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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ακαδημαϊκή εμπειρία του φύλου. Mια αναστοχαστική προσέγγιση με αφορμή ένα Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Kώστας Γιαννακόπουλος και Βενετία Καντσά

Περίληψη

Η ίδρυση του ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» ‒το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε
ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία»‒ το 2003 στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
δε σχετίζεται μόνο με την ιστορική συγκυρία δημιουργίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα φύλου και
ισότητας στην ελληνική ακαδημία τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, αλλά κυρίως αντανακλά την πολυετή διδακτική κι ερευνητική
πείρα του τμήματος στα πεδία του φύλου και της σεξουαλικότητας. Αρκετά χρόνια μετά, το παρόν αφιέρωμα επιχειρεί μια
αναστοχαστική συζήτηση του τι μπορεί να σημαίνει η μελέτη των κοινωνικών σχέσεων «από τη σκοπιά του φύλου» με βάση την
εμπειρία της διδασκαλίας και της φοίτησης στο ΠΜΣ. Οι συγγραφείς του αφιερώματος ‒διδάσκοντες/ουσες και απόφοιτοι/ες
του ΠΜΣ‒ επιχειρούν μέσα από τα κείμενά τους να αναδείξουν:
α) τη σύνδεση των ακαδημαϊκών στόχων του ΠΜΣ με το ευρύτερο ακαδημαϊκό αλλά και πολιτικό ελληνικό
κοινωνικοϊστορικό συμφραζόμενο,
β) τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδές στο ΠΜΣ συνδέονται με τις ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και προσωπικές
επιλογές των αποφοίτων του, καθώς και
γ) τις μετατοπίσεις και διαφοροποιήσεις μιας προσέγγισης που υιοθετεί την «οπτική του φύλου».
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Τον Οκτώβριο του 2018 συμπληρώθηκαν δεκαπέντε χρόνια από την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το
φύλο στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.1 Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του
το ΠΜΣ έδωσε έμφαση στα κυριότερα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα μελέτης του φύλου στην ανθρωπολογία και την
ιστορία, ενώ ασχολήθηκε με το φύλο ως αναλυτική οπτική για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την
πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, τη γλώσσα και την τέχνη. Παράλληλα, το ΠΜΣ ήταν έντονα
προσανατολισμένο σε θέματα αναστοχασμού και αυτοαναφορικότητας, επιχειρώντας να αναδείξει τις ακαδημαϊκές, πολιτικές και
προσωπικές συνιστώσες μιας ενασχόλησης από τη σκοπιά του φύλου, και να συμβάλει σε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την
ένταξη της οπτικής του φύλου στο πανεπιστήμιο.
H ίδρυση του προγράμματος διαφοροποιούνταν από τα περισσότερα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για
θέματα φύλου και ισότητας, που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ τα πρώτα χρόνια του 21ου αι.,2 στο βαθμό που οι
σπουδές του φύλου ήταν ήδη αναπτυγμένες στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Από την αρχή της λειτουργίας
του τμήματος η μελέτη της κοινωνικής συγκρότησης του φύλου –όπως αυτή αποτυπώνονταν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των
διδασκουσών/διδασκόντων και στους τίτλους των προσφερόμενων μαθημάτων– είχε ιδιαίτερη σημασία τόσο σε προπτυχιακό
όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,3 ενώ, παράλληλα, η από κοινού μελέτη του φύλου με τη σεξουαλικότητα αποτελούσε κεντρικό
αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας. Έτσι, η έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές
Προσεγγίσεις» στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2003 στηρίχτηκε στην πολυετή
πείρα του τμήματος στη διδασκαλία μαθημάτων σε θέματα φύλου αλλά και σεξουαλικότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ωστόσο, πέρα από τις/ους διδάσκουσες/όντες του τμήματος συμμετείχε στο ΠΜΣ ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων από
άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα. Η έμφαση του ΠΜΣ στη προσέγγιση του φύλου μέσα από τα πεδία της
ανθρωπολογίας και της ιστορίας και η προσπάθεια διαλόγου με την πολιτική, την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, την
τέχνη και τη γλώσσα προσέλκυσε συναδέλφισσες και συναδέλφους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, που παρείχαν
απλόχερα τη γνώση και την εξειδίκευσή τους σε ποικίλες θεματικές περιοχές. Η πληθώρα αυτή των προσεγγίσεων αποτυπώθηκε
στα θέματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ειδίκευσης που εκπονούσαν οι φοιτήτριες και φοιτητές και που
εστιάζονταν σε θέματα όπως οι έμφυλοι τρόποι μεταβίβασης και κληρονομιάς, η γυναικεία εργασία, ο κυβερνοχώρος, η
αντισύλληψη και ο τοκετός, η κακοποίηση, το σώμα, η εκπαίδευση, οι έμφυλες αναπαραστάσεις στον κινηματογράφο, την τέχνη
και τη λογοτεχνία, η πατρότητα, η ιστορία του φεμινιστικού κινήματος, η σεξουαλικότητα, η κατανάλωση, η μετανάστευση, ο
κινηματογράφος, οι έμφυλες σχέσεις στην εργασία (όπως, για παράδειγμα, στο χώρο της αστυνομίας), οι αναπαραστάσεις στα
ΜΜΕ, οι έμφυλες προσεγγίσεις στη θρησκεία, τη μαγεία και την ψυχανάλυση, ο ανδρισμός, οι πολιτικές της ΕΕ και των Ηνωμένων
Εθνών, η ιατρικοποίηση του γυναικείου σώματος, οι έμφυλες διαφοροποιήσεις στην «τρίτη ηλικία», η σεξουαλικότητα, οι
πολιτικές ισότητας, η αποτύπωση των έμφυλων σχέσεων μέσα από τη φωτογραφία.
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Η αναγνώριση της αναλυτικής και πολιτικής σημασίας του φύλου σε μια ποικιλία θεμάτων είχε ως αποτέλεσμα συχνά οι ίδιες/οι
απόφοιτες/οι του μεταπτυχιακού προγράμματος να περιγράφουν τις σπουδές τους ως τομή τόσο στην επιστημονική τους πορεία
όσο και γενικότερα στη ζωή τους, θέτοντας έτσι με έμμεσο τρόπο το ζήτημα της αλληλοδιαπλοκής μεταξύ επιστημονικού,
προσωπικού και πολιτικού και της ανάγκης μιας πιο συστηματικής διερεύνησης αυτών των συσχετισμών. Τα παραπάνω
ερωτήματα και οι προβληματισμοί αφορούσαν το δημόσιο πρόσωπο των σπουδών φύλου και του τρόπου με τον οποίο η
ακαδημαϊκή ενασχόληση με το φύλο συνδέεται με την καθημερινή εμπειρία απηχώντας έτσι ένα σταθερό ενδιαφέρον για τη
σχέση ανάμεσα στο φύλο «εκεί έξω στον κόσμο» και την ενασχόληση με το φύλο στο χώρο της ακαδημίας (βλ. Walters, 2020).
Από τη μια πλευρά, αναγνώριζαν ότι «η θεωρία, τουλάχιστον στη φεμινιστική της έκφανση, δεν ισοδυναμεί με πολιτική
απονεύρωση ή παραίτηση, αλλά αντίθετα, με πολιτική και πολιτισμική πράξη» (Αθανασίου, 2006, σελ. 109), ενώ, από την άλλη,
τόνιζαν τη σύνδεση ανάμεσα στη θεωρητική ενασχόληση με το φύλο και στην έμφυλη βιωμένη εμπειρία, μια σύνδεση που με
καταλυτικό συχνά τρόπο οδηγούσε σε αναθεωρήσεις, μετασχηματισμούς και αλλαγές σε προσωπικό, οικογενειακό και
επαγγελματικό επίπεδο (βλ. Ahmed, 2017) καθώς και σε επαναπροσδιορισμούς του συν-αισθήματος αναφορικά με ταυτότητες,
περιορισμούς και αποκλεισμούς (βλ. Αβραμοπούλου, 2018).
Τον Μάιο του 2019 –ύστερα από την ολοκλήρωση δεκαπέντε κύκλων σπουδών–4 θεωρήσαμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για
να επιχειρήσουμε μια αναστοχαστική συζήτηση του τι μπορεί να σημαίνει η μελέτη των κοινωνικών σχέσεων «από τη σκοπιά του
φύλου» με βάση την εμπειρία της διδασκαλίας και της φοίτησης στο ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές
Προσεγγίσεις», μετονομαζόμενο από το 2014 και μετά σε «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία». Στην ημερίδα που διοργανώσαμε
στις 18 Μαΐου 2019 στη Μυτιλήνη με προσκεκλημένες/ους απόφοιτες/οίτους του ΠΜΣ καθώς και διδάσκουσες/οντες που έχουν
συμβάλει με το έργο τους στη διαμόρφωση του σπουδών φύλου στην ελληνική ακαδημαϊκή συνθήκη, θελήσαμε να συζητήσουμε
και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας πάνω σε θέματα που αφορούν:
α) τη σύνδεση των ακαδημαϊκών στόχων του ΠΜΣ με το ευρύτερο ακαδημαϊκό αλλά και πολιτικό ελληνικό
κοινωνικοϊστορικό συμφραζόμενο,
β) τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδές στο ΠΜΣ συνδέονται με τις ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και προσωπικές
επιλογές των αποφοίτων του,
γ) τις μετατοπίσεις και διαφοροποιήσεις μιας προσέγγισης που υιοθετεί την «οπτική του φύλου» το χρονικό
διάστημα από την ίδρυση του ΠΜΣ μέχρι σήμερα λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή συνθήκη.
Τα κείμενα του παρόντος αφιερώματος, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με τη μορφή εισηγήσεων σε αυτή την
ημερίδα, επεξεργάζονται πτυχές των παραπάνω ζητημάτων.5
Έχοντας ως αφετηρία την επαγγελματική τους εμπειρία στο χώρο του πανεπιστήμιου και της δημόσιας διοίκησης, αντιστοίχως, η
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη και η Ρίτα Δαλεζίου σχολιάζουν στα κείμενά τους τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα ζητήματα της
έμφυλης ταυτότητας και της έμφυλης διαφοράς στη σύγχρονη Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα τις απασχολεί και ο τρόπος ανάδυσης
αυτών των ζητημάτων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
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Με αναφορά στις συζητήσεις της με φοιτητές και φοιτήτριες, η Αλεξάνδρα Μπακαλάκη επισημαίνει αρχικά ότι η έννοια του
φύλου όλο και συχνότερα φαίνεται να αναφέρεται σε ζητήματα ταυτότητας τα οποία σχετίζονται με τις ατομικές επιλογές των
υποκειμένων, παραβλέποντας έτσι το συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές εμφανίζονται.
Μέσα από μια συστηματική αναφορά και συζήτηση του έργου ανθρωπολόγων που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της επιλογής, η
Μπακαλάκη εξετάζει πως η «η εκτίμηση ότι η δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί κάποιο πρόσωπο είναι το κόστος των δικών
του επιλογών και ειδικότερα επιλογών μέσω των οποίων προσπάθησε να διαφοροποιηθεί από την πλειοψηφία δικαιολογεί την
απουσία αλληλεγγύης προς το πρόσωπο αυτό». Η τάση αυτή φαίνεται να γίνεται εντονότερη την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
όπου η μη αναγνώριση του φύλου ως παράγοντα που επηρεάζει τις επιπτώσεις της κρίσης και των μέτρων λιτότητας συνδέεται,
σύμφωνα με την Μπακαλάκη, με μια προσέγγιση που θεωρεί την έμφυλη ταυτότητα ή την έμφυλη διαφορά ως υπονομευτική
μιας οικουμενικής προσέγγισης η οποία αντιλαμβάνεται τα θύματα της κρίσης ως «ανθρώπους» ανεξάρτητα από το φύλο τους.
Μια τέτοια θεώρηση, ωστόσο, δεν αναγνωρίζει ότι η έννοια του φύλου εξακολουθεί να είναι «έμφυλη», να αναφέρεται, δηλαδή,
σε «γυναίκες» και «μη κανονικούς άντρες», καθώς και το ότι η μη αναγνώριση της έμφυλης ταυτότητας ή διαφοράς ή η
αναγνώριση του φύλου αποκλειστικά ως ατομικής επιλογής, για την οποία καθεμία/ένας είναι υπεύθυνη/ος, ενισχύει τις έμφυλες
διακρίσεις, ειδικά σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και εντεινόμενων κρίσεων.
Με τρόπο παρόμοιο, το πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο της Ρίτας Δαλεζίου αφορά την οικονομική κρίση και ειδικά το
χώρο της δημόσιας ζωής και των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών που σχετίζονται με το φύλο. Με αναφορά τόσο στην
επαγγελματική της εμπειρία όσο και στις ακαδημαϊκές της σπουδές, η Δαλεζίου ανάγλυφα αποτυπώνει πως την περίοδο της
οικονομικής κρίσης φάνηκε έντονα η αδυναμία των κρατικών πολιτικών, που αφορούν την έμφυλη και κοινωνική ισότητα, τις
διακρίσεις και τα δικαιώματα, να προστατέψουν εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που ήταν περισσότερο ευάλωτες. Για τη Δαλεζίου,
η θεσμική οργάνωση των κρατικών πολιτικών και επιλογών διαιωνίζει συγκεκριμένες αντιλήψεις κοινωνικής οργάνωσης, ενώ
ενσωματώνει επιφανειακά μόνο πολιτικές για το φύλο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στη διάρκεια της κρίσης αποκαλύφθηκε ο
εύθραυστος χαρακτήρας αυτών των πολιτικών, ο οποίος, συνδυασμένος με την αδυναμία και την απροθυμία της δημόσιας
διοίκησης να τις ενσωματώσει, ενέτεινε τις έμφυλες ανισότητες.
Μέσα από την εστίασή τους σε ζητήματα έμφυλης διαφοράς, τόσο η Μπακαλάκη όσο και η Δαλεζίου επανέρχονται σε μία από
τις σταθερές της φεμινιστικής σκέψης που σχετίζεται με το δίλημμα «ισότητα ή διαφορά», το οποίο ανάγεται σε φράση-κλειδί
που συμπυκνώνει –υποτίθεται‒ αντιπαρατιθέμενες φεμινιστικές θέσεις και πολιτικές στρατηγικές (Αθανασίου, 2006). Όπως
ισχυρίζεται ωστόσο η ιστορικός Τζόαν Σκοτ (Joan Scott) (1988), αυτή η αντίθεση αποκρύπτει την αμοιβαία εξάρτηση των όρων
«ισότητα» και «διαφορά», καθώς ούτε η ισότητα είναι η εξάλειψη της διαφοράς, αλλά ούτε και η διαφορά αποκλείει εκ των
προτέρων την ισότητα. Εκείνο που χρειάζεται είναι η αναγνώριση των τρόπων με τους οποίους νοηματοδοτείται και
νομιμοποιείται η έμφυλη διαφορά μέσα σε συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά και κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα.
Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση περί ατομικής επιλογής και η σύνδεσή της με το φύλο, η οποία επιχειρείται στο κείμενο της
Μπακαλάκη, παραπέμπει σε κυρίαρχες αντιλήψεις για το φύλο, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές κυρίως του νεοφιλελευθερισμού
και στο πλαίσιο των οποίων ένα περιχαρακωμένο υποκείμενο επιλέγει ανεξάρτητα από τις κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτισμικές συνθήκες. Η ατομικοποίηση και ιδιωτικοποίηση ζητημάτων που αφορούν στο φύλο αλλά και τη σεξουαλικότητα

4 | φεμινιστιqά

οδηγεί στην αποπολιτικοποίησή τους (Duggan, 2003), ενώ, παράλληλα, αποδυναμώνει την προβληματικοποίησή τους
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση ουσιοκρατικών αντιλήψεων. Σε αντίθεση με την ατομικιστική αυτή ουσιοκρατία, τα κείμενα
αυτού του αφιερώματος δείχνουν ότι το ατομικό, το προσωπικό, είναι πολιτικό, επιβεβαιώνοντας το παλιό, κλασικό φεμινιστικό
σύνθημα. Επιπλέον, δείχνουν ότι το «επιστημονικό», δηλαδή οι σπουδές του φύλου αλλά και η παραγωγή γνώσης, διαπλέκεται
στενά με προσωπικές αναζητήσεις και επιλογές, οι οποίες αποτελούν φεμινιστικά και κουίρ, δηλαδή πολιτικά ζητήματα. Ωστόσο,
όπως δείχνει εδώ ο Κώστας Γιαννακόπουλος, η διαπλοκή αυτή και ιδιαιτέρως η πολιτική εμπλοκή της/του ερευνήτριας/τή
θεωρείται ακόμη και σήμερα από μια θετικιστική αντίληψη ότι στερεί την/τον εθνογράφο από την απόσταση της/του, η οποία
θεωρείται ως απαραίτητη για την μελέτη του αντικειμένου της έρευνας της/του. Ο διαχωρισμός αυτός προσωπικού και
επιστημονικού φαίνεται να ενυπάρχει και σε φεμινίστριες και κουίρ ακτιβίστριες/ές οι οποίες/οι στο λόγο τους εκφράζουν /
διατυπώνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ ακαδημαϊκού λόγου και βιώματος, επιστημονικού και ακτιβιστικού, αποκλείοντας έτσι την
επίδραση του προσωπικού βιώματος στην ακαδημαϊκή γνώση.
Στο κείμενο της η Μαρία Quef δείχνει ότι η επιλογή του “coming out” ως θέματος της διπλωματικής της εργασίας, αλλά και
γενικότερα των σπουδών της στο ΠΜΣ, υπαγορεύτηκε κυρίως από προσωπικές της διεργασίες αναζήτησης «εξόδου από την
ντουλάπα». Και αντιστρόφως, η διπλωματική και οι σπουδές της έδωσαν μια ώθηση στις διαδικασίες που αφορούσαν την
προσωπική της ζωή, αλλά και διαμόρφωσαν πολιτικές και επαγγελματικές της επιλογές. Παρόλο που, όπως επισημαίνουν η
Μαρία Quef και η Ελένη Κυρατσού, στον δημόσιο τομέα ‒εκπαίδευση και πολεοδομία‒,όπου εργάζονται, οι σπουδές του
φύλου «παραγνωρίστηκαν», δεν αξιοποιήθηκαν δηλαδή από τις υπηρεσίες τους, ωστόσο αποτέλεσαν χρήσιμα «εργαλεία
πλοήγησης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κυρατσού, στις επαγγελματικές τους διαδρομές. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Quef
περιγράφει τη συμβολή της φεμινιστικής θεωρίας στη δημιουργία ασφαλέστερων χώρων στην τάξη για τα παιδιά των οποίων οι
έμφυλες επιτελέσεις προκαλούν βίαιες και εκφοβιστικές συμπεριφορές εναντίον τους από τους συμμαθητές τους. Η αναζήτηση
ασφαλέστερων, παράλληλων με την εργασία της στην εκπαίδευση χώρων, οδήγησε τη Μαρία Quef στη συμμετοχή της σε μια
κολεκτίβα οκτώ κουίρ γυναικών οι οποίες δημιούργησαν το γυναικείο συνεργατικό καφέ-μπαρ «Beaver». To «Βeaver» δεν γίνεται
αντιληπτό από την Μαρία Quef μόνο ως ένας παράλληλος, ασφαλέστερος επαγγελματικός χώρος, αλλά και ως μια μετουσίωση
των εφοδίων που αποκόμισε από το ΠΜΣ, μια συνέχεια των μεταπτυχιακών της σπουδών. Όπως λέει η ίδια: «Το “Beaver” είναι το
δικό μου “διδακτορικό”».
Αντιστοίχως, η Ελένη Κυρατσού, περιγράφοντας το περιστατικό βίας και κακοποίησης που υπέστη από τον διευθυντή της
υπηρεσίας της, επισημαίνει τη συμβολή των εργαλείων πλοήγησης που είχε λάβει από το μεταπτυχιακό του φύλου στην
αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης. Όπως παρατηρεί η ίδια, οι σπουδές στο ΠΜΣ την είχαν εφοδιάσει με εργαλεία για
την αναγνώριση των ευρύτερων δομών εξουσίας και της θέσης τόσο της ίδιας όσο και των άλλων σε αυτές. Έτσι, οι σπουδές
συνέβαλαν σε μια διαρκή αναστοχαστική στάση απέναντι στο περιστατικό, που βοηθούσε στην ψυχική ισορροπία μετατρέποντας
την κατάσταση σε μια ενδιαφέρουσα επιτόπια έρευνα.
Ενδιαφέρον είναι ότι και η ίδια η ημερίδα αλλά και τα κείμενα που προκύπτουν από αυτή συμβάλλουν είτε στην επίλυση
εναπομεινάντων τραυμάτων είτε στην αποτύπωση ύπαρξης «ανολοκλήρωτων» διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Κυρατσού
επιλύει το «αγκάθι», δηλαδή την αίσθηση αποτυχίας που της είχε αφήσει το επεισόδιο της κακοποίησής της από τον πρώην
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διευθυντή της, όταν η Αλεξάνδρα Μπακαλάκη μοιράστηκε μαζί της μια αντίστοιχη δική της εμπειρία. Η Μαρία Quef, ενώ αναλύει
τις σπουδές της στο ΠΜΣ, τη συμμετοχή της στην φεμινιστική / κουίρ κολεκτίβα του «Beaver», τη συμμετοχή της στην ημερίδα
αλλά και το ίδιο το κείμενο της ως μέρη της διαδικασίας του “coming out” της, δεν υπογράφει το κείμενό της με το αληθινό
επώνυμό της, αλλά με ψευδώνυμο. Η ανολοκλήρωτη αυτή ανοιχτότητα θυμίζει την ανάλυση της Τζούντιθ Μπάτλερ (Judith Butler)
(Butler, 2006, σσ. 222-224) για το “coming out” ως μια διαδικασία όπου η αποκάλυψη, το φανέρωμα, η διαφάνεια συνυπάρχουν
πάντα με την συγκάλυψη, την αδιαφάνεια, όπου το «έξω» προϋποθέτει πάντα ένα «μέσα». Επιπλέον, στο σύγχρονο
κοινωνικοπολιτισμικό συμφραζόμενο η δημόσια αυτοεκδήλωση της ομοφυλοφιλίας φαίνεται να επισύρει την ομοφοβική βία,
όπως δείχνει και ο επίλογος του κειμένου της Μαρίας Quef, όπου η δημόσια εκδήλωση της ομοφυλοφιλίας της πρώην συντρόφου
της Μαρίας οδηγεί συνειρμικά στη φονική επίθεση κατά του Ζακ Κωστόπουλου.
Πάντως, η δημόσια εκδήλωση της σεξουαλικότητας και ιδιαιτέρως περιθωριοποιημένων μορφών σεξουαλικότητας με τη μορφή
ερευνητικού αντικειμένου σε συνδυασμό με μια ‒κάποιες φορές υποτιθέμενη‒ δημόσια σεξουαλική ταυτότητα της/του
ερευνήτριας/τή προκαλεί επιστημολογικές και, εντέλει, πολιτικές αντιρρήσεις από μέρους αρκετών Ελλήνων κοινωνικών
επιστημόνων. Στην Αμερική και την Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του ’70 στο χώρο της ανθρωπολογίας των γυναικών και
αργότερα τη δεκαετία του ’80 στην ανθρωπολογία γενικότερα με το θεωρητικό ρεύμα της πολιτισμικής κριτικής και την
αναστοχαστική ανθρωπολογία, η προσωπική αλλά και πολιτική εμπλοκή της/του εθνογράφου στο αντικείμενο της έρευνάς της/
του έχει αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης. Ωστόσο, όπως δείχνει ο Κώστας Γιαννακόπουλος αλλά και άλλες/οι
ερευνήτριες/τές για την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (Kantsa, 2011˙ Kulick, 1995˙ Dahl, 2011), στην περίπτωση της
σεξουαλικότητας, το θετικιστικό παράδειγμα της ιεραρχικής απόστασης / διχοτομίας μεταξύ Υποκειμένου και αντικειμένου
έρευνας, Εαυτού Άλλου, είναι ακόμα ισχυρό. Παρά τις πρώτες ανθρωπολογικές μελέτες για τη σεξουαλικότητα και την εμφάνιση
της θεωρίας της κοινωνικής κατασκευής στη μελέτη της σεξουαλικότητας τη δεκαετία του ’70, η ουσιοκρατία παραμένει ακόμη και
σήμερα μια τρέχουσα ηγεμονική αντίληψη σε πολλές κοινωνίες. Έτσι, ακόμη και σήμερα, όπως και στην περίπτωση του φύλου, οι
ερωτικές σχέσεις θεωρούνται ως ο ιδανικός, ιδιωτικός τόπος, όπου το άτομο μπορεί να εκφραστεί υπακούοντας μόνο στα
«αυθόρμητα», «έμφυτα», ατομικά συναισθήματα και επιθυμίες (Γιαννακόπουλος, 2006, σελ. 19).
Η Άννη Σιμάτη παρατηρεί ότι η δυσκολία της αλλά και άλλων ερευνητριών/τών της σεξουαλικότητας να ρωτήσει ‒στην αρχή,
τουλάχιστον, της έρευνάς της‒ τις/τους συνομιλήτριες/τές της για τις σεξουαλικές τους πρακτικές και φαντασιώσεις οφείλεται στο
γεγονός ότι και ή ίδια είχε επηρεαστεί από την ουσιοκρατική αυτή αντίληψη. Η διερεύνηση της σεξουαλικότητας ως κοινωνικής
και πολιτικής κατασκευής, και μάλιστα, η υπέρβαση της διχοτομίας Υποκείμενο/αντικείμενο της έρευνας αντιμετωπίζονται με μια
άλλη μορφή ουσιοκρατίας, εκείνη της ιθαγενοποίησης της/του ερευνήτριας/τή (Weston, 1998), δηλαδή μιας ουσιοκρατικής
ταύτισης ερευνήτριας/τή και ερευνωμένων. Έτσι, ο Γιαννακόπουλος επισημαίνει ότι η έρευνα για την ομοφυλοφιλία συνεπάγεται
την κατηγοριοποίηση της ερευνήτριας/τή ως «ομοφυλόφιλης/ου». Υπονοείται, λοιπόν, ότι η διερεύνηση της ομοφυλοφιλίας
ενδιαφέρει και αφορά μόνο ή κυρίως τους/τις «ομοφυλόφιλους/ες». Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνει η Αλεξάνδρα
Μπακαλάκη, η μελέτη της σεξουαλικότητας όπως και του φύλου θεωρείται υπόθεση των γυναικών και των «μη κανονικών»
ανδρών. Η Άννη Σιμάτη, κάνοντας επιτόπια έρευνα «οίκοι», δηλαδή στην κοινότητα των μπουτς και φαμ, των ανδροπρεπών και
θηλυπρεπών λεσβιών, επιχειρεί να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η έμφυλη επιτέλεσή της ως φαμ, δηλαδή
θηλυπρεπούς λεσβίας, αλλά και η ταξική ταυτότητά της επηρέασαν τις σχέσεις της στο πεδίο. Ωστόσο, αν η φαμ ταυτότητα,
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δηλαδή το «ανήκειν» σε μια ομάδα ομοφυλόφιλων γυναικών των οποίων η ερωτική επιθυμία δομείται με βάση την έμφυλη
διαφορά, διευκόλυνε την πρόσβαση της Σιμάτη στην κοινωνική αυτή ομάδα, σε άλλες πιο (μεσο)αστικοποιημένες, κυρίως
φεμινιστικές λεσβιακές κοινότητες, όπου κυριαρχεί η απαξίωση του έμφυλου, ερωτικού δίπολου μπουτς-φαμ και κυρίως της
μπουτς, η πρόσβαση θα ήταν πιο δύσκολη. Επίσης, ο Γιαννακόπουλος επισημαίνει ότι η γκέι ομοφυλόφιλη ταυτότητα του
ερευνητή καθιστά δύσκολη την πρόσβαση και κυρίως την κατανόηση μιας μορφής ανδρικής «αρρενωπής» ομοφυλοφιλίας, η
οποία ευδοκιμεί στο πλαίσιο της ανδρικής ομοκοινωνικότητας και ασκείται από άντρες που δεν έχουν μια «ομοφυλόφιλη»
ταυτότητα. Με άλλα λόγια, στο κείμενο αυτό αμφισβητείται η ομοιογένεια της έννοιας «ομοφυλοφιλία» και, επομένως, η ταύτιση
του/της «ομοφυλόφιλου/ης» ερευνητή/τριας με την υποτιθέμενη «κοινότητά» του, δηλαδή τους/τις «ομοφυλόφιλους/ες»
συνομιλητές/τριες του/της. Συνακόλουθα, συνομιλώντας με την πλούσια βιβλιογραφία για την ανθρωπολογία «οίκοι», ο
Γιαννακόπουλος θέτει σε προβληματισμό την έννοια του «ιθαγενούς» ανθρωπολόγου και της ανθρωπολογίας «οίκοι».
Παρόλο που στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα είχαν διατυπωθεί από φεμινίστριες θεωρητικές επιφυλάξεις αναφορικά τόσο με
την ικανότητα του φύλου να διατηρηθεί ως αναλυτική κατηγορία με επιστημολογικό πλεονέκτημα (Moore, 2006) όσο και με τους
ακαδημαϊκούς και πολιτικούς περιορισμούς των σπουδών φύλου (Scott, 2008), στα χρόνια που ακολούθησαν αναδείχτηκε η
σημασία διατήρησης του φύλου ως συστηματικού τρόπου κατανόησης των αποκλεισμών και των διακρίσεων σε συγκεκριμένο
κάθε φορά πλαίσιο. Τα κείμενα του παρόντος αφιερώματος αποτυπώνουν ένα μέρος των θεωρητικών αναζητήσεων και
γενικότερα της ιστορικής διαδρομής των σπουδών του φύλου στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα των δύο πρώτων δεκαετιών
του 21ου αιώνα. Επιπλέον, αναδεικνύουν αλλά και βασίζονται σε γενικότερες κοινωνικοπολιτισμικές αντιλήψεις για το φύλο και
τη σεξουαλικότητα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί ή αναδύονται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η σύνδεση αυτή των
σπουδών του φύλου με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό συμφραζόμενο και ιδιαιτέρως με γεγονότα της πρόσφατης
κοινωνικοπολιτικής συγκυρίας έγινε ορατή με αφορμή δύο πρόσφατα συμβάντα: Κατά πρώτον, της φονικής επίθεσης κατά του
Ζακ Κωστόπουλου, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την ανάπτυξη όχι μόνο ενός πολιτικού κινήματος και κοινότητας
συμπαράστασης, αλλά και μελετών για τη σεξουαλικότητα και το φύλο (βλ. Αθανασίου, Γκουγκούσης, Παπανικολάου, 2020). Και
κατά δεύτερον, εκείνο της στοχοποίησης ακαδημαϊκών ερευνητριών του φύλου και της σεξουαλικότητας. Η επίθεση αυτή
εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επιθέσεων από συντηρητικές και ακροδεξιές πολιτικές κινήσεις στην Ευρώπη και την Αμερική
κατά των σπουδών του φύλου ως μετωνυμικού σημείου του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού ριζοσπαστισμού. Τα γεγονότα αυτά
δείχνουν ότι οι «σπουδές του φύλου» παραμένουν, πολλές δεκαετίες μετά την εμφάνιση τους, επίκαιρες.

Σημειώσεις
1 Το πρόγραμμα, που αρχικά λειτούργησε με τον τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» ήταν
ένα από τα τρία συνολικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων
«Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε θέματα φύλου και ισότητας» το 2003 (τα άλλα δύο ήταν το διατμηματικό πρόγραμμα
για το φύλο και την εκπαίδευση στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου
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Πανεπιστημίου, και το πρόγραμμα για φύλο και θρησκεία στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών). Το ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» λειτούργησε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ μέχρι
τον Αύγουστο του 2008, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι σήμερα συνεχίζει τη λειτουργία του ενταγμένο στο πλαίσιο των
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του τμήματος. Το 2014 μετονομάστηκε σε ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» απηχώντας τις
θεματικές και τους προβληματισμούς του προγράμματος σπουδών.
2 Το 2003 οι πρώτες θεσμοθετημένες σπουδές φύλου κάνουν την εμφάνισή τους στο ελληνικό ακαδημαϊκό τοπίο. Πολλά έχουν
γραφεί και ακόμα περισσότερα έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο επίσημων και ανεπίσημων συναντήσεων για την «έξωθεν» πολιτικά,
και όχι «ένθεν» ιστορικά επιβεβλημένη και, ταυτόχρονα, εντυπωσιακά καθυστερημένη δημιουργία σπουδών φύλου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Πολλοί και σύνθετοι είναι οι λόγοι, τόσο της συγκυρίας που
επέβαλε τη θεσμοθέτηση των σπουδών φύλου μόλις τα πρώτα χρόνια του 21ου αι., όσο και της μεγάλης καθυστέρησής τους –
λόγοι που συνδέονται με «ιδιαίτερες» ελληνικές συγκυρίες, την πορεία του φεμινιστικού κινήματος και την δομή του ελληνικού
πανεπιστημίου (Καντσά & Παπαταξιάρχης, 2010).
3 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρονταν μαθήματα όπως «Ανθρωπολογία των Φύλων»,
«Ανθρωπολογία της Συγγένειας», «Ανθρωπολογία της Αναπαραγωγής», «Ιστορία της Οικογένειας και του Γάμου», «Κοινωνική
Δημογραφία». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών προσφέρονταν ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του τμήματος τα
μαθήματα «Ανθρωπολογία της Συγγένειας και του Φύλου» και «Η Οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία».
4 Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Στα δύο πρώτα προσφέρονται μαθήματα, ενώ κατά τη διάρκεια
του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.
5 Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις η Ειρήνη Αβραμοπούλου, η Δήμητρα Γεωργιάδου, η Μαρία Σιδερή, η Έλενα
Τζελέπη, ο Παναγιώτης Τίγκας, η Άσπα Χαλκίδου, η Βίλυ Χατζηγιάννη και η Δάφνη-Νικολέτα Χριστουλάκη.
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Ζητήματα φύλου και το δικαίωμα στην επιλογή1

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη

Περίληψη

Με βάση τη διδακτική μου εμπειρία και κάποιες παρατηρήσεις της καθημερινότητας, διαπιστώνω ότι η έννοια του φύλου
παραπέμπει όλο και περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την επιλογή σεξουαλικών ταυτοτήτων. Από τη σκοπιά της αναγωγής
του δικαιώματος της επιλογής σε συστατικό στοιχείο της νεωτερικής υποκειμενικότητας, αυτό δεν είναι αξιοπερίεργο. Ωστόσο, οι
έμφυλες επιτελέσεις, που ξεχωρίζουν επειδή ξεφεύγουν από τα κυρίαρχα ετεροκανονικά πρότυπα, ανάγονται σε ατομικές
επιλογές συχνότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνες που εμπίπτουν στα πρότυπα αυτά. Συνεπώς, η άλλη όψη των πρώτων
είναι ρίσκα και κόστη, για τα οποία υπεύθυνα είναι αποκλειστικά τα άτομα. Αντίθετα, η επίκληση εξωτερικών περιορισμών και
αναγκαιοτήτων υποβαθμίζει τις ευθύνες που τα υποκείμενα ενδεχομένως φέρουν για την κατάστασή τους ή και τα απαλλάσσει
από αυτές, ενώ ταυτόχρονα τα καθιστά άξια της συμπάθειας των άλλων. Στρέφοντας την προσοχή μου στον περί αλληλεγγύης
λόγο που αναδύθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρατηρώ ότι η αίσθηση της κοινής ανθρώπινης υπόστασης και των
οικουμενικών ανθρώπινων αναγκών επιβίωσης ενισχύθηκε από τα έξωθεν επιβεβλημένα μέτρα λιτότητας και υποστηρίζω ότι η
πρόσληψη του φύλου ως διαφοράς που ανάγεται σε ατομικές επιλογές συνέβαλε ώστε η ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν
το φύλο να θεωρείται πολυτέλεια.

Τόσο στο πλαίσιο της καθημερινότητας όσο και της ακαδημαϊκής ενασχόλησης με το φύλο, οι σημασίες και οι συνδηλώσεις της
έννοιας αυτής μεταβάλλονται διαρκώς – πολλές φορές, μάλιστα, προς διαφορετικές κατευθύνσεις και με τρόπους που δεν
εναρμονίζονται μεταξύ τους. Αν, λοιπόν, η έννοια του φύλου παραπέμπει σε έναν ιδιαίτερο τρόπο προσοχής μάλλον, παρά σε
ορισμένα σταθερά και αμετάβλητα ζητήματα ή ερωτήματα, οι περιστάσεις στο πλαίσιο των οποίων η προσοχή αναδύεται, καθώς
και οι συγκεκριμένες σχέσεις, πρακτικές και επιτελέσεις, τις οποίες αναδεικνύει, είναι κάθε άλλο παρά δεδομένες. Αφορμή για το
σύντομο αυτό κείμενο αποτελεί η αίσθησή μου ότι η έννοια του φύλου αναφέρεται όλο και συχνότερα σε ζητήματα ταυτότητας, η
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διαχείριση των οποίων εναπόκειται ή θα έπρεπε να εναπόκειται στις ατομικές επιλογές των υποκειμένων. Υποθέτω ότι η εστίαση
της προσοχής στα ζητήματα αυτά είναι η αντίστροφη όψη της απόσυρσής της από άλλα ζητήματα και, κυρίως, από αυτά ως προς
τα οποία η άσκηση επιλογής είναι αδύνατη. Υποθέτω επίσης ότι η έμφαση στην επιλογή και τη διαχείριση των έμφυλων
ταυτοτήτων επηρεάζει το περιεχόμενο της έννοιας του φύλου και, αντιστοίχως, το περιεχόμενο της έννοιας της επιλογής
επηρεάζεται από τη σύνδεσή της με την έννοια του φύλου. Προσπαθώ, λοιπόν, να ανιχνεύσω ορισμένες από τις αναδυόμενες
συνδηλώσεις των παραπάνω εννοιών. Διευκρινίζω εξαρχής ότι οι παρατηρήσεις που ακολουθούν είναι προκαταρκτικές και προς
περαιτέρω διερεύνηση, και ότι δεν προέκυψαν από κάποια συστηματική έρευνα, αλλά βασίζονται στη διδακτική, καθώς και την
καθημερινή μου εμπειρία. Ενδεχομένως επίσης, κάποιες τουλάχιστον από τις μετατοπίσεις που εξετάζω ήταν εφήμερες.2
Έπειτα από σχεδόν τριάντα πέντε χρόνια διδασκαλίας μαθημάτων κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο, διαπιστώνω ότι
κάποιες από τις αντιδράσεις που προκαλεί στις φοιτήτριες και στους φοιτητές η πρώτη γνωριμία με την έννοια του κοινωνικού
φύλου έχουν μείνει λίγο πολύ σταθερές, ενώ άλλες έχουν αλλάξει. Οπωσδήποτε, τουλάχιστον εν μέρει, οι αλλαγές στις οποίες
αναφέρομαι στη συνέχεια συναρτώνται με θεωρητικές και εθνογραφικές μετατοπίσεις που αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία των
σχετικών μαθημάτων. Ωστόσο, πιστεύω ότι, όπως συμβαίνει με τις καινούργιες έννοιες και γνώσεις γενικότερα, η πρόσληψη του
κοινωνικού φύλου διαμεσολαβείται επίσης από τις προσδοκίες, τις έγνοιες και τα ερωτηματικά –με λίγα λόγια, από το habitus–
αυτών που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια αυτή. Για παράδειγμα, παρότι η τάση των φοιτητριών/ών να
υποθέτουν ότι η έννοια του κοινωνικού φύλου θα πρέπει να αφορά κυρίως τις γυναίκες ήταν εύλογη από τη σκοπιά της πρώιμης
ανθρωπολογικής προβληματικής για το φύλο, η τάση αυτή δεν απέρρεε αναγκαστικά ή αποκλειστικά από την προβληματική
αυτή. Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η ταύτιση του φύλου με τις γυναίκες εξακολουθεί, οφείλεται στην οικεία πολιτισμική
παραδοχή, σύμφωνα με την οποία το φύλο είναι περισσότερο καθοριστικό για τη ζωή και τη δράση των γυναικών από ότι των
ανδρών. Η ίδια παραδοχή τροφοδοτεί και την επίσης σταθερή τάση των φοιτητριών/ών να θεωρούν ότι η έννοια του κοινωνικού
φύλου αναφέρεται σε πρακτικές και αξίες, που αφορούν κυρίως την οικογένεια και την ιδιωτική, προσωπική ζωή των ανθρώπων.
Έτσι, έχω παρατηρήσει ότι οι αναφορές σε κατά φύλα σχέσεις και σε έμφυλες πρακτικές και αξίες φαίνονται εύλογες και
αναμενόμενες στο πλαίσιο των μαθημάτων μου για τη συγγένεια και την οικογένεια, το σώμα ή το φαγητό, αλλά προκαλούν
κάποια έκπληξη στο πλαίσιο του μαθήματος της οικονομικής ανθρωπολογίας. Ωστόσο, επιπλέον, οι φοιτήτριες και φοιτητές που
επιλέγουν το μάθημα της ανθρωπολογίας του φύλου θεωρούν αυτονόητο ότι αυτό θα αναφέρεται κυρίως στη σεξουαλικότητα,
ιδιαιτέρως, μάλιστα, των γυναικών, αλλά και των ανδρών που αποκλίνουν από τα κυρίαρχα ετεροκανονιστικά πρότυπα.
Κατά τη γνώμη μου, το ενδιαφέρον που πολλές/οί φοιτήτριες/ές βρίσκουν στη μέχρι πρόσφατα σχεδόν απόλυτα κυρίαρχη
προσέγγιση του φύλου ως κοινωνικής κατασκευής έγκειται στο γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή ενισχύει την προσδοκία ότι, εφόσον
δεν βασίζονται σε εγγενείς και φυσικές τάσεις και προδιαθέσεις, οι κατά φύλα σχέσεις εξουσίας είναι ανατρέψιμες. Αυθόρμητα, οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές αντιδιαστέλλουν την έννοια «σχέσεις εξουσίας» προς τη θετικά φορτισμένη «ισότητα» και αποδίδουν
στην πρώτη αρνητικό περιεχόμενο. Σε γενικές γραμμές, πάντως, έχουν την τάση να θεωρούν ότι τόσο η εδραίωση και η
αναπαραγωγή των κατά φύλα ανισοτήτων και ασυμμετριών όσο και ο μετασχηματισμός ή η ανατροπή τους εξαρτώνται από την
ατομική δράση, την παθητικότητα ή την αντίσταση των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτές. Η τάση αυτή εγγράφεται στην
ευρύτερη πολιτισμική παραδοχή, σύμφωνα με την οποία η έννοια της κοινωνίας αντιστοιχεί σε ένα άθροισμα ατόμων που
προϋπάρχουν της μεταξύ τους συνύπαρξης και η κοινωνική συμπεριφορά των οποίων υπαγορεύεται από την εγωιστική και
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άπληστη φύση τους (Sahlins, 1996). Σύμφωνα με την παραπάνω αντίληψη, «κοινωνικό» είναι αυτό που προκύπτει από τις
επιλογές της πλειονότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες για χάρη της εύτακτης
συνύπαρξης. . Από τη σκοπιά της παραπάνω αντίληψης, η ίδια η έννοια του κοινωνικού φύλου μοιάζει οξύμωρη.
Αντιμετωπίζοντας εθνογραφικές περιγραφές σεξουαλικών πρακτικών που δεν εμπίπτουν στα όρια της οικείας ευταξίας, οι
φοιτήτριες/ές αναρωτιούνται αν αυτές βασίζονται στην παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων ή αν –εφόσον,
όπως λένε, «στην ανθρωπολογία όλα είναι σχετικά»– πρόκειται για αποτελέσματα ελεύθερης επιλογής. Μολονότι το ερώτημα
τίθεται επίσης ως προς πρακτικές που δεν έχουν σεξουαλικό χαρακτήρα ή δεν αφορούν άμεσα τις έμφυλες όψεις των κοινωνικών
σχέσεων, αυτό συμβαίνει λιγότερο συχνά. Το παρακάτω σχόλιο μιας φοιτήτριας αποτυπώνει την άποψη που κυριαρχεί στο
πλαίσιο συζητήσεων οι οποίες γίνονται με αφορμή εθνογραφικές αναφορές σε συνήθειες όπως οι γάμοι σε πολύ νεαρή ηλικία ή
με προξενιό, η πολυγυνία ή οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ μεγαλύτερων και νεότερων ανδρών στο πλαίσιο κάποιας μυητικής
τελετουργίας:
«Αν είναι επιλογή τους δεν έχω πρόβλημα / είναι οκέι, διαφορετικά άτομα έχουν διαφορετικές απόψεις».
Εξυπακούεται ότι, αν δεν είναι «επιλογή τους», το πράγμα αλλάζει. Με τα λόγια μιας φοιτήτριας, «τα θέματα του φύλου είναι
πάνω απ’ όλα προσωπικά: εξαρτώνται από τα άτομα. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές υπανάπτυκτες χώρες οι γυναίκες
εξαναγκάζονται να ντύνονται κάπως και να παντρεύονται χωρίς τη θέλησή τους άντρες τους οποίους δεν θέλουν, συχνά είναι
πολύ μεγαλύτεροί τους και δεν τους γνωρίζουν καν». Η απαξίωση των «υπανάπτυκτων» χωρών υποδηλώνει ότι οι «αναπτυγμένες
χώρες», συμπεριλαμβανόμενης της δικής μας, είναι ή θα όφειλαν να είναι επικράτειες ελεύθερης επιλογής. Όπως έχουν
επισημάνει ανθρωπολόγοι όπως η Σάμπα Μαχμούντ (Saba Mahmood)(2018) και η Καθ Ουέστον (Κath Weston) (2002, σσ. 91126), το στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο οι «άλλοι» ή οι «παλιοί» είναι δέσμιοι των παραδόσεών τους, ενώ εμείς οι μοντέρνοι
μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε εναλλακτικές μορφές δράσης ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις και τις
πεποιθήσεις μας, και μάλιστα να το κάνουμε χωρίς να καταπιέζουμε τους άλλους, είναι ισχυρό.
Το γεγονός ότι οι εθνογραφικές περιγραφές σεξουαλικών πρακτικών δημιουργούν την ανάγκη της αναγωγής τους είτε σε
ελεύθερες επιλογές είτε σε καταναγκασμούς δεν είναι, βέβαια, τυχαίο. Καταρχήν, όπως έχει υποστηρίξει ο Μισέλ Φουκώ (Μichel
Foucault) (2013), στο πλαίσιο της δυτικής νεωτερικότητας η σεξουαλικότητα παραπέμπει στα μύχια της εσωτερικότητας του
εαυτού και, συνεπώς, η ελευθερία ως προς τις ατομικές σεξουαλικές επιλογές αποτελεί την πεμπτουσία του δικαιώματος της
αυτοδιάθεσης. Τα ερωτήματα που προκύπτουν στα μαθήματά μου είναι επίσης εύλογα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η καταγγελία
της σεξουαλικής βίας και η απελευθέρωσηαπό σεξουαλικούς καταναγκασμούς αποτέλεσαν ρητό στόχο της ανθρωπολογίας των
γυναικών και συνεχίζουν να αποτελούν στόχο μεγάλου μέρους της ανθρωπολογίας του φύλου. Επιπλέον, οπωσδήποτε σημαντικό
ρόλο έχει παίξει η επιρροή φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ+ απελευθερωτικών αγώνων. Ωστόσο, το γεγονός ότι σεξουαλικές πρακτικές
που ξεφεύγουν από τα οικεία όρια εγείρουν το παραπάνω διλημματικό ερώτημα είναι επίσης εύλογο από τη σκοπιά της ολοένα
εντονότερης και περισσότερο αυτονόητης φόρτισης της έννοιας της επιλογής με θετικές σημασίες και αξίες και, αντιστρόφως, την
ολοένα και εντονότερη και περισσότερο αυτονόητη απαξίωση πρακτικών, συνηθειών και μορφών ζωής, οι οποίες δεν μετρούν ως
αποτελέσματα επιλογών. Ήδη το 1992 η Μέριλιν Στράδερν (Marylin Strathern) (Strathern, 1992, σελ. 144) παρατηρούσε ότι στην
Αγγλία και στο Βορρά γενικότερα «η δυνατότητα να μετρήσει κανείς ως πρόσωπο έγκειται στη δυνατότητά του να επιλέγει.
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Μοιάζει να μην έχουμε επιλογή». Η ίδια σημείωνε ότι, παρά τις διαφωνίες τους ως προς τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν το
δικαίωμα της επιλογής, η Δεξιά και η Αριστερά συνέκλιναν ως προς τη σημασία της διασφάλισής του. Αντιστοίχως, η Χέδερ Πάξον
(Heather Paxson) (2004, σελ. 63) παρατηρούσε ότι στην Ελλάδα σημείο σύγκλισης ανάμεσα στις αντίθετες πολιτικές ιδεολογίες
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Νέας Δημοκρατίας ήταν το ιδεώδες του μοντέρνου, ελεύθερα σκεπτόμενου και αυτόνομου ατόμου.
Δεδομένης της αξίας που αντιπροσωπεύει η δυνατότητα των υποκειμένων να επιλέγουν ανάμεσα σε εναλλακτικά προϊόντα,
σχέσεις, μορφές δράσης, αισθητικά στιλ και οτιδήποτε άλλο, η περιγραφή του εαυτού με όρους επιλογής υπερέχει σε γόητρο
έναντι μιας περιγραφής που αναφέρεται σε αναγκαιότητες, περιορισμούς, καταναγκασμούς και συμβιβασμούς. Η «μετάφραση»
της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάποιος/α σε αποτέλεσμα επιλογής –μέσω, για παράδειγμα, της αποσιώπησης των
περιορισμών και των τυχαίων συγκυριών στο πλαίσιο των οποίων έφτασε να κάνει ή να γίνει αυτό ή το άλλο, των ασυνείδητων
κινήτρων και επιθυμιών του/ης , καθώς και των επιρροών ή των πιέσεων που δέχτηκε από το περιβάλλον του/ης –παρουσιάζει,
λοιπόν, ορισμένα πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με τον Πιερ Μπουρντιέ (Pierre Bourdieu) (1989, σσ. 30-71), τόσο η μορφή όσο και
το περιεχόμενο των αφηγήσεων ζωής ποικίλλουν ανάλογα με την «αγορά» στην οποία απευθύνονται (βλ., επίσης,
Παπαγαρουφάλη, 2013, σελ. 113).Κατά την Ελένη Παπαγαρουφάλη (2013), τα βιογραφικά σημειώματα, μέσω των οποίων νέοι
και νέες που αναζητούν εργασία παρουσιάζονται στους δυνάμει εργοδότες τους, προβάλλουν τα προσόντα και τις μέχρι τώρα
«εμπειρίες» των συγγραφέων τους, αλλά και την ίδια την πράξη της σύνταξης και υποβολής των συγκεκριμένων βιογραφικών ως
αποτελέσματα εμπρόθετης δράσης και συνειδητής επιλογής. Οι βιογραφούμενοι αναδεικνύονται σε συνειδητοποιημένους
κυνηγούς εμπειριών και ευκαιριών, που, αντί να άγονται και να φέρονται από τυχαίες συγκυρίες, «παίρνουν τη ζωή τους στα
χέρια τους», ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν προκαταβολικά την αφοσίωσή τους σε εγχειρήματα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τις μέχρι τώρα επιλογές τους, αλλά και τις ικανότητές τους στην τέχνη της άσκησης επιλογής.
Οι νέοι και οι νέες της Παπαγαρουφάλη δεν είναι μόνο φορείς του δικαιώματος της επιλογής, αλλά και προϊόντα του. Στην
εθνογραφική της έρευνα στην Αθήνα τη χρονική περίοδο 1993-1996, η Πάξον (2004) διαπίστωσε ότι, ενώ οι συνομιλήτριές της
εξακολουθούσαν να προσλαμβάνουν τη μητρότητα ως διαδικασία εμφυλοποίησης, –να ταυτίζουν, δηλαδή, την απόκτηση
παιδιού με την ολοκλήρωσή τους ως γυναίκες–, είχαν ήδη απομακρυνθεί από τα «παραδοσιακά πρότυπα», σύμφωνα με τα
οποία τα παιδιά είναι δώρα του Θεού και η ηθική της μητρότητας είναι αυτή της θυσίας και της προσφοράς, και είχαν
ενστερνιστεί τη μοντέρνα ηθική, σύμφωνα με την οποία η τεκνοποίηση πρέπει να είναι προϊόν «συνειδητοποιημένης» επιλογής.
Ο μετασχηματισμός της μητρότητας από προορισμό τον οποίο οι γυναίκες ακολουθούν «χωρίς να το σκέφτονται» σε συνειδητό,
προγραμματισμένο στόχο συνοδεύεται από το μετασχηματισμό της ανατροφής από «μεγάλωμα» των παιδιών σε διαδικασία
επιλογής των προσόντων που θα τους επιτρέψουν να γίνουν «πετυχημένοι» ενήλικοι– διαδικασία, που συχνά σχεδιάζεται και
επιτηρείται από ειδικούς τους οποίους επιλέγουν οι γονείς. Ως επιλογή, η απόκτηση παιδιού μοιάζει να οδηγεί σε άλλες επιλογές
οι οποίες αποτελούν τα τεκμήρια, τα στηρίγματακαι τα τιμήματα της αξίας της. Η μετατόπιση από τη βιολογική μητρότητα ως
χρέος προς μια «ηθική της επιλογής» αναδεικνύεται επίσης μέσα από πιο πρόσφατες έρευνες για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή (Chatjouli, Daskalaki, Kantsa, 2015 ˙ Τουντασάκη, 2013, 2015). Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις παραπάνω
έρευνες, η μετατόπιση αυτή δεν συνεπάγεται την πλήρη έκλειψη της πρόσληψης της μητρότητας με τους όρους της ηθικής της
προσφοράς, αλλά την πρόσληψη της συγκεκριμένης ηθικής ως στάσης την οποία οι μητέρες μπορούν να επιλέξουν σύμφωνα με
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τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις τους, χωρίς, μάλιστα, αυτό να τις κάνει αναγκαστικά λιγότερο μοντέρνες. Κάτι
αντίστοιχο, μάλλον, ισχύει ως προς την επίκληση της βοήθειας του Θεού.
Παρότι σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα επιλογής, κάτι τέτοιο είναι ευκολότερο και γίνεται συχνότερα όταν
οι προς ερμηνεία περιστάσεις, ταυτότητες, σχέσεις ή πρακτικές δεν είναι προβλέψιμες και αυτονόητες, αλλά ξεχωρίζουν ως
«διαφορετικές». Έτσι, η Ουέστον (1998) χρησιμοποίησε τον όρο «οικογένειες επιλογής» για να αναφερθεί σε οικογένειες τις
οποίες δημιουργούν μη ετεροφυλόφυλα άτομα και τα μέλη των οποίων δεν συνδέονται απαραιτήτως με βιολογικούς δεσμούς.
Ωστόσο, με βάση την έρευνά της, η Ουέστον υποστήριξε ότι οι οικογένειες, που ξεφεύγουν από τα κυρίαρχα πρότυπα, σε κάποιο
βαθμό επίσης υπόκεινται σε αυτά– δεν πρόκειται, δηλαδή για αμιγή προϊόντα επιθυμίας και ελεύθερης επιλογής. Ανάλογο είναι
το συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα για την ομοφυλόφιλη μητρότητα, που πραγματοποίησε η Βενετία Καντσά στην
Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της επόμενης. Κατά την Καντσά, οι μορφές των οικογενειών στις οποίες
ανήκουν οι ομοφυλόφιλες συνομιλήτριές της και τα παιδιά τους είναι εν μέρει συμβατές με «κυρίαρχες» πολιτισμικές
εννοιολογήσεις της μητρότητας (Καντσά, 2006, σελ. 374).Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μάλιστα, παρουσιάζει το γεγονός ότι σε μεγάλο
βαθμό η συμβατότητα αυτή προκύπτει μέσω της στάσης των μητέρων των μη ετεροφυλόφυλων γυναικών, οι οποίες, ενώ αρχικά
«αρνούνται να συζητήσουν τις ερωτικές επιλογές των θυγατέρων τους, αναλαμβάνουν να “νομιμοποιήσουν” τις οικογένειές τους
εγγράφοντας για μια άλλη φορά τη μητρότητα στις “κυρίαρχες” εννοιολογήσεις της» (Καντσά, 2006, σσ. 376-377, έμφαση δική
μου)· οι μητέρες αυτές, δηλαδή, προστατεύουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους όπως θα όφειλε να κάνει κάθε «καλή μάνα».
Τόσο η Ουέστον όσο και η Καντσά επικεντρώνουν την προσοχή τους στις σχέσεις που δημιουργούνται στο εσωτερικό των νέων
μορφών οικογένειας και γύρω απ’ αυτές. Εξ ορισμού οι ταυτότητες των προσώπων που συνδέονται με σχέσεις συγγένειας και
αγχιστείας είναι σχεσιακές (Carsten, 2004, σσ. 83-108˙ Sahlins, 2014, σσ. 47-102˙ Strathern, 2018, σσ. 19-21). Κάτι τέτοιο, όμως,
δεν είναι δεδομένο ή εξίσου προφανές ως προς ταυτότητες που δεν ορίζονται με συγγενειακούς όρους. Στο πλαίσιο της οικείας
καθημερινότητας, μάλιστα, η έννοια της ταυτότητας παραπέμπει συνήθως σε χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που έχουν έναν λίγοπολύ ουσιώδη και σταθερό χαρακτήρα, προϋπάρχουν των κοινωνικών σχέσεων και των πρακτικών, στις οποίες τα άτομα
εμπλέκονται μάλλον παρά προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές, και αποτελούν τη βάση για τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων και
δικαιωμάτων αναγνώρισης (βλ. Brubaker και Cooper, 2000, σσ. 1-9˙ Strathern, 2018, σσ. 19-21). Η υιοθέτηση, διεκδίκηση ή
απόδοση ταυτοτήτων δεν είναι απόρροια του συνόλου των γνωρισμάτων των φορέων των ταυτοτήτων, αλλά της επιλογής κάποιων
από αυτά ως περισσότερο κεντρικών. Η εστίαση στα γνωρίσματα αυτά συμβάλλει στην άμβλυνση των διαφορών και την ανάδειξη
των ομοιοτήτων ανάμεσα σ’ αυτούς που μοιράζονται την ίδια ταυτότητα και, αντιστρόφως, στην υπογράμμιση των διαφορών τους
από κάποιους άλλους και την υποβάθμιση των ομοιοτήτων που ενδεχομένως έχουν μ’ αυτούς. Εξορισμού, λοιπόν, η έννοια της
ταυτότητας παραπέμπει σε επιλογές και ταξινομήσεις. Η οικεία αυτονόητη παραδοχή ότι «φύλο έχουν όλοι» συμβαδίζει με την
αίσθηση ότι η έννοια της έμφυλης ταυτότητας αφορά λιγότερο τους άντρες, οι οποίοι θεωρούνται εκπρόσωποι του οικουμενικού
Ανθρώπου, και πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Αντίστοιχα, η έννοια της σεξουαλικής ταυτότητας χρησιμοποιείται κυρίως ως προς
άτομα, οι πρακτικές των οποίων δεν εμπίπτουν στην τετριμμένη ετεροκανονικότητα. Από την άποψη αυτή, κάποιοι «έχουν»
περισσότερη σεξουαλικότητα, κάποιοι λιγότερη και κάποιοι ίσως καθόλου. Κάποιες σεξουαλικές πρακτικές και σχέσεις μετρούν
περισσότερο ως αποτελέσματα ελεύθερης επιλογής και κάποιες λιγότερο.
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Κατά τη Στράδερν (1992, σελ. 142), η διαφορά μεταξύ εναλλακτικών επιλογών είναι ανάλογη εκείνης μεταξύ καταναλωτικών
προϊόντων· έγκειται, δηλαδή, στο βαθμό της ικανοποίησης που προσφέρουν. Ωστόσο, η αξία που αποδίδεται στην επιλογή
διαπλέκεται με την αξία που αντιπροσωπεύει η «υπευθυνότητα» της ανάληψηςτου ρίσκου και, τελικά, του κόστους της εκάστοτε
επιλογής. Η παρομοίωση της Στράδερν για τον νέου τύπου εαυτό ως οικονομικό μάνατζερ και η παρατήρηση της Ιλάνα Γκέρσον
(Ilana Gershon) (2011, σελ. 539˙ βλ. και Παπαγαρουφάλη, 2013, σελ. 113) ότι στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας ο
εαυτός δεν νοείται πλέον ως ιδιοκτησία, αλλά μάλλον ως μικρή επιχείρηση αναδεικνύουν –μεταξύ άλλων– ότι ο εαυτός πρέπει
πάντοτε να βρίσκεται σε εγρήγορση ως προς μια ενδεχόμενη χρεωκοπία. Το γεγονός ότι η επιλογή συνιστά αξία δεν σημαίνει ότι
όλες οι επιλογές αξίζουν το ίδιο.
Σε καθημερινές συζητήσεις διαπιστώνω όλο και συχνότερα ότι η αντίδραση σε αφηγήσεις κάθε είδους ατυχών συμβάντων παίρνει
τη μορφή του ρητορικού ερωτήματος «επιλογή του/της δεν ήταν;» και της –φωναχτής ή σιωπηλής– επωδού «ας πρόσεχε». Αν όχι
οι ίδιες οι φράσεις, η λογική την οποία εκφράζουν χρησιμοποιείται κατά κόρον για να νομιμοποιήσει τη βία που εκ των υστέρων
καταδεικνύει τη συμπεριφορά, την εμφάνιση, τις σεξουαλικές ταυτότητες και τις προτιμήσεις κάποιων ως ακραίες προκλητικές
επιλογές, υπονοώντας ότι τα θύματα είναι τα ίδια υπεύθυνα για τον αφανισμό και τα τραύματά τους, γιατί «τα ήθελαν». Καθώς τα
βάσανά τους παρουσιάζονται ως «κόστος» των επιλογών τους, τα θύματα δεν δικαιούνται τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη
εκείνων, οι επιλογές των οποίων αποδείχτηκαν επωφελείς. Αυτό ισχύει κατεξοχήν σε περιπτώσεις ανθρώπων, οι ερωτικές και
σεξουαλικές επιλογές των οποίων θεωρούνται αιρετικές, αλλά όχι μόνο σ’ αυτές. Για παράδειγμα, οι δημοσιογραφικές περιγραφές
δολοφονιών γυναικών από συζύγους και μόνιμους συντρόφους καθώς και αυτοκτονιών παντρεμένων γυναικών με παιδιά ως
«οικογενειακών δραμάτων» και οι αναφορές στον «υποδειγματικό» τρόπο με τον οποίο οι άντρες τους επιτελούσαν το ρόλο του
συζύγου και του οικογενειάρχη δημιουργούν την αίσθηση ότι ίσως ο θάνατος των γυναικών ήταν αποτέλεσμα της δικής τους
λανθασμένης επιλογής να γίνουν σύζυγοι και μητέρες· ίσως, δηλαδή, πρόκειται για μια εκ των υστέρων απόδειξη της διαφοράς
τους από τις «κανονικές» γυναίκες, η οποία ως τώρα έμενε κρυφή. Όπως επισημαίνει η Άννα Βουγιούκα (2019), τα δημοσιεύματα
που στιγματίζουν όχι μόνο τον όρο «γυναικοκτονία», αλλά και τα ίδια τα θύματα, αφθονούν. Τέλος,οι εξευτελισμοί που δέχονται
οι πρωταγωνίστριες εκπομπών όπως το Greece’s Next Top Model από «επιτροπές κριτών», από τη μια, παρουσιάζουν την
επιθυμία των γυναικών να συμμετέχουν σ’ αυτές ως κάτι το αυτονόητο αλλά σχεδόν ανέφικτο, και από την άλλη, τιμωρούν αυτές
που καταφέρνουν να την πραγματοποιήσουν με κάθε είδους εξευτελισμό.
Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η εκτίμηση ότι η δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί κάποιο πρόσωπο είναι το κόστος δικών του
επιλογών και ειδικότερα επιλογών μέσω των οποίων προσπάθησε να διαφοροποιηθεί από την πλειονότητα δικαιολογεί την
απουσία αλληλεγγύης προς το πρόσωπο αυτό. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση της αλληλεγγύης είναι η ομοιότητα. Η Πάξον (2004,
σσ. 94-95), ωστόσο, αναφέρεται σε μια δυνάμει ομοιότητα που διέκριναν οι Ελληνίδες συνομιλήτριές της μεταξύ τους και η
οποία προέκυπτε μέσω της επίγνωσης των γυναικών ότι η πραγματοποίηση των επιλογών τους καθώς και η έκβαση και οι
συνέπειές τους δεν εξαρτώνται εντελώς από τις ίδιες. Για την Πάξον, κάθε άλλο παρά σύμπτωμα μοιρολατρίας, το ρητορικό
ερώτημα «τι να κάνω;» με το οποίο διανθίζονταν περιγραφές περιστάσεων, στο πλαίσιο των οποίων οι επιλογές που είχαν στη
διάθεσή τους οι γυναίκες ήταν περιορισμένες, συνόψιζε μια στρατηγική για τη διαχείριση αποτυχιών και αντιξοοτήτων (βλ. και
Herzfeld, 1982 ˙ Graeber, 2012).Πιο συγκεκριμένα, αποδίδοντας τη δράση τους σε ειδικές συνθήκες, τυχαίες αντιξοότητες ή
απαιτήσεις και πιέσεις τρίτων, οι γυναίκες αποποιούνται μέρος τουλάχιστον των ευθυνών τις οποίες άλλοι θα μπορούσαν να τους
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προσάψουν. Έχω παρατηρήσει ότι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες που, παρά τις προηγούμενες επιφυλάξεις τους ως προς τη
μητρότητα, αποφασίζουν, τελικά, να γίνουν μητέρες, μιλούν για την απόφασή τους ως προσαρμογή στους κτύπους του
«βιολογικού τους ρολογιού» μάλλον παρά ως ελεύθερη επιλογή. Ακόμα, η απόδοση μη ετεροκανονικών σεξουαλικών πρακτικών
και αλλαγών φύλου σε οργανικούς παράγοντες ενθαρρύνει την παθολογικοποίηση των καταστάσεων αυτών, αλλά υπονοεί ότι οι
εμπλεκόμενοι/ες σε αυτές «δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς», ότι, δηλαδή, η διαφορά τους από την «ετεροκανονική πλειοψηφία»
δεν είναι εμπρόθετη και άρα δεν φταίνε για αυτήν. Τέλος, οι αναφορές σε περιστάσεις που τα υποκείμενα νιώθουν ότι
προκύπτουν ερήμην τους και στις οποίες είναι λίγο-πολύ ανίσχυρα συμβάλλουν σε μια αίσθηση αδυναμίας και ενδεχομένως
επίσης ντροπής, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση αλληλεγγύης με άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.
Ακολουθώντας τη διάκριση του Μάικλ Χέρτσφελντ (Μichael Herzfeld) (1987, σσ. 143-151), θα έλεγα ότι η έμφαση στο δικαίωμα
(ή και το καθήκον) της επιλογής ταιριάζει, μάλλον, στο «ιδίωμα της αυτοπαρουσίασης» που κανείς υιοθετεί, όταν θέλει να κάνει
καλή εντύπωση σε μη οικεία πρόσωπα, ενώ η έμφαση σε παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τα περιθώρια επιλογής ταιριάζει στο
«ιδίωμα της αυτογνωσίας» που ταιριάζει στην επικοινωνία με οικείους και αποτελεί μέσο για τη δημιουργία σχέσεων ταύτισης και
αλληλεγγύης.
Κλείνω με κάποιες σκέψεις για τη σχέση ανάμεσα στη ρητορική της επιλογής και στη ρητορική περί αλληλεγγύης, που αναδύθηκε
στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Από τη σκοπιά της ρητορικής της αλληλεγγύης, η προώθηση δικαιωμάτων
επιλογής εγκυμονεί κινδύνους διαταραχής των σχέσεων ομοιότητας που προκύπτουν από τις κοινές εμπειρίες στέρησης, αδικίας
και απογοήτευσης και αποτελούν τη βάση της αλληλεγγύης και των λαϊκών αγώνων. Για παράδειγμα, το 2010 ο Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς διαπίστωνε ότι η εξιδανίκευση της ελεύθερης επιλογής και η διεκδίκηση δικαιωμάτων στη διαφορά αποδυναμώνουν
μάλλον παρά ενισχύουν τους αγώνες για το δικαίωμα στην επιβίωση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο ίδιος ο τίτλος το βιβλίου
του, μάλιστα, Η επινόηση της ετερότητας, υπονοούσε ότι οι διαφορές στις οποίες έγκειται η «ετερότητα» είναι τεχνητές και ότι
πίσω από αυτές κρύβονται οι πραγματικές ανάγκες για επιβίωση και τα όνειρα για βελτίωση, που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι.
Η ιδέα ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια ατομιστική ιδεολογία αποτελεί κοινό τόπο. Ωστόσο, σχολιάζοντας τη ρήση της
Μάργκαρετ Θάτσερ «δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνον άτομα και οικογένειες», η Στράδερν (1992, σελ. 144) υποστήριξε
ότι, στο μέτρο που «το άτομο» και «η κοινωνία» αποτελούν το αντίπαλο δέος αλλήλων, η εξαφάνιση του ενός δεν μπορεί παρά
να συνεπάγεται και την εξαφάνιση του άλλου. Το άτομο, γράφει, εξαφανίζεται, όταν η αναφορά στις σχέσεις του με το
περιβάλλον παύει να παρουσιάζει ενδιαφέρον ή να έχει νόημα (Strathern, 1992, σελ. 149), όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει,
όταν το έμφυλο υποκείμενο προσλαμβάνεται ως περίκλειστη οντότητα, η συγκρότηση της οποίας ανάγεται στις ατομικές της
επιλογές – όταν, δηλαδή, εξαφανίζονται οι κοινωνικοί περιορισμοί και οι επιρροές, που το υποκείμενο δέχεται από άλλους. Από
την άλλη, η εναντίωση στο νεοφιλελευθερισμό εν ονόματι της κοινής φύσης και των αναγκών, που μοιράζονται τα άτομα, καθιστά
ορατή την ύπαρξη της «κοινωνίας» χωρίς να εξαφανίζει τα άτομα, αλλά αναδεικνύοντας την επίγνωση ότι οι δεσμοί αλληλεγγύης
μεταξύ τους βασίζονται στις κοινές εμπειρίες και τις «ανθρώπινες» ομοιότητες, που λανθάνουν πίσω από τις διαφορές και τις
επιλογές μέσω των οποίων τα άτομα προσπαθούν να ξεχωρίσουν.
Προσπαθώντας να σχολιάσω την έλλειψη προσοχής στο φύλο ως παράγοντα που επηρεάζει τις επιπτώσεις της κρίσης και των
μέτρων λιτότητας, την οποία είχαν ήδη επισημάνει η Έφη Αβδελά (2011) και η Αθηνά Αθανασίου (2011), υποστήριξα παλιότερα
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(Bakalaki, 2015) ότι η έλλειψη δεν συνδέεται απαραιτήτως με μια αναζωπύρωση προσλήψεων του φύλου ως βιολογικού
πεπρωμένου – προσλήψεων, δηλαδή, που φυσικοποιούν τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Πρότεινα ότι, αντίθετα, η σιωπή
γύρω από το θέμα ενδεχομένως οφειλόταν στην πρόσληψη του φύλου ως έννοιας που αναφέρεται σε μια ταυτότητα η οποία
συγκροτείται μέσω χαρακτηριστικών που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι και, συνεπώς, η επιλογή ή η διεκδίκηση μιας έμφυλης
θέσης ή ταυτότητας υπονομεύει την αλληλεγγύη των θυμάτων της κρίσης ως ανθρώπων. Σε καθημερινές συζητήσεις στις οποίες
είχα προσπαθήσει να θέσω το θέμα, άκουσα συχνά την άποψη ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε ειδικά για τις γυναίκες, γιατί η κρίση
μάς αφορά όλους. Αν ως επιλογή το φύλο είναι πολυτέλεια, πολυτέλεια είναι και το να μιλάς γι’ αυτό. Καλώς ή κακώς, όμως, η
έννοια του φύλου εξακολουθεί να είναι έμφυλη, δηλαδή να παραπέμπει κυρίως στις γυναίκες και σε «μη κανονικούς άντρες»∙
πολυτέλεια, λοιπόν, είναι να μιλάς ειδικά για τις κατηγορίες αυτές.
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Από τις θεωρίες του φύλου στο gender mainstreaming: Ελλείμματα «συνομιλίας» και η «αόρατη» βιωμένη
εμπειρία

Μαργαρίτα Δαλεζίου

Περίληψη

Η ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σπουδών μου το 2010 συνέπεσε χρονικώς με την έναρξη μιας μακράς περιόδου ύφεσης για τη
χώρα, η οποία, κατά την πολυετή εξέλιξή της, δημιουργώντας μια δίνη πρωτόγνωρων συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης,
δυναμίτισε –παρόντα επί δεκαετίες– ρήγματα και ανισότητες στη βάση της κοινωνίας. Στο παρόν κείμενο επιχειρώ να
σκιαγραφήσω την εμπειρία από τη «συνάντηση», μέσα σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης, της επαγγελματικής με την ακαδημαϊκή
μου ταυτότητα: εργαζόμενη σε κοινωνική υπηρεσία μητροπολιτικού ΟΤΑ, υπηρεσία πρώτης γραμμής, διχασμένη ανάμεσα στην
ακαδημαϊκή προσέγγιση, στη συστημική προσέγγιση και στο μικροεπίπεδο, τρεις αυτοτελείς –εντέλει– πυλώνες, σύντομα
διαπίστωσα μια σειρά απογοητευτικών αποσυνδέσεων: το έλλειμμα δημιουργικής «συνομιλίας» μεταξύ των ακαδημαϊκών
σπουδών μου και του gender mainstreaming, την «επιλεκτική» επίκληση θεωριών για το φύλο, τη μη αντιμετώπιση του φύλου ως
εργαλείου ιστορικής ανάλυσης, την «add-women/gender/gender equality-and-stir» προσέγγιση (μια προσέγγιση απλής
«πρόσθεσης και ανάμειξης» των γυναικών / του φύλου / της ισότητας των φύλων). Οι πολιτικές που θεσμικά καλούμαστε να
εφαρμόσουμε έχουν συχνά την επίφαση μιας gender sensitive ή μιας γενικώς ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, με το δομικό
πρόβλημα να είναι το κατά πόσο διαγιγνώσκονται οι πραγματικές ανάγκες των υποκειμένων προς τα οποία οι πολιτικές αυτές
προσανατολίζονται, το κατά πόσο οι πολιτικές αυτές έχουν κάποια προστιθέμενη σε βάθος χρόνου αξία, αλλά και το κατά πόσο
είναι αρκετές για μια πλήρη μεταβολή των στάσεων και αντιλήψεών μας.

