ότι, με βάση τον ισχύοντα με-
ταναστευτικό νόμο, στα άτομα που είχαν 
διαγνωστεί με «κοινωνικοπαθητική δια-
ταραχή της προσωπικότητας» απαγορευ-
όταν τότε η είσοδος στις Η.Π.Α. Χαρα-
κτηριστική είναι η ιστορία του Καναδού 
Clive Michael Boutilier, ο οποίος, το 1967, 
αφού έγινε γνωστό ότι ήταν ομοφυλόφι-
λος, διατάχθηκε από την Υπηρεσία Μετα-
νάστευσης και Πολιτογράφησης να εγκα-
ταλείψει τις Η.Π.Α., με την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου να επικυρώνεται 
από τη σχετική γνωμάτευση ψυχιάτρων 
(Szasz, 2006). Ασφαλώς, η περίπτωσή του 
δεν ήταν η μοναδική. Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, η εξέγερση του Stonewall στη 
Νέα Υόρκη, τον Ιούνιο του 1969, η οποία 
σηματοδότησε την αφετηρία του κινήμα-
τος για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων 
και στράφηκε και ενάντια στην αντιμετώ-
πιση της ομοφυλοφιλίας από την ψυχια-
τρική, κατόρθωσε να φέρει στο προσκήνιο 
καίρια ερωτήματα αναφορικά με το αν-
θρώπινο σώμα και τους τρόπους έμφυλης 
υποκειμενοποίησης· ερωτήματα που ακό-
μη και σήμερα επιζητούν απαντήσεις, εν 
μέσω περιστατικών σεξιστικής και έμφυ-
λης βίας, αλλά και του γεγονότος ότι στην 
τελευταία έκδοση, το DSM-5, βρισκόμα-
στε πλέον μπροστά σε μια καινούργια, 
επικίνδυνα πιο διευρυμένη, «παθολογι-
κή» διαγνωστική κατηγορία, τη «Δυσφο-
ρία φύλου» (Gender dysphoria) (DSM-5, 
2013), που βρίσκεται στο επίκεντρο της 
κριτικής των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων.
 Ακολουθώντας, λοιπόν, την προ-
τροπή της Κολύρη που μας υπενθυμίζει 
ότι «[μ]όνο όσοι έχουν ζητήματα και ερω-
τήσεις μπορούν να ωθήσουν την κοινω-
νία προς τα εμπρός» (Κολύρη, ό.π., σελ. 
82), θα ήταν χρήσιμο να θέσουμε εκ νέου 
μια σειρά ερωτημάτων που, ακόμη κι αν 

γράφει ο Michel Foucault, τον ομοφυλόφι-
λο σε «είδος» (Φουκώ, 1978, σελ. 59). Και, 
παρά τις ρωγμές που επέφερε στο οικο-
δόμημα της κυρίαρχης ψυχιατρικής η σκέ-
ψη του Sigmund Freud (1856-1939) και η 
εδραίωση της ψυχαναλυτικής θεωρίας, τα 
τέλη του δέκατου ένατου και το πρώτο μισό 
του εικοστού αιώνα σημαδεύτηκαν από μια 
εντεινόμενη ενασχόληση των περισσότε-
ρων ψυχιάτρων με την ομοφυλοφιλία, με 
αποκορύφωμα έναν Αμερικανό ψυχίατρο, 
ονόματι Benjamin Karpman, ο οποίος δή-
λωνε το 1937 ότι «[τ]α προβλήματα της ψυ-
χιατρικής δεν θα λυθούν μέχρι να λύσουμε 
το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας» (Rosa-
rio, 2012, σελ. 41). Η δήλωση αυτή έγινε 
τέσσερα μόλις χρόνια μετά την απαρχή των 
εγκλημάτων του ναζιστικού καθεστώτος 
εις βάρος των ομοφυλοφίλων –όπως και 
πολλών άλλων ομάδων του πληθυσμού. 
Στο πλαίσιο του ναζιστικού προγράμματος 
στειρώσεων, στις 24 Νοεμβρίου 1933 ψηφί-
στηκε ο «Νόμος ενάντια στην Παθολογι-
κή Εγκληματικότητα», ο οποίος όριζε την 
προληπτική κράτηση και στείρωση διαφό-
ρων κατηγοριών εγκληματιών· μεταξύ άλ-
λων, βάσει του νόμου στειρώθηκαν 10.000 
ομοφυλόφιλοι. Με την έναρξη του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, το πρόγραμμα στει-
ρώσεων έμελλε να αντικατασταθεί από το 
ακόμη σκληρότερο πρόγραμμα «ευθανα-
σίας», το διαβόητο πρόγραμμα Aktion T-4, 
στο πλαίσιο του οποίου περισσότεροι από 
200.000 ψυχικά ασθενείς, διανοητικά και 
σωματικά ασθενέστεροι, ομοφυλόφιλοι και 
πολλές άλλες πληθυσμιακές ομάδες θανα-
τώθηκαν· ο κύκλος έκλεισε με τις εξολο-
θρεύσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
(Λέκκα, 2013, σελ. 4-6). Δυστυχώς, όμως, 
τα βάσανα και οι διωγμοί των ομοφυλοφί-
λων δεν σταμάτησαν, ούτε περιορίστηκαν 
εκεί…
 Με την πρώτη έκδοση του Διαγνω-
στικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχι-
κών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) της Αμερικανι-
κής Ψυχιατρικής Εταιρείας (American Psy-
chiatric Association) το 1952, το DSM-I, η 
ομοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε στις λε-
γόμενες «Κοινωνικοπαθητικές διαταραχές 
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πολιτισμού, της ίδιας της ‘ζωής’» (Αθα-
νασίου, 2007, σελ. 17)· ας θυμηθούμε εδώ 
το «κυνήγι μαγισσών» που υπέστησαν οι 
οροθετικές γυναίκες, οι οποίες τον Απρί-
λιο του 2012 συνελήφθησαν, διαπομπεύ-
τηκαν και φυλακίστηκαν, παρότι τελικά 
αθωώθηκαν. Και, εν τέλει, να διερωτη-
θούμε πώς το φύλο, έχοντας αναδειχθεί σε 
σήμα κατατεθέν της Ταυτότητας των σύγ-
χρονων υποκειμένων, της Αλήθειας τους, 
της ίδιας της ανθρώπινης ιδιότητας και 
υπόστασής τους, έχει λειτουργήσει ιστορι-
κά ως μια ακόμη ρυθμιστική νόρμα, ως ένα 
ακόμη μέσο κανονικοποίησης και απο-
κλεισμού των «μη κανονικών» σωμάτων· 
όσων, δηλαδή, δεν συμμορφώνονται με 
το μοντέλο του διπολικού φύλου και της 
ετεροκανονικότητας.

ΙΙΙ.

Συνοψίζοντας, το ερώτημα που εγείρεται 
μέσα από την παραπάνω παρουσίαση είναι 
το εξής: συμβάλλει, τελικά, η Χλόη Κολύ-
ρη με το βιβλίο της στο να αποτολμήσου-
με να θέσουμε τα ερωτήματα αυτά; Κατά 
τη γνώμη μου, η Κολύρη μας προ(σ)καλεί 
μέσω του ακόλουθου ερωτήματος: «Στο 
κάτω κάτω όλοι στεκόμαστε ίσοι απένα-
ντι στον θάνατο, γιατί να μη σταθούμε 
και ίσοι απέναντι στη ζωή;» (Κολύρη, ό.π., 
σελ. 171). Μπροστά στη βεβαιότητα της 
περατότητας, μπροστά στο αναπόδραστο 
του θανάτου μας που «χρειάζεται η άμετρη 
γύρω φύση και τον ζητούν τα πορφυρά 
στόματα των ανθών» (Καρυωτάκης, 1988, 
σελ. 63), η Κολύρη αντιτάσσει την επιθυ-
μία των σωμάτων στο εδώ και τώρα του 
παρόντος, τη συνεχή ροή των φύλων, τη 
σεξουαλική διαφορά ως κίνηση και γίγνε-
σθαι, την «αποδοχή του Άλλου ως βασικής 
στιγμής στη γέννηση του εαυτού» (Κολύ-
ρη, ό.π., σελ. 178). Και είναι από εκεί, από 
τον «Άλλο», που θα μπορέσει να ξεκινήσει 
η όποια ανατροπή: «η ανατροπή μπορεί 
να αρχίσει μόνο από την πλευρά των απο-
κλεισμένων» (στο ίδιο, σελ. 169). Διότι, 
εντός μιας κοινωνίας η οποία έχει εισέλθει 
προ πολλού στο στάδιο του εκφασισμού 
της, και δεν διστάζει πλέον να ασκήσει βία 

δεν μπορούν να λάβουν βέβαιες απαντή-
σεις, δύνανται τουλάχιστον να αμφισβητή-
σουν –έστω και παροδικά– τις κυρίαρχες 
βεβαιότητες των σύγχρονων βιοπολιτικών 
κοινωνιών. Εκκινώντας από την ανάδυ-
ση της βιοπολιτικής εξουσίας στα τέλη του 
δέκατου όγδοου αιώνα, αυτήν την ιστορι-
κή διαδικασία της «αναδοχής της ζωής από 
την εξουσία» (Foucault, 2002, σελ. 294), 
προϋπόθεση και στυλοβάτη του καπιτα-
λιστικού οικοδομήματος, καλούμαστε να 
εγκύψουμε ξανά στο «κατάστικτο από τα 
αποτυπώματα της ιστορίας σώμα» (Fou-
cault, 2003, σελ. 57). Και, υπό αυτό το πρί-
σμα, να διερωτηθούμε πώς το ίδιο το σώμα 
–το ατομικό σώμα του υποκειμένου και το 
συλλογικό σώμα του πληθυσμού– έχει με-
τατραπεί σε προνομιακό πεδίο άσκησης 
της βιοπολιτικής εξουσίας και σε κατεξο-
χήν φορέα συνόρων, ορίων και διχοτομήσε-
ων. Με άλλα λόγια, να διερωτηθούμε πώς 
μέσω του σώματος και με την καθοριστι-
κή συνδρομή του κυρίαρχου επιστημονικού 
λόγου χαράσσονται διαρκώς νέες διαχωρι-
στικές γραμμές ανάμεσα σε σώματα «κανο-
νικά» και σώματα «παθολογικά», σε ζωές 
«άξιες» και ζωές «ανάξιες να βιωθούν», σε 
«υποκείμενα» και «αποκείμενα»· πώς, δη-
λαδή, «ο τρόπος έμφυλης υποκειμενοποίη-
σης και συγκρότησης της σεξουαλικότητας 
βρέθηκε στο στόχαστρο της ψυχιατρικής 
επιστήμης, καθιστώντας εφικτό τον έλεγχο 
και την κανονικοποίηση των σωμάτων και 
των ηδονών τους» (Λέκκα, 2014, ό.π., σελ. 
23), φυσικοποιώντας τέτοιου τύπου διχο-
τομήσεις και προσδίδοντάς τους έναν χα-
ρακτήρα ουσιοκρατικό. Και, εν συνεχεία, 
να διερευνήσουμε το πώς, μέσω της ρητο-
ρικής και πρακτικής του ρατσισμού, αυτή 
η βιοπολιτική εξουσία μετατρέπεται σε θα-
νατοπολιτική για όσους και όσες κριθούν 
και αξιολογηθούν ως σώματα «χωρίς σημα-
σία», συνιστώντας συστατικό στοιχείο της 
ίδιας της «κανονικότητας» των βιοπολιτι-
κών κοινωνιών. Όπως επισημαίνει η Αθη-
νά Αθανασίου, «[α]ντιπροσωπεύοντας την 
απόλυτη ηθική απειλή και τον απόλυτο πο-
λιτικό κίνδυνο, το αποβεβλημένο και αφ-ο-
ρισμένο σώμα του Άλλου πρέπει να εξαλει-
φθεί, για το καλό της ανθρωπότητας, του 

της κοινωνίας (μτφρ. Τ. Δημητρούλια). 
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και να θανατώσει καθετί που στα μάτια της 
φαντάζει διαφορετικό και, άρα, «επικίν-
δυνο» για την ασφάλεια και κανονικότη-
τά της, όπως κατέδειξε με τον πλέον ωμό 
τρόπο η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου 
στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η ανατροπή του 
κυρίαρχου θα μπορέσει να ξεκινήσει μόνο 
εάν στρέψουμε το βλέμμα μας στην «παρά-
δοση των καταπιεσμένων», για να επικα-
λεστούμε και τον Benjamin· μια παράδοση 
που συνηθίζουμε πεισματικά να λησμονού-
με. Μπροστά, λοιπόν, στο δόλωμα της ανα-
ζήτησης, όχι του χαμένου χρόνου, αλλά 
του χαμένου φύλου, ενδεχομένως, η εναλ-
λακτική να βρίσκεται όχι στην οδό μιας 
νέας ουσιοκρατίας του όποιου φύλου και 
της όποιας ταυτότητας, αλλά στην εγγρα-
φή του φύλου στο πολιτικό, στη συνομιλία 
του φύλου με άλλες αναλυτικές κατηγορί-
ες, όπως η τάξη, στη συνειδητοποίηση του 
γεγονότος ότι «είμαστε όλοι μέλη της κοι-
νότητας των κυβερνώμενων, και γι’ αυτό 
υποχρεωμένοι σε αμοιβαία αλληλεγγύη» 
(Foucault, 2002, σελ. 474). Είναι μέσω αυ-
τής της ατραπού που θα κατορθώσουμε να 
διαβούμε τις οδούς των πολλαπλών φύλων 
και απολαύσεων των σωμάτων μας. Εν κα-
τακλείδι, με τα λόγια του Michel Foucault 
από τον πρόλογο στην αγγλική έκδοση του 
Αντί-Οιδίποδα των Gilles Deleuze και Félix 
Guattari:

Μην απαιτείτε από την πολιτική να 
αποκαταστήσει τα ‘δικαιώματα’ του 
ατόμου, με τον τρόπο που τα έχει 
ορίσει η φιλοσοφία. Το άτομο είναι 
το προϊόν της εξουσίας. Αυτό που 
είναι αναγκαίο είναι να ‘από-ατομι-
κοποιηθούμε’ μέσω πολλαπλασια-
σμού και μετατόπισης, μέσω ποικί-
λων συνδυασμών»(Foucault, 2000, 
σελ. xiv).
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Βιογραφικό

Η Βάσια Λέκκα είναι διδάκτωρ Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το 
τελευταίο της βιβλίο, μαζί με τους Θ. Λάγιο 
και Γ. Πανουτσόπουλο, είναι το Borders, 
Bodies and Narratives of Crisis in Europe 
(Palgrave Macmillan, 2018).

Ήταν πρόπερσι στο τέλος του καλοκαιριού 
που μιλούσαμε, συγκινημένες και οι δυο 
με το ίδιο βιβλίο που είχαμε μόλις διαβά-
σει. Ευχαριστώ την Τζίνα Πολίτη που μου/
μας έδωσε τη δυνατότητα να διαβάσω/ουμε 
το Confiteor του Ζαουμέ Καμπρέ (Jaume 
Cabré) εκ νέου (όχι απλώς ξανά). 
 Η διακειμενικότητα της ανάγνωσης 
της Τζίνας Πολίτη μοιάζει με τους κύκλους 
που απλώνονται γύρω από μια πέτρα ριγ-
μένη στο νερό. Η κριτική ποιητική της είναι 
φορτισμένη με την πάντοτε απροσδόκητη 
δυνητικότητα της ενσώματης γλώσσας και 
της βιωμένης ιστορίας. Αυτό το συμβάν εν-
σώματης γλώσσας που είναι η κριτική ποι-
ητική της Πολίτη ενεργοποιεί την ανάδυση 
μιας νέας χρονικότητας, η οποία βρίσκε-
ται πέραν της χρονολογικής συνέχειας του 
ίδιου, και την οποία ο Βάλτερ Μπένγιαμιν 
(Walter Benjamin) έχει ονομάσει «χρόνο 
γεμάτο με την παρουσία του τώρα» (1992 
[1950]). 
 Αναφέρομαι στον Μπένγιαμιν ως 
τον κατεξοχήν στοχαστή της αναδρομικής 
χρονικότητας και της μελλοντικότητας του 
παρελθόντος, που επιμένει να διαβάζει τις 
περασμένες ματαιωμένες δυνατότητες μέσα 
από την οπτική γωνία ενός μη αναστρέψι-
μου πια παρόντος. Γιατί εκεί είναι που συ-
ναντιέται, κατά τη γνώμη μου, η Τζίνα Πο-
λίτη με τον Ζάουμε Καμπρέ. Είναι σαν να 
τους έχει συστήσει ο Μπένγιαμιν όταν τους 
ζήτησε να διαβάσουν τις Θέσεις για τη φι-
λοσοφία της Ιστορίας. Υπό αυτή την έννοια 
της αναδρομικότητας, βρίσκω εύστοχη τη 
διατύπωση του Καμπρέ στην επιστολή του 
προς την Τζίνα Πολίτη, όπου εύχεται να 

είχε διαβάσει την ανάγνωσή της πριν συγ-
γράψει το Confiteor.
 Αλλά η Πολίτη συνομιλεί στην 
ανάγνωσή της και με τη φιλοσοφία της 
Iστορίας του Βίκο (Vico), που είναι άλλω-
στε και το θέμα της διατριβής του Αντριά 
Αρντέβολ, του πρωταγωνιστή του Con-
fiteor. Ο Βίκο έμεινε λησμονημένος και 
παραγνωρισμένος όσο ζούσε στην Ευρώ-
πη του δέκατου όγδοου αιώνα, τόσο που 
έγραφε σε κάποιο φίλο του:

Δημοσιεύοντας το έργο μου σ’ 
αυτή την πόλη μου φαίνεται σαν 
να το έριξα στην έρημο. Αποφεύγω 
κάθε δημόσιο χώρο για να μη συ-
ναντήσω τα πρόσωπα στα οποία 
το έχω στείλει, κι αν τύχει να τα 
συναντήσω τα χαιρετώ χωρίς να 
σταματήσω· γιατί όταν συμβαί-
νει κάτι τέτοιο οι άνθρωποι αυτοί 
δεν μου δείχνουν ούτε το πιο αμυ-
δρό σημάδι πως έλαβαν το βιβλίο 
μου, κι έτσι μου επιβεβαιώνουν την 
εντύπωση πως το έχω δημοσιεύσει 
σε μιαν έρημο.

Η Πολίτη σημειώνει με νόημα ότι ο Βίκο, 
που έγραψε την Αυτοβιογραφία του σε 
τρίτο πρόσωπο, «γνώριζε πολύ καλά πως 
στον αυτοβιογραφικό λόγο το υποκείμενο 
της αφήγησης και το υποκείμενο του αφη-
γήματος δεν συμπίπτουν: ‘Εγώ είναι ένας 
άλλος’. Τη διαφορά αυτή δεν την πρόσεξε 
ο Καρτέσιος όταν έγραφε: ‘Σκέφτομαι άρα 
υπάρχω»’!» Το έκκεντρο και ακατάτακτο 
υποκείμενο της αφήγησης γίνεται στην 

Περίληψη: Το κείμενο προτείνει μια ανάγνωση του τρόπου με τον οποίο η Τζίνα Πολίτη 
διαβάζει το βιβλίο του Ζαουμέ Καμπρέ, Confiteor. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συσχέτιση 
των εννοιών της καταγωγής και της κυριότητας, όπως αυτή διαπερνά την αιματοβαμμένη 
ιστορία της Ευρώπης από την Ιερά Εξέταση έως σήμερα. Πώς μπορεί κανείς να δώσει λόγο για 
την οικογένεια μέσα στην οποία γεννήθηκε; Πώς μπορεί να ομολογήσει/εξομολογηθεί αυτό το 
«λάθος»;

Η επίμονη αναγνώστρια της «οριστικά ημιτελούς» 
ιστορικότητας 

(για το βιβλίο της Τζίνας Πολίτη Διαβάζοντας το Confiteor)

Αθηνά Αθανασίου
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μένο από τον συγγραφέα –η οικογενειακή 
καταγωγή ως «ασυγχώρητο λάθος» κατά 
τον Καμπρέ– επανέρχεται δριμύτερο στην 
πορεία της αφήγησης: υφαίνει το συναρ-
παστικό ταξίδι ενός ανεκτίμητης αξίας 
βιολιού του δέκατου όγδοου αιώνα, που 
είναι ο θησαυρός του συλλέκτη-πατέρα 
του πρωταγωνιστή, καθώς αλλάζει χέρια 
και συνδέεται με την ιστορία της Σοά και 
του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης. 
 Διαβάζοντας το Confiteor του Ζά-
ουμε Καμπρέ, η Τζίνα Πολίτη ανακαλεί 
το μυθιστόρημα του Χένρι Τζέιμς (Henry 
James) Η χρυσή κούπα, όπου ο μανιώδης 
συλλέκτης-πατέρας πούλησε την κόρη 
του στον Πρίγκιπα και απέκτησε τον πο-
θητό τίτλο ευγενείας για τη συλλογή του. 
Ο συλλέκτης-πατέρας του Αντριά, ο πο-
ταπός επιχειρηματίας και καταδότης της 
αστυνομίας του Φράνκο, είναι καταλυτική 
μορφή στο Confiteor. «Για τον πατέρα μου 
ήμουν ένα από τα αντικείμενα της συλλο-
γής του», δηλώνει ο Αντριά. Όπως αναλύει 
η Πολίτη, η μορφή του αδηφάγου και αδί-
στακτου συλλέκτη Φέλιξ Αρντέβολ συ-
μπυκνώνει τις συνυφασμένες δομές εξου-
σίας: πατρικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, 
οικονομικής, πολιτικής. Στο όνομα του πα-
τρός, τα πάντα «κατατάσσονται είτε στην 
κατηγορία της ιδιοκτησίας, είτε σε εκείνη 
του απορρίμματος». Αλλά και η μορφή της 
μητέρας αναδύεται εδώ ως σύμπτωμα της 
πατριαρχικής οικογένειας: η μητέρα του 
Αντριά, όταν μαθαίνει πως ο γιος της έχει 
δεσμό με μια Εβραία, φροντίζει να διαφυ-
λάξει τα σύνορα της οικογένειας πλαστο-
γραφώντας τον γραφικό χαρακτήρα του 
γιου της και στέλνοντας ένα γράμμα που 
ανακοινώνει στη Σάρα πως η σχέση τους 
δεν έχει μέλλον.  
 Το ανομολόγητο μυστικό της 
προέλευσης του οικογενειακού πλούτου 
και της πατρικής εξουσίας ξετυλίγεται 
καθώς ο πρωταγωνιστής συναντιέται ξανά, 
για τελευταία φορά, με μια παιδική ηλικία 
χωρίς αγάπη, προκειμένου να γράψει μια 
μακρά επιστολή αγάπης: μια ομολογία 
χωρίς δικαστήριο, μια εξομολόγηση 
χωρίς θρησκεία. Η φιλοσοφία της 
Iστορίας αρθρώνεται εδώ ως ομολογία. 