Το παρόν κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη εκδοχή ανακοίνωσης στην ημερίδα του ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Η οπτική του φύλου στο πανεπιστήμιο.
Μια αναστοχαστική προσέγγιση», ενότητα «Προσωπικές Διαδρομές», Μυτιλήνη, 18/05/2019.
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Εισαγωγή: Παλινδρομήσεις…
Λίγο μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών μου και ενώ η υπηρεσία μου στη Δημόσια Διοίκηση μετρούσε ήδη
δώδεκα χρόνια, κλήθηκα να υπηρετήσω στην Κοινωνική Υπηρεσία ενός νησιωτικού μητροπολιτικού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στο περιθώριο της βασικής ενασχόλησής μου με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ιδίως με μετανάστες/
μετανάστριες, θύματα βίας και διακρίσεων, ψυχικά ασθενείς, άτομα με αναπηρίες, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και βρίσκονται σε συνθήκες υλικής αποστέρησης ή/και επισιτιστικής ανασφάλειας), το αντικείμενο των σπουδών μου
αναγνώστηκε από τη Διοίκηση ως κατάλληλο ώστε να μου ανατεθεί να συμμετάσχω σε σχετικές διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση
τοπικών πολιτικών που θα ενσωμάτωναν τη διάσταση του φύλου (gender mainstreaming) και θα προωθούσαν την ισότητα. Το
πλάνο έμοιαζε κάπως διορατικό: Το να επιλέγεται ένας άνθρωπος που ακαδημαϊκώς σχετίζεται με τις σπουδές φύλου, ώστε να
συμμετάσχει στην προσπάθεια συγκρότησης τοπικών πολιτικών που ενσωματώνουν την οπτική του φύλου στις δραστηριότητες
της Δημόσιας Διοίκησης, ακούγεται ως μια ενδιαφέρουσα επιλογή.
Πολύ σύντομα, όμως, έγιναν ορατές οι αποσυνδέσεις: το έλλειμμα «συνομιλίας» μεταξύ των ακαδημαϊκών σπουδών μου και του
gender mainstreaming, η «επιλεκτική» επίκληση θεωριών για το φύλο και η μη αντιμετώπιση του φύλου ως εργαλείου ιστορικής
ανάλυσης, η «add-women/gender/gender equality-and-stir» προσέγγιση (μια προσέγγιση συχνά απλής «πρόσθεσης και
ανάμειξης» ‒ των γυναικών / του φύλου / της ισότητας των φύλων), όλα κατέληγαν στη διαπίστωση ότι επρόκειτο για ένα σχεδόν
αναγκαστικό και «από τα πάνω» σχεδιασμό πολιτικών, που είχαν συχνά την επίφαση μιας gender sensitive προσέγγισης και που
έπρεπε να διατυπωθούν περίπου ως μια συμβατική υποχρέωση στο περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης, που όχι μόνο δεν
ευαισθητοποιήθηκε πραγματικά ποτέ για τα θέματα αυτά, αλλά υπήρξε συνήθως «εχθρική» στο να εντάξει στον τρόπο εργασίας
της πρακτικές που είχε εισαγάγει η ευρωπαϊκή πολιτική. Το πρόβλημα που αναγνώριζα ως απολύτως δομικό τότε –και παραμένει
ως κύριος προβληματισμός μου και σήμερα– ήταν το κατά πόσο διαγιγνώσκονται κάθε φορά οι πραγματικές ανάγκες των

υποκειμένων, προς τα οποία οι σχεδιαζόμενες (τοπικές) πολιτικές προσανατολίζονται, αλλά και το κατά πόσο οι πολιτικές αυτές
έχουν μια κάποια προστιθέμενη αξία σε βάθος χρόνου. Δύο με τρία χρόνια αργότερα, όταν η οικονομική κρίση είχε πλέον ήδη
αρχίσει να διαβρώνει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι οι πολιτικές για την έμφυλη και κοινωνική
ισότητα, τις διακρίσεις, τα δικαιώματα, είχαν τεθεί στο περιθώριο της πολιτικής ατζέντας και επιπλέον δεν μπορούσαν να
προσφέρουν τίποτα προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που η κρίση «χτύπησε» περισσότερο.
Αναστοχαζόμενη γύρω από τα ζητήματα αυτά, στο παρόν κείμενο θα επιχειρήσω να σκιαγραφήσω την εμπειρία μου από τη…
«μετωπική σύγκρουση» της ακαδημαϊκής με την επαγγελματική μου ταυτότητα: μέσα στις υφεσιακές συνθήκες της δεκαετίας
2010-2020, που δυναμίτισαν παγιωμένα εύθραυστες κοινωνικές ισορροπίες, βρέθηκα σε μια διαρκή ταλάντωση μεταξύ
ακαδημαϊκής προσέγγισης-συστημικής προσέγγισης-μικροεπιπέδου, τρεις αυτοτελείς, εντέλει, πυλώνες. Η καθημερινότητα στο
μικροεπίπεδο, εγγύτερα στο οποίο βρισκόμουν, ήταν αμείλικτη, οι διαπιστώσεις καταιγιστικώς απογοητευτικές, οι ματαιώσεις
διαρκείς. Η καθημερινή μου διεπίδραση με άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες «ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού» αφηγούνταν
μια ολότελα άλλη ιστορία, από αυτήν που περιγράφει και που προσπαθεί να οριοθετήσει το νομικό σύστημα. Αν και επιχείρησα,
με… ομολογουμένως παταγώδη αποτυχία, να συγκεράσω στοιχεία της ακαδημαϊκής και συστημικής προσέγγισης στην
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επαγγελματική καθημερινότητά μου και ιδίως στις διαβουλεύσεις που μου ανέθεσε η Διοίκηση να συμμετάσχω για τη συγκρότηση
τοπικών πολιτικών με έμφαση στο φύλο, με απογοήτευση αντιλήφθηκα ότι μια τέτοια απόπειρα ήταν σχεδόν αδύνατη: Η
αυτοτέλεια των συστημάτων (ιδίως μέσα σε συνθήκες κρίσης) δεν επιτρέπει «τεχνάσματα» μεταξύ τους «συμφιλίωσης». Έπρεπε
να «διαλέξω πλευρά»! Τη «θεωρία»; Το «σύστημα»; Το μικροεπίπεδο;

Γλωσσικός σεξισμός (εις την νιοστή): Η γλώσσα λέει πάντα την αλήθεια
Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα πλέον προνομιακά πεδία για την πληρέστερη κατανόηση του πώς λειτουργούν και πώς γίνονται
κατανοητές οι κοινωνικές σχέσεις, πώς οργανώνονται οι θεσμοί, πώς τα νοήματα αποκτούν κανονιστική σημασία, εντέλει πώς
συγκροτείται και λειτουργεί η εξουσία (Scott, 2006, σσ. 143-144). Παρακολουθώντας τη γλώσσα –και δη τη γλώσσα της Δημόσιας
Διοίκησης– μπορούμε να αντιληφθούμε τα εμπόδια που συναντά κάποιος/α σε κάθε εγχείρημα μεταβολής παγιωμένων
γλωσσικών σχημάτων, πολύ δε περισσότερο σε κάθε προσπάθεια μεταβολής μιας συνολικής οπτικής. Έχοντας αναλάβει θέση
ευθύνης εντός του οργανισμού στον οποίο υπηρετούσα, επιχείρησα, μεταξύ άλλων, να εκπαιδεύσω το προσωπικό ευθύνης μου
στην ορθή χρήση της γλώσσας, τόσο κατά τη σύνταξη δημόσιων εγγράφων όσο και στον συνομιλιακό λόγο. Ορισμένα από τα
ζητήματα στα οποία έδινα και συνεχίζω να δίνω έμφαση είναι η πλήρης αποφυγή σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα, η
ορθή αποτύπωση του γραμματικού γένους (αποφυγή γενικευτικής χρήσης του αρσενικού, προκειμένου να μην υπάρχει
μορφολογικός αποκλεισμός του θηλυκού γραμματικού γένους και να επιτυγχάνεται, έτσι, μορφολογική –και κοινωνική–
συμμετρία στη χρήση της γλώσσας), η επίτευξη σημασιοπραγματολογικής συμμετρίας (Παυλίδου, 2002).
Σε πρόσφατο νομοθέτημα (Ν. 4604/19) με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση
της έμφυλης βίας και άλλες διατάξεις», γίνεται πλέον ρητή αναφορά σε «απαγόρευση στη χρήση διατυπώσεων που υποκρύπτουν
ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση κατά τη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων» (αρ. 12). Με το δε άρθρο 14 του ίδιου νόμου,
τροποποιείται η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 107 του Ν. 3528/071 και προβλέπεται πως συνιστά πλέον πειθαρχικό
παράπτωμα «η χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης κατά την άσκηση των καθηκόντων» των δημόσιων υπαλλήλων.
Ωστόσο, παρά την «απαγόρευση», ολόκληρο το νομοθέτημα των εκατόν τριάντα οχτώ άρθρων, την ώρα που στην αιτιολογική
έκθεσή του διακηρύσσει τη φιλοδοξία του να αναμετρηθεί με «παγιωμένες πρακτικές και νοοτροπίες, αναπαραγωγικές των
διακρίσεων με βάση το φύλο» (Υπ. Εσ., 2019, σελ. 1), εντούτοις, ακολουθώντας την πεπατημένη του λόγου που χρησιμοποιείται
στα δημόσια έγγραφα αλλά και στον δημόσιο (γραπτό και συνομιλιακό) λόγο γενικότερα, είναι ένα παράδειγμα… προς
αποφυγήν, αναφορικώς με τον γλωσσικό σεξισμό (Τσοκαλίδου, 1996), με τη γραμματική και το συντακτικό του να επιβεβαιώνουν
ότι η εμπεδωμένη μέσω της γλώσσας πραγματικότητα εξακολουθεί όχι απλώς να δίνει έμφαση (και φυσικά, ηγεμονική υπόσταση)
στη συντριπτική κυριαρχία του αρσενικού γένους και Λόγου,2 αλλά να (ανα)παράγει ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας, συστατικές της
κοινωνικής οργάνωσης (Φουκώ, 1987). Σήμερα δεν πρέπει πλέον να αμφιβάλλουμε πως αναπαράγοντας, στην καθημερινή
γλωσσική παραγωγή, την κυριαρχία του αρσενικού γένους, στην πραγματικότητα, αποδεχόμαστε ως «φυσιολογική» την άνιση και
ιεραρχημένη σχέση μεταξύ των φύλων. Κατά την Παυλίδου (ό.π., σελ. 50) «… ο γλωσσικός εξοβελισμός των γυναικών οδηγεί στον
συμβολικό αποκλεισμό τους από όλα τα πεδία και τις δραστηριότητες της κοινωνίας που χαίρουν κάποιας αναγνώρισης ή αξίας».
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Αξίζει εδώ να υπενθυμιστεί ότι, σε σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων3 ήδη από το 2016, οι φορείς της
δημόσιας διοίκησης προτρέπονταν να μελετήσουν τον «Οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα», που είχε
εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία, «συμμετέχοντας στη συνολική προσπάθεια πολιτισμικής και δημοκρατικής υπέρβασής
του»4 (ΓΓΙΦ, 2016). Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, διαπιστώνεται ότι η προτροπή αυτή για τη διακριτή
γραμματοσυντακτική απεικόνιση του φύλου με όρους ισότητας (Γκασούκα και Γεωργαλλίδου, 2018) έχει παραμείνει, σε
συντριπτικά ποσοστά, «κενό γράμμα», ενώ, στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται, οι συντάκτες και συντάκτριες των
εγγράφων θεωρούνται περίπου γραφικές/οί. Γραφικές και γραφικοί θεωρούμαστε επίσης εντός του οργανισμού που υπηρετούμε,
όλοι/ες οι συντάκτες/τριες εγγράφων του τμήματος, τα οποία συντάσσονται με βάση τις παραπάνω οδηγίες, αλλά θεωρούνται
(καθ’ ομολογία συναδέλφων άλλων υπηρεσιών) έγγραφα «κουραστικά», που δεν ακολουθούν τις γενικές αρχές οικονομίας της
γλώσσας (όπου «γενική αρχή οικονομίας» θεωρείται οπωσδήποτε η γενικευτική χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους),
«εμμονικά», ακόμη και «περιφρονητικά» της γραμμής που ακολουθεί το πλήθος των δημόσιων εγγράφων.
«Το πρόβλημα είναι μόνο η γλώσσα της δημόσιας διοίκησης;» ευλόγως θα αναρωτηθούμε. Είναι, δηλαδή, σημαντικό το γεγονός
ότι στο πολυαναμενόμενο νομοθέτημα του Υπουργείου Εργασίας, στον Ν. 4538/18, συνεχίζουμε να κάνουμε λόγο για
«υιοθεσία», παρά το γεγονός ότι κοινωνιογλωσσικές μελέτες, που μετρούν περισσότερα από είκοσι χρόνια, προτείνουν ότι
τακτικές για την αποφυγή του γλωσσικού σεξισμού είναι η αντικατάσταση σεξιστικών λέξεων / λεξημάτων με ουδέτερες συνώνυμες
αντιστοιχίες, ώστε να αποφεύγονται αρνητικά στερεότυπα, όπως, για παράδειγμα, η αντικατάσταση της λέξης «υιοθεσία» με τη
λέξη «τεκνοθεσία» (Τσοκαλίδου, ό.π., σελ. 43˙ Πηλαβάκη, 2016, σσ. 42,59);

Θεωρίες για το φύλο και gender mainstreaming: μια συνάντηση που… ματαιώθηκε
Φυσικά και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η γλώσσα. Το πρόβλημα με το gender mainstreaming, δηλαδή με την «ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στην προετοιμασία, στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών,
κανονιστικών μέτρων και προγραμμάτων δαπανών, με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την
καταπολέμηση των διακρίσεων» (Γκερμότση και Σακελλαρίου, 2009, σελ. 14), είναι, καταρχάς, ότι ακόμη και σήμερα «δεν
διευκρινίζει ούτε πώς γίνεται αντιληπτή η έμφυλη ισότητα ούτε, βεβαίως, η θεμελιακή έννοια φύλο» (Παντελίδου-Μαλούτα,
2010, σελ. 261). Η αντιμετώπιση του φύλου ως ενός προφανούς στοιχείου της καθημερινότητας, το οποίο δεν χρήζει πολιτικής
ανάλυσης, άρα ούτε και εννοιολογικής οριοθέτησης, υποβίβασε συχνά τις πολιτικές του gender mainstreaming σε «απλές»
πολιτικές θετικών διακρίσεων για τις γυναίκες, υποκρύπτοντας τον κίνδυνο οι πολιτικές αυτές να θεωρηθούν «περιττές» (Στο ίδιο,
σσ. 260-261).
Φυσικά, στην πορεία των ετών, έγιναν σημαντικά βήματα, σχεδιάστηκαν πολιτικές και εξειδικεύτηκαν προγράμματα, το κρατικό
δίκαιο τροποποιήθηκε και συνεχίζει να τροποποιείται, εντέλει, η έννοια του φύλου τέθηκε στο προσκήνιο των συζητήσεων
(Razavi, 1997). Στη διάρκεια πενήντα ετών περάσαμε από τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην αγορά
εργασίας (Συνθήκη Ρώμης 1957-1982), στις πολιτικές θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών (πολιτική ίσων ευκαιριών στην αγορά
εργασίας, μείωση του κατά φύλα επαγγελματικού διαχωρισμού της αγοράς εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακών και
επαγγελματικών υποχρεώσεων) (1982-1990), έπειτα στις πολιτικές ίσων ευκαιριών στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση σε
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δράσεις για την απασχόληση, και στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την ανάληψη θετικών δράσεων
(1991-2000), στις προσπάθειες ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) της Συνθήκης του
Άμστερνταμ (1997) κι έπειτα σε μια διευρυμένη προσέγγιση για την ισότητα των φύλων ( που παρείχε «νομιμοποιητική» βάση για
τη συγκρότηση πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών) και στην αντιμετώπιση του φύλου ως πηγής
διάκρισης εξίσου με τη φυλετική καταγωγή, την αναπηρία και τις σεξουαλικές προτιμήσεις (Στρατηγάκη, 2002 ˙ Αθανασάτου,
2014) και σήμερα, με τον Ν. 4604/19, επιχειρείται η εμπέδωση ουσιαστικής ισότητας και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας,5
αλλά και η αλλαγή οπτικής, ώστε το γυναικείο φύλο να μην αντιμετωπίζεται πλέον ως «ειδική κατηγορία».6
Παρ’ όλα αυτά, το gender mainstreaming έχει δεχτεί (και συνεχίζει να δέχεται) αξιοσημείωτη κριτική, η οποία εμφανίζεται
εντεινόμενη από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα. Και σήμερα βασικό έρεισμα της ασκούμενης κριτικής αποτελεί η απώλεια της
πολιτικής και ιστορικής διάστασης του φύλου στη σχέση του με το gender mainstreaming (Milward, Mukhopaghyay και Wong,
2015), η αντιμετώπιση, δηλαδή, του φύλου ως αϊστορικού και απολιτικού στοιχείου, με «νεφελώδη» και αόριστη
νοηματοδότηση, που «προστίθεται» κατά «τεχνοκρατικό» τρόπο στη συγκρότηση πολιτικών (Mukhopaghyay, 2014˙ Sluga, 2014).
Πολιτικών οι οποίες, μάλιστα, δεν προϋποθέτουν πάντοτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και
επιπλέον είναι ομογενοποιητικές, αγνοώντας τις δομικές διαφορές σε σχέση με την εθνική καταγωγή, την τάξη, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, αποκλείοντας, άρα, ενδεχομένως, μεγάλες κατηγορίες ατόμων προς τα οποία οι πολιτικές αυτές υποτίθεται πως
προσανατολίζονται (Woodford-Berger, 2009).
Ο πρόσφατος νόμος για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (4604/19)
οραματίζεται να παρέμβει αποτελεσματικά αναμετρώμενος με «παγιωμένες πρακτικές και νοοτροπίες» (Υπ. Εσ., ό.π., σελ. 1). Στο
σχεδιασμό του θέλει να συμπεριλάβει την κοινωνία των πολιτών και τις συλλογικές οργανώσεις. Ωστόσο, στο σκεπτικό του
αναμειγνύει την πατριαρχία ως απλή πρόσθεση σε μια… παράξενη εξίσωση και ως να ήταν το μόνο πρόβλημα, ενώ υποθέτει ότι
«κατ’ εξοχήν το γυναικείο φύλο» (Στο ίδιο, σελ. 1) υφίσταται διακρίσεις. Πράγματι, όπως ορθώς επισήμαινε η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων, θυμίζοντας ότι έχουμε μετατοπιστεί από τις πολιτικές θετικών διακρίσεων, δεν αντιμετωπίζει το «γυναικείο
φύλο ως ειδική κατηγορία» (ΓΓΙΦ, 2019), όμως το αντιμετωπίζει ως ενιαία και συμπαγή κατηγορία, χωρίς καμία αναφορά στην
κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά συγκροτημένη γυναικεία εμπειρία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον ανομοιογενή και
ανομοιόμορφο τρόπο συγκρότησης των όρων της καταπίεσης που τη δομούν πολυπαραγοντικώς (στη βάση της ηλικίας, της
φυσικής ικανότητας, της κοινωνικής τάξης, της φυλής, της εθνότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ.), χωρίς να
προβληματοποιεί τις πολιτισμικές, γεωγραφικές και κοινωνικές κατατμήσεις, διαιρέσεις και αποκλεισμούς (Αθανασίου, 2006, σσ.
33-34)· ενοποιώντας την κατηγορία «γυναικείο φύλο», αντιμετωπίζει, προφανώς, την εμπειρία των γυναικών ως κοινή και
«οικουμενική», και περίπου αγνοώντας τις –τουλάχιστον σαράντα ετών– θεωρητικές συζητήσεις στο πλαίσιο του δυτικού
φεμινισμού γύρω από το ζήτημα αυτό, αναπαράγει (στρατηγικώς) τον δυισμό.
Εξάλλου, η δυσπιστία ως προς το κατά πόσο είναι δυνατό το κρατικό δίκαιο να μεταβάλλει ιστορικά διαμορφωμένες κοινωνικές
δομές και νόρμες, και μάλιστα, ως μια μορφή «από τα πάνω» θεσμικής επιβολής, περίπου ομοιογενούς στο (μετα)νεωτερικό
ευρωκεντρικό αναπτυξιακό Παράδειγμα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις τοπικότητες των κοινωνικών σχέσεων και δομών, είναι
ένα από τα ζητήματα που ακόμη προκαλούν έντονο σκεπτικισμό (Ρεθυμνιωτάκη, Μαροπούλου και Τσακιστράκη, 2016˙ Zia, 2008˙
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Tolhurst et al., 2012˙ Adusei-Asante, Hancock και Oliveira, 2015). Πώς μπορεί το κράτος, που, με τους νεωτερικούς θεσμούς του,
συγκρότησε και αναπαρήγαγε την ανδρική κυριαρχία (McKinnon, 1982) και δημιούργησε μια κοινωνική οργάνωση με
διπολικούς όρους, να εγγυηθεί ουσιαστική ισότητα για όλες και όλους; Έπειτα, ποια είναι η μορφή της «ουσιαστικής ισότητας»,
που σχεδιάζει να εγκαθιδρύσει; Μια ισότητα βασισμένη στην ενότητα οικουμενικών κατηγοριών («γυναίκες»), «προϊόν»
ουσιοκρατικών διπολικών κατηγοριοποιήσεων; Αρνούμενο την πολλαπλότητα και τη διαφορετικότητα, δίνοντας έμφαση στην
ομοιότητα και επιβάλλοντας ως φυσική την υπόθεση του αρραγούς της ενότητας των κατηγοριών «γυναικείο φύλο» και
«γυναικεία εμπειρία» (αν και εφόσον η τελευταία δεν αγνοείται), το κράτος επιβάλλει μια σειρά κανονιστικών όρων,
αναπαράγοντας τις σκληρά ιεραρχημένες αντιλήψεις για τον κόσμο και την κοινωνική οργάνωση (πρβλ. Scott, 2006). Έτσι, την
ώρα που επιχειρείται ένας εκσυγχρονισμός (έστω «επιβεβλημένος» με βάση τις επιταγές του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ευρωπαϊκού δικαίου) στο κρατικό δίκαιο, που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να βρει εφαρμογή και στην ίδια
την κοινωνική οργάνωση, την ώρα που διακηρύσσεται μεγαλοστόμως η πρόθεσή της να αντιπαλέψει παγιωμένες πρακτικές που
αναπαράγουν διακρίσεις με βάση το φύλο, αλλά και να διαμορφώσει «τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και
οικονομικής ζωής» (Υπ. Εσ., ό.π., σελ. 1), η θεσμική οργάνωση φαίνεται ότι εξαρχής θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες,
παραμένοντας προσκολλημένη στους «παραδοσιακούς» ομογενοποιητικούς στόχους της, ενσωματώνοντας επιφανειακώς και κατ’
επίφαση τις διαστάσεις του φύλου και της ισότητας, αγνοώντας τις δομές ανισότητας και ασυμμετρίας και παραγνωρίζοντας τις
υποκειμενικότητες (πρβλ. Κραβαρίτου, 2003).

Τοπικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων: ασκήσεις επί χάρτου
Ένα παράδειγμα που ενισχύει την παραπάνω δυσπιστία, ως προς τη δυνητική επιτυχία μιας «από τα πάνω» θεσμικής επιβολής
πολιτικών, είναι η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες». Από το 2011 οι ΟΤΑ κλήθηκαν να
υπογράψουν τη «Χάρτα», η οποία στόχευε στην ανάληψη δεσμεύσεων για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις
πολιτικές τους (gender mainstreaming). Η «Χάρτα», που είχε εκπονηθεί από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της
Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία με είκοσι εταίρους,7, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του 5ου Κοινοτικού
Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, καλούσε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης που θα την
υπέγραφαν να «αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και να
υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα». Προκειμένου να συμβάλει στην
υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλάμβανε «να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για ένταξη της
Ισότητας των Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτόν. Επιπλέον, κάθε
υπογράφουσα Αρχή αναλαμβάνει να αναπτύξει σχέσεις με όλα τα όργανα και τους φορείς στην επικράτειά της, προκειμένου να
προωθήσει την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στην πράξη» (ΓΓΙΦ, 2011, σελ. 3). Η «Χάρτα» αποτελούσε συνέχεια της «Πόλης της
Ισότητας» (2005), ένα εργαλείο ανταλλαγής καλών πρακτικών των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης, με στόχο την
απεικόνιση του ιδανικού πορτρέτου μιας gender sensitive πόλης (Μάρη και Μπίρμπας, 2011).
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Στο ίδιο πλαίσιο οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ ενθαρρύνονταν να συγκροτήσουν «Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας των φύλων» για την
εξέταση και εισήγηση προς τα Δημοτικά Συμβούλια ειδικών θεμάτων (Στο ίδιο). Σε πολλούς Δήμους και Περιφέρειες οι επιτροπές
αυτές συγκροτήθηκαν, οργανώθηκαν δράσεις, διατυπώθηκαν πολιτικές, όμως δεν ήταν παρά σποραδικές. Το «φύλο», πάντως,
όπως θα έπρεπε να νοείται, ως αναλυτική κατηγορία, ως παραπομπή σε «κοινωνικά και πολιτισμικά συγκροτημένες,
μεταβαλλόμενες αλλά σταθερά ιεραρχικές σχέσεις» (Αβδελά, 2010, σελ. 91), που εμπεριέχουν αποκλεισμούς, αντιφάσεις,
αμφισημίες και ποικίλες βιωμένες υποκειμενικότητες, ήταν απόν από τη συζήτηση. Όπως απούσες ήταν και παραμένουν οι
«φωνές» των υποκειμένων προς τα οποία οι gender inclusive πολιτικές θα προσανατολίζονταν.
Σήμερα, πάλι, με το πρόσφατο νομοθέτημα που στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, επανέρχονται στο
προσκήνιο τόσο το ζήτημα των επιτροπών αυτών όσο και η «Χάρτα» του 2011.8 Ο νόμος προχωρεί στη θεσμοθέτηση Αυτοτελών
Γραφείων Ισότητας στις Περιφέρειες, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), στην επανασυγκρότηση Επιτροπών Ισότητας στους Δήμους και στην αναβάθμιση των Περιφερειακών Επιτροπών
Ισότητας (ΓΓΙΦ, 2019), οι οποίες είχαν θεσμοθετηθεί ήδη δέκα χρόνια νωρίτερα, με το αρ. 186 του Ν. 3852/10. Το αν αυτή η εκ
νέου θεσμοθέτηση θα έχει, αυτή τη φορά, κάποιο απτό αποτέλεσμα είναι κάτι που θα διαφανεί στο μέλλον, όμως, η συγκρότηση
επιτροπών αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό με την «αναγκαστική» επιβολή της ένταξης της οπτικής του φύλου στις δημόσιες
(τοπικές) πολιτικές είναι βέβαιο πως δεν αρκεί για να εκριζώσει παγιωμένες αντιλήψεις και να μεταβάλει σκληρά δομημένες
ιεραρχικές σχέσεις.
Η αδυναμία χάραξης και ουσιαστικής εφαρμογής τοπικών και περιφερειακών πολιτικών που να ενσωματώνουν την οπτική της
ισότητας των φύλων εγγράφεται και σε ένα γενικότερο περίγραμμα «άρνησης» εκ μέρους της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να
ενσωματώσει τους στόχους πολιτικών για την ισότητα στα προγράμματα και στον τρόπο εργασίας της, αλλά και να αναγνωρίσει
εμπράκτως την έμφυλη ανισότητα ως πρόβλημα δημόσιας πολιτικής, η οποία ενισχύθηκε περισσότερο από το κλίμα
ανασφάλειας που δημιούργησαν μετά το 2011 οι πολιτικές περιστολής δημοσιονομικών δαπανών και οι ανησυχητικές
προοπτικές απασχόλησης και στο Δημόσιο (Στρατηγάκη, 2013, σσ. 81-82).

Κρίση και ευάλωτες ομάδες
Οι χρονιές 2010-2019 είναι η «δεκαετία της μεγάλης οικονομικής κρίσης», μια δεκαετία ανατροπών στην πολιτική, οικονομική
και κοινωνική ζωή της χώρας. Χρέος, ύφεση, λιτότητα, κοινωνική απορρύθμιση, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, ανθρωπιστική
κρίση συνθέτουν το σκηνικό των ετών αυτών, στη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε μεγάλη οπισθοδρόμηση σε όλους τους τομείς
της δημόσιας ζωής.
Από τις συνθήκες επλήγησαν περισσότερο, όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα τα οποία ανήκουν στις λεγόμενες «ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού»,9 που, στην πραγματικότητα, η ευαλωτότητά τους συνίστατο ουσιαστικώς στο ότι ανήκαν σε «μη
κυρίαρχες», σε «υποδεέστερες» κατηγορίες˙ αυτές και αυτοί δέχτηκαν τις περισσότερες επιθέσεις κάθε μορφής. Και μάλιστα, σε
όσο περισσότερες μη κυρίαρχες κατηγορίες ανήκε κάποια/ος, τόσο δυσμενέστερη ήταν η θέση της/του. Γυναίκα-μετανάστρια-
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άτομο με αναπηρία-ζώντας κάτω από το όριο της φτώχειας: πολλαπλές κατηγοριοποιήσεις, πολλαπλές διακρίσεις, πολλαπλά
προβλήματα. Όλα πολλαπλάσια. Όλα στο μάξιμουμ.
Η καθημερινή διεπίδρασή μου με τα άτομα αυτά αποκάλυπτε με τον πιο παραστατικό τρόπο, από τη μια, τις αδυναμίες του
συστήματος που υπηρετούσα, και από την άλλη, τους τρόπους με τους οποίους οι συνέπειες της πρωτοφανούς κρίσης –
κοινωνικές ανισότητες, διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός, έμφυλη και φυλετική βία, φτώχεια και επισιτιστική ανασφάλεια
ή/και ένδεια, αστεγία– εγγράφονται στις εμπειρίες και στα σώματά τους. Το φύλο, η τάξη, η εθνικότητα, οι σχέσεις εξουσίας, η
ασυμμετρία, η πατριαρχία, όλα ήταν παρόντα στις εξιστορήσεις αυτών των ανθρώπων, παρόντα σε κάθε αναπαράστασή τους για
την κοινωνική οργάνωση, με βάση τη δική τους εμπειρία και υποκειμενικότητα, αυτή που βίωναν στην καθημερινότητά τους και
που έχει ειδικό βάρος και συγκεκριμένη νοηματοδότηση, ερμηνεία, διαπραγμάτευση (πρβλ. Μπενβενίστε, 1994). Το «εδώ και το
τώρα» τους ήταν εκεί και καλούσε για άμεσες λύσεις και παρεμβάσεις, όμως η εμπειρία τους, η βιωμένη μέχρι το κόκκαλο –ιδίως
σε αυτές τις συνθήκες κρίσης– ήταν απούσα από τις πολιτικές και τη θεσμική αντιμετώπιση των διακρίσεων. Αυτή η εμπειρία
χρειαζόταν άμεσα να αναδειχτεί, να τεθεί στο προσκήνιο της συζήτησης και να γίνουν, με βάση αυτήν, οι αναγκαίες συνδέσεις
και αναγωγές, διατρέχοντας, καθέτως και οριζοντίως, όλο το πεδίο της δημόσιας ζωής.
Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δεν υπήρχε, άλλωστε, χρόνος. Το αποσπασματικό και διάτρητο «κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας», που
αποκαλύφθηκε μεσούσης της κρίσης, από το οποίο απουσίαζε έστω ένα γενικής εμβέλειας πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης
ευάλωτων ατόμων και οικογενειών,10 γεγονός το οποίο «συνέβαλε αποφασιστικά στη μεγάλη αύξηση της ακραίας φτώχειας σε
συνθήκες βαθιάς οικονομικής ύφεσης, ραγδαίας αύξησης της ανεργίας και σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων»
(Ματσαγγάνης et al., 2017, σελ. 80), έπρεπε επειγόντως να ενισχυθεί. Οι πολιτικές της περιόδου για τον ευάλωτο πληθυσμό
χαρακτηρίζονται κυρίως από προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης, επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, ελεύθερης
πρόσβασης των ανασφάλιστων και ευάλωτων ομάδων στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αύξησης
της απασχολησιμότητας των ανέργων κτλ.
Ωστόσο, η λιτότητα, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η εκτόξευση της ανεργίας, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές
προσαρμογές που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την εφαρμογή προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά με χαμηλά
εισοδήματα, σε μια χώρα με σαθρό φορολογιστικό σύστημα και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά παραοικονομίας, οδήγησαν σε έναν
κοινωνικό αυτοματισμό που στοχοποίησε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εκτινάσσοντας μια ρητορική διχοτομήσεων (και,
στην περίπτωση των μεταναστών/τριών, μια ρατσιστική ρητορική μίσους). Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κλήθηκαν να
αντιπαλέψουν τις σκληρές συνθήκες της κρίσης, που τις έπληξαν περισσότερο, την απουσία υποστηρικτικού πλαισίου, αλλά και
το στιγματισμό τους –και μάλιστα, σε κυβερνητικό επίπεδο– συλλήβδην ως «τεμπέληδες», «επαγγελματίες άνεργοι» και
«επιδοματάκηδες».11

Πολιτικές σε… κρίση, κινήματα σε επανεκκίνηση
Στη δίνη της κρίσης παραγκωνίστηκαν αισθητώς οι πολιτικές με αιχμή τα δικαιώματα και αποκαλύφθηκε η ένδεια των θεσμικών
παρεμβάσεων που είχαν προηγηθεί και οι αδυναμίες του συστήματος να πράξει όσα υποσχόταν και όσα προέβλεπε το
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πολυδαίδαλο κανονιστικό του πλαίσιο. Όπως παρατηρεί η Στρατηγάκη, στην πραγματικότητα, η οικονομική κρίση
χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για μια αναδίπλωση σε πολιτικά πεδία τα οποία δεν άπτονταν μεν άμεσα αυτής, αλλά
σχετίζονταν με μια συνολική στροφή προς το νεοσυντηρητισμό που, φυσικά, ευνοήθηκε από την κρίση, στα «εύκολα θύματα»
της οποίας συγκαταλέγονται «οι πολιτικές ισότητας των φύλων, κατά των διακρίσεων, για την υπεράσπιση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και οι πολιτικές κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας» (2013, σελ.
83), που είχαν αναπτυχθεί σε εποχές με ανθηρότερη οικονομική ανάπτυξη και που στη διάρκειά της υποβαθμίστηκαν δραματικά
στην ελληνική κυβερνητική ατζέντα θεωρούμενες ως «πολυτέλεια», σε αντιδιαστολή προς τα επείγοντα προβλήματα που
ανέκυψαν. Όμως, αυτά ακριβώς τα «επείγοντα» προβλήματα είναι που έπληξαν περισσότερο τα υποκείμενα προς τα οποία οι
πολιτικές που αναδιπλώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης (ή με πρόσχημα αυτήν) προσανατολίζονταν αρχικώς.
Ως αντίδραση στις πρωτόγνωρες νέες συνθήκες, σύντομα εξερράγη στη βάση, στα σημεία που η κρίση «χτύπησε» με μεγαλύτερη
ορμή, έντονη κινηματική δράση, ένα ευρείας κλίμακας και αιτημάτων κοινωνικό κίνημα, με νέες μορφές συλλογικής δράσης και
αντίστασης με έντονο το στοιχείο της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης (Κοσυφολόγου, 2019, σελ. 48). Με αφετηρία το
αντιμνημονιακό κίνημα, το οποίο εξέφρασε επίσης «μεταϋλιστικά αιτήματα και αιτήματα συνολικής αλλαγής της κοινωνίας» (Στο
ίδιο, σελ. 44), ως το κίνημα των Πλατειών του 2011, τα κοινωνικά δικαιώματα, οι έμφυλες και φυλετικές ανισότητες, αλλά και η
ανάγκη διάρθρωσης φύλου, τάξης και φυλής στη συγκρότηση μιας νέας κινηματικής στρατηγικής –ιδίως μετά την άνοδο της
Άκρας Δεξιάς και την εκπροσώπησή της στο Κοινοβούλιο από τον Μάιο του 2012– τέθηκαν εκ νέου στο προσκήνιο. Πολύ
σύντομα, παρά τη γενικότερη ύφεση του φεμινιστικού κινήματος τα προηγούμενα χρόνια (Σαμίου, 2006, σελ. 70), άρχισαν να
πληθαίνουν και οι φωνές που καλούσαν για ένα «νέο φεμινιστικό κίνημα στην εποχή της κρίσης», ένα «επόμενο κύμα»
(Μητραλιά, 2015). Ωστόσο, ενώ υπήρξε –και συνεχίζει να υπάρχει– πλήθος οργανώσεων, ομάδων και συλλογικοτήτων, που
αρθρώνουν πλούσιο και διεκδικητικό λόγο απέναντι στο σεξισμό, το μισογυνισμό, την πατριαρχία, τις έμφυλες ανισότητες, όπως
παρατηρεί η Κοσυφολόγου, «η καθημερινότητα μέσα στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης απέχει ακόμη αρκετά από το να είναι
φεμινιστική» (ό.π., σελ. 48). Αρκετές φεμινιστικές πρωτοβουλίες στην Αθήνα παραμένουν «νομαδικές», στεγασμένες σε
προσωρινούς χώρους, χωρίς αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας για τα μέλη τους, ενώ το κίνημα παραμένει «διάσπαρτο»,
«κομματιασμένο» και «ατομικοποιημένο» (Μητραλιά, ό.π.˙ Λουκά, 2019).
Ωστόσο, υπό το βάρος της έντονης κινηματικής δράσης τα πολιτικά κόμματα και οι οργανώσεις της Αριστεράς, αναγνωρίζοντας τις
έμφυλες διαστάσεις των συνεπειών της κρίσης (και, εν πολλοίς, ανιχνεύοντας στο κίνημα μια «δεξαμενή» δυνητικών
ψηφοφόρων), ενέταξαν εκ νέου στην πολιτική τους ατζέντα ζητήματα και διεκδικήσεις για θέματα φύλου και έμφυλης και
κοινωνικής ισότητας, γεγονός που αντανακλά και την ιστορικότητα της σχέσης Αριστεράς και φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα
(Κοσυφολόγου, ό.π., σσ. 45-46). Η οικειοποίηση των φεμινιστικών αιτημάτων από τους «εξουσιαστικούς μηχανισμούς
ενσωμάτωσης» του κράτους (Σαμίου, ό.π., σελ. 65), όμως, αποτελεί και σήμερα «μελανό» σημείο για τις φεμινιστικές
συλλογικότητες που θεωρούν ότι, απέναντι σε ένα νέο διακύβευμα, μια επανεκκίνηση του φεμινιστικού κινήματος δεν πρέπει να
κινδυνέψει με καπήλευση ή να «κρατικοποιηθεί», θυμίζοντας το πρόσφατο παρελθόν του κινήματος: Αν και το γυναικείο κίνημα
υπήρξε καταλύτης για τη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής κατά τη Μεταπολίτευση, διευρύνοντας τη συζήτηση για την
πολιτική ισότητα και αρθρώνοντας ένα φιλελεύθερο λόγο του οποίου τα επιχειρήματα αναπτύσσονταν –πέραν της
«αναγκαστικής», λόγω ένταξης στην ΕΟΚ, ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας– γύρω από τις
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έννοιες «αυτονομία», «ισότητα», «δικαιώματα» και «άτομο», περίπου από το 1981 το κράτος ακολούθησε μια συστηματική
διαδικασία ταυτόχρονης εξουδετέρωσης και ενσωμάτωσης του φεμινισμού προς όφελος του εκσυγχρονισμού. Έτσι, ο φεμινισμός
από «άσεμνη» και «ξενόφερτη» λέξη, θέση και ιδεολογία, που τάραζε τα πολιτικά νερά, ανακηρύχτηκε επίσημη ιδεολογία, η
οποία σηματοδοτούσε τη νομική ισότητα που εισήγαγε η κυβέρνηση (Βαρίκα, 2005, σσ. 294, 303-304˙ Cowan, 1996, σελ. 72˙
Στρατηγάκη, 2013, σελ. 61). Η «κρατικοποίηση» του φεμινισμού θεωρείται ότι «έπνιξε» το λόγο των γυναικών, κάνοντας το
κίνημα να μοιάζει παρωχημένο, ενώ δημιούργησε τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω της
κρατικής παρέμβασης (Σαμίου, ό.π., σελ. 65). Η ιδιοποίηση των φεμινιστικών αγώνων του παρελθόντος από τον κρατικό
μηχανισμό λειτουργεί ακόμη και σήμερα αποτρεπτικώς για τη συγκρότηση μιας κοινής κινηματικής «γλώσσας», αφήνοντας χώρο
στο υφέρπον ρεύμα αντιφεμινισμού, που «τρέφεται» από τις νεοφιλελεύθερες συνθήκες κοινωνικού συντηρητισμού της εποχής.

Αποσυνδέσεις και ελλείμματα συνομιλίας
Στη διάρκεια των ετών της κρίσης, αποκαλύφθηκε, με τον σκληρότερο πιθανό τρόπο, η αποτυχία των θεσμικών παρεμβάσεων των
προηγούμενων δεκαετιών για την άρση των ανισοτήτων: Η ευθραυστότητα των πολιτικών αυτών, συνδυασμένη με την αδυναμία
και απροθυμία της Δημόσιας Διοίκησης να τις ενσωματώσει παραγωγικά στη λειτουργία της, αποδείχτηκε απολύτως επικίνδυνη
για την κοινωνική συνοχή.
Δεν ξέρω αν η δεκαετής κρίση μάς δίδαξε ή θα μας διδάξει κάτι. Αν ζητούμενο είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της
θεσμικής προσέγγισης και του μικροεπιπέδου, αν θέλουμε, δηλαδή, κάποτε, να συγκροτηθούν (αλλά και να εφαρμοστούν)
ουσιαστικές πολιτικές που έχουν νόημα για την εμπειρία των υποκειμένων προς τα οποία αυτές προσανατολίζονται, που θα
βελτιώσουν το «εδώ και το τώρα» τους, την καθημερινότητα και την προοπτική επιβίωσής τους, και δεν παράγονται… απλώς για
να παραχθούν, τότε αυτή την ώρα είμαστε ακόμη σε λάθος δρόμο. Η βία και, ακόμη χειρότερα, οι δολοφονίες και γυναικοκτονίες
(πόσοι «Ζακ», πόσοι «Λουκμάν», πόσοι «Ζίφλε», «Γιακουμάκηδες» και «Ελένες», πόσες ομοφοβικές / τρανσφοβικές επιθέσεις,
πόση χλεύη για τα άτομα με αναπηρία…) δεν αντιπαλεύονται με νομικά ή θεωρητικά «ευχολόγια».
Το κρατικό δίκαιο και οι θεσμοί αυτοτελώς δεν μπορούν να μεταβάλουν στην πράξη τη ζωή των υποκειμένων εκείνων που
«παρεκκλίνουν» από τις «ηγεμονικές» κατηγορίες, πολύ απλά γιατί το κρατικό δίκαιο κατασκευάζει τις κατηγορίες αυτές,
συντηρεί και αναπαράγει την ιεραρχική ασυμμετρία: Τα υποκείμενα δεν είναι ευάλωτα επειδή, όπως πολύ συγκεκριμένα
αναφέρει η νομοθεσία12, «η κοινωνική ένταξή τους», δηλαδή «η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή»
τους «στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς»,
αλλά, αντιθέτως, γιατί οι προϋποθέσεις αυτές εξαρχής δεν υφίστανται κατά συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. Πάντοτε η
γλώσσα λέει την αλήθεια: Τι μας «διδάσκει» εδώ το κρατικό δίκαιο; Ότι το ευάλωτο υποκείμενο «εμποδίζεται» λόγω της
«ευαλωτότητάς» του. Αυτή ακριβώς η «στοχοποίηση» της ευαλωτότητας, το γεγονός, δηλαδή, ότι ανάγεται σε σωματικά, ψυχικά ή
άλλα αίτια η αδυναμία ένταξης ενός υποκειμένου στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναπαράγει την ιεραρχική σχέση μεταξύ
«κανονικών» και «μη κανονικών» υποκειμένων και συγχρόνως «απαλλάσσει» από τις όποιες ευθύνες τη θεσμική και κοινωνική
οργάνωση, τους πραγματικούς υπαίτιους τη μη ένταξης.
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Προκειμένου να γεφυρωθεί η τεράστια απόσταση που χωρίζει τις θεσμικές προσεγγίσεις από τα προβλήματα της βάσης, είναι
αναγκαία μια συνολική αναθεώρηση των ρόλων και της αλληλεπίδρασης πολλών μερών: Δεν νοείται σχεδιασμός πολιτικής που
δεν αφουγκράζεται τις φωνές των δρώντων υποκειμένων –εφόσον προς όφελός τους υποτίθεται πως σχεδιάζονται οι πολιτικές– ή
που δεν ενσωματώνει στην οπτική του την παραχθείσα ακαδημαϊκή έρευνα, όχι «προσθέτοντας και ανακατεύοντας» κατά το
δοκούν έννοιες και θεωρίες, αλλά με τρόπο δημιουργικό και με πραγματική διάθεση για θεωρητική «συνομιλία». Από την άλλη,
δεν νοείται ένας «αποστειρωμένος» ακαδημαϊκός χώρος που βρίσκεται έξω από την κοινωνική ζωή, παράγοντας επιστήμη για
όσες/ους είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις «θεωρίες», για τους/τις «ολίγους/ες», ή που λειτουργεί με τη λογική της
«αυθεντίας». Δεν νοείται οι σφαίρες διαμόρφωσης πολιτικών και –δυνητικώς– διαμόρφωσης σκέψης και δράσης να βρίσκονται
σε μεταξύ τους θεωρητικές προστριβές, είτε, συγχρόνως, να μην συνομιλούν επαρκώς και να μην ενσωματώνουν την εμπειρία των
κινημάτων, που γεννιούνται στη βάση και διαμορφώνονται από τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας. Υπάρχει, εκ των πραγμάτων,
μια αναντίρρητη διαπλοκή μεταξύ όλων των μερών, όμως ακόμη δεν υπάρχει μια κοινή μεταξύ τους «γλώσσα». Οι ατομικές και
συλλογικές αναγνώσεις της διαπλοκής αυτής είναι αυτές που, τελικώς, καθορίζουν τη στάση καθεμιάς και καθενός από εμάς
απέναντι στα μικρά ή μεγάλα ζητήματα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην καθημερινότητά μας, καμιά
και κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να «διαλέξει πλευρά»: Τη «θεωρία»; Το «σύστημα»; Τον «ακτιβισμό»; Ο στόχος είναι κοινός
και πρέπει να είναι η συνολική αλλαγή οπτικής.

Σημειώσεις
1 «Κώδικας κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
2 Ενδεικτικά παραδείγματα: «για εφήβους και ενηλίκους», «και συγκεκριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος», «Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών» (αρ. 32, παρ. 1), «Όσοι έχουν φοιτήσει με επιτυχία», «Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας» (αρ. 32,
παρ. 2), «αν διαπιστωθεί ότι αιτών» (αρ. 35, παρ. 1) / αρ. 6: «Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελείται από τα εξής μέλη: α.
Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών
παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του
δήμου, ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού / εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, στ. Έναν (1)
εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου / φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα
θέματα της ισότητας των φύλων, ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων» / αρ. 9: «…
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τα εξής μέλη: α) τον Γενικό / Γραμματέα Ισότητας των
Φύλων, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, δ) δύο (2) μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ με
ειδίκευση στις σπουδές φύλου, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΘΙ, στ) τους Προέδρους των Επιτροπών , περ. 6. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΙΦ κτλ.
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3 Σήμερα «Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Με το αρ. 4, παρ. 2 του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/2019), «η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων,
προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο
μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων μεταφέρεται επίσης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το
οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1835/1989 (Α’ 76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
4 Εξάλλου, στην αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Βουλή αναφορικά με τον Νόμο 4604/19, αναφέρεται
συγκεκριμένα ότι: «Στο άρθρο 12 προβλέπεται η απαγόρευση του γλωσσικού σεξισμού στα διοικητικά έγγραφα και η υποχρέωση
των διοικητικών υπηρεσιών να μεριμνούν για την εφαρμογή του Οδηγού που εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων με τίτλο “Υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού και ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα” και
γνωστοποιήθηκε με την με ΑΔΑ:ΩΣΞΧ465ΦΘΕ-ΧΦ9 εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (Υπ. Εσ., 2019, σελ.5).
5 Με βάση την αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Βουλή, με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του νόμου
αυτού: « εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη ένα αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο του οποίου το ρυθμιστικό
αντικείμενο δεν εξαντλείται στη θέσπιση σημειακών ρυθμιστικών παρεμβάσεων, αποκαταστατικών της αρχής της ίσης
μεταχείρισης μεταξύ των φύλων, ούτε συνιστά αυτούσια μεταφορά ενωσιακών ή διεθνών κανονιστικών κειμένων ». Αντιθέτως,
όπως αναφέρει η έκθεση, ο νόμος «διατρέχει οριζόντια το σύνολο των βιοτικών και έννομων σχέσεων, ιδιωτικού και δημοσίου
δικαίου, κατατείνοντας στην εμπέδωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας, μέσα από
στοχευμένες παρεμβάσεις που αναμετρώνται με παγιωμένες πρακτικές και νοοτροπίες, αναπαραγωγικές των διακρίσεων με βάση
το φύλο». Όπως τονίζεται: «Στο πλαίσιο αυτό με επίγνωση του γεγονότος ότι, σε κοινωνίες με μακρά πατριαρχική παράδοση, την
ανωτέρω υποβάθμιση υφίσταται κατ’ εξοχήν το γυναικείο φύλο, το σχέδιο νόμου, επιδιώκει την πρόβλεψη πολιτικών, μέτρων και
δράσεων που θα υλοποιούνται εκ μέρους της Πολιτείας, αλλά και που θα διαμορφώνουν τους όρους, ώστε η κοινωνία των
πολιτών και οι συλλογικές οργανώσεις να εντείνουν και να οργανώσουν τη δράση τους προς την κατεύθυνση αυτή» (Υπ. Εσ.,
2019, σελ. 1).
6 Σε ανακοίνωσή της, λίγες μέρες μετά τη δημοσίευσή του, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, κωδικοποιώντας τα βασικά
χαρακτηριστικά του νέου νόμου, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι για πρώτη φορά ένας νόμος διέπεται από μια συνολική θεώρηση
των έμφυλων σχέσεων, χωρίς να αντιμετωπίζει το γυναικείο φύλο ως «ως ειδική κατηγορία» (ΓΓΙΦ, 2019).
7 Εκ μέρους της Ελλάδας εταίρος ήταν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).
8 Σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν. 4604/19: «Στην παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (“Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”
‒ Α΄ 114), προστίθεται υποπερίπτωση 35 ως εξής: “35. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων
προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του
εργαλείου της ‘Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες’, με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που
διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων”».
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9 Με τον Ν. 4430/16 ορίζεται ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού: Είναι εκείνες που «η ένταξή τους» (δηλαδή, «η
δημιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή» ) εμποδίζεται από σωματικά και
ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν (αρ. 2, παρ. 8): τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε
μορφής, τα τοξικοεξαρτώμενα ή απεξαρτημένα άτομα, οι ανήλικες/οι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένες/οι και
αποφυλακισμένες/οι. Και, επιπλέον, ως «ειδικές» ορίζονται «οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια», ήτοι
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, άστεγες/οι, άτομα που διαβιούν σε
συνθήκες φτώχειας, οικονομικοί μετανάστες/μετανάστριες, μονογονείς, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μακροχρονίως
άνεργες και άνεργοι έως 25 ετών και άνω των 50 ετών, πρόσφυγες και αιτούμενες/οι άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του
αιτήματός τους.
10 Έως το 2014 η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην ΕΕ που δεν εφάρμοζε κανένα πρόγραμμα ελάχιστου εισοδήματος σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Το πρώτο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών με πολύ χαμηλά εισοδήματα («Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα») εφαρμόστηκε –με μεγάλες καθυστερήσεις– τον Νοέμβριο του 2014, πιλοτικώς, σε δεκατρείς Δήμους της
χώρας και αφού συγγράφηκε ως προτεραιότητα στο κείμενο του πρώτου Μνημονίου το 2010 και προτάθηκε και από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο το 2012. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2016 εφαρμόστηκε σε τριάντα Δήμους ως «Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης» και από τον Φεβρουάριο 2017 σε ολόκληρη την Επικράτεια (Ματσαγγάνης et al., 2017, σσ. 80-84).
11 Ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Β. Κεγκέρογλου είχε χαρακτηρίσει το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ως «παγίδα
φτώχειας», που «όσοι το παίρνουν αρνούνται να εργαστούν για να παίρνουν το επίδομα, ενώ η τότε υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, απαντούσε ότι «είναι ντροπή αυτοί που φτωχοποίησαν τη χώρα να αποκαλούν τους πολίτες τεμπέληδες
και επιδοματάκηδες» («Θ. Φωτίου», 2019).
12 αρ. 2, παρ. 7 & 8, Ν. 4430/16
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«Φτου, και βγήκα!» (;). Η έξοδος απ’ την «ντουλάπα», με ενδιάμεσο σταθμό τη Μυτιλήνη

Maria Qef

Περίληψη

Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ημερίδα του ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο «Η Οπτική του Φύλου στο Πανεπιστήμιο. Μια Αναστοχαστική Προσέγγιση», στη Μυτιλήνη τον Μάιο του 2019,
σε μια απόπειρα αποτίμησης της εμπειρίας μου από την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
«Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Στα φεμινιστιqά δημοσιεύεται μια δεύτερη επεξεργασμένη
μορφή του. Σε κάθε περίπτωση και ενώ το κείμενο υπογράφεται από μια απόφοιτη ακαδημαϊκού προγράμματος, αυτό δεν
φιλοδοξεί να χαρακτηριστεί ακαδημαϊκό με τη στενή έννοια του όρου. Σκοπός του είναι να περιγράψει τη βιωμένη εμπειρία της
φοίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρουσιάζοντας ορισμένες πτυχές των επιδράσεων που μπορεί να έχει αυτή στις
προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές κάποιου ατόμου, διατυπώνοντας ταυτόχρονα ένα πολιτικό σχόλιο για το σύγχρονο
ελληνικό συμφραζόμενο. Οι έννοιες που κυρίως πραγματεύομαι στο κείμενο αυτό είναι οι έννοιες του ασφαλούς / ασφαλέστερου
χώρου, της δικτύωσης και της κοινότητας, του φεμινισμού και της ανοικτότητας / κλειστότητας πλευρών της ταυτότητας ενός
υποκειμένου.

Το κείμενο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη δύο ανθρώπων,
με τις οποίες μοιραστήκαμε στο Beaver ‒και όχι μόνο‒
στιγμές, χαρές, χορούς και συγκινήσεις:
του Ζακ Κωστόπουλου/Zackie Oh και της Λιόπης Αμπατζή

Ο δρόμος ως το ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις»
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Πριν από λίγα χρόνια, σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο της Αθήνας ακούστηκε η εξής φράση, αναφορικά με το καινούργιο,
ασύμμετρο κούρεμα της εκπαιδευτικού της τάξης:
«Κυρία, από αυτή την πλευρά είσαι σαν αγόρι και από αυτή σαν κορίτσι».
Η νηπιαγωγός στην προκειμένη περίπτωση ήταν η γράφουσα και η «μπερδεμένη» έμφυλη επιτέλεσή της μέσα στη σχολική τάξη
και μέσω της κόμμωσής της απείχε αρκετά από τη νεοδιόριστη γυναίκα που τον Αύγουστο του 2007 έφτασε στη Λέσβο για να
δουλέψει σε κάποιο σχολείο του νησιού, ενώ τον Οκτώβριο του 2008 άρχισε να παρακολουθεί το ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα:
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία».
«Φτου, και βγήκα!» λοιπόν; Ο τίτλος του άρθρου φέρει ερωτηματικό, φέρει, δηλαδή, ένα δισταγμό στο να δηλώσει
αποφασιστικά μια έξοδο, και στις σελίδες που ακολουθούν θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί. Ο τίτλος αυτός «παίζει» με τον
τίτλο της διπλωματικής μου εργασίας «Φτου και βγαίνω!: Αφηγήσεις για το coming out και γλωσσική επιτέλεση της
σεξουαλικότητας». Στην εργασία αυτή πήρα συνεντεύξεις από γκέι και λεσβίες, που το 2009 ζούσαν στην Αθήνα και μου
αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους από coming out στα οποία είχαν κατά καιρούς προχωρήσει. Μου μίλησαν κυρίως για τη λεκτική
αποκάλυψη της σεξουαλικής τους ταυτότητας σε κοντινά τους άτομα, όπως γονείς, αδέρφια, φίλοι/ες, επαγγελματικό περιβάλλον,
άτομα σημαντικά για τις /ους συνομιλήτριες/τές μου, που σηματοδότησε για τις σχέσεις τους μια νέα εκδοχή αυτών των σχέσεων,
με παρούσα πλέον την μη ρητή μέχρι τότε και άρα απούσα σεξουαλική τους επιθυμία. Με άλλα λόγια, υποστήριξα ότι η
λεσβιακή / γκέι ταυτότητα σε κάποιο πλαίσιο επιτελείται αμέσως μετά τη λεκτική της εκφώνηση. Το θέμα της εργασίας αυτής ήταν
και θέμα της δικής μου ζωής την εποχή εκείνη. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι η επιλογή αυτού του θέματος ήταν, σε ένα
δευτερογενές επίπεδο διεργασίας, μια επιλογή που βοηθούσε και τη δική μου διαδικασία coming out. Με κάποιον τρόπο
αναζητούσα τρόπους «εξόδου από την ντουλάπα» ή την επιβεβαίωση ότι υπάρχουν κι άλλα άτομα που δυσκολεύονται να είναι
ανοιχτά στα περιβάλλοντά τους ως προς τη σεξουαλική τους επιθυμία. Το ΠΜΣ αυτό, λοιπόν, έδωσε μια ώθηση στις διαδικασίες
που αφορούσαν κυρίως την προσωπική μου ζωή, αλλά σαν ντόμινο ή σαν αλληλένδετος κρίκος διαμόρφωσε τις πολιτικές και
επαγγελματικές μου επιλογές.
Όταν το 2008 επιδίωκα να πετύχω την εισαγωγή μου στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο πλάνο ‒
ακαδημαϊκό ή πολιτικό‒ και η αλήθεια είναι δεν ήμουν καν σίγουρη γιατί το επιδιώκω. Ήξερα μόνο ότι το συγκεκριμένο
αντικείμενο σπουδών φάνταζε στα μάτια μου πολύ ελκυστικό και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Έχοντας τότε πολύ λίγα χρόνια
εμπειρίας ως νηπιαγωγός σε δημόσιο σχολείο, έβλεπα και ήξερα, χωρίς να το ορίζω με αυτούς τους όρους ακριβώς, ότι η επιρροή
της κατηγορίας του φύλου στις εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντική, ενώ την ίδια ώρα είναι ιδιαιτέρως
παραγκωνισμένη στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τους ίδιους και τις ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς. Με λίγα
λόγια, στο δημόσιο σχολείο1 όχι μόνο συνέχιζαν και συνεχίζουν να αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα, αλλά έμοιαζε και
σχεδόν κανείς/καμία να μην ενδιαφέρεται να κάνει κάτι για να αλλάξει αυτό. Γιατί ακόμη κι αν δεν έχουμε εγχειρίδια στο
νηπιαγωγείο και δουλεύουμε με βάση κυρίως τα ενδιαφέροντα παιδιών και νηπιαγωγού, εξακολουθούν να αναπαράγονται
απόψεις για αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδια, χρώματα, ρούχα και ρόλους εν γένει. Και αν το ζήτημα των έμφυλων
στερεοτύπων δεν αμφισβητείται ιδιαιτέρως και περνά σαν αυτονόητο, όσον αφορά το ζήτημα της σεξουαλικής προτίμησης, η
κατάσταση είναι σχεδόν στο σημείο μηδέν, καθώς η ομοφοβία αποτελεί μια καθημερινότητα για ενηλίκους και ανήλικα.
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Αυτός ήταν, λοιπόν, αρχικά και ο λόγος που επικαλέστηκα για την εισαγωγή μου στο εν λόγω πρόγραμμα: η ενδυνάμωση στο
κομμάτι της δουλειάς μου και η ενίσχυση της οπτικής μου με νέα αναλυτικά εργαλεία και δη στο παραγκωνισμένο ζήτημα των
έμφυλων σχέσεων. Όταν όμως ολοκλήρωσα το πρόγραμμα ή και νωρίτερα ακόμα, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνά μου για
τη διπλωματική μου εργασία, άρχισα να υποψιάζομαι ότι με κάποιον τρόπο μάλλον «εκμεταλλευόμουν» το πρόγραμμα και για
μία προσωπική μου ανάγκη.
Για την ακρίβεια, την περίοδο πριν από το πρόγραμμα, δεν θα την περιέγραφα ακριβώς ως μια περίοδο ανοικτότητας ως προς τη
σεξουαλική μου ταυτότητα: Ήταν μάλλον πιο κοντά σε μια κατάσταση που σε γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως «είμαι
καιρό στην ντουλάπα και έχω βολευτεί, αλλά κάπως δεν με χωράει και τόσο πολύ, θέλω να βγω, αλλά φοβάμαι τι θα πουν και οι
άνθρωποι που είναι απ’ έξω και με περιμένουν». Και δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους έτσι γενικώς, αλλά κυρίως στο
περιβάλλον μου, το οικογενειακό, το φιλικό, το επαγγελματικό, στο οποίο δεν εκμυστηρευόμουν την αλήθεια της σεξουαλικής
μου επιθυμίας. Στην περίοδο μετά το ΠΜΣ δεν μπορώ να πω ότι αυτόματα μπήκα στον «παράδεισο της ανοικτότητας». όμως,
σίγουρα ζω πιο ανοικτά τη σεξουαλική μου επιλογή, αφού έφτασα στο σημείο να συμμετέχω ανοιχτά με αυτό το κείμενο σε μια
δημόσια εκδήλωση στη Μυτιλήνη και να είμαι μέλος μιας ανοιχτά κουίρ κολεκτίβας, κινήσεις που κατά καιρούς μού
δημιουργούν ενδοιασμούς στο κατά πόσο μπορεί να «φανερώσουν» τη σεξουαλική μου ταυτότητα, όμως σίγουρα αυτοί οι
ενδοιασμοί είναι λιγότεροι από παλιά και δεν αποτρέπουν, τελικά, τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Η ζωή μετά
Κάνοντας αυτή την ανασκόπηση και αναδεικνύοντας τη συμβολή του ΠΜΣ στις προσωπικές ενεργοποιήσεις, τις πολιτικές
κινητοποιήσεις και τις επαγγελματικές μετατοπίσεις μου, προσπάθησα να διατυπώσω πιο ξεκάθαρα τους τρόπους με τους οποίους
το μεταπτυχιακό αυτό κατέστη κομβικό σημείο της ζωής μου. Τρία είναι τα πεδία όπου εντόπισα κρίσιμες απαντήσεις σε αυτό το
ζήτημα: Ο ασφαλής / ασφαλέστερος χώρος (safe space), ο φεμινισμός ως εργαλείο πολιτικοποίησης και η δικτύωση / κοινότητα.
Τα τρία αυτά πεδία παράγουν και παράγονται το ένα από το άλλο. Τον ασφαλέστερο χώρο, που είναι για μένα το κεντρικό σημείο
αυτής της ανάλυσης, δεν θα ήταν δυνατό να επιδιώξω να τον δημιουργήσω σε άλλο πλαίσιο χωρίς τη συμβολή της φεμινιστικής
πολιτικοποίησης των έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων και χωρίς τη βοήθεια της δικτύωσης-διασύνδεσης με άλλα άτομα που
έχουν ανάλογες ανησυχίες και με πολλά από τα οποία πλέον νιώθω να είμαι στην ίδια κοινότητα. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.
Το περιβάλλον αυτού του μεταπτυχιακού, όπου οι συζητήσεις ξεκίνησαν από τη διάκριση ανάμεσα στο βιολογικό και το
κοινωνικό φύλο, προχώρησαν στην επιτέλεση του φύλου και της σεξουαλικότητας καθώς και στην ιστορικοποίηση αυτών, ήταν
για μένα ο πρώτος ευρύς δημόσιος χώρος μέσα στον οποίο ένιωθα άνετα να συζητήσω το οτιδήποτε για αυτά τα θέματα, είτε
προσωπικό είτε πολιτικό, και να επιτελέσω πιο άνετα τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Ένιωσα αυτό που αργότερα περιέγραψε ένας
πληροφορητής μου στην έρευνα:
«Είναι σαν να ’σαι γαϊδούρι και να έχεις στο σαμάρι σου πολλά φορτία, και κάθε coming out που κάνεις, να ελευθερώνεσαι και
από ένα φορτίο. Ώσπου αποκτάς φτερά και πετάς και γίνεσαι ελεύθερος και ευτυχισμένος».
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Ήταν, λοιπόν, το πρώτο μεγάλο φορτίο που πέταξα από το σαμάρι μου και η αρχή για να πετάξω και άλλα στη συνέχεια, αλλά όχι
όλα, καθώς τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά. Εκεί ένιωσα ασφαλής να εκφράσω τη σεξουαλική μου επιθυμία και να
διαπιστώσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι στους οποίους είναι αποδεκτή, σε αντίθεση με αυτό που πίστευα, ότι η ομοφοβία είναι
παντού και θα με κατασπαράξει. Το ίδιο χρονικό διάστημα όμως και λίγες δεκάδες μέτρα πιο πέρα από το κτήριο της οδού
Καραντώνη, όπου διεξάγονταν τα μαθήματα του προγράμματος, ζούσα μια παράλληλη ζωή, αυτήν της νηπιαγωγού, αφημένη
ακόμα στην κλειστότητα της ντουλάπας.
Στον εργασιακό μου χώρο δεν έχω υπάρξει ακόμη άνετη με τη σεξουαλική μου ταυτότητα, όπως δεν έχω υπάρξει ‒όσο θα
επιθυμούσα‒ αρκετά δυναμική στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και του σεξιστικού, ομοφοβικού-τρανσφοβικού
και ρατσιστικού λόγου που εκφέρεται από συναδέλφισσες, γονείς και παιδιά. Πράγματι, ο χώρος της δημόσιας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης δεν είναι ο πιο προοδευτικός, παρόλο που, κατά τη γνώμη μου, αυτό ακριβώς θα έπρεπε να είναι, τόσο από την
πλευρά του θεσμικού του ρόλου, όσο και από την πλευρά του ρόλου των εκπαιδευτικών ως ατόμων που με τα λόγια και τις
πράξεις τους συμβάλλουν στη δημιουργία της παιδικής προσωπικότητας. Σιγά σιγά γίνονται βήματα, τα οποία προσκρούουν στις
ιδεολογικές αντιδράσεις ενός σημαντικού κομματιού της κοινωνίας, που απορρίπτει ό,τι δεν περιλαμβάνεται σε κανονιστικά
στερεότυπα και στην προχειρότητα με την οποία το κράτος αντιμετωπίζει ανάλογα θέματα, αδυνατώντας κατά τη γνώμη μου να
συγκρουστεί με το παραπάνω κομμάτι της κοινωνίας και να βοηθήσει στην κατάλυση στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, τη
σεξουαλικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τα οποία δημιουργούν καταπιεστικές και βίαιες συνθήκες διαβίωσης για ένα άλλο πολύ
μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτή τη θεσμική, ουσιαστικά, απουσία προάσπισης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων έρχεται
να καλύψει η δράση ανεξάρτητων ακτιβιστικών ομάδων εκπαιδευτικών, όπως αυτή του «Πολύχρωμου Σχολείου».2
Την ίδια ώρα η πολιτεία θα μπορούσε να απορροφήσει απόφοιτες/ους του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος για να
διδάσκουν σε μόνιμη βάση, να τις/τους αναγνωρίσει ως εξειδικευμένες/ους επαγγελματίες στον τομέα αυτό, δίνοντας έτσι και μια
λύση στο επαγγελματικό αδιέξοδό τους. Αλλά αν αυτά ήταν ψιλά γράμματα επί αριστερής κυβέρνησης και μπορούσαμε να τα
οραματιζόμαστε και να τα διεκδικούμε ‒έστω για ένα πιο μακρινό μέλλον‒, στην παρούσα πολιτική συγκυρία δεν υπάρχει
καμία τέτοια ελπίδα, τη στιγμή μάλιστα που η σημερινή υπουργός Θρησκευμάτων και ίσως Παιδείας καταργεί εντελώς τις
θεματικές εβδομάδες και κόπτεται κυρίως για το αν θα πηγαίνουμε σίγουρα εκκλησία στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών ή
κωλυσιεργεί στην απαλοιφή του θρησκεύματος των μαθητριών/των από τα σχολικά τους έγγραφα και κόπτεται για την αναγραφή
της διαγωγής των παιδιών στα απολυτήρια και, ακόμη χειρότερα, «κλείνει τα μάτια» όταν τοπικοί άρχοντες, αφουγκραζόμενοι τις
ανησυχίες εκκλησιαστικών κύκλων,3 παρεμβαίνουν και διακόπτουν επιμορφωτικά σεμινάρια για την εξάλειψη των διακρίσεων στα
σχολεία (Μαστοράς, 2020).
Εγώ με τη σειρά μου, που έχω κάνει αυτές τις «παραγνωρισμένες» σπουδές φύλου και οι οποίες με βοήθησαν να κατακτήσω
φεμινιστικά εργαλεία που μπορώ να αξιοποιήσω στην εκπαίδευση, προσπαθώ να δημιουργώ ασφαλέστερους χώρους μέσα στην
τάξη, ιδανικά για όλα τα παιδιά και κυρίως για αυτά των οποίων οι έμφυλες επιτελέσεις αποτελούν συχνά χώρο εξάσκησης βίαιων
και εκφοβιστικών συμπεριφορών εναντίον τους από τους συμμαθητές τους, ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Ο τρόπος είναι η
εφαρμογή φεμινιστικών πρακτικών στην καθημερινότητα της τάξης, που μεταφράζονται σε συμπερίληψη όλων των παιδιών και
σε έμφαση στα ενδιαφέροντά τους, σε αποφυγή έμφυλα διαχωρισμένων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών (αγορίστικο,
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κοριτσίστικο παιχνίδι), σε άτσαλες καμιά φορά αντιδράσεις στο άκουσμα της φράσης «μα αυτό είναι κοριτσίστικο χρώμα» ‒και
εγώ να απαντάω πως «όλα τα χρώματα είναι για όλα τα παιδιά»‒, σε χρήση αρσενικού και θηλυκού στο λόγο μου ή περισσότερο
του ουδέτερου, σε προσεκτική επιλογή των αναγνωσμάτων με στόχο κυρίως βιβλία που δεν αναπαράγουν όλα μα όλα τα έμφυλα
στερεότυπα, σε αποφυγή διαχωρισμού ομάδων εργασίας με βάση το φύλο και ‒όπου μπορώ να το περάσω και στις
συνεδέλφισσες‒ αυτή η αποφυγή να επεκτείνεται και στις τουαλέτες, σε ένδειξη από μέρους μου χαράς ‒αντί για έκπληξη ή
απόρριψη‒, όταν ένα παιδί αποφασίζει να ντυθεί τις Απόκριες με κάποια στολή που στερεοτυπικά είναι του αντίθετου φύλου.
Όμως, προσπαθώ η ανοικτότητα και η αποδοχή να επεκτείνονται και πέραν της έμφυλης διαφοράς, γι’ αυτό αποφεύγω τις
προσευχές και τις γενικότερες θρησκευτικές αναφορές, καθώς δεν θεωρώ ότι το σχολείο είναι τόπος θρησκευτικής κατήχησης,
προσπαθώ όμως να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε το κάθε παιδί που θέλει να εκφραστεί σύμφωνα με τη θρησκεία του να
μπορεί να το κάνει, όποια κι αν είναι αυτή. Ακόμη, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, στις εθνικές εορτές ετοιμάζουμε κάτι που
δίνει έμφαση σε αξίες όπως η ειρήνη, η αγάπη, η ελευθερία, αντί να καλλιεργείται η μισαλλοδοξία μέσα από στιχάκια και
τραγούδια εχθρικά προς άλλους λαούς.
Όμως, εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν είναι μόνο η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Είναι και οι γονείς των παιδιών, τα παιδιά, οι
συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες, υποκείμενα από τα οποία όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει πλείστα ομοφοβικά,
τρανσφοβικά, ρατσιστικά, χονδροφοβικά σχόλια και γενικότερα σχόλια για την εμφάνιση, σχόλια που αντικατοπτρίζουν μια
διάχυτη και γενικευμένη ρητορική μη αποδοχής της όποιας ταυτότητας και χαρακτηριστικού, τα οποία αποκλίνουν αυτού που
ονομάζεται «κανονικό», δηλαδή των στρέιτ, cis, Ελλήνων/ίδων, χριστιανών, λευκών και «όμορφων» ανθρώπων. Και η αλήθεια
είναι ότι δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω όλα, οπότε προσπαθώ να κάνω μικρά και ελεγχόμενα βήματα. Θεωρώ ότι θα ήμουν πιο
τολμηρή στις παρεμβάσεις μου, αν δεν περιλαμβανόμουν σε μια «μη κανονική» κατηγορία ως προς τη σεξουαλικότητα, γεγονός
που με κάνει να μη νιώθω άνετα με την πιθανή αποκάλυψη της εν λόγω ταυτότητάς μου στο σχολείο, επειδή σκέφτομαι ότι μπορεί
να αντιμετωπίσω προβλήματα μη αποδοχής από κάποιο γονιό ή συναδέλφισσα που δεν με συμπαθεί ή δεν της αρέσε η δουλειά
μου και αυτό ‒με τη σειρά του‒ να φέρει προβλήματα στην τάξη μου και στις μαθήτριες και μαθητές μου. Φοβάμαι, δηλαδή,
ότι, αν μάθουν πως είμαι λεσβία κι έστω ένα και μόνο άτομο του σχολικού περιβάλλοντος έχει πρόβλημα με αυτό, θα μου
δημιουργεί μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα συνέχεια. Αν και με τον καιρό με ενδιαφέρει όλο και λιγότερο αυτό, παρ’ όλα αυτά,
συνειδητοποίησα ότι σε αντίστοιχες μη στερεοτυπικές παρεμβάσεις σε σχέση με τη φυλή ή τη θρησκεία δεν έχω τον ίδιο φόβο.
Και το συνειδητοποίησα όταν υπήρξα συνομιλήτρια στην έρευνα της φίλης μου, Αγγελικής Σηφάκη (2018), για τις λεσβίες
εκπαιδευτικούς ως νομαδικά υποκείμενα.
Ωστόσο, όπως στη Λέσβο, έτσι και στην Αθήνα, όπου ζω και εργάζομαι τα τελευταία δέκα χρόνια, ζω μια παράλληλη,
ασφαλέστερη ζωή. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σχολείο όπου δουλεύω, φτιάχτηκε και συνεχίζει να λειτουργεί το
«Beaver», το δικό μου «διδακτορικό». Το ονομάζω έτσι σαφώς μεταφορικά, καθώς δεν έδωσα συνέχεια στις ακαδημαϊκές μου
σπουδές κάνοντας ένα διδακτορικό, αλλά νιώθω πως μετουσίωσα εκεί τα εφόδια που αποκόμισα από το ΠΜΣ: την αναζήτηση
ασφαλών χώρων, τον φεμινιστικό τρόπο σκέψης και τη δικτύωση και δημιουργία κοινότητας με άτομα που έχουμε αυτά τα κοινά
ενδιαφέροντα. Και έτσι, μέσα από εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συζητήσεις, γνώρισα και άλλες γυναίκες με τις οποίες και αρχίσαμε να
παίζουμε ερασιτεχνικό μπάσκετ για την πλάκα μας τις Κυριακές στα Πετράλωνα. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις προέκυψε και η
ιδέα για το «Beaver», ένα γυναικείο συνεργατικό καφέ-μπαρ που φτιάχτηκε από οχτώ κουίρ γυναίκες. Η ιδέα έγινε πρόταση-
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πρόσκληση, που έγινε συνέλευση και έπειτα από ενάμιση χρόνο συνέλευσης φτιάχτηκε αυτός ο κατά το δυνατόν ασφαλής χώρος
που είναι σήμερα.4 Προσωπικά μιλώντας, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα η οποία, σε διάφορες
στιγμές, ξεπερνάει τις προσδοκίες του ονείρου. Από μόνη της η δημιουργία ενός χώρου κοινωνικότητας φτιαγμένου από γυναίκες,
ενός στεκιού, μπορεί να μη φαντάζει τόσο φαντασμαγορική, όσο μια έδρα σε πανεπιστημιακή σχολή, είναι όμως για μένα ένα
μεγάλο επίτευγμα. Όταν ο χώρος αυτός καταφέρνει επιπλέον να γίνει κατά το δυνατόν ασφαλής για όλα τα φύλα, όλες τις
σεξουαλικότητες, όλα τα σώματα και να έχει φτιαχτεί και να λειτουργεί με όρους διαφορετικούς από τους κυρίαρχους της αγοράς
εργασίας, αναπόφευκτα είναι κάτι που μας γεμίζει χαρά, υπερηφάνεια και πολλές φορές συγκίνηση.
Η φεμινιστική οπτική της ομάδας, εκτός από την προσπάθεια δημιουργίας αυτού του ασφαλέστερου χώρου, πρακτικά
υλοποιείται μέσα από την ενίσχυση της γυναικείας και κουίρ δημιουργικότητας, με τη διοργάνωση πολλών παρουσιάσεων
βιβλίων ακαδημαϊκού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, με εκθέσεις φωτογραφίας και άλλων δημιουργημάτων, με συναντήσεις
ποιητικών αναγνώσεων, με μουσικές κουίρ βραδιές και performances, με συμμετοχή ή συνδιοργάνωση σε κουίρ-φεμινιστικά
φεστιβάλ και με αρκετές εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε ανθρώπους και ζώα, για να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, μαζεύοντας
κάποιο χρηματικό ποσό για τη θεραπεία των ζώων ή για να βγάλουν οι άνθρωποι διαβατήριο και να φύγουν σε άλλη χώρα της
Ευρώπης. Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις πραγματοποιούμε τέτοιες εκδηλώσεις για να συνδράμουμε οικονομικά στα έξοδα
ενός δικαστικού αγώνα –που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει‒ όπως αυτός που αφορά την απονομή δικαιοσύνης του δολοφονημένου
φίλου μας Ζακ, της Zackie Oh. Όλες αυτές οι στιγμές, τα «ευχαριστώ» που ακούγονται, οι φράσεις όπως «δεν θυμάμαι πώς ήταν
πριν το “Beaver”» αποτελούν μια μεγάλη ηθική ανταμοιβή για εμάς που φτιάξαμε αυτόν το χώρο.
Θα ήθελα να αναφερθώ τέλος και στη δικτύωση που μου προσέφερε η φοίτησή μου στο ΠΜΣ και η οποία, στην επιστροφή μου
στην Αθήνα ως απόφαση πολιτική, με οδήγησε σε μια αλυσίδα δράσεων και στην ένταξή μου σε μια κοινότητα ασφάλειας και
κατανόησης, μοιράσματος πολιτικών απόψεων, διαφωνιών, τσακωμών, αγώνων για δικαιοσύνη και ορατότητα, μια ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητας που, όταν ζεις για λίγο καιρό μακριά της, νιώθεις ακόμη περισσότερο την ανάγκη ύπαρξής της στη ζωή σου. Τα άτομα
που γνώρισα στη Μυτιλήνη, τα συνάντησα και στην Αθήνα και μέσω αυτών γνώρισα άλλα και συμμετείχα σε δράσεις
φεμινιστικών ομάδων, κουίρ φεστιβάλ, συνδημιούργησα μια ακαδημαϊκή ομάδα φύλου και συνεπιμελήθηκα ένα βιβλίο,
βοήθησα και συμμετείχα στο θερινό σχολείο για τη γλώσσα, το φύλο και τη σεξουαλικότητα στην Ερεσσό5 και, όπως ανέφερα
παραπάνω, συνδημιούργησα το «Beaver».
Ο ασφαλέστερος χώρος (safer space), ο φεμινισμός ως εργαλείο πολιτικοποίησης και η δικτύωση, τα εφόδια που αποκόμισα από
το ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα: «Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις» συντέλεσαν σε μια πολύ σημαντική ενδυνάμωση που
με μετατόπισε και με κινητοποίησε τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά/επαγγελματικά, μου έδωσε αυτό το «σπρώξιμο» που
χρειαζόμουν εκείνη τη χρονική στιγμή στη ζωή μου. Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη που της συνέβη αυτό. Φυσικά, λοιπόν,
και είναι πολύ σημαντική η οπτική του φύλου στο πανεπιστήμιο και μακάρι και με τη συνδρομή όλων μας να διαχυθεί αυτή η
οπτική ευρέως σε όλη την εκπαίδευση με τρόπο οργανωμένο, με σωστή εκπαίδευση και ανάλογη ευαισθησία, για να μπορούμε να
είμαστε ανοιχτά λεσβίες και γκέι δάσκαλοι, τρανς και ίντερσεξ παιδιά, χοντρές και ανορεξικοί, ντραγκκουίνες και
μεταναστόπουλα, χωρίς να θρηνούμε αυτοκτονίες παιδιών που υφίστανται bullying και δεν έχουν πού να μιλήσουν και να
φοβόμαστε ότι στην επόμενη γωνία θα μας την έχουνε στημένη. Γιατί, όσο τα πράγματα προχωράνε και μιλάμε πιο ανοιχτά για τα
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φύλα, τα σώματα, τις σεξουαλικότητες, τις φυλές σε μια κοινωνική πραγματικότητα σε κρίση, στο άλλο άκρο υπάρχει ένα μεγάλο
κομμάτι πληθυσμού που βουτάει βαθιά στο μίσος και στο σκοταδισμό, και προσπαθεί να πολεμήσει με κάθε βίαιο τρόπο αυτό
που το φοβίζει, αυτό που ονομάζει διαφορετικό.6 Οπότε, αναρωτιέμαι κι εγώ: Φτου, και βγήκαμε;

Οργή και θλίψη, η Zackie θα μας λείψει….
Το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου 2018 μιλούσα στο τηλέφωνο με την πρώην σύντροφό μου, γιατί θα έφευγα εκτός
Αθηνών για Σαββατοκύριακο με τη νυν σύντροφό μου και έπρεπε να συνεννοηθούμε, καθώς ανέλαβε να κρατήσει το σκυλί μου
για εκείνες τις μέρες. Σχολιάζοντας οι δυο μας αυτό το δίκτυο μεταξύ πρώην, νυν και επόμενων συντρόφων, που ευδοκιμεί στη
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, η Άννα, ούσα μέσα στο μετρό, ανέφερε κάτι του τύπου «αφού έτσι κάνουμε τα πράγματα οι λεσβίες». Εγώ
ανήσυχη τη ρώτησα αν είναι όντως μέσα στο μετρό και αν την ακούνε, και μου είπε: «Τι αγχώνεσαι; Εμένα βλέπουν κι ακούνε, όχι
εσένα. Εξάλλου, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε…». Την ίδια ώρα, σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από εκεί που
εκφωνούνταν αυτά τα λόγια, ο Ζακ Κωστόπουλος, η Zackie Oh, δολοφονούταν βάναυσα, χωρίς προφανή λόγο πέρα από το ότι
ήταν ανοιχτά και περήφανα μη κανονικός…

Σημειώσεις
1 Σχολιάζω εδώ το δημόσιο σχολείο επειδή εργάζομαι σε αυτό, χωρίς να το αντιπαραθέτω με το ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο
θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι παρόμοιες σε σχέση με τις έμφυλες και σεξουαλικές ταυτότητες.
2 Για περισσότερα: https://rainbowschool.gr/yliko-emfiles-tautotites2019/.
3 Νόμος 4653/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 12/24.01.2020.
Για

περισσότερα:

https://www.iefimerida.gr/politiki/ypoyrgeio-paideias-gia-diagrafi-thriskeymatos

και

http://www.odigostoupoliti.eu/argia-tis-eortis-ton-trion-ierarchon-30-ianouariou-2020-katargithike/

και

https://www.avgi.gr/arheio/335875_erotisi-boyleyton-toy-syriza-gia-ti-diakopi-seminarion-sto-dimo-glyfadas-me-thema-tin.
4 Για περισσότερα: http://beavercafe.blogspot.com/ και https://www.facebook.com/collectivabeaver/.
5 Για περισσότερα: https://www.facebook.com/Summer-School-Language-gender-and-sexuality-350541991713332/.
6 Για παράδειγμα, την ώρα που (ξανα)γράφονται αυτές οι γραμμές, στα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία στις Καστανιές
Έβρου, έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες πρόσφυγες, χρησιμοποιούμενοι από το τουρκικό κράτος ως μέσο πίεσης προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο εγκλωβισμός των άμαχων προσφύγων, διέγειρε τα ρατσιστικά ένστικτα μεγάλου μέρους της ελληνικής
κοινωνίας το οποίο ανέπτυξε ένα λόγο μίσους απέναντι στον προσφυγικό πληθυσμό καθώς τον θεώρησε εθνική απειλή και εχθρό.
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Εργαλεία πλοήγησης στην επιστήμη και τη ζωή

Ελένη Κυρατσού

Περίληψη

Το κείμενο προέρχεται από μια παρουσίαση στην Ημερίδα «Η οπτική του φύλου στο πανεπιστήμιο: Μια αναστοχαστική
προσέγγιση», που διοργανώθηκε από το ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη τον Μάιο του 2019. Αποτελεί μια αναστοχαστική περιγραφή της επίδρασης
των σπουδών του φύλου στην ακαδημαϊκή, εργασιακή και προσωπική μου ζωή, και στοχεύει να επαληθεύσει, μέσα από το
προσωπικό παράδειγμα, ότι το μεταπτυχιακό του φύλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσέφερε στις/ους συμμετέχουσες/οντες
σημαντικά και άκρως επίκαιρα εργαλεία πλοήγησης όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά και γενικότερα στη ζωή.

Το μεταπτυχιακό του φύλου
Είχα την τύχη να παρακολουθήσω το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές
Προσεγγίσεις», την πρώτη χρονιά που λειτούργησε, πριν από δεκαπέντε χρόνια, δηλαδή. Οι μνήμες από την πρώτη χρονιά
λειτουργίας του μεταπτυχιακού σχετίζονται με την ένταση και τη σκληρή προσπάθεια, που απαίτησαν η οργάνωση, λειτουργία
και ολοκλήρωση του από όλες/ους τις/τους συντελεστές, συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, και με τον άμεσο αντίκτυπο των
σπουδών σε εμάς τις πρώτες φοιτήτριες και φοιτητές, καμιά εικοσαριά επιστημόνισσες και επιστήμονες από διαφορετικά
υπόβαθρα, καταγωγές, ιστορίες και ηλικίες.
Είχε φανεί από την αρχή ότι «αυτό το πράγμα» δεν ήταν “part time”, και αυτό ήταν η κύρια πηγή της γκρίνιας μας, που δεν ήταν
λίγη και δεν είχε σταματημό, θυμάμαι. Οπότε νιώθω να οφείλω ένα «συγγνώμη» στις βασικές διδάσκουσες και διδάσκοντες που
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την άκουγαν. Δεν γκρινιάζαμε όμως μόνο, ταυτόχρονα δουλεύαμε όλες και όλοι σκληρά, θαυμάζαμε και ευγνωμονούσαμε που
βρεθήκαμε εκεί και τότε.
Το περιεχόμενο των σπουδών από την αρχή ήταν αποκαλυπτικό. Πραγματικά, μαθαίναμε και αναδιαμορφωνόμασταν, αλλάζαμε.
Θυμάμαι κυρίως τους σχολιασμούς εκτός μαθημάτων, με συμφοιτήτριες/ητές που κοιταζόμασταν με απορία και ανακαλύπταμε
τις κοινές μας σκέψεις και αντιδράσεις, όπως και τις κοινές επιδράσεις της σπουδής μας στην «οπτική του φύλου».
Θυμάμαι τους πρώτους μήνες να ξαφνιαζόμαστε διαρκώς με αυτά που ακούμε μέσα στις αίθουσες, και να απορούμε με το πόσο
διαφορετικά ήταν από αυτά που είχαμε διδαχτεί έως τότε. Τόσο σωστά και τόσο άγνωστα. Αυτά τα αποκαλυπτικά κλειδιά
κατανόησης, το φύλο και η σεξουαλικότητα, μας αποκαλύπτονταν σε τόσο μεγάλη ηλικία. Θυμάμαι να απορούμε που μας
«ακύρωνε ότι είχαμε μάθει έως τώρα» για την ιστορία και τον πολιτισμό. Θυμάμαι να σχολιάζουμε τις άμεσες μεταβολές που μας
συνέβαιναν στον τρόπο που βλέπουμε καταστάσεις σε σχέση με το φύλο, τη συγγένεια, την οικογένεια και τη φιλία, ή τη γλώσσα,
την Τέχνη, το σώμα, τον ιατρικό λόγο, τις εκπαιδευτικές μεθόδους ή την εθνική ταυτότητα και τόσα άλλα.
Θυμάμαι επίσης ότι ανακαλύπταμε κοινές εμπειρίες για τον τρόπο που οι σπουδές εκπαίδευαν και τον περίγυρό μας. Θυμάμαι να
περιγράφουμε την κοινή διαδικασία με μικρούς καβγάδες με φίλους, φίλες ή συγγενείς και μετά να παρατηρούμε ότι σιγά σιγά
αποδέχοταν και αυτοί νέες αντιλήψεις και τρόπους κατανόησης.
Θυμάμαι, τέλος, να αναρωτιόμαστε με το πόσο όλο αυτό θα επηρεάσει συνολικά τις ιδέες μας και τα μυαλά μας. Να
αναρωτιόμαστε πώς θα είναι η ζωή και οι χαρακτήρες μας, όταν όλα αυτά κατασταλάξουν. Και να που ήρθε η μέρα και έγινε η
ημερίδα με θέμα «Η οπτική του φύλου στο πανεπιστήμιο: μια αναστοχαστική προσέγγιση», τον Μάιο του 2019, και έδωσε
απαντήσεις σε αυτές τις τότε απορίες.
Έτσι θυμάμαι την πρώτη χρόνια του μεταπτυχιακού του φύλου. Μια εντατική ρήξη όχι μόνο με στερεότυπα, αλλά και με
στερεότυπους κυρίαρχους τρόπους σκέψης, που συνέβαινε ταυτόχρονα σε επιστημόνισσες και επιστήμονες από διαφορετικούς
τομείς. Με λίγα λόγια, «μας είχε ξετινάξει τις ζωές» από την εντατικότητα και «τα μυαλά» από το περιεχόμενο. Μια δυναμική που,
με την αποτελεσματική δομή των σπουδών, διοχετεύσαμε η καθεμία και ο καθένας στο προσωπικό πεδίο μελέτης.
Οι συχνές μικρές εργασίες του πρώτου έτους μάς οδήγησαν σιγά σιγά σε προσωπικά αντικείμενα εστίασης, κι εγώ που είχα
τελειώσει την αρχιτεκτονική επέλεξα-έμπλεξα με το χώρο. Είχα παρακολουθήσει τα μαθήματα και την ερευνητική εργασία της
Σάσας Λαδά (1984, 1987), της Βάνας Τεντοκάλη (1989, με Λαδά 1989, 1991) και της Ντίνας Βαΐου (1989α, 1989β, 1993), των
πρώτων αρχιτεκτονισσών στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με το φύλο και την αρχιτεκτονική. Στην ανθρωπολογία, όμως, δεν
υπήρχαν και πολλά στο πεδίο του χώρου τότε, και αρχικά φαινόταν ότι δεν υπάρχει αντικείμενο μελέτης. Η Βενετία Καντσά ήταν
που με εμψύχωσε να συνεχίσω την έρευνα στη βιβλιογραφία, «κάτι υπάρχει», μου είχε πει και με κατεύθυνε στους πρώτους
συλλογικούς τόμους στη διεθνή βιβλιογραφία με θέμα τη συσχέτιση του τόπου και του χώρου με το φύλο και τη σεξουαλικότητα,
όπως της Μπεατρίζ Κολομίνα (Beatriz Colomina) (επιμ., 1992), της Σίρλεϊ Άρντενερ (Shirley Ardener) (επιμ., 1993), του Ντέιβιντ
Μπελ (David Bell) και της Γκιλ Βαλεντάιν (Gill Valentine) (επιμ., 1995), του Τζόελ Σάνδερς (Joel Sanders) (επιμ., 1996), της Νάνσι
Ντάνκαν (Nancy Duncan) (επιμ., 1996) καθώς και της Λίντα ΜακΝτάουελ (Linda McDowell) και της Τζόαν Π. Σαρπ (Joanne P.
Sharp) (επιμ., 1997). Παράλληλα, άρχισα να εντοπίζω στην εθνογραφία της ελληνικής αγροτικής και νησιωτικής κοινωνίας, και
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συγκεκριμένα, σε κείμενα της Ζιλιέτ ντι Μπουλέ (Juliet du Boulay) (1986), της Τζιλ Ντούμπις (Jill Dubisch) (1986, 1992), του
Ευθύμιου Παπαταξιάρχη (1992), της Τζέιν Κόουαν (Jane Cowan) (1991), της Ιωάννας Μπεοπούλου (1992), της Ρενέ Χίρσον
(Renée Hirschon) (1993) και της Χριστίνας Βλαχούτσικου (1997, 2001), ότι η οργάνωση του χώρου, παρόλο που δεν αποτελεί
κεντρική εστίαση, εξετάζεται διεξοδικά προκειμένου να κατανοηθούν οι αντιλήψεις για το φύλο.
Έτσι, λοιπόν, με θεωρητική αφετηρία και αρχικό πλαίσιο ανάλυσης την ανθρωπολογία του φύλου και της σεξουαλικότητας,
εστιάστηκα στις χωρικές διαστάσεις του πολιτισμού, και συμμετείχα σε μια, όπως παρατηρεί η Σέρι Άρεντζεν (SherryAhrentzen)
(2003), συνολικότερη στροφή της ανθρωπολογικής έρευνας στο χώρο, αρχικά καθιστώντας σαφές ότι ποικίλα χαρακτηριστικά και
στοιχεία του χώρου κατασκευάζονται, γίνονται αντιληπτά και βιώνονται μέσα από έμφυλες και σεξουαλικές ιδεολογίες. Με αυτό
τον τρόπο, η δυναμική του μεταπτυχιακού διοχετεύτηκε στην ανακατανόηση και πραγματική αξιοποίηση των προηγούμενων
σπουδών μου.

Οι τουαλέτες
Φτάνοντας η ώρα της μεταπτυχιακής εργασίας του τρίτου εξαμήνου, είχα τεκμηριώσει μέσα μου και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον
ότι ο χώρος έχει έμφυλο χαρακτήρα που αξίζει να αποκαλυφθεί. Ανέφερα στον Κώστα Γιαννακόπουλο ότι με αφορμή ένα άρθρο
του Λη Έντελμαν (Lee Edelman) (1996) σκέφτομαι τον έμφυλο διαχωρισμό των δημόσιων τουαλετών, αλλά δεν βρίσκω τι υπάρχει
σε αυτόν που θα μπορούσε να γίνει μεταπτυχιακή εργασία. Το σκέφτηκε λίγες μέρες και με προέτρεψε να προσπαθήσω να γράψω
μια σελίδα να δούμε αν υπάρχει κάτι παραπάνω, έγραψα και η συζήτησή μας για τις τουαλέτες κράτησε για τα επόμενα οχτώ
χρόνια.
Η έννοια της επιτέλεσης του φύλου και της σεξουαλικότητας, που εισήγαγε η Τζούντιθ Μπάτλερ (Judith Butler) (1990, 1993, 1997,
2004) και δίνει έμφαση στις μη συνειδητές και μη λογικές καθημερινές επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χειρονομίες, ενεργήματα,
πρακτικές ρουτίνας, που συνεχώς παράγουν το έμφυλο και σεξουαλικό σώμα, αποτέλεσε την αφετηρία για τη διερεύνηση του
ρόλου του χώρου σε αυτήν τη διαδικασία. Η μεταπτυχιακή εργασία, λοιπόν, εστιάστηκε στον τρόπο με τον οποίο η υλική και η
πολιτισμική κατασκευή του χώρου των τουαλετών εμπλέκεται στη σύσταση ενός συνόλου κανονικοτήτων, που απαιτούν ορισμένη
σχέση μεταξύ του υποκειμένου και του σώματός του, όπως και ορισμένη σχέση με τα άλλα σώματα (Edelman, 1996).
Η εργασία ανέδειξε τον τρόπο που η χωρική οργάνωση επιβάλλει έμφυλες σχέσεις εξουσίας πάνω στα υποκείμενα και,
ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται από τα υποκείμενα για να αντιστραφούν οι σχέσεις αυτές. Έδειξε επίσης ότι οι έμφυλα
διαχωρισμένες τουαλέτες καθιστούν την εμπειρία διαφορετική για άντρες και γυναίκες, διαχωριστική, αλλά και συγχρόνως
περιοριστική για όλους και όλες, καθώς προσφέρουν δύο μόνο επιλογές που καθεμιά έχει στερεοτυπικά καθορισμένες ιδιότητες
και χαρακτηριστικά. Τέλος, υποστήριξε ότι (οι έμφυλα διαχωρισμένες τουαλέτες) καθιστούν υποχρεωτικά έμφυλο κάθε
υποκείμενο, αλλά και επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση και χρήση μόνο στα υποκείμενα που διαβάζονται εύκολα μέσα στο
διχοτομικό πλαίσιο «άντρας ή γυναίκα».

Το διδακτορικό
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Η σκέψη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ήρθε ως φυσικό επακόλουθο των σπόρων που φύτεψαν οι σπουδές στο
μεταπτυχιακό. Με μια ελαφριά μάλλον απόφαση, με γνώμονα να μην αφήσω αυτό το τόσο μεταμορφωτικό ακαδημαϊκό
περιβάλλον, η μεταπτυχιακή εργασία για τον έμφυλο χαρακτήρα των τουαλετών έγινε πρόταση διδακτορικού, που με οδήγησε σε
νέες περιπέτειες και τελικά ολοκληρώθηκε ως διδακτορική διατριβή το 2012, με τίτλο «Σημασίες ενός ασήμαντου χώρου.
Χωροποίηση κοινωνικών σχέσεων στις εξωοικιακές τουαλέτες της Θεσσαλονίκης» (Κυρατσού, 2012), και ως στόχο τη διερεύνηση
των χωρικών διαστάσεων του πολιτισμού και των κοινωνικών διαστάσεων του χώρου.
Συνολικά, το διδακτορικό ήταν μια επίπονη, απαιτητική στο έπακρο των δυνατοτήτων μου διαδικασία, που με μεγάλη
προσπάθεια, χάνοντας πολλές φορές το κουράγιο μου, αλλά με την πολύτιμη βοήθεια όλων των καθηγητών και καθηγητριών,
αλλά κυρίως του επιβλέποντος Κώστα Γιαννακόπουλου, ολοκληρώθηκε.
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, μην αναγνωρίζοντας την ερευνητική αξία του θέματος, ντρεπόμουν και δεν ήθελα να συνεχίσω σε
διδακτορική διατριβή με θέμα τις τουαλέτες και γι’ αυτό έψαχνα άλλο χώρο να εστιάσω την έρευνα. Απολάμβανα το κύρος της
υποψήφιας διδακτόρισσας και δίσταζα να αποδεχτώ τη συσχέτισή του με τον ταπεινό και παρεξηγήσιμο χώρο των τουαλετών. Ο
Κώστας επέμεινε. Ήταν η μόνη φορά που διαφωνήσαμε, και είχε απόλυτο δίκιο. Οι τουαλέτες, ως χώροι που στοχεύουν να
ικανοποιήσουν και να διαχειριστούν τις σωματικές λειτουργίες απέκκρισης, αποτελούν ένα αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου
δομημένου περιβάλλοντος και, κυρίως, είναι χώροι που μας αφορούν όλες και όλους (Anthony & Dufresne, 2009). Γι’ αυτό
ακριβώς αποδείχτηκαν ένα αποκαλυπτικό πεδίο για τη σύγχρονη κοινωνική και χωρική έρευνα. Η μελέτη τους, από τη μία
πλευρά, αφορούσε την πολιτισμική κατασκευή της κοινωνικής και της υλικής (σωματικής) πλευράς του ανθρώπου, και από την
άλλη, βρισκόταν στο επίκεντρο των διαδικασιών του χωρικού σχεδιασμού και της κοινωνικής οργάνωσης.
Οι έρευνες για το χώρο σε σχέση με το φύλο και τη σεξουαλικότητα είχαν δείξει ότι δεν επιδρούν μόνο οι έμφυλες και
σεξουαλικές σχέσεις και ιδεολογίες στους χώρους και στους χρήστες και στις χρήστριες αυτών, αλλά και άλλες ποικίλες κοινωνικές
ιδεολογίες, ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, για τη διερεύνηση των οποίων άντλησα γνώσεις / πληροφορίες από το θεωρητικό
πλαίσιο της μελέτης των χωρικών τεχνικών εξουσίας και του χώρου ως υλικού πολιτισμού με αφετηρία το έργο του Μισέλ Φουκώ
(Michel Foucault) (1987, 1991, 1991β), του Πιερ Μπουρντιέ (Pierre Bourdieu) (1977) και του Ντάνιελ Μίλερ (Daniel Miller)
(1995, 2001). Εστιάστηκα στη χωρική επιβολή εξουσιών, ιεραρχιών και δυνάμεων, μέσω τεχνικών εξουσίας που επενδύονται στον
χωρικό σχεδιασμό και στη χωρική οργάνωση, καθώς και στους τρόπους που τα υποκείμενα διαχειρίζονται καθημερινά το χώρο
και τον κοινωνικό έλεγχο που αυτός εμπεριέχει.
Με αναφορά στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, προσέγγισα εκ νέου την αρχιτεκτονική και το ρόλο μου ως αρχιτεκτόνισσας,
καθώς είδα το χώρο ως κοινωνική διαδικασία,. Κατανόησα ότι κατασκευάζεται αντικειμενοποιώντας πολιτισμικές αντιλήψεις
(σύμβολα, σημεία, αναπαραστάσεις) με έναν τρόπο που συγχρόνως συντελεί στην κατασκευή και διαχείριση αυτών των
αντιλήψεων. Ο όρος «χωροποίηση», αντίστοιχα με την έννοια της «αντικειμενοποίησης», υποδηλώνει την ενσωμάτωση
ιδεολογιών και νοημάτων στο υλικό περιβάλλον και την ταυτόχρονη διαχείρισή τους μέσω αυτής της ενσωμάτωσης. Διαχείριση
ιδεολογιών και νοημάτων όχι μόνο από συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, αλλά κι από διαφορετικούς συμμετέχοντες. Πολλαπλά
υποκείμενα, δηλαδή, που εκπροσωπούν ή όχι φορείς εξουσίας, συμμετέχουν ‒μέσα από χωρικές τεχνικές‒στην παραγωγή και
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διαχείριση του χώρου, οπότε και του πολιτισμού, από τη θέση που τοποθετούνται και με τα μέσα, τη δύναμη ή την εξουσία, που
κάθε φορά διαθέτουν.
Η επιτόπια έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ανιχνεύτηκε η κατάσταση, τα χαρακτηριστικά, οι σημασίες και η χρήση των
εξωοικιακών τουαλετών στη Θεσσαλονίκη του 2008, αποκάλυψε ότι χωροποιούν αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη, την
εθνική ταυτότητα, την έμφυλη διχοτόμηση, την εμπορευματοποίηση της αστικής εμπειρίας, τη διαχείριση των φυσικών πόρων,
την ατομικότητα και την επαφή με τον άλλο κ.ά.
Παράλληλα, η διδακτορική διατριβή εμβάθυνε περισσότερο από τη μεταπτυχιακή εργασία στην αναγνώριση του έμφυλου
διαχωρισμού των εξωοικιακών τουαλετών, συμμετέχοντας σε έναν ευρύτερο προβληματισμό της ανθρωπολογίας, που εξετάζει το
σώμα ως ασταθές αποτέλεσμα πολλαπλών χωρικών εξουσιών, στρατηγικών και τεχνικών, και ως σημείο επαφής με το χώρο και
πρίσμα κατανόησης της πραγματικότητας. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα διαβάσετε τη διατριβή,
αλλά θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο της διατριβής που άρεσε πολύ σε εμένα. Μια κατανόηση στην οποία έφτασα ύστερα από
χρόνια μελέτης, ενώ είναι κάτι προφανές και θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα καταλάβει σε μια στιγμή κι από την πρώτη
στιγμή. Πρόκειται για μια πρακτική λεπτομέρεια, που η κατανόηση της επηρέασε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα
σώματα, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό.
Μπαίνοντας σε πολύ προσωπικά θέματα, η διατριβή εστιάστηκε στη χρήση των ειδών υγιεινής, ως προς τον τρόπο ούρησης, όπου
και συναντάται η βάση της αντίληψης της διαφορετικότητας των φύλων, δηλαδή, η διαφορετική ανατομική κατασκευή.
Αποδυναμώνοντας τα έμφυλα στερεότυπα για την ούρηση, αποκάλυψε ότι, ενώ κυρίαρχα θεωρείται ως «καθαρά ανατομικό» ή
«φυσιολογικό» ζήτημα, τελικά, άλλοι παράγοντες, που σχετίζονται με την αντίληψη και τη διαχείριση του έμφυλου σώματος,
όπως η διαπαιδαγώγηση, η εξάσκηση, ο εξοπλισμός του χώρου και η ένδυση, είναι εκείνα που καθοδηγούν περισσότερο σε
έμφυλους τρόπους ούρησης. Με πολύ απλά λόγια, κατάλαβα ότι δεν είναι το γυναικείο σώμα που δεν μπορεί να «κατουρήσει
όρθιο», αλλά το σώμα που το προσπαθεί χωρίς χέρια, χωρίς δηλαδή να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα.
Συνολικά, η διατριβή απέδειξε με ένα απλό και προσιτό παράδειγμα ότι οι χωρικές διαστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην
κατασκευή, την ερμηνεία και τη διαχείριση της κοινωνικής πραγματικότητας και των κοινωνικών σχέσεων, πολύ μεγαλύτερο από
αυτόν που η κυρίαρχη γνώμη, αλλά και η ακαδημαϊκή έρευνα, αναγνώριζε. Ένας ασήμαντος χώρος μπορεί να κρύβει αμέτρητες
σημασίες, όπως στις εξωοικιακές τουαλέτες στη Θεσσαλονίκη (του 2008) χωροποιούνταν συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις και
πολιτισμικές αντιλήψεις, καθορίζοντας την αστική πραγματικότητα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η διατριβή συνεισφέρει στην
απόδειξη ότι η συνομιλία της κοινωνικής ανθρωπολογίας με την αρχιτεκτονική αποδίδει σε μία καλύτερη κατανόηση και των δύο.
Και θα ήθελα να πιστεύω ότι η επιλογή του χώρου των τουαλετών αποτελεί πλέον ένα απλό και ευχάριστο αλλά ισχυρό
παράδειγμα για τους/τις ανθρωπολόγους που θέλουν να μιλήσουν για το χώρο και για τους αρχιτέκτονες και τις αρχιτεκτόνισσες
που επιθυμούν να μιλήσουν για τις κοινωνικές διαστάσεις του.

Μετά το διδακτορικό
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Μετά το διδακτορικό και την απομόνωση της συγγραφής, βγήκα ξανά στη ζωή, με χαρά, αυτοπεποίθηση, όρεξη για δουλειά και
πολιτικές απόψεις με επιστημονικό υπόβαθρο. Η προσωπική μου ζωή, που ήταν σε παύση, και η ακαδημαϊκή απογειώθηκαν, ενώ
η επαγγελματική ζωή πέρασε μια μεγάλη φουρτούνα.
Είμαι δημόσιος υπάλληλος από το 2001 και ταυτόχρονα σπούδαζα. Τα τυπικά προσόντα που μου προσέφεραν οι μεταπτυχιακές
και διδακτορικές σπουδές είχαν σημαντικές επιδράσεις ‒αρχικά, επιπτώσεις‒ στα επαγγελματικά. Σε δύο δημόσιους φορείς
όπου εργαζόμουν διαδοχικά, αρκετές συναδέλφισσες και κάποιοι συνάδελφοι βοήθησαν εξαιρετικά στην ολοκλήρωση των
σπουδών μου τις οποίες παρακολουθούσαν μέσα από τις αφηγήσεις μου με ενδιαφέρον. Αντιθέτως, και παρά τα νομοθετημένα
κίνητρα για τη διά βίου εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων, οι σπουδές μου όχι απλώς δεν αξιοποιήθηκαν, αλλά μπορώ να πω
ότι δεν ήταν καθόλου επιθυμητές από τη Διοίκηση.
Ολοκληρώνοντας τη διδακτορική διατριβή μου, φαινόταν να συνεχίζει μια ακαδημαϊκή πορεία με προσκλήσεις από
πανεπιστήμια, συνέδρια και ερευνητικές προτάσεις, όπου παρουσίαζα την εργασία μου, ετοίμαζα δημοσιεύσεις και ήδη
σκεφτόμουν νέα θέματα για έρευνα. Τότε με τράβηξε βίαια το εργασιακό μου πλαίσιο και κατάφερε να με απομακρύνει. Αρχικά,
η εξελικτική υποβάθμιση και ο έντονος αποκλεισμός δεν με ένοιαζαν γιατί αφοσιώθηκα περισσότερο στα ακαδημαϊκά. Όμως, στη
συνέχεια, αντιμετώπισα στέρηση δικαιωμάτων, των αδειών κυρίως, και ψυχολογική βία, που έφτασε ακόμη και σε σωματική (βία)
από τον τότε διευθυντή μου. Η ατιμώρητη επίδειξη εξουσίας και δύναμης με όριο τη σωματική βία με έφερε κι εμένα στα ψυχικά
όριά μου· έτσι, δεν μπορούσα παρά να εμπλακώ σε έναν αγώνα που εκθέτει την ύπαρξη και τους τρόπους καταστολής του
διαφορετικού στον σύγχρονο δημόσιο τομέα. Έναν αγώνα όπου, ενώ συνειδητά προσπάθησα να εμπλέξω όσο το δυνατόν
περισσότερους οργανισμούς, δομές, υπηρεσίες και θεσμικά πρόσωπα, η μόνη θεσμική βοήθεια που τελικά έλαβα ήταν από τη
γραμμή SOS «κατά της βίας, υπέρ των γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Δυσκολεύτηκα, τότε αλλά και τώρα, να
πιστέψω και να αποδεχτώ ότι η ζωή με έφερνε να αντιμετωπίσω στην πράξη αυτά που σπούδαζα. Θεωρούσα ότι, αφού «τα
σπούδασα», δεν θα έπρεπε να μου συμβαίνουν, και αναρωτιόμουν μήπως θεωρώ ότι μου συμβαίνουν επειδή ακριβώς «τα
σπούδασα». Ωστόσο, τα όπλα μου σε αυτό τον αγώνα ήταν τα εργαλεία πλοήγησης που έλαβα από τις σπουδές του φύλου.
Συγκεκριμένα, οι σπουδές του φύλου με είχαν εφοδιάσει με εργαλεία για την αναγνώριση των ευρύτερων δομών εξουσίας και
ελέγχου και της θέσης μου και των άλλων συμμετεχόντων σε αυτό. Με εργαλεία για την κατανόηση των κυρίαρχων αντιλήψεων και
την αποδοχή όλων των ρόλων και στάσεων. Με εργαλεία για την αποταύτιση από προσωπική ενοχή ή ήττα. Και με εργαλεία για
μια διαρκή αναστοχαστική στάση που, από τη μια πλευρά, βοηθούσε στη ψυχική ισορροπία, μετατρέποντας την κατάσταση σε
μια ενδιαφέρουσα επιτόπια έρευνα, σε μια διαρκή παρατήρηση, μια συνειδητή παρουσία, μια διαλογιστική στάση, και από την
άλλη, οδηγούσε στην τήρηση ηθικής στάσης, στην απόφαση δηλαδή να μην ασκήσω ή να υποκινήσω κι εγώ βία, πράγμα που
δυσκόλεψε την κατάσταση, αλλά τελικά παρέμεινε και η μόνη ικανοποίηση.
Όσον αφορά το πρακτικό αποτέλεσμα, ο κακοποιητής πήρε μία άτυπη προαγωγή και αργότερα σύνταξη, και σε εμένα, μόνο
αφού συστρατεύτηκε στο πλευρό μου ένας δυνατός άντρας σύμμαχος, επιτράπηκε να πάρω μετάταξη σε ένα μικρότερο δημόσιο
οργανισμό, μακριά από την πόλη, κάτι όμως που επιθυμούσα.
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Παρά την επιτυχή για μένα έκβαση, η ιστορία είχε αφήσει ένα αγκάθι, μία αίσθηση αποτυχίας, μέσα μου, καθώς η προσωπική
ενδυνάμωση και οι θεσμοθετημένες οδοί αντιμετώπισης είχαν ισχνά αποτελέσματα, σε αντίθεση με την παρουσία ενός άντρα στο
πλευρό μου, που έδρασε καταλυτικά στην «εξαφάνιση» του προβλήματος. Αυτό το αγκάθι έμεινε για χρόνια, μέχρι μετά την
παρουσίαση της πρώτης εκδοχής αυτού του κειμένου στην προαναφερθείσα ημερίδα, όπου η διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό του
φύλου και επίσης συμμετέχουσα στην ημερίδα Αλεξάνδρα Μπακαλάκη διέκρινε την ανάγκη και είχε την καλοσύνη να μοιραστεί
μαζί μου μια δική της αντίστοιχη τραυματική εμπειρία, στην οποία καταλυτική επίσης ήταν η συστράτευση ενός άντρα.
Μόνο τότε έφυγε το αγκάθι, αφού κατανόησα ότι δεν είχα την υποχρέωση να επιλύσω την κατάσταση της έμφυλης βίας που
βίωνα με τον καλύτερο θεωρητικά τρόπο, αλλά μόνο να κάνω ότι καλύτερο μπορώ, δεδομένων των καταστάσεων, όπως και έκανα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι, αν τα εφόδια της οπτικής του φύλου είναι χρήσιμα εργαλεία πλοήγησης για την
επαγγελματική ζωή, στην προσωπική τα θεωρώ πλέον απαραίτητα. Με βοήθησαν σε γυναικολογικά προβλήματα, στην
εγκυμοσύνη και στον τοκετό, όπου, νομίζω, απέφυγα πολλές παγίδες του ιατρικού κόσμου, αλλά επανέρχομαι συνεχώς σε αυτά
κυρίως στο πλαίσιο της μητρικής μου ιδιότητας, εντός του οποίου παρατηρώ και βοηθώ τη μικρή μου να επεξεργάζεται την
πληθώρα των κανονιστικών για το φύλο κοινωνικών και πολιτισμικών επιταγών που δέχεται.

Επίλογος
Η πρόσκληση να συμμετάσχω στην ημερίδα με βρήκε σε πολυετή απόσταση από τα ακαδημαϊκά και η αναστοχαστική της οπτική
αποτέλεσε ευκαιρία να εκφραστούν η ευγνωμοσύνη, η αγάπη και η χαρά εν μέσω επιστημονικού Λόγου. Μέσα από το προσωπικό
παράδειγμα, η εισήγηση στην ημερίδα στόχευσε στο να δείξει ότι οι σπουδές φύλου προσέφεραν σε μία τουλάχιστον από τις
συμμετέχουσες σημαντικά και άκρως επίκαιρα εργαλεία πλοήγησης στις δύσκολες, γρήγορες και ενδιαφέρουσες
κοινωνικοϊστορικές συγκυρίες των τελευταίων χρόνων. Παράλληλα, ήταν μια έμμεση αναγνώριση του ρόλου των συνομιλιών στην
ανθρωπολογική έρευνα και ένας καλοδεχούμενος από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στην ημερίδα πειραματισμός
στον αναστοχασμό. Όμως, δεν ήταν απλό και εύκολο εγχείρημα καθώς ενείχε εσωτερική εργασία σε σχέση με τη δημόσια έκθεση
του προσωπικού ως αυταρέσκεια και ως αφέλεια προς τις πιθανές κακόβουλες χρήσεις των προσωπικών πληροφοριών.
Διακυβεύματα μεγαλύτερα στην παρούσα δημοσίευση, αλλά ταυτόχρονα ενταγμένα στην ασφάλεια της ακαδημαϊκής αγκαλιάς
των σπουδών του φύλου στη σύγχρονη ελληνική συνθήκη. Την ακαδημαϊκή αγκαλιά που ξαναβρήκα με τη συμμέτοχη μου στην
ημερίδα.
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Διερευνώντας το σεξ στο «σπίτι»: Το πολιτικό, το προσωπικό και το πεδίο της έρευνας

Άννη Σιμάτη

Περίληψη

Το θέμα της ημερίδας, η οποία υπήρξε η αφορμή για το παρόν κείμενο, αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση της σχέσης
μεταξύ επιστημονικού, προσωπικού και πολιτικού. Εμπνεόμενη από αυτήν τη θεματική, επιχειρώ στο παρόν κείμενο να αφηγηθώ
πώς η επιθυμία, οι πολιτικές βεβαιότητες, και το πεδίο της έρευνας αλληλοεπηρρεάστηκαν και αλληλοδιαμορφώθηκαν.
Χρησιμοποίησα, κατά κύριο λόγο, ως αναλυτικά εργαλεία τους προβληματισμούς της αναστοχαστικής ανθρωπολογίας σχετικά με
την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα του ανθρωπολόγου ως κοινωνικού επιστήμονα, και της φεμινιστικής κριτικής που
αφορά σις σημασίες της εκ προοιμίου παραδοχής του φύλου του ερευνητή ως αρσενικού και για αυτό ουδέτερου. Εντέλει,
συνομιλώ με τις πολιτικές του συναισθήματος και του τραύματος που αφορά ζωές κουίρ, έκκεντρες και συχνά αποσιωπημένες ή
περιθωριοποιημένες.

όταν το «εγώ» επιζητεί να δώσει αναφορά για τον εαυτό του
τότε θα πρέπει κατ’ ανάγκην να κάνει κοινωνική θεωρία.
JUDITH BUTLER,

Λογοδοτώντας για τον εαυτό, 2005, σελ. 19.
Η απόλαυση της αναγνώρισης ότι ίσως κάποια πρέπει να υποστεί τις ίδιες συνειδητοποιήσεις,
να επιστρέψει στις ίδιες θεματικές στη δουλειά της, να ξαναμάθει τις ίδιες συναισθηματικές αλήθειες
όχι επειδή κάποια είναι χαζή, ή πεισματάρα, ή ανίκανη να αλλάξει, αλλά επειδή τέτοιες επανεξετάσεις συνιστούν τη ζωή.
MAGGIE NELSON,

The Argonauts, 2015, σελ. 112, μετάφραση δική μου.
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Η συγγραφή αυτού του κειμένου είχε ως αφορμή την ημερίδα για τα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία και
Πολιτισμός» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ αποτελεί μια επεξεργασμένη
εκδοχή της συμμετοχής μου σε αυτή την ημερίδα. Όπως αναφέρει η Μάγκι Νέλσον (Maggie Nelson) στο παραπάνω απόσπασμα,
το να επανέρχομαι στις ίδιες σχέσεις, να επαναλαμβάνω και να μαθαίνω ξανά τα ίδια και τα ίδια είναι αυτό που συνιστά τη ζωή.
Το κείμενο αυτό αποτελεί μια τέτοια προσπάθεια επιστροφής και επανεξέτασης τόσο των χρόνων που υπήρξα μεταπτυχιακή
φοιτήτρια του τμήματος όσο και της ίδιας της εθνογραφικής έρευνας που διεξήγαγα, των αφορμών, των προσεγγίσεων, των
αναλυτικών και θεωρητικών εργαλείων που με καθοδήγησαν, της δικής μου θέσης, εντέλει, εντός του πεδίου της έρευνας και του
πώς η δική μου υποκειμενικότητα επηρέασε και διαμόρφωσε το ίδιο το πεδίο. Το παρόν άρθρο αποτελεί επίσης μια επιστροφή
σε όσα μοιράστηκα στην ημερίδα του Μαΐου, ένα ξαναδιάβασμα και μια αναδιαμόρφωσή τους.
Προερχόμενη από το χώρο των ιστορικών σπουδών και από τις φεμινιστικές πολιτικές της Αριστεράς, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια
του προγράμματος «Γυναίκες και Φύλα» τότε, το 2008, ήμουν πολύ σίγουρη ότι οι λόγοι που με οδήγησαν στην επιλογή του ήταν
πολιτικοί. Πολιτικοί με τον τρόπο που αυτή η έννοια περικλείει τον ίδιο το βίο, τις πολιτικές της ζωής, την επιθυμία, την εαυτή και
την ιστορία της, την τοποθέτησή της στον κόσμο. Όταν, κάποια χρόνια νωρίτερα, οι φεμινιστικές πολιτικές είχαν μπει στη ζωή
μου, ένιωσα πως καλύπτουν την ανάγκη να μάθω τα πώς και τα γιατί βιωμένων αδικιών. Σε μια συνέχεια αυτής της σχέσης μπήκαν
στη ζωή μου και οι σπουδές φύλου. Αργότερα βρήκα κομμάτια της εαυτής μου στα λόγια της Ανν Τσβέτκοβιτς (Ann Cvetkovich)
(2003, σελ. 2), όταν διάβασα ότι η διανοητική ζωή αποτελεί ένα εργαλείο επιβίωσης για εκείνη, ένα εργαλείο αναγνώρισης και
ένταξης της καθημερινότητας εντός του ευρύτερου κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου, χωρίς την απώλεια και την υποβάθμιση
του καθημερινού και του συνηθισμένου.

Φεμινισμοί και ανθρωπολογία
Θα αναφερθώ αρχικά στη σχέση μου με τους φεμινισμούς, όπως διαμορφώθηκε μέσα από την επαφή μου με την επιστήμη της
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Όπως αναφέρει η Μέριλιν Στράδερν (Marilyn Strathern), οι φεμινιστικές πολιτικές προσέφεραν
εργαλεία για την κατανόηση συγκεκριμένων ιεραρχιών και περιορισμών και για την προσπάθεια αλλαγής τους. Η σχέση τους όμως
με την ανθρωπολογική έρευνα και θεωρία δημιούργησε νέα πεδία προβληματισμού (Strathern, 1987). Ο φεμινισμός, ή οι
φεμινισμοί, μέσα στο και σε αντιπαράθεση με το πατριαρχικό σύστημα, συγκροτούν τον Άλλο αντιπαραθετικά. Είναι αυτός,
συνήθως οι άντρες ή οι πατριαρχικές δομές εξουσίας, από τον οποίο οι γυναίκες χρειάζεται να απομακρυνθούν, ώστε να
ανακαλύψουν και να βιώσουν τη δική τους καταπιεσμένη από αυτόν εμπειρία. Αντιθέτως, σύμφωνα με τη Στράδερν, ο Άλλος της
ανθρωπολογίας είναι πάντα ένας άλλος προς διερεύνηση και εξερεύνηση, ένας πολιτισμικός Άλλος, με τον οποίο η ερευνήτρια
αναζητά αυτή τη σχέση.
Για την Ενριέτα Μουρ (Henrietta Moore), τόσο η κοινωνική ανθρωπολογία όσο και ο φεμινισμός διαχειρίζονται το ζήτημα της
διαφοράς. Η φεμινιστική κριτική έφερε την ανθρωπολογική έρευνα αντιμέτωπη με τις ανδρικές και δυτικοκεντρικές της
προκαταλήψεις όσον αφορά την αναπαράσταση των γυναικών, με αποτέλεσμα την κριτική στην ίδια την ανθρωπολογική θεωρία
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και στα μεθοδολογικά της εργαλεία (Moore, 1988). Αρχικά, για την κοινωνική ανθρωπολογία, η πολιτισμική διαφορά δεν είναι
αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων ή παραξενιά κάποιων πολιτισμικών άλλων, αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο της
πολιτισμικής μοναδικότητας. Η ανθρωπολογία είχε πάντα ως ερευνητικά της ενδιαφέροντα τη συγγένεια, τις τελετουργίες, την
οικονομία και το φύλο, όπως οργανώνονται, συγκροτούνται και βιώνονται μέσω του πολιτισμού, και οι διαφορές που έχουν
παρατηρηθεί έχουν οριστεί ως πολιτισμικές διαφορές. Το πρόβλημα με αυτή την αντίληψη, σύμφωνα με τη Μουρ, είναι ότι η
πολιτισμική διαφορά αποτελεί μια διαφορά ανάμεσα σε άλλες. Η φεμινιστική ανθρωπολογία έχει αναγνωρίσει αυτή την
ανεπάρκεια καθώς οργάνωσε τα θεωρητικά της ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους που η οικονομία, η συγγένεια, η τελετουργία
και η εμπειρία έχουν δομηθεί μέσω του φύλου περισσότερο από το να ρωτάει πώς το φύλο βιώνεται και δομείται μέσω του
πολιτισμού (Moore, 1988, σελ. 9).
Η ίδια καταγράφει τρία στάδια στη σχέση μεταξύ φεμινισμού και ανθρωπολογίας. Αρχικά, η φεμινιστική ανθρωπολογία ασκεί
κριτική στις ανδρικές προκαταλήψεις εντός της επιστήμης και εφιστά την προσοχή στην παραμέληση ή/και τη διαστρέβλωση των
γυναικών και των δραστηριοτήτων τους. Στη δεύτερη φάση, η ανθρωπολογία των γυναικών επανεξετάζει κριτικά την οικουμενική
κατηγορία «γυναίκα», με αποτέλεσμα την καθιέρωση νέων προσεγγίσεων και νέων θεωρητικών ερωτημάτων. Είναι η φάση στην
οποία η μελέτη των γυναικών δίνει τη θέση της στην έρευνα για το φύλο. Κατά τη τρίτη περίοδο της σχέσης φεμινισμού και
ανθρωπολογίας, σύμφωνα με τη Μουρ, η φεμινιστική ανθρωπολογία αποδέχεται και λαμβάνει υπόψη της τις πραγματικές
διαφορές μεταξύ γυναικών. Μεριμνά για τους τρόπους με τους οποίους η φυλετική / εθνική διαφορά κατασκευάζεται μέσω του
φύλου, πώς ο ρατσισμός διαχωρίζει την εμπειρία της έμφυλης ταυτότητας και πώς η τάξη διαμορφώνεται από το φύλο και την
φυλή. Η φεμινιστική ανθρωπολογία, κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν αναδιαμορφώνει μόνο την ανθρωπολογική θεωρία αλλά και τη
φεμινιστική, καθώς η ανθρωπολογία είναι σε θέση να προσφέρει στο φεμινισμό την κριτική που αφορά την αποδόμηση της
οικουμενικής κατηγορίας «γυναίκα», όπως και διαπολιτισμικά δεδομένα που αποδεικνύουν την ύπαρξη δυτικών και
αποικιοκρατικών στερεοτύπων εντός της φεμινιστικής θεωρίας, όπως και εντός της επιστήμης της ανθρωπολογίας. Εντέλει, η τρίτη
αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη του εργαλείου της ομοιότητας και την προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας
φεμινιστικής ανθρωπολογίας βασισμένης στη διαφορά (Moore, 1988, σελ. 11).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν είναι δύσκολη ή άβολη η σχέση μεταξύ ανθρωπολογίας και φεμινιστικής πολιτικής, είναι επίσης
αναπόφευκτη και δημιουργική. Σύμφωνα με το αίτημα της αναστοχαστικής ανθρωπολογίας (Clifford & Marcus, 1986, Marcus &
Fischer, 1986 κ.ά.), είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση στην εθνογραφία τόσο της φωνής της/του ανθρωπολόγου και των
ανθρώπων, στις οποίες αναφέρεται η εκάστοτε εθνογραφία, όσο και των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επηρεάζουν την
εθνογραφία. Οι φεμινιστικές και αντιαποικιοκρατικές κριτικές εντός της ανθρωπολογικής επιστήμης (Παπαηλία, 2016), όπως και
οι θεωρίες του Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault) (1991) σχετικά με τη σχέση της εξουσίας και την παραγωγή γνώσης αποτέλεσαν
έμπνευση για ανθρωπολόγους που θεώρησαν σημαντική την αναγνώριση της θέσης τους στο πεδίο και την κριτική του ιδανικού
της αντικειμενικότητας και ουδετερότητας του ερευνητικού βλέμματος.
Η ηγεμονική και κυρίαρχη ουσιοκρατική αντίληψη για τη σεξουαλικότητα θεωρεί τις ερωτικές σχέσεις ως τον ιδανικό, ιδιωτικό
τόπο όπου το άτομο μπορεί να εκφραστεί υπακούοντας μόνο στα «αυθόρμητα», «έμφυτα», ατομικά συναισθήματα και
επιθυμίες (Γιαννακόπουλος, 2006, σελ. 19). Στα πρώτα μου ερευνητικά βήματα, επηρεασμένη κι εγώ από την παραπάνω
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αντίληψη για τη σεξουαλικότητα, δυσκολευόμουν να ρωτήσω τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές μου για τις σεξουαλικές
πρακτικές και φαντασιώσεις τους. Αρκετά χρόνια μετά, οι αφηγήσεις αυτές έκαναν ορατή τη σύνδεση τους με τη συγκρότηση των
έμφυλων ταυτοτήτων των υποκειμένων και προσέφεραν έναν πλούτο εμπειριών, τρόπων συγκρότησης εαυτού και συσχέτισης
μεταξύ της σεξουαλικότητας και του φύλου. Ο διαχωρισμός του βιολογικού από το κοινωνικό φύλο, η προβληματικοποίηση του
ίδιου του βιολογικού και των τρόπων συγκρότησής του ανέδειξαν τη μελέτη της σεξουαλικότητας ως ξεχωριστό και συνάμα άμεσα
εμπλεκόμενο με την παρασκευή του φύλου πεδίο, για να αναδειχτούν κρίσιμες αντιστοιχίες ανάμεσα στο ατομικό και το πολιτικό
σώμα (Αστρινάκη, 2011). Όπως έχει ισχυριστεί και η Γκέιλ Ρούμπιν (Gayle Rubin), το φύλο και η σεξουαλικότητα σχετίζονται,
αλλά δεν ταυτίζονται (Rubin, 2006).
Στον τομέα της ανθρωπολογίας, η Έστερ Νιούτον (Esther Newton), μεταξύ άλλων, έχει γράψει ότι ο ανθρωπολόγος, με το να μην
προβληματοποιεί στα κείμενά του τη σεξουαλικότητά του, καθιστά το ανδρικό φύλο και την ετεροφυλοφιλία ως πολιτισμικά
δεδομένα, ως μη σημαδεμένες κατηγορίες (Newton, 2006, σελ. 573). Αποτελεί έναν ακόμη τρόπο διαχωρισμού του σώματος από
το πνεύμα, της ιδιωτικής από τη δημόσια σφαίρα, του αντικειμενικού και οικουμενικού από το συγκεκριμένο, το μερικό, το
συναισθηματικό και θεωρούμενο ως άνευ ή μείζονος σημασίας. Το σώμα της ανθρωπολόγου όμως, οι ανάγκες, οι επιθυμίες, οι
πολιτικές του είναι παρόν στο πεδίο, ακόμα κι αν δεν αναγνωρίζεται αυτό ρητά.

Επιστρέφοντας αναστοχαστικά στο πεδίο της έρευνας
Αντλώντας αναλυτικά εργαλεία από τις παραπάνω θεωρίες και θεωρώντας δεδομένο ότι η ερωτική υποκειμενικότητα της
ανθρωπολόγου είναι επιστημολογικά παραγωγική (Kantsa, 2000, σελ. 59), προσπαθώ κι εγώ να θέσω την εαυτή μου, ως
ανθρωπολόγο και ερευνήτρια, σε μια αναστοχαστική διαδικασία. Όπως ανέφερα παραπάνω, οι φεμινιστικές πολιτικές
προσέφεραν τα αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση εμπειριών που από νωρίς με τοποθετούσαν ‒κάποιες φορές, ρητά‒,
λόγω φύλου αλλά και σεξουαλικότητας, στο πεδίο της ετερότητας και της μη πλήρους ικανότητας. Ο καταπιεστικός Άλλος, ο Άλλος
του φεμινισμού, αυτός που φέρει την εξουσία, υπήρξε όμως πάντα και σύντροφος, ερωτικός ή μη, για να μετασχηματιστεί
αργότερα σε πεδίο ανθρωπολογικής διερεύνησης. Από την αρχική μου έρευνα για τη διπλωματική εργασία στο ΠΜΣ «Γυναίκες
και Φύλα», τότε, σχετικά με τους τρόπους συγκρότησης τρανς ανδρισμών στην Ελλάδα, μέχρι την έρευνα για τη διδακτορική
διατριβή μου σχετικά με τους τρόπους συγκρότησης όχι μόνο ανδρισμών, αλλά και της ερωτικής επιθυμίας ως έμφυλα
διαφοροποιημένης, εντός των γυναικείων ομοερωτικών σχέσεων, κινήθηκα αρχικά εντός των τειχών της ανθρωπολογίας «οίκοι»
(Γκέφου-Μαδιανού, 1993α). Σε εγγύτητα, δηλαδή, με τις δικές μου εμπειρίες, επιθυμίες και κοινότητες ανθρώπων. Όπως θα έλεγε
και η Έστερ Νιούτον, μεταξύ άλλων ανθρωπολόγων που ασχολήθηκαν και ενέπνευσαν τις σπουδές φύλου, σεξουαλικότητας και
την κουίρ θεωρία (Fuss, 1989 κ.ά.) «… η διανοητική και δημιουργική δουλειά εμπνεόταν πάντοτε από και απευθυνόταν σε ένα
εσωτερικό κοινό αγαπημένων μου ανθρώπων, πληροφορητών και μεντόρων. Οι πιο δυνατές έλξεις γέννησαν την πιο δημιουργική
ενέργεια, σαν να ήταν η δουλειά μια μορφή ερωτοτροπίας και αποπλάνησης» (Newton, 2006, σελ. 592).
Αν και η ύπαρξη της λεσβιακής αρρενωπότητας, της μπουτς ταυτότητας, έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες εθνογραφίες που
έχουν ασχοληθεί ερευνητικά με τον γυναικείο ομόφυλο ερωτισμό στην Ελλαδα (Kantsa, 2000, σσ. 167, 247, Kirtsoglou, 2001, σσ.
145-147), θεωρώ ότι η έμφυλη διάσταση της ερωτικής επιθυμίας και οι σημασίες της εντός των ομόφυλων ερωτικών σχέσεων σε
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διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα δεν έχουν ερευνηθεί διεξοδικά. Όπως έχει επισημάνει και η Βενετία
Καντσά, η διεξοδική αναφορά σε θέματα ερωτικών σχέσεων απουσιάζει και καταγράφεται από τη σημερινή οπτική ως έλλειψη
(Καντσά, 2010, σελ. 16). Αυτή η διερεύνηση υπήρξε ο κύριος ερευνητικός μου στόχος κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Ένας άλλος,
λιγότερο εμφανής, υπήρξε και η δικαίωση της δικής μου επιθυμίας. Ως ένα θηλυκό και θηλυπρεπές άτομο που έλκεται από άλλα
θηλυκά αλλά ανδροπρεπή άτομα, ένιωθα αόρατο και ταυτόχρονα πανταχού παρόν το παραπάνω επιθυμητικό σχήμα που
συγκροτείται βάσει της έμφυλης διαφοράς. Η απουσία αυτή, μαζί με την κριτική του λεσβιακού φεμινισμού ως αποτέλεσμα
έλλειψης γνώσης (Faderman, 1992, σελ. 160), μίμηση της ετεροφυλοφιλίας (Goleman Wolf, σελ. 40) και ως έλλειψη αποδοχής
του γυναικείου φύλου, μου έστρεψαν την προσοχή στα πώς και τα γιατί της σημασίας αυτής της κριτικής. Ήδη το πρώτο λεσβιακό
φεμινιστικό περιοδικό στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η Λάβρυς, αναφέρεται κριτικά και υποτιμητικά στο «κλισέ
της αντρογυναίκας» και στους ρόλους του άντρα και της γυναίκας εντός της σχέσης. Το πεδίο της έρευνας ανέδειξε ότι γυναίκες
που ενηλικιώθηκαν τη δεκαετία του ’90 κρατούσαν αποστάσεις από τις «νταλίκες και τα γυναικάκια τους», που αξιολογούνται ως
παλιομοδίτικες, ξεπερασμένες, λαϊκές, παραβιαστικές, βίαιες και αλκοολικές, μεταξύ άλλων. Η «νταλίκα», ο «νταλικέρης», ο
«λαχαναγορίτης» ή πιο αγγλόφωνα η μπουτς, με άλλα λόγια η «βαριά», λαϊκή και ανδροπρεπής λεσβία, οι σημασίες και οι
νοηματοδοτήσεις της, όπως και η έμφυλη διαφορά ως παράγοντας κινητοποίησης της ερωτικής επιθυμίας, υπήρξαν οι κεντρικές
κατηγορίες ανάλυσης της έρευνας που διεξήγαγα στην Αθήνα. Όταν έψαχνα την «νταλίκα», οι φεμινιστικοί χώροι με έστειλαν στα
λεσβιακά / γυναικεία μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης, εκτός πολιτικών χώρων δηλαδή, ενώ και εκεί ακόμη μου προτάθηκε πως η
«νταλίκα» συχνάζει αλλού, κυρίως στο παρελθόν. Ένα παρελθόν προσωπικό, ιστορικό, κοινωνικό, εθνικό και πολιτισμικό.
Το παρελθόν, βέβαια, όπως έδειξε και το πεδίο της έρευνας, δεν συνδέεται απαραίτητα με μια πραγματική χρονικότητα, αλλά με
τις αντιλήψεις περί προόδου, απόκτησης γνώσης και πολιτικής συνείδησης, όπως και κοινωνικής / ταξικής εξέλιξης και
κατηγοριοποίησης. Το όνομα «νταλίκα», με τις αρνητικές και ταξικές συνδηλώσεις του, εμφανίστηκε, σύμφωνα με το πεδίο της
έρευνας, σε μια περίοδο, τη δεκαετία του ’90, κατά την οποία η Ελλάδα ολοκλήρωνε την ευρωπαϊκή της ένταξη,
μεσοαστικοποιούνταν και βίωνε με αγωνία την ανάγκη πολιτισμικής διαφοροποίησης της από τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες της
Χερσονήσου (Βούλγαρης, 2008· Todorova, 2009· Zestanakis, 2017). Οι «νταλίκες και τα γυναικάκια τους» έμοιαζαν σε αυτό το
πλαίσιο απολιθώματα ενός φτωχού, καταπιεστικού και ανεπιθύμητου παρελθόντος.
Όσον αφορά την ταξική διάσταση του ονόματος «νταλίκα», ο έντονος διαχωρισμός μεταξύ ανδρισμού και θηλυκότητας συνήθως
συνδέεται με την εργατική τάξη, που θεωρείται στερημένη «γνώσης» σχετικά με περισσότερο σύγχρονες αντιλήψεις για το φύλο,
ενώ η έμφυλη συμπεριφορά της μεσοαστικής τάξης χαρακτηρίζεται είτε μη έμφυλη, είτε εμφυλοποιημένη με ένα πιο αποδεκτό
και απελευθερωμένο τρόπο (Lawer 2000, σελ. 124· Γιαννακόπουλος, 2019). Επίσης, ταξικές όπως και φυλετικές νοηματοδοτήσεις
συνδέουν την παθολογικοποίηση της ανδροπρεπούς γυναίκας με τους αποικιοκρατικούς λόγους του 19ου αιώνα, που ορίζουν ως
ανδροπρεπείς και άρα υπόπτου ηθικής τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των αποικιοκρατούμενων χωρών (McClintok, 1995·
Ηart, 1994· Skeggs, 2000).
Δεδομένης της για χρόνια αρνητικής στάσης του λεσβιακού φεμινισμού, τόσο στη βόρεια Αμερική όσο και στη δυτική Ευρώπη,
για τους ετερόφυλους ρόλους που θεωρείται ότι αναπαράγει το μπουτς και φαμ ζευγάρι, το πεδίο της έρευνας προέκυψε και ως
ένα αποτέλεσμα διερώτησης σχετικά με το πώς το προσωπικό γίνεται πολιτικό και πώς επηρεάζεται η ερωτική επιθυμία και
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φαντασίωση από αυτή την πολιτικοποίηση. Οι προβληματισμοί αυτοί δεν είναι καινούργιοι. Ήδη από τη δεκαετία του ’80 στις
ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των «πολέμων του σεξ», των άγριων διαμαχών σχετικά με τις γυναικείες σεξουαλικές απολαύσεις και
κινδύνους (Nestle, 1992· Γιαννακόπουλος, 2006) οι φεμινίστριες, ετεροφυλόφιλες και ομοφυλόφιλες που ήταν υπέρ του σεξ
επιχειρηματολογούσαν για τη σημασία της επιθυμίας και της φαντασίωσης, για τις ταξικές και φυλετικές διαφορές που
διαφοροποιούσαν και διαφοροποιούν τη γυναικεία εμπειρία. Φεμινίστριες θεωρητικοί όπως η Γκέιλ Ρούμπιν (2006) και η Τζόαν
Νεστλ (Joan Nestle) (1992) έκαναν κριτική στην τάση αυτή που ήθελε το φεμινισμό να προσβλέπει σε μια καθαρή από την
πατριαρχία σεξουαλικότητα, απαγορεύοντας πρακτικές και φαντασιώσεις, που θα μπορούσαν να τη βρομίσουν. Οι ίδιες όπως
και η Άμπερ Χόλιμπο (Amber Hollibaugh), μεταξύ άλλων, κριτίκαραν την αποερωτικοποίηση της γυναικείας ομοφυλοφιλίας, σε
μια προσπάθεια απελευθέρωσης της λεσβιακότητας από το στίγμα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Υποστήριξαν ότι η πολιτική
αυτή αμβλύνει το δυναμισμό της ερωτικής επιθυμίας (Rubin, 2006· Nestle, 1992· Hollibaugh, 2000 κ.ά.). Συγκεκριμένα, η Τζόαν
Νεστλ (1992) αναρωτιόταν την περίοδο αυτή αν οι λεσβίες που έζησαν το ’50 και το ’60, ως μπουτς και φαμ στις εργατικής τάξης
κοινότητες των μπαρ στις ΗΠΑ, έκαναν καλά να αφήσουν τις φεμινίστριες από το ’70 και μετά να αποσεξουαλικοποιήσουν τη
λεσβιακότητα περιγράφοντάς την ως μια πράξη πολιτική παρά ως ερωτική και σεξουαλική επιθυμία. Η Χόλιμπο, εντέλει, έφτασε
στο σημείο να αναρωτηθεί αν σε αυτό το συνέδριο δημιουργήθηκε ένα πολιτικό κίνημα στο οποίο δεν μπορούσε πλέον να είναι
μέρος του, αν οι επιθυμίες της δεν ταιριάζουν με το μοντέλο του σωστού φεμινιστικά σεξ (Hollibaugh, 2000, σελ. 94).
Αυτό που παραβλέπεται στις παραπάνω φεμινιστικές πολιτικές πρακτικές οριοθετήσεις, πέρα από τις ταξικές διαφορές των
υποκειμένων, είναι η ενσώματη και συναισθηματική εμπειρία όσων θεωρούνταν ότι καταφάσκουν και αναπαράγουν τη βίαιη και
τραυματική συνθήκη της ετεροκανονικότητας. Η Ειρήνη Αβραμοπούλου ισχυρίστηκε πως το κοινωνικό τραύμα που συνεχίζει να
καθορίζει τα όρια της ετερότητας και να συγκροτεί εκ νέου μορφές ετεροποίησης δεν επιδέχεται εύκολης επίλυσης, ειδικά όταν
αυτή βασίζεται στο λογοκεντρισμό και την θεσμοποίηση (Αβραμοπούλου, 2018, σελ. 35). Η Ανν Τσβέτκοβιτς, αποφεύγοντας
κριτικά την παραπάνω λογοκεντρική θεσμοποίηση της σεξουαλικότητας και της επιθυμίας, θα προσεγγίσει την μπουτς και φαμ
σεξουαλικότητα των δεκαετιών πριν από τα φεμινιστικά κινήματα της δεκαετίας του ’70 στις ΗΠΑ ως ένα δημιουργικό τρόπο
απόκρισης και διαπραγμάτευσης του τραύματος αποπαθολογικοποιώντας τη σχέση μεταξύ τραύματος και σεξουαλικότητας χωρίς
να αρνείται απαραίτητα το πρώτο (Cvetkovich, 2003, σελ. 52). Χωρίς να καταφεύγουν στην ουσιοκρατία, οι μπουτς και οι φαμ
χρησιμοποιούν το σώμα ως τόπο διαπραγμάτευσης των κοινωνικών σχέσεων, βρίσκοντας, για παράδειγμα, μέσα στη σεξουαλική
οικειότητα του ζευγαριού πρακτικές που αντιμετωπίζουν και διαπραγματεύονται τις εμπειρίες της ομοφοβίας, της ντροπής και της
απόρριψης (Cvetkovich, 2003, σελ. 56).Η προσωπική επιθυμία και η έλλειψη αναγνώρισής της εντός των φεμινιστικών πολιτικών
των τελευταίων χρόνων, όπως τις έζησα στην Ελλάδα αλλά και μέσα από τη μέχρι τώρα εθνογραφία, ενέπνευσαν την ερευνητική
μου δραστηριότητα και καθοδήγησαν το εθνογραφικό πεδίο. Πώς, όμως, η δική μου παρουσία και υποκειμενικότητα, η
κοινωνική τάξη και η έμφυλη επιτέλεση επηρέασαν το πεδίο; Πώς επηρέασαν το ποιες γυναίκες θα πλησιάσω και θα με
πλησιάσουν, θα νιώσουμε δηλαδή μια αρχική οικειότητα, εντός του πεδίου της έρευνας; Θα επιχειρήσω μερικές απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήματα μέσα από την αφήγηση ενός εθνογραφικού συμβάντος. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου,
βρέθηκα στην «Όαση», γνωστό γυναικείο μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης και εστιατόριο στο Μεταξουργείο. Καθόμουν μόνη μου
στο μπαρ και περίμενα μια ντιτζέι που είχε ενδιαφερθεί να συμμετάσχει στην έρευνα. Όταν έμαθα ότι δεν θα δουλέψει εκείνο το
βράδυ, ούτε και θα εμφανιστεί, παρέμεινα στο μπαρ, να πιω το κρασί μου και να παρατηρήσω τις γυναικείες παρέες γύρω μου.
Από τη διπλανή παρέα, μια αρκετά αρρενωπή και μοντέρνα αθλητικά ντυμένη γυναίκα, έπειτα από κάποιες διερευνητικές ματιές
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και αφού βεβαιώθηκε πως είμαι ανοιχτή στην προσέγγιση, γύρισε προς το μέρος μου και μου τσούγκρισε το ποτήρι με το δικό της
«για να μην πίνω μόνη μου». Αργότερα με προσκάλεσαν με την παρέα της στο τραπέζι που βρήκαν να καθίσουν. Η Δανάη, η φαμ
της παρέας, ρώτησε κάποια στιγμή εμένα ποιες γυναίκες μού αρέσουν ερωτικά. Της απάντησα «οι old school μπουτς», για να
πάρω το χαρακτηρισμό «καλή παθητικούρα είσαι κι εσύ». Πέρα όμως από την έμφυλη διαφοροποίηση σε μπουτς και φαμ, σε
αρσενικές και θηλυκές λεσβίες, υπήρξαν και άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά μου που καθόρισαν ποιες γυναίκες
θα με πλησιάσουν πρώτα, με ποιες θα αποκτήσω μια πρώτη οικειότητα, ερευνητική και ερωτική. Η Λίζα, που μου τσούγκρισε για
να μην πίνω μόνη μου, υπήρξε μέλος των Cyberdykes πάρτι στα τέλη της δεκαετίας του ’90 (Καντσά, 2000, 2012), με τατουάζ με
στίχους της Peaches (σεξουαλικά προβοκατόρικης κουίρ καλλιτέχνιδας της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής). Η Νικάνδρα, με την
οποία πέρασα αρκετές ώρες στο μπαρ «Μαγική Αυλή», το οποίο αποτέλεσε ένα από τα κύρια μέρη όπου διεξήχθη η έρευνα
πεδίου, είχε για τατουάζ ένα αλφάδι σε κύκλο (χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτικού ρεύματος της αναρχίας) στην κοιλιά της.
Εκ πρώτης, θα μπορούσα να πω ότι δεν ήταν ακριβώς οι λαϊκές γυναίκες που έψαχνα ή πίστευα ότι θα βρω, με βάση τα δικά μου
στερεότυπα, στα λεσβιακά μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης, γυναίκες δηλαδή που, εκτός από εργατικής τάξης, θα ακούνε κυρίως
ελληνική λαϊκή μουσική. Από την άλλη, δεν ήταν και οι φεμινίστριες που γνώριζα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στις φεμινιστικές
και κουίρ ομάδες στις οποίες συμμετείχα, και έγιναν οι πρώτες σημαντικές μου συνομιλήτριες.

Επίλογος
Η σχέση μεταξύ φεμινιστικών πολιτικών και κοινωνικής ανθρωπολογίας, η σχέση μεταξύ σεξουαλικότητας και ανθρωπολογικής
έρευνας, ως παράγοντας επιρροής στο εθνογραφικό πεδίο αλλά και ως κινητήρια δύναμη για την ίδια την ανθρωπολογική
έρευνα, η σχέση φεμινιστικών πολιτικών με την επιθυμία, αλλά και η σχέση της επιθυμίας με ταξικές διαφορές και κοινωνικές και
ιστορικές μεταβολές, αποτελούν μια σειρά από άβολες όσο και δημιουργικές σχέσεις. Οι άξονες που διαπερνούν τις παραπάνω
συσχετίσεις, το φύλο, η σεξουαλικότητα, το σώμα και οι αισθήσεις, διαπλέκονται σφιχτά με τραυματικές εμπειρίες που
προέρχονται από την έμφυλη ιεραρχία και τη θεσμοθετημένη κοινωνικά ετεροκανονικότητα, με ένα τραύμα το οποίο πολλές
φορές μοιάζει αόρατο επειδή είναι περιορισμένο στην οικιακή και ιδιωτική σφαίρα (Cvetkovich, 2003, σελ.3)
Οι κυρίαρχες φεμινιστικές πολιτικές προηγούμενων δεκαετιών στην προσπάθεια αποτίναξης της παθολογίας, της τραυματικής
ονοματοδοσίας, που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει την ομοφυλοφιλία, συνδέθηκαν με τα ιδανικά της μεσοαστικοποίησης της
ελληνικής κοινωνίας, δημιουργώντας νέες ιεραρχίες και παθολογίες. Οι φεμινιστικές πολιτικές της διαφοράς, η αναγνώριση ότι το
σώμα είναι ο τόπος όπου το τραύμα βιώνεται όσο και δύναται να επουλωθεί, η ανθρωπολογική μέριμνα για την αναγνώριση και
συνάντηση με τον Άλλο, όπως και η θέση της Βίνα Ντας (Veena Das) (2006) ότι μία ανθρωπολόγος οφείλει να φροντίζει τις
συνομιλήτριες της και να μεριμνά για την επούλωση των τραυμάτων τους, ανανεώνουν εμπνευστικά την ερευνητική διαδικασία.
Εντέλει, μαζί με την αναγνώριση της σημασίας της τοποθέτησης της προσωπικής θέσης και θέασης της ερευνήτριας εντός των
ευρύτερων κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών παραγωγής της, δημιουργούν τη δυνατότητα απόδοσης δικαιοσύνης σε
προσωπικές και συλλογικές γενεαλογίες που έχουν τεθεί στο περιθώριο, μια υπέρβαση και απαίτηση για δίκαιο, με άλλα λόγια,
από την πλευρά της ανάμνησης και της αντίστασης στη λήθη (Derrida, 1995).
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Τοποθετημένη ανθρωπολογία, σεξουαλικότητα και συναισθήματα

Κώστας Γιαννακόπουλος

Περίληψη

Το άρθρο αφορά την απόσταση μεταξύ εθνογράφου και αντικειμένου έρευνας του/της και την πολιτική εμπλοκή του/της
εθνογράφου στις σπουδές για τη σεξουαλικότητα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζω τις παραδοχές / αντιλήψεις που εκφράζονται από
Έλληνες ανθρωπολόγους αλλά και γενικότερα κοινωνικούς επιστήμονες. Σύμφωνα με αυτούς/ές, στις σπουδές της ομοφυλοφιλίας
δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου έρευνας, διότι οι μελέτες αυτές πραγματοποιούνται από ερευνητές/
τριες που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες και εμπλέκονται πολιτικά. Υποστηρίζω ότι το επιχείρημα αυτό εναντίον της μη
απόστασης και της πολιτικής εμπλοκής αποτελεί μια αντίληψη τοποθετημένη επιστημολογικά, κοινωνικά και πολιτικά, και ως εκ
τούτου, τόσο πολιτικά εμπλεκόμενη, όσο και εκείνη των θεωρούμενων ως πολιτικά εμπλεκόμενων ανθρωπολόγων.
Κατά την γνώμη μου, η εθνογραφική έρευνα είναι μια συνάντηση μεταξύ τοποθετημένων υποκειμένων, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα την επιστημονική και προσωπική αλλαγή του/της ανθρωπολόγου. Αυτή η συνάντηση προϋποθέτει την εμπλοκή του/
της εθνογράφου στις καταστάσεις που μελετά. Η εμπλοκή αυτή δεν είναι μόνο διανοητική, αλλά και αισθησιακή και
συναισθηματική. Επιπλέον, θα δείξω ότι η συναισθηματική εμπειρία του/της ανθρωπολόγου παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην
παραγωγή της ανθρωπολογικής γνώσης.

Μια πρώτη εκδοχή του κειμένου που ακολουθεί παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που είχε διοργανώσει η
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι με θέμα το μέλλον της ανθρωπολογίας κυρίως στο γαλλικό
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πανεπιστήμιο τον Νοέμβριο του 2010. Για διάφορους λόγους συγκυρίας, δεν δημοσιεύτηκε μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα,
περνώντας τα χρόνια, να το θεωρώ παλιό, «ξεπερασμένο». Όμως, τα τελευταία χρόνια νεότεροι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί
φοιτητές/τριες από διάφορα πανεπιστήμια και διάφορους κλάδους των κοινωνικών επιστημών μού αφηγούνταν περιστατικά που
σχετίζονταν με τη σύνδεση της υποτιθέμενης σεξουαλικότητάς τους ή της σεξουαλικής ταυτότητάς τους με το θέμα της
διπλωματικής ή της διατριβής τους, το οποίο σχετιζόταν με την ομοφυλοφιλία. Έτσι, για παράδειγμα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια,
κατά την διάρκεια της παρουσίασης της έρευνας της διπλωματικής της που αφορούσε τις ομοφυλόφιλες γυναίκες, ρωτήθηκε με
απορία από διδάσκουσα του τμήματος πού και πώς γνώρισε τις πληροφορήτριες της η ερευνήτρια. Η διδάσκουσα με την
ερώτηση αυτή υπονόησε ότι οι «λεσβίες» ως πληροφορήτριες ‒και όχι μόνο‒, είναι δυσεύρετες, αόρατες στον μέσο
συνηθισμένο, (ετερο)κανονικό ερευνητή/τρια και συνακόλουθα η μεταπτυχιακή ερευνήτρια πιθανόν ήταν η ίδια «λεσβία»,
αφού μπόρεσε να συναντήσει και να συνομιλήσει με «λεσβίες»! Η αφήγηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας αντηχούσε δικές μου
αναμνήσεις για την υποψία για ομοφυλοφιλία, που βάραινε εμένα δύο δεκαετίες πριν, και τις αφηγήσεις άλλων ανθρωπολόγων
που έκαναν έρευνα για την ομοφυλοφιλία την εποχή εκείνη (βλ. Kantsa, 2011).
Το παρόν κείμενο στηρίζεται κυρίως σε δικές μου εμπειρίες, παρατηρήσεις αλλά και αφηγήσεις άλλων ερευνητριών/ών της
(ομο)σεξουαλικότητας σχετικά με τις αντιλήψεις Ελλήνων ακαδημαϊκών για τις μελέτες για την (ομο)σεξουαλικότητα και τη
σύνδεσή τους με τη σεξουαλική ταυτότητα του/της ερευνητή/τριας. Αρκετοί/ές από τους/τις ερευνητές/τριες-«πληροφορητές/
τριές» μου δεν ανήκουν στον κλάδο της ανθρωπολογίας· ωστόσο, η έρευνά τους είναι έρευνα πεδίου, εθνογραφική με την ευρεία
έννοια του όρου. Επιπλέον, δεδομένης της πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας στο χώρο της αναστοχαστικής ανθρωπολογίας αλλά
και της βιβλιογραφίας που αφορά την ελληνική εθνογραφία και την ανθρωπολογία «οίκοι», θα επιχειρήσω να αναλύσω το
«υλικό» μου με βάση τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για τη σχέση ερευνητή/τριας και θέματος έρευνας, καθώς και ερευνητή/
τριας και ερευνώμενων. Η ανάλυση των κυρίαρχων αντιλήψεων μελών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας για τη σχέση αυτή
αλλά και της φαντασιακής κατασκευής των ερευνητών της (ομο)σεξουαλικότητας θα συνδεθεί με τις ευρύτερες σχέσεις εξουσίας
που αφορούν κυρίως τη σεξουαλικότητα. Έτσι, επιστημολογικά ζητήματα όπως ο θετικισμός θα συνδεθούν με πολιτικά ζητήματα
όπως η ομοφοβία αλλά και μια δυτικοκεντρική, αποικιοκρατικής έμπνευσης, ουσιοκρατική προσέγγιση. Απέναντι σε αυτή την
κυρίαρχη επιστημολογική αλλά και κοινωνική προσέγγιση θα αντιπαρατεθεί μια άλλη η οποία στηρίζεται στην εθνογραφική
αλλά και προσωπική εμπειρία μου κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας την οποία πραγματοποίησα σε μία συνοικία του
Πειραιά στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου. Δεδομένου ότι η εθνογραφία μου επικεντρωνόταν στα συναισθήματα και
ιδιαιτέρως στα μη αναπαριστώμενα συναισθήματα, συζητάω εδώ την ψυχαναλυτική συμβολή στην ανθρωπολογική μελέτη των
συναισθημάτων και του ασυνείδητου καθώς και τις σύγχρονες θεωρίες για το συναίσθημα (affect).