ανάγνωση του Confiteor από την Πολίτη 
κρίσιμο σημείο αναφοράς. Γίνεται αφορ-
μή για να καταδυθεί στη φαντασματική εν-
δεχομενικότητα και πολλαπλή ενικότητα 
των όποιων εαυτών του μυθιστορηματικού 
ήρωα: του ποιητικού, του ιστορικού, του οι-
κογενειακού, του καταλανικού, του δικού 
του και των άλλων.
 Η αμοιβαία διακειμενικότητα του 
Καμπρέ και της Πολίτη μας εμπλέκουν, ως  
αναγνώστες/αναγνώστριες των δίδυμων 
πια κειμένων τους, σε μια πλοήγηση στα δι-
άκενα χωροχρονικών ιχνών που, όπως γρά-
φει η Πολίτη, «ίσως οδηγεί στη φανέρωση 
ενός φιλοσοφικού συστήματος Ιστορίας 
που καθορίζει τόσο την αφηγηματική όσο 
και εννοιολογική δομή του κειμένου». Στο 
Confiteor, όπως και στην ανάγνωση της 
Πολίτη, η φιλοσοφία της Iστορίας παίρνει 
σάρκα και οστά ως οικογενειακή ιστορία. Η 
ιστορία της πατρικής/πατρογονικής/πατρι-
αρχικής περιουσίας (ή η ιστορία της πατρι-
αρχικής οικογένειας ως περιουσία) αφηγη-
ματοποιείται ως το λάθος της καταγωγής: 
«Μέχρι χθες το βράδυ, περπατώντας στους 
βρεγμένους δρόμους της Βαλκάρκα, δεν 
είχα καταλάβει ότι το να γεννηθώ σε εκείνη 
την οικογένεια ήταν ένα ασυγχώρητο λά-
θος». Αυτή η πρώτη πρόταση του Confiteor 
είναι ένας από τους βαθύτερους λόγους 
που με συγκίνησαν σ’ αυτό το βιβλίο, κα-
θώς συμπυκνώνει, λογοτεχνικά και φιλο-
σοφικά μαζί, το πνεύμα της αφήγησης: την 
περιπλάνηση ενός ανθρώπου που αναλαμ-
βάνει την επώδυνη ευθύνη να ανασυνθέσει 
την οικογενειακή ιστορία λίγο πριν χάσει 
τη μνήμη του. Η ευθύνη διευρύνεται και εί-
ναι τόσο διαπεραστική που καταλαμβάνει 
ακόμη και το μοναδικό πεδίο που είναι ή 
που λογίζεται συνήθως ότι είναι πέρα από 
την ευθύνη, ή υπεράνω της ευθύνης: τη 
γέννηση και μάλιστα τη γέννηση σε κάποια 
οικογένεια. Η ευθύνη της καταγωγής εγεί-
ρεται εδώ ως προσωπικό αλλά ταυτόχρονα 
και πολιτικοϊστορικό ερώτημα. 
 Υπάρχει, άραγε, εξιλέωση για την 
αθέλητη συνενοχή του να «γεννηθώ σε 
εκείνη την οικογένεια»; Πώς αναλαμβάνε-
ται και πώς κληρονομείται μια τέτοια ευ-
θύνη; Το ερώτημα, αν και εξαρχής απαντη-

ως μυθιστόρημα, θυμίζοντάς μας, αν υπάρ-
χει κάτι να «θυμηθούμε» εδώ, ότι, όταν 
εξομολογούμαστε, δεν είναι ποτέ δεδομέ-
νο ποιος ή ποια μιλάει.
 Στον οίκο της γλώσσας οι αντω-
νυμίες της εξομολόγησης, της απολογίας 
και της ευθύνης είναι πεισματικά ακατάτα-
κτες. Συνδέοντας το λάθος της καταγωγής 
με την αλύτρωτη ενοχή των επιζησασών 
και επιζησάντων του Άουσβιτς, ο Αντριά 
στα γερατειά του ομολογεί στην αγαπημέ-
νη του Σάρα: «Είναι λάθος μου, είναι λά-
θος μου, είναι μεγάλο λάθος μου. Είμαι 
ένοχος για τα πάντα […] και προσπάθησα 
να συνεχίσω να ζω. Confiteor» (σελ. 700). 
[Σημειώνω: «και προσπάθησα να ζω» –όχι 
«αλλά προσπάθησα να ζω»].
 Αυτό βασανίζει τη μακροσκελή 
αυτοβιογραφική επιστολή που γράφει ο 
Αντριά, όταν πια βρίσκεται στα πρόθυρα 
του θανάτου, προς τη νεκρή αγαπημένη 
του, την εβραία ζωγράφο Σάρα Βόλτες-Ε-
ψστέιν: το πώς συνεχίζεις να ζεις παρά την 
ανεπούλωτη ενοχή, παρά το λάθος της 
καταγωγής. Η οικογενειακή καταγωγή ως 
«ασυγχώρητο λάθος» συνυφαίνεται σπα-
ρακτικά με τη «φυλετική καταγωγή» που 
στη ναζιστική θανατοπολιτική είναι «λά-
θος της φύσης» που πρέπει να διορθωθεί 
με την «τελική λύση». 
 Γι’ αυτό η Πολίτη ιχνηλατεί αυτό 
που αποκαλεί «διαλεκτική σχέση ανάμεσα 
στις δύο πλευρές του χειρογράφου». Από 
τη μια μεριά των σελίδων ο γλωσσολόγος 
Αντριά Αρντέβολ γράφει τα απομνημο-
νεύματά του, ενώ από την άλλη, με μελάνι 
διαφορετικού χρώματος, μια πραγματεία 
για το κακό που τον καταβυθίζει «στην 
κόλαση της μνήμης». Το χειρόγραφο εν-
σαρκώνει την ίδια την επανεμφάνιση του 
κακού στην Iστορία της Ευρώπης: Ιερά 
Εξέταση, Τρίτο Ράιχ, φρανκισμός –και όλα 
αυτά βιωμένα μέσα από την ιστορία των 
ανείπωτων μυστικών της οικογένειας του 
συγγραφέα. Όπως ο ίδιος έχει γράψει, επι-
νοεί ιστορίες για να πει την αλήθεια.
 Άλλωστε ο Αντριά «μαθαίνει πως 
είναι Εβραίος» όταν ο πατέρας της Σά-
ρας του διηγείται την τραγική εξολόθρευ-
ση της οικογένειας της γυναίκας του από 

Ως απολογία και απολογισμός. Ως 
ανεπούλωτη ανοιχτότητα στην άλλη. Και 
ως αποποίηση της αποτρόπαιης πατρικής 
κληρονομιάς. Μέσω αυτής της ομολογίας 
χωρίς δικαστήριο και εξομολόγησης χωρίς 
θρησκεία, ο Αντριά προ(σ)φέρει έναν εαυτό 
που δεν κατέχει –δηλαδή που ούτε γνωρίζει 
ούτε είναι στην κυριότητά του. 
 Κι έτσι η φιλοσοφία της Iστορί-
ας συντάσσεται με προσωπικές αντωνυμί-
ες που «αλλάζουν χέρια» όπως τα περιπλα-
νώμενα αντικείμενα του μυθιστορήματος. 
Αυτή την πολυφωνική ποιητική της Iστο-
ρίας αποκωδικοποιεί επίμονα η Πολίτη κα-
θώς αποσυσκευάζει το κείμενο (όπως ο 
Μπένγιαμιν τη βιβλιοθήκη του [2016]) στα 
σπαράγματα που το συνθέτουν. Σπαράγ-
ματα ειδών: ιστορικό μυθιστόρημα, θρί-
λερ, μυθιστόρημα των ηθών, βιογραφία. 
Αλλά και σπαράγματα γλωσσών, αντικει-
μένων, υποκειμένων, αντωνυμιών. Όλα αλ-
λάζουν χέρια, ενώ η γλώσσα αποκαλύπτει 
ό,τι αποκρύπτει: τα σπαράγματα και τους 
σπαραγμούς. 
 Τα αντικείμενα της συλλογής, περι-
πλανώμενα και αλλοτριώσιμα, κουβαλούν 
εντός τους το βάρος της Iστορίας αλλά και 
το αίμα της συγγένειας. Σαν το αιματόβρε-
χτο βιολί Στοριόνι, πιτσιλισμένο από την 
ενσώματη ιστορία της Σοά. Σαν την κου-
ρελιασμένη πετσέτα που κρατούσε στα χέ-
ρια της η μικρή Αμελί ώσπου να ξεψυχήσει 
στο Άουσβιτς. Σαν τον ίδιο τον Αντριά και 
τη μεταμόρφωσή του σε έκθεμα και ταυτό-
χρονα ακούσιο κληρονόμο της πατρικής 
συλλογής. Ή, τέλος, σαν την προδοσία του 
αδελφικού φίλου που σφετερίστηκε το χει-
ρόγραφο το οποίο του εμπιστεύτηκε/κλη-
ρονόμησε ο Αντριά.  
 Στην επικράτεια της τραυματισμέ-
νης μνήμης που αγωνίζεται να γίνει εξο-
μολόγηση, η αφήγηση παραδίδεται σε μια 
μη-γραμμική φόρμα, χωρίς καθαρά όρια και 
οριστικές θέσεις: το πρώτο ενικό πρόσω-
πο της εξομολόγησης, το δεύτερο πρόσω-
πο της απεύθυνσης και το τρίτο πρόσωπο 
της απόστασης συγχέονται και «αλλάζουν 
χέρια», όπως το ανεκτίμητο/υπερτιμημένο 
βιολί που σώθηκε από το Άουσβιτς, αλλά 
και όπως η επιστολή που μας παραδίδεται 
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μνήμης, πέρα από τις συμβάσεις της γλώσ-
σας και της μνήμης, πέρα από τον οίκο και 
την οικογενειακή καταγωγή της γλώσσας. 
 Για την Τζίνα Πολίτη, η θέση του 
του Καμπρέ στο Confiteor για την ανοιχτή 
και ανολοκλήρωτη πράξη της συγγρα-
φής που διεκδικεί την ιστορική υλικότη-
τα του ανείπωτου, δικαιώνει και τη γρα-
φή της ποίησης μετά το Άουσβιτς. Στις 27 
Ιανουαρίου 2011, ανήμερα της επετείου 
της απελευθέρωσης του Άουσβιτς, ο Ζά-
ουμε Καμπρέ έγραψε ότι θεωρεί το Con-
fiteor «οριστικά ημιτελές». Όπως άλλωστε 
«οριστικά ημιτελές» είναι κάθε confiteor, 
όπως οριστικά ημιτελής είναι κάθε ομολο-
γία ή απολογία. Ανοιχτή στο ανεπίτευκτο, 
στην ανεπίκαιρη επικαιρότητα αυτού που 
δεν γράφτηκε ακόμη. Αλλά και στην επα-
νεμφάνιση του κακού.
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Η Αθηνά Αθανασίου είναι Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Στις 
δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα 
βιβλία: Agonistic Mourning: Political Dis-
sidence and the Women in Black (Ed-
inburgh University Press, 2017), Ζωή 
στο όριο: Δοκίμια για το σώμα, το φύλο 
και τη βιοπολιτική (Εκκρεμές, 2007), Η 
κρίση ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» 
(Σαββάλας, 2012), Dispossession: The Per-
formative in the Political (με την Judith 
Butler, Polity Press, 2013).

τους Ναζί: «Γι’ αυτό είμαι Εβραίος, όχι λόγω 
καταγωγής, απ’ όσο ξέρω, αλλά από επιλο-
γή, όπως πολλοί Καταλανοί που νοιώθου-
με σκλάβοι στη γη μας και ξέρουμε τι θα 
πει διασπορά, μόνο και μόνο επειδή είμα-
στε Καταλανοί». Ο Αντριά γίνεται Εβραίος 
όταν το καθεστώς του φρανκισμού καταδι-
ώκει τους Εβραίους μαζί με τους κομμου-
νιστές και τους καταλανιστές: «Από εκείνη 
τη μέρα, έμαθα πως είμαι Εβραίος, Σάρα, 
Εβραίος στο μυαλό, για τους ανθρώπους 
και την Ιστορία. Εβραίος χωρίς Θεό» (σελ. 
427). 
 «Είμαι ένοχος για τα πάντα […] 
και προσπάθησα να συνεχίσω να ζω. Con-
fiteor». Αυτό στοιχειώνει και την ανάγνω-
ση της Πολίτη, ανακαλώντας τον Αντόρ-
νο (Adorno) μέσα από τον Καμπρέ: «είναι 
δυνατή μια ζωή χωρίς ενοχές μετά το Άου-
σβιτς;». Η επιστολή αγάπης του Αντριά 
ανακαλεί με σφοδρότητα το ερώτημα: ποί-
ηση μετά από το Άουσβιτς –αδύνατο και 
βάρβαρο σύμφωνα με τον Αντόρνο– ή «η 
επιμονή της αισθητικής βούλησης», όπως 
αναφέρει ο Καμπρέ; Όπως σημειώνει η Πο-
λίτη, στο ερώτημα πώς μπορεί να υπάρχει 
ποίηση μετά το ανείπωτο, μια πρώτη απά-
ντηση μας δίνεται σε μιαν αποστροφή που 
απευθύνει ο Αντριά στη νεκρή αγαπημένη 
του, που ζωγράφιζε φαντάσματα με κάρ-
βουνο: «Γιατί εσύ, αφού έζησες το δράμα, 
ήσουν ακόμα σε θέση να το ζωγραφίσεις· 
ίσως δεν ήξερες πως είναι αναπόφευκτο. 
Κοίτα τον Τσελάν. Κοίτα τον Πρίμο Λέβι. 
Το να ζωγραφίζεις, όπως και να γράφεις, 
σημαίνει να ξαναζείς» (σελ. 677). 
 Στην επιστολή του, ο Αντριά απο-
χαιρετά τη Σάρα αλλά αποχαιρετά και τον 
εαυτό του: «Είναι πολύ ειρωνικό το ότι πέ-
ρασα μια ζωή προσπαθώντας να έχω πλή-
ρη συνείδηση των πράξεών μου. Μια ζωή 
κουβαλώντας τα λάθη μου, που είναι πολ-
λά, καθώς και τα λάθη της ανθρωπότητας. 
Και στο τέλος θα φύγω χωρίς να ξέρω ότι 
φεύγω. Αντίο Αντριά. Με αποχαιρετώ από 
τώρα, για κάθε ενδεχόμενο» (σελ. 702). 
Ο αποχαιρετισμός, η ομολογία, ο απο-
λογισμός: μια απόπειρα περι-συλλογής 
των φθαρτών σπαραγμάτων. Μια επίμονη 
άσκηση στις απώλειες της γλώσσας και της 

επιτηρητών, υιοθετεί την καθημερινή τους 
πρακτική και συμμετέχει στην περιπολία 
του νησιού. Πρόκειται για μια ιδιότυπη 
συμμετοχική ενέργεια που επιστρατεύει 
την καλλιτεχνική επιτέλεση και την 
οπτικοακουστική τεκμηρίωση για να 
επηρρεάσει στην αναπαράσταση τέτοιων 
αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων και, 
ταυτόχρονα, να ανατρέψει προσωρινά 
παγιωμένες ιεραρχίες εντός τους.

Κωστής Σταφυλάκης, 2008.

1. PARADISCIPLINE

Δράση παρεμβατικού χαρακτήρα 
ανοιχτής έκβασης, που προέκυψε 
από τη συμβίωση για δύο 
εβδομάδες με τους πρώην κρατούμενους 
στο νησάκι Certosa της Βενετίας (2006).

Με ιδιαίτερα λεπτό και έμμεσο τρόπο, 
η Μαίρη Ζυγούρη αναφέρεται στις 
διακριτές σφαίρες αναπαραγωγής έμφυλων 
ταυτοτήτων, καλώντας τον θεατή να 
διερευνήσει τις δικές του ταυτίσεις και 
ιδεολογικές οριοθετήσεις. Η εικαστικός 
επιλέγει να ταυτιστεί με διφορούμενους 
εξουσιαστικούς ρόλους που συνήθως 
συναντάμε σε μη προνομιούχες κοινωνικές 
και επαγγελαματικές τάξεις που 
παραδοσιακά «ανδροκρατούνται». Στη 
δράση‐βίντεο περφορμανς Paradiscipline 
(2005), στο νησάκι Certosa της Βενετίας, 
η φύλαξη και η επιτήρηση του οποίου εχει 
ανατεθεί σε κατάδικους των φυλακών της 
πόλης της Βενετίας ως κοινωνική εργασία 
εξαργύρωσης της ποινής, η εικαστικός 
φοράει την ειδική στολή των καταδίκων/

H φράση του τίτλου προέρχεται από την εικαστική παράσταση/περφόρμανς που παρουσίασε η 
Μαρία Καραβέλα στα πλαίσια της έκθεσης στο Ζάππειο (1981) με επιμελητή τον Αλέξανδρου 
Ξύδη. Η φράση αυτή ακουγόταν σε επανάληψη, από τους περφόρμερ/μαθητές του Σύγχρονου 
Ερευνητικού Κέντρου Τέχνης Κορίνθου (1980-1982, η πρώτη σχολή περφόρμανς στην Ελλάδα) 
σύμφωνα με τη συνέντευξη (8/2/2012) που έδωσε ο μαθητής Γιώργος Μπινιάρης (ηθοποιός) κατά 
τη διάρκεια της έρευνας για τα χαμένα αρχεία της Μαρίας Καραβέλα.

Έξι έργα απόδρασης:
«Έχω μια καρδιά που μ' ένα μόνο θέαμα δεν χορταίνει»

Μαίρη Ζυγούρη
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Η έννοια του θαύματος, της μοναδικής 
και αιώνιας πηγής επικοινωνίας ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Το θαύμα είναι 
μια τέλεια εγκατάλειψη στους νόμους 
του ασυνείδητου. Μια δωρεά που δεν 
μπορεί να συγχέεται, όπως πίστεψαν 
οι συμβολιστές, με την αναζήτηση του 
τεχνητού, του πλαστού, του εσκεμμένου 
μυστηρίου.Το θαύμα έχει το χάρισμα της 
αιώνιας νιότης. Το μυστήριο είναι ένα 

φθηνό επιτηδευμένο 
τέχνασμα, ενώ το 
θαύμα είναι ο ίδιος ο 
νόμος της ζωής.
Αντρέ Μπρετόν 1921

Περφόρμερ: Μαίρη 
Ζυγούρη/Δήμητρα 
Παπαδάκου 
Φωτογραφία: Paul 
Ζωγραφάκης 
Kafeneon, Pop-up 
project space, 
Αθήνα, 2007.

2. DOUBLE: Action for Beauty Care

Περφόρμανς για δύο αλλά ίδιες.

ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

[...]Ήμουν μόνη!
‘Οταν η μία έκοβε τα καρότα της και η άλλη 
βούρτσιζε τα δόντια της και μιλούσαμε και 
λέγαμε: 
-Μιά εξαίρεση είναι ενα θαύμα. 
-ΚΑΝΟΝΑΣ. 
-Ένα θαύμα είναι μια εξαίρεση. 
- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ…

3. LONG LIVE THE KING

Βίντεο περφόρμανς που προέκυψε από τη 
συμβίωση με το περιφερόμενο τσίρκο Em-
bel Riva στα όρια του χωριού   Metaponte 
στη Basilicata (IT) 2009.

H βίντεο-περφόρμανς Long Live the King 
είναι μια ακόμα πολιτική αλληγορία 
από την τριλογία Zoopoetic-Zoopolitic. 
Μια μονομαχία με τον κυρίαρχο Άλλο. 
Η καλλιτέχνιδα βρίσκεται αντιμέτωπη 
με έναν μεγαλειώδη ελέφαντα μέσα στο 
περιβάλλον ενός Τσίρκου. Οι ιεραρχικοί 
ρόλοι ανθρώπου/ζώου υπόκεινται 
σε αμφισβήτηση. Η ζωοποιημένη 
γυναίκα δέχεται την κυριαρχία του 
εξανθρωπισμένου ζώου, παράγοντας έτσι 
αντιφάσεις, εκθέτοντας τις παρεμβάσεις, 
αναδεικνύοντας τους παραλογισμούς 
των ιεραρχικων δομων της εξουσίας. 
Ανάμεσα στην καλλιτέχνιδα και το ζώο 
αναπτύσσεται μια κυνική και ταυτόχρονα 
διαλογική, άκρως ρεαλιστική πρακτική.

Κάμερα: Christian Mantuano 
Μουσική: Angelo Losasso 
Μοντάζ: Gabriele Gianni, Mαίρη Ζυγούρη 
Εκτέλεση παραγωγής: Matteo Fraterno 
Φωτογραφία: Sasà Giusto
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παιδαγωγικό έργο της Μαρίας Καραβέλα 
(1980-86), που κατέληξε στις δύο 
περίφημες περφόμανς το ’80. Το αρχειακό 
ντοκιμαντέρ συγκεντρώνει, καταγράφει, 
παίρνει συνεντεύξεις από τους μαθητές 
της Καραβέλα σε Κόρινθο και Αθήνα. 
Ενώ η ίδια η καλλιτέχνιδα επιτελεί 
επανα/αποδόσεις σε στοιχειοθετημένες 
περφόρμανς και φέρνει στο φως νέα 
στοιχεία. Το βίντεο εμφανίζει πτυχές της 
διαμόρφωσης του αριστερού υποκειμένου 
στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη θέση 
του θύματος, του τιμωρού και του ήρωα. 
Συγχρόνως, σκιαγραφεί την καθήλωση του 
αριστερού λόγου, δίνοντας προτεραιότητα 
στον ελευθεριακό δημοκρατικό λόγο 
της κρίσης, στοχεύοντας σε ανοιχτές 
προοπτικές μιας «προβληματισμένης 
παιδαγωγίας», μιας «καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης». 

Ελπίδα Καραμπά, 2012 
(Κείμενο από τον κατάλογο της έκθεσης 
Δικαίωμα Αρχείου 3, Ινστιτούτο Σύγχρο-
νης Ελληνικής Τέχνης)

4. OPERA APERTA, Μια παιδαγωγική 
επιτέλεση διά ενηλίκους

Μαρία Καραβέλα 1980-85/ Μαίρη Ζυγούρη 
2013

Αρχειακό επιτελεστικό ντοκιμαντέρ 
Δικαίωμα Αρχείου 3 στο ΙΣΕΤ (Ινστιτούτο 
Σύγχρονης Τέχνης)

Για το πρότζεκτ Δικαίωμα Αρχείου 3 στο 
ΙΣΕΤ (Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης), η 
καλλιτέχνιδα Μαίρη Ζυγούρη μελέτησε 
το έργο και τα απομεινάρια των καμμένων 
αρχείων της Μαρίας Καραβέλα, μιας 
εξέχουσας προοδευτικής ελληνίδας 
περφόρμερ, και πραγματοποίησε το 
υβριδικό ντοκιμαντέρ/βίντεο Opera Aper-
ta: μια παιδαγωγική επιτέλεση για ενηλί-
κους. Το έργο της Μαρίας Καραβέλα, που 
πέθανε το 2012 σε ένα άσυλο, συνδέεται 
με την επαναστατική τέχνη εναντίον της 
δικτατορίας στην Ελλάδα του ’70 και 
τη διαμόρφωση του αριστερού λόγου, 
τα πρώτα χρόνια μετά τη Χούντα. Η 
Ζυγούρη επικεντρώνει την έρευνά της στο 

ρη κατασκεύασε συστηματικά τους κρι-
τικούς λόγους του έργου της γύρω από 
αντιθετικούς πολιτισμικούς όρους και τη 
συγκρουσιακή χωρική πολιτική της Ελευ-
σίνας: αρχαίο/σύγχρονο, αρχαιολογικό 
τοπίο/βιομηχανικό τοπίο, φυσικό τοπίο/
βιομηχανική ζώνη, δημόσιο/ιδιωτικό, τέ-
χνη/καθημερινή ζωή, αρχαίο ιερό/βιομη-
χανικό ιεροποιημένο. Ενδεικτικό της τετα-
μένης και ανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ 
του δημόσιου και του ιδιωτικού/εταιρι-
κού χώρου ήταν η περιπέτεια της επίμονης 
προσπάθειας της Ζυγούρη να πάρει άδεια 
πρόσβασης σε βιομηχανικούς χώρους: 
έτσι η σχεδιασμένη πορεία της πομπής, 
κατά μήκος της ημιιδιωτικής, ημιδημόσι-
ας παράκτιας ζώνης του Τιτάν με τη συμ-
μετοχή των κατοίκων της κοινότητας δεν 
υλοποιήθηκε, αλλά αντ’ αυτού η καλλιτέ-
χνιδα πραγματοποίησε το δικό της συμβο-
λικό πέρασμα μέσα από το τοπίο του ερ-
γοστασίου τσιμέντου με την επίβλεψη των 

5. VENUS OF THE RAGS\ IN TRANSIT 
\ELEUSIS/
Βίντεο περφόρμανς, ιδιοτοπική, 
συμμετοχική περφόρμανς 2014

Η καλλιτέχνις Μαίρη Ζυγούρη 
επαναδιαπραγματεύτηκε το επιδραστικό 
μεταπολεμικό πρωτοποριακό έργο του 
Michelangelo Pistoletto, Venus of the rags 
(1967/1974), σε μια σύνθετη περφόρμανς 
που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη βι-
ομηχανική περιοχή της Ελευσίνας και πα-
ρουσιάστηκε στο 39ο Φεστιβάλ Αισχύ-
λεια. Μέσα από τα αφηγηματικά επεισόδια 
σε επιλεγμένες τοποθεσίες, συνθέτει μια 
σουρεαλιστική τελετουργική περιήγηση 
ανάμεσα σε μεταβιομηχανικά περιβάλλο-
ντα-χώρους με συγκρουσιακή ταυτότητα 
ως αρχαία σημεία αναφοράς και σύγχρο-
να τοπόσημα της ευρύτερης βιομηχανικής 
ζώνης της Ελευσίνας. Με έναν ανυπόκριτο 
ιδιοτοπικό τρόπο (site specific), η Ζυγού-
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6. MOVIMENTO IN SEMI-LIBERTÀ

Ιδιοτοπική, συμμετοχική περφόρμανς 
2015

  Το 2014 η μικρή πόλη του Putignano 
στο Bari ανέθεσε στην καλλιτέχνιδα να 
συλλάβει μια περφόρμανς εμπνευσμένη 
από το ετήσιο καρναβάλι τους. 
Εντυπωσιασμένη από την εικόνα ενός 
τοπικού καρναβαλιστή δεμένου σε μια 
κατασκευή, δύο μαριονέτες σε ανθρώπινο 
μέγεθος, κινούμενες σε συγχρονισμό με 
τον άνδρα στο κέντρο της κατασκευής, η 
Ζυγούρη απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα (cast-
ing) στους κατοίκους της πόλης να φαντα-
στούν την υποκειμενικότητά τους ως πολ-
λαπλή, επιλέγοντας ο καθένας, την τριπλή 
ταυτότητα του. Επιπλέον, εξασφάλισε την 
άδεια να επιτελέσει αυτό το αυτοσχέδιο 
χορογραφικό κομμάτι μέσα στην τοπική, 
εκτός λειτουργίας φυλακή, που λειτουρ-
γούσε ως ένας χώρος ‘ημι-ελευθερίας’, βά-
σει της ιταλικης νομοθεσίας, οι τρόφιμοι 
έχουν τη δυνατότητα να βγουν από τη φυ-
λακή για να δουλέψουν κατά τη διάρκεια 
της μέρας και επιστρέφουν σε αυτή τη νύ-
χτα. Στο έργο Movimento in Semi-Libertà, 
αισθανόμαστε για άλλη μια φορά την καλ-
λιτέχνιδα να καταπιάνεται με ερωτήμα-
τα περί απόδρασης, υποκειμενικότητας, 
συμμετοχής και αυτονομίας σε σχέση με 
τη δημιουργία τέχνης και την έννοια της 
«κίνησης σε ημι-ελευθερία», ένα εύστοχο 
σχόλιο για την αδυνατότητα της απόλυ-
της καλλιτεχνικής υπέρβασης των περιο-
ρισμών της υλικής αναγκαιότητας. Εξάλ-
λου, παρακολουθώντας αυτά τα ανώμαλα 
υποκείμενα να χορεύουν σε μια φυλακή 
που κάποτε παραχώρησε την «ελευθερία» 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, 
βλέπουμε να ζωντανεύει η αντίληψη των 
Deleuze και Guattari ότι «το γίγνεσθαι και 
η πολλαπλότητα είναι το ίδιο πράγμα» και 
το πώς «κάθε πολλαπλότητα αποτελείται 
ήδη από ετερογενείς όρους συμβίωσης 
[…] μεταμορφώνεται διαρκώς σε μια 
σειρά από άλλες πολλαπλότητες… Στην 
πραγματικότητα, ο εαυτός είναι μόνο ένα 
κατώφλι, μια πόρτα, ένα γίγνεσθαι ανάμεσα 

υπευθύνων του ΤΙΤΑΝ.