Ανθρωπολογία «οίκοι», πολιτική εμπλοκή και σεξουαλικότητα
Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, οι ανθρωπολογικές σπουδές της Ελλάδας, η ελληνική εθνογραφία, παρουσιάζουν
συνέχειες και ασυνέχειες σε σχέση με την ελληνική εθνογραφία των τριών προηγούμενων δεκαετιών. Καταρχάς, ο αστικός χώρος
έχει διαδεχτεί τον αγροτικό χώρο ως πεδίο επιτόπιας έρευνας. Σήμερα, η ανθρωπολογία στην πόλη αποτελεί τον κανόνα.
Δεύτερον, υπάρχει μια ελληνοποίηση της κοινότητας των ανθρωπολόγων. Μέχρι το 1990 οι Έλληνες/ίδες εθνογράφοι
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αποτελούσαν το είκοσι έξι τοις εκατό του συνολικού αριθμού των ανθρωπολόγων (Παπαταξιάρχης, 2005), ενώ από το ’90 μέχρι
σήμερα το ποσοστό των Ελλήνων εθνογράφων αγγίζει το ογδόντα έξι τοις εκατό. Αυτή η ελληνοποίηση συνδέεται με τη
μεγαλύτερη διάδοση της ανθρωπολογίας στην Ελλάδα: Ιδρύθηκαν πανεπιστημιακά τμήματα και ο αριθμός των δημοσιεύσεων
ανθρωπολογικών μελετών έχει πολλαπλασιαστεί. Επιπλέον, από τη δεκαετία του ’90 μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
έχουν καθιερωθεί στα τρία τμήματα ανθρωπολογίας, ανθρωπολογίας και ιστορίας, και ιστορίας, αρχαιολογίας και
ανθρωπολογίας. Ο τόπος που οι ανθρωπολόγοι της νεότερης γενιάς επιλέγουν ως τόπο επιτόπιας έρευνάς τους είναι η Ελλάδα, με
την εξαίρεση κάποιων ανθρωπολόγων που επιλέγουν τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Αυτή η
προτίμηση για την ανθρωπολογία «οίκοι» ανάγεται σε μια σειρά από λόγους τους οποίους επικαλούνται οι διδακτορικοί φοιτητές
που ετοιμάζονται να κάνουν την επιτόπια έρευνά τους: «πρακτικοί λόγοι, ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της δικής τους
κοινωνίας, διάθεση για συμβολή στην επίλυση κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων» (Bakalaki, 1997, σελ. 505). Επιπλέον, θα
πρόσθετα το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν υπήρξε μια αποικιοκρατική χώρα, ενώ αντιθέτως, από τη δεκαετία του ’50 και μετά,
αποτέλεσε τόπο εθνογραφικής έρευνας ανθρωπολόγων από δυτικές αποικιοκρατικές χώρες όπως Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, προς τις
οποίες η Ελλάδα βρισκόταν σε σχέση εξάρτησης. Αυτή η ταύτιση μιας ελληνικής ανθρωπολογίας με μια ανθρωπολογία της
Ελλάδας έχει προκαλέσει συζητήσεις ανάμεσα στους Έλληνες ανθρωπολόγους από τη δεκαετία του ’90, αλλά και σήμερα, όπως
θα δούμε.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης ελληνικής εθνογραφίας, που είναι η εστίαση στη μελέτη του φύλου, αποτελεί μια
συνέχεια παρά μια ασυνέχεια σε σχέση με την εθνογραφία των προηγούμενων δεκαετιών. Ωστόσο, αυτή η μελέτη έχει πάρει έναν
πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρααφού οι προσεγγίσεις των σύγχρονων ανθρωπολογικών μελετών είναι διαφορετικές στην κυρίαρχη
προσέγγιση του φύλου στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της κρατικής πολιτικής στην Ελλάδα, δηλαδή εκείνη
της έμφυλης ισότητας (Γιαννακόπουλος, 2010). Για παράδειγμα, το προτελευταίο συνέδριο του ΠΜΣ του Φύλου του Τμήματος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010, είχε ως θέμα τους αρσενικούς και μη
αρσενικούς ανδρισμούς. Πολλές εισηγήσεις στο συνέδριο αυτό είχαν ως θέμα την ομοφυλοφιλία και τη διεμφυλικότητα. Και
γενικότερα, ικανός αριθμός διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο των κουίρ σπουδών
(queer studies). Αυτή η άνθιση των κουίρ σπουδών στο χώρο της ανθρωπολογίας της Ελλάδας αποτελεί ένα παράδοξο για τον
ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, αφού στην κοινωνιολογία και την ιστορία οι κουίρ προσεγγίσεις ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα
είτε ανύπαρκτες είτε περιθωριακές. Αυτό το παράδοξο ανάγεται, βέβαια, στη μακρόχρονη παράδοση της μελέτης του φύλου στην
ανθρωπολογία της Ελλάδας, αλλά επίσης και στην ανάκαμψη του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος στην Ελλάδα μετά το 2000. Αυτή η άνθιση
έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις της ανθρωπολογίας με ένα ευρύ κοινό: αυτό του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και κοινότητας. Έτσι, παρόλο
που η ανθρωπολογία παραμένει μια σχετικά άγνωστη επιστήμη εκτός του ακαδημαϊκού κοινού, είναι αρκετά γνωστή στη ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα και κυρίως στα πιο πολιτικοποιημένα μέλη της. Ανάμεσα σε αυτά αρκετοί/ές ακολουθούν μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές. Τα θέματα των διπλωματικών και των διατριβών τους αφορούν τις μη ετερόφυλες σεξουαλικότητες στην
αστεακή Ελλάδα. Έτσι, οι νέοι αυτοί ανθρωπολόγοι ανανεώνουν με τον δικό τους τρόπο την παράδοση μιας ανθρωπολογίας
«οίκοι» των πρώτων Ελλήνων ανθρωπολόγων οι οποίοι είχαν επιλέξει την ανθρωπολογία προκειμένου να μελετήσουν και να
σκεφτούν για τη δική τους κοινωνία και ταυτόχρονα για τη συλλογική αλλά και ατομική / συλλογική ταυτότητά τους (GefouMadianou, 1993, σελ. 167).
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Όμως, αυτή η ιθαγενής και τοποθετημένη ή εμπλεκόμενη πολιτικά ανθρωπολογία αλλά και γενικότερα κουίρ προσέγγιση στις
κοινωνικές επιστήμες έχει προκαλέσει αντιρρήσεις από τη μεριά μερικών ανθρωπολόγων αλλά και ευρύτερα κοινωνικών
επιστημόνων. Ακούγεται συχνά ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι «ανθρωπολογικές», «κοινωνιολογικές» ή «επιστημονικές» εξαιτίας
του ρητώς εκφρασμένου πολιτικού χαρακτήρα τους, της μη τήρησης της απόστασης ανάμεσα στον ερευνητή/τρια και στο
«αντικείμενο» της έρευνάς του/της και της απουσίας μιας αντικειμενικής πλαισίωσης, του αντικειμενικού συμφραζόμενου του
θέματος της μελέτης.
Σύμφωνα με τις αντιρρήσεις αυτές, η απουσία απόστασης του/της ερευνητή/τριας από το αντικείμενο μελέτης του/της ανάγεται,
καταρχάς, στην ελληνοποίηση της εθνογραφικής κοινότητας και στην ενεργή πολιτική εμπλοκή των νέων αυτών ανθρωπολόγων
στις κοινωνικές ομάδες / κοινότητες που μελετούν. Αυτή η πολιτική εμπλοκή οφείλεται στο γεγονός ότι οι ίδιοι αυτοί
ανθρωπολόγοι είναι μέλη σεξουαλικών μειονοτήτων. H ένταξη των ανθρωπολόγων στις υπό μελέτη μειονότητες και η πολιτική τους
εμπλοκή θεωρείται ότι τους κάνουν να μη «βλέπουν» πλευρές της κοινωνικής ζωής στο πεδίο, οι οποίες τούς είναι προφανείς,
οικείες.
Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο η πολιτική εμπλοκή συνεπάγεται την απουσία ή την ελλιπή κατανόηση της
κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ο πολιτικά εμπλεκόμενος. Γνωρίζουμε ότι τα πολιτικοποιημένα μέλη μιας κοινωνικής,
μειονοτικής, καταπιεσμένης ομάδας είναι εκείνα τα οποία κατεξοχήν θέτουν σε αμφισβήτηση τον «φυσικό», «αυτονόητο»
χαρακτήρα της ζωής των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, αφού ο σκοπός αυτών των πολιτικά εμπλεκόμενων μελών είναι
να αλλάξουν τη ζωή αυτή. Επομένως, είναι αυτοί οι πολιτικά εμπλεκόμενοι οι οποίοι αγωνίζονται για να καταστήσουν το οικείο
ανοίκειο, προκαλώντας συχνά την αντίδραση των υπόλοιπων μη πολιτικοποιημένων μελών της περιθωριοποιημένης κοινωνικής
ομάδας. Με άλλα λόγια, η αμφισβήτηση και η ανάλυση του οικείου, του αυτονόητου, και συνακόλουθα, η λήψη απόστασης από
το οικείο, το αυτονόητο, το φυσικό αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της πολιτικής εμπλοκής.
Στη συνέχεια, θα εξετάσω πώς κατασκευάζονται η έννοια του ιθαγενούς ανθρωπολόγου και οι σχέσεις του με την κοινωνική
ομάδα «του», τον πολιτισμό «του». Η θέση σύμφωνα με την οποία ο «ιθαγενής» ανθρωπολόγος πρέπει να πάρει απόσταση από
τις αντιλήψεις της κοινωνικής / πολιτισμικής ομάδας του βασίζεται στην παραδοχή, στην προϋπόθεση ότι η ομάδα είναι
ομοιογενής και ο ιθαγενής ανθρωπολόγος ως μέλος της ομάδας έχει τις ίδιες αντιλήψεις με τα υπόλοιπα μέλη. Πρόκειται για μια
ουσιοκρατική θέση που παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές ομάδες ως προς την εθνότητα,
την τάξη, τη μόρφωση, το φύλο, τη σεξουαλικότητα κτλ. Η ένταξη του ιθαγενούς εθνογράφου σε μια ή περισσότερες από αυτές τις
ομάδες δημιουργεί από μόνη της μια απόσταση σε σχέση με τα μέλη των άλλων ομάδων. Έτσι, ο ιθαγενής εθνογράφος δεν έχει
τις ίδιες πολιτικές αντιλήψεις με τα άλλα μέλη της κοινωνίας του. Το αυτό ισχύει και για τις εθνοτικές και σεξουαλικές μειονότητες.
Στην περίπτωση της ανδρικής ομοφυλοφιλίας στην Ελλάδα, όπως έχω δείξει αλλού, υπάρχει μια ποικιλία ομοφυλοφιλιών.
Καταρχάς, μια «αρρενωπή» ομοφυλοφιλία η οποία ασκείται από άντρες που δεν έχουν την ταυτότητα του ομοφυλόφιλου. Ως εκ
τούτου, αυτή η μορφή ομοφυλοφιλίας δεν διαφοροποιείται από την ετεροφυλοφιλία και εντάσσεται σε ευρύτερες κοινωνικές
σχέσεις όπως η φιλία, η συγγένεια, οι εργασιακές σχέσεις. Εκτός από τη μορφή αυτή, υπάρχει μια ομοφυλοφιλία ταυτοτική η
οποία γίνεται αντιληπτή ως μειονοτική. Πρόκειται για την γκέι μορφή ομοφυλοφιλίας, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την
«αρρενωπή» ομοφυλοφιλία ως προς τον τρόπο που οι σεξουαλικές πράξεις βιώνονται και γίνονται αντιληπτές. Έτσι, λοιπόν, για
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έναν γκέι ανθρωπολόγο ο οποίος μελετά τις ομοφυλοφιλίες, η αρρενωπή ομοφυλοφιλία τού είναι παντελώς ανοίκεια. Αλλά και
στο εσωτερικό της γκέι ή ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας υπάρχουν διαφορετικές ομοφυλοφιλίες ανάλογα με την τάξη, την ηλικία, τη
μόρφωση, την εθνότητα.
Γιατί, λοιπόν, αρκετοί πανεπιστημιακοί και γενικότερα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρόλο που γνωρίζουν τη θεωρία της
κοινωνικής κατασκευής, ομογενοποιούν την ομάδα των ανδρών με ομόφυλες σεξουαλικές πρακτικές και «ιθαγενοποιούν» τον
ομοφυλόφιλο ανθρωπολόγο; Όπως παρατηρεί η Καθ Ουέστον (Kath Weston) (1998, σελ. 197), «τo αν κάποιος μεταμορφώνεται
σε ιθαγενή, αυτό εξαρτάται από ζητήματα σχετικά με την ιστορία και την εξουσία, τα οποία εκτείνονται πέρα από την ακαδημία,
το πανεπιστήμιο (το σκούρο χρώμα και η παρέκκλιση συμβάλλουν περισσότερο σε αυτή την ιθαγενοποίηση)». Και η Κιμ
Νάραγιαν (Kim Narayan) (1993, σελ. 67) παρατηρεί μιλώντας για τη δική της, αυτής της ίδιας την «ιθαγενοποίηση», η οποία
οφειλόταν στο σκούρο χρώμα του δέρματός της: «Το ότι η μητέρα μου είναι Αμερικανογερμανίδα φαίνεται ότι δεν έχει σημασία
για τους άλλους που με χαρακτηρίζουν ως “Ινδή”, όπως χαρακτήριζαν “Chicano” τον Renato Rosaldo, Αράβισσα την Lila AbuLughod. Για όλους εμάς που είμαστε μιγάδες / μεικτοί, το σκούρο δέρμα κάποιου προγόνου μας χρησιμοποιείται για να μας
προσδιορίσει με ή χωρίς τη συναίνεσή μας. Το γεγονός ότι συχνά αποκλίνουμε λόγω διάφορων παραμέτρων, όπως η μόρφωση, η
τάξη, η μετανάστευση, από τις κοινωνίες τις οποίες υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε, παραγνωρίζεται».
Έτσι λοιπόν ο «μειονοτικός» εθνογράφος περιορίζεται στη σεξουαλικότητά του, στο χρώμα του, στο φύλο του, με άλλα λόγια, στο
σώμα του. Παραφράζοντας τη Νικόλ Κλοντ Ματιέ (Nicole-Claude Mathieu) (1989, σελ. 48), θα λέγαμε ότι για αρκετά από τα
μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας ένας ομοφυλόφιλος είναι πάντα ένας ομοφυλόφιλος, όποια κι αν είναι η κοινωνία ή
η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει. Αλλά αυτή η αναγωγή των μειονοτικών σε μια ουσία, στην ουσία τους, αποτελεί το κύριο
χαρακτηριστικό της ομοφοβίας, του ρατσισμού, του σεξισμού.
Έχουν περάσει σχεδόν πέντε δεκαετίες από τότε που η κυρίαρχη, ηγεμονική τότε ανθρωπολογία είχε ασκήσει κριτική στις
ερευνήτριες της ανθρωπολογίας των γυναικών για την πολιτική τους εμπλοκή, για την έλλειψη απόστασης και αντικειμενικότητας
σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνάς τους. Ωστόσο, αυτές οι φεμινίστριες ανθρωπολόγοι έδειξαν ότι η υποτιθέμενη απόσταση,
η ουδετερότητα, η αντικειμενικότητα της κλασικής ανθρωπολογίας απέκρυπτε τον υπόρρητα πολιτικό χαρακτήρα της, δηλαδή τον
ανδροκεντρισμό της. Σήμερα μπορούμε να πούμε πάλι ότι η επίκληση της απόστασης ως επιχείρημα εναντίον της πολιτικής
εμπλοκής των «μειονοτικών», «ιθαγενών» ανθρωπολόγων δεν είναι παρά μια βιτρίνα, πίσω από την οποία κρύβεται η έλλειψη
απόστασης σε σχέση με τις κυρίαρχες αντιλήψεις, δηλαδή την ομοφοβία, το ρατσισμό, το σεξισμό. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση
αυτή που προωθεί την απόσταση αντί της πολιτικής εμπλοκής δεν είναι παρά μια αντίληψη τοποθετημένη κοινωνικά και πολιτικά
το ίδιο ιθαγενής και πολιτικά εμπλεκόμενη, όσο εκείνη των «μειονοτικών» ανθρωπολόγων. Όπως παρατηρεί η Ντορίν Κόντο
(Dorrine Kondo) (1986, σελ. 75), η έννοια της απόστασης συνδέεται πάντα με μια τοποθέτηση, με μια προδιάθεση γνωσιακή
(cognitive) και συναισθηματική, αφού «δεν υπάρχει κατανόηση ελεύθερη από αξιολόγηση και προϋπόθεση». Και όπως η
ανθρωπολογία των γυναικών αλλά και πιο πρόσφατα η αναστοχαστική ανθρωπολογία έχουν δείξει, κάθε ανθρωπολόγος είναι
ένα υποκείμενο τοποθετημένο σε σχέση με τις κοινωνικές ομάδες που μελετά και την πολιτική τους. Η αναγνώριση και η ανάλυση
της θέσης του/της ανθρωπολόγου στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων της κοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης και της
ακαδημαϊκής κοινότητας, αυτό που οΤζέιμς Κλίφορντ (James Clifford) (1986, σελ. 7) αποκάλεσε «πολιτική και επιστημολογική
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συνείδηση του εαυτού», πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπολογικής γνώσης. Αλλά αυτή η
συνειδητοποίηση της κοινωνικής τοποθέτησης / θέσης του/της ανθρωπολόγου δεν αποτελεί επίσης μια από τις προϋποθέσεις της
πολιτικής εμπλοκής;
Στη θέση ενός τοποθετημένου υποκειμένου τα μέλη αυτά της ακαδημαϊκής κοινότητας προωθούν ένα μη υποκείμενο (nonsubject)
(Newton, 1993, σελ. 4), ένα αόριστο / απροσδιόριστο υποκείμενο, «κάποιον» (Favret-Saada, 1981, σελ. 55) o οποίος δεν έχει
καμία σχέση με τους συνομιλητές του, το υποκείμενο της έρευνάς του, παρά μόνο την… απόσταση. Αυτή η απόσταση θα
επιτρέψει στον ανθρωπολόγο να αποκωδικοποιήσει τον μη οικείο, παράδοξο λόγο των συνομιλητών του, αντιπαραθέτοντας τις
ανθρωπολογικές κατηγορίες «του» με τις εντόπιες / ιθαγενείς κατηγορίες. Αλλά για να χρησιμοποιήσω ξανά τα λόγια / έκφραση
της Ζαν Φαβρέ-Σααντά (Jeanne Favret-Saaada) (1981), αναρωτιέμαι «απέναντι σε ποιον να πάρει την απόσταση;» Όπως οι
πανεπιστημιακοί συνομιλητές μου λένε, απέναντι στους συμπατριώτες, γείτονες και φίλους του. Έτσι, κατασκευάζεται ένας
διαχωρισμός εντελώς τεχνητός, φαντασιακός, ανάμεσα στον ανθρωπολόγο και στους φίλους, γείτονες και συμπατριώτες
συνομιλητές του. Σαν αυτός ο ανθρωπολόγος να μην είχε σχέσεις, να μη ζούσε στην ελληνική κοινωνία, αλλά σε έναν Άλλο τόπο,
κάπου «Αλλού», έγκλειστος πιθανόν σε ένα γυάλινο πύργο, στο γραφείο του, το οποίο, όπως παρατηρεί η Μπακαλάκη (Bakalaki,
1997), είναι διακοσμημένο με βιβλία και αφίσες από τον ανθρωπολογικό κόσμο, περίγυρο των δυτικών πανεπιστημίων. Aυτή η
κατασκευή ενός/μιας ιδεατού/ής ερευνητή/τριας ως ενός ατόμου, του οποίου το μόνο χαρακτηριστικό είναι η ένταξή του σε μια
ελίτ διεθνή, επαγγελματική, «επιστημονική», αποτελεί μια άρνηση της συγχρονικότητας (denial of coevalness) με τους
συμπατριώτες, γείτονες, φίλους, ένα καλό παράδειγμα του αλλοχρονικού λόγου που κυριαρχεί στην ανθρωπολογία, όπως έχει
δείξει ο Τζέιμς Φάμπιαν (James Fabian) (1983). Στην περίπτωσή μας, έχουμε μια απόκρυψη, μια παραγνώριση της
συγχρονικότητας όχι μόνο στο πεδίο, αλλά και στην «καθημερινή» ζωή.
Αυτή η κατασκευή του ανθρωπολόγου συνάδει με εκείνη μιας άλλης φαντασιακής οντότητας / φιγούρας: αυτής του «ιθαγενή». Η
κατασκευή αυτή συνίσταται στη μεταμόρφωση των συνομιλητών του εθνογράφου σε «ιθαγενείς», δηλαδή σε φορείς των εντόπιων
κατηγοριών οι οποίες διαφέρουν από τις ανθρωπολογικές εννοιολογήσεις. Καταρχάς, αυτή η ιεραρχική διάκριση μεταξύ
ανθρωπολογικής θεωρίας και εντόπιων κατηγοριών, «ωμών δεδομένων προς ερμηνεία», όπως λέει η Καθ Ουέστον (Weston, 1998,
σελ. 145), βασίζεται στην άρνηση του γεγονότος ότι οι θεωρίες «μας» συγκροτούνται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και ιστορικό
συμφραζόμενο, δηλαδή συγκροτούνται με βάση, τουλάχιστον εν μέρει, εντόπιες κατηγορίες. Επιπλέον, η κατασκευή αυτή του
«ιθαγενούς» στηρίζεται σε μια εξωτικοποίηση των αντιλήψεων, της ζωής των ανδρών και των γυναικών, από τους/τις οποίους/ες
ολοένα και περισσότεροι/ες κυρίως στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, όπου αρκετές από τις εθνογραφικές έρευνες
πραγματοποιούνται, διαβάζουν βιβλία των κοινωνικών επιστημών και γνωρίζουν, όπως ο εθνογράφος, τις «επιστημονικές»
κατηγορίες. Με άλλα λόγια, οι συνομιλητές υποβαθμίζονται σε «αντικείμενα» έρευνας του εθνογράφου, ανίκανοι να σκεφτούν
για τη δική τους κοινωνία. Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Νικόλ Κλοντ Ματιέ (Mathieu, 1985, σελ. 175), οι πιο πολιτικοποιημένοι
από αυτούς τους συνομιλητές, μέλη των μειονοτικών πολιτικών κινημάτων, μη πανεπιστημιακοί αλλά και πανεπιστημιακοί, έχουν
συμβάλει στη γνώση της κοινωνίας τους στον ίδιο βαθμό όπως οι ανθρωπολόγοι, οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί αυτής της
χώρας.
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Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι υπέρ μιας ιθαγενούς ανθρωπολογίας, όπου ο εθνογράφος ταυτίζεται με τα υποκείμενα της
έρευνάς του. Αυτή η αναζήτηση μιας ταύτισης θα αποτελούσε μια ψευδαίσθηση και θα απέκρυπτε τις διαφορές που υπάρχουν
ανάμεσα στον ανθρωπολόγο και στην κοινωνία «του» ή την κοινωνική ομάδα «του», αλλά και τις διαφορές μεταξύ των μελών της
ίδιας κοινωνικής ομάδας. Ωστόσο, υπάρχουν ομοιότητες, σημεία ταύτισης ανάμεσα στην κοινωνία και στον «ιθαγενή»
ανθρωπολόγο.
Αυτή η ταύτιση ισχύει σε ένα μικρότερο βαθμό ίσως και για έναν ανθρωπολόγο μη «ιθαγενή», ακόμη και στην περίπτωση που
αυτός μελετά μια κοινωνία «εξωτική». Η Σοφί Καρατινί (Sophie Caratini) (2004, σελ. 64) παρατηρεί ότι η επιλογή ως πεδίου
έρευνας μιας κοινωνίας εκ πρώτης όψεως εντελώς ξένης στον ανθρωπολόγο υπαγορεύεται από το φαντασιακό. Αυτό το
φαντασιακό κληρονομείται από τον πολιτισμό και το βίωμα του ανθρωπολόγου, και εμπεριέχει στοιχεία τα οποία αντηχούν στον
ανθρωπολόγο, χωρίς εκείνος να γνωρίζει πλήρως το λόγο αυτής της αντήχησης. Έτσι, η πολωνικής καταγωγής Γαλλίδα
Μπάρμπαρα Γκλοβτσέφσκι (Barbara Glowczewski) (1996, σελ. 70) αναγνώριζε στην παράξενη οικειότητα την οποία ένιωθε
απέναντι στους Αυστραλούς το γεγονός ότι η σχέση των Αυτοχθόνων με το χώρο και το χρόνο ξυπνούσε στην ίδια την ιστορία της
μετανάστευσης στη Γαλλία και της περιπλάνησης της δικής της πολωνικής οικογένειας. Εξάλλου, μια ταύτιση πιο «πραγματική»
συμβαίνει όταν ο ανθρωπολόγος επιστρέφει συχνά στο ίδιο πεδίο, σφυρηλατεί πιο προσωπικές σχέσεις πέρα από την έρευνά του
και γίνεται / μετατρέπεται σε ένα σχεδόν ιθαγενή. Όπως λέει η Κίριν Ναραγιάν (Kirin Narayan) (1993, σελ. 678), «είμαστε όλοι/ες
αυτόχθονες, ιθαγενείς ανθρωπολόγοι, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται σε κάθε ερευνητικό συμφραζόμενο. Καλύτερα ας / είναι πιο
γόνιμο να εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας/μιά από εμάς τοποθετείται, συνδέεται σε σχέση με τους
ανθρώπους που μελετάμε παρά να ψάχνουμε ποιος είναι και ποιος όχι (αυθεντικά, πραγματικά) ο ιθαγενής ανθρωπολόγος».
H εξέταση των τρόπων με τους οποίους τοποθετούμαστε σε σχέση με τους ανθρώπους που μελετάμε προϋποθέτει μια αντίληψη
του πεδίου ως συνάντησης μεταξύ υποκειμένων που είναι ταυτόχρονα διαφορετικά και όμοια. Απέναντι σε αυτές τις διαφορές και
τις ομοιότητες δεν πρέπει κανείς να παίρνει απόσταση, ούτε να ταυτίζεται με τους/τις συνομιλητές/λήτριες του, αλλά να τις
αναλύει. Και δεδομένου ότι αυτές οι διαφορές και ομοιότητες δεν είναι παγιωμένες, πρέπει να μελετάμε πώς αυτές μεταβάλλονται
κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας αλλά και εκτός πεδίου στην καθημερινή ζωή. Αυτές οι μεταβολές και η ανάλυσή τους
προκαλούν αλλαγές σε εμάς τους ίδιους τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Για τον «ιθαγενή» ανθρωπολόγο, δηλαδή εκείνον που ζει μόνιμα με τους/τις συνομιλητές/λήτριες του/της, η μελέτη των σχέσεών
του με τους/τις πληροφορητές/ρήτριες του/της συμπεριλαμβάνει και εκείνες που αναπτύσσονται και εκτός πεδίου. Αυτή η
διαπερατότητα των ορίων μεταξύ του πεδίου και της καθημερινής ζωής μπορεί να καταλήξει να είναι ένα προσόν για τον
«ιθαγενή» ή τον σχεδόν «ιθαγενή» ανθρωπολόγο. Όπως παρατηρεί η Ντορίν Κόντο (Kondo, 1986, σσ. 82-83), μπορεί αυτός ο
ανθρωπολόγος να ασκήσει κριτική σε μια ανθρωπολογική παράδοση η οποία αποτελεί μια συμβολική βία απέναντι στους
ιθαγενείς και στηρίζεται σε ένα μοντέλο βιασμού. Οι ιθαγενείς αντιμετωπίζονται ως «πληροφορητές», δηλαδή ως πηγή
«δεδομένων», και αφού χρησιμοποιηθούν για τις επαγγελματικές ανάγκες του εθνογράφου, εγκαταλείπονται κατόπιν από αυτόν.

Συναισθηματική επικοινωνία, «ασυνείδητο» και επιτόπια έρευνα
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Λέγοντας ότι η επιτόπια έρευνα αλλά και η ανθρωπολογία γενικότερα αποτελούν μια συνάντηση μεταξύ τοποθετημένων
υποκειμένων, που μπορεί να οδηγήσει σε μια μεταμόρφωση του ανθρωπολόγου τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό
επίπεδο, δεν εννοώ μια συνάντηση «εξ αποστάσεως». Υποστηρίζω ότι η συνάντηση αυτή προϋποθέτει την εμπλοκή ‒τουλάχιστον
για μια περίοδο‒ του ανθρωπολόγου στις καταστάσεις που αυτός αναλύει. Η εμπλοκή αυτή δεν είναι μόνο διανοητικής φύσεως,
αλλά και συναισθηματικής και αισθησιακής. Η αισθητηριακή / αισθησιακή αυτή προσέγγιση της επιτόπιας έρευνας, η οποία
συμβάλλει επίσης στην παραγωγή ανθρωπολογικής γνώσης, επιτρέπει στις οπτικές των συνομιλητών να διεισδύσουν στην ύπαρξη
μας, όπως λέει ο Πολ Στόλερ (Paul Stoller) (1989), ή, όπως λέει η Ζαν Φαβρέ-Σααντά (Favret-Saada, 1990), να αφεθεί στην
επήρεια των συναισθημάτων του άλλου ( être affecté par les affects d’autrui).
Η εμπλοκή, η συμμετοχή του εθνογράφου γίνεται ακόμη πιο αναγκαία, απαραίτητη στις περιπτώσεις / καταστασεις όπου η
επικοινωνία ανάμεσα στον εθνογράφο και στους πληροφορητές του δεν είναι λεκτική, εμπρόθετη, συνειδητή, αλλά συνίσταται σε
μια ανταλλαγή μη αναπαραστάσιμων συν-αισθημάτων. Όπως έδειξε η Ζαν Φαβρέ-Σααντά (Favret-Saada, 1990), η λεκτικοποίηση
αυτών των συν-αισθημάτων θα προκαλούσε τη ματαίωση της εθνογραφικής επικοινωνίας. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις /
καταστάσεις, η παρατήρηση ή η συμμετοχική παρατήρηση ως εθνογραφική μέθοδος θα είχε ως συνέπεια την απουσία
δεδομένων, δηλαδή την αποτυχία του εθνογραφικού εγχειρήματος.
Aυτή η απουσία δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλεται στην επιστημολογική παράδοση του εμπειρισμού, του θετικισμού
στην ανθρωπολογία. Αυτή η εμπειριστική προσέγγιση ανάγεται στις θεωρίες του Ντιρκέμ (Durkheim) και κυριάρχησε στην
ανθρωπολογία από την καθιέρωση της επιτόπιας έρευνας ως συλλογής δεδομένων τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα
από έναν αποστασιοποιημένο ανθρωπολόγο (Gillison 1999, σελ. 46).
Ωστόσο, παρά τις κριτικές στο θετικισμό (Marcus & Fisher, 1986) και τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό εθνογραφιών στις οποίες ο
ανθρωπολόγος εμπλέκεται, συμμετέχει στη ζωή της κοινωνίας που μελετά (Favret-Saada, 1977), η συμμετοχή του εθνογράφου σε
ερωτικές σχέσεις με τους «πληροφορητές» του παραμένει τουλάχιστον μέχρι προσφάτως ένα ταμπού, ακόμη και στις περιπτώσεις
που ο εθνογράφος ερευνά τη σεξουαλικότητα. Αυτό το ταμπού, που είναι ισχυρότερο για τις γυναίκες και τους άντρες
ομοφυλόφιλους εθνογράφους, στηρίζεται στο ότι οι ερωτικές σχέσεις στο πεδίο ανατρέπουν κατεξοχήν την ιεραρχική διάκριση
ανάμεσα στον ανθρωπολογικό Εαυτό και τον Άλλο, το Υποκείμενο και το αντικείμενο της έρευνας, το επαγγελματικό status και την
προσωπική ζωή (Kulick, 1995, σελ. 12).
Για να δώσω ένα εθνογραφικό παράδειγμα των προαναφερθέντων σχετικά με τη συμβολή της αισθησιακής εμπλοκής του
εθνογράφου στην παραγωγή ανθρωπολογικής γνώσης, θα αναφερθώ στη δική μου ερωτική εμπλοκή με έναν «πληροφορητή»
μου χωρίς να το γνωρίζω, δηλαδή χωρίς να το συνειδητοποιώ τη στιγμή που η ερωτική εμπλοκή μου συνέβαινε (Yannakopoulos,
1996, 2010).
Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνάς μου για τον ανδρισμό, την ανδρική ομοκοινωνικότητα και ομοφυλοφιλία στην Αθήνα και
στον Πειραιά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ένα ζήτημα με δυσκόλευε πολύ. Ήταν εκείνο των σχέσεων μεταξύ ανδρών οι οποίες
χαρακτηρίζονταν από μια παράφορη συναισθηματική προσήλωση, αισθησιασμό και σεξουαλικές πρακτικές. Αυτό το είδος των
σχέσεων ήταν πολύ διαδεδομένο στη δεκαετία του ’50 έως εκείνη του ’70. Ωστόσο, αυτές οι σχέσεις δεν γίνονταν αντιληπτές ως
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ερωτικές από την ευρύτερη κοινωνία, αλλά ούτε και από τους ίδιους τους άντρες που συμμετείχαν σε αυτές. Οι άντρες αυτοί δεν
προσδιορίζονταν ως «ομοφυλόφιλοι», δηλαδή «θηλυπρεπείς / αδερφές», αλλά ως «άντρες αρρενωποί / άντρες» και ζούσαν μια
συνηθισμένη ετεροφυλόφιλη ζωή. Αυτοί οι «έρωτες» ανθούσαν στο πλαίσιο σχέσεων φιλίας, εργασίας και πνευματικής
συγγένειας. Οι πληροφορητές μου, που ήταν 50 έως 70 χρόνων και προσδιορίζονταν πλέον ως ομοφυλόφιλοι την εποχή της
έρευνάς μου, σιωπούσαν όταν τους ζητούσα να μου μιλήσουν για αυτή την την ερωτική τους εμπειρία ή μου έδιναν
αποσπασματικές πληροφορίες. Βρισκόμουνα εγκλωβισμένος σε ένα διπλό αδιέξοδο: Από τη μια μεριά, ήμουνα αρκετά
δύσπιστος στα λόγια των συνομιλητών μου διότι είχα στο μυαλό μου την ηγεμονική μοντέρνα δυτική αντίληψη ότι τα ερωτικά
συναισθήματα αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας καθορισμένης ως ερωτικής σχέσης και πιο συγκεκριμένα του «ζευγαριού» είτε
ετεροφυλόφιλου είτε ομοφυλόφιλου / γκέι. Από την άλλη, η μέχρι τότε ανθρωπολογική μου παιδεία, η οποία εστιαζόταν στη
λεκτική, συνειδητή, προσχεδιασμένη επικοινωνία μεταξύ εθνογράφου και «πληροφορητή» είτε με τη μορφή μας συνέντευξης είτε
μιας άτυπης συζήτησης, δεν με βοηθούσε καθόλου. Ώσπου μία μέρα προς το τέλος της επιτόπιας έρευνας…
Βρίσκομαι σε ένα «πάμπ» στη συνοικία του Πειραιά. Μαζί μου είναι η Αντιγόνη και η εξαδέλφή της, που κατάγονται και οι δύο
από τη συνοικία. Κάποια στιγμή έρχεται μία φίλη της Αντιγόνης με τον αδελφό της, τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι 20 χρόνων και
σπουδάζει σε μία τεχνική σχολή. Βλέπω ότι έχει έναν ωραίο αναπτήρα, του το λέω και τον ρωτάω από πού τον αγόρασε. Κανονίζω
ένα ραντεβού μαζί του για να μου μιλήσει για τις ερωτικές σχέσεις των νέων της συνοικίας. Δέχεται και την επόμενη μέρα έρχεται
στο σπίτι μου στη συνοικία για τη συνέντευξη. Χτυπάει το κουδούνι και, μόλις κάθεται, βγάζει από την τσέπη του τον αναπτήρα
που μου άρεσε και μου τον δίνει. Τον ευχαριστώ και τον ρωτάω πόσο κάνει. Αρνείται να πάρει χρήματα και, κοιτώντας με στα
μάτια, μου λέει με σιγανή φωνή: «Είναι δώρο». Προχωράμε στη συνέντευξη: Μου μιλάει για τις ερωτικές του σχέσεις με κοπέλες.
Μετά τη συνέντευξη πηγαίνουμε μαζί στο σπίτι της Αντιγόνης . Στο δρόμο, μου μιλάει για τη δουλειά του και ξαφνικά μου λέει ότι
έπεισε τον «κολλητό» του να γραφτεί στην τεχνική σχολή, ώστε να δουλεύουν αργότερα μαζί και να μη χωρίσουν ποτέ. Στο σπίτι
της Αντιγόνης η αδελφή του Μιχάλη προσέχει τον καινούργιο αναπτήρα μου και με ρωτάει: «Α, βλέπω τον αγόρασες κιόλας!» Ο
Μιχάλης καρφώνει το βλέμμα του στο βλέμμα μου, διστάζω να απαντήσω… ο αναπτήρας γίνεται το μυστικό μας. Αργότερα
πηγαίνουμε στο παμπ. Παραγγέλνω ουίσκι και ο Μιχάλης παραγγέλνει ένα πολύχρωμο, ηδύποτο κοκτέιλ. Με πλησιάζει, περνάει
το χέρι του στους ώμους μου και, κοιτώντας με στα μάτια, μου λέει:
«Θέλεις να δοκιμάσεις το ποτό που πίνω;»
«Ναι», του απαντάω.
Παραγγέλνει ένα κοκτέιλ, ετοιμάζομαι να πληρώσω, με σταματάει:
«Κερνάω εγώ».
Έπειτα από μερικές μέρες πηγαίνω στο παμπ και βλέπω τον Μιχάλη με την αδελφή του. Ο Μιχάλης, μόλις με βλέπει, με πλησιάζει
και με ρωτάει:
«Ενα κοκτέιλ;»
«Όχι, ευχαριστώ, θα πιω ουίσκι».
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Και με έναν επιτιμητικό τόνο που προδίδει αυτό που ο Μπαρτ (Barthes) στο Αποσπάσματα ερωτικού λόγου (Barthes, 1977, σελ.
47) ονομάζει «άγχος της αναμονής», προσθέτει:
«Μα πού χάθηκες:»
Του απαντάω ότι αγόρασα κομπιούτερ και ασχολούμαι μ’ αυτό.
«Α, ωραία, θα ήθελα να παίξω παιχνίδια στο κομπιούτερ σου, μπορώ;»
Του απαντάω ότι το κομπιούτερ είναι στο σπίτι μου στην Αθήνα.
«Πες μου πού μένεις στην Αθήνα και θα έλθω. Μένεις μακριά από την Ομόνοια;»
Εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο παμπ η Αντιγόνη και, για να ξεφύγω από τον Μιχάλη, μιλάω μαζί της. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε
από το παμπ. Αναζητώ τον αναπτήρα της αδελφής του Μιχάλη, που ήταν επάνω στο τραπέζι, για να ανάψω τσιγάρο.
Συνειδητοποιώ ότι τον έχει βάλει στην τσάντα της. Βγάζω από την τσέπη μου τον δικό μου, αυτόν που μου χάρισε ο Μιχάλης.
«Μα δεν τελείωσε ακόμη αυτός ο αναπτήρας;» παρατηρεί η αδελφή του Μιχάλη.
«Όχι, αυτός ο αναπτήρας δεν τελειώνει ποτέ», της απαντώ καρφώνοντας το βλέμμα μου στο βλέμμα του Μιχάλη.
Ανάβω τον αναπτήρα, πλησιάζω τη φωτιά στο τσιγάρο μου, αλλά πριν το ανάψω, ο Μιχάλης πιάνει το χέρι μου, παίρνει τον
αναπτήρα, ανάβει εκείνος το τσιγάρο μου και μετά ανάβει το δικό του. «Το δώρο είναι άγγιγμα, χάδι, θα αγγίξεις ό,τι άγγιξα, ένα
τρίτο δέρμα μάς ενώνει» (Στο ίδιο, σελ. 89).
Η επιτόπια τελειώνει. Τελευταίο μου βράδυ στη συνοικία. Πηγαίνω στο παμπ. Η Αντιγόνη και η παρέα της είναι εκεί. Κάποια
στιγμή έρχεται ο Μιχάλης. Είναι η τρίτη φορά που τον βλέπω. Η Αντιγόνη τού ανακοινώνει ότι αύριο φεύγω από τη συνοικία. Ο
Μιχάλης αντιδρά με απροσδόκητα έντονη απογοήτευση και εκνευρισμό:
«Ε, όχι, ρε γαμώ το!»
Η Αντιγόνη τον κοιτάζει έκπληκτη από την αντίδρασή του. Αργά το βράδυ, φεύγω μαζί με τον Μιχάλη από το παμπ. Το σπίτι του
είναι λίγο πιο κάτω από το δικό μου στη συνοικία. Στο δρόμο, μου μιλάει για τους «κολλητούς» του, για τα βράδια που
μαζεύονται και πίνουν και χορεύουν μεταξύ τους.
«Ήπιαμε πολύ, χορέψαμε και κάποια στιγμή ξύπνησα ξαπλωμένος σε έναν καναπέ».
Ακούω αμήχανος, σιωπηλός. Εκείνος συνεχίζει:
«Φαντάζομαι ότι έχεις μαζέψει όλα τα πράγματά σου και το μόνο που μένει είναι το κρεβάτι σου. Και το κρεβάτι αυτό
είναι σαν μία βαλίτσα που αύριο θα την κλείσεις και θα φύγεις».
Πριν αποχαιρετιστούμε, μου ζητάει το τηλέφωνό μου στην Αθήνα. Δεν θα μου τηλεφωνήσει ποτέ.
Θυμάμαι ότι για αρκετό καιρό απωθούσα αυτό το επεισόδιο και δεν το είχα καν καταγράψει στο ημερολόγιο της επιτόπιας
έρευνάς μου. Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ή, ακόμη περισσότερο, να αναλύσω τη σημασία της συγκινησιακής φόρτισης κατά
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την επικοινωνία μου με τον Μιχάλη, μέχρι τη στιγμή που μία φίλη και συνάδελφος, στην οποία διηγήθηκα ύστερα από αρκετό
καιρό το επεισόδιο, ονόμασε με τον όρο “έρωτα” την εμπειρία μου αυτή. Όπως σημειώνει η Ζαν Φαβρέ-Σααντά (Favret-Saada,
1990, σελ. 9) για την ανθρωπολογική γνώση που προκύπτει από την αυθόρμητη συγκινησιακή επικοινωνία του εθνογράφου με
τους συνομιλητές του, «οι διαδικασίες της γνώσης ολοκληρώνονται σε διαφορετικά, διακριτά μεταξύ τους στάδια και χρονικά
διαστήματα: το χρονικό εκείνο διάστημα κατά το οποίο είναι κανείς υπό τη συναισθηματική επήρεια (être affecté) δεν μπορεί να
αναφερθεί στην εμπειρία του και, όταν μιλήσει για αυτή, δεν μπορεί να την κατανοήσει. Η ώρα της ανάλυσης θα έρθει
αργότερα».
Όταν αργότερα επιχείρησα να γράψω για τη συναισθηματική αυτή επικοινωνία μεταξύ ανδρών στο σχετικό κεφάλαιο της
διατριβής μου, δεν μπορούσα να αναφερθώ σε αυτή χρησιμοποιώντας μία «αντικειμενική», «ουδέτερη», απρόσωπη,
αποστασιοποιημένη «επιστημονική» γραφή, μια «μεταγλώσσα», αλλά μόνο να περιγράψω σε μια «πρωτογενή γλώσσα» (Barthes,
1997, σελ. 7) τη συνάντηση με τον Μιχάλη ξαναζώντας τη.
Η συναισθηματική αυτή εμπειρία μου με τον Μιχάλη ήταν καταλυτική, κρίσιμη για την εκ μέρους μου κατανόηση αυτής της
μορφής ερωτικής επιθυμίας και επικοινωνίας και πολιτισμική / ιστορική συγκρότηση μιας ενσώματης, αισθητήριας ερωτικής
υποκειμενικότητας, εκείνης του «πονηρού», ενός όρου που χρησιμοποιούσαν οι άντρες ιδιαιτέρως κατά τις δεκαετίες του ’50 έως
’70. «Πονηρός» είναι ο άντρας με «αρρενωπή» εμφάνιση, ο οποίος «καταλαβαίνει», δηλαδή διαισθάνεται, αλλά δεν «ξέρει»,
δεν έχει συνειδητή γνώση του ερωτικού χαρακτήρα μιας επικοινωνίας, μιας συνάντησης μεταξύ δύο ανδρών. Αυτή η κατανόηση,
η γνώση, δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας (δια)νοητικής σύλληψης, αλλά αναθεώρησης, διεύρυνσης των αισθητηριακών /
αισθησιακών κατηγοριών μου, με τις οποίες βίωνα την ερωτική επιθυμία και επικοινωνία.
Αυτή η προσωπική και ανθρωπολογική εμπειρία που επικεντρωνόταν στα μη αναπαριστώμενα συναισθήματα ενίσχυσε την
άποψή μου για την αναγκαιότητα της συνομιλίας μεταξύ ανθρωπολογίας και ψυχανάλυσης. Η συμβολή της ψυχανάλυσης στη
μελέτη του ασυνείδητου είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ χρήσιμη σε μια ανθρωπολογία που, θέλοντας να είναι κριτική απέναντι
στη θετικιστική παράδοση, θέτει «το θέμα της αδιαφάνειας στο κέντρο των αναλύσεών της» (Favret-Saada, 1990, σελ. 9). Η
ανάλυση της αδιαφάνειας δεν αφορά μόνον τις καταστάσεις στο πεδίο, αλλά και τα ασυνείδητα κίνητρα του ανθρωπολόγου
σχετικά με την επιλογή και τον τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου της μελέτης του. Αυτό προϋποθέτει την (ψυχο)ανάλυση του
ίδιου του ανθρωπολόγου. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η χρήση των ψυχαναλυτικών εννοιών πρέπει να είναι επιλεκτική, στο
βαθμό που αυτές έχουν συγκροτηθεί σε ένα ορισμένο κοινωνικό συμφραζόμενο διαφορετικό από εκείνο της μελετώμενης
κοινωνίας η οποία έχει τη δική της «ιθαγενή μεταψυχολογία», όπως την έχουν αποκαλέσει Γάλλοι ανθρωπολόγοι (L’Homme,
1999) . Προς αυτή την κατεύθυνση της διαπλοκής του κοινωνικού με το ψυχικό συμβάλλουν, κατά την γνώμη μου, ο διάλογος που
έχει αναπτυχθεί μεταξύ μεταδομιστικής φεμινιστικής / κουίρ προσέγγισης και των νεολακακνικών (Laclau, Butler, Zizek, 1999).
Από την άλλη πλευρά, εκείνη της ψυχανάλυσης, μερικοί ψυχαναλυτές θέτουν σε αμφισβήτηση το δογματισμό των ψυχαναλυτικών
ερμηνειών. Οι ψυχαναλυτές αυτοί είναι σε διάλογο με την ανθρωπολογία προκειμένου να τροποποιήσουν τις εννοιολογήσεις της
επιστήμης τους (Green, 1999, σελ. 40). Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί η θεωρία των συν-αισθημάτων ή συναισθηματική στροφή στις κοινωνικές επιστήμες (Αβραμοπούλου, 2018), η οποία επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη σχέση
γλώσσας και συναισθήματος. Από τις μελέτες του συναισθήματος, εκείνες που υιοθετούν την ντελεζιανή ερμηνεία αντλούν

74 | φεμινιστιqά

στοιχεία από τη θεωρία Ντελέζ (Deleuze) (Massumi, 2002) και είναι διαμετρικά αντίθετες από οποιαδήποτε θεωρία της
υποκειμενικότητας και ιδιαιτέρως την ψυχαναλυτική έννοια του ασυνειδήτου (Nαβάρο, 2018, σελ. 193). Ωστόσο, άλλες μελέτες
προτείνουν μια συνομιλία, έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ψυχανάλυσης και ντελεζιανής θεώρησης του συν-αισθήματος (Munoz,
2009) ή προκρίνουν άλλες, πέραν της φροϊδικής ψυχαναλυτικές ερμηνείες (Sedgwick, 2003, 2011). Όπως έχει δείξει και η Γιαέλ
Ναβάρο, η εθνογραφία, η θεωρία του δρόμου, όπως την έχει αποκαλέσει η Καθ Ουέστον (Weston, 1998), αποτελεί ένα καλό
κριτήριο επιλογής, συνδυασμού διάφορων παραδειγμάτων, θεωριών. Αυτό δεν σημαίνει να υποβάλλουμε τις θεωρίες μας στα
εθνογραφικά δεδομένα, αλλά να αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δικές μας «θεωρίες» θα συνομιλήσουν με τις
αντιλήψεις των ανθρώπων, τις θεωρίες του δρόμου (Γιαννακόπουλος 2006, σελ 71).
Με άλλα λόγια, η σπουδαιότητα της συνομιλίας μεταξύ ανθρωπολογίας, ψυχανάλυσης και θεωρίας των συν-αισθημάτων δεν
έγκειται τόσο στην αναζήτηση μιας συμπληρωματικής προσέγγισης (Devereux, 1985), αλλά στο ότι αυτή η συνομιλία συνεπάγεται
ή προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό των επιστημολογικών θεμελίων των δύο επιστημών. Mε άλλα λόγια, η αναζήτησή μιας
καθαρότητας στην ανθρωπολογία αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πειθαρχία θα είχε αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξή της. Κατά
τη γνώμη μου, έχουμε ανάγκη από μια ανθρωπολογία ανοιχτή, υβριδική, αιρετική σε σχέση με μια κανονιστική «πειθαρχία».
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Φύλο και επισφάλεια στην έρευνα και τη διδασκαλία στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Νέλλη Καμπούρη

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, η επισφάλεια έχει διευρυνθεί στην έρευνα και τη διδασκαλία σε βαθμό που τείνει να
κυριαρχήσει στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Από μια προσωρινή συνθήκη μεταξύ του τέλους των μεταπτυχιακών σπουδών και του
ξεκινήματος της διδακτικής ή ερευνητικής καριέρας, η επισφάλεια έχει μεταβληθεί σε μια διαρκή κατάσταση που καθορίζει όχι
μόνο επαγγελματικές και προσωπικές διαδρομές αλλά και το περιεχόμενο και την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας. Η
συνθήκη αυτή είναι έμφυλη όχι μόνο με την έννοια της αυξημένης συμμετοχής γυναικών στον χώρο αλλά κυρίως λόγω του
καθοριστικού ρόλου που παίζουν τα έμφυλα πρότυπα στη διαμόρφωση των σχέσεων εξουσίας. Πρώτον, η επισφαλής
ακαδημαϊκή εργασίας προϋποθέτει και αναπαράγει εργασιακές πρακτικές που συνάδουν με συγκεκριμένα έμφυλα, ταξικά και
ηλικιακά πρότυπα επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεύτερον, χαρακτηρίζεται από την «θηλυκοποίηση» της εργασιακής
ζωής, όπου οι καταπατήσεις εργασιακών δικαιωμάτων θεωρούνται δεδομένες, ενώ το συναίσθημα παίζει κεντρικό ρόλο στη
νομιμοποίηση των καταπατήσεων αυτών. Το άρθρο καταλήγει με σκέψεις σχετικά με την ανάδυση επισφαλών υποκειμενικοτήτων,
οι οποίες αμφισβητούν όχι μόνο το ευρύτερο εργασιακό πλαίσιο αλλά και την ίδια την παραγωγή της γνώσης σε ένα πιο
διαεθνικό και διεπιστημονικό πλαίσιο.

Αποσιωπώντας την επισφάλεια στα πανεπιστήμια
H δολοφονική επίθεση κατά της Κωνσταντίνας Κούνεβα το 2008 ήταν ένα σημαντικό γεγονός για τα κινήματα και τις σπουδές του
φύλου στην Ελλάδα, καθώς έδωσε το έναυσμα για να αναπτυχθούν δράσεις σχετικά με την επισφάλεια και το φύλο.1 Πολλές από
αυτές ανέδειξαν την ευαλωτότητα των γυναικείων σωμάτων, αλλά και άνοιξαν διόδους διαθεματικής φεμινιστικής αλληλεγγύης
ενάντια στις έμφυλες, φυλετικές, και ταξικές ανισότητες (Αθανασίου et al, 2009, Angelidou, 2014, Kambouri and Zavos, 2010). Τα
Πανεπιστήμια την περίοδο εκείνη έγιναν φορείς πρακτικών που αμφισβήτησαν τις θεσμικές τους περιχαρακώσεις και άνοιξαν
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διεξόδους σε ομάδες που έως τότε βρίσκονταν στο περιθώριο της παραγωγής της γνώσης. Παραδόξως, όμως, οι πρακτικές αυτές
δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν τις αναδυόμενες μορφές επισφάλειας εντός των δομών έρευνας και διδασκαλίας.2 Παρά την
ενεργή συμμετοχή και παρουσία πολλών φεμινιστριών, ερευνητριών και φοιτητριών σε δράσεις εντός και εκτός πανεπιστημίων, η
επισφάλεια παρέμεινε για τουλάχιστον μια δεκαετία στο περιθώριο των συλλογικών διεκδικήσεων, ενώ αναπτύχθηκαν ελάχιστα
μέτωπα ενάντια στις έμφυλες ανισότητες και καταπατήσεις εργασιακών δικαιωμάτων στα πανεπιστήμια, ακόμα και σε σχέση με τις
εταιρίες καθαρισμού.3
Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να διερευνήσει τη σχέση φύλου και επισφάλειας στην παραγωγή της γνώσης, η οποία δεν περιορίζεται
στις ανώτερες βαθμίδες των πανεπιστημίων (στο καθηγητικό προσωπικό), αλλά συμπεριλαμβάνει ένα πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων
εξουσίας (Foucault, 1980, σ. 52), το οποίο διαχέεται εντός και εκτός του θεσμού. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της επισφάλειας
συγχρόνως σαν εργασιακή συνθήκη, κινηματική πρακτική, αντικείμενο έρευνας, αλλά και σαν πολιτικό πρόταγμα. Παρόλο που η
ανάλυση είναι ευρύτερη, αντανακλά προσωπικά και συλλογικά βιώματα και συνδιαλέγεται με ελληνικά αλλά και ξένα θεωρητικά
και κινηματικά κείμενα και απόψεις. Ξαναπιάνοντας λοιπόν τη συζήτηση που άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2008, αναλύω την
επισφάλεια μέσα από μια έμφυλη προσέγγιση που δίνει έμφαση στη φροντίδα, στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και στην
αμφισβήτηση των προνομίων στην παραγωγή της γνώσης στην Ελλάδα.
Η προσέγγιση αυτή είναι επηρεασμένη από τη θεωρητική ανάλυση της οντολογικής επισφάλειας (precariousness), την οποία
μοιραζόμαστε όλες και όλοι λόγω της ευαλωτότητας των σωμάτων μας στη κοινωνική και φυσική βία (Butler, 2015). Από τη μια
πλευρά, η έννοια αυτή ορίζει τι μας διαχωρίζει σε συγκεκριμένο οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Κάποια σώματα
έχουν μεγαλύτερη αξία από άλλα και για αυτόν το λόγο προστατεύονται, ενώ αντίθετα κάποια άλλα σώματα αντιμετωπίζονται σαν
ανάξια να προφυλαχθούν, με συνέπεια η σωματική, οικονομική και κοινωνική βία που ασκείται πάνω τους να μην αναγνωρίζεται
καν ως βία, καθώς έχουν ήδη ακυρωθεί πολλαπλά στο πεδίο του λόγου (Butler, 2015, σ. 34). Αυτή η ακύρωση έχει ως συνέπεια να
μη βιώνεται η επισφάλεια αποκλειστικά ως αποστέρηση υλικών αγαθών, πολιτικών, κοινωνικών, εργασιακών ή πολιτισμικών
δικαιωμάτων, αλλά και ως μια ευρύτερη απώλεια της υποκειμενικής θέσης και της αίσθησης του «ανήκειν», που καθιστά τα
επισφαλή υποκείμενα μετέωρα, σε θέσεις που μεταβάλλονται, βρίσκονται στο όριο και δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Από τη
σκοπιά της οντολογικής επισφάλειας, επομένως, οι οικονομιστικές αναλύσεις που θεωρούν τους επισφαλείς σαν μια σύγχρονη
μορφή της εργατικής τάξης αδυνατούν να αποτυπώσουν την πολύπλοκη και ευμετάβλητη αυτή συνθήκη που βιώνουν τα σώματα
στην επισφάλεια στον σύγχρονο καπιταλισμό (Butler and Athanasiou, 2013). Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατο να ταυτιστούν
οι επισφαλείς με μια κοινωνική κατηγορία, όπως, για παράδειγμα, υποστηρίζουν παραπλανητικά αναλυτές σαν τον Γκάι Στάντινγκ
(Guy Standing, 2011) που χρησιμοποιεί τον όρο «πρεκαριάτο» (precariat) σε αντιστοιχία προς την έννοια της εργατικής τάξης
(proletariat). Σε αντίθεση με την ταύτιση των επισφαλών σε μια και μόνο κοινωνική τάξη, αναδυόμενη και άκρως «επικίνδυνη»
για το καπιταλιστικό σύστημα, η έννοια της οντολογικής επισφάλειας δίνει έμφαση στη διαμόρφωση των επισφαλών σε ένα
σύμπλεγμα διαθεματικών κοινωνικών κατηγοριών που διαμορφώνουν εφήμερες και περιστασιακές επιτελέσεις ενάντια στην
ευαλωτότητα (Butler and Athanasiou, 2013).
Παρόλο που δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, η επισφάλεια αναδεικνύεται σαν κυρίαρχη μορφή διακυβέρνησης (governance)
στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες, καθώς διαχέεται εγκαθιδρύοντας πολιτικές ελέγχου που διαπερνούν τομείς και πεδία
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μοιράζοντας επιλεκτικά και στρατηγικά την ανασφάλεια και την προστασία σε ανθρώπους διαφορετικών τάξεων, φύλων,
εθνοτήτων, φυλών και σεξουαλικοτήτων (Lorey, 2015). Η άσκηση της εξουσίας μέσω της επισφάλειας δεν διαμορφώνει μόνο
οικονομικές σχέσεις, αλλά και πολιτικές υποκειμενικότητες που εγγράφονται σε αυτό το άνισο μοίρασμα της προστασίας και της
ευαλωτότητας. Η συνειδητοποίηση ότι όλα τα σώματα είναι εκτεθειμένα στη βία της διακυβέρνησης της επισφάλειας ανοίγει τη
δυνατότητα να δούμε από κοινού πώς εμπλεκόμαστε στις ζωές των άλλων και πώς αλληλεξαρτόμαστε (Butler, 2015). Αυτή η
συνειδητοποίηση είναι ριζοσπαστική καθώς αμφισβητεί την αίσθηση του «ανήκειν» και δίνει τη δυνατότητα για αναπάντεχες
συλλογικότητες μεταξύ επισφαλών. Ως πολιτικό διακύβευμα, επομένως, η έννοια της επισφάλειας δεν έχει αποκλειστικά αρνητική
χροιά, αλλά συνοψίζει επίσης και όλες αυτές τις δυνατότητες διαθεματικής (intersectional) δράσης και αλληλεγγύης που
ξεπηδούν ενάντια στην νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση. Και αυτό καταδεικνύεται από τα ίδια τα κινήματα των επισφαλών, που
σπανίως επικαλούνται τη λογική της ταυτότητας και, αντιθέτως, καταφεύγουν κατά κανόνα σε άμεσες και από κοινού δράσεις
χωρίς αντιπροσώπους (Lorey, 2015).
.

Η επισφάλεια ως κατηγορία ετερότητας
Η επισφάλεια στην Ελλάδα αποτέλεσε ερευνητικό και θεωρητικό ζήτημα, αντικείμενο έρευνας, μελέτης, στοχασμού και
παρατήρησης όχι τόσο με την έννοια της οντολογικής επισφάλειας, όσο με την έννοια της εργασιακής και κινηματικής
επισφάλειας (precarity). Η έννοια αυτή έχει διττή σημασία, καθώς περιγράφει φαινόμενα προσωρινής, ενδεχομενικής και χωρίς
κοινωνική προστασία εργασίας, αλλά και τις κινηματικές μορφές αντίστασης στην «εξαναγκαστική επισφάλεια» (Fantone, 2007)
που επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση. Η σχέση μεταξύ της επισφάλειας ως οντολογικής και ως ιστορικά καθορισμένης
εργασιακής συνθήκης (precariousness-precarity) είναι στενή καθώς η εργασιακή και κινηματική επισφάλεια παράγεται όταν οι
πολιτικές και νομικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ για την προστασία από την οντολογική επισφάλεια καταργούνται για
κάποια σώματα που αυτομάτως καθίστανται εξαιρετικά ευάλωτα, ενώ παραμένουν σε ισχύ για άλλα που συνεχίζουν να
προστατεύονται από το κράτος (Lorey, 2015, σ. 22).
Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία και στην Ελλάδα ένας ιδιαίτερος προβληματισμός αναφορικά με τη σχέση
επισφάλειας και φύλου, που εστιάστηκε κυρίως στην επισφάλεια των μεταναστριών στην οικιακή εργασία και στον καθαρισμό.4
Αντιθέτως, η επισφάλεια εντός των πανεπιστημίων παρέμεινε ένα ζήτημα που κυρίως περιοριζόταν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις
επισφαλών που δεν είχαν τολμήσει ακόμα να οργανωθούν σε συλλογικότητες και ήταν αποσιωπημένες από τον δημόσιο λόγο για
τα πανεπιστήμια. Το παράδοξο σε σχέση με αυτή την αποσιώπηση είναι πως ήταν προφανές ότι η μεταναστευτική εργασία ‒
ιδιαίτερα ο χώρος του καθαρισμού‒ λειτουργούσε σαν πειραματικό εργαστήριο που διευρυνόταν σε πολλούς κλάδους,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού της έρευνας και της διδασκαλίας (Ψαρρά, 2009, σ. 34). Παρόλο που η διαπίστωση αυτή ήταν
αποδεκτή ήδη από το 2009, δεν έδωσε έναυσμα για δράσεις αμφισβήτησης της αναδυόμενης επισφάλειας στην έρευνα και τη
διδασκαλία, που ήταν έμφυλα, φυλετικά, εθνοτικά και ταξικά πολύ πιο κοντά στις εμπειρίες των εν λόγω ερευνητριών.
Το παράδοξο που περιγράφω παραπάνω το βίωσα κυρίως ως εσωτερική αντίφαση αλλά και ως συλλογικό βίωμα που μοιράστηκα
και μοιράζομαι με συναδέλφους επισφαλείς. Ενώ η σχέση φύλου και επισφάλειας ήταν το βασικό αντικείμενο που μελετούσα, οι
συνδέσεις με τη δική μου επαγγελματική κατάσταση ήταν πάντοτε δύσκολες. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλές από τις προσωπικές και
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συλλογικές εμπειρίες επισφάλειας στα πανεπιστήμια ήταν κοινές με αυτές των γυναικών που εργάζονται στους χώρους του
καθαρισμού και της φροντίδας, αλλά συνέχιζαν να μας διαχωρίζουν ταξικές, εθνοτικές και φυλετικές ανισότητες. Πρώτον,
αισθανόμουν ότι εργαζόμουν σε έναν τομέα υψηλού κύρους που απαιτεί υψηλό μορφωτικό επίπεδο και αναγνώριση, δεύτερον,
έχω ελληνικό διαβατήριο και, τρίτον, προέρχομαι από τη μεσαία τάξη, έχοντας πίσω μου ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο
που με προστατεύει κάθε φορά που μπαινοβγαίνω από την ανεργία στην επισφάλεια. Την ίδια στιγμή που έγραφα για την
επισφάλεια στη μεταναστευτική οικιακή εργασία, μου φαινόταν εντελώς άτοπο να σκεφτώ την κατηγορία της επισφάλειας σαν μια
κατηγορία ταυτότητας, παρόλο που συχνά τα εργασιακά μου δικαιώματα καταπατούνταν συστηματικά και δεν είχα ασφάλεια,
προστασία ή έλεγχο. Παρόλο που είχα βιώσει η ίδια και έβλεπα τους συναδέλφους μου να βιώνουν δύσκολες εμπειρίες
επισφάλειας, όπως την υπερεργασία, τη διδασκαλία και έρευνα χωρίς πληρωμή, τις συστηματικές καθυστερήσεις πληρωμών για
διαστήματα από δύο μήνες ως και ένα χρόνο, την απουσία αδειών μητρότητας ή εγκυμοσύνης, αλλά και τις απαξιωτικές
συμπεριφορές και εκμετάλλευση από συναδέλφους, δυσκολευόμουν να κάνω αυτή τη συσχέτιση.
Την ίδια στιγμή που η επισφάλεια διευρυνόταν εντός των δομών παραγωγής της γνώσης, η έρευνα για το φύλο εστιαζόταν σε
κοινωνικές ομάδες που κατά κανόνα υποεκπροσωπούνται στις δομές αυτές. Η επισφάλεια ήταν πολύ πιο εύκολο να ενσωματωθεί
στην παραγωγή της γνώσης αλλά και στην προσωπική και συλλογική μας ζωή σαν «κατηγορία ετερότητας» παρά σαν «κατηγορία
ταυτότητας».5 Ήταν, δηλαδή, πολύ πιο εύκολο να σκεφτούμε ότι αυτή η συνθήκη είναι για μας απλά προσωρινή και κατ’ ουσίαν
αφορά κυρίως άλλες και άλλους που βρίσκονται σε υποδεέστερες ή περιθωριοποιημένες οικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές
θέσεις (γυναίκες, νέους, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ, μέλη μειονοτικών ομάδων). Η επισφάλεια για τις περισσότερες από εμάς δεν
αποτέλεσε ως πρόσφατα συλλογικό εργασιακό επίδικο τόσο εξαιτίας της ανυπαρξίας συλλογικοτήτων και από κοινού δράσεων
των επισφαλών, όσο και εξαιτίας της απροθυμίας των φορέων εκπροσώπησης των εκλεγμένων μελών6 να ασχοληθούν με
ουσιαστικό τρόπο με τα προβλήματα των επισφαλών συναδέλφων τους. Παρόλο που σε ατομικό επίπεδο υπήρξε στήριξη από
φεμινίστριες με πιο σταθερές θέσεις εργασίας για τις επισφαλείς συναδέλφους τους (για παράδειγμα, μέσω συνεργασιών σε
ερευνητικά προγράμματα, από κοινού δημοσιεύσεων, σεβασμού και στήριξης έργου), η εργασιακή επισφάλεια παρέμεινε στο
περιθώριο των συζητήσεων για τα πανεπιστήμια, ενώ συχνά αντιμετωπίζεται και γίνεται αντιληπτή σαν προσωπική αποτυχία ή
ατυχία.
Παρόλο που στο μυαλό μου ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μια προσωρινή μετάβαση, η επισφάλεια έγινε, εντέλει,
αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής μου διαδρομής αλλά και των διαδρομών πολλών άλλων γύρω μου, που έπειτα από χρόνια
επισφάλειας αδυνατούν πλέον να αφομοιωθούν και συνεχίζουν να βρίσκονται μετέωρες μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων
φορέων παραγωγής της γνώσης. Και αυτή η αδυναμία ταύτισης με τους φορείς εκφράζεται στα παράδοξα και γεμάτα
μετακινήσεις βιογραφικά των επισφαλών των πανεπιστημίων. Ενώ είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, σε επιστημονικά περιοδικά και
συνέδρια εμφανιζόμουν σαν να εκπροσωπώ φορείς με τους οποίους συνεργαζόμουν εφήμερα και περιστασιακά. Στην
πραγματικότητα, όμως, η σχέση αυτή είναι μονόδρομη: Η ανανέωση των εργασιακών σχέσεων κάθε φορά που μια σύμβαση λήγει
απαιτεί απλήρωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και συγγραφή νέων προτάσεων χρηματοδότησης, που εξασφαλίζουν την
παραμονή στο χώρο και την αποφυγή της ανεργίας. Το βιογραφικό μου, όπως και πολλών άλλων επισφαλών, εμφανίζεται
παράλληλα σε πολλούς θεσμούς ακόμα και τις ίδιες περιόδους, σαν να είχα μια διαρκή και σταθερή εργασιακή σχέση μαζί τους,
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και είναι παντελώς εξαφανισμένο από άλλους καθώς, ακόμα κι όταν δούλευα για αυτούς, δεν αναγνώριζαν την παρουσία μου σε
τέτοιο βαθμό ώστε να την προβάλουν.
Παρόλο που ταξικές, εθνοτικές και φυλετικές ανισότητες δομούν τη σχέση των επισφαλών των πανεπιστημίων με την επισφάλεια
των άλλων, υπάρχουν κοινοί άξονες και εμπειρίες. Η προσωπική μου εμπειρία δείχνει, όμως, ότι η διαφοροποίηση έγκειται
κυρίως στο γεγονός ότι οι επισφαλείς των πανεπιστημίων ζούμε με τις επιθυμίες της κανονικοποίησης σθεναρά καθηλωμένες στα
μυαλά μας και με τα σώματα μας σταθερά προσανατολισμένα προς τον ανταγωνισμό για τις πολυπόθητες εκλεγμένες θέσεις
εργασίας που, φυσικά, δεν φτάνουν για όλες μας. Είναι κυρίως αυτές οι επιθυμίες που έκαναν τους περισσότερους επισφαλείς να
παραμείνουμε για πολλά χρόνια σε συζητήσεις κατ’ ιδίαν ή αστεία σε παρέες, χωρίς να καταφέρνουμε να διαμορφώσουμε
συλλογικές πρακτικές, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της επισφάλειας ατομικά και αποσπασματικά. Οι ατομικές και συλλογικές
αυτές επιθυμίες αναπαράγουν φορντικά πρότυπα σχετικά με την εργασία, τα οποία έχουν συγκεκριμένα πολιτισμικά και έμφυλα
χαρακτηριστικά.