Μαρία Κονομή, 2017

(Απόσπασμα του κειμένου «Venus of 
the Rags \ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ /2014 ΕΛΕΥΣΙΣ: 
Ιδιοτοπικές μετεγκαταστάσεις και κριτικές 
ανταποκρίσεις» από τη συνολική έκδοση 
του πρότζεκτ «Venus of the Rags\IN 
TRANZIT\ELEUSIS Published by Fonda-
zione Pistoletto [2017]).  
 
Περφόρμερ: Ρόζα Προδρόμου, Κωνστα-
ντίνα Δημητρίου, Μαρίνα Τερζή, Βίκυ Μή-
τσου, Ελίνα Παππά, Νατάσα Μένη, Βασί-
λης Κανάκης 
Εκτέλεση Παραγωγής: Matteo Fraterno, 
Γιάννης Καλυμνάκης 
Κάμερα: Sandro Ranelli, Μαρία Αγγελή, 
Στέλιος Μουράτογλου, Ανδρέας Μαργιό-
λας 
Μοντάζ: Λεωνίδας Παπαφωτίου, Μαίρη 
Ζυγούρη 
Σχεδιασμός Ηχου: Angelo Lossaso 
Παραγωγή: Αισχύλεια, Fondazione Mi-
chelangelo Pistoletto, Compagnia di San 
Paolo

σε δύο πολλαπλότητες». Στην περίεργη 
κίνηση και τα απόκοσμα κοστούμια των 
μαριονετών, που τώρα ζωντανεύουν ως 
πολλαπλά υποκείμενα, βλέπουμε μια 
βιωμένη στιγμή ενός εαυτού που γίνεται 
μια πόρτα σε άλλες πολλαπλότητες· τις 
απειροελάχιστες δυνατότητες υλοποίησης 
(of doing) του είναι και του γίγνεσθαι μέσω 
καλλιτεχνικών διεργασιών που μπορούν 
να συγκροτήσουν ανοιχτού τύπου παραλ-
λαγές «παραγωγικών μηχανών». Οι πρα-
κτικές της Ζυγούρη έρχονται να λειτουρ-
γήσουν ως κατώφλι όπου η μετάβαση και 
η μεταμόρφωση σε πολλαπλά γίγνεσθαι 
εκτοξεύονται προς τα έξω σε μια διαδικα-
σία της «παραγωγής της παραγωγής» που 
κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, στο 
άπειρο. 

Υπατία Βουρλούμη 
Απόσπασμα από το κείμενο “The Produc-
tion of the Production of Mary Zygouri” από 
τη συνολική έκδοση του πρότζεκτ Venus of 
the Rags\INTRANSIT\ELEUSIS-2014)
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2013 LABORINTUS, (Ατομική έκθεση), 
Gallery Dino Morra Arte Contemporanea, 
Νάπολη (IT).

2012 OPERA APERTA, Δικαίωμα Αρχεί-
ου 3, Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέ-
χνης, Aθήνα (GR).

2010 Ρευστοποιήσεις, Istituto Italo-Lati-
no Americano σε συνεργασία με το Studio 
Stefania Miscetti, Ρώμη (IT).

2009 Παχυντικά κελιά, ΔΡΑΣΙΣ 2η Μπιε-
νάλε θεσσαλονίκης , ΒΟΗΘΕΙΑ, 1ο Φεστι-
βάλ Περφόρμανς Θεσσαλονίκης (GR).

2008 SHE DEVIL 2, Studio Stefania Mis-
cetti, Ρώμη (IT).

2006 Προτάσεις, Πεδίο Δράσης Κόδρα, 
Θεσσαλονίκη (GR).

2005 HACKING REALITY, Locus Athens, 
Πλατεία Θεάτρου, Αθήνα (GR).

Το 2012 βραβεύτηκε απο την Ένωση 
Τεχνοκριτών (ΑICA Hellas).

Bιογραφικό
Η Μαίρη Ζυγούρη γεννήθηκε στην Αθήνα 
to 1973. Ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλά-
δας και Ιταλίας. Σπούδασε στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών (1994-2000). Ολοκλήρωσε τις 
μεταπτυχιακές της σπουδές στο Chelsea 
College of Art and Design του Λονδίνου.

Επιλεγμένες Εκθέσεις

2018 Η αλήθεια είναι πάντα μια άλλη, Εθνι-
κό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 
σε διάλογο με την Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna e Contemporanea (GNIAM), 
Ρώμη, (IT).

H επανάληψη του αδυνάτου, ατομική έκ-
θεση στην Prometeo Gallery di Ida Pisani, 
Μιλάνο (ΙT).

2017 The Raft. Art is (not) Lonely, Τrienale 
Ostend, απο το Mu.ZEE, Oστάνδη (BE).

Περικύκλωμα \ M.K. Κοκκινιά1979\ M.Z 
Κοκκινιά, 2017, Μαθαίνοντας από την 
Αθηνα, Documenta 14, Aθήνα- Κάσελ.

2016 Fragile body-Material Body, 3rd Ven-
ice International Performance Art Week,

«Το όνειρο της Αντιγόνης», Palazzo Morra, 
Βενετία, (IT).

[OUT] TOPΙAS, Prague Quadrennial of 
Performance Design&Space,Μουσείο 
Μπενάκη, Aθήνα (GR).

2015 Ο Λουτρός του Συντάγματος, Ρome, 
Cittadellarte και IKSV, Ίσταμπουλ (TR).

Ομόνοια, 6η Μπιενάλε Αθήνας και Ιν-
στιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, 
Aθήνα (GR).

Movimento in semi-libertà, I.C.E e Teatro 
Pubblico Pugliese, Fondazione Museo 
Pino Pascali, (IT).

2014 VENUS OF THE RAGS\ IN TRAN-
SIT\ΕΛΕΥΣΙΣ, 2014, Φεστιβάλ Αισχύλεια, 
Ελευσίνα (GR).

άμεσα ή έμμεσα, είτε από δυτικοκεντρικές 
υποθέσεις προστασίας της κοσμικότητας 
του πολιτεύματος, είτε από οριενταλιστι-
κά ή εξωτικοποιημένα στερεότυπα για το 
Ισλάμ, χάνοντας το τι πραγματικά γίνεται 
ή το τι δυναμικές παράγονται στον ενδιά-
μεσο χώρο. Σε αυτό ακριβώς θα ήθελα να 
επικεντρωθώ στο παρόν κείμενο. 
 Μια πρόσφατη δημοσίευσή μου 
στα Σύγχρονα Θέματα (Αβραμοπούλου 
2017) είχε στόχο να εξηγήσει ότι τόσο η 
ρητορική όσο και η λειτουργία της κήρυ-
ξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
έχει φύλο με την έννοια ότι η εξουσία δεν 
μπορεί να είναι άφυλη. Εξάλλου, δεν είναι 
τυχαίο ότι, μετά την προσπάθεια «πραξι-
κοπήματος» στους φαντασιακούς εχθρούς 
του έθνους συμπεριλήφθηκαν οι ΛΟΑ-
ΤΚΙ ακτιβιστές και οι φεμινιστικές ομά-
δες, όπως και οποιοσδήποτε και οποιαδή-
ποτε, δηλαδή, παρεκκλίνει από το σχήμα 
μιας κανονικοποιημένης, πατριαρχικής, 
εθνικιστικής και θρησκευτικής πολιτό-
τητας. Αυτό, όμως, αν και γίνεται με ένα 
πρωτοφανή αυταρχικό τρόπο, δεν είναι 
κάτι καινούργιο, όπως και θα εξηγήσω στη 
συνέχεια.
 Ως παράδειγμα, χρησιμοποίησα 
την ανακοίνωση της απαγόρευσης (στις 
18 Νοεμβρίου 2017, Διεθνή Ημέρα Τρανς* 

Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανά-
γκης που επίσημα ανακοινώθηκε μετά το 
αποτυχημένο πραξικόπημα, στις 15 Ιουλίου 
του 2016, επισφράγισε πράγματι μια διαδι-
κασία που είχε ξεκινήσει με έναν πιο ήπιο 
τρόπο νωρίτερα. Πλέον, η κατάσταση βρί-
σκεται στο απόγειο. Πάνω από 100.000 δη-
μόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν, ενώ κά-
που 9.000 ακαδημαϊκοί και ερευνητές/τριες 
έχασαν τη δουλειά τους, έκλεισαν 15 πα-
νεπιστήμια, όπως και πάνω από 180 μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και ΜΚΟ, 19 συνδι-
καλιστικές οργανώσεις και 148 δημοσιο-
γραφικοί οργανισμοί και εκδοτικοί οίκοι 
απαγορεύτηκαν, εκατοντάδες χιλιάδες άν-
θρωποι έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβα-
νομένου και του Selahattin Demirtaş, αρ-
χηγού του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, 
και των βουλευτών του, και επιβλήθηκαν 
ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ταυτόχρονα, 
η (αυτο)λογοκρισία κυριαρχεί σε ένα κλί-
μα αυξανόμενης κοινωνικής πόλωσης και 
καθημερινής τρομοκρατίας (στο όνομα της 
προστασίας της χώρας από τρομοκράτες). 
Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, θεωρώ 
εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη για μια 
ουσιαστική συζήτηση που να επανατοποθε-
τεί και να επαναπροσδιορίζει τις φαντασια-
κές μας επενδύσεις απέναντι στη γείτονα 
χώρα που πολλές φορές τροφοδοτούνται, 

Φαλλογοκεντρισμός και αναπαραγωγή της πολιτικής 
οικονομίας του φόβου στην Τουρκία

Περίληψη: Εστιάζοντας στην προεκλογική περίοδο της Τουρκίας το 2018, το άρθρο αυτό 
αναλύει την πολιτική ατμόσφαιρα της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε μετά το 
αποτυχημένο πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2016 και το οποίο οδήγησε σε νομικές διώξεις και τη 
φυλάκιση εκατοντάδων ανθρώπων, όπως και την απαγόρευση της λειτουργίας μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, εκδοτικών οίκων, συνδικάτων κ.ο.κ. Συνδέοντας την ατμόσφαιρα αυτή με τον 
εξαιρετικά προβληματικό διαχωρισμό μεταξύ των λεγόμενων «κεμαλιστών» και «ισλαμιστών» 
που συνήθως υιοθετείται ως ένα έγκυρο και κανονικοποιημένο πλαίσιο κατανόησης και 
ανάλυσης της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, υιοθετείται η έννοια 
του φαλλογοκεντρισμού προκειμένου να ασκηθεί κριτική σε αυτόν τον διαχωρισμό που ενέχει 
βαθιά δυτικοκεντρικές και οριενταλιστικές συνδηλώσεις. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι 
η αντιπαράθεση αυτή ενισχύεται ταυτόχρονα και από την κυβέρνηση του Recep Tayyip Er-
doğan αναπαράγοντας την νομιμοποίηση της άσκησης βίας μέσω της διακυβέρνησης, ενώ η 
διατήρηση και παραγωγή του φόβου μετατρέπεται σε βιοπολιτική άσκηση ελέγχου του έθνους, 
όπως και σε μέσο αποσιώπησης άλλων πολιτικών ωσμώσεων και αντιστάσεων.

Ειρήνη Αβραμοπούλου
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φαλλογοκεντρισμού1 είναι η αποίκηση 
των σημείων του λόγου, το κλείδωμα του 
νοήματος μεταξύ δυο αντιθετικών πόλων/
πλευρών (ενεργητικού/παθητικού, θύμα-
τος/θύτη) και η κοινωνική νομιμοποίηση 
αυτού του κυρίαρχου λόγου μέσα από την 
αποδοχή, από την κοινή λογική, της φαλ-
λικότητας της εξουσίας, όπως και της τι-
μωρητικής παρέκκλισης από αυτήν.
 Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι σε 
μια –κατά τη γνώμη μου– αρκετά προβλη-
ματική αλλά και κυρίαρχη ανάλυση που 
επιμένει να αντιλαμβάνεται την πολιτική 
κατάσταση στην Τουρκία ως μια αντιπα-
ράθεση μεταξύ «ισλαμιστών» και «κεμα-
λιστών», οδηγώντας σε έναν νοηματικό 
εγκλωβισμό και χάνοντας έτσι τα σημεία 
σύγκλισης μεταξύ τους, όπως και τη δυνα-
τότητα άρθρωσης ενός κριτικού πολιτικού 
λόγου. Χωρίς να είναι ταυτόσημη η ρητο-
ρική που υιοθετούν, όπως και οι ιδεολογί-
ες που αναπαράγουν, έχουν ένα κοινό ση-
μείο: κλειδώνουν το νόημα μέσα από τη 
δική τους διένεξη την οποία και παρουσι-
άζουν ως τη μοναδική που έχει αναλυτική 
και πολιτική σημασία. Πώς γίνεται αυτό;

Ο κλειστός λόγος και η αέναη επιτέλεση 
της αντιπαράθεσης μεταξύ «ισλαμιστών» 
και «κεμαλιστών»

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της λειτουρ-
γίας του φαλλογοκεντρισμού αποτελεί η 
σειρά συζητήσεων που προκάλεσε η έναρ-
ξη των διαδικασιών για την αλλαγή του 
Συντάγματος του 1982, όπως αυτές εξε-
λίχθηκαν όταν το AKP (Adalet ve Kalkın-
ma Partisi/Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης) κέρδισε τις εκλογές τον Ιούλιο 
του 2007. Καταρχάς, δεν είναι τυχαίο ότι 
ήδη από το 2008, όταν o Ερντογάν ανήγ-
γειλε ότι θα προχωρήσει στην τροποποί-
ηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος, 
αυτό έγινε στο όνομα της «προστασίας 
των θρησκευόμενων γυναικών» προκειμέ-
νου να τους διασφαλίσει πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την εργασία.2 Το πιο ση-
μαντικό, όμως, επί της ουσίας ήταν η θεα-
τρικοποίηση του αγώνα για κυριαρχία με-
ταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος 

Μνήμης) στην Άγκυρα όλων των εκδηλώ-
σεων που μπορεί να έχουν κάποιο περιεχό-
μενο σχετικό με ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Η απα-
γόρευση βασίστηκε στην αιτιολογία ότι 
αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να «προκαλέ-
σουν μίσος και επιθετικότητα μεταξύ των 
ανθρώπων», εννοώντας ότι θα εγείρουν 
τα ομοφοβικά αισθήματα του λαού και άρα 
εμφανίζεται το κράτος εδώ ως «προστά-
της» που έρχεται να διασφαλίσει τα δικαι-
ώματα εκείνων που μπορεί να ταραχθούν 
από την δημόσια ύπαρξη ΛΟΑΤΚΙ ατό-
μων, και να προστατέψει τα ΛΟΑΤΚΙ άτο-
μα απαγορεύοντας τη δημόσια παρουσία 
και ύπαρξη τους εν γένει. Ο διαστρεβλωτι-
κός χαρακτήρας αυτής της απαγόρευσης, ή 
η λογική του παραλόγου πάνω στην οποία 
βασίζεται όταν έρχεται να «προστατεύσει» 
την ανθρώπινη ζωή που χρήζει προστασίας 
στοχοποιώντας την, δεν είναι τυχαία. Πάνω 
στην ίδια λογική της διαστρέβλωσης, πά-
τησε και το κυνήγι εκείνων που συμμετεί-
χαν στην καμπάνια υπογραφών των «Ακα-
δημαϊκών για την ειρήνη». Μέσα από μια 
λογική παραλογισμού και πάλι κάποιοι/ες 
που έκαναν έκκληση για ειρήνη και διάλο-
γο σχετικά με το Κουρδικό, κατηγορούνται 
πλέον ως τρομοκράτες/τισσες.
 Στο κείμενο αυτό θα ήθελα να επι-
μείνω λίγο παραπάνω στη λειτουργία αυ-
τού του τύπου μηχανισμού διακυβέρνησης. 
Η διαπίστωση ότι η εξουσία έχει φύλο μάς 
παρακινεί πρακτικά να σκεφτούμε το πώς 
συμπράττουν διαφορετικοί εξουσιαστικοί 
μηχανισμοί. Όπως  θέλω να υποστηρίξω, 
οι μηχανισμοί αυτοί στηρίζονται μεν σε σε-
νάρια και πρακτικές διακυβέρνησης μέσω 
της ηγεμονίας, του νεοφιλελευθερισμού 
και της αυταρχικότητας (πολλές φορές στο 
όνομα της δημοκρατίας), αλλά ουσιαστικά 
νομιμοποιούνται και διαχέονται κοινωνι-
κά μέσα από τη βιοπολιτική λειτουργία του 
φόβου η οποία και πηγάζει από μια φαλλο-
γοκεντρική επένδυση νοήματος. 
 Επομένως, έχει σημασία να κατα-
νοήσουμε το πώς αναπαράγεται και δι-
αχέεται κοινωνικά ο φόβος μέσα από 
την παραγωγή ενός κυρίαρχου και κλει-
στού νοηματικού σχήματος. Εξάλλου, μια 
από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του 

συνεχίζει να κλειδώνει το πολιτικό νόη-
μα καθώς οι πολιτικές συγκυρίες που οδή-
γησαν στην πρόσφατη αλλαγή του Συ-
ντάγματος (πχ. Γκεζί, «πραξικόπημα», 
δημοψήφισμα), αναλύονται μέσα από μια 
διττή ρητορική. Από τη μια έρχεται να 
επιβεβαιωθεί η προφητεία (των κεμαλι-
στών και Ευρωπαίων) περί ισλαμοποίη-
σης της κοινωνίας ενώ ταυτόχρονα ανα-
φέρονται στον Ερντογάν ως «Σουλτάνο» 
τοποθετώντας τον και στις δύο περιπτώ-
σεις σε έναν «οπισθοδρομικό» (Ισλάμ) και 
σε έναν παρελθοντικό χωροχρόνο (Οθω-
μανική Αυτοκρατορία).3 Αυτή η ερμηνεία 
έχει ως αποτέλεσμα να απονομιμοποιεί και 
να εκτοπίζει χρονικά την πολιτική κατά-
σταση στην Τουρκία επιφέροντας ταυτό-
χρονα μια βαθιά αποπολιτικοποίηση των 
εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό η Τουρκία εμ-
φανίζεται στερεοτυπικά και οριενταλιστι-
κά ως μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση 
με τα δημοκρατικά προτάγματα της νεω-
τερικότητας και του δυτικού κόσμου. Με 
άλλα λόγια, η φαντασιακή επένδυση πάνω 
σε αυτό που θεωρείται «δυτικό» συνεπά-
γεται ότι «εκεί», δηλαδή σε αυτόν τον φα-
ντασιακό χωροχρόνο που λέγεται Δύση, 
οι άνθρωποι δεν υφίστανται αδικίες και 
πολιτική χειραγώγηση, ενώ ο συντηρητι-
σμός, η πατριαρχία, η θρησκοληψία, ο φα-
σισμός και το παράλογο δίνουν τη θέση 
τους στην επικράτηση της δικαιοσύνης, 
του ορθού λόγου, της λογικής διαπραγ-
μάτευσης και της εκλογίκευσης.4 Από την 
άλλη πλευρά, οι αναλύσεις που παρου-
σιάζουν τον Ερντογάν ως τον νέο Κεμάλ 
Ατατούρκ έρχονται να επικυρώσουν ακρι-
βώς το ίδιο πράγμα ότι δηλαδή το πολιτι-
κό παιχνίδι μπορεί να παιχθεί μόνο μεταξύ 
αυτών των δύο ηγεμονικών εξουσιών που 
συνεχώς απειλούν η μια την άλλη.
 Ακόμα και αν κάποιος παρακολου-
θήσει την κατά κάποιο τρόπο πιο μετριο-
παθή προεκλογική εκστρατεία του Mu-
harrem Ince (από το CHP) το τελευταίο 
διάστημα που προσπαθεί να γεφυρώσει τα 
αγεφύρωτα εθνικιστικά και μιλιταριστι-
κά αντανακλαστικά του CHP, θα μπορού-
σε κάποιος/α να αναρωτηθεί εύστοχα πως 
θα μπορούσε να επηρεαστεί το πολιτικό 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ η δι-
αμάχη αυτή πλαισιώθηκε από την προβολή 
μιας επιτηδευμένης ανάγκης για διασφάλι-
ση έμφυλων δικαιωμάτων. 
 Οι εξαγγελίες του Ερντογάν αμέ-
σως κινητοποίησαν τα φοβικά αντανακλα-
στικά των «κεμαλιστών» που είχαν προβλέ-
ψει την απειλή ισλαμοποίησης της χώρας. 
Μετά από έκκληση του CHP (Cumhuri-
yet Halk Partisi/Δημοκρατικό Κόμμα του 
Λαού) παρενέβη το Συνταγματικό Δικα-
στήριο που ακύρωσε τις τροπολογίες και 
επιπρόσθετα άνοιξε μια υπόθεση που για 
πρώτη φορά έθετε κυβερνόν κόμμα με με-
γάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε κίν-
δυνο διάλυσης, καθώς 71 αξιωματούχοι 
του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων του 
Προέδρου και του Πρωθυπουργού, θα μπο-
ρούσαν να αποκλειστούν από οποιαδήπο-
τε πολιτική δραστηριότητα για πέντε χρό-
νια, μετά από αίτημα του Εισαγγελέα του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών. Η απόφα-
ση αυτή πόλωσε για μια ακόμα φορά την 
ήδη διχασμένη κοινωνία. Στην υπεράσπισή 
του, βέβαια, το AKP υπενθύμισε στο δικα-
στήριο (και στον κόσμο) ότι είχε κερδίσει 
τη δημόσια ψήφο μέσα από την προώθη-
ση των ατομικών δικαιωμάτων, την κατα-
πολέμηση των ανισοτήτων και των διακρί-
σεων, την υπεράσπιση της ελευθερίας του 
λόγου, καθώς και την ένταξη της κοινωνί-
ας στην παγκόσμια οικονομία –ένα λεξι-
λόγιο που είχε την ίδια απήχηση και στους 
«κοσμικούς». 