Μεταφορντισμός και κρίση
Στον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, ο όρος «επισφάλεια» χρησιμοποιείται ευρέως με την έννοια της εργασιακής επισφάλειας
(precarity), χωρίς να αναγνωρίζεται η άλλη πλευρά της που έχει να κάνει με τα κινήματα και τη δυναμική της επισφάλειας.
Προσλαμβάνει έτσι μία απόλυτα αρνητική χροιά, σαν μια κατάσταση εξαθλίωσης και εργασιακής απαξίωσης, σαν εργασία χωρίς
μέλλον και χωρίς δυνατότητες εξασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης, επιβαρυμένη με έντονα αισθήματα
απομόνωσης και έλλειψης αυτονομίας, που καθιστούν αδύνατη τη συλλογική οργάνωση (Τριανταφύλλου, 2008, Κουζής, 2008,
Μουρίκη, 2010). Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η απόλυτα αρνητική αυτή χρήση του όρου ήρθε στο προσκήνιο κυρίως με
μια ιστορικά και γεωγραφικά καθορισμένη και αρνητικά φορτισμένη εννοιολόγηση που συνδέεται με τη μεταφορντική
ευρωπαϊκή κρίση της εργασίας και του κράτους πρόνοιας (Neilson and Rossiter, 2008). Η κρίση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να
περιοριστούν οι καλοπληρωμένες, μόνιμες και εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας για να επανέλθουν σε πολλούς κλάδους ‒οι
οποίοι είχαν ρυθμιστεί χάρη στους εργατικούς αγώνες‒ κακοπληρωμένες, περιστασιακές και αβέβαιες θέσεις εργασίας. Οι
αλλαγές αυτές συνδυάστηκαν με μια σειρά από νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που περιορίζουν την προστασία που παρείχε το
κράτος πρόνοιας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, αλλά συνδέονται επίσης και με την ευρύτερη επισφαλοποίηση
(precarisation) της ζωής (Boltanski and Chiapello, 1999): τη διεύρυνση του ατομικού χρέους, τη στεγαστική αβεβαιότητα και την
κατάργηση των ορίων μεταξύ χρόνου εργασίας και χρόνου ξεκούρασης και αναψυχής.
Η απολύτως αρνητική αυτή θεώρηση που κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, όμως, μαρτυρεί πολιτισμικές και έμφυλες
προκαταλήψεις. Πρώτον, ενώ η επισφάλεια προσδιορίζεται στο μεταφορντικό πλαίσιο σαν ένα παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο, ο
φορντισμός υπήρξε περισσότερο δυτική εξαίρεση παρά κανόνας, ενώ οι εργασιακές συνθήκες που διαμορφωθήκαν στο πλαίσιο
των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας δεν εφαρμόστηκαν καν στο σύνολο της Ευρώπης (Neilson and Rossiter, 2008).
Δεύτερον, τίθεται το ζήτημα του φύλου των επισφαλών καθώς, ακόμα κι αν εστιαστούμε στη Δυτική Ευρώπη, οι έμφυλες και
ρατσιστικές ανισότητες συνδιαρθρώνονται με την επισφάλεια. Οι γενεαλογίες της γυναικείας και της μεταναστευτικής εργασίας
δείχνουν ότι, ακόμα και σε περιόδους επικράτησης του φορντισμού, οι καλοπληρωμένες θέσεις πλήρους απασχόλησης και
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υψηλού κύρους δεν αφορούσαν τις γυναίκες ‒ιδιαίτερα τις μαύρες γυναίκες‒, αλλά προορίζονταν για λευκούς άντρες
(Mitropoulos, 2005). Στις περιόδους άνθησης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, οι γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία κυρίως μέσω των ανδρών τους και όχι τόσο αυτόνομα, ακριβώς επειδή η αναπαραγωγική εργασία δεν
αναγνωριζόταν σαν εργασία (Huws, 2003). Παράλληλα, οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες, άλλης φυλής και εθνότητας παρέμεναν
εκτός των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων και των συστημάτων πρόνοιας εξαιτίας των ρατσιστικών εμποδίων και των
κυβερνητικών ρυθμίσεων, που επιβάλλονταν στους μη πολίτες καθιστώντας τους διαρκώς απελάσιμους (De Genova, 2002). Παρά
την εξαίρεση του φορντισμού, το συνεχές της εργασιακής επισφάλειας και των διαθεματικών ανισοτήτων παρέμεινε εδραιωμένο
ακόμα και στην ίδια τη δομή των καθεστώτων πρόνοιας (Davis, 2006) που καθιστούν κάποια σώματα πιο προστατευμένα και
εγκαταλείπουν άλλα στις πιο ακραίες μορφές βίας και εκμετάλλευσης.
Ανεξαρτήτως του φύλου μας, οι επισφαλείς των πανεπιστημίων εργαζόμαστε σε συνθήκες που σε παλιότερες εποχές συνδέονταν
κυρίως με την εργασία των γυναικών, των μεταναστών, των ανθρώπων χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και κοινωνικής τάξης.
Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς της αγοράς εργασίας, στη μεταφορντική παραγωγή της γνώσης οι διαδικασίες
θηλυκοποίησης (feminisation) των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων κυριάρχησαν, όχι τόσο λόγω της αυξημένης συμμετοχής
γυναικών, όσο λόγω της αναπαραγωγής έμφυλων και πολιτισμικών προτύπων στη διαμόρφωση αυτών των άνισων σχέσεων
εξουσίας (Morini, 2007). Σε αυτό συμβάλλει και η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, που στην Ελλάδα εντάθηκε κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης και επέβαλε τη δραστική μείωση των προσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι
πολλαπλές ανάγκες των δημόσιων φορέων παραγωγής γνώσης, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων, να καλύπτονται
ολοένα και περισσότερο από περιστασιακή και ενδεχομενική εργασία (Voulvouli, 2019). Παρόλο που στη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης η επισφάλεια επεκτάθηκε και σε χώρους οι οποίοι στο παρελθόν ήταν ρυθμισμένοι, στον δημόσιο λόγο έγινε
περισσότερο αντικείμενο συζήτησης και διεκδικήσεων η ανασφάλεια που προκλήθηκε στους δημόσιους υπαλλήλους εξαιτίας των
μειώσεων μισθών, των μετατάξεων, της διαθεσιμότητας, των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και των απειλών απολύσεων
(Καρακιουλάφη et al., 2014), αλλά όχι τόσο η δημιουργία ενός παράλληλου χώρου επισφάλειας εντός των δημόσιων φορέων.
Η απασχόληση των επισφαλών, αντιθέτως, κανονικοποιήθηκε, επιτρέποντας στα πανεπιστήμια, όπως και σε άλλους δημόσιους
φορείς, να συνεχίσουν να λειτουργούν, παρά τις δραστικές μειώσεις ανθρώπινων και άλλων πόρων. Η κανονικοποίηση αυτή
συνέβη στο πλαίσιο των πολιτικών και λόγω της λιτότητας, που ακολούθησαν την οικονομική κρίση του 2008, που νομιμοποίησαν
την προσωρινή και χωρίς δικαιώματα εργασία σε πολλές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (βλ. Alves de Matos και Pusceddu). Η
διαδικασία αυτή επιτεύχθηκε κυρίως μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης που προήλθαν από ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία
σε πολλές περιπτώσεις φέρνουν οι ίδιες οι επισφαλείς στους φορείς (με αντάλλαγμα την κράτηση ενός ποσοστού), αλλά και από
τα πιο πρόσφατα προγράμματα «απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας», που καθιερώθηκαν σαν μια λύση στις
ελλείψεις διδακτικού προσωπικού (LABour, 2020 και Precademics 85.42.1a, 2020). Αυτή η κανονικοποίηση της επισφάλειας
πρακτικά σήμαινε ότι, ενάντια στις κινηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση δημόσιων και αυτόνομων πανεπιστημίων, για μια
σημαντική μερίδα εργαζομένων η παραγωγή της γνώσης ακολουθήσε και στην Ελλάδα την παγκόσμια τάση νεοφιλελεύθερης
πολιτικής διαχείρισης, που κυριαρχεί παγκοσμίως (βλ. Loher and Strasser, 2019).
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Από τη μια πλευρά, αυτό που καθορίζει τις εργασιακές σχέσεις και την προστασία των εκλεγμένων μελών είναι η σταθερότητα
βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και προστασίας εντός συγκεκριμένων θεσμών που έχουν χαρακτήρα δημοσίου υπαλλήλου.
Παρόλο που έχουν υποστεί μειώσεις μισθών και αισθάνονται ανασφαλείς ως προς το μέλλον, τα εκλεγμένα μέλη διατηρούν
σταθερή απασχόληση και κοινωνική προστασία, προοπτικές εξέλιξης, τακτικές πληρωμές, εργασιακά δικαιώματα, άδειες και
σταθερά ωράρια εργασίας. Από την άλλη πλευρά, παράγεται ένα ετερογενές μείγμα επισφαλών που εργάζονται σαν ελεύθεροι
επαγγελματίες σε διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικούς θεσμούς και συμπεριλαμβάνει: πρώτον, διδακτορικές φοιτήτριες, οι
οποίες βιώνουν επισφάλεια είτε λόγω της υπερεργασίας (συνδυασμός εργασίας και συγγραφής διδακτορικού) είτε λόγω του
χαμηλού εισοδήματος και των καθυστερήσεων στις πληρωμές των υποτροφιών τους, δεύτερον, μεταδιδάκτορες ερευνήτριες και
διδάσκουσες, που ανήκουν σε ομάδες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, αλλά προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου, τρίτον,
κάποιους υπαλλήλους στη διοίκηση και στις βιβλιοθήκες με προσωρινές συμβάσεις έργου αντίστοιχες με αυτές των
μεταδιδακτόρων, και τέταρτον, υπάλληλους στον καθαρισμό και στη φύλαξη κτηρίων, οι οποίες κατά κανόνα προσλαμβάνονται
μέσω εταιρειών που αναλαμβάνουν με εργολαβίες να διεκπεραιώσουν βασικές λειτουργίες των κτηρίων. Παρόλο που στις δύο
τελευταίες ομάδες απαιτούνται τυπικά προσόντα χαμηλότερης εξειδίκευσης και εκπαιδευτικού επιπέδου, επικρατούν παρόμοιες
εργασιακές συνθήκες με αυτές που αφορούν τη διδασκαλία και την έρευνα. Η διαφοροποίηση μεταξύ των καθεστώτων εργασίας
στους φορείς παραγωγής της γνώσης, επομένως, δεν γίνεται πλέον με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη θέση, την εμπειρία, το
είδος της εργασίας ή την εξειδίκευση. Αντιθέτως, οι παράλληλοι εργασιακοί κόσμοι της επισφάλειας και της μονιμότητας
λειτουργούν σε όλους τους τομείς και στα επίπεδα παραγωγής της γνώσης μοιράζοντας την ευαλωτότητα και την προστασία
επιλεκτικά.
Ο βασικός άξονας διαφοροποίησης μεταξύ επισφαλών και μη στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι η εργασιακή σταθερότητα που
στο μεταφορντικό πλαίσιο μεταφράζεται σε προστασία από την οντολογική επισφάλεια. Αντιθέτως, η εργασιακή προσωρινότητα
συνεπάγεται την ευαλωτότητα, το άγχος, την αβεβαιότητα και την απουσία της αίσθησης του «ανήκειν», καθώς οι συνεργασίες με
τους θεσμούς είναι πάντοτε προσωρινές. Όπως έχουν δείξει μελέτες σε άλλους τομείς εργασίας και τόπους, ο άξονας αυτός
διαφοροποιείται ανάλογα με τα συγκείμενα. Για παράδειγμα, σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που υπήρξαν πάντοτε επισφαλείς ή
σε κοινωνίες στις οποίες η επισφάλεια αφορά την πλειονότητα των εργαζομένων, η αντίστιξη μεταξύ εργασιακής σταθερότητας
και οντολογικής επισφάλειας δεν θεωρείται δεδομένη (Millar, 2017). Στην ελληνική περίπτωση, παρόλο που το φορντικό μοντέλο
δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως και στην πλειονότητα των εργαζομένων, εντούτοις η επιθυμία για σταθερότητα, ιδιαίτερα για
μονιμοποίηση στο Δημόσιο, κυριάρχησε. Όπως και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όμως, η σταθερότητα της εργασίας
έγινε για πολλές εργαζόμενες στην έρευνα και τη διδασκαλία μια ιδεατή προοπτική για λίγους, καθώς αυξήθηκε η ανεργία,
μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στα πανεπιστήμια αλλά και οι ευκαιρίες σταθερής απασχόλησης εκτός των πανεπιστημίων (βλ.
Schwaller, 2019).
Η διαφοροποίηση μεταξύ σταθερότητας και επισφάλειας στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει και έμφυλο χαρακτήρα. Στην έρευνα
και τη διδασκαλία βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που εκπονούν διδακτορικά, αλλά να μη μεταβάλλεται
αντιστοίχως ο τρόπος που κατανέμονται οι θέσεις εκλεγμένων μελών των πανεπιστημίων, ιδιαίτερα οι πιο υψηλόβαθμες μόνιμες
θέσεις (European Commission, 2019).7 Το επακόλουθο αυτών των δομικών ανισοτήτων είναι ότι διατηρούνται τα ανδρικά
προνόμια όπου ‒εξαιτίας του παγώματος των προσλήψεων στη διάρκεια της κρίσης‒ οι άντρες συνεχίζουν να καταλαμβάνουν
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την πλειονότητα των υψηλόβαθμων θέσεων και να οργανώνουν τις πρακτικές αξιολόγησης για τη δημιουργία νέων θέσεων. Ενώ
φαινομενικά ανοίγει η πνευματική και υψηλού κύρους εργασία (εκπόνηση διδακτορικού, έρευνα, διδασκαλία) στις γυναίκες,
αυτό συμβαίνει τη στιγμή ακριβώς που διευρύνεται η επισφάλεια, ενώ παράλληλα το προηγούμενο καθεστώς παραμένει και
αναπαράγεται ως κατά βάση ανδροκρατικό. Αν στις ανισότητες των φύλων προσθέσουμε και τους ακόμα πιο αποσιωπημένους
παράγοντες της φυλής, του έθνους, της κοινωνικής τάξης ή της σεξουαλικότητας, γίνονται περισσότερο ορατές οι διαθεματικές
ανισότητες της επισφάλειας, που παραμένουν στο περιθώριο των συζητήσεων για τα πανεπιστήμια. Οι ανώτερες θέσεις υψηλής
μόρφωσης και κύρους καταλαμβάνονται, όμως, κυρίως από λευκούς άντρες μαζί με κάποιες λευκές γυναίκες μεγαλύτερης
συνήθως ηλικίας. Οι λευκές γυναίκες συνεχίζουν να κυριαρχούν στον τομέα της διοίκησης, οι λευκοί άντρες άλλης τάξης
καταλαμβάνουν σταθερά τον τομέα της φύλαξης, ενώ οι γυναίκες άλλης φυλής, εθνότητας και τάξης συνωστίζονται στον
καθαρισμό, ακόμα κι αν έχουν υψηλή μόρφωση. Πόσες, όμως, είναι αλήθεια οι γυναίκες μεταναστευτικής καταγωγής, μαύρες,
λεσβίες και τρανς, που κατάφεραν να διδάξουν και να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα, και αντιστρόφως, πόσες από αυτές
δουλεύουν στον καθαρισμό; Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, δεν αρκεί η απλή ποσοτικοποίηση της έρευνας σχετικά με
τους άντρες και τις γυναίκες, αλλά χρειάζεται μια κριτική προσέγγιση που θα καταστήσει ορατή στον πολιτικό λόγο την
εντατικοποίηση των διαπλεκόμενων ανισοτήτων εντός των πανεπιστημίων. Η ορατότητα αυτή ενδέχεται να υποσκάψει την
καθαρότητα του λόγου για τα δημόσια πανεπιστήμια, που πασχίζει να επιβιώσει κάτω από τις πιέσεις της λιτότητας και του
αυταρχισμού, αλλά συγχρόνως θα οδηγήσει σε μια αναπόφευκτη αναγνώριση της διαχείρισης της επισφάλειας που συντελείται
στους φορείς αυτούς.

Επισφαλείς υποκειμενικότητες εντός και εκτός των πανεπιστημίων
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη παραγωγή της γνώσης αναδύονται νέες μορφές διαχείρισης της επισφάλειας μέσα από
πρωτόκολλα και διαδικασίες αξιολόγησης επιστημονικού έργου, οι οποίες εντείνουν τις υπάρχουσες ανισότητες. Η
εντατικοποίηση των διαπλεκόμενων ανισοτήτων στο μεταφορντικό πλαίσιο του ελληνικού πανεπιστημίου συντελείται κυρίως μέσω
της άκριτης αποδοχής των κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης, τα οποία καθορίζουν ποιες θα καταφέρουν να εκλεγούν και
ποιες όχι, ποιες αξίζουν να προστατευτούν και ποιες όχι, ποιες θα έχουν εργασιακά δικαιώματα, σταθερότητα και θεσμική
κάλυψη και ποιες όχι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις φαινομενικά επιστημονικές διαδικασίες αξιολόγησης παίζουν οι οικονομίες
του συναισθήματος, που «κυκλοφορούν ανάμεσα στα σώματα και τα σημεία» (Άμεντ, 2018, σ. 130) των επισφαλών και μη και
καθορίζουν τις υποκειμενικότητες που παράγονται στο πεδίο της παραγωγής της γνώσης θέτοντας τα όρια της συμπερίληψης στις
ακαδημαϊκές κοινότητες πέρα από τις τυπικές διαδικασίες.8
Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι ανώτερες βαθμίδες των δομών παραγωγής της γνώσης (έρευνα και διδασκαλία) διαχωρίζονται από τις
κατώτερες επειδή οργανώνονται μέσα από διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης, στις οποίες κυριαρχεί ο «μύθος της
αξιοκρατίας» (Zheng, 2018). Τόσο οι προσλήψεις όσο και η ανέλιξη του επιστημονικού προσωπικού υπακούν σε επιστημονικά
πρωτόκολλα που φαινομενικά αποκλείουν τα συναισθήματα (emotions). Η αξιολόγηση του έργου (εμπειρία, δημοσιεύσεις,
συνάφεια αντικειμένου) εμφανίζεται σαν μια αντικειμενική, ουδέτερη και απαλλαγμένη από συναισθηματικές εξάρσεις
διαδικασία. Παρόλο που οι αξιολογητές δεν συμμορφώνονται πάντα με την επιστημονική αποστασιοποίηση και ουδετερότητα,
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σπανίως κρίνουν το έργο των επισφαλών ως προϊόν της συνολικότερης ευαλωτότητάς τους. Οι επισφαλείς υποψήφιες καλούνται
στο πλαίσιο αυτό να υποστηρίξουν το έργο τους υποδυόμενες επιστημονικούς ρόλους με την αρμόζουσα συγκρότηση και
ψυχραιμία, παρά το γεγονός ότι το έργο αυτό είναι προϊόν αγωνίας, ανασφάλειας και υπερεργασίας λόγω των συνθηκών
παραγωγής του. Οι απαιτήσεις για παραγωγή αναγνωρίσιμου ‒ποιοτικά και ποσοτικά‒ επιστημονικού έργου έρχονται
αντιμέτωπες με τους εντατικούς ρυθμούς της καθημερινής ζωής που καταλαμβάνεται από τις επαναλαμβανόμενες και απλήρωτες
διαδικασίες αυτοπροστασίας (Rogler, 2019), όπως την κατά συρροήν συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση ή τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων. Στην περίπτωση των ανθρώπων που παράλληλα με την ακαδημαϊκή
επισφάλεια έχουν και υποχρεώσεις φροντίδας, η συμπίεση του χρόνου και οι συναισθηματικές πιέσεις πολλαπλασιάζονται. Το
ευρύτερο όμως πλαίσιο της φροντίδας και της επιβίωσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιστημονικές αξιολογήσεις, καθώς
πρόκειται για δουλειές που δεν πληρώνονται και δεν αναγνωρίζονται ως έργο, αλλά έχουν έντονο συναισθηματικό φορτίο. Τυχόν
αποτυχίες ή ελλείψεις οφείλονται στη συναισθηματική κόπωση από την επισφάλεια, επομένως, ερμηνεύονται κατά κανόνα
περισσότερο σαν προσωπικές ακαδημαϊκές αποτυχίες όσων άφησαν τα συναισθήματα να επηρεάσουν το έργο τους, και
επιδρούν αρνητικά, εγκλωβίζοντας εντέλει τις πιο ευάλωτες στην επισφάλεια διαρκείας.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όμως, η έρευνα και η διδασκαλία διαχωρίζονται από άλλες μορφές εργασίας (όπως ο καθαρισμός, η
διοικητική υποστήριξη ή η φύλαξη) στα πανεπιστήμια γιατί θεωρούνται «δημιουργικές» δουλειές αναπαράγοντας ‒παράλληλα
με το μύθο της αξιοκρατίας‒ το μύθο «της δουλειάς για τη δουλειά», που προσφέρει ικανοποίηση ανεξάρτητα από τις
οικονομικές απολαβές και τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις της (Zheng, 2018). Σε αντίθεση με τις
επαναλαμβανόμενες και κουραστικές δουλειές των λιγότερο «δημιουργικών» κλάδων της παραγωγής της γνώσης, οι βασικές
υποχρεώσεις της διδασκαλίας και της έρευνας παράγουν ένα πολύπλοκο πλέγμα συναισθηματικών σχέσεων και εξαρτήσεων
μεταξύ επισφαλών και πιο προστατευμένων ακαδημαϊκών. Από την πλευρά των εκλεγμένων ακαδημαϊκών που εργάζονται με
δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς, η αγάπη για το αντικείμενο αποτελεί κοινό σημείο συσχέτισης με τις επισφαλείς, που ωθεί και τις
δύο να δουλεύουν περισσότερες ώρες, με μεγαλύτερη πίεση, προκειμένου να έχουν ποιοτικότερα αποτελέσματα. Οι επισφαλείς,
όμως, παράλληλα με τη δημιουργική υπερεργασία στο πλαίσιο του μοιράσματος της αγάπης για τη δουλειά, είναι επίσης
υποχρεωμένες να καλύπτουν και τις μη δημιουργικές ανάγκες τους για αυτοπροστασία, παρά το αυξημένο άγχος, ανασφάλεια,
πίεση και συμπίεση χρόνου, που αντιμετωπίζουν (Precademics 85.42.1β, 2020). Ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν
εκπαιδευτικές άδειες ή να αφοσιωθούν αποκλειστικά στις δημιουργικές διαστάσεις της παραγωγής της γνώσης έστω και για
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καθώς δεν δικαιούνται τίποτα παραπάνω παρά απλήρωτες περιόδους υποχρεωτικής ανεργίας
και εντατικής προετοιμασίας, κρίνονται κυρίως από την ικανότητά τους να μοιραστούν το πάθος που επιδεικνύουν για τη
δουλειά. Η συσχέτισή τους, επομένως, με τους μη επισφαλείς συναδέλφους τους μπορεί να στηριχτεί μόνο αν αγνοήσουν τις
υλικές διαστάσεις του κόπου τους, πράγμα το οποίο συχνά κάνουν λόγω της σημασίας που έχουν αυτές οι ηθικές αξίες στη
διαμόρφωση της παραγωγής της γνώσης (για το ρόλο της ηθικής στη διαμόρφωση της επισφάλειας, βλ. Kofti, 2016). Ο μύθος της
χωρίς προϋποθέσεις αγάπης για την έρευνα και τη διδασκαλία καταλήγει, εντέλει, να μην προτάσσεται μόνο σαν ενδεδειγμένο
συναίσθημα για την ακαδημαϊκή αξιοπιστία, αλλά και να εσωτερικοποιείται από τις ίδιες τις επισφαλείς, επιτείνοντας τις πιέσεις
για υπερεργασία.
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Οι «συναισθηματικές οικονομίες» που παράγονται από το συνδυασμό των δύο αυτών μύθων λειτουργούν αποτρεπτικά προς τους
κοινούς αγώνες και τις συλλογικές διεκδικήσεις των επισφαλών σε όλο το εύρος της παραγωγής της γνώσης εντός και εκτός των
πανεπιστημίων. Από τη σκοπιά αυτή, δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος κατασκευάζει νέες κατηγορίες επισφαλών, που
εντείνουν τις υπάρχουσες ανισότητες, αλλά ακόμα οι ίδιοι οι κρατικοί φορείς που επιλέγουν ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα
ενταχθούν στα συστήματα προστασίας και ποιες όχι (Alberti et al., 2018). Η επιτυχία, ο σεβασμός και το κύρος καθορίζονται από
την εκλογή και τον αντίστοιχο τίτλο, που μεταφράζονται σε εργασιακή σταθερότητα, επιστημονική καταξίωση και κοινωνική
αναγνώριση, αξίες που συχνά είναι εντελώς αποσυνδεμένες από την διαδικασία παραγωγής γνώσης. Κατά συνέπεια, η διαδικασία
της εκλογής παράγει σχέσεις ατομικής εξάρτησης των επισφαλών από τους ήδη εκλεγμένους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι (ακόμα και
άθελά τους) λειτουργούν σαν θεματοφύλακες των θεσμών, ανοίγοντας και κλείνοντας ευκαιρίες για μόνιμες ή/και επισφαλείς
προοπτικές, για πρόσβαση σε εργασιακά δικαιώματα, οικονομική εξασφάλιση και κοινωνική αναγνώριση. Προκειμένου, όμως, να
περάσουν από την εργασιακή επισφάλεια στην εργασιακή σταθερότητα, οι επισφαλείς είναι υποχρεωμένες να αποσιωπούν τα
αρνητικά συναισθήματα και τις μη δημιουργικές πρακτικές αυτοπροστασίας που τους επιτρέπουν να επιβιώσουν, επιδεικνύοντας
διαρκώς την απαιτούμενη αγάπη για την έρευνα και τη διδασκαλία ως «δημιουργικές» εργασίες. Μέσα από αυτή την οικονομία
συναισθημάτων παράγονται οι στενές προσωπικές συσχετίσεις των επισφαλών υψηλής μόρφωσης με εκλεγμένους ακαδημαϊκούς
συναδέλφους τους και η αποστασιοποίησή τους από τους επισφαλείς άλλους που εργάζονται στις λιγότερο δημιουργικές όψεις
της παραγωγής της γνώσης, όπως στη διοίκηση, στις βιβλιοθήκες, στη φύλαξη και στον καθαρισμό.
Ενάντια σε αυτούς τους συναισθηματικούς δεσμούς που εγκλωβίζουν τις επισφαλείς σε στατικές και αδιέξοδες αλλά και
συναισθηματικά φορτισμένες ταυτότητες, όπως αυτές του ακαδημαϊκού ή του διανοούμενου που αγαπά τη δουλειά του
ανεξάρτητα από τις συνθήκες εργασίας, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται κινήματα επισφαλών στην έρευνα και τη διδασκαλία,
ομάδες που πασχίζουν να δημιουργήσουν χώρους κοινής αλληλεπίδρασης και συνδιαμόρφωσης της επισφάλειας όχι πλέον σαν
κατηγορίας ετερότητας. Τα ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την εργασιακή επισφάλεια κάνουν τις επισφαλείς πιο ορατές (Adsit

et al., 2015). Στους χώρους αυτούς οι πολιτικές του συν-αισθήματος (affect) παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς ανοίγουν
δυνατότητες παραγωγής οριακών υποκειμενικοτήτων που δεν βασίζονται στην ταύτιση με μια συγκεκριμένη εργασιακή ταυτότητα
ή κοινωνική ομάδα, αλλά στην πολυμορφία των πρακτικών που συγκροτούν το πεδίο της επισφάλειας (Mezzadra and Neilson,
2013). Ο κοινός τόπος στην περίπτωση αυτή δεν είναι τόσο η αντίθεση στους μύθους της αγάπης για τη γνώση και στην
επιστημονική αριστεία, όσο η κοινή ευαλωτότητα που προκύπτει από τις συνεχείς προσπάθειες εξισορρόπησης της ζωής μεταξύ
ανεργίας και επισφάλειας και μεταξύ ανασφάλειας και εφήμερης προστασίας. Παρά τις ανισότητες του φύλου, της φυλής, της
εθνότητας και της κοινωνικής τάξης, την ευαλωτότητα αυτή τη μοιράζονται όλες όσες συμμετέχουν στην παραγωγή της γνώσης
επισφαλώς, είτε μέσω της παραγωγής επιστημονικού έργου είτε μέσω παράλληλων υπηρεσιών, όπως του καθαρισμού, της
φύλαξης ή της διοικητικής υποστήριξης, που είναι απαραίτητες για την παραγωγή αυτή.
Οι πολιτικές του συν-αισθήματος στο πλαίσιο αυτό διαφέρουν από τις εντυπωσιακές και έντονα εξωστρεφείς πρακτικές
διαμαρτυρίας στον δημόσιο χώρο, που αναπτύχθηκαν στα κινήματα της δεκαετίας του 2000 μέσα από πλατφόρμες όπως τα
EuroMayDay, Edu Factory, Intermittents du Spectacle, Frassanito, Agir ensemble contre le chômage κυρίως σε «δημιουργικούς
κλάδους», όπως αυτούς των νέων μέσων, της Τέχνης και της παραγωγής της γνώσης (Hardt, 2009, Neilson and Rossiter, 2008).
Μοιράζονται, όμως, κάποια κοινά σημεία με αυτές: Βασίζονται σε επιτελεστικές πρακτικές και ‒προς το παρόν, τουλάχιστον‒δεν
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διαφαίνεται να ακολουθούν τη λογική της εκπροσώπησης. Αναπτύσσονται εν μέσω της κρίσης των επίσημων συνδικαλιστικών
φορέων (Vogiatzoglou, 2018) και προτάσσουν ως βασική αρχή τους τη μη εκπροσώπηση, η οποία αντανακλά την πολυμορφία
των επισφαλών, που εργάζονται σε περιστασιακές και ενδεχομενικές θέσεις, μπαινοβγαίνοντας στα ασφαλιστικά συστήματα και
μετακινούμενες από εργοδότη σε εργοδότη και από φορέα σε φορέα (Lorey, 2012). Έχουν δε συγγένειες περισσότερο με τα
διεθνικά δίκτυα για τους κοινούς αγώνες Ευρωπαίων και μεταναστών επισφαλών ενάντια στα σύνορα, στον ρατσιστικό
αποκλεισμό και τον καπιταλισμό (Papadopoulos, Stephenson and Tsianos, 2008) παρά με τα εθνικά κινήματα για την
υπεράσπιση των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι βασικές τους πρακτικές αντανακλούν τις διεθνικές
ζωές των επισφαλών, οι οποίες ακριβώς λόγω της αυξημένης κινητικότητας καθιστούν τους τόπους εργασίας, κοινωνικής και
οικογενειακής ζωής ευμετάβλητους και παγκοσμιοποιημένους (Voulvouli, 2019).
Οι διέξοδοι που ανοίγουν οι πρακτικές αυτές ξεκινούν από διεργασίες αναθεώρησης της ατομικής αποτυχίας στην έρευνα και τη
διδασκαλία και επακόλουθες επαναδιαπραγματεύσεις της συλλογικής παραγωγής της γνώσης σε ένα πολιτικό πλαίσιο που
διαπερνά τους μύθους της αξιολόγησης και της απροϋπόθετης αγάπης για τη δημιουργική ακαδημαϊκή εργασία. Αυτό
συμπεριλαμβάνει και τακτικές αμφισβήτησης των αρνητικών συναισθηματικών σχέσεων που παράγονται εντός των επίσημων
θεσμών και προτάσσουν την αγωνία και ανησυχία για ένα αβέβαιο μέλλον σαν κινηματικό ζήτημα και όχι σαν ατομικό πρόβλημα
ή παθολογία (The Institute of Precarious Consciousness, 2014). Συχνά οι πρακτικές αυτές θυμίζουν συλλογική ψυχανάλυση, όπου
τα ατομικά βιώματα εξωτερικεύονται και οι κοινές συναισθηματικές οικονομίες και εξουσιαστικές δομές που τα προκαλούν
γίνονται πιο ευδιάκριτες. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, παίρνουν τη μορφή συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και συλλογικών
διαπραγματεύσεων, αλλά δεν ταυτίζονται με το λόγο των επίσημων σωματείων που αναπολούν μια επιστροφή στο φορντισμό.
Αντιθέτως, επιδιώκουν την επιτέλεση δικαιωμάτων για πιο δίκαια μεταχείριση και τη διαμόρφωση κοινών αγώνων με τους
υπόλοιπους επισφαλείς της παραγωγής της γνώσης (LABour, 2020). Αναπτύσσεται έτσι μια δυναμική, η οποία στρέφεται ενάντια
στην εργασιακή επισφάλεια (precarity) επικαλούμενη όχι τόσο το εξιδανικευμένο φορντικό παρελθόν και το κράτος πρόνοιας,
όσο την οντολογική επισφάλεια (precariousness).
Οι συν-αισθηματικές πολιτικές της επισφάλειας δεν βασίζονται στην εκπροσώπηση και για αυτό δύσκολα μπορούν να
μετατραπούν σε μαζικά και οργανωμένα κινήματα. Οι επισφαλείς, λόγω του εφήμερου χαρακτήρα της εργασίας τους και των
συχνών μετακινήσεων από φορέα σε φορέα και από τόπο σε τόπο, δύσκολα ξεπερνούν την ιδιωτικοποίησή τους (Murgia, 2014).
Εκείνο, όμως, που τελικά μοιράζονται και αποτελεί τη βάση των κοινοτήτων που διαμορφώνουν είναι η έμφαση που δίνουν στην
ευαλωτότητα. Ακριβώς επειδή οι επισφαλείς έρχονται κοντά για να διαμορφώσουν συν-αισθηματικούς δεσμούς ενάντια στην
οντολογική επισφάλεια, επιτελούν, εντέλει, κοινωνικά δικαιώματα τα οποία διαπερνούν τα πανεπιστήμια ως κέντρα παραγωγής
της γνώσης. Υιοθετούν επιλεκτικά κάποιες από τις ενδεδειγμένες φόρμες τους, όπως τις ακαδημαϊκές και κινηματικές δομές και
τρόπους έκφρασης, αλλά τις απογυμνώνουν από τις συμβάσεις της επιστημονικής αριστείας και τις στρέφουν προς τα έξω, προς
τις ποικίλες μορφές παραγωγής γνώσης, που διαχέονται σε διαφορετικούς τόπους (Harney and Moten, 2013). Αυτό το άνοιγμα
είναι θετικό όχι μόνο για τις ίδιες τις επισφαλείς, αλλά και για τις εκλεγμένες συναδέλφους τους που ασφυκτιούν στις ακαδημαϊκές
συμβάσεις και αναζητούν τρόπους να ασχοληθούν με τη γνώση που παράγεται σε άλλους λιγότερο ακαδημαϊκούς εργασιακούς
και κοινωνικούς χώρους (Harney and Motenm, 2013). Aυτή η διάχυση επιτρέπει συν-αισθηματικές φεμινιστικές και
αντιρατσιστικές περιπλανήσεις που αναπροσδιορίζουν την ατομικοποίηση και εσωτερικοποίηση της επισφάλειας και
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δημιουργούν κοινά μέτωπα δράσης για τις οριακές υποκειμενικότητες που συνήθως αποκλείονται από τα πανεπιστήμια λόγω του
φύλου, της φυλής, της εθνότητας ή της τάξης τους (Precarias a la deriva, 2005). Η ενδεχομενική και εφήμερη γνώση που
παράγεται σε αυτές τις διαδρομές ανοίγει διόδους διαφυγής από τις διαθεματικές περιχαρακώσεις και ανισότητες, που
χαρακτηρίζουν τα πανεπιστήμια, η οποία έχει αξία όχι μόνο για τις επισφαλείς αλλά και για το είδος και την ποιότητα της γνώσης
που παράγεται.

Σημειώσεις
1 Ο προβληματισμός σχετικά με τα ζήτημα του φύλου και της επισφάλειας στον ακαδημαϊκό τομέα εγγράφεται στο πλαίσιο της
ευρύτερης έρευνας σχετικά με το φύλο και την εργασία στην Ελλάδα Βλέπε Αβραμίκου, 2001, Βιτσιλάκη και Φωκάλη, 2007,
Παπαγαρουφάλη, 1989, Πετρινιώτη, 2007, Καραμεσίνη, 2021, Καραμεσίνη και Συμεωνάκη, 2020 και Καραμεσίνη και Rubery,
2015. Εντούτοις παρουσιάζει ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους τομείς που έχουν κυρίως αναλυθεί ερευνητικά στο πλαίσιο αυτό,
γιατί πρόκειται για έναν τομέα ανδροκρατούμενο υψηλής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και κύρους, στον οποίο η συνδικαλιστική
οργάνωση είναι αναπτυγμένη.
2 Τα ζητήματα φύλου και επισφάλειας δεν έχουν αναδειχτεί επαρκώς και σε άλλους τομείς πέρα από την οικιακή εργασία, τον
καθαρισμό και τη φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, όπως, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα, στην παροχή υπηρεσιών
ιδιαίτερων μαθημάτων, στην εργασία (πλασιέ) και στα καταστήματα επισιτιστικού ενδιαφέροντος (κυρίως στο σερβίρισμα και
στην κουζίνα) (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 2015).
3 Τα πανεπιστήμια διαθέτουν σημαντικά ποσά ετησίως για τον καθαρισμό των κτηρίων τους με υπεργολαβίες σε ιδιωτικές
εταιρείες, οι οποίες έχουν επανειλημμένα κατηγορηθεί για σοβαρές καταπατήσεις εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων (βλ.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2009). Από το 2008 έως σήμερα, όμως, οι πρακτικές αυτές συνεχίζονται, παρόλο που σε κάποια πανεπιστήμια,
όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιων Αθηνών και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, υπήρξαν πρωτοβουλίες ενάντιά τους, όπως καταλήψεις, δράσεις, συζητήσεις και στάσεις εργασίας με συμμετοχή
πανεπιστημιακών και φοιτητών.
4 Στην Ελλάδα, η σχέση επισφάλειας (precarity) και φύλου μελετήθηκε μέσα από μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που
εστιάστηκαν κυρίως στα εργασιακά ζητήματα και στην καθημερινή ζωή των μεταναστριών οι οποίες εργάζονται στους τομείς της
οικιακής εργασίας, της φροντίδας και του καθαρισμού (Καμπούρη, 2007, Βαΐου και Στρατηγάκη, 2009, Τοπάλη, 2008,
Παπαταξιάρχης et al., 2009, Ζαβού, Καμπούρη και Στρατηγάκη, 2011). Οι έρευνες αυτές ανέδειξαν τη φεμινιστική πολιτική
διάσταση της οικιακής εργασίας και του καθαρισμού αλλά και την αλληλεξάρτηση της επί πληρωμής εργασίας των μεταναστριών
εντός του σπιτιού με την εργασία των Ελληνίδων εκτός σπιτιού (Βαΐου, 2013). Σημείο τομής μεταξύ ερευνώμενων και ερευνητριών
αποτέλεσε η φυσικοποίηση της φροντίδας και του καθαρισμού σαν γυναικεία καθήκοντα, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση και
στην επισφάλεια σαν πεδίο αντιστάσεων στις κυρίαρχες έμφυλες και ρατσιστικές σχέσεις εξουσίας που στηρίζουν αυτή την
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φυσικοποίηση και στην έντονη κινηματική δράση που ανέπτυξαν οι γυναικείες μεταναστευτικές ομάδες στην Ελλάδα (Ζαββού και
Καμπούρη, 2013).
5 Δανείζομαι την ανάλυση της Θόρκελσον (Thorkelson) σχετικά την έννοια της επισφάλειας (précarité) όπως υιοθετήθηκε στα
πανεπιστήμια στη Γαλλία στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων του μόνιμου διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού, που στράφηκαν τόσο ενάντια στην αύξηση των περιστασιακών θέσεων εργασίας όσο και στην ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αύξηση των ποσοστών των γυναικών μεταξύ των επισφαλών του κλάδου
(Thorkelson, 2016). Υπάρχουν, όμως, σημαντικές διαφοροποιήσεις καθώς στην Ελλάδα δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο.
6 Χρησιμοποιώ εδώ τον όρο «εκλεγμένα μέλη» για να αναφερθώ στα μέλη της ερευνητικής και διδακτικής κοινότητας των
πανεπιστημίων που έχουν εκλεγεί και εργάζονται με καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου στα πανεπιστήμια.
7 Εξαιτίας της κυριαρχίας των έμφυλων προτύπων, ιδιαίτερα γυναίκες οι οποίες έχουν την κύρια ευθύνη για την αναπαραγωγή
αντιμετωπίζουν παραπάνω δυσκολίες ως επισφαλείς στα πανεπιστήμια. Πέραν του ότι στερούνται πρόσβαση σε βασικές μορφές
προστασίας (άδειες μητρότητας, εγκυμοσύνης) τα ενδεδειγμένα μοντέλα ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας βασίζονται σε
στερεοτυπικά αρσενικούς ρυθμούς εργασίας και κινητικότητας, απαλλαγμένους δηλαδή από υποχρεώσεις φροντίδας. Οι γυναίκες
οι οποίες κυρίως καταφέρνουν να ξεπεράσουν την επισφάλεια είναι εκείνες που έχουν τη δυνατότητα να αφιερώνουν παραπάνω
χρόνο σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες και την ελευθερία να μετακινούνται και να μεταναστεύουν στο πλαίσιο ακαδημαϊκής
κινητικότητας, αντιμετωπίζοντας όμως σε κάποιες περιπτώσεις προκλήσεις που συνδέονται με την οντολογική επισφάλεια
(Ιvancheva et al., 2018) ακριβώς επειδή οι ρυθμοί της ζωής τους δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της θηλυκότητας.
Αντιθέτως, οι γυναίκες ακαδημαϊκοί που έχουν υποχρεώσεις φροντίδας αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στις προσπάθειές τους
να απεγκλωβιστούν από την επισφάλεια διαρκείας, καθώς δεν έχουν ούτε την ευελιξία να αφιερώσουν το χρόνο που απαιτείται
για μια ακαδημαϊκά επιτυχημένη σταδιοδρομία (Καμπούρη et al., 2015).
8 Για τον διαχωρισμό της έννοιας του συναισθήματος (emotion) και του συναισθήματος (affect) βλέπε Αβραμοπούλου 2018.
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Ηθικοί πανικοί και συνθωμοσεξουαλικότητες

Κωνσταντίνος Αργυρίου

Περίληψη

Στο κείμενο αναλύονται οι επιδράσεις των ηθικών πανικών στις εναλλακτικές εκφράσεις της σεξουαλικότητας, της ταυτότητας και
της έκφρασης φύλου. Υποστηρίζεται ότι, μέσα από την προώθηση μιας «ορθής» μορφής σεξουαλικότητας, διατηρούνται ιδεώδη
σχετικά με το μέλλον και τη γενεαλογία, που είναι πιθανό να λάβουν δυσβάσταχτες διαστάσεις. Στο επίκεντρο τίθεται το παιδί,
που πλάθεται ως εξιδανικευμένη φιγούρα εξασφάλισης της αισιοδοξίας. Αυτό, για τους θεωρητικούς της κουήρ θεωρίας των
συναισθημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω περιθωριοποίηση ατόμων που δεν εμπίπτουν στην ετεροκανονική νόρμα.
Ορισμένα από τα κριτικά τους επιχειρήματα αναπτύσσονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με σκοπό την
αναζήτηση μιας επανορθωτικής, «αρνητικής» ανάγνωσης της κοινωνικής εμπερίεξης.

Εισαγωγή
Η συζήτηση για την ταυτότητα φύλου έχει πυροδοτηθεί την τελευταία δεκαετία από σχετικές νομοθετικές αλλαγές τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, αλλά και από την αυξανόμενη ορατότητα και αναπαράσταση τρανς ατόμων και ατόμων μη
συμμορφώμενων στο φύλο (transgender and gender nonconforming people). Παρότι είναι προβληματικό να κλείσουμε τα τρανς
άτομα σε μια ενοποιημένη κατηγορία, κατά γενική ομολογία μια τρανς υποκειμενικότητα ή μια εμπειρία μη συμμορφούμενη στο
φύλο αφορά τη διαφοροποίηση ή μη αντιστοίχιση του φύλου που έχει αποδοθεί στη γέννηση (sex assigned at birth) (ενίοτε
φερόμενο και ως βιολογικό φύλο) από την τρέχουσα ταυτότητα φύλου (current gender identity) (το επονομαζόμενο «κοινωνικό
φύλο») (Hyde et al., 2019˙ Tate, 2014).

95 | φεμινιστιqά

Ωστόσο, η περιθωριοποίηση των τρανς ατόμων είναι έκδηλη, ακριβώς διότι η «απόκλιση» από την κανονιστική αντιστοίχηση
βιολογικού και κοινωνικού φύλου είναι μαζικά κατακριτέα. Είναι ταυτόχρονα χαρακτηριστική η απροθυμία του γενικού
πληθυσμού αλλά και των ειδικών στους σχετικούς με την τρανς υγεία κλάδους να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα ταυτότητας
φύλου (Bauer et al., 2009˙ Giannou, 2017). Ακόμα και σε εννοιολογικό επίπεδο εμφανίζονται σημαντικές παρανοήσεις. Συχνά,
μάλιστα, η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική ταυτότητα συγχέονται με την ταυτότητα φύλου, ενώ έκφραση και ταυτότητα φύλου
θεωρούνται ταυτόσημες έννοιες χωρίς να είναι (Eliason, 2014).
Οι ορολογίες έχουν εξελιχτεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η σεξουαλική ταυτότητα αναφέρεται στον τρόπο που ένα άτομο
προσδιορίζει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό σε συστηματική βάση. Η έκφραση φύλου (gender expression) αναφέρεται
στην κοινωνική παρουσίαση του φύλου, η δε ταυτότητα κοινωνικού φύλου (gender identity) αναφέρεται στους μηχανισμούς
καθορισμού και ταύτισης με τις κατηγορίες της αρσενικότητας και της θηλυκότητας (Hyde et al., 2019 ˙ Westbrook και Schilt,
2014). Οι έννοιες είναι απόρροια της απομάκρυνσης από στιγματιστικότερους όρους όπως τρανσεξουαλισμός, δυσφορία φύλου
και διαταραχή ταυτότητας φύλου, που προωθήθηκαν για δεκαετίες από το κυρίαρχο δυτικοευρωπαϊκό βιοϊατρικό μοντέλο
(Drescher, 2010).
Στην Ελλάδα η τρανς ορατότητα είναι ακόμη αρκετά περιορισμένη, ενώ η δράση τρανς συλλόγων και οργανώσεων που δεν
εντάσσεται σε γενικές ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεις έχει μικρή εκπροσώπηση, και μόλις μια εικοσαετία πιο συστηματικοποιημένης
διαμόρφωσης (Αποστέλλη και Χαλκιά, 2012), για παράδειγμα με τη σύσταση του Συνδέσμου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Ο
συστημικός αυτός κοινωνικός αποκλεισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψευδή αντίληψη ότι τα τρανς άτομα είναι ψυχικά
ασθενή, πως προσποιούνται ή ότι μεταβάλλουν αυθαίρετα την ταυτότητα φύλου τους (Drescher, 2010˙ Winter et al., 2009).
Η συγκεκριμένη προκατάληψη έχει ακραίες συνέπειες, όχι μόνο για την καθημερινότητα των τρανς ατόμων, που αναγκάζονται
συχνά να κρύβονται πίσω από το passing1 ή να σεξ-εργάζονται, αλλά και για τη διατήρηση ενός συστήματος που φυσικοποιεί
αέναα τη σύνδεση βιολογικού/κοινωνικού φύλου (sex/gender system) (Rubin, 1984),2 όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Είναι
επίσης ενδεικτική η απουσία ευαισθητοποίησης σε εναλλακτικές εκφράσεις του φύλου (για παράδειγμα, μη δυαδικές ή ρευστές)
και της σεξουαλικότητας (για παράδειγμα, ασεξουαλικότητα), που φτάνει μέχρι και την τερατοποίηση με σκοπό να
ισχυροποιήσει τη σταθερότητα των δύο συμπληρωματικών κατηγοριών «άντρας-γυναίκα». Η δυαδικότητα του φύλου (gender
binarism) αντιλαμβάνεται τα δύο επικρατέστερα φύλα ως μοναδικά, αντιθετικά και συμπληρωματικά (Laqueur, 1990).
Στην τελευταία περίπτωση, η σφοδρότητα της προκατάληψης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας «ηθικός πανικός του φύλου»
(gender panic) (Westbrook και Schilt, 2014, σελ. 40). Στους ηθικούς πανικούς (moral panics) βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η
δυσανάλογη αντίδραση απέναντι στο αγχώδες ερέθισμα (Cohen, 2011˙ Goode και Ben-Yehuda, 2011). Όσο ο πανικός του φύλου
εκμεταλλεύεται μια θεωρητικά οικουμενική εμπειρία –καθότι όλοι φερόμαστε να έχουμε φύλο–, η ίδια καθολικότητα
εμφανίζεται και στην αντιμετώπιση των «εξαιρέσεων στον κανόνα». Με άλλα λόγια, η ένταση με την οποία λαμβάνει υλικές
διαστάσεις η περιθωριοποίηση των τρανς ατόμων από την κοινωνία εδράζεται στην πεποίθηση ότι όλοι έχουμε δικαίωμα να
αντιδρούμε και να επεμβαίνουμε σε σχέση με το φύλο, γιατί μας αφορά προσωπικά και το βιώνουμε ως ατομική διαφορά (Tate,
2014). Τα τρανς άτομα, είτε μιμούνται «επιτυχώς» τις κανονιστικές επιταγές, είτε «αποτυγχάνουν» και «προδίδονται» ως τρανς,
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φαίνεται σαν να εξαπατούν την υπόλοιπη κοινωνία στην «αδυναμία» τους να μην εγείρουν αμφιβολίες για την έκφραση φύλου
τους (Bettcher, 2007).
Εδώ η λακανική έννοια του συνθώματος (sinthome, παρήχηση του symptôme) είναι καίρια, διότι δύναται να επιλύσει την ένταση
που προκύπτει από την επεμβατικότητα και την πίεση προς συμμόρφωση, αναζητώντας τους ξεχωριστούς, μεμονωμένους
μηχανισμούς με τους οποίους εγγράφει κάθε άτομο την υποκειμενικότητα και την απόλαυσή του. Η συνθωμοσεξουαλικότητα,
όρος που κατασκευάζει ο Λι Έντελμαν (Lee Edelman, 2004) για να συνδέσει αμεσότερα σύνθωμα και σεξουαλικότητα, εστιάζεται
περισσότερο στη μοναδικότητα των εναλλακτικών σεξουαλικών προσανατολισμών. Παρ’ όλα αυτά, αν ακολουθήσουμε τη Σούζαν
Στράικερ (Susan Stryker, 2006) και την ιδέα της ότι και οι τρανς εμπειρίες μπορούν να ιδωθούν ως αντικανονιστικές, τότε
μπορούμε να εμπεριέχουμε στη συνθωμοσεξουαλικότητα όχι μόνο ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά και
ταυτότητας και έκφρασης φύλου.
Το παρόν κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια να αναλυθεί η αντιδραστικότητα απέναντι στις τρανς υποκειμενικότητες και εμπειρίες
ως ένας «ηθικός πανικός του φύλου» με ορατές καταπιεστικές προεκτάσεις. Αρχικά, επιχειρείται μια σύνδεση της έννοιας του
ηθικού πανικού με τη μελέτη της ταυτότητας φύλου στις κοινωνικές επιστήμες και τις διεπιστημονικές σπουδές φύλου. Έπειτα,
συγκρίνονται η κανονιστική μελλοντικότητα που πρεσβεύουν οι ηθικοί πανικοί του φύλου με τις εναλλακτικές εκφράσεις της
σεξουαλικότητας ή συνθωμοσεξουαλικότητες (sinthomosexualities) (Berlant και Edelman, 2014 ˙ Edelman, 2004). Τέλος,
συνδέεται η συνθωμοσεξουαλικότητα πιο συγκεκριμένα με τις τρανς ταυτότητες και εμπειρίες, σε μια προσπάθεια να συνδεθούν
queer και trans studies.
Η επιστημολογική αυτή διαδρομή, χωρίς αξιώσεις να καλύψει όλο το εύρος του ζητήματος, φιλοδοξεί να προσφέρει στις3
μελετητές του φύλου ορισμένες εννοιολογήσεις και θεωρητικές διασυνδέσεις μεταξύ κοινωνιολογικής, ψυχολογικής και
φεμινιστικής έρευνας, σχετικά με την ενεργοποίηση ηθικών πανικών απέναντι σε μια συστηματικά στιγματισμένη κοινωνική
ομάδα.

Ο πανικός στη μελέτη της ταυτότητας φύλου
Η έννοια του πανικού έχει διαφορετικές προεκτάσεις αναλόγως από ποιο επιστημονικό πεδίο εξετάζεται. Για την ψυχολογία, για
παράδειγμα, ο πανικός αποτελεί αγχώδη διαταραχή. Στην κοινωνιολογία, ο πανικός συνδέεται περισσότερο με την ηθικότητα.
Κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις που προέρχονται από το χώρο των σπουδών φύλου, συγκεκριμένα από τxς
θεωρητικxς Γκέιλ Ρούμπιν (Gayle Rubin, 1975, 1984) και Τζέφρι Γουίκς (Jeffrey Weeks, 1981, 1985), τοποθετούν τον πανικό σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο δυναμικών ισχύος.
Αυτές οι σχέσεις ισχύος βασίζονται στη διάκριση μιας κυρίαρχης ομάδας με έντονο αξιακό φορτίο και μειονοτικών ομάδων που
εκπροσωπούν την έκπτωση ή διαστρέβλωση του κυρίαρχου αξιακού λόγου. Στην περίπτωση του φύλου, η κυρίαρχη άποψη είναι
φυσικοποιητική και αποτέλεσμα της ιατρικής και της κοινωνιοβιολογικής αντίληψης, που επικράτησε ιδίως μετά το 1890, ότι τα
φύλα είναι δύο και έχουν ξεκάθαρα σωματικά και αναπαραγωγικά όρια, τα οποία δικαιολογούν τις κοινωνικές τους διαφορές
(Laqueur, 1990). Σύμφωνα με αυτή την «προοδευτική» νόρμα, προωθήθηκε ένας επιστημονικός λόγος ενάντια στη

97 | φεμινιστιqά

διαφορετικότητα ως «πρωτόγονη», «εκθηλυσμένη» και παγιδευμένη σε ένα στάδιο ανασφαλούς ρευστότητας. Μια εκτενής
εγγραφή της μη κανονικότητας ως επικίνδυνης και εγκληματικής από την παιδαγωγική, την ψυχιατρική, την ηθική στατιστική και
συναφείς επιστήμες οδήγησε στην παθολογικοποίηση τρανς και μη κανονιστικών σωμάτων, κατάλοιπα της οποίας εξακολουθούν
να υπάρχουν (Doron, 2015˙ Foucault, 2011).
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα τρανς άτομα παγιδεύονται «στο λάθος σώμα» (wrong body narrative)· επομένως, είναι
απαραίτητο να νιώθουν δυσφορία με τα πρωταρχικά και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου τους για να περάσουν από τη
διαδικασία επαναπροσδιορισμού (Spade, 2006). Μάλιστα, το κατά πόσο το τρανς άτομο είναι «πραγματικά τρανς» μετριέται
από το βιοϊατρικό μοντέλο με κριτήρια όπως η χρονική διάρκεια της δυσφορίας, ενώ επιτρέπεται επαναπροσδιορισμός αυστηρά
από θηλυκό σε αρσενικό ή αντίστροφα.
Χρήσιμη είναι ακόμα η ιεράρχηση τxς Ρούμπιν που αφορά τις σεξουαλικές πρακτικές, καθώς και τα προφίλ ανθρώπων που τις
επιτελούν. Ο κλασικός πλέον ευλογημένος κύκλος (the charmed circle) αφορά την «κανονική», «φυσιολογική», αναπαραγωγική
και ιδιωτικοποιημένη σεξουαλικότητα, στενά συνδεμένη με το φύλο, ενώ τα εξώτερα όρια (the outer limits) περιλαμβάνουν την
«αφύσικη», «καταδικαστέα», ευτελή και δημόσια πλευρά της (Rubin, 1984, σελ. 153). Εναλλακτική απεικόνιση του κύκλου
γίνεται με ιεραρχικά επάλληλα τείχη που υψώνονται για να διαχωρίσουν τις ετεροκανονικές ταυτότητες και πρακτικές από τις
«εξαθλιωτικές» πρακτικές του περιθωρίου, όπως το cross-dressing ή η σεξεργασία (ό.π., σελ. 154).4
Σε μια κριτική θέαση του φύλου ως πολιτικού σχηματισμού που επαναπροσδιορίζεται σε περιόδους ηθικού παροξυσμού, η
συγγραφέας προωθεί μια δική της δημοκρατική ηθικότητα, που σπάει αυτό το δίπολο «ευλογημένο-εξώτερο». Σε ένα
ριζοσπαστικό δημοκρατικό πλαίσιο, μοραλιστικές φωνές που υποδεικνύουν μόνο μία ορθή σεξουαλικότητα κρίνονται
καταπιεστικές και επιστημολογικά προβληματικές, γιατί ακριβώς εντείνουν τη συμμόρφωση και το διαχωρισμό επιθυμητούανεπιθύμητου (ό.π., σσ. 149-150). Η ηθικότητα τxς Ρούμπιν διέπεται από εννοιολογήσεις ανοιχτές και απαλλαγμένες από
καταναγκαστικά αξιακά συστήματα. Οι συνοριακοί χώροι του φύλου και οι εναλλακτικές σεξουαλικότητες γίνονται πλαίσια
επαναξιολόγησης και όχι θεσμοθέτησης του κανονιστικού (ό.π., σελ. 162).
Οι ηθικοί πανικοί, για τxς Ρούμπιν και Γουίκς, έχουν ως άμεσο στόχο την εσωτερίκευση συντηρητικών πεποιθήσεων ως
«θεμελιακών», πατροπαράδοτων. Ο Έρικ Άντερσον (Eric Anderson, 2011) εφαρμόζει αυτή την ιδέα στη διάσταση ομοφοβίας και
ομοαποδοχής, επινοώντας τον όρο ομοϋστερία (homohysteria). Η ομοϋστερία είναι μια έκφανση του ηθικού πανικού που
αναφέρεται συγκεκριμένα στην επαναφορά ετεροκανονικών επιβολών στη θηλυπρέπεια και την ελεύθερη έκφραση της
σεξουαλικής ταυτότητας σε περιόδους «αμφισβήτησης» των κανόνων. Η ομοϋστερία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η οικειότητα
μεταξύ μελών του ίδιου φύλου δεν ισοδυναμεί με ομόφυλη επιθυμία και ταυτότητα. Λειτουργεί προστατευτικά έναντι της
πιθανότητας στιγματοποίησης.
Σε καθεστώς ομοϋστερίας, μια ετεροκανονική κοινωνία καταδικάζει έμμεσα, αλλά και ανοιχτά, τις θηλυπρεπείς συμπεριφορές, τις
«μανιέρες» (mannierisms) και οτιδήποτε θηλυκό σε σώματα που τους έχει αποδοθεί το αρσενικό γένος στη γέννηση – αυτό που
στερεοτυπικά θεωρείται ως «ανδρικά σώματα». Παρόλο που επιτήρηση υφίσταται και σε σώματα που τους έχει αποδοθεί το
θηλυκό γένος στη γέννηση αντίστοιχα για την αρρενωπότητα, στην ομοϋστερία η θηλυκότητα είναι αυτή που δέχεται την
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ισχυρότερη καταπίεση. Εδώ συναντάται ένα παράδοξο: ότι, παρότι σε διαρκή επιτήρηση σε όλες τις εκφάνσεις της (Westbrook
και Schilt, ό.π.), η θηλυκότητα ως επιτέλεση συνδέεται με σχεσιακές αξίες όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η ευαισθησία, η
ενσυναίσθηση και η έκφραση συναισθημάτων (Long Chu, 2019) και για το λόγο αυτόν υποτιμάται συστηματικά στις
ετεροκανονικές κοινωνίες. Επομένως, παραμένει τεχνητή και ύποπτη, σε αντίθεση με την πιο οριοθετημένη, φυσικοποιημένη
αρρενοπώτητα (Stones, 2016). Όσο περισσότερο οι θηλυκές αξίες αντανακλώνται σε «γυναικεία σώματα», τόσο πιο
εξασφαλισμένη νιώθει η σις-ετεροκανονικότητα. Αντιθέτως, όταν αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται «λανθασμένα» αποδοθέντα
σε «ανδρικά σώματα», τόσο πιο έντονα πρέπει να εφαρμοστούν ομοϋστερικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί.
Η θηλυκότητα στους άντρες μετατρέπεται σε «θηλυπρέπεια», μια διάκριση εννοιών που φαντάζει ίσως περισσότερο εμφανής στα
ελληνικά από ό,τι σε άλλες γλώσσες (βλ. Πούλιος, 2020, σελ. 384, υποσημείωση 3), με την έννοια του ότι ένας άντρας δεν μπορεί
να είναι θηλυκός, παρά απλώς να μιμείται μια επίφαση θηλυκότητας. Η αίσθηση ότι η έκφραση θηλυκότητας είναι
«επιφανειακή» ή «κατασκευασμένη» για τα «αρσενικά σώματα» γίνεται φανερή στις τρανς γυναίκες, στις drag queens και τις
cross-dressers, στα μη συμμορφούμενα τρανς έφηβα άτομα και σε μη δυαδικά άτομα με γυναικεία έκφραση. Οι ετεροκανονικοί
κώδικες, αδυνατώντας να ανεχτούν την «αντίφαση» στην ταύτιση φύλου αποδιδόμενου στη γέννηση, ταυτότητας και έκφρασης
φύλου, ενεργοποιούν τον ομοϋστερικό μηχανισμό της κοροϊδίας και της περιφρόνησης, διακωμωδώντας τη «λάθος εκφρασμένη
θηλυκότητα» (Butler, 1993, σσ. 234-239˙ Long Chu, ό.π., σσ. 72-73).
Η ομοϋστερία δεν έχει μόνο κοινωνιολογική διάσταση, αλλά και ψυχολογικοποιημένη μορφή. Έτσι, στις κανονιστικές ταυτότητες,
η απειλή οδηγεί από τη διακωμώδηση στη βία, όταν διαπεραστεί ο ρουβίκωνας της εσωτερίκευσης. Όσο το θηλυπρεπές μήνυμα
αφορά άλλα σώματα, παρατηρήσιμα, ελέγξιμα, απομακρυσμένα από το προσωπικό αφήγημα, η απειλή δεν αποζητά μια άμεση
λύση. Αντιθέτως, όταν η απειλή εσωτερικεύεται, δηλαδή όταν προκύπτουν αμφιβολίες στις προσωπικές νοηματοδοτήσεις για «το
φύλο της σεξουαλικότητας» (Anderson, 2011, σ. 80), τότε η ομοφυλοφιλία συγχέεται πιο άμεσα με την θηλυκότητα, προκύπτει
άγχος για τη διατήρηση της ετεροκανονικότητας, και η ομοϋστερία εκφράζεται ακόμα και με λεκτική, συναισθηματική ή και
σωματική βία σε διαφορετικά σώματα.
Η μεταστροφή από την εξατομίκευση της εμπειρίας του βιοϊατρικού μοντέλου στην αποδόμηση του κοινωνικοπολιτισμικού
πλαισίου μέσα στο οποίο απαντάται, μπορεί να έχει εισαχθεί σε μεγάλο βαθμό (Schilt και Westbrook, 2009˙ Spade, 2006), αλλά
σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία. Είναι ποικίλες οι πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση αυτού του βιοηθικού
καθεστώτος. Το καθεστώς αυτό αποτελεί, σύμφωνα με την Τζανάκη (2016, σελ. 41),
έναν μηχανισμό ηθικοποίησης, ο οποίος υποβάλλει νόμιμα το υποκείμενο στον διαχωρισμό του ηθικού και του
ανήθικου, δημιουργώντας και θεσμικά, μέσω του ιατρικού λόγου, τους νέους απόβλητους της νεωτερικότητας˙ το νέο
σώμα, αυτό που δεν έχει ούτε φύλο, ούτε συνείδηση, ούτε ηθική, αλλά κινείται με δικά του κριτήρια στον χώρο της
ανηθικότητας. Ερωτεύεται τυφλά, γλεντάει, αρνείται να εργαστεί, υπακούει στα ένστικτά του, φέρεται σαν βασιλιάς.
Η ηθικοπλαστική δύναμη τόσο της ψυχολογικής διάγνωσης όσο και της ενιαίας κοινωνικής ηθικής υπό το μάντρα «το συλλογικό
είναι και το ιδεώδες», που επικρατούσε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα (Τζανάκη, ό.π.), άρχισε να γίνεται αντικείμενο
σφοδρής κριτικής από τον ακτιβισμό και τη συμμετοχή των πολιτών (citizen participation) κυρίως τη δεκαετία του ’90.
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Ταυτόχρονα, όμως, ο κοινωνικός έλεγχος φαινόταν να μεταστρέφεται από πειθαρχικός σε κυριαρχικός (disciplinary / sovereign
control), με την έννοια και πάλι της εσωτερίκευσης (Cabanas και Illouz, 2018). Μπορεί, δηλαδή, πλέον οι θεσμοί να μην
κατηύθυναν τα άτομα μέσα από μεμονωμένες πρακτικές (μεταξύ άλλων, διαγνώσεις, ετικέτες, αρχεία, σωματικούς ελέγχους),
ωστόσο τα εξανάγκαζαν να δημιουργούν μια εσωτερική πηγή ηθικότητας. Με αυτό τον τρόπο, το νέο μάντρα «είναι επιλογή σου»
συγκάλυπτε τον εξωτερικό έλεγχο πίσω από μια μετανεωτερική επίφαση ελευθερίας (Hier, 2011˙ Ziguras, 2003), επιβάλλοντας στα
άτομα να εργαλειοποιούν τις επιλογές τους στην υπηρεσία του τρόπου ζωής τους.
Ο ηθικός πανικός, λοιπόν, αποτελεί, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, μια παρανοειδή εργαλειοποίηση της αδυναμίας μας ως
υποκειμένων να συνδιαλλαγούμε, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικευμένα, με τη διαφορετικότητα. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού
της απώθησης και απόρριψης του διαφορετικού φαντάζει περιορισμένη, όταν τη βλέπουμε υπό το πρίσμα του προσωπικού,
αλλά επεκτείνεται στο γενικό, όταν ο πανικός συσπειρώνεται και αντιπροσωπεύει ολόκληρες κοινωνικές ομάδες (για παράδειγμα,
την Εκκλησία, τον στρατό, τα «νοικοκυριά», το «Κράτος», το «έθνος»). Αποτελεί μια μέθοδο ηθικής ρύθμισης που, σε χρονικές
στιγμές φαινομενικής κρίσης, επαναθεσμοθετεί καθιερωμένα ετεροκανονικά όρια και προωθεί εξιδανικευμένα πρότυπα ευθύνης
(Fejes, 2008˙ Hier, ό.π.).

Μελλοντικές προσδοκίες και συνθωμοσεξουαλικότητες
Με βάση όσα έχουν συζητηθεί, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι ηθικοί πανικοί του φύλου εδράζονται σε ένα δυσανάλογα
μεγαλοποιημένο φόβο μήπως στο μέλλον προκύψει μια γενικευμένη κοινωνική αποσταθεροποίηση (Goode και Ben-Yehuda,
2011). Στην περίπτωση της ομοϋστερίας, ο φόβος, για παράδειγμα, έγκειται στην πιθανότητα η θηλυκότητα να γίνει επικρατούσα
έκφραση των «ανδρικών σωμάτων». Ο φόβος μπορεί να επεκταθεί στο να μετατραπούν οι περισσότεροι ομοκοινωνικοί δεσμοί σε
άμεσα ομοφυλοφιλικούς ή στο να πάψει να υπάρχει αναπαραγωγική ετεροκανονικότητα λόγω της «αναστροφής των κοινωνικών
ρόλων των φύλων». Το χαρακτηριστικό που μεταφράζει το φόβο σε πανικό είναι η κατακλυσμιαία γενίκευση.
Η μελλοντική διάσταση του ηθικού πανικού μπορεί να διαβαστεί με όρους της θεωρίας των συναισθημάτων (affect theory)
(Berlant, 2011 ˙ Gregg και Seigworth, 2010). Η affect theory είναι θεωρητική κατασκευή που καταγράφει και αναλύει τα
συναισθήματα σε μια πιο συστηματικοποιημένη προσπάθεια να αναζητηθούν μεταξύ τους συνδέσεις. Η κριτική affect theory, πιο
συγκεκριμένα, πλαισιώνει τα συναισθήματα σε μια ευρύτερη κοινωνιολογική διάσταση, όχι τόσο με εξελικτική, όσο με
λειτουργιστική προοπτική, υπογραμμίζοντας διαθεματικές, δυναμικές και διυποκειμενικές διαστάσεις τους. Ο ηθικός πανικός
γίνεται εδώ κατασταλτικός μηχανισμός στην υπηρεσία της αισιοδοξίας (optimism). Η αισιοδοξία είναι συναίσθημα που
προδιαθέτει για το μέλλον μια θετικότερη έκφραση της παρούσας συνθήκης ζωής. Είναι ένας όρος όχι μόνο συναισθηματικά
φορτισμένος με το βάρος της ελπίδας, αλλά και θετικιστικά φορτισμένος με το βάρος της σιγουριάς. Η Λόρεν Μπέρλαντ (Lauren
Berlant, 2011˙ Berlant και Edelman, ό.π.) της προσδίδει το χαρακτηρισμό «βάναυση» (cruel optimism), με σκοπό να καταδείξει
πόσο, στην προσπάθειά μας να φανούμε αισιόδοξοι για το μέλλον, συχνά γινόμαστε έρμαια αυτής της ελπίδας, τόσο που οι
συχνά υπέρμετρες φιλοδοξίες ανέλιξης γίνονται τροχοπέδη για την προσωπική ευημερία. Ατομικιστικά ιδανικά, όπως η
θετικότητα, η αυτονομία και η ανθεκτικότητα, εντείνουν τη βαναυσότητα και τις κανονιστικές προεκτάσεις της αισιοδοξίας
(Cabanas και Illouz, ό.π.).
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Ενέχυρο για την είσοδο στο παιχνίδι διεκδίκησης μετανεωτερικών ονείρων (όπως η διαρκής επαγγελματική ανέλιξη και ευελιξία ή
η freelance οικονομική αυτάρκεια) αποτελεί η υπέρμετρη, δυσβάσταχτη φιλοδοξία. Ακόμα κι αν δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις
για την επιδίωξη ενός lifestyle, μας παρακινούν εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις που, αντί να ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικούς
στόχους, βασίζονται στη διαρκή εσωτερική πίεση και σύγκριση με τους άλλους. Οι Berlant και Edelman (ό.π., σσ. 3-19) παίζουν
με τις λέξεις optimism και panoptic (με ξεκάθαρες αναφορές στο έργο του Foucault για τα ιδρυματικά πλαίσια),5
κατασκευάζοντας το νεολογισμό «Panoptimism», μετάφραση του οποίου μπορεί να είναι ο πανοπτιμισμός ή η παναισιοδοξία.
Πρόκειται για το είδος αισιοδοξίας που εγκαθιδρύει την αυτοεπιτήρηση (self-surveillance) ως μόνιμο παρακινητικό μηχανισμό. Η
επιταγή της αισιοδοξίας με αυτή την έννοια εγκαθιστά στις ζωές μας την ευτυχία ως κανονικότητα κι αυτοσκοπό. Παράλληλα, ο
πανικός θωρακίζει τα διακυβεύματα της αισιοδοξίας από πιθανές απειλές. Λειτουργεί ως μεσολαβητής ή υπογραμμιστής της
ανάγκης για εσωτερική συνοχή και συνέχεια. Οτιδήποτε αποσταθεροποιητικό ή δυσβάσταχτο για τον ανθρώπινο ψυχισμό
καθίσταται υπόλογο μιας κρίσης πανικού, με βαθιά ηθικοπλαστικά χαρακτηριστικά.
Είναι γνωστή η συμβολή της κουλτούρας των μέσων (media culture) στη θέσπιση και την αναπαραγωγή ηθικών πανικών έναντι σε
κοινωνικές μειονότητες, κυρίως μέσα από τεχνικές όπως η παθολογικοποίηση, η εγκληματοποίηση και η διαστροφοποίηση
(Τζανάκη, ό.π. ˙ Fejes, ό.π. ˙ Goode και Ben-Yehuda, ό.π. ˙ Winter et al., ό.π.). Τα μέσα φέρονται να διοχετεύουν την ανασφάλεια
και το άγχος σε σχέση με το άγνωστο στη συσπείρωση και συγκεκριμενοποίηση των απειλών για τη δημόσια τάξη, όχι μόνο μέσα
από δημοσιογραφικές ειδήσεις, αλλά και μέσα από κινηματογραφικά εγχειρήματα (Fejes, ό.π.). Όμως, στη συμβολική τάξη της
ύστερης μετανεωτερικότητας, η φιγούρα που κατεξοχήν πυροδοτεί το αίσθημα αισιοδοξίας και τα αισθήματα προστασίας από
εξωτερικές απειλές παραμένει το παιδί. Άλλωστε, οι ηθικοί πανικοί δεν θα μπορούσαν παρά να βασιστούν σε θεμελιώδεις
οικουμενικές αξίες, όπως η ανατροφή των παιδιών (Edelman, ό.π., σελ. 10). Το παιδί, λοιπόν, αποτελεί μια ιδανική
προσωποποιημένη έκφραση της ανάγκης να πιστέψουμε σε ένα ευτυχισμένο «αύριο», τόσο μέσω της προβολής ματαιωμένων
επιθυμιών από τις δικές μας ζωές σε μελλοντικές γενεές όσο και με την αίσθηση παντοδυναμίας που μας ορίζει ως δημιουργούς
(Ζαχαριάδης, 2015).
Το «κανονιστικό» παιδί, μετωνυμικά συνδεμένο με την αναπαραγωγική μελλοντικότητα και την ενόρμηση της ενσυναίσθησης,
φέρει μια υπόσχεση στενά συνδεμένη με την κάθετη, πατριαρχική γενεαλογία (lineage) της αναπαραγωγής, της συνέχειας του
οικογενειακού ονόματος, της κληρονομιάς, της επανόρθωσης ή της εκδίκησης για τα οικογενειακά κακά, εντέλει της πίστης σε μια
καλύτερη εκδοχή της τωρινής έκδοσης της οικογένειας. Κινηματογραφικά, η συμβολή του αποδίδεται ως το χέρι βοηθείας σε
αυτόν που καταρρέει στον γκρεμό: Αποτελεί μια σωτήρια λέμβο που συγκρατεί την υποκειμενικότητα από τη συντριβή της στο
χάος. Επιπλέον, θεσπίζει την πρωτοκαθεδρία του ως υπόσχεση του τελικού σημαίνοντος μέσα από την αντιπαράθεση με την
υποτιθέμενη κουήρ απειλή και καταστροφικότητα (Edelman, 2004, σσ. 13-14, 21, 75, 113˙ 2011, σελ. 472˙ Sáez, 2017).
Αυτή είναι και η βάση του ηθικού πανικού του φύλου: ότι η κουήρ ενόρμηση, που βρίσκεται στα όρια του κατανοητού, είναι
«παράδειγμα προς αποφυγήν» («απόλαυση για την απόλαυση», ρευστότητα, ανυπακοή στη «φυσικότητα»), άρα και κίνδυνος
για το παιδικό φαντασιακό. Την ώρα που το κανονιστικό παιδί βρίσκεται στις υπηρεσίες της υπόσχεσης, της κοινωνικής
συνεκτικότητας και, κυρίως, της αθωότητας, το κουήρ διασπά κάθε συνεκτικότητα, αρνείται να οριστεί με ξεκάθαρα κοινωνικά
χαρακτηριστικά και με βάση θεσπισμένες κατηγορίες, αποδομείται εκ των έσω και «δεν υπόσχεται τίποτα». Το κουήρ διακόπτει
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την κάθετη γενεαλογία, για να αγκαλιάσει οριζοντιοποιημένες ενώσεις, σύντομους και «ωφελιμιστικούς» δεσμούς, εναλλακτικούς
τρόπους να βλέπουμε τη σχεσιακότητα. Ακόμα, θέτει την αθωότητα προ των ευθυνών της, καθότι ασκεί αδυσώπητη κριτική στο
δίπολο «αθώος-υπεύθυνος». Το αφήγημα της αθωότητας στα παιδιά επιβεβαιώνει το αντίστροφο αφήγημα της αρρωστημένης,
παιδοφιλικής επικινδυνότητας, μιας διαστροφικής συμπεριφοράς που οφείλει να τιμωρηθεί για να διασφαλιστεί η διαγενεακή
διάκριση (Berlant και Edelman, ό.π. ˙ Kosofsky Sedgwick, 1990 ˙ Rubin, ό.π.). Εδώ, ωστόσο, δεν συγχέονται το κουήρ με την
παραφιλία, όπως συχνά παρατηρείται σε ηθικοπλαστικούς συντηρητικούς κύκλους που εξισώνουν κάθε εναλλακτική σεξουαλική
έκφραση με τη διαστροφή. Αντιθέτως, η «ατελέσφορη», κουήρ σχεσιακότητα συνιστά την απελευθέρωση των εναλλακτικών
συναινετικών συναισθηματικών δεσμών αλλά και των πολιτικών εγχειρημάτων από μια εξωραϊσμένη, προνοητική
δημοκρατικότητα (Edelman, 2011, σελ. 473).
Αν πάρουμε για παράδειγμα τη βαρύτητα που έλαβε η διαχείριση των σχολικών πλαισίων ‒και των παιδιών μέσα σε αυτά‒ κατά
την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, ίσως κατανοήσουμε καλύτερα πώς σχετίζεται η φιγούρα του παιδιού με τις
έννοιες του πανοπτιμισμού και του πανικού. Η διαχείριση του ζητήματος από διάφορους φορείς είναι ενδεικτική του πόσο
παροξυσμική είναι η ανάγκη να διατηρήσουμε μια οικεία και καλά οριοθετημένη λειτουργία για τους συνεχιστές της κοινωνικής
τάξης. Ακόμα κι αν τα παιδιά εκτίθενται στον κίνδυνο της έκθεσης στον ιό, οφείλουν να εκπληρώνουν τον κοινωνικό σκοπό τους,
που είναι η σταθεροποιητική διατήρηση του κοινωνικού χρόνου (βλ. Munro και Faust, 2020).6
Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης ανοιξιάτικης καραντίνας του 2020, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του
λεγόμενου «Δυτικού Κόσμου», γονείς και παιδιά βρέθηκαν προ της εκπλήξεως να συναντώνται σε μια επιβεβλημένη,
συστηματικοποιημένη συμβίωση που δεν είχαν συνηθίσει, και καλούνταν μαζικά να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις τους μέσα
σε χωρικό πλαίσιο που πρωτύτερα ίσως τους ήταν ανεξερεύνητο. Αυτή είναι μια άλλη πτυχή της βάναυσης αισιοδοξίας, σχετική με
την προβλεψιμότητα: συνθήκες ζωής που ξεφεύγουν από τα αρχικά πλάνα πρόβλεψης της ψυχικής μας οικονομίας, δρουν
απειλητικά και αποσταθεροποιητικά για την υποκειμενικότητα (δυσβάσταχτα, για τους Berlant και Edelman, ό.π.). Αντίστοιχες
προνοητικές και προστατευτικές ενέργειες για περιθωριοποιημένες ομάδες δεν έτυχαν μαζικής πολιτικής διαχείρισης.
Ο Έντελμαν ονομάζει τη μη κανονιστική, κουήρ σχεσιακότητα «συνθωμοσεξουαλικότητα» (sinthomo-sexuality), δανειζόμενος το
σχετικό όρο «sinthome» από τη λακανική ψυχανάλυση. Ο συνθωμοσεξουαλικός τρόπος ζωής ασπάζεται την απομάκρυνση από
την ετεροκανονικότητα. Αν η ετεροκανονικότητα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι απώτερος σκοπός του σεξ είναι η αναπαραγωγή,
η δημιουργία μιας γενεαλογίας και η ελπίδα για ένα καλύτερο «αύριο», η συνθωμοσεξουαλικότητα δεν υπόσχεται τίποτε άλλο
παρά το «εδώ και τώρα» της σωματικής συνάντησης.
Η συνθωμοσεξουαλικότητα είναι μετάφραση του συνθώματος στη σεξουαλική ζωή. Το σύνθωμα είναι ένα μοναδικό σημαίνον για
κάθε υποκείμενο, ένα είδος εξατομικευμένου συμβιβαστικού σχηματισμού (reaction formation), μια ενδοψυχική συμφωνία μέσω
της οποίας ένα επικρατούν σύμπτωμα γίνεται λειτουργικό (Lacan, 2016). Αν συνήθως τα συμπτώματα μας ενοχλούν, προκαλούν
αστάθεια στις καθημερινές μας ασχολίες και μας θέτουν προ μιας ανάγκης για επαναγνωριμία με το σώμα μας, τα συνθώματα
δίνουν πρόσβαση στην απόλαυση χωρίς να περνούν από την επιθυμία ή την έλλειψη. Αν μεταφέρουμε αυτή την αντίληψη στο
σεξουαλικό πεδίο, μέσα από την καταχρηστική υιοθέτηση του όρου από τον Έντελμαν, θα διαπιστώσουμε ότι το σύνθωμα μπορεί
να συνδεθεί με μια τεράστια γκάμα σωματικών και συναισθηματικών εμπειριών που ανθίστανται στο νόημα και στη νομοτέλεια,
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ξεγλιστρώντας υβριδικά από τις παραδοσιακές αναπαραγωγικές επιδιώξεις. Με αυτό τον τρόπο, το κουήρ, προσωρινό και
κινούμενο, αντίκειται στην ακινητοποίηση που αποζητούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επιτήρησης. Η ακινησία αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για τον πανοπτιμισμό και, όπως είδαμε παραπάνω, διαχέεται μέσα από τις κουήρ επιτελέσεις.