 Και ενώ ο φόβος διάδοσης του 
ισλαμισμού πρωτοστατούσε στην ατζέντα 
της πολιτικής διένεξης που διεξήγαγε το 
CHP εναντίον του AKP, ένα χρόνο νωρί-
τερα είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο της Εργκέ-
νεκον. Υπό τη σκιά του φόβου ενός πιθα-
νού πραξικοπήματος το 2007 εναντίον της 
κυβέρνησης του Ερντογάν, φυλακίστηκαν 
εκατοντάδες άνθρωποι και οδηγήθηκαν 
σε δίκες επικεφαλής του στρατού, αστυνο-
μικοί, όπως και πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και άλλοι, σε 
μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως προσπά-
θεια «ξεκαθαρίσματος» του «παλαιού-φι-
λοκεμαλικού» καθεστώτος.
 Ακόμα και τώρα, η διένεξη αυτή 
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ποιοι είναι αυτοί που μπορεί να συνεχί-
ζουν να μην εντάσσονται στο «έθνος», ή 
πιο συγκεκριμένα στον εθνικό κορμό που 
προσπαθεί να συγκροτήσει. Επομένως, το 
κάλεσμα αυτό λειτούργησε και πάλι ως 
άλλος ένας τρόπος επιβεβαίωσης της ανά-
γκης για μεγαλύτερη άσκηση κυριαρχίας 
μέσω της καταστολής, εφόσον η ηγεμονία 
του φάνηκε να παραμένει εύθραυστη απέ-
ναντι στους μη πιστούς του έθνους (του) 
που πληκτρολόγησαν αυτόματα αυτή τη 
λέξη στο διαδίκτυο. Επιβεβαιώνοντας ότι 
συνεχίζει να υπάρχει αντίσταση από ένα 
κόσμο που δεν ανήκει ακόμα στην πολιτι-
κή επικράτεια της ηγεσίας του Ερντογάν, 
επιβεβαιώθηκε εν τέλει η ανάγκη να υπάρ-
ξουν μηχανισμοί μεγαλύτερης καταστο-
λής, νομιμοποιώντας τον εκφοβισμό σε 
ένα πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας. 
 Ταυτόχρονα, ο ίδιος συνεχίζει να 
αντλεί κύρος ακόμα και όταν η οικονο-
μία στηρίζεται εδώ και καιρό σε μια φού-
σκα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας 
ενώ η λίρα πέφτει κατακόρυφα. Εξάλλου, 
δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική διακυβέρ-
νηση του Ερντογάν στηρίζεται στη χει-
ραγώγηση του πληθυσμού μέσα από την 
απορρόφηση των αντιφάσεων και τη διά-
χυση ενός ευρύτερου φόβου που προέρχε-
ται από την ολοένα και αυξανόμενη οικο-
νομική επισφάλεια, η οποία σχετίζεται με 
την απειλή κατάρρευσης του νεοφιλελεύ-
θερου μοντέλου διακυβέρνησης το οποίο 
και επέτρεψε στον Ερντογάν να κυριαρ-
χήσει ηγεμονικά στο πολιτικό προσκή-
νιο ήδη από τις αρχές του 2000. Πιο συ-
γκεκριμένα, ήδη από το 2003 η ρητορική 
που του εξασφάλισε τότε, αλλά και στη 
συνέχεια, την εκλογική επιτυχία, στηριζό-
ταν σε μια παραπλανητική εξαγγελία ότι 
θα στηρίξει την περιφέρεια και τις φτωχο-
γειτονιές έναντι των μεγαλοαστικών κέ-
ντρων, εμφανίζοντάς τον τότε ως τον εν 
δυνάμει προστάτη των αδύναμων πληθυ-
σμών, παρά την εκ των υστέρων ταύτισή 
του με το λεγόμενο νεοφιλελεύθερο μο-
ντέλο ανάπτυξης των «παγκόσμιων πόλε-
ων» όπου επικρατεί η υπερεπένδυση στην 
υψηλή τεχνολογία, την εκβιομηχάνιση και 
τον αστικό εξευγενισμό –ένα μοντέλο που 

συλλογικό φαντασιακό τώρα αφού έχει ήδη 
δομηθεί πάνω στην κατασκευή συγκεκρι-
μένων «εχθρών και φίλων», στην απονομι-
μοποίηση του Άλλου ως ριζικής ετερότητας 
και στον αέναο φόβο απέναντι σε αυτή την 
ετερότητα. 

Η βιοπολιτική διακυβέρνηση μέσω της 
αναπαραγωγής του φόβου 

Υπό το κλίμα πλήρους ανασφάλειας και 
ασάφειας σχετικά με το τι σύστημα θα επι-
κρατήσει τελικά μεταξύ των προεδρικών 
και κοινοβουλευτικών εκλογών το καλο-
καίρι του 2018 και ενώ ήδη στις 14 Ιουνί-
ου του 2018 πέθαναν πέντε άνθρωποι και 
τραυματίστηκαν βαριά εννιά στην περι-
οχή Σουρούτς, ο υποψήφιος με το AKP, 
Ibrahim Halil Yildiz έκανε προεκλογική 
εκστρατεία κυκλοφορώντας με όπλα και 
με συμπεριφορά τοπικής μαφίας,5 κάτι το 
οποίο η κυβέρνηση νομιμοποιούσε πολιτι-
κά ήδη με τον αντίστοιχα βίαιο τρόπο που 
ο χλευαστικός λόγος των προεκλογικών 
εξαγγελιών του ίδιου του προέδρου του 
AKP πρόδιδε. Εξάλλου, είναι πλέον συνή-
θης η πρακτική του Ερντογάν να καταφέρ-
νει να αντλεί κύρος ακόμα και όταν, ή ει-
δικά όταν, του αντιστέκονται. Μιλώντας 
στην Άγκυρα και απευθυνόμενος στους 
υποστηριχτές του AKP είπε ότι οι αντίπα-
λοί του έχουν μόνο μία έγνοια, δηλαδή να 
τον καταστρέψουν. «Εάν μια μέρα το έθνος 
μάς πει ‘αρκετά’, τότε θα αποχωρήσουμε», 
είπε σε μια προεκλογική ομιλία του στην 
Άγκυρα απευθυνόμενος στους υποστηρι-
κτές του. 
 Το «TAMAM» που κάλεσε το 
έθνος να πει και που σημαίνει εδώ «ΑΡ-
ΚΕΤΑ-ΦΤΑΝΕΙ», έγινε βάιραλ στο Twitter 
φτάνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα τα 450.000 μηνύματα.6 Καλώντας το 
έθνος, με τρόπο κυριαρχικό και ταυτόχρο-
να κυνικό, να του βάλει φρένο στις πολιτι-
κές του αποφάσεις, στέλνοντάς του ένα μή-
νυμα απονομιμοποίησης της πολιτικής του 
ηγεσίας, τελικά τους εγκαλούσε στην τάξη. 
Με άλλα λόγια, το κάλεσμα αυτό ήταν μια 
χειριστική χειρονομία, μια άμεση ιδεολογι-
κή έγκλιση, που στόχο είχε να τεστάρει το 

υπεραξία του οποίου καρπώνεται η πολιτι-
κή ηγεσία της κυβέρνησης του Ερντογάν, 
ειδικά όταν αυτή στοιχειώνει τόσο την κα-
θημερινή γραμματική της συνύπαρξης των 
ανθρώπων στην Τουρκία (όταν φοβούνται 
ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια αντίστα-
σης στον ισλαμισμό και όχι στον πολιτι-
κό αυταρχισμό ή στην συντηρητικοποίηση 
που επιβάλλεται μέσω του νεοφιλελευ-
θερισμού), όσο και το πολιτικό λεξιλό-
γιο ανάλυσης της παρούσας κατάστασης 
(όταν αυτό επιμένει με εμμονική ευλάβεια 
στην επιλογή της ερμηνείας της αντιπαρά-
θεσης μεταξύ «κεμαλιστών» και «ισλαμι-
στών» αναπαράγοντας ένα φιλο-δυτικο-
κεντρικό και κατά συνέπεια ισλαμοφοβικό 
λόγο).
 Όπως ανέφερα ήδη, η φαλλογο-
κεντρική επένδυση νοήματος λειτουρ-
γεί μέσα από την παραγωγή διχοτομικών 
οντολογικών κατηγοριών με σαφή διάκρι-
ση μεταξύ δυο πλευρών, δηλαδή «των φί-
λων» και «των εχθρών» του έθνους (εδώ 
βλ. ταύτιση του έθνους είτε με τον Ερντο-
γάν, είτε με τον Κεμάλ) και την αναπαρα-
γωγή «ενεργητικών» και «παθητικών» ρό-
λων «θύματος» και «θύτη» –ακόμα και 
όταν αυτές οι κατηγορίες αντιστρέφονται. 
Ταυτόχρονα, έννοιες που θα πρέπει εκ των 
πραγμάτων να επενδύονται με ενεργητι-
κές αμφισημίες και παραγωγικές αντιφά-
σεις, όπως η δημοκρατία, τα δικαιώματα, 
η έκκληση για ειρήνη και ο διάλογος, δι-
αστρεβλώνονται προκειμένου να επικρα-
τήσει μία και μόνο δυνατότητα ερμηνείας, 
προκειμένου να αποδοθεί ένα και μόνο, 
κλειστό, νόημα: αυτό της διαμάχης μετα-
ξύ Ισλάμ και κοσμικότητας. Φυσικοποιώ-
ντας αυτή την «αντιπαράθεση» ως εγγενές 
χαρακτηριστικό της τουρκικής «τοπικότη-
τας» και «ιδιαιτερότητας», αποπολιτικο-
ποιούνται και απο-ιστορικοποιούνται οι 
πολύπλοκες και βαθιές καταβολές των δι-
αδικασιών ύπαρξης και σύμπραξης μεταξύ 
αυτών «στρατοπέδων», ενώ επιβεβαιώνε-
ται μια δυτικοκεντρική και οριενταλιστι-
κή ματιά που εξακολουθεί να επιμένει σε 
ένα τέτοιο αναλυτικό σχήμα κατανόησης 
της έκρυθμης και ανησυχητικής κατάστα-
σης που διαδραματίζεται στην Τουρκία 

ήταν ήδη κυρίαρχο και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Ήταν ακριβώς η επιτυχία του μοντέ-
λου αυτού που επέτρεψε στο AKP να διεισ-
δύσει τόσο στις συντηρητικές θρησκευό-
μενες φτωχογειτονιές της εργατικής τάξης 
όσο και στους κύκλους της ελίτ των υπο-
στηρικτών της αντιπολίτευσης, και, μέσα 
από την υιοθέτηση μιας εύκολα μεταφρά-
σιμης σε κοινωνική ευημερία νεοφιλελεύ-
θερης γλώσσας, να καταφέρει να αντλή-
σει ψηφοφόρους και οπαδούς και από τα 
δύο «στρατόπεδα», όπως και την εν δυνά-
μει απόλυτη ηγεμονία, όπως αναδεικνύεται 
και μέσα από την εθνογραφική έρευνα του 
ανθρωπολόγου Cihan Tuğal (2009). 
 Αυτό το κλίμα ηγεμονικής σιγου-
ριάς και αυτοπεποίθησης, που έχει σταδια-
κά καλλιεργήσει όσο και αυταρχικά επιβά-
λει η διακυβέρνηση μέσω του φόβου, είναι 
που μάλλον επιτρέπει και στον Ερντογάν 
να κάνει αναίμακτα σχεδόν τραγελαφι-
κά σχόλια, όπως όταν στις 5 Ιουνίου, κατά 
τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής 
εκστρατείας του στην πόλη Σακάρια, είπε: 
«Το 2002, πουλήθηκαν 91.000 αμάξια, ενώ 
πέρυσι ο αριθμός πωλήσεων έφτασε στα 
723.000 αυτοκίνητα. Κάπου 1.088.000 ψυ-
γεία πουλήθηκαν τότε και 3.107.000 που-
λήθηκαν πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι [...] εάν υπάρ-
χει ένα ψυγείο σε κάθε σπίτι, τότε έχουμε 
φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο ευημε-
ρίας».7 Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ίδια 
περίοδο που η λίρα άρχισε να πέφτει κατά 
20%, και την στιγμή που εμφανίστηκαν βί-
ντεο δείχνοντας πολίτες να βγάζουν κάτω 
από τα μαξιλάρια τους δολάρια και ευρώ 
και να τα καίνε θριαμβευτικά με τα αναμ-
μένα τους τσιγάρα ή με αναπτήρες, ύστε-
ρα από παρακίνηση του Ερντογάν να επεν-
δύσουν στο εγχώριο νόμισμα προκειμένου 
να αποδείξουν την εμπιστοσύνη του λαού 
απέναντι στον ηγέτη του, κάτι που αντι-
στοίχως είχε γίνει και το 2016.8

 Ο κυνισμός και η τραγελαφικότητα, 
η λογική του παραλόγου και η διαστρέβλω-
ση της πραγματικότητας, όπως και η καχυ-
ποψία, η συνωμοσία, η τρομοκρατία και 
η νοθεία αποτελούν επένδυση πάνω στο 
συν-αισθηματικό κεφάλαιο του φόβου, την 
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να πάρουμε πιο πολύ στα σοβαρά τις δια-
φορετικές πολιτικές φωνές που αρθρώνο-
νται καθημερινά στην Τουρκία. Όπως για 
παράδειγμα, όταν το 2007, θρησκευόμενες 
ακτιβίστριες των δικαιωμάτων εναντιώθη-
καν στην απόφαση του Ερντογάν για συ-
νταγματικές αλλαγές που θα «άλλαζαν» 
τη ζωή τους, και προσπάθησαν οι ίδιες να 
επανεγγράψουν τους όρους διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων τους ενάντια στον έμφυ-
λο αποκλεισμό και τις συνθήκες επισφά-
λειας που βίωναν. Αυτό οδήγησε στη δημι-
ουργία της πλατφόρμας Birbirimize sahip 
çıkıyoruz (Προσέχουμε η μια την άλλη), 
μιας πρωτοφανούς πρωτοβουλίας για την 
πολιτική συμμαχία μεταξύ φεμινιστικών 
ομάδων, λεσβιών και θρησκευόμενων γυ-
ναικών με σκοπό να θέσουν οι ίδιες τους 
όρους διαπραγμάτευσης των διαφορών 
τους και να ενωθούν σε έναν κοινό αγώνα 
ενάντια στην έμφυλη βία και την κρατική 
καταστολή. 
 Αντίστοιχες ωσμώσεις έγιναν και 
στο πάρκο Γκεζί, όπως και στην Πορεία 
Υπερηφάνειας το 2013, όταν κατέβηκαν 
στους δρόμους περισσότεροι από εκατό 
χιλιάδες άνθρωποι. Και καθώς οι εξεγέρ-
σεις στο πάρκο Γκεζί είχαν συμβολικά την 
αξία τους, τα πολιτικά αντανακλαστικά 
των διαφορετικών ομάδων και ανθρώπων 
που ήταν καθημερινά εκεί δεν πάγωσαν 
όταν ο βαθμός της καταστολής δεν μπο-
ρούσε να υπερκεραστεί. Η πολιτική από-
φαση τότε να αφήσουν το Γκεζί (τον κα-
τεξοχήν τόπο συμπύκνωσης της διαμάχης 
μεταξύ «κεμαλιστών» και «ισλαμιστών») 
και να αρχίσουν τις καταλήψεις άλλων 
πάρκων της πόλης, ήταν ένα συμβολικό 
μήνυμα κριτικής απέναντι στο ασφυκτικό 
αδιέξοδο που δημιουργείται μεταξύ αυτών 
των δύο πολιτικών στρατοπέδων που προ-
σπαθούσαν διαφορετικά, αλλά από κοι-
νού, να κυριαρχήσουν πάνω στον πολιτικό 
αγώνα των κινημάτων, καταστέλλοντας 
έτσι την δυνατότητα παραγωγής ενός δι-
αφορετικού πολιτικού νοήματος.
 Παρόμοιες πολιτικές ωσμώσεις, 
οδήγησαν και στην διοργάνωση της γυ-
ναικείας πλατφόρμας «Πρωτοβουλία Γυ-
ναικών για την Ειρήνη»,9 που στόχο είχε 

σήμερα, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τις ευ-
θύνες των ευρωπαϊκών κομμάτων και κυ-
βερνήσεων όσον αφορά στην εδραίωση του 
νεοφιλελευθερισμού, της συντηρητικοποί-
ησης και του φασισμού τόσο στην Τουρκία 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
 Ακριβώς μέσα από την αποίκηση 
της γλώσσας και της πολιτικής γραμματι-
κής, είναι που εντέλει επιτυγχάνεται και η 
διάχυση μιας οικονομίας φόβου που απο-
δυναμώνει άλλες πολιτικές αρθρώσεις, άλ-
λες πολιτικές ωσμώσεις, αντιστάσεις και 
ανατροπές. Αυτό που χάνεται δηλαδή εί-
ναι η συνειδητοποίηση ότι ακόμα και υπό 
αυτές τις συνθήκες υπάρχει η δυνατότητα 
για μια άλλη πολιτική νοηματοδότηση, ότι 
υπάρχουν αντιστάσεις, ότι έχει σημασία η 
συσπείρωση και η διεθνής αλληλεγγύη, η 
μαζική κινητοποίηση, όπως και ότι έχει ση-
μασία η διάχυτη επιθυμία διάρρηξης της 
εξουσιαστικής επιβολής μονοδιάστατων 
πολιτικών αναλύσεων και μορφωμάτων. 

Αντι-στάσεις

Είναι σημαντικό, επομένως, υπό τις παρού-
σες κρίσιμες συνθήκες, να θυμόμαστε να 
μην ξεχνάμε ότι αυτές οι αντιστάσεις υπήρ-
ξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και ακό-
μα πιο πολύ ότι έχουν βαθιά πολιτική ση-
μασία και εμβέλεια όχι μόνο στην Ευρώπη 
ή στις λεγόμενες «δημοκρατίες» του Βορ-
ρά, αλλά και στην Τουρκία και τη Μέση 
Ανατολή. Ειδικά όταν το πιο ανησυχητικό 
σύμπτωμα της χρονικής περιόδου που δι-
ανύουμε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου 
είναι η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι 
δεν υπάρχει καμία εναλλακτική απέναντι 
στην ανάδυση και ηγεμονία νεοφιλελεύ-
θερων, πατριαρχικών, σεξιστικών, ομοφο-
βικών και φασιστικών μορφωμάτων. Επο-
μένως, η εστίαση στην πολυπλοκότητα, 
αλλά και στις θραυσματικές, αμφισημικές, 
αγωνιώδεις και αγωνιστικές αποδομητικές 
στιγμές αντίστασης, μπορούν να επιφέρουν 
άλλη διαύγεια στις πολιτικές μας αναλύσεις 
και στα αντανακλαστικά που απαιτούνται 
για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες διε-
θνείς συμμαχίες.  
 Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό 

φαίνεται να τον απειλούμε αρκετά προκει-
μένου να μας τιμωρήσει με τις προβλεπό-
μενες ποινές. Ο μόνος στόχος του είναι να 
μας ξεφτιλίσει». 
 Σε αυτές τις λεγόμενες «αργές δί-
κες», όπως εξηγούν η Başak Ertür και η 
Judith Butler (2017), οι δικαστές στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις αποφασίζουν ότι 
ενδείκνυται η ποινή της φυλάκισης των 
δεκαπέντε μηνών αλλά καθυστερούν την 
τελική απόφαση. Οι ακαδημαϊκοί το απο-
δέχονται καθώς η εναλλακτική θα ήταν να 
μπουν στη φυλακή. Επομένως, δεν ασκούν 
το δικαίωμά τους σε ένσταση και δέχονται 
να μην εμπλακούν σε οποιαδήποτε άλλη 
«ύποπτη πράξη» για τα επόμενα πέντε 
χρόνια. Ταυτόχρονα, η Ertür και η Butler 
(2017) εξηγούν ότι, στο κλειστό πλαίσιο 
του νοήματος που παράγει η ρητορική του 
πολέμου, το αίτημα για ειρήνη και μη βία 
ερμηνεύεται ως μη αναγνώριση των πλευ-
ρών του πολέμου και άρα καταδικάζεται 
ως τρομοκρατία. Ακολουθείται η εξής «λο-
γική»: Αν ζητάς ειρήνη στο Κουρδικό, γίνε-
σαι Κούρδος, γίνεσαι τρομοκράτης, καθώς 
εναντιώνεσαι στην ανάγκη επιβεβαίωσης 
της συνέχισης του πολέμου. Μέσα από 
αυτό το κλειστό νοηματικό πλαίσιο, δυ-
στυχώς, «η προσπάθεια να φανταστούμε 
την ειρήνη είναι από μόνη της μέρος της 
λογικής του πολέμου», όπως έχει υποστη-
ρίξει αλλού η Judith Butler (2018).
 Υπό αυτό το κλίμα, η οικονομία 
του φόβου παράγεται και διαχέεται μέσα 
από ένα φαλλογοκεντρισμό, μέσα από 
την απόλυτη κυριαρχία πάνω στη γλώσ-
σα, πάνω στο τι συνιστά κοινωνικά δια-
νοητή ή μη διανοητή γλώσσα. Με τον όρο 
γλώσσα εδώ δεν εννοώ μόνο τα λόγια που 
λέμε, αλλά το σύστημα των σχέσεων που 
δομούνται και τη συναισθηματική γραμ-
ματική που μονοδιάστατα και ασφυκτικά 
τις συνοδεύει. Εξού και υποστηρίζω εντέ-
λει ότι, αν δεν εξετάσουμε την πολιτική 
κατάσταση στην Τουρκία μέσα από αυτό 
το πρίσμα, θα έχουμε χάσει κάτι πολύ ση-
μαντικό: τη δυνατότητα να ακούσουμε τις 
αντιστάσεις που δημιουργούνται και αρ-
θρώνονται καθημερινά, όπως και να κα-
τανοήσουμε τις διαδικασίες κοινωνικής 