Συναισθηματικός αρνητισμός και αντίσταση
Πέρα από τον ηθικό πανικό, όμως, η κανονικότητα θεσπίζει και άλλες τεχνικές για να εξημερώσει την αμηχανία που μπορεί να
προκύπτει μέσα μας από την πιθανή συνάντηση με το διαφορετικό. Αυτή η αμηχανία, δυνητικός φορέας αντίστασης και αλλαγής,
οφείλει να κρυφτεί πίσω από τη μάσκα του ιδιωτικού (Cohen, 2011, σελ. 186). Στην ψυχολογική έρευνα, η έννοια του generativity
αναφέρεται στην προσωπική δέσμευση και την ανησυχία των ενηλίκων για την προώθηση της ευημερίας, τη μέριμνα και την
καθοδήγηση των μελλοντικών γενεών. Στην αναπτυξιακή θεωρία του Νταν ΜακΆνταμς (Dan McAdams, 2012), η έννοια έχει
θετικιστικές προεκτάσεις: Είναι δείκτης ευημερίας, προσαρμοστικότητας, αποτελεσματικότητας, ακόμα και γονικής
καταλληλότητας. Πιθανόν να μεταφράζεται ως «γενεακότητα» ή ως «παραγωγικότητα» (έναντι της απραξίας ). Σε κάθε
περίπτωση, ίσως η παραγωγικότητα να είναι μια πιο συνολική έννοια, μέσα στην οποία η ανησυχία για τις νέες γενεές και τη
μελλοντικότητα να αποτελεί μια επιμέρους παράμετρο.
Παρότι πρόκειται για ψυχολογικό όρο, η προβληματική που εγείρει το generativity είναι κατά βάθος νεοφιλελεύθερη: Η
παραγωγικότητα και η πρόνοια για τη μελλοντική διατήρηση των κεκτημένων είναι συσσωρευτικές αξίες, στενά συνδεμένες με ένα
ορισμένο δυτικό σύστημα παραγωγής και με μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη της συναισθηματικής οικονομίας (Cabanas και Illouz,
2018˙ Lewis, 2016). Αντιθέτως, η απραξία είναι πηγή επίκρισης και περιθωριοποίησης μέσα σε αυτό το κοινωνικό σχήμα, και η
«συγκεχυμένη» συνθωμοσεξουαλικότητα αποτελεί άμεση απόρροια αυτής της «τάσης» προς την αδράνεια. Άλλωστε, η απουσία
στόχου προσδίδει στο σύνθωμα όχι μόνο τη λακανική διάσταση της προσαρμογής, αλλά κυρίως τη διάσταση του ανώφελου, που
υπογραμμίζει ο Έντελμαν (Edelman, 2004, σελ. 91). Η τυραννία της ευτυχίας και η ψυχολογικοποίηση δομικών προβλημάτων
είναι θεμελιώδη γρανάζια για την κατασκευή ατομικιστικών (και όχι απλώς εξατομικευμένων), κονσερβοποιημένων (και όχι
ξεχωριστών) αφηγημάτων (Cabanas και Illouz, 2018).
Στην προσπάθειά μας να κατασκευάσουμε προσωπικά αφηγήματα συμπαγή και γραμμικά, χωρίς κατακερματισμούς, αντιφάσεις
και αποσιωπήσεις, ένα κομμάτι αφήγησης δεσμεύεται για να δώσει χώρο στην αντίσταση. Για παράδειγμα, στο αφήγημα του
«λάθος σώματος», που αναπαράγει στερεοτυπικές βιογραφίες «αληθινού τρανσεξουαλισμού» (συνειδητοποίηση στην παιδική
ηλικία, απόδοση σε βιολογικά αίτια, δυσφορία με τα γεννητικά όργανα), η επίτευξη της ομοιογένειας στην αφήγηση συνεπάγεται
το σβήσιμο ιδιαίτερων προσωπικών πτυχών ή ιστοριών (Spade, 2006). Άτομα που δεν επιτελούν το αφήγημα κινδυνεύουν να
χάσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ή ακόμα και στον δημόσιο χώρο, ενώ ακόμα και όσα το αναπαράγουν δεν είναι απαραίτητο ότι
το κάνουν τυφλά ή χωρίς αντιστάσεις.
Η αντίσταση, όχι απαραιτήτως συνειδητή, είναι μια αναπόφευκτη στρατηγική «αρνητικής» κριτικής θεώρησης της
συναισθηματικότητας, που αποτιμά τους κυρίαρχους λόγους με ριζοσπαστικό τρόπο και συχνά τους εκτοπίζει. Η αρνητικότητα,
βασικό εργαλείο μεγάλου μέρους της κουήρ θεωρίας, δεν γίνεται αντιληπτή (τουλάχιστον, όχι μόνο) ως κλίση προς την
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καταστροφικότητα, αλλά κυρίως ως αντίδραση στα θετικιστικά ιδεώδη που μας αναγκάζουν να υπακούσουμε σε περιορισμένα
αναγνωρίσιμα αφηγήματα (intelligible narratives). Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα τη διάκριση περιγραμμένων,
κανονιστικών ταυτοτήτων (και ηθικών πανικών που τις συντρέχουν) και συνθωμοσεξουαλικοτήτων (αντιστάσεων στην
κανονικότητα), είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε και στο έργο της θεωρητικού Ιβ Κοσόφσκι Σέντζγουικ (Eve Kosofsky Sedgwick). Στο

Epistemology of the closet η Σέντζγουικ θέτει την αντιφρονούσα σεξουαλικότητα ως τον αναγκαίο Άλλο, βάσει του οποίου
θεμελιώνεται και παγιώνεται η ετεροκανονικότητα. Μάλιστα, τονίζει ότι η συζήτηση για το αν η ομοφυλοφιλία πρέπει να έχει
ουσιοκρατικά ή κονστρουκτιβιστικά ερείσματα είναι λανθασμένη, διότι μας απομακρύνει από το πραγματικό δίπολο, που δεν
έχει να κάνει με την αναζήτηση των αιτιών της αντιφρονούσας σεξουαλικότητας, αλλά με την έκφρασή της.
Το πραγματικό δίπολο, λοιπόν, αφορά τη διάκριση ανάμεσα στο παγκοσμιοποιημένο και το μοναδικό, το κατά πόσο δηλαδή
τείνουμε να πιστεύουμε πως ό,τι δεν αποτελεί ετεροκανονικότητα είτε είναι ενιαίο, είτε εξαιρετικά προσωπικό. Όλα τα ενδιάμεσα
σχήματα, που ούτε απευθύνονται σε μια καθολική ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητα (παρότι η Σέντζγουικ αναφέρεται εν προκειμένω μόνο στους
γκέι άντρες), ούτε και σε εξειδικευμένες προσωπικές αφηγήσεις που να φαντάζουν μοναδικές, σβήνονται συχνά από σεξουαλικές
εννοιολογήσεις ως ανύπαρκτα.
Ακόμα, η Σέντζγουικ επανιδιοποιείται την κλαϊνική θεωρία για την παρανοϊκή και την καταθλιπτική θέση, με σκοπό την
κατασκευή μιας ανάγνωσης που αποκαλεί «επανορθωτική» (reparative reading) (Hanson, 2011˙ Kosofsky Sedgwick, 1997). Ενώ η
παρανοειδής ανάγνωση είναι ένα ισχυρό διδακτικό εγχείρημα για την επικινδυνότητα του αγνώστου (για παράδειγμα, ενός
μέλλοντος χωρίς παιδιά), η επανορθωτική ανάγνωση θεσπίζει τη δικαίωση και τη διόρθωση ως βασικούς άξονες κατανόησης της
διαφορετικότητας. Ακόμα κι αν φαινομενικά δεν συνάδει με το ατελέσφορο της συνθωμοσεξουαλικότητας, προσιδιάζει με την
τελευταία στην αίσθηση πληρότητας που φιλοδοξούν και οι δύο να προσφέρουν στο «εδώ και τώρα» (Berlant και Edelman,
2014, σσ. 41-42). Ως τεχνολογίες, συχνά δρουν και οι δύο μέσα από την παραδοξότητα, την ειρωνεία, το παιχνίδι, την εξιλέωση.
Ιστορικά, οι επικρατούντες βιοϊατρικοί αλλά και ευρύτερα πολιτικοί λόγοι συνέδεαν το κουήρ, όπως και κάθε απόκλιση από τη
νόρμα, με την παρανοειδή θέση, τόσο μέσω της εξωτερικής επίκρισης όσο και μέσω της εσωτερίκευσης των ετεροκανονικών
μηχανισμών από τα άτομα που παραμένουν «στην ντουλάπα» και που φοβούνται πως κάθε ανυπακοή του κανόνα θα έχει
επικίνδυνες συνέπειες. Είναι όμως μια εξίσου στρατηγική θέση με την επανορθωτική, για να κατανοηθεί όχι η ίδια η
συνθωμοσεξουαλικότητα, αλλά οι φοβικοί μηχανισμοί που της αντιτάσσονται μέσω της προκατάληψης και της περιθωριοποίησης
(Kosofsky Sedgwick, ό.π.).
Η συναισθηματική πολιτική (affective politics) που εγκαινίασε η Σέντζγουικ, σε συνδυασμό με την επανατοποθέτηση των εννοιών
«παιδί» και «μέλλον» από τον Έντελμαν με το No Future, είχαν ισχυρές επιδράσεις στον τρόπο που γίνεται κατανοητή η κουήρ
θεωρία τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Hanson, ό.π.). Η κατανόηση του ότι δεν είναι η μειονότητα ή το προσωπικό αυτά που
φέρουν τις συνθήκες του στίγματος, αλλά μια παρανοειδής και βάναυση κοινωνική πίεση που καθορίζει το συλλογικά αποδεκτό,
αποτελεί ένα πολύτιμο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τους κλάδους που ερευνούν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε
κοινωνικές ομάδες.
Ένα σχετικό παράδειγμα που μπορεί να καταδείξει αυτή τη θέσπιση του συλλογικά αποδεκτού μέσα από τον ηθικό πανικό είναι ο
διαχωρισμός χώρων όπως τα μπάνια, οι φυλακές και τα αποδυτήρια με βάση το (συνήθως βιολογικό) φύλο (Hochdorn et al.,
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2016). Τέτοια κοινά δημόσια πλαίσια που διαχωρίζονται με βάση το φύλο είναι πεδία διαπίστευσης της δυσκολίας να γίνει
αντιληπτή η διαφοροποίηση της ταυτότητας φύλου (εννοούμενης ως αυτοδιάθεσης) από το αποδοθέν στη γέννηση φύλο (ως
απόρροια εξωτερικής κρίσης) (Bettcher, 2007). Οι σις άνθρωποι δεν υφίστανται συνήθως τις ίδιες πιέσεις αναφορικά με την
ταυτότητα φύλου τους και η αίσθηση εαυτού τους δεν τους εξαναγκάζει σε μια συνεχή αυτοαποκάλυψη για το αν είναι άντρες ή
γυναίκες (Stones, 2016˙ Tate, ό.π.). Σε χώρους διαφοροποιημένους με βάση το φύλο (sex-segregated spaces), η διαπίστευση της
αίσθησης του εαυτού δεν είναι η μοναδική που μπορεί να ζητηθεί από τα τρανς άτομα. Σε περιπτώσεις πιο έντονης
αμφισβήτησης (και πιο οξυμμένου ηθικού πανικού), για παράδειγμα, σε μπάνια ή σε αποδυτήρια, η διαπίστευση λαμβάνει τη
μορφή μιας σωματικής, βιολογικής δοκιμασίας. Ιδιαιτέρως οι «γυναικείοι» χώροι (οι γυναικείες τουαλέτες ή τα γυναικεία
αποδυτήρια) είναι πολύ αυστηρά επιβλεπόμενοι και, όταν η απόδοση φύλου εντείνεται μέσα σε αυτούς, εντείνεται και ο πανικός
για την ύπαρξη «εισβολέων» (Schilt και Westbrook, ό.π.˙ Westbrook και Schilt, ό.π.).
Επιστρέφοντας στην ιδέα της ομοϋστερίας, η τρανς υστερία είναι ένας ηθικός πανικός που εγγράφει τα «ανδρικά σώματα», είτε
ανήκουν σε σις άντρες είτε σε τρανς γυναίκες, ως a priori απειλητικά. Η διατήρηση όμως της διαφοροποίησης των χώρων σε
ανδρικούς και γυναικείους αποσκοπεί στη διατήρηση άνισων διαφυλικών σχέσεων. Αν οι «γυναικείοι χώροι» προστατεύονται
παραπάνω από «απειλές», την ίδια στιγμή οι «ανδρικοί χώροι» νομιμοποιούνται ως χώροι όπου πανικοί τάχα δεν υφίστανται.
Μάλιστα, προκαταλήψεις ή ακόμα και κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν απέναντι σε άτομα με εναλλακτικές σεξουαλικότητες
σε τέτοιους χώρους δεν γνωστοποιούνται στον ίδιο βαθμό (Westbrook και Schilt, ό.π.). Η σις ετεροκανονικότητα θεσπίζεται με
διαφορετικό τρόπο για καθέναν από τους δύο κανονιστικούς χώρους, με την απειλή να αποτελεί τη βασική ειδοποιό διαφορά.

Συζήτηση
Στις κοινωνικές επιστήμες, μελετώντας μέσα από μια σις ετεροκανονική προοπτική, δεν μελετούμε παρά την κανονικοποίηση του
πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ταυτότητες. Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης του φύλου και της σεξουαλικότητας, ή
αλλιώς οι τρόποι που στο κείμενο έλαβαν τον τίτλο «συνθωμοσεξουαλικότητες», όχι απλώς δεν διαφαίνονται μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, αλλά εξαλείφονται. Ακολουθώντας τη Ναμάστε (Namaste, 1994), η φαινομενική απουσία τους ενισχύει τη
φυσικοποίηση της σις ετεροκανονικότητας και τη διάδοσή της ως «ελπίδα σε ένα καλύτερο αύριο».
Ο όρος «συνθωμοσεξουαλικότητα», που χρησιμοποιήθηκε εδώ ως εργαλείο έκφρασης της αντίστασης απέναντι στην
ετεροκανονική επιβολή της σεξουαλικότητας ως αναπαραγωγικής, ενέχει κάποια προβλήματα που αξίζει να συζητηθούν. Αρχικά,
τείνει να συγχέει τα όρια ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τη σεξουαλική ταυτότητα, τα οποία θεωρητικx του φύλου
προσπάθησαν να χαράξουν επιμονετικά (βλ. Hereth et al., 2020). Αυτό θα μπορούσε να είναι μάλλον στρατηγικό παρά τυχαίο˙ η
σεξουαλικότητα υπό το σύνθωμα γίνεται αντιληπτή ως το αντίστροφο της ετεροκανονικής, αναπαραγωγικής μελλοντικότητας, με
βασική ειδοποιό διαφορά την έμφαση στη σχεσιακότητα στο «εδώ και τώρα». Είναι μια οριζόντια αλληλεπίδραση που
αμφισβητεί το παιδί ως «υλοποιημένο έμβλημα του κοινωνικού δεσμού» (Edelman, 2011, σελ. 471). Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος
να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τις εναλλακτικές ταυτότητες φύλου ως εξολοκλήρου σχεσιακές και πλαισιωμένες έχει
οντολογικές προεκτάσεις, που ξεφεύγουν των ορίων του συγκεκριμένου κειμένου. Αυτό που τονίζεται εδώ είναι ότι κάθε μη
ετεροκανονική αντίληψη της σεξουαλικότητας και του φύλου, που δεν προβάλλει παρανοϊκά στο μέλλον όλες της τις προσδοκίες,
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μπορεί δυνητικά να αποτελέσει συνθωμοσεξουαλικότητα, παρά ακόμα τις εντάσεις μεταξύ κουήρ και τρανς θεωριών (βλ.
Salamon, 2010).
Σε σχέση όμως με την πλαισιωμένη κατανόηση της ταυτότητας, έτσι όπως άλλωστε αποτυπώνεται και από τους Hochdorn et al.
(ό.π.) και Stones (ό.π.), αξίζει να συνδιαλαγεί η ελεύθερη έκφραση με την έννοια του πανικού, που περιγράφηκε στην αρχή.
Προϋπόθεση για την ένταξη τρανς εμπειριών και ταυτοτήτων στον δημόσιο λόγο και χώρο αποτελεί η ύπαρξη διμερούς
επιχειρηματολογίας. Μια διμερής αλληλεπίδραση συνεπάγεται το ότι ο συνομιλητής γίνεται αντιληπτός ως ανθρώπινο ον. Σε
πλήρη αντίθεση με αυτό το σχήμα, η κινητοποίηση ηθικών πανικών αποκτηνώνει τα τρανς άτομα και τα αποκόπτει από τον
δημόσιο χώρο. Συχνά η κοινωνία προβάλλει το φόβο της για την ανθρώπινη αναπαραγωγική αλυσίδα και την εξαναγκαστική
ετεροκανονικότητα, μετατρέποντας το τρανς σε κοινωνική απειλή, κυρίως απέναντι στα παιδιά και στο μέλλον. Το να επιτρέπεται ο
επαναπροσδιορισμός φύλου ανάγεται σε μια γενικευμένη επιθυμία ικανή να διαλύσει άμεσα τους θεσπισμένους σεξουαλικούς
και αναπαραγωγικούς θεσμούς.
Από την άλλη μεριά, η εσωτερίκευση του αποκλεισμού εντείνει τους πανικούς, διότι απομακρύνει τα τρανς άτομα από όσα η
κοινωνική τάξη θεσπίζει ως δείκτες προσαρμοστικότητας. Τα τρανς σώματα δεν γίνονται κατανοητά στο οπτικό «γίγνεσθαι» της
σις ετεροκανονικής πραγματικότητας, με συνέπεια τα τρανς άτομα να ωθούνται στους παραδοσιακούς μηχανισμούς
αναπαράστασης του φύλου για να αποφύγουν την έκθεση στη βία. Ταυτόχρονα, εντείνονται οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο
αρσενικό και το θηλυκό, ανάμεσα στο σις και το τρανς, σε χώρους όπως οι τουαλέτες, τα αποδυτήρια, οι φυλακές ή ο αθλητισμός
(Hochdorn et al., ό.π.˙ Westbrook και Schilt, ό.π.).
Η κουήρ θεωρία των συναισθημάτων (queer affect theory), και στις επιβεβαιωτικές αλλά κυρίως στις «αρνητικές» ή κριτικές της
εκφάνσεις, χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο ως ένα επιστημολογικό εργαλείο ικανό να επιλύσει τέτοιες κρίσεις. Πρόκειται όμως για
ένα γνωστικό πεδίο με περιορισμένη ακόμα πορεία, τουλάχιστον στις υλικές του προεκτάσεις. Ακόμα, όπως περιγράφηκε
παραπάνω, συχνά αντίκειται στις περισσότερες πολιτικές ταυτότητας που έχουν ως στόχο τη θεσμοθέτηση μιας ενιαίας,
συμπαγούς τρανς (και γενικώς ΛΟΑΤΚΙ) ταυτότητας. Εναλλακτικές εκφράσεις και ταυτότητες φύλου είναι δύσκολο να
αναπαρασταθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πόσο μάλλον να αναλάβουν τη στρατηγική αποδόμηση μιας μακράς παράδοσης
κατανόησης της «γενεαλογίας», του «μέλλοντος», των «απογόνων» και της «αισιοδοξίας». Η παρούσα μελέτη δεν φιλοδοξεί να
καταστήσει τα τρανς άτομα υπεύθυνα για μια τέτοια κοινωνική μεταβολή. Αντιθέτως, επιχείρησε να αντιτεθεί σε ορισμένες
εμμονικές τεχνολογίες αντίστασης στη διαφορετικότητα.
Κλείνοντας, η διακίνηση της συνθωμοσεξουαλικότητας λειτουργεί ως εφαλτήριο για μια διαφορετική κοινωνική διαχείριση
συναισθημάτων. Η συσσωρευμένη οργή για τη συστηματική καταπίεση των τρανς ατόμων καθιστά, παραδόξως, το στίγμα ως μια
πηγή ανατρεπτικής δύναμης. Η επανιδιοποίηση του στίγματος και της μη αναγνώρισης μέσα από την οργή (Stryker, 2006) είναι
μια «αρνητική» μέθοδος επεξεργασίας του τραύματος, που, απομακρυνόμενη από την καθιερωμένη συνοδεία των ειδικών
ψυχικής υγείας, δύναται να αντιτεθεί δημιουργικά στον γενικευμένο πανοπτιμισμό, στις ομοϋστερίες και στους ηθικούς πανικούς
του φύλου.

106 | φεμινιστιqά

Σημειώσεις
1 Passing είναι ο μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα άτομο που ανήκει στο περιθώριο «καταφέρνει» να περαστεί ως μέλος
της κυρίαρχης ομάδας. Στην περίπτωση της ταυτότητας φύλου, αναφέρεται στις περιπτώσεις που ένα τρανς άτομο μιμείται
«επιτυχημένα» τα κυρίαρχα αισθητικά κριτήρια αρρενωπότητας και θηλυκότητας (cispassing).
2 Η φυσικοποίηση αναφέρεται στην απόδοση των διαφυλικών διαφορών ως εξολοκλήρου βιολογικών: ορμονικών, γοναδικών,
γενετήσιων, ανατομικών.
3 Χρησιμοποιώ το x ως εμπεριεκτικό τρόπο απόδοσης του φύλου, παρότι είναι πιθανό να δυσχεραίνει την ανάγνωση. Το x
ανθίσταται στον ορισμό και στην προφορά, συμπεριλαμβάνοντας τόσο το αρσενικό και το θηλυκό γραμματικό γένος όσο και
γραμματικά γένη που δεν έχουν πρόσβαση στο λόγο.
4 Η ετεροκανονικότητα ‒και παρακάτω, η σις ετεροκανονικότητα‒ είναι αναδυόμενοι όροι που αφορούν τη στρεβλή πεποίθηση
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ετεροφυλόφιλοι και σις, δηλαδή μη τρανς.
5 Ο Φουκώ (Foucault) αφιερώνει ένα κεφάλαιο για το πανοπτικόν στο Επιτήρηση και Τιμωρία. Εκεί εξετάζει τις σωματικές,
βλεμματικές και βιοπολιτικές διαστάσεις στις δυναμικές επιβλέποντος και επιβλεπόμενου, που οι Μπέρλαντ και Έντελμαν
επεκτείνουν στο συναισθηματικό πεδίο.
6 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η σχετικά μικρότερη μεταδοτικότητα και θνησιμότητα του ιού σε νεαρές ηλικίες ενθάρρυνε αυτή
την διαχείριση, αλλά και την ανανέωση της εικόνας των μικρών παιδιών ως ανθεκτικών, αλλά ταυτόχρονα εκτεθειμένων και
ευάλωτων χωρίς την ενήλικη παρεμβατικότητα.
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Συνδιαμορφωμένοι δεσμοί / αθόρυβες ζωές: Αυτιστικοί/ές και ζώα πέρα από την ομιλία και τους
περιορισμούς του ικανοτισμού1

Σούλα Μαρινούδη

Περίληψη

Το άρθρο αυτό συζητά τις αντιληπτικές διεργασίες των αυτιστικών και την κοινωνική οδύνη, με τις οποίες αυτές συνδέονται,
καθώς οι αισθητηριακές εμπειρίες τους αποκλίνουν από τις κοινωνικά αναμενόμενες. Συνομιλεί με μια πρόσφατα αναδυόμενη
βιβλιογραφία που συνδυάζει τις κριτικές σπουδές αναπηρίας με τις σπουδές ζώων, με σκοπό να συμβάλει στο στοχασμό
αναφορικά με τη δημιουργία πιο προσβάσιμου πλαισίου και κοινωνικών σχέσεων για αυτιστικούς και αυτιστικές. Αντλεί έμπνευση
από τους δεσμούς που διαμορφώνουν αυτιστικοί άνθρωποι και ζώα, εν προκειμένω, γαϊδούρια και άλογα. Μέσα από τις
συνεντεύξεις αλλά και από αφηγήσεις αυτιστικών, προκύπτει ότι οι σχέσεις εγγύτητας που διαμορφώνονται εκεί δεν
διαμεσολαβούνται από γλωσσικά διαχωρισμένες κατηγορίες ταυτότητας και ανταγωνιστικές δυναμικές. Αντιθέτως, βασίζονται
στην αμοιβαιότητα και τη συνδιαμόρφωση χάρη στις διαφορετικές αντιληπτικές και αισθητηριακές διαδικασίες που επηρεάζουν
την αναπαράσταση των αντικειμένων και τη διαμόρφωση του εαυτού.

Εισαγωγικά
Στο κείμενο «Φεμινισμός και αναπηρία» η Τζένι Μόρις (Jenny Morris) καταθέτει την οργή που νιώθει ως αποκλεισμένη από τις
πολιτικές του φεμινισμού, όσο δεν αναγνωρίζεται η αναπηρία ανάμεσα στις δομές που διαταράσσουν το συναίσθημα ενός
αρμονικού «ανήκειν» και φαντασιακής ταύτισης. Διατυπωμένη στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αυτή η δικαιωματική λογική
εγείρεται αναφορικά με το όριο της συμπεριληπτικότητας κοινοτήτων και υποκειμένων, που οριοθετούνται σε σχέση με ταυτοτικές
κατηγορίες. Αφορά τη διαδικασία ενδυνάμωσης μιας αδικημένης ταυτότητας και πάντα εγείρει αιτήματα δικαιοσύνης,
συναισθήματα προσωπικής και συλλογικής οδύνης, ερωτήματα στρατηγικής αλλά και όρια θεωρητικά και πολιτικά. Η
αναγνώριση της συνάρθρωσης και η αποδιάρθρωση των καταπιέσεων δεν είναι μια ανώδυνη διαδικασία, αφού οι δομές
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υπάρχουν μέσα από τη δύναμη / εξουσία που αποκτά η μία από και διαμέσου της άλλης. Στο κείμενο αυτό θέλω να συζητήσω
δυναμικές με τις οποίες γίνονται ρευστές οι ταυτότητες και να συμπεριλάβω τον δικό μου αναστοχασμό της σχέσης μου με τα
αυτιστικά άτομα, καθώς και τις συνέπειες αυτής της σχέσης στην πρόσληψη του εαυτού προς την άλλη / τον άλλο. Ρωτώ πώς
διαπραγματευόμαστε θέσεις ισχύος και αν υπάρχουν διαφυγές από τους ανταγωνισμούς. Αυτό που θέλω να αναδείξω είναι οι
«αθόρυβοι», μη ανταγωνιστικοί τρόποι επικοινωνίας, οι οποίοι προκύπτουν στις επαφές μεταξύ αυτιστικών και ζώων και
μετασχηματίζουν τις σχέσεις μεταξύ ταυτότητας, γλώσσας και σώματος, που είναι κυρίαρχες και κοινωνικά αναμενόμενες.
Το ανθρωπολογικό μου ταξίδι στον αυτισμό και στα βιώματα των αυτιστικών προσέκρουσε σε πολλά υπαρξιακά, ψυχικά και
σωματικά δεδομένα. Εκείνα, δηλαδή, τα πεδία της εμπειρίας στα οποία θεμελιώνεται, θα λέγαμε, η ταυτότητα και που, καθώς
εντρυφούσα στην κριτική της, ανακινούνταν τα όρια του εαυτού, τα οποία την ίδια στιγμή διακυβεύονταν. Καθώς επεξεργάζομαι
τις εντάσεις αυτές, στρέφομαι σε μια κατεύθυνση διεκδίκησης της απώλειας της ταυτότητας, όπως και μιας αίσθησης «εαυτού»
που δεν διαμεσολαβείται από το υποκείμενο του παραδοσιακού οικουμενικού ανθρωπισμού. Θα επιχειρήσω να προτείνω
διεργασίες, μέσα από τις οποίες θεωρώ ότι είναι δυνατό το όραμα για την κατάρρευση των διαχωρισμών, τη συνδιαμόρφωση και
την αμοιβαιότητα.
Το κείμενο προέκυψε από τη μεταδιδακτορική μου έρευνα αναφορικά με τις αντιληπτικές δομές, τις αισθητηριακές διαφορές και
τις κοινωνικές εμπειρίες των αυτιστικών ανθρώπων. Αποτελεί συνέχεια της διδακτορικής μου διατριβής, που είχε αντικείμενο τη
διερεύνηση των μη αναμενόμενων κοινωνικά σχέσεων λόγου και σώματος στον αυτισμό και τη συνεπακόλουθη εκρίζωση
βεβαιοτήτων σχετικά με την οργάνωση του σώματος, του εαυτού και της γλώσσας. Αναφέρεται στις αντιληπτικές και
αισθητηριακές εμπειρίες των αυτιστικών και στις σχέσεις ενσυναίσθησης που δημιουργούν με τα ζώα. Οι σχέσεις αυτές θεωρώ ότι
καθίστανται δυνατές ακριβώς επειδή δεν εμπίπτουν στις ανταγωνιστικές δυναμικές της γλωσσικά διαχωρισμένης ταυτότητας. Θα
πλαισιώσω αυτές τις συναντήσεις με την πρόσφατα αναδυόμενη συνομιλία ανάμεσα στις σπουδές για την αναπηρία και τις
σπουδές ζώων. Προηγουμένως, όμως, θα αναδείξω τις συνομιλίες ανάμεσα στη φεμινιστική θεωρία και στις σπουδές αναπηρίας,
που εμπνέουν τη διαθεματικότητα των πιο πρόσφατων κοινωνικών κινημάτων σχετικά με την αναπηρία και τα ζώα (Wolfe, 2008).
Οι συνομιλίες αυτές αναπλαισιώνουν κριτικά το κοινωνικό μοντέλο που διατυπώθηκε κατά τη δεκαετία του ’70, σύμφωνα με το
οποίο η αναπηρία αποτελεί άξονα κοινωνικής καταπίεσης, προκύπτει από τα κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια και όχι από τη
σωματική βλάβη (Oliver, 1990). Στα κριτικά όρια αυτού του σημαντικού πολιτικού εργαλείου και στο πλαίσιο, κυρίως, των
κριτικών σπουδών για την αναπηρία που διαμορφώνονται σήμερα, αναζητούμε τη ρευστή και περίπλοκη, αν και ιστορικά
συγκεκριμένη σχέση μεταξύ βλάβης και αναπηρίας και ό, τι προκύπτει από την αλληλοδιαπλοκή τους, δηλαδή από βιώματα
αναπήρων στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους κάποια
περιβάλλοντα, όπως η φάρμα με τα ζώα, είναι περισσότερο φιλικά (επικοινωνιακά, αισθητηριακά, συναισθηματικά) για τον
αυτιστικό τρόπο σκέψης και αίσθησης από λογοκεντρικά περιβάλλοντα, όπως είναι συνήθως η τυπική εκπαίδευση στο ελληνικό
κοινωνικό πλαίσιο. Και έτσι, θα επιχειρήσω να δείξω ότι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια την πρωτοκαθεδρία στην κατανόηση
του αυτισμού κατέχουν οι νευροεπιστήμες, η ρευστότητα ανάμεσα στη βλάβη και την αναπηρία διαπλέκεται με την κοινωνία, την
ιστορία και τα όρια στην παραγωγή της γνώσης.
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Η πρόκληση του φύλου στην αναπηρία και της αναπηρίας στο φύλο
Οι συγκλίσεις ανάμεσα σε κριτικούς λόγους για το «φύλο» και την «αναπηρία» προέκυψαν με αναφορά στον μεταμοντέρνο λόγο,
στις κριτικές σπουδές για την αναπηρία και στη συνάφεια κουίρ και αναπηρίας.2 Φεμινίστριες θεωρητικοί διεκδίκησαν την
ανάδειξη των εμπειριών των αναπήρων (Morris, 1996· Crow, 1996· Thomas, 2014), καθώς στις προσεγγίσεις τους η «βλάβη»
διέπεται επίσης από λογοθετικές πρακτικές και ανάγεται στη σφαίρα του πολιτικού και όχι σε μια απολίτικη κατανόηση της
«φύσης», που αναπαράγει πατριαρχικά δίπολα. Το έργο του Φουκώ και της Μπάτλερ αξιοποιήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση
προβληματοποίησης αυτού που θεωρείται φυσικό. Η Σέλι Τρεμέιν (Shelley Tremain), μεταξύ άλλων, έχει δείξει την ιστορική
παραγωγή της βλάβης μέσα από την ιδρυματοποίηση και άλλες κανονικοποιητικές πρακτικές που παράγουν την ψευδαίσθηση
της προλογοθετικής, φυσικής βλάβης. «Η κατηγορία της βλάβης αναδύθηκε και, με πολλούς τρόπους, επιμένει, προκειμένου να
νομιμοποιήσει τις κυβερνητικές πρακτικές που τη δημιουργούν εξαρχής» (Tremain, 2012, σελ. 11).
Σε μεταδομιστικές αναγνώσεις, το σώμα εξαρτάται από τη λογοθετική αναπαράσταση, οπότε η διάκριση βλάβης / αναπηρίας που
προτείνεται από το κοινωνικό μοντέλο δεν μπορεί να μείνει έξω από τη σφαίρα της πολιτικής κριτικής, χωρίς να αφήσει ανέγγιχτες
τις σχέσεις εξουσίας. Το υποκείμενο, το σώμα και η αναπαράσταση είναι αλληλένδετα. Τα αποκείμενα σώματα δεν είναι επαρκώς
πειθήνια και ίσως υποφέρουν γι’ αυτό: «Η εξασθένιση και αποκειμενοποίηση είναι συνυποστασιακές (cosubstancing)
διαδικασίες» (Puar, 2015, σελ. 46). Μια εγκιβωτισμένη κριτική αυτής της συζήτησης από ανάπηρους/ες στοχαστές/ριες έχει
υποστηρίξει ότι η θεωρία του σώματος που επηρεάζεται από την προσέγγιση του σώματος ως κειμένου απαρνείται το ανάπηρο
σώμα, το σπασμένο, το ασθενές και τον πόνο του. Ο Σίμπερς (Siebers) οξύνει περαιτέρω αυτές τις κριτικές, υποστηρίζει ότι η
αναπηρία αλλάζει την ίδια τη διαδικασία της αναπαράστασης του σώματος: «Τυφλά χέρια αναγνωρίζουν τα πρόσωπα παλιών
γνωριμιών. Κωφά μάτια ακούν τη δημόσια τηλεόραση. Γλώσσες αφής πληκτρολογούν γράμματα στη μαμά και στον μπαμπά.
Πόδια πλένουν τα πιάτα του πρωινού. Στόματα υπογράφουν αυτόγραφα» (Siebers, 2001, σελ. 738). Ο συγγραφέας καταλήγει σε
μια αφήγηση για το αμφιλεγόμενο και παραμελημένο ζήτημα του σωματικού πόνου στην αναπηρία.
Αν η διάκριση βλάβης και αναπηρίας αποτελεί την αντίστοιχη σύλληψη της διάκρισης βιολογικού και κοινωνικού φύλου, η
πρόσφατη περήφανη επίκληση των crip / κριπ3 σωμάτων και ζωών συνιστά μια κίνηση αντίστοιχη των κουίρ κριτικών και
κινηματικών διεργασιών, που αναφέρεται στην κυριαρχία του ικανοτισμού και των συνεπακόλουθων αποκλεισμών οι οποίοι
προκύπτουν από όσα σώματα εκπίπτουν της κανονικοποίησης. Επιπλέον, στους περιορισμούς που υφίστανται όλα τα σώματα
προκειμένου να γίνουν «κανονικά». Ο Ρόμπερτ ΜακΡούερ (Robert McRuer), συζητά την καταναγκαστική σωματική ικανότητα
(compulsive able-bodiedness) και προτείνει την κριτική προσέγγιση των προαπαιτούμενων της σωματικής κανονικότητας
(McRuer & Wilkerson, 2003). Όπως η κουίρ θεωρία προτείνει τη ρευστότητα στην επιθυμία και τη σεξουαλικότητα, παρομοίως η
κριπ θεωρία προτιμά την απαλλαγή της διάκρισης ικανού / ανάπηρου σώματος από τη δυσκαμψία των ταξινομήσεων και, έτσι,
την απελευθέρωση και ευελιξία επιθυμιών, κινήσεων και σωματοποιήσεων. Το «παιχνίδι» και το «ρίσκο» με τις ταυτότητες
υπάρχει και στα δύο εγχειρήματα, η οικειοποίησή τους, η αντίσταση, το άνοιγμα σε πολλαπλές ταυτότητες. Πέρα από τις
διαυγάσεις αυτές στη θεωρία, που ενδεχομένως στην περίπτωση του κριπ αντι-λόγου να είναι προς το παρόν ακαδημαϊκές,4 η
συνάντηση των δυναμικών αυτών συνέβη ιστορικά σε περιπτώσεις όπως οι διεκδικητικές πολιτικές για τον AIDS/ HIV.
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Παρόλο που συντελέστηκαν αυτές οι διασταυρώσεις, η αμοιβαία κίνηση μεταξύ φεμινιστικής θεωρίας και σπουδών αναπηρίας,
που έλαβε χώρα καθώς εγειρόταν το ζήτημα της αορατότητας των ανάπηρων γυναικών στο φεμινισμό, οδήγησε σε σημαντικές
αναθεωρήσεις. Όπως το διατυπώνει η Τζένι Μόρις: «Αν τα μη ανάπηρα άτομα πρόκειται να διεξαγάγουν έρευνα σε ζητήματα
αναπηρίας ‒όπως αναμφισβήτητα πρόκειται να κάνουν‒ χρειάζεται να σκεφτούν πώς θα αναπτύξουν μια κατανόηση της δικής
μας πραγματικότητας.» (Morris, 1993, σελ. 64) Ανεξάρτητα από το πόσο γνώριμη είναι η «ενόχληση» αυτή, όπως θα έπρεπε να
είναι σε αναστοχαστικά ρεύματα όπως τα φεμινιστικά, θα πρότεινα να τη δούμε όχι μόνο ως αίτημα των αποκλεισμένων για
συμπερίληψη εντός των σπουδών φύλου, αλλά και σαν επιστημολογική πρόκληση, σαν «αντίσταση στην επιστημολογική βία»
(Καραστάθη, 2018, σελ. 8). Ίσως σαν αποδοχή και συμφιλίωση με το γεγονός ότι καμία ενότητα δεν πρόκειται να τα
συμπεριλάβει όλα/όλες/όλους, χωρίς την ίδια στιγμή να τα αποστερεί από την ενδεχομενικότητα, να τα περιορίζει. Κι αυτή η
αισθητηριακή αποστέρηση με την οποία υποτίθεται ότι οφείλουμε να συμφιλιωθούμε ως ομιλούντα όντα, ως το τίμημα που
πληρώνουμε για να εισέλθουμε στη συμβολική τάξη, αφήνει ταυτόχρονα κάποιες εμπειρίες / σώματα / ζωές να θεωρούνται
«θόρυβος που πρόκειται να φιλτραριστεί και να αποκλειστεί στο όνομα της σαφήνειας», όπως γράφει ο Όβερμπου (Overboe)
(αναφέρεται στο Puar, ό.π., σελ. 59). Αντιθέτως, το ίδιο το αίτημα εγείρει τη διερώτηση του πώς θα μεταφραστεί πολιτικά η
αναγνώριση αυτής της αδυναμίας ολοκληρωμένης ταυτότητας, καθώς και του «θορύβου» ή του πόνου (σωματικού και ψυχικού)
που επιμένει να συνοδεύει τα βιώματα αυτά. Αυτός ο αναστοχαστικός «πόνος» αφορά και την προσωπική μου διαδρομή στο
πλησίασμα της αυτιστικής εμπειρίας. Για να καταλήξω σε αυτά τα ζητήματα, θα στραφώ αρχικά στους τρόπους με τους οποίους
επικοινωνούν οι αυτιστικοί/ές και που μέσα από αυτούς και αυτές επικοινωνείται ο αυτισμός, μια κλινική κατηγορία τόσο
εύπλαστη ιστορικά, που δείχνει διαρκώς τα όρια της κατανόησής μας, άρα και τους αποκλεισμούς που προκύπτουν από αυτά,
καθώς και την αμφισβητούμενη «φυσική αλήθεια» της «βλάβης», η οποία, στην περίπτωση του αυτισμού, όλο και περισσότερο
θεμελιώνεται σε σκληρά νευρολογικά δεδομένα.5

Μεθοδολογικές σημειώσεις για την έρευνα σε καιρό πανδημίας
Η διαδικασία της επιτόπιας έρευνας είναι το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο σε μια ανθρωπολογική μελέτη. Ωστόσο, η
πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας έθεσε κρίσιμους μεθοδολογικούς περιορισμούς που αφορούσαν το σώμα και την επαφή. Η
έρευνα χρειάστηκε να τροποποιηθεί στις δεδομένες συνθήκες, και γι’ αυτό πολλές από τις συνεντεύξεις έγιναν διαδικτυακά. Παρ’
όλα αυτά, το σώμα για μένα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της έρευνας. Η σημασία αυτής της παρουσίας του
σώματος με το οποίο υπάρχουμε στο πεδίο, βιώνοντάς το, επισημαίνεται και από τη βιβλιογραφία των σπουδών αναπηρίας.
Αναφορικά με τη διδασκαλία για παράδειγμα, η Κάμπελ (Campbell) αναφέρει πώς το ίδιο το ανάπηρο σώμα που διδάσκει
αποτρέπει την αντικειμενοποίηση της αναπηρίας στην ακαδημία (Campbell, 2009). Για μένα, ωστόσο, στην επιτόπια έρευνα,
περισσότερο καθοριστική υπήρξε η ασυνείδητη διαδικασία της έμφυλης σωματοποίησης. Η έμφυλη αλλά και η ικανή
σωματοποίηση αποκρυσταλλώνεται μέσα από την εσωτερίκευση των βιωμάτων των άλλων. Μέσα από τη βίωση των ενσώματων
άλλων, τα ερμηνευτικά σχήματα, οι πολιτισμικές σημασίες, οι σχέσεις εξουσίας που ασυνείδητα μας καθόρισαν μπορούν εν
δυνάμει να συνειδητοποιηθούν και έτσι να γίνουν αντικείμενα μιας πιο εμπρόθετης διαχείρισης. Στο πεδίο έχουμε, έτσι, την
ελπίδα ενός παρόντος που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τους περιορισμούς μας και, ακόμα περισσότερο, ενός μέλλοντος
διυποκειμενικότητας και διασωματικότητας, όπου μπορούμε να υποβαθμίζουμε τα παρελθόντα νοήματα χάρη στην ανταλλαγή
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άλλων οπτικών. Αντιθέτως, με τη διαμεσολάβηση της «οθόνης» που έχει κατακλύσει την ερευνητική μου δραστηριότητα και
εξαιτίας της απουσίας των άλλων σωμάτων, παλινδρομώ συχνά στην αισθητηριακή ανάκληση αυτής της βίαιης διαδικασίας
σωματοποίησης, που διαμορφώνει το έμφυλα ενσώματο υποκείμενο ως διαχωρισμένο από τον άλλο / την άλλη. Επιπλέον, ο
χρόνος στο πεδίο δεν διήρκεσε χρονικά τόσο, ώστε να αναπτυχθεί αυτή η διασωματική ανταλλαγή οπτικών.
Λόγω των περιορισμών, λοιπόν, η ανάλυση βασίστηκε σε διαδικτυακές συνεντεύξεις με αυτιστικούς, θεραπεύτριες και γονείς
αυτιστικών. Ωστόσο, διενεργήθηκαν και ορισμένες διά ζώσης συνεντεύξεις και επιτόπια έρευνα σε χώρους θεραπευτικής
ιππασίας.

Η αντιληπτική διαφορά των αυτιστικών
Ο στοχασμός για τον αυτισμό διαπλέκεται με πολιτισμικές αντιλήψεις, κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα. Η ιστορία των έντονων
διενέξεων για τη θεώρηση του αυτισμού σε σχέση με διαφορετικούς επιστημολογικούς ορίζοντες (Nadesan, 2005˙ Silverman,
2011) δεν εμπίπτει στα όρια του κειμένου αυτού. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι προσεγγίσεις από τη σκοπιά της
ανθρωπολογίας και των σπουδών αναπηρίας, σε συνδυασμό με τις αυτοβιογραφίες αυτιστικών, αποδεσμεύουν σημαντικά την
έρευνα από τους ηγεμονικά βιοϊατρικούς ορισμούς στην κατανόηση της διαπλοκής της υποκειμενικής εμπειρίας με τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις (Belek, 2019). Η έρευνα των κοινωνικών επιστημών για τον αυτισμό έχει προσφάτως προσανατολιστεί και σε
ζητήματα αισθητηριακά, αφού είναι επιτακτική η αναγνώριση του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο οι αυτιστικοί/ές δέχονται
τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος (Solomon, 2010· Bogdasina, 2016). Πολλοί/ές αυτιστικοί/ές αναγνωρίζουν τις εικόνες ως την
πρώτη / προτιμότερη «γλώσσα» τους και όχι τις λέξεις. Η αυτιστική Τεμπλ Γκράντιν έχει γράψει σχετικό βιβλίο, στο οποίο
περιγράφονται οι εμπειρίες της και των οποίων η απόκλιση από την κανονικότητα εδράζεται ακριβώς σε αυτό το σημείο της
οπτικής αντίληψης (Grandin, 2006). Πολλοί/ές αυτιστικοί/ές που συνάντησα κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς μου για την
εκπόνηση της διατριβής μου, επίσης, δεν είχαν τα πολιτισμικά εδραιωμένα φίλτρα αντίληψης, μέσα από τα οποία οι μη
αυτιστικές κατανοούμε τον κόσμο, και μάλιστα, με όρους δημοσίως επιβεβλημένους. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε τόσο από
τη δική μου επιτόπια έρευνα, όσο και από τη βιβλιογραφία και τις αφηγήσεις αυτοσυνήγορων αυτιστικών, που είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τη συμβατική γλώσσα για να περιγράψουν τις εμπειρίες αυτές (Grandin, 2009˙ Williams, 1993˙ Stilman, 2011˙
Tammet, 2013).
Διαβάζοντας μέσα από το πρίσμα των κριτικών σπουδών για την αναπηρία και του κριτικού μετανθρωπισμού, η Τένι φαν ντερ
Πάλεν (Teunie van der Palen) αναφέρει εμπειρίες του Τίτο Μουκοπαντιάι (Tito Mukhopadhyay), για τον οποίο «ένα αντικείμενο
παραμένει ένα σύμβολο, όπως ένας ήχος, μια μυρωδιά, ένα χρώμα, μια γεύση ή ένας συνδυασμός αυτών των αισθήσεων»
(Mukhopadhyay, 2011, σελ. 115) και έτσι δεν φτιάχνει ένα σχήμα για αυτόν ως μορφή “Gestalt” (Van der Palen, 2014, σελ. 58). Η
συγγραφέας συνεχίζει: «Ενώ για τα περισσότερα ανθρώπινα όντα η ενότητα του κόσμου, πριν σχηματιστεί σαν γνώση μέσα από
μια σαφή πράξη ταυτοποίησης, βιώνεται σαν να έχει ήδη επιτευχθεί ή σαν να ήταν ήδη εκεί (Merleau-Ponty, σελ. xxxi)», για τον
Mukhopadhyay «ο κόσμος φαίνεται να διαλύεται σε κομμάτια τόσο πολύ, που πρέπει συνειδητά να τα συνδυάσει σε μια
ολοκληρωμένη εικόνα του πραγματικού περιβάλλοντος» (ό.π., 2011, σελ. 54).
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Πολλοί/ές αυτιστικοί/ές, όταν ακούν έναν ήχο, δεν απαλύνεται η εντύπωσή του από το γεγονός ότι παρατείνεται, όπως ισχύει για
ένα άτομο με τυπική ακοή, για το οποίο ο ήχος αποκτά σχήμα σταδιακά. Θόρυβοι, χρώματα, μυρωδιές αποτελούν συχνά πολύ
έντονα ερεθίσματα, τόσο σωματικά όσο και κοινωνικά, και ως εκ τούτου συνιστούν προτεραιότητα σχετικά με το σχεδιασμό ενός
πιο φιλικού περιβάλλοντος, όπως έκανε σαφές ένας μαθητής σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει στους συμμαθητές/τριές του
όσα αντιμετωπίζει στο σχολείο (Marinoudi, 2018). Φυσικά και οι μη αυτιστικές, σε στιγμές έντονης φόρτισης και ευαλωτότητας,
μπορούμε να συνδεθούμε με αυτές τις εμπειρίες. Όταν κάνεις μια αίτηση σε μια γραφειοκρατική πλατφόρμα από την οποία
εξαρτάται η εργασιακή κατάσταση του επόμενου έτους, για παράδειγμα, τα λάθη που συμβαίνουν άπτονται της σχέσης μεταξύ
αντιληπτικής δυνατότητας και άγχους. Όταν δίνεις Πανελλήνιες Εξετάσεις, μια απλή αριθμητική πράξη μπορεί να φαντάζει άλυτη.
Τέτοιες εμπειρίες προτείνει ο Ουίλιαμ Στίλμαν (William Stillman) να εντοπίσουν οι μη αυτιστικοί, ώστε να συνδεθούν με τα
βιώματά των αυτιστικών (Stillman, 2011). Η αυτιστική Ντον Πρινς (Dawn Prince) εξηγεί τη θέση της στο σχολικό πλαίσιο: «Ο
θόρυβος των κουδουνιών, η μυρωδιά των άλλων παιδιών, το ατελείωτο, περιοριστικό κοίταγμα ενός μόνο προσώπου που λέει ένα
μόνο πράγμα, και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο χωρίς το είδος της θερμής ελευθερίας που καταλάβαινα, προέβλεπαν ότι θα
αποτύγχανα εκεί» (Prince, 2010, σελ. 56).
Η μερική ή συνολική διαφορά της κοινωνικής διαμόρφωσης της αντίληψης διαπερνά τη «ζωή», τη «γλώσσα», το «σώμα» των
αυτιστικών με απροσδιόριστους, πολλές φορές, τρόπους. Για την Τένι φαν ντερ Πάλεν, αυτή είναι η θεμελιώδης αιτία που θεωρεί
την αυτιστική6 ως την παραδειγματική cyborg και posthuman φιγούρα. Δηλαδή, μια υποκειμενικότητα που διαχέεται αδιακρίτως
σε μια σχεσιακότητα με άλλες, με ζώα, οργανισμούς, τεχνολογίες, χωρίς συμπαγή ταυτότητα. Πέρα από τους περιορισμούς του
παραδοσιακού ανθρωπισμού, αυτή η σύλληψη δίνει διέξοδο τόσο σε έναν αυτιστικό τρόπο του «είναι στον κόσμο». Πράγματι,
στο πεδίο σημειώνεται συχνά η σχέση των αυτιστικών τόσο με τα ζώα, όσο και με τα αντικείμενα και την τεχνολογία, αν και έχει
επισημανθεί επίσης ο κίνδυνος να δημιουργηθούν νέες στερεοτυπικές φιγούρες αυτιστικών ως καρικατούρες, όπως οι geeks (Jack,
2014). Θέλω, ωστόσο, να επισημάνω το συναισθηματικό κόστος που διαπιστώνεται ότι έχει αυτή η δυνατότητα για
ενδεχομενικότητα της αυτιστικής ύπαρξης πέρα από την αμιγώς θετική, κατά τα άλλα, ανάγνωση της Φαν ντερ Πάλεν. Σε
δημοσιεύσεις τους σε μπλογκ και αυτοβιογραφίες οι αυτιστικοί/ές μιλούν για τα tantrums, τα οποία περιγράφουν ως επώδυνες
συναισθηματικές εντάσεις και κρίσεις πανικού, οι οποίες συμβαίνουν σε συνθήκες αισθητηριακής υπερφόρτωσης από ήχους,
φώτα, ομιλίες, που μπορεί να αποσυνδέσουν το άτομο από την επαφή με το περιβάλλον και τον έλεγχο των απροσδιόριστα
εισερχόμενων ερεθισμάτων.
Η αναγνώριση αυτής της διαφοράς στις αντιληπτικές διεργασίες ήταν δύσκολο να ενσωματωθεί σε μια ανθρωπολογική
βιβλιογραφία. Όπως αναφέρουν οι ανθρωπολόγοι ΜακΚίρνι (McKearney) και Ζοάνι (Zoanni), οι νοητικές διαφορές συνιστούν
πρόκληση στις μεθοδολογικές, αναλυτικές και ηθικές δεσμεύσεις της ανθρωπολογίας (McKearney & Zoanni, 2018). Εστιαζόμενοι
όχι σε εικόνες σωμάτων που διαφεύγουν της κανονικοποιητικής αναπαράστασης, αλλά σε διαφορετικά «μυαλά», διαπιστώνουν
ότι δεν έχουν αντλήσει τη δέουσα προσοχή από τις σπουδές για την αναπηρία και την ανθρωπολογία της αναπηρίας. Επιπλέον,
καθώς αποτελούν προκλήσεις, όπως προαναφέρθηκε, έχουν το αντίστοιχο δυναμικό που διαρρηγνύει τα αναμενόμενα σχήματα
σκέψης.
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Σε πολλές αυτιστικές εμπειρίες, η ίδια η διαδικασία της αναπαράστασης κλονίζεται. Κάποιες φορές, αναπαράσταση δεν
υφίσταται καν, αφού δεν υπάρχει «γλώσσα», ούτε και «σώμα», με την έννοια μιας, έστω και φαντασιακά, οριοθετημένης
οντότητας. Η σχέση με το χρόνο, επίσης, δεν έχει την κοινωνική ευταξία και τον λειτουργικό συμβολισμό, που οι μη αυτιστικές
έχουμε εσωτερικεύσει. Η ζωή των αυτιστικών βιώνεται πολύ συχνά πέρα από τις αυτονόητες ταξινομήσεις, πέρα από δημόσια
συμφωνημένους συμβολισμούς που διέπουν τις καθημερινές πρακτικές. Η Μαρία μού εξηγεί την επίμονη προσπάθεια του γιου
της, Γιάννη, να επικοινωνήσει μαζί της ότι ήθελε να επισκεφτεί την εκκλησία του χωριού. Τελικά, κατάφερε να εντοπίσει το σημείο
στο Google Maps, καθώς έχει πολύ καλή σχέση με τις εικόνες, τους χάρτες και τον προσανατολισμό στο χώρο. Όπως άλλωστε
γράφει η Τεμπλ Γκράντιν, μιλώντας για τον τρόπο αντίληψης των αυτιστικών: «Όσοι σκέφτονται με εικόνες, είτε είναι άνθρωποι,
είτε είναι ζώα, χαρακτηρίζονται από λεπτομερή αίσθηση προσανατολισμού» (Γκράντιν, 2008, σελ. 38). Έναν ολόκληρο χρόνο
προσπαθούσε ο Γιάννης να εκφράσει την επιθυμία του με οποιονδήποτε κώδικα. Η αγωνιστική αυτή διαδικασία έκφρασης, όσο
δεν είναι αυτονόητη, γίνεται δημιουργική. Αυτιστικοί/ές μαζί με γονείς, δασκάλες, φροντιστές καλούνται να επικοινωνήσουν, να
καταλάβουν και να εφεύρουν νέους κώδικες, προσφιλείς στις ανάγκες των πρώτων. Η Ζέτα εξηγεί πώς ενσωμάτωσε έναν τρόπο
κατανόησης του γιου της: «Ο Στάθης ήταν παιδί αυθόρμητο, με πηγαίο χιούμορ, χωρίς επιτηδευμένη συμπεριφορά. Έλεγε, ας
πούμε: “Αυτός πώς είναι έτσι; Αυτό είναι άσχημο”. Πήγαινε στον άλλο να τον χαϊδέψει, να τον αγκαλιάσει όταν ήταν
στενοχωρημένος, όλο αυτό ξένιζε ως συμπεριφορά». Αφηγείται ένα περιστατικό το οποίο δείχνει τη σημασία της κατανόησης που
έχει διαθέσει η ίδια στον Στάθη, για τον οποίο ενημερώθηκε από το σχολείο μια μέρα ότι, όπου έβρισκε μια συμμαθήτριά του,
την έσπρωχνε, την ενοχλούσε χωρίς να υπάρξει αφορμή. Στη συζήτηση που ακολούθησε μαζί του, κατάλαβε ότι η συμμαθήτριά
του καθόταν στο ίδιο θρανίο με τον ένα και μοναδικό του φίλο, με τον οποίο συχνά χαριεντίζονταν στο πλαίσιο του πειράγματος.
Ο Στάθης έβλεπε το πείραγμα στον καλύτερό του φίλο σαν επιθετική κίνηση και θεωρούσε ότι η κοπέλα «είναι εχθρός του,
έπρεπε να τον υπερασπίσει». Αφού διευκρινίστηκε το ιδιαίτερο νόημα που είχε για τον Στάθη αυτό το επεισόδιο, οι σχέσεις τους
αποκαταστάθηκαν. Ο πατέρας ενός άλλου αυτιστικού παιδιού σχολικής ηλικίας μού εξήγησε πως, στην προσπάθειά του να
εκφράσει το γεγονός ότι του έλειπε η μητέρα του λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, χρησιμοποιούσε μετωνυμίες για να το κάνει,
όπως, ας πούμε, ότι του αρέσει το μέρος όπου βρίσκεται η μητέρα του και θα ήθελε να είναι εκεί λόγω της καλής εξυπηρέτησης.
Σε κάθε περίπτωση, το συναίσθημα που λεκτικοποιούνταν εμμέσως έγινε αντιληπτό από τον πατέρα, εκεί που συμβατικές
αναγνώσεις ειδικών υπολείπονται.
Όταν οι αυτιστικοί/ές επιλέγουν την ομιλία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως φαίνεται παραπάνω, τότε είναι δυνατό να προκύπτουν
μεταφορές, μετωνυμίες και εικόνες ποιητικές και μη προβλέψιμες. Όπως αυτή η εικόνα που αναδύθηκε στην αφήγηση του Στάθη
και μου μετέφερε η μητέρα του: «Μια μέρα πηγαίναμε εκδρομή και λέει: “Μαμά, αυτή η κορυφογραμμή θα μπορούσε να είναι
ένα τσουνάμι που να μην αφήσει τίποτα”. Μπορεί να κάνει πράγματα απίστευτα, επειδή σκέφτεται με εικόνες».
Ο Τίτο, που ανέφερα προηγουμένως ως συνομιλητή της Φαν ντερ Πάλεν μέσα από την αυτοβιογραφία του, έχει ένα δημοφιλές
προφίλ στο facebook. Τα ποιήματα που γράφει είναι έμπλεα τέτοιων εικόνων, όσο και διατυπώσεων για τη γλώσσα που προτιμά,
καθώς και περιστατικών της αδυναμίας ή/ και απροθυμίας των άλλων να τον κατανοήσουν:

The aphyllous trees
reticulations in the sky
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explored
and simplified
by subitaneous arousals
In the touch of wind,
ripples of its language
dissipating
on narrow margins,
evolved as a forgotten
detail somewhere. And
haphazard questions
replied by outstanding breaths.
Words remained useless.
Η μητέρα μιας αυτιστικής λέει ότι προσπαθεί να την αποτρέψει από το να ακούει τραπ μουσική και «αυτές τις βλακείες με τις
βρισιές»: «Δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει, αλλά πώς βρίσκει σ’ αυτό το καταραμένο το Youtube τον Snik και τους άλλους και
τα βάζει και στο ιστορικό;» Αυτή η συνθήκη του «αδιανόητου», που αναφέρει και ο Όλιβερ Σακς (Oliver Sachs) περιγράφοντας
την εντύπωσή του από τη συνάντηση με την Τεμπλ Γκράντιν, είναι που επιτρέπει την αναγνώριση σωμάτων με νέα όργανα (Puar,

ό.π.). Είναι επίσης σε αυτή τη συνθήκη του «αδιανόητου» που διανοίγονται νέες δυνατότητες επικοινωνίας, απεύθυνσης,
αναπαράστασης και αίσθησης με ανθρώπινα και μη ανθρώπινα όντα. Μια συνομιλήτρια λέει ότι είχαν στο κέντρο εκπαίδευσης
έναν πιτσιρικά ο οποίος δεν μιλούσε, αλλά έγραφε ποιήματα:
«Δηλαδή του είχανε μια δασκάλα που του μιλούσε και έγραφε τις λέξεις και φαινόταν σαν να είναι τελείως αδιάφορος και στα 14
άρχισε να γράφει ποιήματα. Και ήταν συγκλονιστικά τα ποιήματα, γιατί ήταν τα ποιήματα της απόλυτης μοναξιάς. Ήταν μια
κραυγή, δηλαδή “δείτε τον ουρανό, δείτε τον ουρανό, μόνο εγώ βλέπω τον ουρανό;”»
Στην επόμενη ενότητα θα συζητήσω τις σχέσεις αυτιστικών με ζώα που χαρακτηρίζονται από συνθήκες αμοιβαίας ενσυναίσθησης
και συνδιαμόρφωσης, για τις οποίες κάνω την υπόθεση ότι εξαρτώνται από τις διαφορετικές μορφές αντίληψης, προσοχής και
αναπαράστασης.

Με τα ζώα
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Οι άνθρωποι με τα ζώα πρέπει να ζουν μαζί.
ΤΕΜΠΛ ΓΚΡΑΝΤΙΝ
Η αυτιστική Τεμπλ Γκράντιν είναι κεντρική φυσιογνωμία στη συνομιλία ανάμεσα στις σπουδές ζώων και τις σπουδές για την
αναπηρία (Puar, ό.π., 2015). Στο έργο της Τα ζώα σε μετάφραση εκθέτει με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες τον τρόπο σκέψης,
αντίληψης και συναισθηματικής διάθεσης των ζώων. Ισχυρίζεται ότι ο αυτισμός της της επέτρεψε να μπορεί «να μπαίνει στη θέση
τους». Με αυτό τον περιφραστικό τρόπο επανοικειοποιείται τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης, την οποία οι βιοϊατρικές οπτικές
του αυτισμού είχαν αποκλείσει. Η έννοια της ενσυναίσθησης έχει απασχολήσει την ανθρωπολογική έρευνα, αφού κάθε
αλληλεπίδραση διέπεται από σχέσεις εξουσίας, τις οποίες καλείται η ανθρωπολόγος να θεματοποιήσει μέσω του κριτικού
αναστοχασμού και της ανάδειξης των πολιτικών συνθηκών παραγωγής ενός κειμένου. Το έργο της Βίνα Ντας (Veena Das) έχει
φωτίσει κριτικά τις έννοιες του «τραύματος» και της «ενσυναίσθησης» και τις λογοθετικές συνέπειες που έχουν αυτές όταν
αποτελούν αποκλειστικές μορφές αναπαράστασης των συνεπειών τις οποίες έχουν οι πολεμικές επιχειρήσεις και άλλες
παραβιάσεις σε πληθυσμούς (Das, 2015). Στο έργο της Ελένης Παπαγαρουφάλη προβάλλει μια οπτική της ενσυναίσθησης, η
οποία υπερβαίνει τις κανονικοποιητικές εκδοχές της. Αντιθέτως, η φαινομενολογική-πολιτισμική προσέγγισή της αποκεντρώνει τις
σχέσεις γλώσσας και σώματος απελευθερώνοντας δυναμικές της «συνομιλίας» που πάνε πέρα από τα όριά της, σε χρονικά και
χωρικά απροσδιόριστα πολυαισθητηριακούς τρόπους εμπλοκής στον κόσμο (Παπαγαρουφάλη, 2002). Εδώ χρησιμοποιώ την
έννοια σε μία κατεύθυνση πολιτικής επανοικειοποίησης, συμμαχώντας με αυτιστικές που έχουν χαρακτηρίσει τις βιοϊατρικές
οπτικές ως αποανθρωποποιητικές για τις ίδιες (Yergeau, 2013). Σε αυτή τη λογική, η διερώτηση της Βίνα Ντας «τι σημαίνει να
είσαι υπεύθυνη στο παρόν;» τίθεται και εδώ, ως ερώτημα που αναφέρεται στις σχέσεις ενσυναίσθησης που δημιουργούν οι
αυτιστικοί και από τις οποίες είχαν αποκλειστεί.
Tο σημείο της δυνατότητας, που απέκτησαν ορισμένες αυτιστικές να κατανοούν τα ζώα, υπήρξε κομβικό για τη συνομιλία μεταξύ
σπουδών ζώων και αναπηρίας (Wolfe, 2008, σελ. 112). Οι εκτενείς περιγραφές της Γκράντιν υπονομεύουν την αμφισβήτηση της
δυνατότητάς της να μπει στη θέση της άλλης / του άλλου και εγκαλούν να σχετικοποιήσουμε τον «άλλο», με τον οποίο χρειάζεται
να γεφυρωθεί η επικοινωνία. Αυτό που προκύπτει από τις αφηγήσεις της είναι ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο
διαμορφώνεται αυτή η σχέση των αυτιστικών με τα ζώα. Με τα λόγια της ίδιας: «Τα ζώα και οι αυτιστικοί δεν χρειάζεται να
προσέξουν ειδικά κάτι για να το δουν. Πράγματα όπως αλυσίδες που κουνιούνται ελαφρά χτυπούν στα δικά μας μάτια. Μας
τραβούν την προσοχή, είτε θέλουμε να τα δούμε, είτε όχι» (Γκράντιν, ό.π., σελ. 65). Αφού εκθέτει πολλά παραδείγματα που
δείχνουν αυτή την οξυμένη αισθητηριακή αντίληψη στους ήχους και στα φώτα, καταλήγει στο ότι οι αυτιστικοί «εισπράττουν
ακατέργαστα δεδομένα εκεί που οι υπόλοιποι βλέπουν κι ακούν σχεδιαγράμματα» (Γκράντιν, ό.π., σελ 81). Και παρακάτω
προσθέτει: «Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν τους ταιριάζει το φυσιολογικό περιβάλλον. Και το χειρότερο
είναι πως τις περισσότερες φορές δεν συνειδητοποιούν ότι δεν τους ταιριάζει, γιατί αυτό είναι το μόνο περιβάλλον μέσα στο
οποίο έχουν υπάρξει: Δεν έχουν μέτρο σύγκρισης» (Γκράντιν, ό.π., σελ. 79).
Η ανάγνωση που κάνει ο Κάρι Γουλφ (Cary Wolfe), ένας από τους εισηγητές των σπουδών ζώων, στις αφηγήσεις της Γκράντιν
διέπεται από τη φιλοσοφική θεώρηση του Ντεριντά. Σύμφωνα με αυτήν, τα οπτικά πεδία διέπονται από κοινωνικοσημειωτικά
συστήματα που συνίστανται στη διαφωρά, την αλληλεπίδραση παρουσίας και απουσίας (Wolfe, ό.π., σελ. 114), ενώ οι

119 | φεμινιστιqά

εντυπώσεις της Γκράντιν παρουσιάζουν αντιληπτικές δυνατότητες που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της ανθρωποκεντρικά
νοηματοδοτημένης όρασης. Αξιοποιώντας αυτή την σύμπλευση Γκράντιν και Ντεριντά, ο Γουλφ παίρνει αποστάσεις, όπως
ισχυρίζεται, από το κυρίαρχο παράδειγμα των σπουδών αναπηρίας που ευθυγραμμίζονται με ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό
πλαίσιο δικαιωμάτων και συμπερίληψης. Υποστηρίζει ότι με αυτό τον προσανατολισμό διαμορφώνεται εκ νέου το κανονιστικό
μοντέλο υποκειμενικότητας που δημιουργεί εκ θεμελίων το πρόβλημα της ιεραρχίας στην απόδοση αξίας της ζωής. Εφόσον αυτό
που διεκδικείται είναι η αυτονομία και η εμπρόθετη δράση των ανάπηρων, το όριο τίθεται από το νομιμοποιημένο ατομικιστικό
φιλελεύθερο υποκείμενο, και έτσι αναπαράγονται οι αποκλεισμοί. Αντιθέτως, αυτή η σχέση ανάμεσα στους αυτιστικούς και στα
ζώα, όπως κατανοείται από τον Γουλφ, δείχνει άλλες συναισθηματικές συνάφειες ανάμεσα σε ανθρώπινα και μη ανθρώπινα όντα,
που ορισμένες φορές χαρακτηρίζεται από μία αίσθηση παθητικότητας, του «να μην είσαι ικανός/ ή». Αυτό το καθεστώς μη
υποκειμενότητας, σύμφωνα με τον συγγραφέα, δεν περιορίζει, αλλά, αντιθέτως, δημιουργεί δεσμούς.
Σε κείμενο για τη θεραπευτική ιππασία και τον αυτισμό η Ρόσλιν Μάλκολμ (Roslyn Malcolm), ο Στέφαν Εκς (Stefan Ecks) και ο
Μάρτιν Πίκερσγκιλ (Martyn Pickersgill) αναφέρονται στην επιτυχία που έχει η διαδικασία για τη σχέση των αυτιστικών με την
ομιλία. Βασισμένο σε επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις, το άρθρο εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η
«επιτυχία» αυτή δείχνει, πράγματι, τη συμβατότητα που υπάρχει στην επικοινωνία αυτιστικών με ζώα· ωστόσο, δεν θέλω να
εστιαστώ μόνο στις περιπτώσεις που η σχέση αυτή είχε το πολιτισμικά κυρίαρχο αποτέλεσμα της κατάκτησης της ομιλίας, καθώς
αυτές οι θεαματικές υποσχέσεις επισκιάζουν οποιαδήποτε άλλη συναισθηματική, αισθητηριακή και επικοινωνιακή συνάφεια
μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε ανθρώπινα και μη ανθρώπινα όντα, με τρόπους που είναι περιττό να ερμηνεύσουμε.
Θέτω εκ προοιμίου μια κριτική επιφύλαξη που αναφέρεται στον αν η ιπποθεραπεία (ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος) δίνει αξία σε
αυτές τις μη κανονικές σχέσεις, ή αν η λογική της «θεραπείας» κανονικοποιεί τρόπους συμμετοχής και παραγωγής γνώσης. Η
συζήτηση, δηλαδή, αυτή που διεξάγεται σχετικά με το μεταανθρώπινο διατηρεί τις περίπλοκες εντάσεις ανάμεσα στις
κανονικοποιητικές προσεγγίσεις της θεραπείας και στις πραγματικότητες της πολιτισμικά μη αναμενόμενης ύπαρξης των
αυτιστικών και της φροντίδας που χρήζει. Μια εργοθεραπεύτρια σε ιππικό όμιλο, εξηγεί πώς ακριβώς διαφαίνεται αυτή η
συναισθηματική αντίληψη των αλόγων που ακολουθούν το πρόγραμμα:
«Το καταλαβαίνουμε. Θα σου πω ένα δικό μου παράδειγμα: Όταν ξεκίνησα στην ιπποθεραπεία, φοβόμουνα τα αλογάκια λίγο.
Όταν πήγαινα να οδηγήσω ένα άλογο, ήμουν αγχωμένη, ήμουν φοβισμένη. Όταν πήγαινα να το οδηγήσω, εκείνο σταμάταγε κάθε
δύο δευτερόλεπτα. Εγώ προσπαθούσα να το ξεκινήσω, αλλά δεν είχα αυτόν το δυναμισμό. Μόλις ήρθε ένα παιδί που είναι πιο
παλιό από εμένα και ξέρει τι κάνει, το άλογο ξεκίνησε κατευθείαν. Όπως επίσης, αν, για παράδειγμα, ακουστεί ένας μεγάλος
θόρυβος, αν εσύ είσαι χαλαρός, και το άλογο θα φοβηθεί λιγότερο, θα κάτσει δίπλα σου, θα νιώσει ασφάλεια. Αν εσύ φοβηθείς
και τρέμεις, το άλογο θα νιώσει ακόμη μεγαλύτερη απειλή. Έχουν πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση».
Μια ψυχοπαιδαγωγός ανέφερε στη συνομιλία μας ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους γίνεται καταπραϋντική και
θεραπευτική η σχέση μεταξύ αλόγων και αυτιστικών είναι διότι τα μεγάλα αυτά ζώα βάζουν με τον όγκο και τη συμπεριφορά τα
όριά τους. Αυτό λέει και η Γκράντιν: «Η ιππασία δεν είναι αυτό που φαίνεται: Δεν πρόκειται για κάποιον που κάθεται πάνω στη
σέλα και λέει στο άλογο τι να κάνει τραβώντας απότομα τα ηνία. Η πραγματική ιππασία μοιάζει πολύ με χορό ή με το πατινάζ
ενός ζευγαριού. Είναι μια σχέση» (Γκράντιν, ό.π., σελ. 16). Στις περιγραφές για αυτή την αρμονία που χαροποιεί τα αυτιστικά
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άτομα επανέρχεται αυτή η σχεσιακή προτεραιότητα και διυποκειμενικότητα. Αυτό που περιγράφεται, δηλαδή, είναι ότι η επαφή
διέπεται από συνθήκες συνδιαμόρφωσης· επομένως, οποιαδήποτε ανισορροπία θα αποσυντονίσει την αμοιβαιότητα.
Πράγματι, από τις συνεντεύξεις προέκυψε η κεντρική σημασία που μπορεί να αποκτά η ιπποθεραπεία στη ζωή του αυτιστικού. Ο
Γιάννης, πατέρας του Αντρέα, ενός ενήλικου αυτιστικού, ανέφερε ότι, ακόμα κι αν σταματούσε όλες τις άλλες δραστηριότητες του
γιου του, αυτή θα παρέμενε. Η επικοινωνία είναι το πεδίο που δυσκολεύει τον Αντρέα σε σχέση με το κοινωνικό του πλαίσιο,
σύμφωνα με τον πατέρα του που τον εκπροσωπεί, ο οποίος προσπαθεί πολλές φορές να συνάγει τη σειρά των προτάσεων που
διατυπώνει ο γιος του, προκειμένου να οργανώσει την αφήγηση που ο ίδιος δεν δύναται να κατασκευάσει. Αυτή η δυσκολία να
συνθέσει από τις εμπειρίες του μια αφηγηματική ιστορία είναι που διαταράσσει τον Αντρέα πολλές φορές και συναισθηματικά,
αφού δυσκολεύεται έντονα με τις αλλαγές. Κι όμως, πάνω στο άλογο όλα φαίνεται να αποκτούν περισσότερο νόημα και ο Αντρέας
να δείχνει χαρούμενος και να λέει πόσο αγαπάει το άλογό του.
Στη φάρμα η οριοθέτησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν η ευαισθησία των αλόγων.
Σύμφωνη με μια ντελεζιανή οπτική, η Φαν ντερ Πάλεν εκτιμά, και προκύπτει σύμφωνα με τη δική μου έρευνα επίσης, ότι το σώμα
των αυτιστικών εμπίπτει περισσότερο στον πόλο των κινήσεων απεδαφικοποίησης, όπου δεν υφίστανται οι δομές που σε αυτόν
της υποκειμενοποίησης ευνοούν την οργάνωση αυτών των «γραμμών φυγής». Πράγματι, από την αποανθρωποποίηση των
αυτιστικών, που προαναφέρθηκε, για την οποία έκριναν τη Θεωρία του Νου αυτοσυνήγοροι αυτιστικοί (Yergeau, 2013), στη
δίχως όρους υποδοχή της αποδιοργάνωσης, το περιβάλλον της μη επικριτικής συνύπαρξης με τα ζώα είναι ίσως ένα από τα
ασφαλή πλαίσια που διατηρούν αυτή την ισορροπία ανάμεσα στους δύο πόλους. Ανεξάρτητα από το αν θα επισφραγιστεί από
την ομιλία ή κάποια άλλη πολιτισμικά αναγνωρισμένη «πρόοδο» η ισορροπία αυτή. Μια συνομιλήτρια από κέντρο εκπαίδευσης
με τη βοήθεια ιπποειδών, της οποίας η προσέγγιση δεν αναφέρεται στη «βλάβη», ώστε να υπάρξει θεραπεία, αλλά στη
διαφορετικότητα που χρειάζεται αποδοχή, αναφέρει ένα περιστατικό στη φάρμα, σύμφωνα με το οποίο ένα παιδί είχε συνάψει
μια καλή σχέση με ένα συγκεκριμένο άλογο και έκαναν βόλτες, όταν μια μέρα εμφανίστηκε η μητέρα του και, με το που την είδαν,
ακινητοποιήθηκε και το παιδί και το άλογο και δεν κάνανε βήμα.
Η ιπποθεραπεία είναι μια ανθρωπιστική πρακτική η οποία «ρυθμίζει» αισθητηριακά και σωματικά τα παιδιά. Γι’ αυτό και ο
Λεωνίδας ξεκίνησε την ιπποθεραπεία σε ηλικία 7 ετών. Σύμφωνα με τη μητέρα του:
«Είχα παρατηρήσει στα συγκρουόμενα ότι γύρναγε γύρω απ’ την ουρά του, σαν να λέμε, δηλαδή, δεν ήξερε πού θέλει να πάει.
Κάποιο παιδάκι μπαίνει και πάει προς τα δω, πάει προς τα κει. Ο Λεωνίδας δεν ήξερε πού ήθελε να πάει, οπότε γύρναγε γύρω απ’
τον εαυτό του. Ξεκινήσαμε την ιππασία για να βρίσκει τον προσανατολισμό του, τη θέση του μέσα στο χώρο. Τώρα οδηγεί το
άλογο, έχει προχωρήσει πολύ στην ιππασία, να ξέρει πού θέλει να πάει και να οδηγήσει το άλογο προς τα κει».
Δηλαδή η ιπποθεραπεία επιχειρεί να αποκαταστήσει τα όρια της ταυτότητας, τον πόλο της υποκειμενοποίησης. Από την άλλη, τα
ζώα εξασφαλίζουν ένα «γίγνεσθαι» μαζί με τους αυτιστικούς, που δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει με τους ανθρώπους και που
πολλές φορές δεν διαφαίνεται, αν παραμείνουν τα άλογα μόνο στο ρόλο του «εργαλείου» ή του «μέσου».7
Πράγματι, τα παιδιά αποκτούσαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα άλογα. Όπως αναφέρει και η Μάλκολμ, η «προσωπικότητα» του
κάθε αλόγου ήταν σε πρώτο πλάνο. Στο κέντρο εκτυλίσσονται τρυφερές στιγμές ανάμεσα στα παιδιά και τα ζώα. Συνήθως μετά τις
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συνεδρίες φεύγουν χαρούμενα και χαμογελαστά. Αυτό λέει για τον Λεωνίδα η μητέρα του: «Του προσφέρει εκτόνωση. Τον
ενθουσιάζει ο καλπασμός, πολλές φορές γέλαγε πάνω στο άλογο, όταν το έκανε αυτό». Μια συνομιλήτρια εκπαιδεύτρια σε κέντρο
με γαϊδούρια, μιλώντας για τη σχέση των παιδιών με τα ζώα αυτά, αναφέρει πολλές στιγμές εγγύτητας, και γι’ αυτό θα επιλέξω να
παραθέσω εκτενώς μια από αυτές:
«Βλέπαμε πώς ήταν ένα παιδάκι την πρώτη μέρα που ήρθε, πώς ήταν την τρίτη, τέταρτη μέρα. Τα παιδιά έχουν ένα κίνητρο με το
ζώο. Και τελικά, αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε ότι και τα ζώα έχουν τη δική τους πλευρά. Γιατί δείχνουν να κατανοούν εκατό τοις
εκατό ότι υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα. Και κάποια απ’ αυτά έχουν ένα τρομερό ταλέντο να αφοσιώνονται, με υπομονή και
κατανόηση γι’ αυτά τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που θα κάνουν τη συνεδρία εκείνοι τώρα πια. Δηλαδή ξέρουμε ότι
έχουμε ένα δύσκολο παιδί· θα πάω να του φέρω τη Λιλύ. Η οποία Λιλύ έχει εκείνο το καταπληκτικό πράγμα, που θα πάει και θα
κολλήσει πάνω σ’ αυτό το παιδάκι. Θα σου πω το παράδειγμα του παιδιού αυτού που ήταν με βαρύ αυτισμό· στην πρώτη του
επαφή, δεν είχε καμία επιθυμία για επικοινωνία με τίποτα. Έκανε κύκλους, σβούρες. Μπήκαμε στο χώρο του γαϊδουριού, τίποτα,
κανένα ενδιαφέρον… πήγαμε σ’ ένα γήπεδο, καθίσαμε κάτω… και φέρνω τη Λιλύ, η οποία πάει από πάνω του. Τα γαϊδουράκια
έχουν την τάση, όταν είσαι χαμηλά, να έρθουν από ψηλά να σε προστατέψουν. Και αρχίζει και στέκεται από πάνω απ’ το παιδί,
μυρίζοντάς το, ακουμπώντας το με το μουσούδι απαλά στους ώμους, στην πλάτη, στο κεφάλι, και η μικρή άρχισε να
συνειδητοποιεί ότι υπάρχει κάτι ζεστό, που ανασαίνει, έχει έτσι μια θερμότητα από πάνω της και κάτι που την ακουμπάει, πολύ
διακριτικά, πολύ απαλά, πολύ γλυκά, κι αυτό άρχισε να το θεωρεί πολύ αστείο, πολύ γοητευτικό, άρχισε να γελάει και ξεκίνησε
ένα παιχνίδι με μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό το πράμα, το οποίο συνέχισε σιγά σιγά κι άρχισε να τροφοδοτεί μια επιθυμία για
επικοινωνία».
Η συνομιλήτρια από το κέντρο εκπαίδευσης που προαναφέρθηκε αναφέρεται σε ένα παιδί που, ενώ δεν επικοινωνούσε, δεν
μιλούσε, υπήρξε μια στιγμή σύνδεσης και επικοινωνίας με το άλογο:
«Τα άλογα τον μύριζαν λίγο και τον άφηναν. Την τέταρτη, πέμπτη φορά, ακούω κάποιον να λέει το όνομά μου, και γυρίζω και
είναι ο πιτσιρικάς ο οποίος πηδάει στην αγκαλιά μου και με παίρνει αγκαλιά και με σφίγγει, όπου εγώ έβαλα τα κλάματα, δεν
μπορούσα να κρατηθώ, ήταν απίστευτο, γιατί δεν είναι ότι μου είχε δώσει καμία σημασία, ήταν ένα παιδί που δεν έκανε
βλεμματική επαφή, καθόταν, χτύπαγε δυο πέτρες και απλώς είχε ακούσει που με λέγαν έτσι. Και μετά μας είπε η μητέρα του ότι
έφυγε από το σχολείο λέγοντας: “Καλό απόγευμα” στη δασκάλα και μπήκε σ’ έναν δρόμο που, όταν ήθελε, κάπως
επικοινωνούσε».
Τη ρωτάω τι της έχουν προσφέρει αυτές οι επαφές και μου απαντάει:
«Ταπεινότητα. Όταν έρχονται άνθρωποι εδώ να εκπαιδευτούν, τους λέω: “Είστε έτοιμοι να φάτε τη μεγαλύτερη ακύρωση εγωισμού
που μπορεί να υπάρχει;” Όταν ύστερα από είκοσι χρόνια σπουδές συναντάς ένα τετράποδο που είναι καλύτερος θεραπευτής από
εσένα, ο εγωισμός σου διαλύεται».
Αυτή η διάλυση του εγωισμού είναι προϋπόθεση για τον ορίζοντα μια πολιτικής φαντασίας που πάει πέρα από τον
ανθρωποκεντρισμό και τα δικαϊκά όρια του οικουμενικού ανθρωπισμού που περιθωριοποιεί μορφές ζωής όπως αυτές των
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αυτιστικών και των ζώων. Μας δίνει τη δυνατότητα να φανταστούμε πολιτικές που αγκαλιάζουν την ευαλωτότητα, τη μη δύναμη,
χωρίς να περιορίζονται στα όρια της ταυτότητας.