την στήριξη των Κουρδισσών και τη δημό-
σια καταδίκη της έμφυλης βίας από όπου 
κι αν προέρχεται. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε 
ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν που οδήγη-
σε και στην λίστα υπογραφών «Ακαδημαϊ-
κοί για την Ειρήνη», τον Γενάρη του 2016, 
τροφοδοτώντας στη συνέχεια την καταδί-
ωξη των πανεπιστημιακών, την επιβολή της 
λογοκρισίας μέσω συλλήψεων και της κα-
θημερινής τρομοκρατίας. Όσοι/ες υπέγρα-
ψαν αυτό το κείμενο κατηγορήθηκαν ότι 
«συμμετέχουν σε προπαγάνδα τρομοκρα-
τικής οργάνωσης» σύμφωνα με το Άρθρο 
7/2 του τουρκικού αντιτρομοκρατικού νό-
μου και η ποινή τους θα μπορούσε να φτά-
σει ως και τα εφτάμισι χρόνια φυλάκισης. 
Πάνω από 2.000 πανεπιστημιακοί και ερευ-
νητές/τριες που εργάζονται στην Τουρκία 
με την υποστήριξη εκατοντάδων ακαδημα-
ϊκών διεθνώς, υπέγραψαν ένα κείμενο κά-
νοντας έκκληση να βρεθεί μια λύση μεταξύ 
του τουρκικού κράτους και του Κουρδικού 
Εργατικού Κόμματος (PKK), να σταματή-
σει η βία, να ανοίξουν πάλι οι διαπραγμα-
τεύσεις, να δοθούν αποζημιώσεις και να 
οριστούν διεθνείς επιτροπές παρατηρητών 
για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, αιτήματα που είχε αναδείξει ήδη 
ως αναγκαία η πλατφόρμα «Πρωτοβουλία 
Γυναικών για την Ειρήνη».
 Απονομιμοποιώντας τη σημασία 
της έκκλησης αυτής, ο Ερντογάν τους/τις 
ονομάτισε δημόσια ως «δήθεν διανοούμε-
νους/ες», με τον ίδιο ακριβώς υποτιμητικό 
τρόπο που είχε ονοματίσει αυτούς/ες που 
συμμετείχαν στις εξεγέρσεις του Γκεζί, δη-
λαδή ως ανθρώπους που συμμετέχουν σε 
πλιάτσικο. Εδώ έχει σημασία να κατανοή-
σουμε τον παράδοξο τρόπο με τον οποίο 
νομιμοποιείται η άσκηση της βίας μέσα 
από την κυνικότητα, την ειρωνεία και τον 
χλευασμό, δηλαδή μέσα από την αποδυνά-
μωση της σημασίας της απειλής που μπο-
ρεί να ασκήσει αυτή η μορφή αντίστασης, 
ενώ στην ουσία αναδεικνύεται για την κυ-
βέρνηση ως ο απώτερος στόχος της κατα-
στολής που είναι αναγκαίος να επιτευχθεί. 
Όπως μου είπε χαρακτηριστικά μια φίλη 
πανεπιστημιακός που η υπόθεσή της εκδι-
κάζεται «Το πιο εξοργιστικό είναι ότι δεν 
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μνήμη, τον εκτοπισμό και το τραύμα. Έχει 
επιμεληθεί τους εξής συλλογικούς τόμους: 
Porno-graphics and Porno-tactics: Desire, 
Affect and Representation in Pornography 
(επιμ. με την Irene Peano, 2016, Punctum 
Books) και Το συν-αίσθημα στο πολιτικό. 
Υποκειμενικότητες, εξουσίες, ανισότητες στο 
σύγχρονο κόσμο (επιμ., εκδόσεις Νήσος, 
2018), ταυτόχρονα, κείμενά της έχουν 
δημοσιευτεί σε πολλούς συλλογικούς 
τόμους και επιστημονικά περιοδικά. 
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Femicide/feminicidio/γυναικοκτονία 

Όποτε η γλώσσα και οι όροι που χρησιμο-
ποιούμε, για να κατονομάσουμε κοινωνικές 
ομάδες και φαινόμενα αφανή και αποκλει-
σμένα από την δημόσια ατζέντα και τον κυ-
ρίαρχο επικοινωνιακό και θεσμικό λόγο, 
φέρνουν στην επιφάνεια βαθιά εμπεδωμέ-
νες σεξιστικές, πατριαρχικές, ομοφοβικές 
και ρατσιστικές αντιλήψεις, οι αντιδράσεις 
είναι πανομοιότυπες και αναμενόμενες. 
Κυρίως επειδή μεταχειριζόμαστε τη γλώσ-
σα ως αυτόνομο υποκείμενο, παραγνωρί-
ζοντας ότι η «εξουσία» της γλώσσας και το 
περιεχόμενο μια λέξης, της γυναικοκτονί-
ας, συνιστά έκφραση της εξουσίας που έχει 
ή δεν έχει εκχωρηθεί σε εκείνες που μιλούν 
–στις γυναίκες που (επ)έζησαν. Εν ολίγοις, 
παραγνωρίζουμε ότι η χρήση της γλώσ-
σας, και το περιεχόμενο του λόγου, εξαρ-
τώνται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
της ταυτότητας των ομιλητριών (κοινωνι-
κή θέση, φύλο, εθνότητα, φυλή, κ.λπ.), τα 
οποία υπαγορεύουν την πρόσβαση που 
μπορούν ή δεν μπορούν να έχουν στην 
επίσημη, αποδεκτή, έγκυρη, και θεσμική 
γλώσσα.  
 Η εξέταση ιστορικής διαδρομής των 
όρων που έχει εισάγει η φεμινιστική θεωρία 
και πράξη –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– 
αποδεικνύει ότι, πριν γίνει αποδεκτό το νέο 
λεξιλόγιο στον χώρο της νομοθεσίας και 

της πολιτικής, περνάει από τα στάδια της 
απαξίωσης, της απόρριψης και της αποπο-
λιτικοποίησης, ιδιαιτέρως κατά την φάση 
που ο όρος από ακαδημαϊκή έννοια μετα-
σχηματίζεται σε μέσο διεκδίκησης και κι-
νητοποίησης, ριζοσπαστικοποιώντας το 
πλαίσιο της φεμινιστικής πολιτικής δρά-
σης και αποκτώντας κοινωνική απήχηση. 
 Η κατονομασία της δολοφονίας 
των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ως 
γυναικοκτονίας, η αποκάλυψη δηλαδή 
του ονόματος και της αμετάκλητης συνέ-
πειας του φαινομένου, αναδεικνύει και εν 
δυνάμει διαρρηγνύει τον σκληρό πυρήνα 
της έμφυλης ανισότητας που έχει να κά-
νει με αυτό καθαυτό το δικαίωμα στη ζωή 
και σε μια αξιοβίωτη ζωή. Η ονοματολο-
γία σηματοδοτεί θάνατο και βία και δη-
λώνει φόνο εκ προμελέτης. Ως όρος που 
επιδιώκει να πολιτικοποιήσει ένα ακραίο 
κοινωνικό φαινόμενο, και ένα θανατηφό-
ρο έγκλημα μίσους, ευαισθητοποιώντας 
και δημιουργώντας πλαίσιο επίγνωσης 
της πραγματικότητας, εμβολίζει καθεστη-
κυίες αντιλήψεις και εμπεδωμένα στερε-
ότυπα της πατριαρχικής εξουσίας για το 
αν, ποιος, και πότε ορίζει τη ζωή και τον 
θάνατο μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού. 
Η επιλογή του όρου γυναικοκτονία για 
τη γλωσσική απόδοση και το «ξεμπρό-
στιασμα» του τελικού σταδίου της έμφυ-
λης βίας, η οποία νοηματοδοτείται ως ένα 

Περίληψη: Η αμφισβήτηση της εγκυρότητας του όρου «γυναικοκτονία» από τον κυρίαρχο 
δημόσιο λόγο συνιστά αναμενόμενη αντίδραση με δεδομένο ότι ο όρος επιχειρεί να 
πολιτικοποιήσει μια ακραία μορφή έμφυλης βίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τα αίτια και 
τις (ανήκεστες) επιπτώσεις της ανισότητας. Η κατονομασία της δολοφονίας των γυναικών 
επειδή είναι γυναίκες μετασχηματίζεται σε μέσο διεκδίκησης δικαιωμάτων για τις σύγχρονες 
φεμινιστικές και αντισεξιστικές συλλογικότητες, ριζοσπαστικοποιώντας την πολιτική τους 
ατζέντα και δημιουργώντας δυναμικές για τη συγκρότηση τόπων φεμινιστικής συμμαχίας και 
κοινής δράσης. Η δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη αποτέλεσε αφορμή για την κατονομασία 
και καταδίκη του φαινομένου της γυναικοκτονίας, την έκφραση συλλογικής οργής και 
θλίψης στον δημόσιο χώρο και τη διεκδίκηση του διαρκούς δικαιώματος των γυναικών σε μια 
αξιοβίωτη ζωή.   

Femicide/feminicidio/γυναικοκτονία:  
Lingua feminista και το διαρκές αίτημα 

για μια αξιοβίωτη ζωή

Άννα Βουγιούκα
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στη δημόσια ατζέντα. Είμαστε λιγότερες 
και γινόμαστε λιγότερες κάθε μήνα που 
περνάει και αυτό είναι γεγονός αδιαμφι-
σβήτητο. Φτάνει να κατονομάσουμε κά-
ποιες από τις πιο πρόσφατες γυναικοκτο-
νίες, μόνο ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, 
εφόσον δεν διαθέτουμε έγκυρα, και αξιό-
πιστα στοιχεία: 27 Ιανουαρίου 2019, πε-
νηντατρετράχρονος τραυμάτισε θανάσιμα 
με μαχαίρι την πενηνταενάχρονη σύζυγό 
του σε χωριό της Καρδίτσας. Πρωτοχρο-
νιά 2019, η Αγγελική Πέτρου δολοφονή-
θηκε από τον πατέρα της επειδή είχε σχέ-
ση και συζούσε με Αφγανό μετανάστη. 28 
Νοεμβρίου 2018, η Ελένη Τοπαλούδη, 
αφού βιάστηκε και βασανίστηκε από δύο 
άνδρες, βρέθηκε δολοφονημένη σε παρα-
λία της Ρόδου. Οκτώβριος 2018, τρεις με-
τανάστριες/προσφύγισσες, ηλικίας 15-25 
ετών, βρέθηκαν άγρια δολοφονημένες σε 
παραποτάμια περιοχή του Έβρου. 16 Αυ-
γούστου 2018, ογδοντάχρονος δολοφό-
νησε την εβδομηνταδυάχρονη σύζυγό του 
ενώ εκείνη κοιμόταν, στην Νέα Δημητρι-
άδα Βόλου. 4 Ιουνίου 2018, η Γιαννού-
λα Καραχάλιου 13 ετών, Ελληνίδα Ρομά, 
δολοφονήθηκε από τριανταπεντάχρονο 
άντρα στον καταυλισμό των Ρομά στην 
Άμφισσα. 21 Μαΐου 2018, πενηνταδυά-
χρονος σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές 
τη σαρανταδυάχρονη σύζυγό του μπρο-
στά στα μάτια των δύο παιδιών του, ηλικί-
ας δεκατεσσάρων και τεσσάρων ετών, στο 
Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Κινητοποίηση και κινηματική δράση

Ο διπλός βιασμός και η άγρια δολοφονία 
της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη επει-
δή είπε όχι στους βιαστές της, λίγους μή-
νες μετά τη βάναυση δολοφονία του Ζακ 
Κωστόπουλου/Zackie Oh, ύστερα από βί-
αιο ξυλοδαρμό και λιντσάρισμα στο κέ-
ντρο της Αθήνας, αποτέλεσε αφορμή για 
τη δυναμική έκφραση συλλογικής οργής 
και θλίψης. Ως ένα ακόμα χαρακτηριστικό 
συμβάν της διαρκούς απαξίωσης της ζωής 
των γυναικών, έγινε η αφορμή για σημα-
ντική κινητοποίηση του φεμινιστικού κι-
νήματος και των σύγχρονων φεμινιστικών 

συνεχές που ολοκληρώνεται και τελειώνει 
με τον θάνατο τουλάχιστον για κάποιες γυ-
ναίκες, είναι ένας όρος που ενοχλεί, απω-
θεί ή και σοκάρει, γιατί είναι πράγματι δη-
κτικός: ιδίως για όσες απουσιάζουν επειδή 
δολοφονήθηκαν. 
 Η γυναικοκτονία ως όρος εμβολίζει 
τον κυρίαρχο μιντιακό και «μάτσο» λόγο 
ο οποίος υπονομεύει οποιαδήποτε αναφο-
ρά στην πατριαρχία και τον σεξισμό και κυ-
ρίως παραποιεί τα πραγματικά δεδομένα 
και αίτια του φαινομένου, αρνούμενος να 
χρησιμοποιήσει επιστημονικούς ή θεσμι-
κά κατοχυρωμένους όρους, επιδιώκοντας 
παράλληλα να στοχοποιήσει τα θύματα 
(νεκρές/δολοφονημένες, θύματα βίας και 
βιασμών), επιρρίπτοντάς τους την ευθύ-
νη για το «πάθημά» τους, ενώ δεν διστάζει 
να βρει πλείστες όσες δικαιολογίες για τον 
θύτη (δολοφόνο/βιαστή/κακοποιητή) και 
τις περιστάσεις («θόλωσε το μυαλό του», 
«περνούσε δύσκολα», «ήταν εκτός εαυτού», 
«ήταν η κακιά η ώρα»). Κάθε φορά που η 
«μάτσο» κουλτούρα της έμφυλης βίας και 
του μισογυνισμού έρχεται αντιμέτωπη με 
τον εαυτό της, προτιμάει να μεταθέτει τη 
συζήτηση σε γλωσσολογικά θέματα, στο 
κατά πόσον ο όρος είναι ή όχι αποδεκτός 
νεολογισμός και στο κατά πόσον ο «ουδέ-
τερος» ως προς το φύλο όρος ανθρωποκτο-
νία αρκεί, διότι δημιουργεί νομικό πλαίσιο 
συμπερίληψης ανδρών και γυναικών.
 Δεν συνιστά απλώς μέρος της σύγ-
χρονης φεμινιστικής ατζέντας, αλλά και οι-
κουμενική πρόκληση τεραστίων διαστάσε-
ων η οποία από τα μέσα της δεκαετίας του 
’90 απασχολεί ολοένα και περισσότερο την 
κοινωνική έρευνα, τις φεμινιστικές, κοινω-
νιολογικές, ανθρωπολογικές και εγκλημα-
τολογικές προσεγγίσεις, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τις πολιτισμικές σπουδές, 
αλλά και τις σύγχρονες πολιτικές για την 
πρόληψη και εξάλειψη της έμφυλης βίας 
και των γυναικοκτονιών.

Πόσες λιγότερες;

Τους εννέα θανάτους γυναικών το τελευ-
ταίο εννιάμηνο δεν μπόρεσε να τους απο-
τρέψει η συζήτηση και η ανάδειξη του όρου 
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Για πρώτη φορά στα χρονικά της σύγ-
χρονης κοινοβουλευτικής ιστορίας, κα-
τονομάζεται και καταδικάζεται η γυναι-
κοκτονία ως ακραία μορφή σεξιστικής και 
πατριαρχικής βίας σε σχετικό ψήφισμα 
που υπογράφεται από όλα τα μέλη της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., και 
παρουσιάζεται στην Ολομέλεια του κοινο-
βουλίου (14/12/2018). 
 Οι φεμινιστικές συλλογικότητες 
και γυναικείες οργανώσεις που κινητοποι-
ήθηκαν με αφορμή τη γυναικοκτονία στη 
Ρόδο ήταν αυτόνομες φεμινιστικές ομάδες 
και γυναικείες οργανώσεις (Καμία Ανο-
χή, Sabbat, Φεμιν@τρε, Το Μωβ, και άλ-
λες), γυναικεία τμήματα πολιτικών κομ-
μάτων (Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής/
Φύλου ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), γυναικείες ομάδες/ 
οργανώσεις που συνδέονται με πολιτικά 
κόμματα και πολιτικές πρωτοβουλίες (Κέ-
ντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη/
ΚΕΔΕ, Ομάδα Γυναικών Ρόδου/μέλος της 
ΟΓΕ, Αντισεξιστική ομάδα ΔΕΑ, Ομάδα 
Γυναικών Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρω-
τοβουλίας Ροσινάντε), γυναικείες μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις και δίκτυα γυναι-
κών (Διοτίμα, Ένωση Ελληνίδων Νομικών, 
Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών, Δίκτυο 
Γυναικών Ευρώπης, Δίκτυο για την Αντι-
μετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών, 
Ένωση Αφρικανών Γυναικών), καθώς και 
αντιφασιστικά δίκτυα και κινήσεις ενά-
ντια στον ρατσισμό (Αντιφασιστικός Συ-
ντονισμός Αθήνας-Πειραιά, Δίκτυο για τα 
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, Στέκι 
Μεταναστών, και άλλα). 
 Ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν επί-
σης από τοπικούς φορείς και πολιτικά 
κόμματα (Οικολόγοι Πράσινοι, Νεολαία 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ενώ λίγες ημέρες μετά την δο-
λοφονία της Ελένης Τοπαλούδη κυκλο-
φόρησε στο διαδίκτυο βίντεο με τίτλο «Εί-
μαι ζωντανή».
 Στην Αθήνα πραγματοποιήθη-
καν δύο ανοιχτές συνελεύσεις για τη γυ-
ναικοκτονία στη Ρόδο με πρωτοβουλία 
της φεμινιστικής συλλογικότητας Καμία 
Ανοχή. Στη συνέχεια διοργανώθηκε συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας στις 14 Δεκεμ-
βρίου 2018 στην Καπνικαρέα, στην οποία 

και αντισεξιστικών συλλογικοτήτων, αλλά 
και θεσμικών φορέων της πολιτείας. 
 Η Επιτροπή Ισότητας και Ίσων Ευ-
καιριών «Αιγαίο 50:50» του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου δημοσιεύει την πρώτη ανακοίνω-
ση (5/12/2018) για τη δολοφονία της φοι-
τήτριας του Τμήματος Μεσογειακών Σπου-
δών. Εξαρχής τη χαρακτηρίζει δολοφονία 
γυναίκας εξαιτίας του φύλου της, διαπι-
στώνοντας ότι «η κουλτούρα του ‘μάτσο’ 
άνδρα» είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνι-
κή κοινωνία, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και κοινωνικής δικτύωσης αναπα-
ράγουν τον σεξισμό και τη θυματοποίηση 
των γυναικών. Στέκεται κριτικά απέναντι 
στο εκπαιδευτικό σύστημα που αναπαρά-
γει σεξιστικά στερεότυπα και επικαλείται 
το χρέος της ακαδημαϊκής κοινότητας να 
διδάσκει την αρχή της ισότητας των φύλων, 
και να διασφαλίζει την σωματική ακεραιό-
τητα και ψυχική υγεία όλων των φοιτητρι-
ών και φοιτητών.
 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων δημοσιεύει δελτίου τύπου 
(5/12/2018) με τίτλο «Για να μην θρηνή-
σουμε άλλες Ελένες!» στο οποίο, αν και 
δεν κατονομάζεται ως γυναικοκτονία η δο-
λοφονία της Τοπαλούδη, καταδικάζεται η 
βία που «αναπαράγεται από την κουλτούρα 
του βιασμού και την τοξική αρρενωπότη-
τα». Σύμφωνα με την ΓΓΙΦ, η χώρα διαθέ-
τει επαρκές νομικό πλαίσιο για την πρόλη-
ψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Ν. 
4531/2018, κύρωση Σύμβασης ΣτΕ),1 αλλά, 
για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, είναι 
αναγκαίο οι δολοφόνοι να τιμωρούνται. 
Λίγο αργότερα (11/12/2018) σε ανοιχτή 
επιστολή της Γενικής Γραμματέα Φωτεινής 
Κούβελα γίνεται σαφής αναφορά στη γυ-
ναικοκτονία, και ακολουθείται σε μεγάλο 
βαθμό η προσέγγιση της Επιτροπής Ισότη-
τας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τονίζεται 
η ανησυχητική έξαρση του φαινομένου και 
διαπιστώνεται κοινωνική αδράνεια απένα-
ντι στην έμφυλη βία και στην αναπαραγωγή 
της από τα ΜΜΕ. Η επιστολή καλεί σε συ-
στράτευση προκειμένου να πάψουν οι ζωές 
των γυναικών να είναι «επικηρυγμένες».
 Μεταξύ των θεσμικών φορέων που 
κινητοποιήθηκαν ήταν και το κοινοβούλιο. 

Γυναικών και άλλα), και σε σχετικά άρθρα, 
συνεντεύξεις, και αφιερώματα του έντυ-
που και ηλεκτρονικού τύπου (Γκασούκα, 
2018˙ Δασκαλόπουλος, 2019˙ Δασκαλο-
πούλου & Τζιαντζή, 2018˙ Καζάντη, 2019˙ 
Καρυδάκη, 2018˙ Λαμπρίδη, 2019˙ Λιά-
πη, 2019˙ Μπρεγιάννη, 2018˙ Πεγκλίδου, 
2019).
 Από την άλλη, σε σημαντική μερίδα 
των μέσων (ιδιαιτέρως των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης),2 δημοσιεύτηκαν άρθρα 
με σεξιστικό περιεχόμενο που αναπαρήγα-
γαν την έμφυλη βία, οδηγώντας στον «δι-
πλό θάνατο» της Ελένης και επιχειρώντας 
να την καταστήσουν ανάξια πένθους. Σε 
αρκετές περιπτώσεις μάλιστα στοχοποιή-
θηκαν άτομα και οργανώσεις που ανέδει-
ξαν και υπερασπίστηκαν τον όρο γυναι-
κοκτονία (Κανέλλης, 2018, Μανδραβέλης, 
2018), με το επιχείρημα ότι ο όρος συνιστά 
αδόκιμο αριστερό και ιδεοληπτικό νεολο-
γισμό,3 παιχνίδι της αριστεράς με τα iden-
tity politics (Ευθυμιοπούλου, 2018), και 
«γλωσσοκτονία» σύμφωνα με τον ακραίο 
και νεοφασίζοντα λόγο,4 ή με το επιχείρη-
μα περί της πολιτικής ορθότητας του όρου 
ανθρωποκτονία (Βουλαρίνος, 2018). Σύμ-
φωνα με άλλους, οι νέες λέξεις οδηγούν 
σε γκετοποίηση και περιπλέκουν την κα-
τανόηση της πραγματικότητας διότι «δεν 
σκοτώνει μόνο η πατριαρχία, αλλά και η 
μητριαρχία» (Βίδος, 2019), ενώ οι φεμινί-
στριες λόγω συμπλέγματος κατωτερότη-
τας οδηγούν τις γυναίκες «στην εποχή της 
θυματοποίησης και του μισανδρισμού» 
(Μιχαηλίδης, 2019). Σε επίπεδο δημόσι-
ου λόγου ωστόσο, η προσπάθεια απαξί-
ωσης του φεμινισμού ως πολιτικού εγχει-
ρήματος χειραφέτησης και υπεράσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναι-
κών, εκ μέρους ακραίων, νεοσυντηρητικών 
και νεοφασιστικών αντιλήψεων, δεν κα-
τάφερε να υπερισχύσει, ούτε με αυτή την 
αφορμή. Η φωνή των φεμινιστικών συλ-
λογικοτήτων και κινητοποιήσεων ήχησε 
δυνατότερα.
 Η πατριαρχία γυναικοκτονεί και 
αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η δολοφονία 
της Ελένης –και κάθε Ελένης– έγινε ορα-
τή στον δημόσιο χώρο επειδή αντιδράσαμε 

συμμετείχαν οι προαναφερόμενες φεμινι-
στικές και γυναικείες οργανώσεις, καθώς 
και αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές και 
άλλες συλλογικότητες (Justice For Zak/
Zackie, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, 
και άλλες). Μετά τη συγκέντρωση, η οποία 
ήταν μαζική και δυναμική, ακολούθησε πο-
ρεία στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, στις 
17 Δεκεμβρίου 2018, με πρωτοβουλία του 
Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, διοργανώ-
θηκε συμβολική διαμαρτυρία στην πλατεία 
Συντάγματος. 
 Στη Ρόδο, η Πρωτοβουλία ενάντια 
στον σεξισμό και στην έμφυλη βία πραγμα-
τοποίησε ανοιχτή συνέλευση (11/12/2018) 
και στη συνέχεια διαμαρτυρία στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου και πορεία στο κέντρο της 
πόλης (15/12/2018) με κεντρικό σύνθημα: 
«Δεν πήγαινε γυρεύοντας! Καμία ανοχή 
στην κουλτούρα του βιασμού».
 Το βασικό χαρακτηριστικό των κει-
μένων που δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες 
μη κυβερνητικών/φεμινιστικών οργανώσε-
ων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
ότι, για πρώτη φορά ίσως με τόσο δυναμι-
σμό και σαφήνεια, κατονομάστηκε και κα-
ταγγέλθηκε ως γυναικοκτονία η δολοφο-
νία της Ελένης Τοπαλούδη με αναφορές σε 
προηγούμενες γυναικοκτονίες στην Ελλά-
δα και διεθνώς. Για παράδειγμα, το κεντρι-
κό σύνθημα του κειμένου που διακίνησε 
η Ανοιχτή Συνέλευση ήταν «Η πατριαρχία 
γυναικοκτονεί. Για κάθε Ελένη είμαστε σε 
πόλεμο». Αν και οι στοχεύσεις των φεμινι-
στικών οργανώσεων σε αρκετές περιπτώ-
σεις διαφέρουν (για παράδειγμα σύνδεση 
σεξισμού/πατριαρχίας με ρατσισμό και ρα-
τσιστικά εγκλήματα, έμφαση στη διασύν-
δεση εργασιακής επισφάλειας και έμφυλης 
βίας και λοιπά), το γεγονός είναι ότι η έμ-
φυλη βία και η γυναικοκτονία τέθηκαν στο 
επίκεντρο του πολιτικού λόγου των φεμι-
νιστικών συλλογικοτήτων, δημιουργώντας 
δυναμικές για τη συγκρότηση τόπων συμ-
μαχίας και κοινής δράσης. Η πολιτικοποί-
ηση του όρου και η δυναμική του ανάδυ-
ση στο δημόσιο λόγο αποτυπώνεται επίσης 
σε πλήθος δημοσιεύσεων (για παράδειγμα 
αυτών της Διοτίμας, του Μωβ, του Δικτύ-
ου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των 
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ου). Γυναικοκτονία: γνωσιακή κατηγο-
ρία που καθιστά ορατή την έμφυλη βία. 
Η Εποχή. Διαθέσιμο στο: http://epohi.gr/
gynaikoktonia-gnwsiakh-kathgoria-pou-
kathista-prath-thn-emfylh-via/