Επίλογος: «Γίγνεσθαι» μαζί… ταπεινά
Θέλω να κλείσω αυτό το άρθρο θέτοντας και ίσως αφήνοντας ανοιχτά δύο ερωτήματα που είναι αλληλένδετα. Το ένα αφορά
διεργασίες που μπορεί να διευρύνουν την πολιτική μας φαντασία σχετικά με το πώς απομακρυνόμαστε από συστήματα
αναγνωρισιμότητας, όπως το φύλο και η ικανότητα, από τα οποία εξαρτόμαστε σε βαθμό ζωτικής σημασίας και αφορούν το ίδιο
το έμβιο ον, τα φαντασιακά και πραγματικά του όρια. Σε συνάφεια με αυτή την ανάγκη και επιθυμία απαλλαγής από τα
συστήματα ηγεμονικής αντίληψης και αν πράγματι οι συνθήκες αντίληψης δεν διαχωρίζονται από τις θέσεις των υποκειμένων και
τα αντικείμενα που προσλαμβάνονται μέσα από διαμορφωμένα κοινωνικά φίλτρα αντίληψης και αναπαράστασης, αναρωτιέμαι
πώς αλλάζει ο μηχανισμός αντίληψης, μέσα από τον οποίο τα αντικείμενα, όπως και τα συναισθήματα και οι σχέσεις, γίνονται
αντιληπτά.
Αν εστιαστούμε στη διαφορετικότητα της αναπαράστασης, θα διαπιστώσουμε από πού εξαρτάται η ίδια η διεργασία της ομιλίας,
της μεταφοράς, της αφήγησης, κι έτσι, ενδεχομένως, να αποπειραθούμε την αναγνώριση, ακόμη και το εκρίζωμα των
κακοποιητικών αναπαραστάσεων που έχουμε εσωτερικεύσει. Με άλλα λόγια, να απελευθερωθούμε από τον καταναγκασμό να
συμβαδίζουμε με τις κανονικότητες του φύλου και της ικανότητας, που μας ορίζουν και περιορίζουν τους θεσμισμένους εαυτούς
μας, προκειμένου να ανακαλύψουμε άλλες «γλώσσες», άλλες επαφές και αλληλεπιδράσεις, που δεν οραματιστήκαμε καν ακόμα.
«Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος και όμορφος κόσμος, όπου πολλοί από τους κανονικούς ανθρώπους δεν παίρνουν καν μέρος», λέει
η Γκράντιν (Γκράντιν, ό.π., σελ. 35). Συναφή με αυτά είναι όσα λέει μια συνομιλήτρια:
«Αυτά τα παιδιά έχουν και τη μυρωδιά και τη γεύση και την αφή, μασάνε το άχυρο, ξαπλώνουν, μασάνε το χορτάρι, είναι ένας
τρόπος του να καταλάβω τι είναι αυτό μέσα από όλες μου τις αισθήσεις, που εμείς το έχουμε χάσει».
Με τα παραπάνω κατέθεσα εμπειρίες διαφυγής, με βάση μια δική μου εμπειρία εκκέντρωσης, μέσα από τους αντιληπτικούς και
αισθητηριακούς κόσμους των αυτιστικών. Συνήθως, οι (καταναγκαστικά) ικανές ζούμε ξεχνώντας ότι οι «θόρυβοι» της αναπηρίας
υπάρχουν ήδη μέσα στον κόσμο, κι αν δεν ακούγονται, είναι γιατί τον διαμορφώνουν με τρόπο «αθόρυβο», με λέξεις και εικόνες
που είτε αποκλείσαμε, είτε δεν διαβάσαμε ακόμα, όσο δεν διαθέτουμε την ταπεινότητα της συνειδητοποίησης των γνωστικών μας
ορίων. Αυτό που συμβαίνει, ωστόσο, στην παρούσα συνθήκη της παγκόσμιας υγειονομικής και κλιματικής κρίσης είναι ότι
διαταράσσονται τα αντιληπτικά σχήματα που οριοθετούν την «ταυτότητα», το «σώμα» και τη «γλώσσα». Οι αλλαγές στους όρους
που διαχωρίζουν τον εαυτό από τον άλλο / την άλλη, και τα ανθρώπινα από τα μη ανθρώπινα όντα, προκαλούν τη διεύρυνση
των γνωστικών ορίων που θα διαμορφώσουν κάποιες όψεις από το τοπίο του μετανθρώπινου. Προκαλούν την
προβληματοποίηση των φίλτρων που επηρεάζουν την κρίση και την προσοχή μας για να αγκαλιάσουμε ό,τι συναισθηματικά μας
πονά και γνωστικά μας διαφεύγει.
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Σημειώσεις
1 Ο όρος ableism έχει μεταφραστεί ως εξιδανικευμένη κανονικότητα (Oliver, 2009). Η επιλογή να μεταφραστεί ως ικανοτισμός
στο παρόν άρθρο αφορά την ανάδειξη της διάκρισης που γίνεται στη βάση της «ικανότητας», η οποία ανάγεται σε ένα
εξιδανικευμένο ανθρώπινο, σωματικό, ψυχικό και νοητικό πρότυπο.
2 Για μια εισαγωγή σε αυτές τις συζητήσεις, βλ. Καραγιάννη (2014).
3 Ο όρος crip έχει μεταφραστεί ως χωλότητα (Καραγιάννη, 2014). Η πρόταση να διατηρηθεί αμετάφραστος ο όρος «κριπ» γίνεται
λόγω της πολιτικής και πολιτισμικής συνάφειας με τον όρο «κουίρ» που έχει πια διαγράψει πια κινηματική και βιβλιογραφική
ιστορία.
4 Σε συνέντευξή του ο ίδιος ο ΜακΡούερ λέει ότι τα ζητήματα αυτά είναι ακόμα υπό ανάπτυξη από τις κουίρ / κριπ κοινότητες,
βλ. https://www.youtube.com/watch?v=lZW6yoqINv4
5 Σχετικά με την κριτική στην ταύτιση εγκεφάλου και εαυτού, που συμβαίνει σε αφηγήσεις αυτοσυνήγορων και εντός του
κινήματος της νευροδιαφορετικότητας βλ. Ortega (2009). Για μια συνολικότερη κριτική στην κυριαρχία των νευροεπιστημών στον
ορισμό του ανθρώπινου, βλ. Vidal και Ortega (2017).
6 Η συγγραφέας χρησιμοποιεί αποκλειστικά το θηλυκό γραμματικό γένος, όταν αναφέρεται στα υποκείμενα της έρευνας, για να
δείξει την ενσώματη κριτική που η αυτιστική συνιστά στην παραδοσιακή ανδρική φιγούρα του οικουμενικού ανθρωπισμού.
7 Όπως αναφέρει ο Μπιρκάν Τας (Birkan Tas) σε διαλέξεις του στο Institute of Critical Inquiry σχετικά με αυτή την
εργαλειοποίηση των ζώων, μια ανάπηρη συνομιλήτριά του θεωρεί πως με το service dog της γίνεται πιο αυτόνομη, γιατί δεν
ζητάει βοήθεια από τους άλλους ανθρώπους, σαν να μην αναγνωρίζεται ως αλληλεπίδραση αυτή η σχέση και η προσφορά του
σκύλου. Στις αναφορές σχετικά με τις σπουδές αναπηρίας και ζώων υπογραμμίζεται πράγματι αυτό, ότι ένα σύνηθες φαινόμενο
που εστιάζεται περισσότερο στα ανθρώπινα όντα δεν θα πρέπει να αναπαράγεται (MacPherson-Mayor και Van Daalen-Smith,
2020).
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«Συνεπιμέλεια» και το «συμφέρον του τέκνου»: Μια φεμινιστική κριτική στις δικαιικές διευθετήσεις της
γονεϊκότητας

Αθηνά Παπαναγιώτου

Περίληψη

Η κατανόηση των νομικών ζητημάτων και των κοινωνικοπολιτικών δυναμικών οι οποίες συναντιούνται και εκτονώνονται στο
ζήτημα της «συνεπιμέλειας» διαγράφει την τροχιά από την οποία περνά μια αναστοχαστική πραγμάτευση της πρόσφατης
μεταρρύθμισης. Από παρόμοια διαδρομή περνούν και κριτικές φεμινιστικές θέσεις, οι οποίες επιδιώκουν να προκαλέσουν
ρωγμές σε καταπιεστικούς έμφυλους ρόλους και αναζητούν πολιτικές φιλίες σε διεκδικήσεις που εδράζονται σε παρόμοια
πολιτικά διακυβεύματα. Το άρθρο που ακολουθεί αναζητεί την επίμαχη διαφορά μεταξύ προϊσχύουσας και νέας ρύθμισης, επί
της οποίας λαμβάνει χώρα η δημόσια αντιπαράθεση. Από αυτή την αφετηρία επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις πολιτικές
(προ)θέσεις των εισηγουμένων τη μεταρρύθμιση, τις φυσικοποιημένες έμφυλες διευθετήσεις που υπονοεί ο νόμος 4800/2021,
τους αποκλεισμούς και τις θεσπισμένες μεροληψίες που εισάγει στο οικογενειακό δίκαιο. Η στοχοποιημένη από τον νέο νόμο
θέση της γυναίκας-μάνας δεν είναι η μοναδική που μπορεί εγγυημένα να φροντίσει ένα παιδί. Η πληθυντικοποίηση των θέσεων
που συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της οικογένειας, η συμπερίληψη της καταστατικής ευαλωτότητας του ανήλικου ανθρώπου
στη συζήτηση για τη «συνεπιμέλεια» και η προβληματοποίηση των εθνοκεντρικών δεσμών αίματος, τους οποίους ενισχύουν οι
έννοιες της παιδοκεντρικότητας και της γονεϊκοκεντρικότητας, αποτελούν αναλυτικούς στόχους του άρθρου που ακολουθεί.

The mute substance of genes, blood, and bone had to be transformed into something more.
And if such efforts at transformation could fail—if blood could prove thinner than water—
why dismiss out of hand the kinship potential of other sorts of social ties:
the connecting tissue of friendship, say…

128 | φεμινιστιqά

KATH WESTON,

Families we Choose, σ. xv

Ο εγχώριος δημόσιος διάλογος για τη συνεπιμέλεια διεξάγεται, εδώ και περίπου ένα χρόνο, με χαρακτηριστικά πολεμικό τρόπο. Η
κατανόηση των ζητημάτων και των κοινωνικοπολιτικών δυναμικών, που συναντιούνται και εκτονώνονται στο συγκεκριμένο
ζήτημα, διαγράφει, προτείνω, την τροχιά από την οποία περνά μια αναστοχαστική πραγμάτευση των σχετικών νομικών
ρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων. Από μια τέτοια δέσμευση και παρόμοια διαδρομή περνούν και φεμινιστικές θέσεις, οι οποίες
κατανοούν τις συνθετότητες του ζητήματος, επιδιώκουν να προκαλέσουν ρωγμές στους καταπιεστικούς έμφυλους ρόλους, τους
οποίους επιφυλάσσουν εμπεδωμένες πολιτισμικές και θεσμικές καονονι(στι)κότητες, και αναζητούν πολιτικές φιλίες σε
διεκδικήσεις που εδράζονται στο ίδιο πολιτικό διακύβευμα: Την κατανόηση της σχεσιακότητας –άρα της υποκειμενικότητας– με
όρους όχι κυριαρχικούς, όχι ιδιοκτησιακούς (Athanasiou, 2017, σσ. 19, 39, 211˙ Butler & Athanasiou, 2013, σσ. 27, 55-58). Με
όρους ανοιχτότητας, συμπερίληψης, φροντίδας, συναίνεσης, ευαλωτότητας, συναισθηματικής ασφάλειας, αλληλεγγύης,
κοινότητας, κατανόησης. Συχνά αυτές οι διαδρομές σημαδεύονται από προσωπικά βιώματα, νομικές ορολογίες και τεχνικότητες,
ευρύτερες πολιτικές στρατηγικές, πεδία πολιτικού λόγου ήδη «ναρκοθετημένα» από επικοινωνιακά μονοπώλια. Ωστόσο, προτείνω
πως ένα κριτικό επιστημονικό επιχείρημα, όσο και μια φεμινιστική θέση, δεν μπορούν να μην εμπλακούν επίμονα με όλες τις
παραπάνω πτυχές του ζητήματος, απ’ όσες αντιφάσεις και περιπλοκότητες κι αν σημαδεύεται αυτή η εμπλοκή.
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια τέτοια διαδρομή, η οποία εκκινεί από τη σύγκριση της προϊσχύουσας και της πρόσφατης
νομοθεσίας αναφορικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας και αξιοποιεί το ευρύτερο πολιτικό συγκείμενο, εντός του οποίου
θεσπίστηκε ο νέος νόμος (δημόσια διαβούλευση, διαδικασίες στη Βουλή, δημόσιος διάλογος). Η σύγκριση των νομοθετικών
ρυθμίσεων στοχεύει στη διερεύνηση της λογικής, από την οποία διαπνέονται οι πρόσφατες αλλαγές, και στην ανάδειξη της
σχέσης που διατηρούν με τις έμφυλες διαφορές, τις θεσμοποιημένες έμφυλες ανισότητες και την ετεροκανονικότητα.
Ταυτόχρονα, η σύγκριση «δοκιμάζει» την πολιτική προβολή του πρόσφατου νόμου ως «μεταρρυθμιστικής τομής», η οποία
«έρχεται να αποκαταστήσει παγιωμένες κοινωνικές αδικίες εις βάρος των πατέρων ανήλικων τέκνων». Όπως θα υποστηριχτεί, αν
και ο νέος νόμος εμφανίζεται εξαιρετικά μεροληπτικός ως προς το ρυθμιστικό του περιεχόμενο, οι εισηγητές του επικαλούνται
εργαλειακά μια τυπική ισότητα ως δικαιοπολιτική του βάση. Ο νέος νόμος, όχι από λάθος, αποτελείται από ένα ασαφές
ρυθμιστικά και κακότεχνο νομοτεχνικά πλέγμα διατάξεων, το οποίο θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ερμηνεία και την
εφαρμογή του. Και υπ’ αυτή την έννοια, η μεταρρύθμιση αποδεικνύεται μια επικοινωνιακή χειρονομία ικανοποίησης
προνομιακών συνομιλητών, η οποία μπορεί να μην επιτυγχάνει να εισαγάγει σαφείς ρυθμίσεις, κατορθώνει ωστόσο να εγγράψει
τις πολιτικές της αφετηρίες και διαθέσεις στο γράμμα του θετικού δικαίου.
Στο ελληνικό συγκείμενο, οι έμφυλες σχέσεις εξουσίας και οι πατριαρχικές δομές ανισότητας «επιμένουν» να αναθέτουν το βάρος
της ανατροφής των τέκνων, όπως και άλλων «εξαρτώμενων» και ευάλωτων μελών, δυσανάλογα στις γυναίκες. Υπ’ αυτή την έννοια
μια νομική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να συμβάλλει στην προβληματοποίηση αυτής της φυσικοποιημένης ανισότητας, αν και
όχι να την εγγυηθεί. Μια τέτοια μεταρρυθμιστική τομή προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη της συνευθύνης στη φροντίδα,
την αποδόμηση της κατανόησης των γυναικών ως αυταπόδεικτα κατάλληλων φροντιστριών, την αποσταθεροποίηση παγιωμένων
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έμφυλων ρόλων. Με άλλα λόγια, μια τέτοια μεταρρύθμιση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις φυσικοποιημένες υφιστάμενες
σχέσεις εξουσίας, που διαπερνούν και περιορίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα ήθελα να
προτείνω πως μια τέτοια νομοθετική χειρονομία συνδέεται επίσης κομβικά με την επανανοηματοδότηση της έννοιας του
«συμφέροντος του τέκνου», με την αποδόμηση των εξ αίματος δεσμών και της ιδιοκτησιακής λογικής, που διέπει το ελληνικό
οικογενειακό δίκαιο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες αλλαγές, και επιπρόσθετα με την πληθυντικοποίηση των θέσεων που
συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της οικογένειας.
Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο συνιστά σύμφωνα με το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο λειτουργικό δικαίωμα1 –δηλαδή, τόσο
καθήκον, όσο και δικαίωμα– των γονέων του (Κουνούγερη-Μανωλεδάκη, 2003, σελ. 242). Η έννοια της γονικής μέριμνας, έννοια
γένος, «περιλαμβάνει την επιμέλεια», δηλαδή «την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον
προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του» (άρθ. 1518, παρ. 1 Αστικού Κώδικα), «τη διοίκηση της περιουσίας και την
εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη» (άρθ. 1510, παρ. 1 ΑΚ) (Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, 2020,
σελ. 1209).2 Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι γονείς «ασκούν από κοινού»3 (προϊσχύον άρθρο
1510, παρ. 1ΑΚ) τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση διαζυγίου:
… η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μπορεί να ανατεθεί
στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο
από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής
μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει
υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες
που έκαναν οι γονείς του τέκνου… (προϊσχύον άρθ. 1513, παρ. 1 ΑΚ).
Οι ρυθμίσεις για τη γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο συμπληρώνονταν από εκείνες για το συναινετικό διαζύγιο:
… Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά
και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων… (προϊσχύον άρθ. 1441, παρ. 2
ΑΚ).
Σύμφωνα με μια διαδεδομένη πεποίθηση αλλά και μια ευρέως υποστηριγμένη από νομικούς θέση (Παπαδοπούλου-Κλαμαρή,
2020, σελ. 1.210, Σταμπέλου, 2021, σελ. 386), η κρατούσα ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων διαμόρφωσε μια πάγια νομολογία
η οποία ανέθετε συνήθως την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων στη μητέρα τους, ειδικότερα όσον αφορά ανήλικα τέκνα μικρότερων
ηλικιών.4 Θα πρότεινα πως η αλήθεια είναι κάπως πιο περίπλοκη. Αφενός, από το γράμμα του νόμου γίνεται σαφές ότι μια τέτοια
έκβαση δεν αποτελούσε μονόδρομο. Το δικαστήριο, σύμφωνα με τον προϊσχύοντα νόμο, μπορούσε να επιλέξει την από κοινού
άσκηση της γονικής μέριμνας, την κατανομή της ή την ανάθεσή της στον πατέρα του τέκνου, ενώ η συμφωνία των γονέων σε
περίπτωση συναινετικού διαζυγίου μπορούσε επίσης να ακολουθήσει την επιλογή της από κοινού φροντίδας (ΠαπαδοπούλουΚλαμαρή, 2020, σελ. 1.209˙ Φουντεδάκη, 2020, σελ. 1.214˙ Παντελίδου, 2021, σελ. 10).
Η συνήθης έκβαση ανάθεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας στη μητέρα συνδέεται άρρηκτα με τον εμπεδωμένο έμφυλο ρόλο
της γυναίκας και τις κοινωνικές προσδοκίες που αυτός συνεπάγεται. Οι έμφυλες νόρμες νοηματοδοτούν επίγνωστα ή ανεπίγνωστα
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την ερμηνεία του γράμματος ενός νόμου από το δικαστήριο, τις προσδοκίες και τις διεκδικήσεις των διαδίκων (γονέων και πρώην
συζύγων), τα επιχειρήματα της νομικής θεωρίας, γενικότερα τα ερμηνευτικά αντανακλαστικά (ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο
της νομικής πρακτικής) των εφαρμοστών του κανόνα δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μητέρες γίνονται, για όλα τα μέρη,
αυταπόδεικτα, οι «καταλληλότερες» να σηκώσουν βάρη, τα οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν επέλεξαν5 να φέρουν
αποκλειστικά, αλλά στο πλαίσιο μιας αναγνωρισμένης από τον νόμο συντροφικής σχέσης. Η κατανόηση της γυναίκας ως
καλύτερης φροντίστριας, «φυσικού» γονέα, τρυφερής τροφού, ενστικτωδώς επιδεξιότερου γονέα, υπευθυνότερου γονέα, «ιερής
ηρωίδας της καθημερινότητας» διανοίγει το πεδίο για δυσανάλογη ανάληψη των καθημερινών ευθυνών της επιμέλειας από τις
γυναίκες, εντός και εκτός γάμου, ενδεχομένως αβασάνιστες δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν την άσκηση της γονικής
μέριμνας αποκλειστικά στις γυναίκες-γονείς, ελάχιστες, «χλιαρές» (Φουντεδάκη, 2020, σελ. 1.214) ή συχνά αντιδραστικές, άμεσα
σχετιζόμενες με τη διατροφή (Κοτζάμπαση, 2021, σελ. 393) δικαστικές διεκδικήσεις της επιμέλειας από τους άντρες-γονείς.6
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα μπορούσαμε, θεωρώ, να αρνηθούμε τη δυνατότητα μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας να
μεταρρυθμίσει το οικογενειακό δίκαιο προς μια κατεύθυνση που θα παρακινούσε τη νομολογία σε διαφορετικές ερμηνείες
αναφορικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας. Μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία θα επιχειρούσε να επαναπροσδιορίσει
τους έμφυλους ρόλους εντός και εκτός γάμου-συντροφικής σχέσης και να συμπεριλάβει διαφορετικές οικογένειες, στην
ετερογένειά τους, δίνοντας ταυτόχρονα το στίγμα της ισότητας μεταξύ των γονέων και μεριμνώντας για ένα ασφαλές και
φροντισμένο περιβάλλον ανατροφής ανήλικων ανθρώπων. Μια τέτοια ουσιαστική μετατόπιση δεν μπορεί, τελικά, να την
εγγυηθεί και να τη διασφαλίσει το θετικό δίκαιο (Φουντεδάκη, 2020, σελ. 1.214), αλλά μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να την
παρακινήσει και να την προτάξει. Οι σημασίες που επιτελεί το θετικό δίκαιο υπερβαίνουν το στενό κανονιστικό περιεχόμενο του
γράμματος του νόμου και υπερβαίνονται από εμπεδωμένους πολιτισμικούς τρόπους (Butler, 2011, σσ. 70-71). Τα εύλογα
ερωτήματα που τίθενται είναι, αφενός, πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιχειρούσε
τέτοιες μετατοπίσεις; Από ποιο «πνεύμα» θα διαπνεόταν;7 Και, αφετέρου, αν οι αλλαγές του πρόσφατου νόμου 4800/2021 με
τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες
διατάξεις», ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 18-03-2021,8 κατατέθηκε προς ψήφιση με κάποιες αλλαγές στις 07-0520219 και ψηφίστηκε στις 21-05-2021, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Κρίσιμες ασάφειες
Ποια είναι, συνεπώς, η επίμαχη διαφορά μεταξύ προϊσχύουσας και νέας ρύθμισης, επί της οποίας λαμβάνει χώρα η δημόσια
αντιπαράθεση; Σύμφωνα με το προϊσχύον δίκαιο, η άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου αποφασιζόταν από το
δικαστήριο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να την αναθέσει στον έναν από τους δύο γονείς, να την αναθέσει και στους δύο από
κοινού ή να την κατανείμει μεταξύ τους (Κουνούγερη-Μανωλεδάκη, 2003, σσ. 279-287, Φουντεδάκη, 2020, σελ. 1.204). Σε
περίπτωση δε συναινετικού διαζυγίου, οι γονείς όφειλαν να συμφωνήσουν για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, «Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς,
εξακολουθούν να ασκούν από́ κοινού́ και εξίσου τη γονική́ μέριμνα» (άρθ. 1513, παρ. 1 ΑΚ). Ωστόσο, κατά παρέκκλιση, οι
γονείς, με συμφωνία τους, μπορούν να ρυθμίσουν διαφορετικά την επιμέλεια.10 Επιπρόσθετα, υπό προϋποθέσεις, αν, για
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παράδειγμα, η παραπάνω συμφωνία δεν τηρείται ή αν η άσκηση της γονικής μέριμνας είναι αντίθετη προς το συμφέρον του
τέκνου, προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο (άρθ. 1514, παρ. 2 ΑΚ). Σε αυτή την
περίπτωση το δικαστήριο διαθέτει και πάλι τις δυνατότητες της κατανομής της γονικής μέριμνας ή της ανάθεσής της στον ένα από
τους δύο γονείς. Τι σημαίνει, όμως, αυτή η καταρχάς και κατ’ αρχήν από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας, στην
οποία το ο νέος νόμος δίνει προτεραιότητα έναντι της συμφωνίας των γονέων ή της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου να
αποφασίσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τις συνθήκες; Και με ποιον τρόπο, τελικά, μετατοπίζονται οι νέες ρυθμίσεις από τον
προϊσχύοντα νόμο;
Το προϊσχύον δίκαιο προέβλεπε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου / λύσης της συμβίωσης να
αποφασίζεται από το δικαστήριο ή να συμφωνείται ειδικά. Η προσέγγιση αυτή έδινε τη δυνατότητα να σταθμιστούν οι
συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και να προκριθεί, στη βάση του συμφέροντος του τέκνου,11 η καλύτερη από τις δυνατές
λύση, η οποία θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες των συγκεκριμένων σχέσεων.12 Ο προϊσχύων νόμος φαίνεται να προϋπέθετε ότι
ένας κανόνας δικαίου δεν είναι σε θέση να αποφασίσει a priori και χωρίς να λάβει υπόψη του τις συγκεκριμένες συνθήκες
φροντίδας ενός παιδιού και τις σχέσεις του με τους γονείς του, τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας.
Τι αλλάζει, συνεπώς, με τον νέο νόμο; Τι αλλάζει η καταρχάς και κατ’ αρχήν από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας
του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα; Η από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστά μια αρκετά αφηρημένη
διατύπωση,13 η οποία προϋποθέτει σύμπνοια, συνεργασία και συναινετική εξειδίκευση των όρων της από τους δύο γονείς. Αυτή η
συνδιαμόρφωση της από κοινού φροντίδας του τέκνου δεν είναι, φυσικά, απλή υπόθεση, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο ενός
συγκρουσιακού διαζυγίου, ακόμα περισσότερο στις περιπτώσεις κακοποιητικών σχέσεων. Επιπλέον, δεν συνιστά μια συνθήκη
που θα επιχειρηθεί επιτυχημένα για πρώτη φορά μετά τη λύση της συμβίωσης. Κατά την άποψή μου, στη συντριπτική
πλειονότητα των περιπτώσεων, η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα ήταν σε θέση να εφαρμοστεί και θα καθιστούσε αναγκαία την
ενεργοποίηση των κατά παρέκκλιση δυνατοτήτων του άρθρου 1514 ΑΚ, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ των μερών ή την προσφυγή
στο δικαστήριο, αν δεν τελεσφορήσει το υποχρεωτικό προστάδιο της διαμεσολάβησης.
Η επιμέλεια του τέκνου είναι τόσο περίπλοκη στην καθημερινότητά της, ώστε η οργάνωση και η ουσιαστική εφαρμογή μιας
αφηρημένα από κοινού και εξίσου άσκησης γίνονται εξαιρετικά σύνθετες. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η διατροφή, η εκπαίδευση,
η ένδυση, οι μετακινήσεις, οι κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα πάσης φύσεως έξοδα, η συστηματική
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη / παρακολούθηση, η υγιεινή και καθημερινή φροντίδα θα πρέπει να οργανωθούν και να
υλοποιούνται εξίσου και από τους δύο πρώην συζύγους / συντρόφους σε κάθε στιγμή του μεγαλώματος ενός παιδιού. Με άλλα
λόγια, η από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εισάγεται σαν να είναι κοινός τόπος, μια γνωστή και συνήθης
πρακτική –εντός και εκτός γάμου– την οποία το δίκαιο προκρίνει.
Ωστόσο, το εγχείρημα μιας νομοθετικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη του ότι μια μετατόπιση από μια
καθιερωμένη κοινωνική ‒και, σύμφωνα με μία άποψη, νομολογιακή‒ πρακτική προϋποθέτει πιο προσεχτική και εκλεπτυσμένη
περιγραφή της προτεινόμενης διευθέτησης. Αν στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι μανάδες-γυναίκες αναλαμβάνουν
δυσανάλογα βάρη κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας εντός και εκτός γάμου, η ισότητα εδώ θα χρειαζόταν μια πιο αναλυτική
δικαιική ρύθμιση, περισσότερη σαφήνεια αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα όπως η διατροφή, μια πιο επίμονη περιγραφή του
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τρόπου με τον οποίο το δίκαιο και οι θεσμοί φαντάζονται και διασφαλίζουν αυτή την ισότητα (μέσα από αποτελεσματικές
υπηρεσίες νομικής βοήθειας, δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης, οικογενειακά δικαστήρια, δημόσιες υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης). Επιπλέον, η σχεσιακότητα δεν είναι ένα πεδίο πρόσφορο για οριζόντιες, απόλυτες και αξιωματικές
διευθετήσεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες των ανθρώπων οι οποίοι απαρτίζουν τις σχέσεις, τους
δεσμούς τους και την καθημερινότητά τους.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και το ζήτημα της διατροφής, το οποίο σαφέστατα επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο έχουν
διευθετηθεί η επιμέλεια και ο τόπος διαμονής του τέκνου και για τον οποίο ο νέος νόμος σιωπά εκκωφαντικά, η δυνατότητα
συνδιαμόρφωσης στη βάση μιας τόσο αφηρημένης ρύθμισης είναι σχεδόν ουτοπική. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς και πρώην
σύζυγοι, που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις συνθετότητες και να ασκήσουν από κοινού τη γονική μέριμνα των τέκνων
τους μετά τη λύση της συμβίωσης τους, θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να προχωρήσουν σε μια τέτοιου είδους συναινετική
συνδιαμόρφωση και με την προϊσχύουσα νομοθεσία και τις δυνατότητες που αυτή προέβλεπε (προϊσχύον άρθ. 1441, παρ. 2 και
1513, παρ.1 ΑΚ).
Κατά την άποψή μου, η διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ περί από «κοινού και εξίσου» άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση
διαζυγίου είναι προφανώς ανεπαρκής και κατά τεκμήριο ανεφάρμοστη, πέραν ελάχιστων περιπτώσεων σχέσεων μεταξύ πρώην
συντρόφων, οι οποίοι είναι σε θέση να εξειδικεύσουν και να συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο φροντίδας των τέκνων τους, ούτως ή
άλλως. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η άσκηση της γονικής μέριμνας θα πρέπει να εξειδικευτεί όχι από τον κανόνα της από

κοινού και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας, αλλά από τις παρεκκλίσεις του άρθρου 1514 (συμφωνία, διαμεσολάβηση,
προσφυγή στα δικαστήρια). Μάλιστα, τόσο η συμφωνία όσο και η διαμεσολάβηση αποτελούν πεδία όπου έμφυλες, κοινωνικές
και ταξικές διακρίσεις μπορούν να υπονομεύσουν την ουσιαστική ισότητα: Είναι, για παράδειγμα, ίδια η διαπραγματευτική ισχύς
των μερών σε μια τέτοια συμφωνία; Πώς διασφαλίζεται η προσφυγή σε διαμεσολάβηση, η οποία μάλιστα φαίνεται να είναι
υποχρεωτικό προστάδιο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, σε φτωχούς γονείς; Είναι οι τελευταίοι καταδικασμένοι να
διαφωνούν «ισόβια»;
Σε κάθε περίπτωση, από τη διαπίστωση της αδυναμίας της από κοινού άσκησης έως την έκδοση δικαστικής απόφασης ή την
επίτευξη συμφωνίας θα έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γονείς θα οφείλουν να
συμπράττουν σε όλες τις πτυχές της καθημερινής φροντίδας του παιδιού. Τι θα συμβεί, αν αυτή η σύμπραξη δεν είναι στην
πράξη βιώσιμη ή περιλαμβάνει κακοποιητικές συμπεριφορές;14 Επιπροσθέτως, οι αέναες διαμάχες και διαδικασίες, που
προϋποθέτει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διευθέτηση της άσκησης της γονικής μέριμνας, από τη διακοπή της συμβίωσης έως
την προσφυγή στο δικαστήριο, είναι δυνατό να αποτρέπουν στην πράξη μια απόφαση για τη λύση του γάμου ή του συμφώνου.
Μια τέτοια παρεμπόδιση ή αποτροπή συνιστά ιδιαίτερα βίαιη διευθέτηση από μια μεταρρύθμιση που προτάσσει την ισότητα.
Τι επιτελεί, συνεπώς, ένας νόμος του οποίου η κρίσιμη και επίμαχη διάταξη δεν υλοποιεί ακριβώς ή τουλάχιστον ευθέως, με
σαφείς ρυθμίσεις, και με ουσιαστική ρυθμιστική διαφορά από το προϊσχύον δίκαιο, αυτό που υπόσχεται, τη λεγόμενη
«συνεπιμέλεια»; Και αν η «συνεπιμέλεια» δεν εισάγεται ειδικά, εφαρμόσιμα και με σαφήνεια, ποιο είναι το πεδίο πολεμικής
αντιπαράθεσης στον δημόσιο λόγο; Ο νέος νόμος δεν περιορίζεται στη λεγόμενη «συνεπιμέλεια» (προτείνω πως υπό μία έννοια
δεν την εισάγει καν), αλλά περιλαμβάνει ένα πλέγμα ρυθμίσεων, «θολών» ως προς τη σκοπιμότητα και το ρυθμιστικό τους
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περιεχόμενο, το οποίο πυροδότησε εντάσεις στον δημόσιο λόγο, εύλογες αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις,15 σεξιστικές
αντεγκλήσεις από οργανωμένους μπαμπάδες.16
Κάποια παραδείγματα αυτού του ομιχλώδους ρυθμιστικού πλέγματος αναλύονται στη συνέχεια, στοιχειοθετώντας αυτό που
τελικά υπήρξε το κρίσιμο διακύβευμα της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: Μια
εκστρατεία εντυπώσεων, η οποία σαφώς και είναι σε θέση να αφήσει με τον πλέον πολιτικά αμφιλεγόμενο τρόπο το αποτύπωμά
της στην ερμηνεία των διατάξεων από τα δικαστήρια και επιπροσθέτως να αναπαράγει μια αντιδραστική και σεξιστική εικόνα για
γυναίκες, μανάδες, φεμινίστριες· τέλος, κάθε άλλο παρά θα συμβάλλει σε σχέσεις δομημένες στο διάλογο, στην κουλτούρα της
συνδιαμόρφωσης και στη συναίνεση. Μια φεμινιστική απόκριση σε αυτό το πολιτικό σχέδιο δεν μπορεί να αποφύγει τη
συνθετότητα και, ενδεχομένως, κάποιες αντιφάσεις, στον βαθμό που υπερασπίζει μια θέση, αυτή της μάνας-γονέα-γυναίκας, η
οποία δεν είναι ακριβώς επιλεγμένη στις σημασίες και στους ρόλους, που συνεπάγεται. Ωστόσο, ας πούμε πως είναι φεμινιστικό,

λειτουργικό μας δικαίωμα, ελευθερία και ευθύνη,17 να βρούμε τον τρόπο και τις κρίσιμες γραμμές απόκρισης.
Οι συνθήκες σύνταξης, εισήγησης και πολιτικής διαβούλευσης του νέου νόμου αντικατοπτρίζουν εύγλωττα την επένδυσή του σε
μια επικοινωνιακή χειρονομία εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία ικανοποιεί έναν πολύ ειδικό στόχο: την αποστέρηση των
μανάδων από την «προτεραιότητα» που τους «δίνεται» και όχι την προώθηση της από κοινού μέριμνας για ανήλικους
ανθρώπους (δεδομένου ότι η πρωτοβουλία τεκνοποίησης στις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται κυρίως εδώ λόγος ανήκει σε δύο
ετεροφυλόφιλους συντρόφους) και για τις περιπτώσεις που αυτή θα σήμαινε ασφαλείς και βιώσιμες σχέσεις φροντίδας.
Ειδικότερα, η εισαγωγή του νέου νόμου στον δημόσιο διάλογο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, θολές ως προς το κανονιστικό τους
περιεχόμενο ή τη νομοθετική του στόχευση διατάξεις, έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας ως προς τις συνθήκες νομοθέτησης,
δολοφονία χαρακτήρων –και συγκεκριμένα, χαρακτήρων γυναικών, ή/και μανάδων, ή/και φεμινιστριών‒, υπόνοιες, αν όχι
βεβαιότητες ύπαρξης προνομιακών συνομιλητών18 κατά τη σύνταξη του σχεδίου νόμου και τουλάχιστον ανεπαρκή πολιτική
διαβούλευση, ψυχιατρικοποίηση του ζητήματος και επίκληση επιστημονικοφανών αυθεντιών.19 Η ανάλυση που ακολουθεί δεν
επιχειρεί να εξαντλήσει τα ρυθμιστικά προβλήματα που παρουσιάζει ο μεταξύ άλλων νομοτεχνικά προβληματικός νόμος20
«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου»· επιδιώκει, ωστόσο, να
τεκμηριώσει μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα τις παραπάνω θέσεις αναφορικά με τη στόχευσή του.

Διακηρύξεις ισότητας, μεροληπτικές ακρίβειες
Η διάταξη για την από «κοινού και εξίσου άσκηση» της γονικής μέριμνας, η οποία συμβαίνει να μην εισάγει μια ειδική,
εφαρμόσιμη, ασφαλή για όλα τα μέρη και πλαισιωμένη με κοινωνικές υπηρεσίες συνφροντίδα των τέκνων, αποτελεί το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα της ρυθμιστικής ασάφειας του νέου νόμου. Η συνεπιμέλεια, το βασικό ζητούμενο για το οποίο έγινε
γνωστός, συζητιέται και διαφημίζεται ως μεταρρυθμιστική τομή ο νόμος 4800/2021, δεν ρυθμίζεται, παρά κατ’ όνομα και
διακηρυκτικά από τις προτεινόμενες διατάξεις, πέρα, ωστόσο, από την επίμαχη ρύθμιση και άλλες διατάξεις του εγείρουν
ερωτηματικά αναφορικά με τα κριτήρια στη βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες κανονιστικές σταθμίσεις.
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Για παράδειγμα, το νέο άρθρο 1519, παρ. 2 ΑΚ απαιτεί την έγγραφη συμφωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο,
προκειμένου να μεταβληθεί ο τόπος διαμονής του παιδιού, εφόσον αυτή η μεταβολή επιδρά́ σημαντικά στην επικοινωνία τους.
Στην πραγματικότητα, μια τέτοια ρύθμιση δεσμεύει τον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο (συνήθως τη μητέρα του),
επηρεάζοντας ουσιωδώς τις αποφάσεις του αναφορικά με τον δικό του τόπο εγκατάστασης, επαγγελματικής δραστηριότητας και
κοινωνικής ζωής. Από την άλλη, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο μπορεί ανεμπόδιστα και χωρίς να λογοδοτεί να
αλλάζει τη διαμονή του και, όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, να διεκδικεί όσο χρόνο επικοινωνίας με το παιδί επιθυμεί και
δύναται να έχει. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο (συνήθως ο πατέρας του) διαθέτει, με άλλα λόγια, μόνο
διεκδικήσιμα δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις.
Οι αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το τέκνο και συγκεκριμένα για το όνομά του αποτελούν ένα ακόμα
παράδειγμα της μεροληψίας του οικογενειακού δικαίου. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 1519, παρ. 1 ΑΚ:
… Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους
δύο γονείς από κοινού…
Η ονοματοδοσία εδώ κρίνεται σημαντικό ζήτημα, όπως μας ενημερώνει και ο τίτλος του νέου άρθρου 1519 ΑΚ· ζήτημα το οποίο,
μεταξύ άλλων, χρήζει κοινής απόφασης σε κάθε περίπτωση τρόπου με τον οποίο ασκείται η γονική μέριμνα.
Από την άλλη, το άρθρο 1505 του Αστικού Κώδικα προβλέπει (ήδη πριν από το νέο νόμο) ότι:
… Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους. Η
δήλωση γίνεται πριν από το γάμο.
Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε
συνδυασμός των επωνύμων τους.
Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων τους, σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων
παραγράφων, τα τέκνα έχουν για επώνυμο το επώνυμο του πατέρα τους…
Συνεπώς, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η απόφαση για το επώνυμο των τέκνων είναι μια απόφαση που λαμβάνεται αμετάκλητα
πριν από τον γάμο των γονέων. Αν αυτή η δήλωση παραλειφθεί, ενεργοποιείται ο αναγκαστικού δικαίου κανόνας της παρ. 3 του
άρθρου 1505 ΑΚ και τα επιγενόμενα τέκνα θα λάβουν το επώνυμο του πατέρα τους (Κουνούγερη-Μανωλεδάκη, 2003, σσ. 227228). Σε κανέναν άλλο χρόνο, δηλαδή, δεν μπορούν οι γονείς να αποφασίσουν άλλως, για παράδειγμα, πριν από ή μετά τη
γέννηση του παιδιού τους, η οποία σε κάθε περίπτωση σχετίζεται χρονικά περισσότερο με το ζήτημα του επωνύμου το οποίο θα
λάβει το τέκνο σε σχέση με τη χρονική στιγμή του γάμου.21 Συμπληρωματικά, αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, στις περιπτώσεις που το
παιδί γεννιέται εκτός γάμου / συμφώνου συμβίωσης των γονέων του, λαμβάνει το επώνυμο της μητέρας του. Σε περίπτωση που
αναγνωριστεί δικαστικά ή εκούσια από τον πατέρα του, ο νόμος μεριμνά για την προσθήκη του επωνύμου του πατέρα σε εκείνο
της μητέρας (1506 ΑΚ).
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Από τη σύγκριση των παραπάνω διατάξεων αποκομίζεται η εντύπωση ενός μεροληπτικού οικογενειακού δικαίου και μιας ακόμα
πιο μεροληπτικής μεταρρύθμισής του. Η απόκτηση από το τέκνο του επωνύμου της μητέρας του (αποκλειστικά ή όχι) είναι μια
δυνατότητα η οποία μπορεί να επιλεγεί άπαξ και σε αποκλειστική χρονική στιγμή –άσχετη με τη γέννηση του παιδιού. Από την
άλλη, το δικαίωμα του πατέρα στο επώνυμο θεωρούνταν και θεωρείται ως το άνευ άλλου τινός δεδομένο επώνυμο του τέκνου.
Επιπλέον, o νέος νόμος διασφαλίζει επιμελώς και με ακρίβεια το δικαίωμα του πατέρα να συναποφασίζει για «σημαντικά
ζητήματα», μεταξύ των οποίων το όνομα του παιδιού. Η αγωνία των νέων κανόνων δικαίου να διασφαλίσουν συναπόφαση για τα
«μείζονα ζητήματα» της ζωής του παιδιού είναι παραδειγματική, όταν αυτό που διακυβεύεται είναι να μη ληφθεί υπόψη η γνώμη
του πατέρα. Παραδειγματική εμφανίζεται στην περίπτωση αυτή και η ακρίβεια στο κανονιστικό περιεχόμενο. Δεν θα λέγαμε το
ίδιο αναφορικά με το επώνυμο του τέκνου, ζήτημα το οποίο ένας νόμος που καθιερώνει την ισότητα όφειλε να
επαναδιαπραγματευτεί στη λογική της από κοινού και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας και της συναπόφασης.22
Μεροληπτικός εμφανίζεται ο νόμος 4800/2021 και αναφορικά με τη διάταξη για το δικαίωμα επικοινωνίας, μία από αυτές που
προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.23 Σύμφωνα με το νέο άρθρο 1520 ΑΚ, η επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο εναπόκειται στη
διακριτική του ευχέρεια, παρότι και στην περίπτωση αυτή το φύλο του ευνοημένου γονέα δεν προκύπτει ρητώς από το γράμμα
του νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο:
… Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης
επικοινωνίας με αυτό . Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο
επικοινωνίας . Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους,
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο κριθεί ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας…
Αναφορικά με τη συγκεκριμένη διάταξη, έχει σχολιαστεί εκτενώς από τη νομική θεωρία (Κοτζάμπαση, 2021, σελ. 392,
Παντελίδου, 2021, σελ. 18, Φουντεδάκη, 2020, σσ. 1.215-1.216) η αναντίστοιχη της σοβαρότητας του ζητήματος και άτεχνη
ποσοτικοποίηση της επικοινωνίας τέκνου-γονέα, η οποία εισάγεται με τη μορφή τεκμηρίου ελάχιστης επικοινωνίας. Εδώ δεν θα
σταθώ τόσο στο ίδιο το κανονιστικό περιεχόμενο της διάταξης και στη δικαιοπολιτική του σκοπιμότητα,24 όσο στην πρώτη
εξαίρεσή του, αλλά και στο όχημα με το οποίο εισάγεται αυτή η «ελάχιστη επικοινωνία», αυτό του τεκμηρίου της απόδειξης. Ας
σημειωθεί προηγουμένως ότι, αν και το άρθρο αναφέρεται σε «γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο», υπονοεί για την
πλειονότητα των περιπτώσεων, τουλάχιστον προς το παρόν, τον πατέρα του τέκνου. Ο πατέρας αυτός, λοιπόν, «τεκμαίρεται» πως
θα πρέπει να επικοινωνεί με το τέκνο του κατά το ένα τρίτο25 του συνολικού χρόνου,26 εφόσον το επιθυμεί. Αν δεν το επιθυμεί,
μπορεί να ζητήσει λιγότερη επικοινωνία.
Ενώ, συνεπώς, στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του νόμου αναφέρεται ότι: «Η έλλειψη επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα
με τον οποίο δεν διαμένει οδηγεί στη μη ομαλή ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του τέκνου και εμποδίζει την ολοκλήρωση της
προσωπικότητάς του» και ενώ το Διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα βρίθει επιστημονικοφανών τοποθετήσεων αναφορικά με το
πόσο ευεργετική είναι για τα παιδιά η επικοινωνία και με τους δύο γονείς, την οποία συχνά «μνησίκακες» μητέρες εμποδίζουν, ο
γονέας-πατέρας, αν το επιθυμεί, μπορεί να διεκδικήσει λιγότερη επικοινωνία. Το δε «τεκμήριο», νομικός όρος που ρυθμίζει το
βάρος απόδειξης δικαστικά διεκδικήσιμων αξιώσεων, διευκολύνει τον διάδικο πατέρα, ώστε να μη χρειάζεται να αποδείξει την
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αναγκαιότητα αυτού του ενός τρίτου. Αντιθέτως, ο άλλος γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, δηλαδή έως τώρα συνήθως η
μητέρα του, καλείται να αποδείξει τους ισχυρισμούς της περί εξαιρετικά σοβαρού λόγου που είναι δυνατό να αποκλείσει ή να
περιορίσει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που, για παράδειγμα, ο γονέας με τον οποίο δεν
διαμένει το τέκνο ασκεί ενδοοικογενειακή βία, το δικαστήριο δύναται –και δεν είναι υποχρεωμένο– να του στερήσει την
επικοινωνία με τον κακοποιητή γονέα, εφόσον πάντα αποδειχτεί η κακοποίηση.
Η εικόνα των υπονοούμενων έμφυλων αφηγήσεων και προνομίων, που εισάγει ο νέος νόμος, ολοκληρώνεται –θα έλεγα
παρωδικά– με το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του νέου άρθρου 1520 ΑΚ:
… Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον
του τέκνου…
Εδώ η κρυπτικότητα του γράμματος οδήγησε σε μια παράξενη διατύπωση: Προφανώς, οι τρίτοι στους οποίους επιθυμεί να
αναφερθεί, αλλά δεν το κάνει ρητώς ο νέος νόμος, είναι ο/η νυν σύντροφος του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο,
δηλαδή, και συνήθως ως τώρα, του πατέρα. Ενδεχομένως η υπαινικτικότητα εδώ να οφείλεται σε κάποιου είδους πουριτανισμό, ο
οποίος, πάντως, καταλήγει σε ένα ασαφές, αν όχι αλλόκοτο για το ετεροκανονικό σύστημα νομικών κανόνων του Αστικού Κώδικα
αποτέλεσμα να αποκτούν δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικα τέκνα αόριστοι «τρίτοι».27
Συνεπώς, θεσπίζεται εδώ ένα «σχεδόν» δικαίωμα, μάλλον των νυν συντρόφων των γονέων με τους οποίους δεν διαμένουν ανήλικα
τέκνα, να επικοινωνούν μαζί τους, εφόσον έχουν αναπτύξει με τα παιδιά «κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής
φύσης». Από την άλλη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μία, για παράδειγμα, μητέρα θα πρέπει να διεκδικήσει και να αποδείξει για
ποιο λόγο ο βίαιος πρώην σύντροφός της δεν πρέπει να επικοινωνεί με το τέκνο της.28 Και δεν δεσμεύεται το δικαστήριο από τον
νόμο να αποκλείσει ή να περιορίσει την επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρα να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό. Με άλλα
λόγια, η λεπτότητα με την οποία ο νόμος 4800/2021 θωρακίζει και περιφρουρεί μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια τα
δικαιώματα-προνόμια που συνάδουν με γονείς-πατέρες ανήλικων τέκνων και η δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζει διεκδικήσεις
και εχέγγυα, που μάλλον αφορούν μητέρες ανήλικων τέκνων, αναδεικνύονται συστηματικές και χαρακτηριστικές. Ο γονέας με τον
οποίο δεν διαμένει το τέκνο (δηλαδή, συνήθως ο πατέρας) δύναται να διεκδικεί, με τεκμήριο και κατά βούληση, την επικοινωνία
του, καθώς και την επικοινωνία του οικείου περιβάλλοντός του, με το τέκνο.
Από την άλλη, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο θα διεκδικεί, φέροντας το βάρος της απόδειξης και χωρίς καμία ελάχιστη
διασφάλιση από τον νόμο αναφορικά με την έκβαση του αιτήματός του, τον περιορισμό ή αποκλεισμό της επικοινωνίας του
τέκνου με γονέα κακοποιητή. Στην ίδια, άλλωστε, κατεύθυνση κινείται και το νέο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα, το οποίο
προβλέπει ενδεικτικά περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, οι οποίες συνεπάγονται την αφαίρεσή της από το
δικαστήριο. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα:
… η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς… (άρθ. 1532, παρ. 2, περ. β. ΑΚ).
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Τη διατάραξη αυτή καλείται να τη διαπιστώσει το δικαστήριο στη βάση των ισχυρισμών των διαδίκων. Αντιθέτως, για τις
περιπτώσεις αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας λόγω ενδοοικογενειακής βίας ο νέος νόμος προτείνει την οριστική
δικαστική απόφαση για την απόδειξη των ισχυρισμών κακοποίησης (άρθ. 1532, παρ. 2, περ. στ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή η
αξιοπιστία των γονέων αναφορικά με τους ισχυρισμούς τους σε μια δίκη για την αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας δεν
φαντάζει να είναι ίδια.
Σύμφωνα με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του νόμου 4800/2021, οι νέες ρυθμίσεις καθιερώνουν «… την αρχή της ισότητας
των γονέων στις ευθύνες και στα δικαιώματα έναντι του τέκνου…» Παραμένει, ωστόσο, ακατανόητο σε τι συνίσταται αυτή η
ισότητα, ποιες κοινωνικές συνθήκες έλαβε υπόψη της η μεταρρύθμιση, σε ποια βάση και με ποιο πλαίσιο θα πρέπει οι πρώην
σύντροφοι με κλονισμένη, τραυματισμένη και ενδεχομένως ιδιαιτέρως συγκρουσιακή σχέση να υλοποιήσουν την εξίσου και από

κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Τα παραπάνω παραδείγματα αποκαλύπτουν, αφενός, την έλλειψη προσπάθειας σύνταξης
ενός συνεκτικού και εφαρμόσιμου κανόνα δικαίου, και αφετέρου, την πολιτική μέριμνα –κατά την άποψή μου, ιδιαιτέρως
αναποτελεσματική, πρόχειρη κανονιστικά και νομοτεχνικά εξαιρετικά προβληματική– ικανοποίησης των αιτημάτων κάποιων
ανδρών οι οποίοι επικαλούνται, ούτε λίγο ούτε πολύ, έναν άδικο νόμο και μια άδικη δικαστική πρακτική, η οποία σε συμμαχία
με μνησίκακες μητέρες τούς στερεί τη σχέση τους με τα παιδιά τους, «μια ανεξήγητη συνωμοσία» (Φουντεδάκη, 2020, σελ.
1.214).
Στην πραγματικότητα, βέβαια, το «πρόβλημα» των παραπάνω γονέων προκύπτει μάλλον ως «παράπλευρη απώλεια» του
έμφυλου ρόλου ο οποίος εγγράφεται στις καθημερινότητες και στα σώματα των γονέων και των συνεπαγόμενων πολιτισμικών
αντανακλαστικών και ερμηνειών. Με άλλα λόγια, όταν ένα υποκείμενο, όπως για παράδειγμα το ανδρικό, σημαίνεται ως
ακατάλληλο, όχι τόσο κατάλληλο, αδέξιο, όχι τόσο προικισμένο από τη φύση, τρυφερό αλλά «μάνα είναι μόνο μία», απλώς
βοηθητικό, όχι τόσο συναισθηματικό στην ανατροφή ενός παιδιού, το βάρος αυτής της ανατροφής θα το επιφορτιστεί η
«ενστικτωδώς άξια» «ιερή» μάνα του· μαζί και τον χρόνο με το παιδί· μαζί και τη σχέση με το παιδί. Παρά τις διακηρύξεις
ισότητας, το αίτημα για «συνεπιμέλεια» του νέου νόμου δεν έχει κανένα πρόβλημα με την παραπάνω φυσικοποιημένη
ανισότητα. Αρκεί αυτή η ανισότητα να διασφαλίζει το ανδρικό προνόμιο στο να μην υπάρχουν ποτέ παράπλευρες απώλειες,
δικαιώματα προσαρτημένα σε ευθύνες, σχέσεις με ειδικές δεσμεύσεις, συνφροντίδες με συγκεκριμένους όρους και καθημερινές
ανιαρές υποχρεώσεις. Αν λοιπόν κάνει κάτι μέσα στην κανονιστική του θολούρα ο νέος νόμος, είναι ακριβώς η διασφάλιση αυτού
του προνομίου και η αποψίλωση των γυναικών –συνήθως επιφορτισμένων με τη φροντίδα των παιδιών– από την όποια δήθεν
ευκολία τους.
Οι παραπάνω περιγραφές αποτελούν σίγουρα ένα σχήμα, και δεν είναι αντιπροσωπευτικές όλων των εγχώριων μητέρων, πατέρων
και οικογενειών τις οποίες καλείται να ρυθμίσει η εθνική έννομη τάξη. Όμως, δεν ήταν αυτός ο σκοπός τους. Στόχος εδώ είναι να
αναδειχτούν οι «νόμιμες» σημασίες που αναδύονται εκεί όπου πυκνώνει το νόημα των πολιτισμικά «φυσικών» έμφυλων ρόλων.
Και αυτές τις πυκνώσεις ένας νόμος που διακηρύττει πως στοχεύει στην ισότητα και μάλιστα την καθιερώνει μεταξύ των γονέων
οφείλει να τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Ο έμφυλος ρόλος των γυναικών στην ελληνική κοινωνία έχει σαφώς μετατοπιστεί σε
σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτές, ωστόσο, οι μετατοπίσεις δεν αποτέλεσαν γενναιόδωρη παραχώρηση του νομοθέτη,
αλλά αποτυπώσεις αγωνιστικών φεμινιστικών διεκδικήσεων, οι οποίες εγγράφηκαν, μεταξύ άλλων, και στη μεταρρύθμιση του
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οικογενειακού δικαίου της δεκαετίας του ’80. Και πάντως, μια μεταρρύθμιση που προωθεί την ουσιαστική ισότητα λαμβάνει
σοβαρά υπόψη της το κοινωνικό τοπίο που επιχειρεί να οργανώσει, δεν περιορίζεται σε τυπικές διακηρύξεις ισότητας, δεν
θεσπίζει υφέρπουσες μεροληψίες και ανισότητες (Fineman, 2017, σσ. 4-6) και για αυτό τον λόγο δεν θα έπρεπε να επενδύει στο
«αίμα» της συγγένειας, στα αναφαίρετα δικαιώματα και στη σημασία του βιολογικού γονέα, στις εξουσίες της πατρότητας, αλλά
στην κοινωνικότητα της σχεσιακότητας και της συναίνεσης.

Αναζητώντας το συμφέρον του τέκνου
Οι εισηγητές του νόμου 4800/2021, η επικοινωνιακή καμπάνια που τον συνόδευσε και οι υποστηρικτές του φαίνεται να εξαίρουν
την «παιδοκεντρικότητά» του, το γεγονός δηλαδή ότι, όπως αναφέρεται και στην ειδική έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης,
μεταρρυθμίζει με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον του τέκνου συμβαίνει επίσης να επικαλούνται όσες/οι
επικρίνουν σφοδρά τον νέο νόμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικρουόμενες θέσεις αναφορικά με διατάξεις του
οικογενειακού δικαίου επιχειρούν να θεμελιωθούν στο συμφέρον των τέκνων. Για παράδειγμα, το ζήτημα της τεκνοθεσίας από
ομόφυλους συντρόφους έχει σε πολλές έννομες τάξεις εγείρει συζητήσεις στις οποίες τόσο οι πολέμιοι της τεκνοθεσίας όσο και οι
υποστηρικτές της επικαλούνται το «συμφέρον του τέκνου»: να μεγαλώνει με αναγνωρίσιμους διακριτούς έμφυλους ρόλους, να
μεγαλώνει σε ένα φροντισμένο περιβάλλον, να ανατρέφεται στο πλαίσιο μιας δήθεν «φυσικής» ή συμβολικής πυρηνικής
οικογένειας (Butler, 2002, σελ. 24), να λαμβάνει αγάπη και ενδιαφέρον κ.ο.κ. Ποιο είναι, τελικά, το συμφέρον του τέκνου, όταν
μπορεί να νοηματοδοτηθεί από τόσο διαφορετικές θέσεις; Ή, ορθότερα, τι είναι το συμφέρον του τέκνου;
Στο πλαίσιο του ελληνικού οικογενειακού δικαίου το συμφέρον του τέκνου συνιστά μια αόριστη έννοια. Μία, δηλαδή,
κανονιστική διατύπωση η οποία νοηματοδοτείται και εκλεπτύνεται μέσα στα χρόνια από τη νομολογία και τη θεωρία αποκτώντας
ένα σχετικά σαφές περιεχόμενο, δίνοντας ωστόσο και μια ερμηνευτική ελευθερία στο δικαστήριο να την εξειδικεύσει ανάλογα και
διαφορετικά σε κάθε περίπτωση ή ακόμα και να μετατοπιστεί σε σχέση με προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Συνεπώς, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που επιχειρεί η αόριστη έννοια του «συμφέροντος του τέκνου» είναι μια διπλή χειρονομία,
αφενός, να αποπροσαρτήσει το συμφέρον του τέκνου από εκείνα των άλλων εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων, των γονέων, και
αφετέρου, να δώσει ένα ερμηνευτικό περιθώριο στο δικαστήριο να προσεγγίζει αυτό το συμφέρον ως ένα δυναμικό κάθε φορά
μέγεθος.
Υποστηρίζω ότι η αόριστη έννοια του «συμφέροντος του τέκνου» από φεμινιστική σκοπιά παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους,
αλλά διαθέτει και κάποιες κριτικές δυνατότητες. Οι φυσικοποιημένοι έμφυλοι ρόλοι δεν επιτρέπουν, στην πραγματικότητα, την
«αντικειμενικότητα», την οποία η έννοια του «συμφέροντος του τέκνου» υπόσχεται. Η «παιδοκεντρικότητα» στο πλαίσιο μιας
πατριαρχικής κατανομής των οικογενειακών ευθυνών μπορεί να σημαίνει δυσβάσταχτες και αυτονόητες ευθύνες για τις μητέρεςγυναίκες των παιδιών. Το «συμφέρον» του τέκνου δεν είναι ένα, αντικειμενικό και υπεράνω πολιτικής στάσης νόημα. Δεν είναι ένα
απολιτικό δεοντολογικό περιεχόμενο που μπορεί να προβλέψει αφηρημένα το δίκαιο για όλες τις περιπτώσεις, όλων των τέκνων,
όλων των οικογενειών. Επιπλέον, οι σημασίες της μητρότητας, της πατρότητας και των συνεπαγόμενων έμφυλων ρόλων παράγουν,
τελικά, κλειστές νοηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της ερμηνευτικής πρακτικής, προσδένοντας την ανατροφή του παιδιού στο κλειστό

139 | φεμινιστιqά

κύκλωμα της πυρηνικής οικογένειας. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται και από το εγχείρημα του νέου νόμου, ο οποίος επιχειρεί μια
αποφασιστική τέτοιου είδους πρόσδεση:
… Στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων
στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθέναν από
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της… (άρθ. 1511, παρ. 2 ΑΚ).
Η παραπάνω πρόβλεψη, τεθειμένη στο ευρύτερο πλαίσιο των αλλαγών του Αστικού Κώδικα (για παράδειγμα, διατάξεις για την
επιμέλεια, τη διαμονή, την επικοινωνία) δεσμεύει υπέρμετρα το δικαστήριο, εκβιάζοντας μια τυπική ισότητα, η οποία είναι
πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι ευνοϊκή για την ανατροφή του τέκνου, να είναι δυσλειτουργική ή, στην περίπτωση
κακοποιητικών σχέσεων, να μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη, μέχρι να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση από τον γονέα
κακοποιητή. Και σε αυτή την περίπτωση το προϊσχύον δίκαιο κάθε άλλο παρά απέκλειε αυτή την «ουσιαστική συμμετοχή και των
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα» του τέκνου:
… στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του
νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της. Η
απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις
εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας… (προϊσχύον αρθ. 1511 ΑΚ).
Επιστρέφοντας ωστόσο στο σκοπό της αόριστης έννοιας του «συμφέροντος του τέκνου», θεωρώ ότι αξίζει να σκεφτούμε πώς θα
μπορούσε, τελικά, αυτή η έννοια να εισάγει στο δίκαιο μια διαφορετική θέση υποκειμένου: Τη θέση μιας ανήλικης
υποκειμενικότητας, η οποία δεν δικαιούται, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, να διεκδικήσει αυτόνομα τα «συμφέροντά» της, να
διατυπώσει τα αιτήματα και τις ανάγκες φροντίδας της, και παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να ληφθεί υπόψη. Αυτή η
ανήλικη υποκειμενικότητα εκπροσωπείται νομικά από τους γονείς της και βρίσκεται, στην πραγματικότητα, όχι στο κέντρο, όπως
υπονοεί ο όρος «παιδοκεντρικό», αλλά σε μια καταστατική συνθήκη ευαλωτότητας και εξάρτησης.
Ένα κρίσιμο φεμινιστικό διακύβευμα εδώ είναι να αναγνωρίσουμε, όσο μάς επιτρέπει η κανονιστική συνθήκη της πυρηνικής
οικογένειας, αυτή την ευάλωτη θέση και να αποδομήσουμε συστηματικά εκείνους τους λόγους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη
γονεϊκότητα ως εμπράγματο δικαίωμα των συντρόφων ενός ετερόφυλου ζευγαριού και των βιολογικών γονέων του παιδιού. Ο
λόγος του νέου νόμου είναι ακριβώς ένας λόγος που αντιλαμβάνεται την οικογένεια σαν μια «φυσική», αναγκαία, ιδιοκτησιακή,
κλειστή, στατική, αδιάσπαστη, ισόβια συνθήκη, η οποία δεν μπορεί να μετατοπίζεται, να αλλάζει, να αναδιαμορφώνεται, να
επαναπροσδιορίζεται, να εμπλουτίζεται από σχέσεις και βιώματα. Καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, κοστοβόρα και επίπονη τη
διαδικασία προσφυγής στο δικαστήριο αναφορικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας σε πολλές περιπτώσεις, το νέο
ρυθμιστικό πλαίσιο θα αποτρέπει ακόμα και την απόφαση για ένα διαζύγιο / λύση της συμβίωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο προτείνω ότι μια φεμινιστική στάση δεν μπορεί παρά να προβληματοποιήσει ακριβώς αυτές τις
αναγκαιότητες, αναγνωρίζοντας ότι το ανήλικο παιδί δεν είναι το φυσικό, αναφαίρετο εμπράγματο δικαίωμα του ετερόφυλου
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ζευγαριού, της μητέρας ή του πατέρα του. Το ανήλικο υποκείμενο μπορεί να φροντιστεί από βιολογικούς και μη βιολογικούς
γονείς, μητέρες και πατέρες, ομόφυλους και ετερόφυλους γονείς, στο πλαίσιο μονογονεϊκών οικογενειών ή συντροφικών
σχημάτων νυν ή πρώην συντρόφων. Και ένας νόμος που θα έδινε το γενικότερο στίγμα αυτής της ανοιχτότητας μέσα από
διατάξεις οι οποίες θα διερρήγνυαν το μονοπώλιο της ετεροφυλοφιλίας στη γονεϊκότητα και τα προνόμια της πατριαρχίας στο
τέκνο (για παράδειγμα, επώνυμο τέκνου, δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, αποσιώπηση των ζητημάτων της διατροφής) θα
δημιουργούσε το άνοιγμα για συνδιαμόρφωση, διαφορετικές νομολογιακές πρακτικές και ερμηνευτικές εξειδικεύσεις των
αόριστων εννοιών του οικογενειακού δικαίου, στον βαθμό που θα επανανοηματοδοτούσε τη γονεϊκή σχέση και την οικογένεια
και θα αναγνώριζε ουσιαστικά το ανήλικο παιδί ως μια υποκειμενικότητα και όχι σαν αναγκαίο προσάρτημα των βιολογικών του
γεννητόρων.
Άλλωστε, αν τα διακυβεύματα της «συνεπιμέλειας» είναι η ισότητα και μια κουλτούρα συναίνεσης στην ανεύρεση φροντιστικών
λύσεων στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων, η ποσοτικοποίηση των δικαιωμάτων και η λεπτομερής παράθεση μεροληπτικών
προνομίων σίγουρα δεν μπορούν να επιτύχουν τα παραπάνω ζητούμενα. Ακριβώς γιατί η συνδιαμόρφωση στη φροντίδα μπορεί
να επιτευχθεί όχι από τον νόμο, αλλά με τη βοήθεια των οριοθετήσεών του και την απομάκρυνση από μια ιδιοκτησιακή λογική
των οικογενειακών σχέσεων· με την αναγνώριση πολλών ειδών οικογενειών, πολλών τρόπων ανατροφής, με τη διασφάλιση ίσων
ευκαιριών στην ανατροφή, στην άποψη και στη συνδιαμόρφωση, με τη θέσπιση κοινωνικών υπηρεσιών και δικαιοδοτικών
οργάνων, όπως τα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση πλαισίων φροντίδας, ασφαλούς ανατροφής
και συναινετικής επίλυσης διαφορών.