Δασκαλοπούλου, Ντ., Τζιαντζή, Α. (2018, 
9 Δεκεμβρίου). Και βιασμένες, και δο-
λοφονημένες και πουτάνες. Εφημερίδα 
των Συντακτών. Διαθέσιμο στο: http://
www.efsyn.gr/arthro/kai-viasmenes-kai-
dolofonimenes-kai-poytanes

Ευθυμιοπούλου, Β. (2018) Δύο παιδιά κι 
ένα κορίτσι. Διαθέσιμο στο: https://
www.liberal.gr/arthro/232701/apopsi/
b-euthumiopoulou/isonduo-paidia-ki-
ena-koritsisin.html

Καζάντη, Κ. (2019, 13 Ιανουαρίου). Ο όρος 
γυναικοκτονία και ο νεοφιλελεύθερος 
ζόφος. Η Εποχή. Διαθέσιμο στο: http://
epohi.gr/o-oros-gynaikoktonia-kai-
neofileleutheros-zofos/

Κανέλλης, Η. (2018) Γυναικοκτονία! Δι-
αθέσιμο στο: https://www.tanea.gr/
print/2018/12/14/opinions/gynaikoktonia/

Καρυδάκη, Δ. (2018). Ελένη ή μία λιγό-
τερη. ΖΗΝ, 21. Διαθέσιμο στο: https://
www.thepressproject.gr/zin21/details.
php?aid=136798

Λαμπρίδη, Φ. (2019). Πες το δυνατά: Η 
πατριαρχία δολοφονεί! Διαθέσιμο στο: 
https://tvxs.gr/news/ellada/pes-dynata-
i-patriarxia-dolofonei

Λιάπη, Μ. (2019). Γυναικοκτονίες –κάθε γυ-
ναίκα δικαιούται να πει «όχι» οποτεδή-
ποτε. Συνέντευξη στον Θ. Αντωνόπου-
λο. Διαθέσιμο στο: https://www.lifo.gr/
articles/woman_articles/222049/maria-
liapi-kathe-gynaika-dikaioytai-na-pei-
oxi-opotedipote

Μανδραβέλης, Π. (2018) Η «έμφυλη» υποκρι-
σία. Διαθέσιμο στο: http://www.kathimerini.
gr/1000381/opinion/epikairothta/politikh/
h-emfylh-ypokrisia

Μιχαηλίδης, Γ. (2019) Πώς ο σύγχρονος φε-
μινισμός υποβαθμίζει τις γυναίκες. Δια-
θέσιμο στο: https://www.eleftherostypos.
gr/apopseis/345776-pos-o-sygxronos-
feminismos-ypovathmizei-tis-gynaikes/

Μπρεγιάννη, Κ. (22 Δεκεμβρίου 2018). Σκο-
τώνουν τις γυναίκες, αλλά μην το πείτε 

και εκφράσαμε την αγανάκτηση και την 
οργή μας. Επειδή αντισταθήκαμε απέναντι 
στην «μάτσο» κουλτούρα και στον σεξιστι-
κό μιντιακό λόγο που καθιστά νεκρές και 
επιβιώσασες αντικείμενα χυδαίας κατανα-
λωτικής απόλαυσης. Απαιτώντας την ανα-
γνώριση ότι οι γυναικοκτονίες είναι δολο-
φονίες γυναικών επειδή είναι γυναίκες, την 
ανάδειξη των αιτιών και την τιμωρία των 
ενόχων και κυρίως απαιτώντας το δικαίωμα 
στην ελευθερία και σε μια ζωή αξιοβίωτη. 

Υποσημειώσεις 

1  Οι γυναικοκτονίες δεν συμπεριλαμβά-
νονται στις δέκα και πλέον μορφές έμ-
φυλης βίας που κατονομάζονται και ορί-
ζονται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και αυτό συνιστά σοβαρό 
θεσμικό κενό. 

2  Βλέπε για παράδειγμα: https://cyclades24.
gr/2018/12/sxolia-xidaia-rodos-nekrh/

3  Βλέπε: https://www.iefimerida.gr/
news/469496/yparhei-telika-i-lexi-
gynaikoktonia-o-neologismos-poy-
dihazei-dexioys-kai-aristeroys

4  Ανάρτηση του Θ. Τζήμερου: https://el-gr.
facebook.com/Thanos.Tzimeros.Page/
posts/2026596654099628?comment_tr
acking=%7B%22tn%22%3A%22O%22
%7D
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Περίληψη: Ενώ το φεμινιστικό πρόταγμα «τo προσωπικό είναι πολιτικό» διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στην εδραίωση των φεμινιστικών καλλιτεχνικών πρακτικών στη δεκαετία του 
’70, η παραγωγή (κριτικού) ιστορικού λόγου πάνω στις καλλιτεχνικές τάσεις και τα έργα της 
εποχής αυτής αδυνατεί να συμπεριλάβει το φεμινιστικό καλλιτεχνικό κίνημα στη νέα πρωτο-
πορία. Η έκθεση με τίτλο WOMAN: FEMINIST AVANT-GARDE of the 1970s (ΓΥΝΑΙΚΑ: ΦΕ-
ΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ της δεκαετίας του 1970), που έλαβε χώρα στο μουσείο μοντέρνας 
τέχνης της Βιέννης (MUMOK) τους θερινούς μήνες του 2017, συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ορατότητας των φεμινιστικών καλλιτεχνικών πρακτικών στο θεσμικό πεδίο της τέχνης. Με 
έργα 48 καλλιτέχνιδων της συλλογής «Sammlung Verbund», η έκθεση επιχειρεί να συνδέσει 
την ιστορική νέα πρωτοπορία με τις φεμινιστικές καλλιτεχνικές πρακτικές του ’70 και να τις 
εντάξει στον κανόνα της ιστορίας της τέχνης. Αποφεύγοντας την απλουστευτική ταμπέλα της 
«γυναικείας τέχνης» η έκθεση στο MUMOK εστιάζει στα έργα της φεμινιστικής καλλιτεχνικής 
πρωτοπορίας τόσο στη δεκαετία του ’70, όπου ξεκινά η οριοθέτηση της στο πεδίο της τέχνης 
(στον λεγόμενο δυτικό κόσμο), όσο και στις δεκαετίες που ακολουθούν. Στο κέντρο του επι-
μελητικού εγχειρήματος τίθoνται οι εικόνες, οι λόγοι, τα σώματα και οι αισθητικές πρακτικές 
των καλλιτέχνιδων*. 

Καλλιτέχνιδες, φίλες, αδερφές, νοικοκυρές, 
ερωμένες, εργαζόμενες... 

Ο απόηχος της φεμινιστικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας

Σοφία Μπέμπεζα

Exhibition view, FEMINIST AVANTGARDE of the 1970s from the SAMMLUNG VERBUND COLLECTION, © 
Photo: Mumok Wien / Lisa Rastl 

πρακτικές και τo πρόταγμα τους για μια 
διαφορετική θεώρηση της ιστορίας εντός 
του πολιτισμικού πεδίου. Έτσι το διακύ-
βευμα της ιστοριογραφίας και των πο-
λιτικών του αρχείου συνάδει για παρά-
δειγμα με τις προσπάθειες ανάδειξης του 
έργου των καλλιτέχνιδων της πρωτοπο-
ρίας στο σήμερα. Η Lis Rhodes (σκηνοθέ-
τιδα/καλλιτέχνιδα) μάς θυμίζει τη σημα-
σία της γραφής της ιστορίας από τα ίδια 
τα φεμινιστικά υποκείμενα: «Υπάρχει μια 
άλλη ιστορία. Μια ιστορία που διδάχθη-
κα, που μου είπαν ότι είμαι μέρος της, μια 
ανακατασκευή γεγονότων, στα οποία δεν 
συμμετείχα, αιτίες που δεν προκάλεσα και 
επιδράσεις που μαρτυρούν την αίσθηση 
του αποκλεισμού μου. Αυτή είναι η ιστο-
ρία που ορίζει το παρόν, το πρότυπο που 
επιβεβαιώνει και περιορίζει τη θέση και τις 
δραστηριότητές μας».1 Πώς θα επανέγ-
γραψουμε τον κανόνα της ιστορίας (της 
τέχνης) αν δεν γνωρίσουμε και δεν συ-
νομιλήσουμε με τις προηγούμενες γενιές 
φεμινιστριών;
 Στο ερώτημα αυτό δείχνει να 
απαντάει η έκθεση στο MUMOK, που συ-
γκεντρώνει έργα 48 καλλιτέχνιδων*2 από 
τη συλλογή τέχνης Sammlung Verbund,3 
την οποία ξεκίνησε στη Βιέννη η εταιρεία 
ηλεκτρικής ενέργειας Verbund AG. Οι 
καλλιτέχνιδες* της έκθεσης, γεννημένες 

I wanted to be provocative, to provoke, but also 
agression was part of my intension. (...) 

If I hadnt been provocative, I couldn’t have 
made visible what I wanted to show.

VALIE EXPORT(2003)

Στο άκουσμα του όρου πρωτοπορία (avant-
garde) ανακαλούμε εν πρώτοις τα διάφο-
ρα καλλιτεχνικά κινήματα των αρχών του 
εικοστού αιώνα: κυβισμός, φουτουρισμός, 
νταντά, σουρεαλισμός, κονστρουκτιβι-
σμός. H δε καλλιτεχνική πρωτοπορία μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, η λεγό-
μενη νέα πρωτοπορία, συνδέεται με διαφο-
ρετικές τάσεις όπως ο αξιονισμός της Βι-
έννης, η οπ αρτ, η ποπ αρτ, το φλούξους, 
ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, ο μινιμαλι-
σμός και η εννοιολογική τέχνη. 
 Τα έργα της έκθεσης με τίτλο ΓΥ-
ΝΑΙΚΑ: ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
της δεκαετίας του 1970, που έλαβε χώρα 
στο μουσείο μοντέρνας τέχνης στη Βιέν-
νη (MUMOK, 6/5-3/9/2017), εντάσσονται 
στη λεγόμενη «φεμινιστική πρωτοπορία», 
έναν όρο στον οποίο αξίζει να εστιάσου-
με. Σύμφωνα με την επιμελήτρια της έκθε-
σης Gabrielle Schor η πρόθεση του εγχει-
ρήματος αφορά λιγότερο στο να προτείνει 
μια «άλλη» ή «εναλλακτική» πρωτοπορία 
στη θέση της υπάρχουσας ιστορικής καλλι-
τεχνικής πρωτοπορίας. Mέσω της έκθεσης 
επιχειρείται πολύ πε-
ρισσότερο η διεύρυν-
ση της μέχρι τώρα 
αναγνωρισμένης 
ιστοριογραφίας της 
πρωτοπορίας, όπου 
οι καλλιτέχνες έχουν 
τον πρώτο λόγο σε 
σχέση με τις καλλιτέ-
χνιδες*. Είναι σημα-
ντικό να εξετάσουμε 
το σημερινό ενδια-
φέρον για την καλλι-
τεχνική φεμινιστική 
πρωτοπορία της δε-
καετίας του ’70 σε 
συνάρτηση με τις πιο 
σύγχρονες (διαθεμα-
τικές) φεμινιστικές 

VALIE EXPORT, Tapp und Tastkino (Κινηματογράφος αγγίζω και πιάνω), 1968. ©
VALIE EXPORT / Bildrecht Wien 2016, Courtesy of Galerie Charim, Vienna, SAMMLUNG VERBUND 
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τις πρωτοπόρες φιγούρες της φεμινιστι-
κής τέχνης σε κομβικά σημεία της θεσμι-
κής τέχνης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες 
όσο και στην Ευρώπη (δηλαδή Νέα Υόρ-
κη, Σικάγο, Λος Άντζελες, Λονδίνο, Βερο-
λίνο, Μόναχο, Βιέννη, Βελιγράδι, Παρίσι), 
η επίσημη ιστορία της τέχνης αποτυγχάνει 

μεταξύ 1930 και 1958, έζησαν και έδρασαν 
με διαφορά περίπου μιας γενιάς σε μια επο-
χή όπου το κλίμα του ψυχρού πολέμου, ο 
κοινωνικός κονφορμισμός, ο αντικομμου-
νισμός και τα συντηρητικά ήθη για τη σε-
ξουαλικότητα αποτελούσαν την καθημε-
ρινότητα τους. Όμως παρόλο τον μεγάλο 
αριθμό εκθέσεων που διοργανώθηκαν από 

Renate Bertlmann, Tender Pantomime (Τρυφερή παντομίμα), 1976. © Renate Bertlmann, SAMMLUNG VERBUND

πρακτικές αυτές σε μουσειακό πλαίσιο γί-
νεται εμφανές από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’90, όπου λαμβάνουν χώρα επιμελη-
τικά εγχειρήματα όπως, για παράδειγμα, 
η έκθεση Division of Labor: Women and 
Work (Καταμερισμός της εργασίας: Γυ-
ναίκες και δουλειά, Μουσείο του Μπρονξ, 
1996) ή η εκτενής παρουσίαση του έργου 
της Mary Kelly στο Generalli Foundation 
στη Βιέννη (1998). 
 Την ίδια στιγμή η ένταξη του έρ-
γου των καλλιτέχνιδων* της φεμινιστι-
κής πρωτοπορίας στον κανόνα της ιστορί-
ας της τέχνης εγείρει ερωτήματα σχετικά 
με τους όρους υπό τους οποίους πραγμα-
τοποιείται αυτή η ένταξη. Αφενός η παρα-
γωγή σύγχρονου (κριτικού) ιστορικού λό-
γου που αφορά στις καλλιτεχνικές τάσεις 

να καταγράψει ικανώς τις φεμινιστικές 
καλλιτεχνικές πρακτικές της εποχής του 
’70 εντός της χρονικής περιόδου της εξέλι-
ξης τους. Με άλλα λόγια, παρόλη τη σημα-
σία του έργου τους, οι καλλιτέχνιδες* αυ-
τές εισχώρησαν στον κανόνα της ιστορίας 
της τέχνης μεμονώμενα, ενώ η περιεχομε-
νική μεταξύ τους σύνδεση, αλλά και η σύν-
δεσή τους με τα υπόλοιπα παραδείγματα 
της πρωτοπορίας, παρέμενε μέχρι πρότινος 
αποσπασματική και ελλιπής. Η δυσκολία 
της ιστορικής συσχέτισης καλλιτεχνικής 
πρωτοπορίας και φεμινισμού, όπως επιση-
μαίνει η επιμελήτρια Gabrielle Schor, απο-
τελεί μέχρι και σήμερα ένα τυφλό σημείο 
τόσο στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης 
όσο και σε αυτό της κριτικής (Schor, 2016, 
σελ. 18). Ένα σθεναρό ενδιαφέρον για τις 

Birgit Jürgenssen, Nest (Φωλιά), 1979. © Estate Birgit Jürgenssen / Courtesy of Galerie Hubert Winter, Wien / Bildrecht Wien 2016, SAMMLUNG VERBUND
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Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders II), (Δίχως τίτλο, Επιβάτες λεωφορείου ΙΙ) 1976 / 2005. © Cindy Sherman / Courtesy of Metro Pictures, New York, 
SAMMLUNG VERBUND

φεμινισμών της εποχής εκείνης (ο γαλλι-
κός φεμινισμός της διαφοράς, ο φεμινι-
σμός της ισότητας, ο σοσιαλιστικός φε-
μινισμός, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός και 
άλλοι) αναδεικνύεται ο έμφυλος καταμε-
ρισμός της εργασίας καθώς και οι ιστορικά 
προβληματικές δομές της φιλελεύθερης 
δημοκρατικής συνθήκης. Με το φεμινιστι-
κό κίνημα επιχειρείται επίσης η διεύρυνση 
της (αστικής) δημοκρατίας με γνώμονα 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 

και στα έργα της εποχής του ’70 είναι ανα-
γκαία και ενθαρρυντική, κυρίως όταν αυτή 
ασπάζεται την πολιτική διάσταση της καλ-
λιτεχνικής φεμινιστικής πρωτοπορίας και 
συμβάλλει στη μεγαλύτερη ορατότητα της. 
Αφετέρου η ένταξη του έργου των καλλι-
τέχνιδων* της φεμινιστικής πρωτοπορίας 
στον κανόνα της ιστορίας της τέχνης μπο-
ρεί να οδηγήσει στην ακαδημαϊκή ιστο-
ρικοποίηση ή και στην μερική αφομοίω-
ση τους, λόγω της μη ενεργοποίησης των 
πολιτικών τους στο σήμερα. Με 
άλλα λόγια, η ένταξη των συγκε-
κριμένων παραδειγμάτων στον 
κανόνα της ιστορίας της τέχνης 
(αλλά και της καλλιτεχνικής εκ-
παίδευσης) δεν εξασφαλίζει από 
μόνη της την ανακατασκευή του 
κανόνα. Μας εφοδιάζει παρό-
λα αυτά με χρήσιμα εργαλεία για 
μια ριζικότερη αντιπαράθεση με 
το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
και το αξιακό/θεσμικό σύστη-
μα μέσα στο οποίο παράγεται η 
τέχνη. 
 Τα έργα της έκθε-
σης ΓΥΝΑΙΚΑ:– ΦΕΜΙΝΙΣΤΙ-
ΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ της δεκαε-
τίας του 1970 συνδέονται άμεσα 
ή έμμεσα με τις κοινωνικοπολι-
τικές συνθήκες εκείνης της επο-
χής. Εστιάζοντας στις δεκαετίες 
του ’60 και ’70 παρατηρούμε το 
δεύτερο κύμα του φεμινιστικού 
κινήματος να ακμάζει εν μέσω 
των χειραφετητικών και απε-
λευθερωτικών κινημάτων (αντι-
πολεμικά, αντιιμπεριαλιστικά, 
αντιρατσιστικά κινήματα) που 
αναπτύσσονται στο λεγόμενο 
δυτικό κόσμο. Την ίδια περίοδο 
αρθρώνεται μια δυναμική κριτι-
κή στα υπάρχοντα φιλελεύθε-
ρα δημοκρατικά καθεστώτα που 
αφορά στην πολιτειακή διάστα-
ση της ισότητας των φύλων ενώ 
ανοίγεται ο δρόμος για τις διεκ-
δικήσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημά-
των. Μέσα από τις κοινωνικές 
διεκδικήσεις των διαφορετικών Penny Slinger, Wedding Invitation –2 (Art is just a piece of Cake), (Πρόσκληση γάμου 2, Η τέχνη 

είναι ένα κομμάτι γλυκό)1973. © Penny Slinger / Courtesy of Gallery Broadway 1602, New York, 
SAMMLUNG VERBUND
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είναι πολιτικό» παίζει σημαντικό ρόλο 
στην κατανόηση των φεμινιστικών καλλι-
τεχνικών πρακτικών της εποχής αυτής. 
 Oι φεμινίστριες του δεύτερου κύ-
ματος έφεραν στο προσκήνιο τη λεγόμε-
νη «πολιτική του πρώτου προσώπου» (δεί-
τε για παράδειγμα το έργο της Ilse Lenz) 
αξιώνοντας περισσότερες διεκδικήσεις 
από το δικαίωμα της ψήφου ή τη συμ-
μετοχή σε διαδικασίες λήψης πολιτικών 
αποφάσεων, δηλαδή τις διεκδικήσεις του 
πρώτου φεμινιστικού κύματος στον ευ-
ρωπαϊκό και αμερικανικό βορρά. Ο δευ-
τεροκυματικός φεμινισμός αμφισβήτησε 
σε βάθος τη δομή της δημόσιας σφαίρας, 
της ιδιότητας του πολίτη αλλά και την ίδια 
την εννοιολόγηση του πολιτικού. Η ιστο-
ρική πορεία της (φιλελεύθερης) δημοκρα-
τίας, με τις ρίζες της στην ελληνορωμαϊκή 
αρχαιότητα και στα μοντέλα της πολιτεί-
ας και της πόλης-κράτους, τοποθετεί την 
πολιτική δραστηριότητα εντός του δημό-
σιου χώρου (Arendt, 1986) ή της δημόσιας 
σφαίρας (Habermas, 1962) και τη συνδέει 
με την ιδιότητα του πολίτη. 
 Παρόλες τις δομικές διαφορές με-
ταξύ μοντέρνων, νεώτερων και αρχαιότε-
ρων μορφών δημοκρατίας, όπως αυτές δι-
αφαίνονται για παράδειγμα στα έργα του 
Πλάτωνα, του Hobbes, της Arendt, του 
Habermas ή του Lefort, θα λέγαμε ότι η 
εννοιολόγηση του πολιτικού στη δημο-
κρατική συνθήκη έχει ως επίκεντρο τον 
δημόσιο χώρο, και εντός αυτού νομιμοποι-
είται η πολιτική δραστηριότητα (συλλογι-
κή ή ατομική). Με άλλα λόγια η φιλοσοφι-
κή θεώρηση της δημοκρατικής συνθήκης 
τείνει να «αποπολιτικοποιεί» την ιδιωτι-
κή σφαίρα της ζωής, πράγμα που αποτέ-
λεσε ένα βασικό σημείο της κριτικής των 
δυτικών αστικών δημοκρατιών τη δεκαε-
τία του 1960 και μετέπειτα. Ο δευτεροκυ-
ματικός φεμινισμός (με τα πρώτα εργαλεία 
του μεταστρουκτουραλισμού) ανέδειξε τη 
δομική διαφορά μεταξύ δημόσιας και ιδιω-
τικής ζωής διεκδικώντας τη διάσταση του 
πολιτικού όχι μόνο εν δήμω αλλά και εν 
οίκω. Το μότο «τo προσωπικό είναι πολιτι-
κό» άνοιξε τον ορίζοντα για μια νέα αγω-
νιστική πολιτική εντός της ιδιωτικότητας, 

στα κοινά (και στη λήψη πολιτικών αποφά-
σεων), την ισότιμη συμμετοχή τους στον 
επιστημονικό και στον ευρύτερο εργασια-
κό τομέα, στον χώρο της τέχνης, της εκπαί-
δευσης και άλλα, και την αναγνώριση της 
εργασίας τους στο σπίτι. Επίσης οι ομάδες 
του μαύρου φεμινιστικού κινήματος του ’70 
(αν και με μικρότερη ορατότητα σε σχέση 
με τον «δυτικό/λευκό» φεμινισμό) αγωνί-
στηκαν για περισσότερη κοινωνική δικαιο-
σύνη ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις, δι-
εκδικώντας χώρο και λόγο για τους people 
of color.4 

 Την ίδια εποχή στο καλλιτεχνι-
κό πεδίο η παραγωγή έργων, περφόρμανς, 
δράσεων, περιοδικών, μανιφέστων και άλ-
λων κειμένων βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. 
Kαλλιτέχνιδες, επιμελήτριες και συγγρα-
φείς όπως οι Lucy Lippard, Lynda Nochlin, 
Sanja Iveković, Lee Lozano, Suzanne Lacy, 
Judy Chicago, Ulrike Roesenbach, Linda 
Benglis, Adrian Piper, VALIE EXPORT 
και πολλές ακόμα σημαντικές φεμινίστρι-
ες ακτιβίστριες καλλιτέχνιδες* δραστηρι-
οποιούνται σε ομάδες και συλλογικότη-
τες (π.χ. Women Artists in Revolution, The 
London Women’s Film Group, Where WE 
At-Black Women Artists, School for Creative 
Feminism), διοργανώνουν εκθέσεις, ιδρύ-
ουν περιοδικά και ανεξάρτητους χώρους. 
Η οργανωμένη δραστηριότητά τους ασκεί 
σημαντική κριτική στους θεσμούς της τέ-
χνης (μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, περι-
οδικά τέχνης), με έρεισμα την αποδόμηση 
των κοινωνικών εξουσιαστικών σχέσεων 
και την εδραίωση του φεμινιστικού προτάγ-
ματος στο πολιτισμικό πεδίο και ιδιαίτερα 
στον χώρο της «υψηλής» τέχνης. Το φεμι-
νιστικό καλλιτεχνικό κίνημα του ’70 διεκδι-
κεί την αναγνώριση και την ορατότητα του 
έργου, του λόγου και της ζωής των γυναι-
κών* (και καλλιτέχνιδων*) ενώ παράλληλα 
χλευάζει και προβοκάρει τα κοινωνικά πα-
τριαρχικά στερεότυπα στον καλλιτεχνικό 
χώρο και πέρα από αυτόν. Υπό αμφισβήτη-
ση τίθεται για παράδειγμα η παγιωμένη φι-
γούρα της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας δη-
λαδή του αρσενικού καλλιτέχνη-διάνοια, 
και η αναφορά στη θηλυκότητα ως πηγή 
έμπνευσης. Η διεκδίκηση «τo προσωπικό 

της φροντίδας και την έμφυλη διάστασή 
τους στον ύστερο καπιταλισμό. Θυμόμα-
στε εδώ για παράδειγμα το συνολικό έργο 
της Mierle Laderman Ukeles, η οποία επι-
κεντρώθηκε στην ιδέα της συντήρησης 
της ζωής (maintenance work), μια κατη-
γορία εργασίας που δύσκολα αναγνωρί-
ζεται ως τέτοια. Τα παραδείγματα της έκ-
θεσης της συλλογής Sammlung Verbund 
που ακολουθούν σκιαγραφούν τις θεμα-
τικές και τις πρακτικές, την αισθητική και 
την πολιτική διάσταση των έργων της φε-
μινιστικής πρωτοπορίας του 1970.

Χαρτογράφηση της έκθεσης 

Με μια πρώτη ματιά στον χώρο της έκθε-
σης έρχεσαι αντιμέτωπη με διαφορετικές 
όψεις γυναικών*: γυναίκες που ποζάρουν 
ως ντίβες, μοντέλα ομορφιάς, ηθοποι-
οί, επιχειρηματίες, καθαρίστριες, πόρνες, 
αρχαία αγάλματα, υπάλληλοι γραφείου, 
ως femme fatale αλλά και enfant terrible. 
Στα έργα των καλλιτέχνιδων* απεικονίζο-
νται επίσης γυναίκες που περπατούν γυ-
μνές στον δρόμο, γυναίκες δεμένες στο 
πάτωμα, γυναίκες που είναι χωμένες στην 
ντουλάπα, γυναίκες που αγκαλιάζουν δη-
μόσια κτίρια, γυναίκες που κάνουν γκρι-
μάτσες, γυναίκες με φαλλικά προθέματα, 
έγκυες γυναίκες, γυναίκες μέσα σε κλου-
βιά. Κάποιες σιδερώνουν, άλλες σφουγγα-
ρίζουν, άλλες καπνίζουν και άλλες εργάζο-
νται στην κουζίνα. 
 Δίχως άλλο, η καταιγιστική πα-
ρουσία των γυναικείων σωμάτων στα έργα 
της έκθεσης σχολιάζει τους (στερεοτυπι-
κούς) κοινωνικούς ρόλους της γυναίκας: 
ερωμένη, μητέρα, ντίβα, αγία/ιέρεια/θεά, 
πόρνη, μάγισσα, νοικοκυρά, εργαζόμε-
νη. Οι καλλιτέχνιδες* της έκθεσης «προ-
καλούν» το βλέμμα προβάλλοντας συχνά 
τα γυμνά σώματά τους ή τα διαφορετικά 
μέρη του (πόδια, χέρια, στήθη, αιδοία, οπί-
σθια, πρόσωπα). Οι καλλιτέχνιδες* της 
φεμινιστικής πρωτοπορίας επεξεργάζο-
νται τα γυναικεία σώματά τους και τους 
προσδίδουν εκ νέου τη δική τους οπτι-
κή: τα μασκαρεύουν, τα στιλιζάρουν, τα 
χλευάζουν, τα τεμαχίζουν, τα δοκιμάζουν, 

δηλαδή μιας περιοχής που περικλείει τις 
πολιτικές του σώματος, της φροντίδας και 
της σεξουαλικότητας. Η σθεναρή αμφισβή-
τηση της πατριαρχικής δομής δημόσιου-ι-
διωτικού βίου από το δεύτερο φεμινιστι-
κό κίνημα υπήρξε καθοριστική, κυρίως στο 
ευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό πλαίσιο, 
τουλάχιστον στον βαθμό που αυτή συνέ-
βαλε στην αναδιάταξη της εννοιολόγησης 
του πολιτικού.
 Οι γυναίκες* άρχισαν από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 να πολιτικοποιούν 
τις περιοχές του «ιδιωτικού» και δημιούρ-
γησαν αυτόνομες ομάδες συνείδησης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις προσωπι-
κές τους σχέσεις, με την ενδοοικογενειακή 
βία και τις εξουσιαστικές δόμες των ετερο-
κανονικών σχέσεων, με τη σεξουαλικότητα, 
τη μητρότητα και την ανατροφή των παι-
διών. Ως εκ τούτου, ήταν σκόπιμο να επα-
ναπροσδιοριστούν οι προσωπικές σχέσεις 
και οι αλληλεπιδράσεις των (δύο) φύλων 
καθώς και τα ευρεία συμπλέγματα μεταξύ 
κοινωνικής τάξης, φύλου και «φυλής». Για 
παράδειγμα στη δεκαετία του 1970, στα 
πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, 
της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, οι ομάδες συνείδησης κέρδισαν ευρεία 
δημοσιότητα μέσω εκστρατειών κατά της 
άμβλωσης και της κοινωνικής βίας. Παρό-
λαυτα δεν μπορούμε να παραλείψουμε και 
τα τρωτά σημεία του κινήματος, δηλαδή 
την εστίαση στο δίπολο γυναικείο/αντρικό 
φύλο, στην περιορισμένη κατηγοριοποίηση 
της πολλαπλότητας των έμφυλων ταυτοτή-
των και της φυλετικοποίησης του σώματος, 
αλλά και της ιδέας του ανταγωνισμού των 
φύλων ως μόρφωμα εξουσίας. 
 Στο καλλιτεχνικό πεδίο η φεμινι-
στική πρωτοπορία, όπως και τα φεμινιστι-
κά κινήματα στο δεύτερο μισό του εικοστού 
αιώνα, αντιμάχεται την πατριαρχική οριο-
θέτηση του πεδίου δράσεως των γυναικών* 
δηλαδή την περιορισμένη συμμετοχή ή τον 
αποκλεισμό τους από τη δημόσια σφαί-
ρα,5 τις ανδροκρατούμενες συνθήκες στους 
χώρους της τέχνης και τη στερεοτυπική 
θέαση της γυναίκας/καλλιτέχνιδας, την 
εμπορευματοποίηση της θηλυκής σεξουα-
λικότητας, τον υποβιβασμό των εργασιών 
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Renate Eisenegger, Hochhaus (Nr.1), (Πολυκατοικία, Αρ. 1) 1974. © Renate Eisenegger, SAMMLUNG VERBUND, Wien 

ως Μαντόνα, ως θηλυκός Χριστός, ως 
αγία, ως χορεύτρια στριπτίζ, ως φωτομο-
ντέλο και άλλα. 
 Οι φωτογραφίες της Karin Mack 
με τίτλο Bügeltraum (Το όνειρο του σιδε-
ρώματος, 1975) και της Birgit Jürgenssen 
Hausfrauen - Küchenschürtze (Νοικοκυ-
ρές - Ποδιές της κουζίνας, 1975), καθώς 
και οι βίντεο-περφόρμανς Semiotics of the 
Kitchen (Σημειολογία της κουζίνας, 1975) 
της Martha Rosler και La sexisme dans 
la cuisine turque ou la volupte culinaire d 
une empire (Σεξισμός της τούρκικης κου-
ζίνας ή οι γαστρονομικές απολαύσεις μιας 
αυτοκρατορίας, 1978) της Nil Yalter, εστι-
άζουν στην οικιακή εργασία για τη συ-
ντήρηση της ζωής και την αναπαραγωγή. 
Στους διαφορετικούς ρόλους της γυναί-
κας* εστιάζει επίσης το φωτογραφικό έργο 
της Martha Wilson με τίτλο A Portfolio of 
Models (Χαρτοφυλάκιο μοντέλων, 1974). 
Η Wilson ενδύεται έξι διαφορετικά ιστο-
ρικά στερεοτυπικά μοντέλα γυναικών: το 
εργαζόμενο κορίτσι, τη θεά (του στιλ, της 
ομορφιάς, της υποκριτικής και λοιπά), τη 
νοικοκυρά, την επαγγελματία/αφεντικό, 
τη μητέρα γη, τη λεσβία. Η Penny Slinger 
προσθέτει στα παραπάνω μοντέλα την 
κλασσική φιγούρα της νύφης και συζύ-
γου, την οποία τοποθετεί στο προσκήνιο 
με τα φωτογραφικά κολάζ, όπως για πα-
ράδειγμα το Promised a Bed of Roses (Μου 
υποσχέθηκαν ένα κρεβάτι τριαντάφυλ-
λα, 1973) και το Wedding Invitation (Πρό-
σκληση γάμου, 1973). 
 Ο αγώνας για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών* και την ισότη-
τα μεταξύ των φύλων αποτυπώνεται στα 
έργα των Leslie Labowitz, Suzanne Lacy 
και Judy Chicago. Με αφορμή ένα συγκε-
κριμένο δημοσίευμα σχετικά με τα δέκα 
γυναικεία θύματα ενός κατά συρροή βια-
στή και δολοφόνου στο Σικάγο, οι Leslie 
Labowitz και Suzanne Lacy οργανώνουν 
στις 13 Νοεμβρίου 1977 τη δράση με τίτ-
λο In Mourning and in Rage (Με θρήνο 
και θυμό, 1977-1978). Μια ομάδα μαυρο-
φορεμένων γυναικών μπροστά στο δη-
μαρχείο του Σικάγο καταγγέλλει θρηνώ-
ντας (σε χορωδιακό στιλ) την απαράμιλλη 

τα τοποθετούν σε διάφορους χώρους. Με 
άλλα λόγια οι καλλιτέχνιδες* της πρω-
τοπορίας διεκδικούν χώρο και λόγο στην 
πόλη, στο κρεβάτι, στο γραφείο, στην κου-
ζίνα, στην καλλιτεχνική σκηνή.
 Κάποιες καλλιτέχνιδες* εκκινούν 
από το βίωμα της καταπίεσης (ο ζυγός της 
ομορφιάς, o ρόλος της γυναίκας ως ανα-
παραγωγική μηχανή, ως αντικείμενο από-
λαυσης) και της πατριαρχικής βίας, ενώ άλ-
λες επεξεργάζονται τον συναισθηματικό 
εγκλωβισμό, την αποξένωση, τη θυματο-
ποίηση. Για παράδειγμα η Lorraine O’Grady 
στην περφόρμανς Mlle Bourgoise Noir 
(Μαύρη μεγαλοαστή, 1980-1983) εμφανίζε-
ται ως η «μαύρη καλλονή από την Καραΐβι-
κή» φορώντας ένα φόρεμα φτιαγμένο από 
360 λευκά γάντια. Το έργο της ειρωνεύε-
ται τον θεσμό των καλλιστείων ομορφιάς 
ενώ παράλληλα εστιάζει στην εξωτικοποί-
ηση της μαύρης γυναικείας ομορφιάς μέσα 
από το πρίσμα της δυτικής λευκής αστικής 
τάξης. 
 Τον ζυγό της ομορφιάς και τη μι-
ντιακή εικόνα της γυναίκας ως αντικείμε-
νο της αντρικής επιθυμίας πραγματεύονται 
επίσης τα έργα Preparação I και II (Προε-
τοιμασία I και II, 1975) της Leticia Parente, 
Sexobject (Αντικείμενο του σεξ, 1979) της 
Lydia Schouten  και πολλές από τις σκη-
νοθετημένες φωτογραφίες της Cindy 
Sherman και της ORLAN. Ένα από τα πρώ-
ιμα έργα φώτο-περφόρμανς αποτελεί η φω-
τογραφία Action Pants: Genital Panik (Πα-
ντελόνια δράσης: Γεννητικός πανικός, 1969) 
της VALIE EXPORT. Η καλλιτέχνιδα φω-
τογραφίζεται σε μια μάτσο πόζα μαχητή με 
ένα όπλο στο χέρι, φοράει δερμάτινο πα-
νωφόρι και τζιν παντελόνι, είναι καθισμέ-
νη έχοντας τα πόδια ανοιχτά, ενώ το αιδοίο 
της αφήνεται ακάλυπτο σε δημόσια θέα. 
 Tη θεματική της χριστιανικής ει-
κονογραφίας ακουμπούν με τα έργα τους 
(φωτογραφικές σειρές) η Margot Pilz και η 
Hannah Wilke. Η Pilz σκηνοθετεί τη σκηνή 
του Μυστικού Δείπνου (The Last Supper, 
1979) αποκλειστικά με πρόσωπα γυναικών 
και παιδιών ενώ η Wilke στο έργο της Su-
per-T-Art (Eξαιρετική Τ-Τέχνη, 1974) φω-
τογραφίζεται σε είκοσι διαφορετικές πόζες, 
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ρέσεις, τοποθετεί ακόμη σε δεύτερο επί-
πεδο τη δράση των Βlack Women Artists 
και άλλων αντίστοιχων ομάδων. Επίσης 
από την ίδια κεντρική αφήγηση εκλείπουν 
συχνά έργα που συνδέονται με κουίρ και 
τρανς ταυτότητες, πράγμα που οφείλεται 
σε ένα βαθμό στην προσκόλληση σε μια 
ουσιοκρατική εικόνα της βιολογικής γυ-
ναίκας. 
 Μια αισθητική πρακτική της επο-
χής εκείνης που εγείρει κατά τη γνώμη 
μου ερωτήματα είναι η υιοθέτηση της λευ-
κής μάσκας ως στοιχείο ρόλου και μεταμ-
φίεσης των καλλιτέχνιδων (δείτε για πα-
ράδειγμα το έργο των Suzy Lake, Linda 
Christanell, Cindy Sherman και άλλων). 
Η βασική πρόθεση των καλλιτέχνιδων 
που χρησιμοποίησαν το λεγόμενο white 
face ήταν να δημιουργήσουν μια ουδέτε-
ρη επιφάνεια δέρματος προσώπου: το λευ-
κό χρώμα χρησιμοποιείται ως μέσο απο-
στασιοποίησης από το υποκείμενο και ως 
τρόπος αντίστασης στα κλασσικά πρό-
τυπα ομορφιάς (Schor, 2016, σελ. 59-60). 
Όμως ένα λευκό προσωπείο (μια μάσκα) 
δεν δηλώνει αποκλειστικά την αμοιβαία 
εξίσωση όλων των διαφορετικών προσώ-
πων. Την ίδια στιγμή η χρήση της λευκής 
μάσκας επιβεβαιώνει τη νόρμα του white 
face. Με άλλα λόγια, το λευκό πρόσωπο 
στα πλαίσια του δυτικού καλλιτεχνικού 
φεμινισμού κανονικοποιείται ως το φυ-
σιολογικό και ουδέτερο. Τέλος η συλλογή 
Sammlung Verbund δείχνει να αγνοεί το 
έργο των καλλιτέχνιδων-μεταναστριών 
που έζησαν και εργάστηκαν στην Αυστρία, 
χωρίς τα προνόμια των ευρωπαίων αστών 
γυναικών. 
 Όντας η ίδια καλλιτέχνιδα και 
κουίρ φεμινίστρια οφείλω να κλείσω με 
ένα βιογραφικό σχόλιο. Η συνάντηση με 
τις εικόνες (στατικές ή κινούμενες), τα κεί-
μενα και τα αντικείμενα των καλλιτέχνι-
δων στα πλαίσια της έκθεσης προκαλεί οι-
κειότητα, ενθουσιασμό, θαυμασμό, θυμό, 
μελαγχολία κι ευχαρίστηση συνάμα. Η έκ-
θεση είναι ένα ανοιχτό σχολείο: σε καλεί 
να μάθεις να ταιριάζεις τα κομμάτια της 
νέας πρωτοπορίας και του καλλιτεχνι-
κού φεμινισμού, κλείνει τα γνωστικά κενά 

βία που υφίστανται οι γυναίκες. Η Judy 
Chicago, γνωστή μέσα από τα έργα μινι-
μαλιστικής ζωγραφικής της, υπήρξε ενερ-
γό μέλος του φεμινιστικού κινήματος στο 
Σικάγο και πρωτοπόρος στη μάχη για την 
αποδόμηση της πρωτοκαθεδρίας των αν-
δρών στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Μαζί 
με την Miriam Schapiro ίδρυσε το φεμινι-
στικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Πανε-
πιστήμιο της Καλιφόρνια αλλά και το καλ-
λιτεχνικό πρότζεκτ Womenhouse (Το σπίτι 
των γυναικών, 1971-1973) σε μια κατοικία 
στο Χόλιγουντ.
 Τέλος το εκτενέστατο έργο-τριλο-
γία AMO ERGO SUM (Αγαπώ άρα υπάρ-
χω, 1972-2010) της Renate Bertlmann πα-
ρουσιάζεται σε δύο ξεχωριστές αίθουσες 
του μουσείου. Η τριλογία αποτελείται από 
τρία ισότιμα μέρη (Πορνογραφία, Ειρωνεία 
και Ουτοπία) και περιλαμβάνει φωτογρα-
φίες, σχέδια, γλυπτά και εγκαταστάσεις. Το 
έργο της Bertlmann πραγματεύεται τη γυ-
ναικεία σεξουαλικότητα, τον ερωτισμό, τη 
μητρότητα, το σύμβολο του φαλλού στην 
ψυχανάλυση αλλά και τις εξουσιαστικές 
δομές της ψυχαναλυτικής πρακτικής. 

Αντί επιλόγου 

Τα έργα των καλλιτέχνιδων* της φεμινι-
στικής πρωτοπορίας αποτελούν σημαντικό 
κομμάτι των χειραφετητικών και απελευ-
θερωτικών κινημάτων καθώς πραγματεύο-
νται διαχρονικά ζητήματα του φεμινισμού: 
τη βία και την εξουσία, την πολιτειακή και 
την κοινωνική ισότητα, τη χειραφέτηση, 
την αναπαραγωγή, την εργασία, την κατα-
σκευή της θηλυκότητας, τη σεξουαλικότη-
τα, την επιθυμία, τη διαφορετικότητα των 
σωμάτων. Παρόλα αυτά δεν λείπουν και τα 
«προβλήματα» που συνδέονται με το φεμι-
νιστικό κίνημα εκείνης της εποχής και τον 
απόηχό του στο σήμερα. Το βάρος που δί-
νεται στα έργα του λεγόμενου δυτικού φε-
μινισμού αφήνει στο «περιθώριο» πολλά 
παραδείγματα διαφορετικών, μη λευκών 
φεμινισμών που έδρασαν την ίδια εποχή 
στην καλλιτεχνική σκηνή αλλά και πέρα 
από αυτήν. Η σύγχρονη δυτική αφήγηση 
της φεμινιστικής τέχνης, με κάποιες εξαι-

Woodman και Nil Yalter.
3  Προηγούμενες εκθέσεις της συλλο-

γής Sammlung Verbund: Galleria 
Nationale d’ arte moderna, Ρώμη· 
Circulo de Bellas Artes, Μαδρίτη· 
Bozar, Centre for Fine Arts, Βρυξέλ-
λες· Mjellby Konstmuseum, Χάλμ-
σταντ· Hamburger Kunsthalle, Αμ-
βούργο· The Photographers’ Gallery, 
Λονδίνο· ZKM – Center for Art 
and Media, Καρλσρούη· Stavagner 
Kunstmuseum, MUST, Σταβάγκνερ· 
The Brno House of Arts, Τσεχία.  

4  O όρος person of color (στον πληθυ-
ντικό συχνά και ως people of color) 
χρησιμοποείται στο αμερικανικό και 
δυτικοευρωπαΐκό μετααποικιοκρα-
τικό συγκείμενο για να τονίσει την 
έντονη φυλετικοποίηση του σώμα-
τος, που δεν εμπιπτεί στην κανονι-
κότητα του λευκού δυτικού υποκει-
μένου. Μια πιθανή μετάφρασή του 
στα ελληνικά ως «έγχρωμος άνθρω-
πος» δεν δύναται να αποδώσει την 
πολυπλοκότητα του ξενόγλωσσου 
όρου χωρίς διακριτικές/ρατσιστικές 
συνδηλώσεις.  

5  Το φύλο, η τάξη, η φυλή, η σωματι-
κή ιδιαιτερότητα κ.λπ. παίζουν εξίσου 
ρόλο στην ένταξη ή στον αποκλεισμό 
ατόμων/ομάδων από τη δημόσια ζωή. 
Mια ουσιοκρατική αντίληψη της γυ-
ναίκας με κύρια βάση το βιολογικό 
φύλο δεν μας εξασφαλίζει μια διαθε-
ματική κατανόηση των διακρίσεων.  
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της ιστορίας της τέχνης και της κριτικής, 
σε παροτρύνει να εντρυφήσεις περαιτέ-
ρω στο έργο των πρωτοπόρων καλλιτέχνι-
δων* της εποχής αυτής. Σου θυμίζει επίσης 
ότι η φιγούρα και η πρακτική του πρωτοπό-
ρου καλλιτέχνη-δασκάλου-δημιουργού δεν 
είναι απλά μια ιστορική κοινωνική κατα-
σκευή. Η φιγούρα του αρσενικού καλλιτέ-
χνη-διάνοια αποτελεί ισχυρό πρότυπο για 
πολλές γενιές καλλιτεχνών όλων των φύ-
λων/ταυτοτήτων μέχρι και σήμερα. 
 Το ζητούμενο λοιπόν παραμένει: 
ας αλλάξουμε το κεντρικό αφήγημα, ας 
απαλλαχθούμε από τους μάτσο ήρωες της 
πρωτοπορίας, ας δουλέψουμε για την ορα-
τότητα των πράξεων μας, ας προκαλέσου-
με ξανά και ξανά!

Υποσημειώσεις

Γραμματική υποσημείωση: Στο κείμενο 
χρησιμοποιώ τις θηλυκές κλίσεις (με ή δί-
χως αστερίσκο) για όλα τα πρόσωπα σε 
αντιδιαστολή με το γενικό αρσενικό. Ο 
αστερίσκος υποδηλώνει τη διεύρυνση των 
ταυτοτήτων του φύλου, σύμφωνα με τη 
σύγχρονη θεωρία του φύλου.

1  Mετάφραση δική μου.
2  Με έργα των Helena Almeida, Eleanor 

Antin, Anneke Barger, Lynda Benglis, 
Judith Bernstein, Renate Bertlmann, 
Teresa Burga, Marcella Campagna-
no, Judy Chicago, Linda Christanell, 
Lili Dujourie, Mary Beth Edelson, Re-
nate Eisenegger, VALIE EXPORT, Es-
ther Ferrer, Lynn Hershman Leeson, 
Alexis Hunter, Sanja Iveković, Birgit 
Juergenssen, Kirsten Justesen, Ketty 
La Rocca, Leslie Labowitz, Katalin La-
dik, Brigitte Lang, Suzanne Lacy, Suzy 
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22 Αυγούστου 2015 
Μετά από μία δεκαετία ζωής εκτός Eλλάδας 
επιθυμούσα να γυρίσω στην Αθήνα. Υπήρ-
χαν κινήματα, μια πολιτική άνοιξη και μια 
γενικότερη αισιοδοξία που με έλκυε έντο-
να. Θυμόμουν, όμως, τις σκληρές, πατριαρ-
χικές, ομοφοβικές, τρανσφοβικές καθημε-
ρινότητες. Ήταν καλοκαίρι και εγώ έκανα 
το test drive μου στην Αθήνα. Μια φίλη μού 
είπε για το Beaver.1 Εκεί, βραδάκι, λίγο πριν 
φύγω, μπαίνει ένα υπέροχο πλάσμα με δι-
κτυωτό μπλουζάκι και γόβες. «Hello dar-
ling», «hello to you too», «έλα να χορέψου-
με», σφηνάκι, χορός, χαμόγελα. Πέρασε 
μισή ώρα. Χαμογέλασα και σκέφτηκα ότι 
μπορώ να μείνω σε αυτή την Αθήνα. Πριν 
φύγω το πλησίασα και του είπα: «μπορώ να 
σε αγαπάω για πάντα γι’ αυτό ακριβώς που 
είσαι;».  Πήγα σπίτι και σίγουρη πια έκλεισα 
τα εισιτήρια επιστροφής μου στην Ελλάδα. 

Ιουλίος 2017
Η συγκάτοικός μου θα έμενε έξι μήνες στο 
Βερολίνο (εντάξει μέσα στην πολιτική άνοι-
ξη της Ελλάδας δεν σημαίνει ότι βρήκαμε 
και δουλειά αμέσως, έπρεπε να πηγαινοερ-
χόμαστε για δουλειά εκτός). Μου γράφει 
ότι ψάχνει για σπίτι ένας φίλος της ο Ζακ, 
που ειναι και Ζάκι, και ότι θα συμπαθηθού-
με πολύ, και ότι έχει και ένα σκυλάκι, παρε-
ούλα για το δικό μας σκυλάκι την Πέρσα. 
Έτσι κατέφτασαν στο σπίτι Ζακ και Σνού-
πης, είχε δίκιο η συγκάτοικος.

Μερικές ημέρες μετά: Ιούλιος 2017 
Στον κήπο του σπιτιού μας, Σνούπης και 
Πέρσα τρέχουν πάνω κάτω σκυλοευτυχι-
σμένοι. Μυρτώ, Άννα και Ζακ πίνουν ένα 
κρασί. 

Ο Ζακ παρατηρεί: «καλά τρομερό είμα-
στε όλες δίγλωσσες στο σπίτι, πάει το αγ-
γλικό σύννεφο. Μα καλά πώς αποφασίσα-
τε να έρθετε στην Ελλάδα;». Του λέω την 
ιστορία μου από εκείνο το βράδυ στο Bea-
ver. Παγώνει, βουρκώνει σχεδόν και ψά-
χνει στο κινητό του. «Εσύ είσαι», μου λέει. 
«Εκείνο το βράδυ ήταν 22 Αυγούστου του 
’15 και είχα τα γενέθλια μου. Όταν γύρισα 
στο σπίτι σού έγραψα αυτό το ποστ στο 
facebook». Μου δίνει το κινητό του και 
διαβάζω:  

Το καλύτερο δώρο που μου έκα-
ναν χθες, ήταν όταν εκεί που χό-
ρευα με την παρέα μου στο Bea-
ver, φορώντας αυτά που βλέπετε 
στη φωτογραφία, με πλησιάζει μια 
άγνωστη και μου λέει «Μπορώ να 
σε αγαπώ για πάντα μόνο και μόνο 
επειδή ντύνεσαι έτσι; Σ’ ευχαριστώ 
που το κάνεις». Της είπα ένα μεγά-
λο «ναι» και της έδωσα μια ακόμα 
μεγαλύτερη αγκαλιά.
 Γιατί όταν ξέρεις πως αν πας 
«ντυμένος έτσι» λίγα μέτρα παρα-
κάτω από τον ασφαλή χώρο που 
είσαι κινδυνεύεις, επειδή το «ντυ-
μένος έτσι» δείχνει και το ποιος ή 
ποια είσαι και αυτό δεν είναι απο-
δεκτό, όταν ακόμα και μέσα στον 
ασφαλή χώρο που είσαι θα υπάρ-
ξουν περίεργα βλέμματα, όταν εάν 
φας κράξιμο ή ξύλο θα σου πουν 
πως «προκάλεσες κι εσύ» γιατί η 
αυτοέκφραση η δική σου δεν μπο-
ρεί παρά να είναι «για να προκα-
λέσεις» και όχι ας πούμε ότι έτσι 
θες απλά να εκφραστείς, όχι ότι 

Περίληψη: Το κείμενο αυτό γράφτηκε για μια σύντομη ομιλία που θα προλόγιζε το βιβλίο 
Ζακ/Zackie Oh,ένα project που ξεκίνησε από τον Ζακ, τη δημοσιογράφο Μαρία Λούκα και τον 
φωτογράφο Αλέξανδρο Κατσή, σαν μια συρραφή λέξεων, σκέψεων και εικόνων για τη σημασία 
του να είμαστε διαφορετικοί. Είναι μια ιστορία γνωριμίας δύο ανθρώπων σε θραύσματα, σαν 
αυτά που αφήνει η απώλεια στη μνήμη, μια ιστορία για την αγάπη και την απαλότητα στον 
δρόμο και στα κινήματα.  

«Κοπελιά, κι εγώ θα σ’ αγαπώ για πάντα»

Mυρτώ Tσιλιμπουνίδη
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αυθεντικά, παντού και πάντα.
 Με τη γυναίκα αυτή δεν 
συστηθήκαμε καν, ή δεν το θυμά-
μαι – ήμουν και πιωμένος– αλλά 
κοπελιά, κι εγώ θα σ’ αγαπώ για 
πάντα.2

«Εσύ εκείνο το βράδυ πήγες και έκλεισες 
εισιτήρια για Ελλάδα και εγώ ξεκίνησα τη 
Zackie Oh». 
Ω ναι, εγώ Ζακ, η γνωστή σου άγνωστη. 

15 Σεπτέμβριου 2017
Ζακ: Θα πάμε στην πορεία για τον Φύσσα 
την επόμενη εβδομάδα; 
Μυρτώ: Βρε Ζακ μου, δεν θα έχει πολύ μα-
τσίλα στους δρόμους;
Ζακ: Εντάξει αλλά και φίλες φεμινίστρι-
ες θα έχει και κάπως πρέπει να χωρέσου-
με και εμείς στο αντιφασιστικό κίνημα. Αν 
βάλω και τις γόβες θα σου σπάσει τη μα-
τσίλα; (Γέλια) 
Μυρτώ: Άντε καλά!
Τελικά εγώ δεν πήγα στην πορεία, ο Ζακ 
ήταν εκεί φορώντας τις γόβες του.

Οκτώβριος 2017
Ζακ: Βρήκα ένα βιβλίο που έχεις γράψει 
στη βιβλιοθήκη στο δωμάτιό μου. Αυτό 
για την κρίση. Διάβασα λίγο, ελπίζω να μη 
σε πειράζει. 
Μυρτώ: Καθόλου, αλλά για πες: σου τρά-
βηξε τίποτα το ενδιαφέρον; 
Ζακ: Μου άρεσε αυτό για την κρίση και το 
παλιό που πεθαίνει αλλά το νέο δεν μπο-
ρεί να πάρει μορφή και εκεί στο ενδιάμεσο 
εμφανίζονται πολλά νοσηρά συμπτώματα. 
Μυρτώ: Μα βρε Ζακ αυτό δεν το έχω πει 
εγώ, ο Gramsci το είπε. 
Ζακ: Ναι αλλά το εσύ το λες ωραία στο 
βιβλίο. Ας πούμε όπως εγώ κάνω lipsync 
Madonna και γίνεται κάτι άλλο, εσύ έκα-
νες ωραίο lipsync τον Gramsci στο βιβλίο.
Μην το γελάς, όταν κάνεις lipsync κάτι το 
καταλαβαίνεις, το κάνεις πραγματικά δικό 
σου. (σιωπή για λίγο)
Λες ο Gramsci να έκανε drag; Το λέω γιατί 
αν δεν σου πετύχει το makeup για να πά-
ρει μορφή το νέο, εκεί να δεις νοσηρότητα.

απλά έτσι γουστάρεις ρε αδερφή, 
έχεις άλλο σκοπό, πονηρό και κακό 
και πρέπει να τιμωρηθείς, το να σου 
λένε κάτι τέτοιο είναι κάτι παραπά-
νω από βάλσαμο. Είναι γιορτή. Εί-
ναι το αντίβαρο που θα σου δώσει 
τη δύναμη να συνεχίσεις να το κά-
νεις, που θα σου δώσει το κουρά-
γιο να αντιμετωπίσεις τα σκατά που 
έχεις φάει, που τρως και που θα φας 
για τον ίδιο λόγο. Ξέρεις, δεν είναι 
εύκολο και απλό.
 Και υπάρχουν άλλοι και άλ-
λες που ενώ θα ήθελαν δεν τολμούν 
να εκφραστούν, να ντυθούν, να φερ-
θούν όπως νιώθουν, με αυτόν τον 
τρόπο. Αλλά είναι σημαντικό, όσο 
και όποτε μπορούμε να το κάνουμε. 
Να το διεκδικούμε. Και υπάρχουν 
τρόποι να το κάνεις με ασφάλεια. 
Κι εγώ δεν ξεκίνησα ας πούμε έτσι 
από το σπίτι. Άλλαξα στο μαγαζί. 
Και ναι, είναι αποκαρδιωτικό το να 
πρέπει να σκεφτείς και να σχεδιά-
σεις το πως θα πας ή το αν μπορείς 
να αλλάξεις εκεί γιατί αν ξεκινήσεις 
έτσι μπορεί να μη φτάσεις ποτέ στο 
πάρτι των γενεθλίων σου αλλά πρέ-
πει να το κάνεις.
 Να το κάνετε. Να εκφρά-
ζεστε όσο, όπως και όποτε μπορεί-
τε. Να ενθαρρύνετε και άλλες και 
άλλους να το κάνουν. Να λέτε μια 
καλή κουβέντα που σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις, πιστέψτε με, είναι πολλά 
παραπάνω από απλά ένα κοπλιμέ-
ντο. Είναι η επιβεβαίωση ότι υπάρ-
χουν και σύμμαχοι. Ότι μέσα σε όλη 
την ασχήμια υπάρχει και ομορφιά. 
Να αντιδράτε όταν την ομορφιά 
αυτή κάποιοι και κάποιες πάνε να 
τη φιμώσουν. Να έχουμε ασφαλείς 
χώρους, να κάνουμε εκεί τα πρώτα 
βήματα σε τακούνια ή σε ο,τι άλλο 
θέλουμε. Να κάνουμε τις μικρές και 
μετά τις μεγαλύτερες επαναστά-
σεις μας, μέχρι ν’ αλλάξουμε σιγά 
σιγά τον κόσμο και να μπορού-
με να είμαστε πραγματικά ελεύθε-
ρες και ελεύθεροι να εκφραζόμαστε 

Υποσημειώσεις
 
1 Γυναικεία κολεκτίβα Beaver, https://

el-gr.facebook.com/pg/collectivabea-
ver/about/?ref=page_internal

2  Facebook post από το προφίλ Zak 
Kostopoulos, 23 Αυγούστου 2015: 
https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10207145378930628&set
=a.1363222998416&type=3&theater

3  Faster than Light, Kentaro Kuman-
omido και Thomas Anthony Owen, 
https://www.onassis.org/el/whats-on/
faster-light.
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Η Μύρτω Τσιλιμπουνίδη είναι κοινωνική 
ερευνήτρια και φωτογράφος στο 
Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο Έρευνας 
στην Αθήνα.

22 Αυγουστου 2018
Ζακ, χρόνια πολλά, καλά, καλοκαιρινά, λα-
μπερά, supercamp και ηλιόλουστα! Η γνω-
στή σου άγνωστη. Ερχόμαστε Αθήνα μόνι-
μα τέλη Σεπτέμβρη.

2 Ιουνίου 2019
Performance Faster than light στη Στέγη.3 

Κλάψαμε όλα μαζί, αγκαλιαστήκαμε μαζί, 
ξαπλώσαμε στη σκηνή και σηκωθήκαμε 
μαζί. Έξω από τη στέγη, στο τέλος της per-
formance λέω στην Άννα: «Πω πω δεν θα 
το ξεπεράσουμε ποτέ, ε;», και μου απαντά-
ει: «Το θέμα αγάπη μου δεν είναι να το ξε-
περάσουμε αλλά να βρούμε άλλους τρό-
πους να το βιώνουμε».
 Και εγώ ήρθα βασικά εδώ για να 
σας πω ότι το γκλίτερ σκίζει και γρατσου-
νάει τις πληγές. Και λάμπει και κάνει αντι-
κατοπτρισμούς και έτσι παίρνουν μορφή 
νέα χρώματα. 
 Και να σας ζητήσω να συμφωνή-
σουμε στα βασικά για να μη μείνουμε ποτέ 
ξανά σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο των νο-
σηρών συμπτωμάτων. Και να μιλάμε, και 
να αντιδράμε, και να φωνάζουμε, και να δι-
εκδικούμε χώρους και ορατότητα. Και να 
αγκαλιάζουμε τις ευαλωτότητές μας και να 
τις κάνουμε αγωνιστικά εργαλεία. Και να 
αποτυγχάνουμε μαζί και να ρίχνουμε γκλί-
τερ στις πληγές και όποιο ξεμένει να του 
δίνουμε. 
 Και τέλος να κάνουμε lipsync μαζί, 
για να το καταλάβουμε, να το κάνουμε 
πραγματικά δικό μας: «Η Ζάκι ζει, τσακίστε 
τους Ναζί!».
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η ελληνική κοινωνία στην περίπτωση του 
Ζακ). 
 Αυτό που ειναι για μένα εξαιρετικά 
σημαντικό στη Zackie Oh είναι η 
πολιτική σχέση του ίδιου του perform-
er στη μη drag επιτέλεσή του με την 
drag περσόνα. Η Zackie Oh και ο Ζακ 
Κωστόπουλος ζούσαν σε πλήρη αρμονία 
και ασχολούνταν πάνω κάτω με τα ίδια 
ζητήματα· απλά η Zackie ήταν μια πανκ 
σουπερηρωίδα έκδοση του Ζακ. Δεν 
μιλάμε εδώ λοιπόν για έναν άνθρωπο που 
ζει μια ζωή cis κανονικότητας και όταν 
είναι in drag μετατρέπεται σε κάτι ριζικά 
πιο εκκεντρικό, αλλά το πέρασμα μεταξύ 
non-drag και drag είναι κάτι που έρχεται 
μαλακά, σταδιακά, τραυματικά. Δεν είναι 
ανήκουστο κάποιος drag χαρακτήρας να 
είναι ενδιαφέρων αυτός καθαυτός, αλλά 
να είναι συντηρητικός ο cis άντρας που τον 
υποδύεται (για παράδειγμα η περίπτωση 
της Bianca Del Rio). Χρησιμοποιώ 
συνειδητά τον όρο «υποδύεται» σ’ αυτή 
την περίπτωση, διότι μιλάμε για απλή 
θεατρική μεταμόρφωση αν το ίδιο το 
πέρασμα δεν υπόκειται σε έναν συνειδητό 
αναστοχασμό. Η Zackie Oh μάς πρότεινε 
μια άλλη σχέση του performer με τον 
drag χαρακτήρα, μια σχέση που δεν έχει 
να κάνει με την ηθοποιία, αλλά είναι μια 
υπερπροέκταση του εαυτού. Η Zackie Oh, 
αψηφώντας τους πάντες, λοιπόν δηλώνει 
μια περήφανη τσουλάρα, αλλά και ο ίδιος 
ο Ζακ μέσα από το ακτιβιστικό έργο του 
δούλευε συνεχώς για να δείξει το slut 
shaming της ελληνικής κοινωνίας. 
 Σε αντίθεση με το πώς συχνά 
σχετίζονται και κοινωνικοποιούνται 
οι drag queens που είναι κατά κόρον 
«bitchy», δηλαδή πετάνε κακίες η μια 
για την άλλη, η Zackie οραματιζόταν μια 

Αρκετά πράγματα έχουν γραφτεί και 
συζητηθεί για το αμιγώς ακτιβιστικό έργο 
του Ζακ Κωστόπουλου. Απ’ την άλλη, η 
Zackie Oh ως pop celebrity φιγούρα έχει κι 
αυτή το κοινό της. Αυτό όμως που λείπει 
απ’ τη συζήτηση και που για μένα έχει 
ιδιαίτερη σημασία είναι να αναγνωρίσουμε 
πως και η ίδια η Zackie Oh ήταν ένα 
έντονα πολιτικό πρότζεκτ που ανήκε σε 
μια γενιά καινούριων, πολιτικοποιημένων 
drag performer. Μια από τις τελευταίες 
φορές που συνάντησα τον Ζακ στο σπίτι 
του την Άνοιξη του 2018, του πρότεινα να 
οργανώσουμε κάποιου είδους αφιέρωμα 
στην πολιτική σημασία και τις πολιτικές 
πτυχές της σύγχρονης ελληνικής drag 
σκηνής και τους τρόπους με τους οποίους 
αναμετριέται με την ελληνική κοινωνία. 
Δυστυχώς δεν προλάβαμε να το γράψουμε 
μαζί.
 Πολύς κόσμος όταν ακούει drag 
σκέφτεται κάτι πολύ glamorous και 
διασκεδαστικό, ελαφρύ. Όμως ο Ζακ 
πίστευε και ανήκε σε μια σκηνή ενός πιο 
ουσιαστικά πολιτικού drag, επιχειρώντας 
μια κριτική της τοξικής ελληνικότητας σε 
κάθε ευκαιρία. Η Zackie Oh πάντα έβρισκε 
τρόπο, ακόμα και στις πιο fun και αστείες 
στιγμές, να κάνει σημαντικά σχόλια για 
την καταπιεστική ελληνική κοινωνία: 
τον ρατσισμό, την τοξικοφοβία, τον 
μισογυνισμο. Το σύγχρονο ελληνικό drag 
αποτελείται κατά βάση από ανθρώπους ενός 
generation-Z που μεγαλώνει στην Ελλάδα 
της οικονομικής κρίσης, χωρίς ιδιαίτερες 
προοπτικές κάποιας καλλιτεχνικής ή άλλης 
καριέρας. Είναι μέρος του περιθωρίου, του 
αποκειμένου, άνθρωποι που δεν χωράνε 
ούτε λίγο στην ελληνική κανονικότητα 
(όπως και δυστυχώς μας έδειξε περίτρανα 

Περίληψη: Μια γρήγορη ματιά σε μερικές από τις πολιτικές πτυχές της performance δουλειάς 
του Ζακ Κωστόπουλου (ως drag περσόνα Zackie Oh) και της επιρροής των δημιουργικών του 
μεθοδολογιών στη νέα γενιά πολιτικοποιημένων drag και queer performer που δρουν μέσα 
στην εχθρική, κουηροφοβική δυστοπία της σύγχρονης Ελλάδας.

Το πολιτικό drag της Zackie Oh!
Φιλ Ιερόπουλος

δουλειά των καλλιτεχνών, μαίνεται σε μια 
χώρα που συχνά οι θεσμοί αρνούνται να 
πληρώσουν τους καλλιτέχνες αυτά που 
τους αναλογούν. Παράλληλα, η Zackie 
πίστευε ακράδαντα στο DIY και μίλησε 
για τα οικονομικά μέσα με τα οποία 
δουλεύει μια queen. Κάνοντας εσωτερική 
κριτική στις drag σκηνές, δήλωνε πως 
θεωρεί απαράδεκτη την ιδέα πως οι 
drag queens δεν πρέπει να ξαναφοράνε 
δεύτερη φορά τα ίδια ρούχα ή την ίδια 
περούκα, πιστεύοντας πως το drag οφείλει 
να είναι για τους πάντες κι όχι μόνο για 
κακομαθημένα παιδιά των μεσαιοϋψηλών 
τάξεων. 
 Η παρακαταθήκη που άφησε ο Ζακ 
και η Zackie Oh στο πώς μπορεί κανείς να 
κάνει όχι μόνο drag αλλα και κουήρ τέχνες 
στην Αθήνα γενικότερα είναι τεράστια. 
Η αληθινή πίστη του στη δημιουργική 
συντροφικότητα και το πανκ DIY πνεύμα 
που διαπότιζε από πάνω ως κάτω τα per-
formance του, αλλά και χαρακτήριζε 
πολιτικά τις μεθοδολογίες και τον τρόπο 
δουλειάς του αποτελούν και θα αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για την κουήρ κοινότητα. 
Θεωρώ λοιπόν πως ο Ζακ ήταν από τους 
σημαντικότερους πολιτικούς καλλιτέχνες 
της γενιάς μας.
 Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ 
στη σημασία της πρώτης πορείας 
διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του, που 
οργανώθηκε από την κουήρ κοινότητα και 
διάφορες drag queens και performer της 
καινούριας κουήρ σκηνής. Στην πορεία 
αυτή συνθήματα όπως το «αυτό (τρις) 
είναι σωστό, κλωτσιές με δωδεκάποντα να 
βάλετε μυαλό» και «γκέι, τρανς, λεσβίες, 
ιέρειες του αίσχους, είμαστε περήφανα 
η ντροπή του έθνους» αντικατέστησαν 
συνηθέστερα μονοθεματικά πολιτικά 
συνθήματα, ενώ drag queens έκαναν 
voguing στο «Η Ζακι ζει, τσακίστε τους 
Ναζί». Το όνειρο του Ζακ για μια πολιτική 
drag τέχνη έμοιαζε πιο αληθινό από ποτέ. 
Και ίσως για πρώτη φορά με τέτοιο παλμό, 
drag queens και queer έκαναν ξεκάθαρο 
στον δρόμο πως ο πόλεμος απέναντι στην 
τοξική ελληνικότητα οφείλει να είναι 
διαθεματικός και πολύπλευρος. 

σκηνή απο drag queens στην Αθήνα που 
θα μοιράζονται τους πόρους, τη γνώση, 
τα πάλκα, τις ευκαιρίες. Επινόησε μάλιστα 
τον όρο drag queer, αντικαθιστώντας την 
εξουσιαστική βασίλισσα με το ελευθεριακό 
queer. Συνεργάστηκε περισσότερο απο 
κάθε άλλο drag performer με άλλα drag 
και κουήρ υποκείμενα και καλλιτέχν@ στην 
Αθήνα. Στο youtube πρότζεκτ Τσιπουράκι 
με τη Zackie καλούσε συχνά ανερχόμενες 
drag queens. Ηταν επίσης η πρώτη από τις 
Αθηναίες queens του νέου κύματος που 
είχε κοντινές σχέσεις με τον χώρο Κούκλες 
και γενικότερα την προηγούμενη γενιά 
drag performance, χωρίς να σνομπάρει το 
παραδοσιακό και για κάποιες παλιομοδίτικο 
στιλ τους, και μάλιστα δούλεψε εκεί 
κάνοντας σόου για μια περίοδο το 2015. 
Όσο εύκολο ήταν για τον Ζακ να συμμετέχει 
στο λαϊκό θέαμα στις Κούκλες, άλλο τόσο 
συχνά θα τον έβρισκες να παίρνει μέρος σε 
πράγματα που συνέβαιναν στα πλαίσια της 
performance art, των καλών τεχνών και του 
πειραματικού θεάτρου. Από τις εμφανίσεις 
του στο φεστιβάλ Sound Acts στο Κέντρο 
Ελέγχου Τηλεοράσεων το ’15 και το ’16, 
στο πρότζεκτ Δοκούμενα στα πλαίσια της 
Μπιενάλε στο Μπάγκειο το Πάσχα του 
’17, όπου τραγούδησε μεταξύ άλλων και 
μια περίφημα βλάσφημη διασκευή στους 
Antique, το «Μωρή, he died for you» και 
από το θεατρικό ΚΤΕΛ για Κρέστενα, όπου 
ενσάρκωσε τραγικά τον Θάνατο, μέχρι το 
community project Faster than Light στη 
Στέγη, το τελευταίο του έργο, του οποίου 
το δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε πριν 
λίγες μέρες αφιερωμένο στη μνήμη του, δεν 
υπήρξε σκηνή και πρότζεκτ με τα οποία ο 
Ζακ δεν μπορούσε να συνδεθεί.
 Η Zackie Oh έφερε επίσης και 
μια σειρά από συζητήσεις για το ταξικό 
προνόμιο και τις εργασιακές διεκδικήσεις 
γύρω από την drag performance. Ήταν η 
πρώτη drag queen στην Αθήνα που άνοιξε 
το ζήτημα της πληρωμής των drag shows 
και μίλησε για το ότι πρέπει να μάθουμε 
να σεβόμαστε τον χρόνο των performer 
και να μη θεωρούμε πως είναι δεδομένο 
να το κάνουν από το υστέρημά τους. Η 
συζήτηση για τη δημιουργική εργασία, τη 
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Ζακ, σε ευχαριστούμε για όλα.
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Ο Φιλ Ιερόπουλος είναι αντι-καλλιτέχνης, 
επιμελητής και ερευνητής, 1/2 του 
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μιας σειράς πρότζεκτ όπως το Athens Fes-
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