Συμπεράσματα: Ιχνηλατώντας τις αφετηρίες μιας φεμινιστικής θέσης
Ανακεφαλαιώνοντας τις παραπάνω σκέψεις αναφορικά με τις ρυθμίσεις και τη στόχευση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, θα
δοκιμάσω, από μια φεμινιστική θέση, να στοιχειοθετήσω ένα κριτικό σχόλιο στις στοχεύσεις, τις ρυθμιστικές τομές και τις
εύγλωττες παραλείψεις του νόμου 4800/2021. Είναι ευρέως αποδεκτή η θέση στη νομική θεωρία (Κοτζάμπαση, 2021, σσ. 389393, Φουντεδάκη, 2020, σσ. 1.213-1.217) πως ο νέος νόμος εισήγαγε ένα νομοτεχνικά προβληματικό πλέγμα διατάξεων,29 του
οποίου η ερμηνεία και εφαρμογή θα προκαλέσουν σοβαρή απορρύθμιση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων. Ωστόσο, η
πρόχειρη, αναποτελεσματική και κακότεχνη σύνταξη των διατάξεων θα ήταν λάθος να θεωρηθεί απλώς ως μια νομική αδεξιότητα
(η οποία, άρα, χρήζει κάποιων διορθώσεων). Μέσα από την πίεση των προνομιακών του συνομιλητών ο νέος νόμος, ακόμα κι αν
δεν πετυχαίνει στα σημεία να εισαγάγει εφαρμόσιμες ρυθμίσεις, επιτυγχάνει να θεσμοθετήσει ανισότητες και επιπροσθέτως να
εγγράψει στο δίκαιο μια αντιδραστική σεξιστική ιστορία δήθεν αδικημένων μπαμπάδων, οι οποίοι διώκονται από εκδικητικές
πρώην συζύγους / συντρόφους. Αυτές οι αφηγήσεις προφανώς και θα αποτυπωθούν στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου,
αφήνοντας μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη παρακαταθήκη στο οικογενειακό δίκαιο. Η απορρύθμιση που είναι σε θέση να
παραγάγει το νομοτεχνικά προβληματικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα διαμορφώσει ένα πεδίο εξάσκησης εξουσιών και κοινωνικών
προνομίων εντός των οικογενειακών σχέσεων, ενώ την ίδια στιγμή ικανοποιεί επικοινωνιακά προνομιακούς συνομιλητές.
Στην εισηγούμενη τον νόμο κυβέρνηση ασκείται δικαίως δριμεία κριτική πως διέθετε προνομιακούς συνομιλητές, ενώ έχει επιλέξει
να αγνοήσει τις παρατηρήσεις και επιφυλάξεις νομικών, επιστημονικών φορέων όπως η Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου ή η
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Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, γυναικείων φεμινιστικών οργανώσεων, της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής την οποία η
ίδια συνέστησε30 (Κοτζάμπαση, 2021, σελ. 389). Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των παρατηρήσεων των παραπάνω φορέων /
προσώπων και ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση διαθέτει από το Σύνταγμα τη νομοθετική πρωτοβουλία, η ουσιαστική πολιτική
διαβούλευση απουσιάζει εδώ εκκωφαντικά. Δεδομένων των τεράστιων αντιδράσεων που προκάλεσε ο νόμος, τα παραπάνω
καθιστούν σαφές ότι κάθε άλλο παρά δημιουργούνται οι συνθήκες για συναινετικές λύσεις των οικογενειακών διαφορών, και
μάλιστα, για το ιδιαιτέρως σύνθετο έργο της από κοινού φροντίδας ενός ανηλίκου.
Για πρώτη φορά μετά τη μεταρρύθμιση του νόμου 1329/83 το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο συσπειρώνεται τόσο αντιδραστικά
γύρω από την πυρηνική οικογένεια των δύο ετεροφυλόφιλων συζύγων / συντρόφων.31 Όχι προφανώς επειδή εισάγει την από
κοινού φροντίδα των τέκνων· αυτή, άλλωστε, είναι μια δυνατότητα που προέβλεπε και το προϊσχύον δίκαιο και θα μπορούσε να
προτεραιοποιηθεί ενδεχομένως σε ένα συνολικότερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Αλλά γιατί δεν αποδέχεται ότι υπάρχουν πολλές
και διαφορετικές οικογένειες, πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να ευημερεί ή να εκτίθεται σε κίνδυνο ένας ανήλικος άνθρωπος.
Με άλλα λόγια, ότι η ετερογένεια είναι θεμελιακή συνθήκη της σχεσιακότητας. Η ποσοτικοποίηση των σχέσεων και η σημαντική
παρεμπόδιση της ανεύρεσης ειδικών λύσεων μέσω της προσφυγής στο δικαστήριο σε ποια άλλη βάση εδράζεται, αν όχι στη
βιολογική αλήθεια της «φυσικής», αδιάσπαστης, αναγκαίας και ιδανικής οικογένειας των δύο γονέων; Η βιολογική, αναντίρρητη
αλήθεια της εξ αίματος συγγένειας και της πυρηνικής οικογένειας υπαγορεύει πως η σχεσιακότητα είναι διεκδικήσιμη αξίωση,
όπως τα αποκτήματα, ή πως δύο πρώην σύντροφοι δεσμεύονται ισόβια να παρεμβαίνουν ο ένας στη ζωή του άλλου. Οι
πολιτισμικές έμφυλες διευθετήσεις και κανονι(στ)ικότητες αυτής της ίδιας πυρηνικής οικογένειας υπαγορεύουν πως η ισότητα της
γυναίκας-μάνας δεν βαραίνει τόσο στη συνείδηση του νομοθέτη, όσο εκείνη του άντρα-πατέρα.
Ακριβώς για αυτό τον λόγο υποστηρίζω ότι μια φεμινιστική κριτική στάση δεν μπορεί να μην αποδομεί τις αναγκαιότητες, τη
φυσικότητα και την ιδιοκτησιακή / μονοπωλιακή λογική με την οποία επενδύονται η εξ αίματος συγγένεια και η πυρηνική
οικογένεια. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να μπορούμε να δούμε στον ρόλο των ικανών φροντιστών ανήλικων ανθρώπων
διαφορετικά φύλα, συντροφικά σχήματα ετερόφυλων ή ομόφυλων, νυν ή πρώην συντρόφων να συνεργούν, μόνους πατέρες ή
μητέρες, συλλογικές μορφές φροντίδας. Άλλωστε, ισχύουσες προβλέψεις του οικογενειακού δικαίου, όπως οι διατάξεις για την
υιοθεσία, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τα τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους, αναγνωρίζουν συγγενικές σχέσεις οι
οποίες εμπλέκονται διαφορετικά με τη βιολογία και αναιρούν το δικαιικό μονοπώλιο της πυρηνικής οικογένειας και τη θέση ότι
το αδιάσπαστο συμβολικό ή φυσικό σχήμα της είναι το μοναδικό που μπορεί να διασφαλίσει τη φροντίδα σε ανήλικους
ανθρώπους. Άλλωστε, η «φυσική» οικογένεια ως ιδανικό πεδίο συντροφικών και αγαπητικών σχέσεων προβληματοποιείται
έντονα στο σύγχρονο ελληνικό συγκείμενο από την κριτική θεωρία (Παπανικολάου, 2018, σσ. 20-36). Ίσως το βήμα που
ακολουθεί αυτή την αναστοχαστική κριτική να είναι να επανανοηματοδοτήσουμε την οικογένεια· να την κατανοήσουμε ως τον
τόπο όπου ενοικούν σχέσεις διάφορων ειδών, οι οποίες «διαπραγματεύονται την αναπαραγωγή της ζωής και τις απαιτήσεις του
θανάτου…»· «… σχέσεις οι οποίες αποκρίνονται σε θεμελιώδεις μορφές της ανθρώπινης εξάρτησης, η οποία περιλαμβάνει τη
γέννηση, την ανατροφή παιδιών, σχέσεις συναισθηματικής εξάρτησης και υποστήριξης, γενεαλογικούς δεσμούς, την αρρώστια,
την πορεία προς το θάνατο, το θάνατο»32 (Butler, 2002, σελ. 15).
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Στο πλαίσιο αυτό η στοχοποιημένη από τον νέο νόμο και τους συνομιλητές των εισηγητών του θέση της γυναίκας-μάνας δεν είναι
η μοναδική που μπορεί εγγυημένα να φροντίσει ένα παιδί εντός και εκτός γάμου / συντροφικής συμβίωσης. Ωστόσο, παραμένει
στοχοποιημένη και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Παραμένει επίσης ιδιαιτέρως επιβαρυμένη από τον έμφυλο ρόλο
της και συχνά εκτεθειμένη σε βίαιες ανισότητες, οι οποίες είναι και θεσμικές. Και αν εδώ προτεραιοποιήσουμε την επιλογή ως (και
νομική) βάση της σχεσιακότητας, τις επιλεγμένες οικογένειες33 (Weston, 1997, σσ. 38-41) έναντι των «φυσικών», τη σχεσιακότητα
έναντι των εξ αίματος δεσμών και του εθνοκεντρικού συμβολικού της φορτίου στο ελληνικό συγκείμενο (Athanasiou, 2006, σσ.
234-236), υποστηρίζω πως η από κοινού φροντίδα των τέκνων, από την οποία ωστόσο θα μπορούν να απόσχουν (με συμφωνία ή
προσφυγή στο δικαστήριο) οι πρώην σύζυγοι / σύντροφοι, είναι η δικαιότερη ρυθμιστική αφετηρία. Μια μεταρρύθμιση προς
αυτή την κατεύθυνση όφειλε να συμπληρωθεί από άλλες που θα δίνουν παρόμοιο στίγμα, όπως η αναγνώριση και κατοχύρωση
της ΛΟΑΤΚΙ+ γονεϊκότητας, η αλλαγή των διατάξεων για το επώνυμο των ανήλικων τέκνων, κοινωνικές υπηρεσίες και δικαιοδοτικά
όργανα, που υποστηρίζουν τις συνθετότητες της σχεσιακότητας. Τα παραπάνω παραδείγματα δεν είναι καθόλου διαφορετικά ή
περιθωριακά ζητήματα, στον βαθμό που το πνεύμα ενός νόμου δεν επικαθορίζεται μόνο από το κανονιστικό περιεχόμενο των
ρυθμίσεών του, αλλά από τη συνολικότερη δικαιοπολιτική τομή που επιχειρεί.
Οι θεσμικές τομές δεν είναι, πάντως, σε θέση να εξαντλήσουν τη σχεσιακότητα ή να εγγυηθούν αμετάκλητα την ισότητα.
Συνιστούν σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το αγαθό των προθέσεών τους, εγγραφές προνομίων και πυκνώματα
πολιτισμικών νοημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο συμβάλλουν καθοριστικά, αν και όχι αποκλειστικά, στην αναπαραγωγή αυτών των
συγγενικών σχέσεων, επιθυμιών και ενσώματων εμπειριών, οι οποίες νοούνται «νόμιμες» (Χαλκίδου, 2018)· στη θέσπιση των
διαθέσιμων οντολογικών σχημάτων διανοητότητας (Butler, 2011 σελ. 170). Ακόμα κι όταν αποδίδουν δικαιοσύνη, προστατεύουν
την ευαλωτότητα, διευρύνουν την αναγνώριση ή επαναδιατυπώνουν τη συμπερίληψη. Η ιδέα πως ένας αφηρημένος κανόνας θα
επιβάλλει την ουσιαστική συνδιαμόρφωση και τη συναίνεση στις σχέσεις γονέων-τέκνων είναι μια αφελής, πολιτικά αμφιλεγόμενη
ιδέα. Αυτό που ωστόσο θα κάνει ένας κανόνας είναι να αντηχήσει, να εντατικοποιήσει τις μεροληψίες, στη βάση των οποίων
θεσπίστηκε.
Η υπεράσπιση μιας θέσης όπως αυτή της γυναίκας-μάνας είναι γενικότερα, και ειδικότερα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
ζητήματος, ιδιαιτέρως περίπλοκη υπόθεση. Η θέση βρίσκεται προσδεμένη σε ιστορίες καταπίεσης, φυσικοποιημένων έμφυλων
ρόλων, θεσμικής, κοινωνικής και πολιτικής βίας, ετερογενών ανταγωνιστικών κινημάτων. Η ίδια θέση στο σύγχρονο ελληνικό
συγκείμενο συνδέεται με ζητήματα ανοιχτά όπως η γυναικοκτονία (Βουγιούκα, 2019), η κουλτούρα του βιασμού, όλο και πιο
πυκνά αιτήματα ενάντια στις αμβλώσεις (Βουγιούκα, 2020). Από μια φεμινιστική σκοπιά προτείνω πως οφείλουμε να
διερωτηθούμε κριτικά τι υπερασπίζουμε από αυτή τη θέση. Αυτό είναι ένα εγχείρημα a priori απορητικό, στον βαθμό που για μια
γυναίκα η υπεράσπιση του ρόλου της ως μάνας χρειάζεται να γίνει με όρους που δεν την καθηλώνουν ουσιοκρατικά σε αυτή
θέση· με όρους που διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες για την υλική πραγματικότητα της μητρότητας και την ίδια στιγμή δεν
αντιλαμβάνονται αυτή την πραγματικότητα ως προνομιακό πεδίο της γυναίκας ή φυσική αποστολή της (και άρα
διαφοροποιούνται επαρκώς από συντηρητικούς λόγους που σκανδαλίζονται στην ιδέα της συνεπιμέλειας, ακριβώς γιατί θεωρούν
τη φροντίδα του οίκου γυναικεία υπόθεση).34 Υποστηρίζω πως, αν δεν αντισταθούμε35 στην πρόσδεση των σωμάτων μας στην
αναπαραγωγή και στον οίκο, συμμαχούμε με τον λόγο του σεξισμού, της πατριαρχίας (Franke, 2009, σσ. 30-38) και της
κουλτούρας του βιασμού, των οποίων η αντιδραστική ατζέντα φαίνεται να πυκνώνει.36 Ακριβώς επειδή, όπως παρατηρεί η
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Τσάντρα Ταλπάντε Μοχάντι (Chandra Talpade Mohanty), «το φύλο δεν αποκαλύπτεται μόνο, αλλά εξίσου παράγεται από τον
φεμινιστικό λόγο» (Mohanty, 2006, σελ. 477), εδώ μάλλον η πολιτική απόκριση περιλαμβάνει μια απορητική εμμένεια
(Colebrook, 2000, σσ. 8-11).
Σε αυτό το πλαίσιο, το εγχείρημα της συμπερίληψης μιας καταστατικής ευαλωτότητας, αυτής του ανήλικου ανθρώπου στη
συζήτηση για τη «συνεπιμέλεια», και η προβληματοποίηση τόσο της παιδοκεντρικότητας, η οποία εντατικοποεί τη φυσικοποίηση
των έμφυλων ρόλων εντός του οίκου, όσο και της «γονεϊκόκεντρικότητας», η οποία μετατρέπει τις σχέσεις σε ιδιοκτησία, συνιστά,
ενδεχομένως, μια στρατηγική αφετηρία. Το ανήλικο τέκνο, εννοιολογημένο ως καταστατικά εξαρτημένο υποκείμενο, θα μπορούσε
να κινητοποιήσει τη συμπερίληψη στο δίκαιο μιας υποκειμενικότητας η οποία παραμένει πάντα εκπροσωπούμενη από ενηλίκους
που δρουν και μιλούν για λογαριασμό της, διανοίγοντας ερωτήματα όπως: Ποιος/α και σε ποια βάση διατυπώνει τις ανάγκες και
τις επιθυμίες ενός ανήλικου προσώπου; Ή πώς η καταστατική του ευαλωτότητα (Butler, 2004, σσ. 23-29) μας κινητοποιεί να
σκεφτούμε από ποια νεοφιλελεύθερα φαντασιακά δομείται η αυτονομία του υποκειμένου του δικαίου (Butler & Athanasiou,
2013, σσ. 1-9, 136) και πώς η καταστατική εξάρτηση του υποκειμένου θα μπορούσε να κινητοποιήσει άλλου είδους αιτήματα από
το οικογενειακό δίκαιο (Fineman, 2004, σσ. 33-44);37 Κατανοώντας το συμφέρον του τέκνου με έναν τέτοιο τρόπο, μπορούμε,
μεταξύ άλλων, να δούμε ανοιχτούς τρόπους εννοιολόγησης της συγγένειας και της ανατροφής ενός παιδιού, οι οποίοι δεν
δεσμεύονται από τους καταναγκασμούς του «ιδανικού» της πυρηνικής οικογένειας. Υποστηρίζω πως με αυτό τον τρόπο και σε
αυτό τον τόπο βρίσκονται οι πολιτικές συμμαχίες ενάντια σε ένα εξόφθαλμα συντηρητικό, σεξιστικό, αντιδραστικό θεσμικό
πλαίσιο.

Το άρθρο αυτό ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια της γενναιόδωρης συμπερίληψής μου σε συλλογικές συζητήσεις που αφορούσαν τις
πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, για την οποία ευχαριστώ θερμά την Ειρήνη. Ευχαριστώ θερμά την Αθηνά, την Αλίκη, τον
Δημήτρη, την Έλλη, τη Μελίνα, την Ντιάνα για τις συζητήσεις μας πάνω σε ζητήματα που άπτονται πτυχών της νομικής πρακτικής,
της γονεϊκότητας, της σχεσιακότητας και της προσέγγισης μιας κριτικής, αναστοχαστικής φεμινιστικής θέσης.

Σημειώσεις
1 Η γονική μέριμνα συνιστά λειτουργικό, προσωποπαγές δικαίωμα. Σύμφωνα με τη νομική θεωρία, το λειτουργικό δικαίωμα
αποτελεί εξουσία και ταυτόχρονα υποχρέωση του προσώπου, ενώ ο προσωποπαγής χαρακτήρας του δεν επιτρέπει, για
παράδειγμα , τη μεταβίβασή του ή την παραίτηση από αυτό. Από αυτή την κατηγοριοποίηση του δικαιώματος στη γονική
μέριμνα θα μπορούσε να ξεκινά και ένα φεμινιστικό επιχείρημα, το οποίο αντικρούει την «εύνοια» ή το «προνόμιο» των
μανάδων στην επιμέλεια των τέκνων. Η συνήθης ανάθεση της φροντίδας των τέκνων στις μητέρες δεν είναι καθόλου άσχετη με τον
καταμερισμό των έμφυλων ρόλων που επιφυλάσσεται στις γυναίκες από την κοινωνία, τους θεσμούς και το δίκαιο στο σύνολό
του. Η γονική μέριμνα δεν συνιστά ένα «απλό» δικαίωμα, όπως για παράδειγμα το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας ενός

144 | φεμινιστιqά

ακινήτου, αλλά αποτελεί επίσης υποχρέωση, συνεπάγεται καθημερινά και συστηματικά βάρη, και άρα ο λόγος περί προνομίου
των «μανάδων» αποτελεί δίχως άλλο κατάχρηση και μια αντιδραστική, σεξιστική ρητορική, η οποία παραβλέπει προκλητικά τις
ευθύνες που επωμίζονται στη συντριπτική τους πλειονότητα οι γυναίκες-μητέρες στην ελληνική κοινωνία.
2 Το 1983 με τον νόμο 1386/1983 αναμορφώνεται το οικογενειακό δίκαιο προς μία σαφώς προοδευτικότερη κατεύθυνση και υπό
την πίεση των γυναικείων-φεμινιστικών κινημάτων. Με τη μεταρρύθμιση εισάγονται κρίσιμες τομές, όπως η τυπική ισότητα των
συζύγων –αν και, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, αυτή η ισότητα του οικογενειακού δικαίου προκύπτει σε κρίσιμα σημεία
αρκετά «μεροληπτική»– ή η κατάργηση του θεσμού της πατρικής εξουσίας, βλ. ενδεικτικά Κουνούγερη-Μανωλεδάκη (2003, σελ.
225) και Παπαδοπούλου-Κλαμαρή (2020, σελ. 1.209).
3 Η κατά γράμμα παράθεση των διατάξεων επιλέχτηκε στον βαθμό που, κατά την άποψή μου, ο δημόσιος διάλογος γύρω από τη
«συνεπιμέλεια» χαρακτηρίστηκε από μια διάχυτη έλλειψη ακρίβειας σε σχέση με τις προϊσχύουσες και τις νέες ρυθμίσεις. Το
«ομιχλώδες» των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτέλεσε κυβερνητική τακτική, η οποία ετεροπροσδιόρισε καθοριστικά και τις
πολιτικές ‒και κάποιες φεμινιστικές‒ αντιδράσεις σε αυτό. Προτείνω μια πιο σχολαστική ανάγνωση των ρυθμίσεων σε
αντιπαραβολή (προϊσχυουσών και νέων), η οποία θα επιμένει προσεχτικά στις διαφορές, κατανοώντας πώς ακριβώς υλοποιεί την
ανισότητα ο νέος νόμος.
4 Παρ’ όλα αυτά, αρκετές δικαστικές αποφάσεις δεν ακολουθούν αυτό τον ερμηνευτικό δρόμο. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις στις
οποίες η γονική μέριμνα εξειδικεύεται διαφορετικά ή κατανέμεται μεταξύ των γονέων (Παντελίδου, 2021, σσ. 3-6).
5 Εδώ η γραμματική της εμπρόθετης δράσης-επιλογής αρχίζει να εμφανίζει ανακρίβεια. Θέλω να πω πως η νομική μεταρρύθμιση
αναφέρεται σε ετεροφυλόφιλους συζύγους που κάποια στιγμή αποφάσισαν να αναγνωρίσουν τη συντροφική τους σχέση και να
κάνουν παιδιά στο πλαίσιό της. Αυτές οι «επιλογές» δεν συνεπάγονται ελεύθερη διαμόρφωση του πλαισίου ανατροφής των
παιδιών από τα δύο υποκείμενα-συντρόφους. Οι ρόλοι τους εντός μιας πυρηνικής οικογένειας διαγράφονται σε μεγάλο βαθμό
από τις ηγεμονικές πολιτισμικές σημασίες αναφορικά με το φύλο, τη συγγένεια, την οικογένεια, μέρος των οποίων αναπαράγει και
το δίκαιο (Αθανασίου, 2003 σσ. 9-12). Ωστόσο, αυτό που επιθυμώ εδώ να υπογραμμίσω είναι πως αυτή η παράδοξη «επιλογή»
(διαμορφωμένη όπως είναι από ένα σύμπλεγμα κανονιστικών πολιτισμικών σημασιών), αυτή η αρχική πρόθεση και επιθυμία των
συντρόφων να αναλάβουν από κοινού το μεγάλωμα ανήλικων ανθρώπων, είναι μια καταλληλότερη και δικαιότερη αφετηρία, στο
εδώ και τώρα, στάθμισης του τρόπου κατανομής της φροντίδας συγκριτικά με τη βιολογική «αλήθεια» και τους δεσμούς αίματος.
6 Η νομική θεωρία φαίνεται να προβληματίζεται, ενόψει και του σχεδίου νόμου, αναφορικά με την αιτία ανάθεσης της άσκησης
της γονικής μέριμνας στις μητέρες, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Σύμφωνα με μία θέση, αυτή η συνήθης
έκβαση αποδίδεται σε πρακτική της νομολογίας (Σταμπέλου, 2021, σελ. 386). Σύμφωνα με μία άλλη θέση, ενδεχομένως αυτή η
νομολογιακή πρακτική αποτρέπει σχετικές διεκδικήσεις από την πλευρά των ανδρών-πατέρων των ανηλίκων (ΠαπαδοπούλουΚλαμαρή, 2020, σελ. 1.210). Άλλες απόψεις φαίνεται να βλέπουν λίγες περιπτώσεις ανδρών-πατέρων να διεκδικούν την άσκηση
της γονικής μέριμνας και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων τόσο μετά τη λύση του γάμου όσο και κατά τη διάρκειά του
(Κοτζάμπαση, 2021, σσ. 390-391˙ Φουντεδάκη, 2021, σελ. 1.214), συνδέοντας μάλιστα τη διεκδίκηση της άσκησης της γονικής
μέριμνας εκ μέρους των πατέρων με την υποχρέωση καταβολής διατροφής (Κοτζάμπαση, 2021, σελ. 393). Η ενδελεχής ποσοτική
και ποιοτική μελέτη της παραπάνω νομολογιακής τάσης αποτελεί κρίσιμη πτυχή του ζητήματος και θα έπρεπε να έχει προηγηθεί
της όποιας πρότασης μεταρρύθμισης, στον βαθμό που ένα πρόβλημα δεν μπορεί να ονομαστεί τέτοιο, να αιτιολογηθεί και να
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αντιμετωπιστεί δικαιοπολιτικά, αν δεν κατανοούνται όσο το δυνατόν πληρέστερα και αναλυτικότερα οι παράμετροί του. Με άλλα
λόγια, στην περίπτωση του νόμου 4800/2021 δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για τεκμηριωμένη πολιτική.
7 Αυτή η κάπως μεταφυσική διατύπωση τίθεται σε εισαγωγικά στον βαθμό που επιχειρεί να συνομιλήσει κριτικά με τις κλασικές
μεθόδους ερμηνείας (γραμματική, ιστορική / υποκειμενική, συστηματική, τελολογική), οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και έχουν
εκλεπτυνθεί από τη θεωρία του ηπειρωτικού δικαίου και εφαρμόζονται από τη νομολογία. Ειδικότερα, στην περίπτωση του
Αστικού Κώδικα, η τελολογική ερμηνεία των διατάξεων, μέσα από την οποία αναδεικνύεται το πνεύμα του νόμου, η λεγόμενη ratio

legis, αποτελεί κρίσιμη πτυχή της ερμηνευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κρατούσα και στην ελληνική θεωρία άποψη. Ένα
από τα ερωτήματα που με απασχολούν εδώ είναι πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε αυτή τη «σκοπιμότητα» όχι ως
μεταφυσικό νόημα στο οποίο αναφέρεται ο κανόνας δικαίου, αλλά ως δυναμικό περιεχόμενο, με υλικές διαστάσεις. Η
φεμινιστική σκέψη και η κουήρ θεωρία είναι σε θέση να προσφέρουν τα κριτικά εργαλεία για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η κλασική
μεθοδολογία ερμηνείας του δικαίου και υπάρχει και διαμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις, παράγοντας πάγιους τρόπους
ερμηνείας. Στον βαθμό αυτό, μια φεμινιστική προσέγγιση δεν μπορεί να την αγνοεί ως διαδικασία. Ωστόσο, μια
αντιουσιοκρατική θεώρηση αυτού του «πνεύματος» του νόμου είναι σε θέση να αναδείξει τόσο την εμπεδωμένη σημασία που
απηχεί κάθε ερμηνεία του κανόνα όσο και τη δυναμικότητα των κανονιστικών σημασιών (σε αυτή τη βάση προσφέρονται
διαφορετικές κριτικές πραγματεύσεις του κανονιστικού νοήματος μιας διάταξης και της νομικής ερμηνείας, βλ. ενδεικτικά
Δουζίνας και Warrington, 1996, σσ. 61-66 και Izzo, 2010, σσ. 42-45.
8 http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=14616
9

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=19720d08-12e1-421f-9756-

ad2100bb4f18
10 Αξίζει εδώ να επισημανθεί πως για την περίπτωση που οι γονείς θα προβαίνουν σε συμφωνία αναφορικά με τη γονική μέριμνα
ο νόμος 4800/2021 επιλέγει να απαριθμήσει ενδεικτικά την ανάθεση στον ένα γονέα: «ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον
ένα από αυτούς», και όχι να επιμείνει σε μια λογική εξειδίκευσης της από κοινού φροντίδας του τέκνου. Αυτή η, έστω ενδεικτική,
προτεραιότητα που αποτυπώνεται στο γράμμα του νόμου δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με τη στόχευση του σχεδίου
νόμου.
11 Στη συνέχεια σχολιάζεται αναλυτικότερα η συγκεκριμένη αόριστη έννοια του συμφέροντος του τέκνου και ο ειδικός τρόπος με
τον οποίο αυτή εξειδικεύεται από τον νέο νόμο. Το συμφέρον του τέκνου ως αόριστη έννοια έχει εννοιολογηθεί και έχει
αξιοποιηθεί συχνά με τρόπο ιδιαίτερα συντηρητικό (για παράδειγμα, ομοφοβικές αντιδράσεις «ηθικού πανικού» στο αίτημα
τεκνοθεσίας από ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα). Εδώ με ενδιαφέρει η διερεύνηση μιας εννοιολόγησης, η οποία θα ενισχύει την κατανόηση του
ανήλικου τέκνου ως μιας από τις κρίσιμες, ευάλωτες θέσεις / υποκειμενικότητες που εμπλέκονται στο ζήτημα της άσκησης της
γονικής μέριμνας, και η οποία θα αντιμετωπίζει τη γονεϊκότητα ως τρόπο «σχετίζεσθαι» και όχι με όρους «ιδιοκτησιακούς».
12

Αυτή

τη

στάθμιση

υποστηρίζει

και

η

Εταιρεία

Οικογενειακού

Δικαίου

σε

ανακοίνωσή

της:

http://www.eod.gr/notices/item/177-oi-theseis-tis-eod-epi-tou-nomosxediou-tou-ypourgeiou-dikaiosynis-sxetizomenou-metin-syn-epimeleia-teknon.
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13 Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νέος νόμος επιλέγει για την πιο κρίσιμη διάταξή του μια τόσο αφηρημένη διατύπωση, όταν, την ίδια
στιγμή, δεσμεύει τον/τη δικαστή, εξειδικεύοντας αόριστες έννοιες όπως το συμφέρον του παιδιού και εισάγοντας τεκμήριο
επικοινωνίας. Ωστόσο, οι αόριστες έννοιες δεν είναι, στην πραγματικότητα, τόσο «αόριστες», όσο η διατύπωση «από κοινού και
εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας». Αντιθέτως, συνιστούν σημαντικό στοιχείο του γράμματος και της λογικής που διαπνέει τον
Αστικό Κώδικα και την εφαρμογή του, έχουν δε εκλεπτυνθεί όσον αφορά το περιεχόμενό τους μέσα από πολλές αναφορές στη
θεωρία και τη νομολογία και άρα δεν συνιστούν δικαιικές ασάφειες, αλλά προσφέρουν στον/στην εφαρμοστή/ρια των
ρυθμίσεων «ερμηνευτικό χώρο».
14 Ενδεικτικά, η ανακοίνωση 81 γυναικείων οργανώσεων για το ζήτημα της συνεπιμέλειας και τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτει
θύματα ενδοοικογενειακής βίας: https://tomov.gr/2021/05/16/ekklisi-na-aposyrete-to-nomoschedio-poy-kathista-tin/.
15 Ενδεικτικά: https://tomov.gr/2021/05/16/ekklisi-na-aposyrete-to-nomoschedio-poy-kathista-tin/, https://diotima.org.gr/dtto-kentro-diotima-gia-ti-synepimeleia/.
16 Εδώ και ένα χρόνο οι σφοδρές αντιδράσεις των γυναικείων οργανώσεων στην επικείμενη μεταρρύθμιση προκάλεσαν
σεξιστικές

αντεγκλήσεις

από

ομάδες

«οργανωμένων

μπαμπάδων»:

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=1381869065491493&id=176562249355520. Αποδέκτριες στοχοποίησης ήταν και μέλη της νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής και νομικοί, οι οποίες εξέφρασαν ενστάσεις για το κανονιστικό περιεχόμενο των νέων διατάξεων και τη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε.
17 Βλ. σημείωση 1.
18 Σύμφωνα με δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, οι ομάδες οργανωμένων μπαμπάδων παραδέχονται ανοιχτά σε εκδηλώσεις τους πως
ήταν οι μοναδικοί συνομιλητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου, αποκλειόμενων άλλων φορέων
και οργανώσεων: https://thepressproject.gr/nomoschedio-gia-ypochreotiki-synepimeleia-me-dialogo-mono-me-to-lobi-pou-tinypostirizei/. Παρόμοιοι υπαινιγμοί για ύποπτες πολιτικές πιέσεις και εξυπηρετήσεις συμφερόντων έγιναν και από τη βουλευτή της
ΝΔ,

Μαριέττα

Γιαννάκου:

https://www.efsyn.gr/politiki/boyli/294328_i-giannakoy-apodomei-kybernitiko-n/s-gia-ti-

synepimeleia.
19 Η έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης του νόμου 4800/2021 αναφέρεται σε έναν αμφιλεγόμενο όρο, τον όρο της «γονεϊκής
αποξένωσης», τον οποίο διαφημίζουν ιδιαιτέρως οι υποστηρικτές του και τον οποίο υιοθέτησε και ο υπουργός Δικαιοσύνης:
https://www.youtube.com/watch?v=w0BiHcU4kxs. Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου η γονεϊκή αποξένωση αποδόθηκε σε
μνησίκακες μητέρες που απομακρύνουν τα παιδιά από τους πατέρες τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να αγνόησε,
μεταξύ άλλων, και τις κατατεθειμένες θέσεις της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, η οποία σε σχετική επιστολή της δεν
αναφέρεται

στον

όρο:

https://psych.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΓΙΑ-

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ-ΔΙΚΑΙΟ….pdf, ενώ υπογραμμίζει την ετερογένεια των συνθηκών, των σχέσεων και των
οικογενειών, τις οποίες ρυθμίζει το δίκαιο της γονικής μέριμνας και την οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη μια μεταρρύθμιση. Η
παιδοψυχίατρος Κωνσταντίνα Λαδοπούλου σε σχετικό άρθρο της αναλύει, μεταξύ άλλων, την παραπλανητική έκταση η οποία
δόθηκε στο λεγόμενο «φαινόμενο της γονεϊκής αποξένωσης» (2021, σσ. 395-396).
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20 Στα σοβαρά νομοτεχνικά λάθη και παραλείψεις του σχεδίου νόμου αναφέρεται η καθηγήτρια Αστικού Δικαίου του Τμήματος
Νομικής

του

ΑΠΘ,

Κατερίνα

Φουντεδάκη,

σε

άρθρο

της

στον

ημερήσιο

Τύπο:

https://www.kathimerini.gr/society/561303364/synepimeleia-vreite-ta-lathi/?
fbclid=IwAR0geSEAo8Pjuk6PGkeRSGn7EW6a55oc50pzI6EIbMnb1vw4fPBxtVrPnFQ.
21 Αξίζει να σημειωθεί πως διαφορετική πρόβλεψη για το επώνυμο γίνεται στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης. Σύμφωνα
με το άρθρο 10 του νόμου 4356/2015 για το σύμφωνο συμβίωσης, αν η δήλωση επωνύμου των επιγενόμενων τέκνων
παραλειφθεί πριν τη σύναψη του συμφώνου, το τέκνο αποκτά σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο
γονέων του. Σε αυτή την περίπτωση οι διαφορετικές ιστορικο-πολιτικές καταβολές των δύο θεσμών αποτυπώνονται εύγλωττα. Το
ζήτημα της αλλαγής του επωνύμου των τέκνων σε περίπτωση γάμου και σε μεταγενέστερο χρόνο (π.χ. με την προσθήκη του
επωνύμου της μητέρας) έχει πολλαπλά απαντηθεί αρνητικά από σχετικές οδηγίες του υπουργείου εσωτερικών (βλ. για π.χ.
https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/tadk282-06042017.pdf. Σύμφωνα με τη διοίκηση ο
αμετάκλητος χαρακτήρας της δήλωσης, δεν επιτρέπει τη μεταβολή της γνώμης στο ζήτημα αυτό ούτε μετά την τέλεση του γάμου,
έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε σύγχυση ή αβεβαιότητα ως προς το επώνυμο των τέκνων. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1913/2019) για την αλλαγή του επωνύμου ανήλικου τέκνου η αρμόδια διοικητική αρχή οφείλει
να αποφαίνεται αιτιολογημένα μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων όπου εκτίθενται οι σοβαροί λόγοι που επιβάλουν αυτή την
αλλαγή.
22 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μια πολύ συχνή αντίδραση σε μια ενδεχόμενη προτεραιοποίηση του διπλού επωνύμου από τον
νόμο: «Πόσα επώνυμα θα έχει δηλαδή το παιδί και πόσα θα αποκτήσουν οι απόγονοί του;» Νομίζω αντιδράσεις όπως η
παραπάνω είναι χαρακτηριστικές της φυσικοποιημένης λογικής που επιβάλλουν οι πατριαρχικές καταβολές του οικογενειακού
δικαίου. Η νομοθεσία, όπως άλλωστε και η πολιτική, δεν διαπερνάται από μοναδικές λύσεις και αναγκαίες τεχνικότητες. Ειδικά
όταν αυτές οι λύσεις υπαγορεύονται από προβλήματα «απλώς» πρακτικά, κάποια βία έχει επιβάλει αυτό το αδιαπραγμάτευτο του
επουσιώδους, «τεχνικού» του προβλήματος. Το όνομα και το επώνυμο, όπως αποδείχτηκε και από τη σχετική αγωνία του νόμου
4800/2021, είναι μείζονος σημασίας ζητήματα για ένα πατριαρχικό σύστημα συγγένειας, που δομείται κατά κανόνα στη βάση
δεσμών αίματος και προτεραιοποιεί την πατρογραμμική καταγωγή.
23 Η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέφρασε ενστάσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αν και οι
διαφωνίες της θα χαρακτηρίζονταν τουλάχιστον μετριοπαθείς δεδομένων των κανονιστικών ασαφειών του νόμου 4800/2021:
https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/οι-θέσεις-της-ολομέλειας-για-τις-αλλαγές-στο-οικογενειακό-δίκαιο?
fbclid=IwAR2V23M4TEpQd9hbyKc9b7R3rcq7zzu_9j0g-UYE-GMGMdIJ2Xzfg4ItdpY. Οι ενστάσεις της ολομέλειας στο ζήτημα της
εισαγωγής τεκμηρίου επικοινωνίας συγκλίνουν στην άποψη πως ο νόμος δημιουργεί ή υπονοεί δύο κατηγορίες γονέων: εκείνες
που θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες του παιδιού και εκείνους που στη βάση της διακριτικής τους ευχέρειας θα ψυχαγωγούνται
μαζί του.
24 Αναλυτικά για την επικοινωνία με τους δύο γονείς, την εναλλασσόμενη διαμονή, την ισόχρονη επιμέλεια και την επίπτωσή τους
στην ψυχική υγεία του τέκνου, βλ. ενδεικτικά το άρθρο της Κωνσταντίνας Λαδοπούλου, «Συνεπιμέλεια» και ψυχική Υγεία των

παιδιών, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, Απρίλιος 2021, Νομική Βιβλιοθήκη, σσ. 394-397, όπου
παρουσιάζονται και οι θέσεις της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.
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25 Εύστοχα κατά την άποψή μου σημειώνει εδώ η Κατερίνα Φουντεδάκη πως ποσοτικά τεκμήρια ή ποσοστά ο Αστικός Κώδικας
εισήγαγε ως τώρα μόνο αναφορικά με περιουσιακά δικαιώματα και αξιώσεις, για παράδειγμα, κληρονομικά δικαιώματα,
συμμετοχή στα αποκτήματα: https://www.youtube.com/watch?v=l7PVe6A_5HA.
26 Το σύνολο του χρόνου επί του οποίου υπολογίζεται το ένα τρίτο παραμένει θολό σε ποιον ακριβώς χρόνο αναφέρεται. Αυτό
σχολιάζει και η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην ανακοίνωσή της: https://www.dsa.gr/νέα/
ανακοινώσεις/οι-θέσεις-της-ολομέλειας-για-τις-αλλαγές-στο-οικογενειακό-δίκαιο?
fbclid=IwAR2V23M4TEpQd9hbyKc9b7R3rcq7zzu_9j0g-UYE-GMGMdIJ2Xzfg4ItdpY.
27 Αυτό το υπαινικτικό άνοιγμα σε τρίτους, με τους οποίους δεν υπάρχουν σχέσεις αναγνωρισμένες από τον νόμο, προκαλεί το
ενδιαφέρον, στον βαθμό που οι παραδοσιακές, αναγνωρισμένες σχέσεις συγγένειας ως νόμιμες βάσεις δικαιωμάτων /
διεκδικήσεων φαίνεται να γίνονται αντικείμενο επίκλησης, μόνο όταν έμφυλες και σεξουαλικές «αναταραχές» βρίσκονται προ των
πυλών: για παράδειγμα, η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ή η τρανς γονεϊκότητα. Αντιθέτως, όταν αυτό που πρόκειται να
ενισχυθεί είναι η ετεροκανονικότητα και το συμπεριλαμβανόμενο σε αυτήν αντρικό προνόμιο, υπάρχει μεγαλύτερη ανοιχτότητα
στη συμπερίληψη τρίτων, μη συγγενών, μη αναγνωρισμένων σχέσεων κτλ. Αυτή η ανοικτότητα δεν προκαλεί τις ίδιες δογματικές
εντάσεις και «ηθικά» σκάνδαλα, με αυτά που θα προκαλούσε, για παράδειγμα, η διεκδίκηση δύο γυναικών να μεγαλώσουν μαζί
ένα παιδί. Φυσικά, και δεδομένου ότι ο νόμος ως κείμενο διαθέτει δυναμική κανονιστική σημασία, επειδή εδώ το φύλο του
«τρίτου» δεν σημειώνεται, θα μπορούσε, υποθέτω, να αφορά και τον νυν ομόφυλο σύντροφο του γονέα, με τον οποίο δεν
διαμένει το τέκνο.
28 Με τον πιο κυνικό τρόπο ο βουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Μιχαήλ Λοβέρδος ισχυρίζεται πως ένας σύζυγος κακοποιητής, ακόμα κι
«αν έδερνε τη γυναίκα του», έχει δικαίωμα να έχει σχέση με το παιδί, γιατί «το παιδί έχει ανάγκη και τους δυο του τους γονείς»,
βλ. ομιλία Ιωάννη Μιχαήλ Λοβέρδου στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο
«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου»:
https://www.youtube.com/watch?v=lrjnOqibPLA στο 4:00΄-4:45΄.
29 Βλ. σχετικά και αναλυτικές παρατηρήσεις από τη σχετική Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/11644867.pdf.
30- Μόνο ύστερα από άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΑΚΕ 560/05-04-2021) η κυβέρνηση παρέδωσε επίσημα το σχέδιο της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Το γεγονός αυτό αποδέχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης στην ομιλία του στη Βουλή:
https://www.facebook.com/kostas.tsiaras.karditsa/videos/1111426056021497 στο 2:31΄-3:25΄.
31 Θα διακινδυνεύσω να υποστηρίξω ότι τα αδιαφανή κίνητρα και κριτήρια της μεταρρύθμισης θυμίζουν μια άλλη ιστορική
παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο: την εισαγωγή του «αυτόματου» διαζυγίου για μία ημέρα από την κυβέρνηση της Χούντας,
προκειμένου να διαζευχθεί ο Παπαδόπουλος.
32 Η μετάφραση από τα αγγλικά είναι δική μου.
33 Το πώς εννοιολογείται αυτή η επιλεγμένη συγγένεια σε αντιπαράθεση με τους εξ αίματος δεσμούς είναι, φυσικά, ένα μεγάλο
ερώτημα το οποίο δεν αναλύεται εδώ. Η Καθ Ουέστον (Kath Weston), πραγματοποιώντας εθνογραφική έρευνα σε οικογένειες
λεσβιών και γκέι ανδρών στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, εννοιολογεί σύνθετα αυτή την επιλογή
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συμπεριλαμβάνοντας διαστάσεις της όπως η αυτοδιάθεση, η δημιουργικότητα, η επινόηση, η κατανόηση της επιθυμίας, βλ.
Weston, 1997, σσ. 38-41.
34 Βλ. ενδεικτικά σχόλιο στο Διαδίκτυο: https://www.newsbreak.gr/apopseis/108452/synepimeleia/.
35 Και αυτό το πρώτο πληθυντικό έχει ήδη καταστεί καταχρηστικό.
36 Το άνοιγμα του ζητήματος της άμβλωσης συνιστά ένα από τα παραδείγματα της εντατικοποίησης αυτών των λόγων στο
ελληνικό συγκείμενο.
37 Στο έργο της αυτό η Μάρθα Άλμπερτσον Φίνεμαν (Martha Albertson Fineman) εστιάζεται στο βορειοαμερικανικό συγκείμενο
και διερωτάται πώς αυτό που η ίδια ονομάζει «αναπόφευκτη εξάρτηση» και αντιπαραθέτει στον ατομικισμό και στην αυτονομία
του υποκειμένου του δικαίου μπορεί να κινητοποιήσει διαφορετικά αιτήματα από το δίκαιο. Αν και διατηρώ ενστάσεις απέναντι
σε αυτά τα αιτήματα ‒άλλωστε, αφορούν ένα διαφορετικό πολιτισμικό, πολιτικό και δικαιικό συγκείμενο‒ και στην
εννοιολόγηση της εξάρτησης που επιχειρεί, και η οποία διαφέρει από την έννοια της «ευαλωτότητας» της Τζούντιθ Μπάτλερ
(Judith Butler), από την οποία εμπνέεται το επιχείρημά μου, θεωρώ την αφετηρία της μια εύστοχη χειρονομία αναστοχασμού των
ορίων του οικογενειακού δικαίου.
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Ermira Goro’s Walk

Hypatia Vourloumis

On 19 October 2020, choreographer and dancer Ermira Goro began “The Walk” in the city centre of Athens. This durational
performance entailed long daily walks, looping back and forth along the route of “The Grand Walk” (Ο Μεγάλος Περίπατος), an
urban redesign of the city centre inaugurated in the summer of 2020 amid the Covid-19 pandemic. A highly controversial
municipal project overseen by current mayor Kostas Bakoyannis, “The Grand Walk” extends from Omonia Square to the
Kalimarmaro Olympic marble stadium, and traces the main avenues and squares of neoclassical Athens, primarily the 19thcentury neoclassical buildings along Panepistimiou Street, Syntagma Square and the parliament, and the avenues surrounding
the Zappeion Gardens. Goro’s “The Walk” along the route of “The Grand Walk” ended on 17 November 2020 and lasted for a
total of 30 consecutive days.

What endures and what questions emerge from Goro’s performance? In an interview, Goro expressed the importance that “The
Walk” take place without an audience and largely unbeknown to the public.1 This invisibility problematises the common
economic and social structures that determine the consumption of performance, and highlights the strenuous work and daily
grind that often go unnoticed, and unremunerated, in the production and reproduction of artistic labour. Thus, Goro’s walk was
an insistent and repeated doing that means and produces “nothing” in terms of the market and larger spheres of exchange
value. Paradoxically, this walking as a doing of “nothing” of choreographic and artistic value is bound up with the doing of “The
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Grand Walk” by the municipality as one of supposed increased cultural, social and urban value framed through the logics of
historical linearity and symbolism, gentrification and market speculation. This controversial urban project, largely decried by the
Athenian public as an ugly and unnecessary city plan in which money was wasted on a dysfunctional, traffic-inducing redesign of
the city centre, seemingly serves no purpose except to glorify a past neoclassical “greatness” so as to move funds and fulfil
contracts. While the number of deaths increased as she walked, as hospitals were overstretched and underfunded, and people
“did time” under lockdown and quarantine, Goro shared with me her silent speculations: “Where does my walk lead to? Where
does ‘The Grand Walk’ go and what does it aspire to?” Her own ruminations on this walk to nowhere, back and forth, entailed
larger questions about extended time, presence and contemplation; the inner workings of social and cultural reproduction; the
work designated as essential in times of biopolitical crisis; the economic and social inequities further exposed by the pandemic;
the lack of support for cultural and art workers under lockdown conditions; and economic “scarcity” coupled with the audacious
and shocking waste of public funds.
As she walked alone, as the days and hours rolled on, Goro deepened her questions surrounding artistic survival and
sponsorship, “career” and “reward.” And as she began to feel physical pain and exhaustion, she further meditated on the
relationship between artistic purpose and expression, completion and incompletion, silence and invisibility, and just got on with
it, “it” being here “nothing” more than walking, a keeping on keeping on. She wondered: Can the art of endurance push the
limits of performance practice without an audience? How was this everyday practice related to life in quarantine without a fixed
aim or direction? In our interview Goro concluded: “Nowhere is a somewhere else.”

Although not intentional, Goro’s walk without an audience created different publics. The few friends who knew of her project
would occasionally join her, walking alongside her in silence. Some of those friends told others, visitors to the city who could
walk with her, meet her for the first time, again in silence. But because Goro mostly walked on her own for hours back and forth
along the same route, she began to notice and be noticed by those who also found themselves on that same route every day.
People without fixed homes, workers in the surrounding stores and kiosks, daily commuters and passers-by, street cleaners. And
as the days and hours grinded on, curious glances and greetings were shared. Fleeting friendships and resonances emerged
(see the image of a child she met on the route who joined her for a while and the words on the child’s t-shirt).
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Goro expressed how she began to re-see the architecture of the city centre by way of her choreography of going nowhere, to
notice the appearance and disappearance of different publics and demographics according to different spaces. She began to
attune herself to what she describes as the “beautiful chaos” of the city centre; sensing, observing and meditating on the details
of urban surfaces, the tarmac, pavements, pollution and dirt, walls, cracks, the changing surfaces of the urban and human body.
She asked me: “How much do you need to walk to really see things?”
In her book Ricanness: Enduring Time in Anticolonial Performance, Sandra Ruiz critically engages with the “continual
performance of bodily endurance against US colonialism, unfolding via aesthetic interventions in time.”2 Ruiz’s analyses of the
work of Puerto Rican artists and revolutionaries who propel different measures of time through performances of aesthetic
endurance are useful for “other sites under siege,” including a debt-ridden Greek context and Goro’s own durational
performance.3 Ruiz’s problematising of linear historical and mechanical time by what she terms colonial “temporal looping” is
echoed in Goro’s loops and the ways in which “the aesthetic helps us … do our time in life differently, within varying velocities.”4
Following Ruiz we can ask: How to endure the “Grand Walk” and its temporal projections (marked by its supposed return to and
highlighting of the greatness of a neoclassical past that supposedly informs a great future, and where the historical fact that
neoclassicism was a Northern European invention and aesthetic exported to Greece in the 19th century is conveniently
ignored?). How is living in this country to endure ongoing forms of colonisation, crises and injustices, “and how to counter the
demands of ‘capital time’ or … colonial time, through variations of time itself?”5 If living in Athens is an exercise in daily
endurance and persistence, then Goro’s aesthetic of endurance reveals the ways “different political velocities may help us press
pause on linearity, the horological event, consecutive narrative structures, historiography, and chronology.”6 Both Ruiz and Goro
reveal how “the aesthetic teaches us about bearable ways of ‘doing time’ with our own bodies under subjugation,” resisting any
simple testament to notions of resolution, completion and redress via performed exhaustion, negation and incompletion.7
The final day of “The Walk” coincided with another looping temporal event, that of the annual demonstration held in the city
centre commemorating the student uprising against the US-backed Greek junta on 17 November 1973. Due to social distancing
measures, the demonstration’s choreography entailed striking differences to the usual organising of the marches held on this
date. People stood along the avenues of “The Grand Walk” masked and still, at equal distance from each other, in preparation
for their collective walk to parliament. Goro weaved through the statue-like demonstrators and flanks of riot police, and kept on
walking alongside the protestors as their formation began to move. As she strode along, things soon turned violent, and through
the stun grenades and tear gas, Goro’s walk necessarily picked up another velocity as she began to run.
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Footnotes
1 Interview conducted with the author on 9 April 2021. All the quotes of the artist are taken from this interview. For Goro’s larger
practice, see www.ermiragoro.com (images and videos of “The Walk” are forthcoming).
2 Sandra Ruiz, Ricanness: Enduring Time in Anticolonial Performance (New York: NYU Press, 2019), p. 25.
3 Ibid., p. 172.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 11.
6 Ibid., p. 10.
7 Ibid.
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Για ένα δικό της όνομα: Το φύλο της αριστερής μελαγχολίας. Για το βιβλίο ΤΙΝΑ, η ιστορία μιας
ευθυγράμμισης της Άντζελας Δημητρακάκη (Εστία, 2019)

Αθηνά Αθανασίου

Πώς να σε αποκαλέσω χωρίς να σου προσδώσω την ταυτότητα στην οποία θέλει να σε καθηλώσει ο νόμος του ονόματος. Και πώς
η επιθυμία μου να σε καλέσω με το όνομά σου επαναλαμβάνει ή αναταράσσει αυτό που λέει το όνομα για το υποκείμενο ως
ατελές και αμφιθυμικό αποτέλεσμα περιστάσεων αλλά και για τις περιστάσεις ως συνθήκη ύπαρξης του υποκειμένου. Το όνομα
μαρτυρεί πώς μας καλούν, μας αποκαλούν, μας φωνάζουν ή μας «βάζουν τις φωνές». Αυτό το δημόσιο μυστικό ασκείται πάνω
μας ακόμη κι όταν του αντιστεκόμαστε, αλλά και αστοχεί να μας κατονομάσει, σε μια επαναληπτική αλυσίδα, της οποίας το
μέλλον είναι εν μέρει πάντοτε ανοιχτό.
Στη λογοτεχνία της Άντζελας Δημητρακάκη, το όνομα παίζει με την ταυτότητα και ενίοτε την περιπαίζει, καθώς ονοματίζει κάποιο
τραύμα, συνήθως κάποια στοιχειωτική επιπλοκή της αγάπης. Το όνομα της Τίνας είναι ένα κύριο όνομα χωρίς κυριότητα. Η
πληγωτική ισχύς των ονομάτων παίρνει εδώ σάρκα και οστά στο διαβόητο ακρωνύμιο ΤΙΝΑ (“There is no alternative”, το δόγμα
του νεοφιλευθερισμού) που εξυφαίνεται ως πολιτική οικονομία των σωμάτων, ως νόμος και νομή του οίκου με όρους εθνικής και
οικογενειακής οικειότητας.
Το μυθιστόρημα της Δημητρακάκη παρακολουθεί την Τίνα, που «η ζωή της υπήρξε το ανάποδο της ανακάλυψης ότι το
προσωπικό είναι πολιτικό»: μια διανοούμενη της Αριστεράς, φεμινίστρια, αλλοπαρμένη κόρη, αποξενωμένη φίλη, μητέρα χωρίς
το περιβόητο «δίχτυ» επιβίωσης στην κρίση, που την έχει εγκαταλείψει η ιδέα του μέλλοντος ή που εκείνη ετοιμάζεται να την
εγκαταλείψει. Η Τίνα διαφεύγει της οικονομίας του παρόντος. Στην τελική ευθεία, αναταράσσει τις συντεταγμένες της
ευθυγράμμισης: τη νοσταλγία, την κληρονομιά, την αισιοδοξία. Επιβιώνει εδώ και καιρό της απώλειας της άλλης: «Και όταν η
Τίνα θα στρέψει τα μάτια στο κάθισμα του συνοδηγού και δεν θα δει την Κρήνη, όπως είχε την ελπίδα, θα θρηνήσει».
Το μυθιστόρημα αφορά την ποιητική και την πολιτική του χρόνου, το αδύνατο του πένθους και την επίμονη ατέλεια της
επανάστασης. Όπως έγραψε η ίδια η Άντζελα Δημητρακάκη: «Το ΤΙΝΑ είναι μια λογοτεχνική μεταφορά αυτού που ο Βάλτερ
Μπένγιαμιν αποκάλεσε κάποτε “αριστερή μελαγχολία”».1 Διαβάζοντας τον όρο αυτό, που ο ίδιος ο Μπένγιαμιν ποτέ δεν
διασαφήνισε πλήρως, και που μάλλον σηματοδοτούσε μια δική του αμφιθυμία, η Γουέντι Μπράουν έχει αναλύσει τη
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συντηρητική υφή της ναρκισσιστικής προσκόλλησης κάποιας Αριστεράς σε «ματαιωμένες υποσχέσεις και χαμένες πυξίδες», που
εκδηλώνεται ως νοσταλγία για τα ενοποιημένα αναλυτικά σχήματα και τα μεγάλα αφηγήματα του συνεχούς ιστορικού χρόνου. Ο
Ένζο Τραβέρσο, από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζει την παραγωγική διάσταση της πολιτικής μελαγχολίας, απηχώντας το
επιχείρημα της Τζούντιθ Μπάτλερ για τη μετασχηματιστική επενέργεια της απώλειας. Ας αναλογιστούμε τη σχέση ανάμεσα στην
αριστερή μελαγχολία και στο κουίρ πένθος. Γράφει ο Ντάγκλας Κριμπ (Douglas Crimp): «Και βέβαια ακτιβιστική δράση, αλλά
και πένθος: πένθος και ακτιβιστική δράση». «Τα φαντάσματα που στοιχειώνουν την Ευρώπη σήμερα», γράφει ο Τραβέρσο, «δεν
είναι οι επαναστάσεις του μέλλοντος, αλλά οι ηττημένες επαναστάσεις του παρελθόντος». Το μυθιστόρημα αυτό ανοίγει ένα χώρο
για να ιχνηλατήσουμε δυνατότητες του αριστερού φαντασιακού πέρα από τα στερεότυπα δίπολα «μελαγχολία-πολιτική» και
«ήττα-επανάσταση».
Η Άντζελα Δημητρακάκη ανέφερε σε συνέντευξή της ότι αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου τής έδωσε το γεγονός της
αυτοκτονίας του Βρετανού αριστερού θεωρητικού Μαρκ Φίσερ (Mark Fisher), συγγραφέα του Capitalist Realism: Is there no

alternative? (Καπιταλιστικός Ρεαλισμός: Υπάρχει άραγε εναλλακτική; ), τον Ιανουάριο του 2017. Αναφέρει μάλιστα ένα τραγικό
συμβάν λίγο πριν, όταν ο Φίσερ ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, όπου η ίδια διδάσκει. Σε
μια κατάμεστη αίθουσα, ο θεωρητικός δέχτηκε αρκετές επιθέσεις από φοιτητές/ριες και από μέλη του διδακτικού προσωπικού για
την άποψή του ότι ως κοινωνικά υποκείμενα είμαστε καταδικασμένα να αναπαράγουμε το σύστημα. Η ίδια αναφέρει ότι
προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, αλλά η διαμάχη την επηρέασε βαθιά, «το ότι τα όσα έλεγε (προσπαθώντας μάλιστα να
βρει πολιτικό διέξοδο) θεωρήθηκαν προσβολή της δημόσιας αριστερής αιδούς».2 Αναλύοντας τον ρεαλιστικό καπιταλισμό με
όρους μιας επιχειρησιακής οντολογίας που γίνεται διάχυτη και διαπεραστική ατμόσφαιρα, ο Μαρκ Φίσερ έγραφε στο Capitalist

Realism ότι η ψυχική αγωνία δεν μπορεί επαρκώς να κατανοηθεί ή να φροντιστεί, αν ιδωθεί απλώς και μόνο ως ιδιωτικό
πρόβλημα που βασανίζει τραυματισμένα άτομα. Το 2014 εκδόθηκε η συλλογή δοκιμίων του Ghosts of My Life: Writings on

Depression, Hauntology and Lost Futures, όπου εστιαζόταν στο θέμα της κατάθλιψης μέσα από τη μουσική, το φιλμ και τη
στοιχειολογία / φαντασματολογία (hauntology).
Η δημοσιότητα της αυτοκτονίας διασχίζει το μυθιστόρημα με τη μορφή ενός αρχείου αυτοβιογραφικών σπαραγμάτων: τις
αποχαιρετιστήριες επιστολές της Τίνας. Μια από αυτές ‒«δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι συνθήκες»‒ τη γράφει/ξεγράφει/
ξαναγράφει μέσα στα τραντάγματα ενός τρένου, καθ’ οδόν προς μια σουηδική κωμόπολη όπου έχει προσκληθεί από ένα
πανεπιστήμιο να δώσει διάλεξη. Η διακοπή του τρένου στη μέση του πουθενά, που οφείλεται σε κάποια αυτοκτονία, ανασύρει
ίχνη από την πικρή περιπλάνηση του πολιτικού φυγάδα Μπένγιαμιν στα γαλλοϊσπανικά σύνορα τον Μάιο του 1940. Εκκρεμεί η
επανάσταση που τραβάει το φρένο στο τρένο της ιστορίας. Περπατώντας προς το campus, η Τίνα παίζει με το ενδεχόμενο να
πέσει στη λίμνη και αναλογίζεται τη φυσική της υποθερμίας, απηχώντας την αναχώρηση της Βιρτζίνια Γουλφ τον Μάρτιο του
1941. “Always the years between us, always the years. Always the love. Always the hours”. Μπένγιαμιν και Γουλφ
συναρθρώνονται ερήμην τους σε μια κριτική ιστοριογραφία της εξαρθρωμένης χρονικότητας, όπου οι απώλειες και οι ματαιώσεις
γίνονται το έδαφος για την εξιλεωτική δυνατότητα μιας επαναστατικής ανασύνταξης του παρόντος.
Η ενεργοποίηση αυτής της εξαρθρωμένης χρονικότητας ως συνθήκης δυνατότητας για μια κριτική του παρόντος διέπει την
απόφαση της Τίνας και ως πεσούσας στην άνιση μάχη του καπιταλισμού ενάντια στην κριτική θεωρία. Στη διάλεξη αργότερα,
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γράφει η Δημητρακάκη, «η πρώτη της φράση θα είναι εντελώς αντιπαιδαγωγική: “Δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε τα όσα θα
σας πω”». Και συνεχίζει: «“Ούτε κι εγώ κατανοώ αυτά που θα πω. Δεν έχω την απαιτούμενη φαντασία για ταύτιση. Έχω
κοινωνικοποιηθεί με τους ίδιους όρους εξατομικευμένης εμπειρίας όπως κι εσείς”». Μετά τη διάλεξη, παρηγορεί τον εαυτό της
μέσα στη νύχτα: «Έλα, δεν είναι όλα τερματικά, κάνε υπομονή». Η δυνατότητα της αυτοκτονίας επιτρέπει στην Τίνα να
αντεπεξέρχεται. «Είναι μια μορφή αισιοδοξίας αυτό το πράγμα, η κεκτημένη ταχύτητα», γράφει. Στο μεταξύ, ασχολείται με την
επιμέλεια του νέου βιβλίου της, που θα εκδοθεί σε ένα χρόνο, για τον κινηματογράφο και τις πολιτικές ταυτότητες των Βαλκανίων.
Έχει αποφασίσει να μην περιμένει μέχρι τα proofs, θέλει απλώς να έχει στείλει το χειρόγραφο. Απαντάει σε επαγγελματικά μέιλ,
αρνείται ευγενικά προσκλήσεις σε συνέδρια, «για προσωπικούς λόγους» ή “In solidarity, Tina”.
Οριακά παρούσα, η Τίνα αντεπεξέρχεται: στο νεοφιλελεύθερο πανεπιστήμιο, στο σαρωτικό αίτημα φοιτητών και φοιτητριών για
άμεση εκπλήρωση του νοήματος και απόκτηση εφοδίων για αμειβόμενη εργασία, στο υπό διόρθωση βιβλίο της που περιμένει να
ολοκληρωθεί, στην αγαπημένη φίλη της, την Ξένια, που «έχει το δώρο της δυνατότητας να παράγει καταπραϋντική ομαλότητα».
Αντεπεξέρχεται, οριακά, και στη φασματική απουσία της Κρήνης, της εφηβικής φίλης της, που σκοτώνεται από μια πέτρα που
πετάει ένα άλλο παιδί, και ίσως προοριζόταν για την ίδια την Τίνα. Ήταν διαφορετικές. Μαζί. Με εκείνες τις αδιανόητες διαφορές
που τις έβαζαν σε μπελάδες στις κοινότητες της ευθυγράμμισης και στους εμφυλίους της έμφυλης ενηλικίωσης. Για ποια από τις
δυο τους προοριζόταν, άραγε, η πέτρα που θα τις χώριζε; Μήπως, καθώς έσκυψε σκασμένη στα γέλια με ένα αστείο που της είπε
η Τίνα, η Κρήνη έφαγε την πέτρα στον κρόταφο αντί για κείνη; Ή μήπως ήταν πνιχτό κλάμα αυτό που την έκανε να σκύψει; Ποια
παρανάγνωση της ιστορίας του λιθοβολισμού και του ξεφωνήματος θα καταστήσει δυνατή την απόφαση της αυτοκτονίας της
Τίνας;
Η Κρήνη, η ανεπανάληπτη, «η προδότρα η Κρήνη», η ευάλωτη ασπίδα της Τίνας, δεν υπάρχει πια, αλλά δεν έχει πεθάνει κιόλας
ακριβώς. Ο αφανισμός της, η συνθήκη της απόκρυψής της, η αποκατάσταση της απουσίας της, δεσμεύει την Τίνα στο διηνεκές. Η
μετά βίας επιβίωση της Τίνας γίνεται επανορθωτική εξιστόρηση. «Κρήνη, λέει από μέσα της, δεν αντέχω το σκίσιμο».
Το αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Κρήνη αρχίζει με «κορίτσι μου» και τελειώνει «σ’ αφήνω, για την ώρα». Σαν για να
υπερασπίσει αυτή την πολλαπλή προσωρινότητα του «σ’ αφήνω», η Τίνα, που υπολογίζει το θάνατό της, που υπολογίζει στο
θάνατό της, βρίσκεται τώρα μπροστά στο ερώτημα που της απευθύνει το ανοικονόμητο σώμα της Κρήνης: πού να αφήσει, να
κληροδοτήσει, να εμπιστευτεί ένα κειμήλιο: το ανθεκτικό ίχνος ή υποκατάστατο για «τα ανείπωτα» που «τα είχε επιτυχώς θάψει σε
τάφο μέσα της». Πώς να πεθάνει χωρίς να εγκαταλείψει την Κρήνη σε ένα δεύτερο θάνατο, στην οικονομία του οικείου πένθους.
Η Τίνα παραδέχεται την ήττα, καθώς ψάχνει το μνήμα της Κρήνης, μ’ ένα τριαντάφυλλο στο χέρι. Για να τη δει μια φορά, έστω σε
φωτογραφικό χαρτί. «Έστω κι αν η φωτογραφία δεν σ’ έδειχνε όπως θα ήθελες να σε δείχνει, αλλά όπως σ’ έβλεπαν οι άλλοι, όλοι
οι άλλοι εκτός από μένα. Τι να γίνει, αυτή η μάχη της φωτογραφίας είχε χαθεί από τότε. Δηλαδή, δεν δόθηκε ποτέ. Δεν την έδωσα
εκ μέρους σου. Το παραδέχομαι». Η Τίνα δεν βρίσκει, τελικά, τον τάφο γιατί δεν θυμόταν το όνομα. Εκείνο το κυρίαρχο, το
πληγωτικό, το όνομα που της είχαν δώσει παραδίδοντάς τη στη ληξιαρχική γλώσσα της έμφυλης κατάσχεσης. Η Τίνα επιβιώνει στο
όνομα της άθαφτης φίλης, της ακατονόμαστης Κρήνης που διεκδίκησε κάποτε ένα δικό της όνομα και περιφέρεται ακόμη μ’
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αυτό, παλεύοντας γι’ αυτό, στο παρόν της Τίνας. Σ’ αυτή τη διασάλευση της χρονολογικής τάξης συναντιούνται η αμφίβολη
επιβίωση της Τίνας και η εν δυνάμει θανάτωση της Κρήνης.
«Το μόνο “ναι” που μου απομένει είσαι εσύ. Ναι, σε λέω πάντα Κρήνη. Γιατί ήσουν, είσαι και θα είσαι η Κρήνη». Η Τίνα κάνει ένα
αλλόκοτο νεύμα προς τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, που λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της το 1919 είχε γράψει: «Οι ιστορικές ήττες
είναι η τιμή και η δύναμη του διεθνούς σοσιαλισμού. Και γι’ αυτό η μελλοντική νίκη θα ανθήσει μέσα από αυτή την ήττα. “Τάξη
επικρατεί στο Βερολίνο!” Ηλίθιοι δήμιοι! Η “τάξη” σας είναι χτισμένη πάνω στην άμμο. Η επανάσταση αύριο “θα υψώσει τη
βροντερή φωνή της ως τους ουρανούς”. Τρομαγμένοι θ’ ακούσετε το νικητήριό της σάλπισμα: Ήμουν, είμαι και θα είμαι».
Για την Τίνα, ωστόσο, η επανάσταση δεν έχει βροντερή φωνή και δεν μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. «Το μόνο “ναι” που της
απομένει», ως ίχνος του παρόντος, είναι η άλλη: μια αδύνατη μοναδικότητα που εκδηλώνεται σαν μετάφραση χωρίς πρωτότυπο:
translation, trans, τρανς. Προς το παρόν, το ακατονόμαστο της επανάστασης επανέρχεται ως όνομα της ανοιχτής πληγής που
διεκδικεί αναγνώριση και μνήμη.
«Της έχει κολλήσει το Κρήνη», θα έλεγαν οι γονείς της Τίνας διαβάζοντας στη δική τους αποχαιρετιστήρια επιστολή τις αναφορές
της στην Κρήνη. Απαντώντας στο αίτημά της να μάθει πώς ήταν η κηδεία, η μητέρα της επαναφέρει την τάξη της σημασίας: «Τι να
το κάνεις τώρα το πώς ήταν η κηδεία; Δράμα ήταν. Σημασία έχει ότι έγινε. Χάθηκε το παλικάρι».
Στην ταράτσα του πάρτι, η Τίνα διαγράφει τον ορίζοντα. «Το μόνο “ναι” που μου απομένει είσαι εσύ». Κάπου στο βάθος
ακούγεται η Βιρτζίνια Γουλφ στο Mrs Dalloway: “But I still have to face the hours, don’t I? I mean, the hours after the party, and
the hours after that…” Μήπως η δυνατότητα της αυτοκτονίας είναι μια παραμελημένη διάσταση της φιλοσοφίας της ιστορίας;
Ένα ερώτημα κρυμμένο στην τελευταία λέξη του μυθιστορήματος, για τις άρρητες προσωποπολιτικές ιστορίες που στοιχειώνουν
τις κριτικές επιστημολογίες μας.

Σημειώσεις
1 Συνέντευξη της Άντζελας Δημητρακάκη στον Θεοδόση Μίχο, Popaganda, 28/03/2019. https://popaganda.gr/art/antzeladimitrakaki-tina-interview/.
2 Ό.π.
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Ρίκα Μπενβενίστε, Λούνα: Δοκίμιο ιστορικής βιογραφίας (Πόλις, 2017), σ. 218.

Ποθητή Χαντζαρούλα

«Σε ποιον ανήκει η ιστορία;»1 Το ερώτημα αυτό είναι διαρκώς παρόν στο βιβλίο της Ρίκας Μπενβενίστε Λούνα: Δοκίμιο ιστορικής

βιογραφίας. Πώς γράφεται η ιστορία των αφανών και ποιος υπερασπίζει τα δικαιώματα των νεκρών; Ποια είναι τα καθήκοντα των
ιστορικών και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στους νεκρούς;
Πώς γράφει κανείς για ένα γεγονός που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, διατηρώντας την ίδια στιγμή τη μοναδικότητα των
υποκειμένων που έζησαν το διωγμό, τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και βγήκαν ζωντανοί από αυτά;
Το δοκίμιο ιστορικής βιογραφίας της Ρίκας Μπενβενίστε έχει στον τίτλο του το όνομα ενός ιστορικού υποκειμένου: Η Λούνα
Γκατένιο, επιζήσασα της γενοκτονίας των Εβραίων, εργαζόμενη, μη εγγράμματη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την πρώτη δεκαετία
του 20ού αιώνα.
Το όνομα γίνεται ένδειξη μιας ιστορικής μεθόδου, της μικροϊστορίας. Τα ονόματα της ιστορίας είναι τα ονόματα των αφανών. Για
τους αφανείς δεν υπάρχουν πηγές για να στηριχτεί η ιστορικός, παρά μονάχα θραύσματα μνήμης, δικαστικά έγγραφα, ίχνη που
άφησαν στη γραφειοκρατία. Η φωνή της Λούνας ακούγεται σε μια σύντομη προφορική μαρτυρία της που κατέθεσε στην Έρικα
Κούνιο-Αμαρίλιο και στον Αλμπέρτο Ναρ, και υπάρχει καταγεγραμμένη στο βιβλίο τους Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της

Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα (Ευρασία, 2015). Η βιογραφία της ανασυντίθεται μέσα από τα λιγοστά ίχνη που άφησε η
Λούνα, όπως η δικαστική κατάθεσή της, η ταυτότητά της ως μέλους της Ένωσης Ομήρων, φωτογραφίες, ο φάκελός της στη Γενική
Επιτροπή Περίθαλψης, αλλά και μέσα από τις προσωπικές αναμνήσεις της συγγραφέως.
Αυτά τα ίχνη της Λούνας αποκτούν το νόημά τους μέσα από τη σχέση τους με έναν ευρύ φάσμα πηγών. Η ερμηνεία προκύπτει από
την ισότιμη αντιμετώπιση των πηγών –χαρακτηριστικό της μικροϊστορίας– η οποία φωτίζει μέσα από τη σχέση των
συμφραζομένων (πολιτικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών) με τη μαρτυρία της Λούνας πώς βιώθηκε η επιστροφή των
επιζώντων από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε μια άδεια από Εβραίους και εχθρική Θεσσαλονίκη.
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Η αφήγηση οργανώνεται με βάση τους τόπους από τους οποίους πέρασε η Λούνα αρχικά προπολεμικά και κατά τη διάρκεια του
πολέμου: το Συνοικισμό 151 –μια από τις αμιγώς εβραϊκές γειτονιές της Θεσσαλονίκης–, το Ρεζή Βαρδάρ, το συνοικισμό του
Βαρόνου Χιρς, από τον οποίο εκτοπίστηκε με τον σύζυγό της, Σαμ, στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου στις 27 Μαρτίου 1943. Στο
κεφάλαιο για το Άουσβιτς, το οποίο διερευνά την εμπειρία όσων υπέστησαν τα ναζιστικά πειράματα στο Μπλοκ 10 του
στρατοπέδου, το ερώτημα «Πώς ζει κανείς με έναν αριθμό στο μπράτσο μετά τον πόλεμο;» μας υπενθυμίζει τη διαρκή
προσπάθεια της ιστορικού να δει με τα μάτια θυμάτων την εμπειρία των βασανιστηρίων και του εγκλεισμού στο στρατόπεδο
εξόντωσης και ταυτόχρονα τη ριζική διαφορά που χωρίζει τους ανθρώπους της μετά τη Shoah εποχής από όσους και όσες βίωσαν
τη φρίκη. Η ιστορικός πρέπει επιπλέον να αναμετρηθεί με την απώλεια του βιώματος, καθώς άλλοτε η σιωπή και άλλοτε η μνήμη
μετέφεραν την εμπειρία.
Ανασυνθέτει μέσα από ένα ευρύ φάσμα πηγών όλες τις πτυχές του προγράμματος «φυλετικής βιολογίας» και τη φρίκη της
εμπειρίας του Μπλοκ 10, που για τους ελάχιστους επιζήσαντες και τις ελάχιστες επιζήσασες σήμαινε την καταστροφή της υγείας
τους για πάντα. Αναφορές όπως ο κατάλογος των κρατουμένων του Κέντρου Αλλοδαπών ρίχνουν ένα βιαστικό φως σε αυτή την
καταστροφή. Η Λούνα υπέστη τη φρίκη των πειραμάτων για δεκαοχτώ μήνες και, όπως οι περισσότερες γυναίκες, δεν θέλησε να
μιλήσει για αυτό. Άλλες δεν άντεξαν και «προτίμησαν τη “φυσική” εξόντωση στο Μπίρκεναου». Οι όροι δεν διαφωτίζουν για τις
συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε μια «ανήκεστος βλάβη», η ιατρική γλώσσα και οι γραφειοκρατικές δηλώσεις δεν βοηθούν
στην κατανόηση της ακραίας βίαιης μεταχείρισης. Τα υπομνήματα που ετοίμασε ο γιατρός Ισαάκ Ματαράσσο και απηύθυνε στην
Εβραϊκή Ιατρική Εταιρεία στο Τελ Αβίβ περιλαμβάνουν τη γνωμάτευση και της Λούνας, ενώ οι καταθέσεις που δόθηκαν στην
Κοινότητα ενώπιον του διευθυντή Μπαρούχ Σιμπή στις 18 Μαΐου 1956 συνιστούσαν αίτηση για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Η
Ρίκα Μπενβενίστε τονίζει τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις της εμπειρίας των πειραμάτων για τους άντρες και τις γυναίκες, και
αναδεικνύει έμφυλες όψεις της στρατοπεδικής εμπειρίας, όπως πρότυπα συμπεριφοράς συνδεδεμένα με τις έμφυλες ταυτότητες,
έχοντας πάντα κατά νου ότι κατά βάση η επιβίωση ήταν θέμα τύχης και ότι ο θάνατος ήταν ο κανόνας (σελ. 77).
Μετά την επιστροφή της από τα στρατόπεδα εξόντωσης, η Λούνα, όπως και οι περισσότεροι Εβραίοι, βρίσκεται σε πλήρη
ανέχεια. Η φτώχεια είναι κοινή για τον εβραϊκό και μη εβραϊκό πληθυσμό. Οι Εβραίοι, όμως, έχουν χάσει τα σπίτια τους, όλα
τους τα υπάρχοντα και όλους τους συγγενείς και φίλους τους. Απέναντί τους βρίσκουν τους δικαστικούς θεσμούς και τη διοίκηση
που θέτει προσκόμματα στην επιστροφή των σπιτιών και των περιουσιών τους, τασσόμενη στο πλευρό των «μεσεγγυούχων». Το
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανασυγκροτήσει τις επιτροπές πρόνοιας,
ώστε να προσφέρει ανακούφιση και βοήθεια, και διεκδικεί όσα κτήρια ανήκαν στην Κοινότητα και δεν έχουν καταστραφεί να
επιστραφούν από τους καταληψίες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και κρατικές υπηρεσίες, όπως το Υποθηκοφυλακείο. Η
Συναγωγή της οδού Συγγρού αποτελούσε καταφύγιο αστέγων για δύο ολόκληρα χρόνια. Η Λούνα παρέμεινε εκεί για λίγες
βδομάδες μετά την επιστροφή της. Από εκεί θα βρεθεί στο «Υπνωτήριο Αλλατίνη» (προπολεμικά, «Ορφανοτροφείο Καρόλου
Αλλατίνη»). Η Ρίκα Μπενβενίστε αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να ανασυνθέσει την κοινωνικότητα όσων επέζησαν και έζησαν
κοινή ζωή σε αυτά τα ιδρύματα, αναδεικνύοντας τη συλλογική εμπειρία –χωρίς να προδίδει την ατομικότητα– όσων ήταν
«όμηροι ενός οδυνηρού παρελθόντος και μιας απώλειας που δεν επέτρεψε ποτέ τη συμφιλίωση με το παρόν. Που άφηνε
ελάχιστο χώρο για όνειρα στο μέλλον. Ευάλωτοι, κοντά μας, αλλά πάντα απόμακροι» (σελ. 62). Όσες και όσοι διαμένουν στο
«Αλλατίνη» ανήκουν στα εργατικά στρώματα του πληθυσμού, στα οποία ανήκε η πλειονότητα των περίπου πενήντα χιλιάδων
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Εβραίων προπολεμικά. Δεν κατείχαν ούτε σπίτι ούτε επιχείρηση, για να διεκδικήσουν μεταπολεμικά. Η Λούνα κατοικούσε στο
«Αλλατίνη» μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60.
Η Ρίκα Μπενβενίστε μάς επαναφέρει διαρκώς στη Shoah – στα βασανιστήρια, στην απώλεια των αγαπημένων προσώπων, στην
καταστροφή που επιβλήθηκε, ακόμα και στο πένθος με την καταστροφή και λεηλασία του εβραϊκού νεκροταφείου: «Αλλά τι
νόημα έχουν στ’ αλήθεια αυτές οι λέξεις –προστασία, ελευθερία– για κάποια που βγήκε από το Άουσβιτς;» (σελ. 122). Καθώς
προσπαθεί να κερδίσει την όποια κανονικότητα της μεταπολεμικής ζωής από την οποία είναι για πάντα αποκομμένο, ένα μεγάλο
ποσοστό του εβραϊκού πληθυσμού μετανάστευσε – οι περισσότεροι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κίνητρα όσων
πήραν την απόφαση είναι δύσκολο να εξακριβωθούν: ανεργία, φτώχεια, η διάψευση των ελπίδων ότι οι δικοί τους επέζησαν, η
ψυχρή υποδοχή στην πόλη τους και ο μεταπολεμικός αντισημιτισμός, η επιβράβευση όσων εμπλέκονταν στο διωγμό τους και στη
λεηλασία των περιουσιών τους; Η Λούνα φαίνεται ότι σκεφτόταν τη μετανάστευση, αφού υπέβαλε αίτηση για χορήγηση
«πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων στο Β Αστυνομικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης το 1951 «ίνα χρησιμεύσει δι’ αποδημίαν»
(σελ. 128). Η εβραϊκή κοινωνικότητα παίρνει τη μορφή «μιας ζωής αναμεταξύ μας», «entre mozotros», δίνει διέξοδο στις
αναμνήσεις του πολέμου, στους φόβους, στα διλήμματα, στις διεκδικήσεις, ανακούφιση από την αγωνία ότι ο κίνδυνος δεν έχει
περάσει.
Η ιστορία της Λούνας είναι η ιστορία των αφανών, η ιστορία την οποία ο κανόνας έχει περιθωριοποιήσει και την οποία φέρνει
στο προσκήνιο η αφήγηση της ιστορικού, προκαλώντας ρωγμή στον κανόνα και υπονομεύοντάς τον. Στόχος της μικροϊστορίας,
άλλωστε, είναι να προκαλέσει ρωγμές σε μια υποτιθέμενη ομοιογενοποιημένη εμπειρία που συνιστά τον κανόνα.
Η περιθωριακή / έκκεντρη ιστορία μάς βοηθάει να κατανοήσουμε παρόμοιες εμπειρίες που έχουν εξοβελιστεί από την κυρίαρχη
αφήγηση: Το πένθος, η μελαγχολία, ο θρήνος, η θλίψη, η μοναξιά ήταν κυρίαρχες εμπειρίες στη ζωή αυτών που φαίνονταν ότι
είχαν προσχωρήσει σε μια κανονικότητα. Κάτω από την εικόνα της επιτυχίας υπήρχε ο «πλανήτης Άουσβιτς», ζούσαν δίπλα σε
αυτόν, στοιχειωμένοι από τις εμπειρίες του διωγμού και του στρατοπέδου, καταβεβλημένοι από το πένθος για το χαμό των δικών
τους.
Η βιογραφική προσέγγιση είναι μια διυποκειμενική ιστορία, η οποία γράφεται μέσα από τη σχέση δύο υποκειμενικοτήτων: της
ιστορικού και του βιογραφούμενου υποκειμένου. Η βιογραφική αφήγηση της Ρίκας Μπενβενίστε αντλεί από την έννοια της egohistoire, σύμφωνα με την οποία οι όψεις της ταυτότητας της ιστορικού και οι εμπειρίες της είναι παρούσες στο έργο της, στα
ερωτήματα που θέτει στο παρελθόν, στις υποθέσεις εργασίας. Η υποκειμενικότητα του ιστορικού υπάρχει στο έργο του, αλλά
μέχρι τη στροφή στη μικροϊστορία, τη φεμινιστική ιστορία και την προφορική ιστορία δεν είχε αναγνωριστεί ο ρόλος της
υποκειμενικότητάς του στη συγγραφή της ιστορίας. Όσο περισσότερο αποστασιοποιημένος ήταν ο ιστορικός, όσο λιγότερο,
δηλαδή, αναγνωριζόταν η εμπλοκή της ταυτότητάς του στην επιλογή του θέματος, στα ερωτήματα που έθετε και στην ερμηνεία
του παρελθόντος, τόσο περισσότερο αντικειμενική θεωρούνταν η ιστορία που έγραφε.
Μία ακόμα όψη της διυποκειμενικότητας αφορά τη συζήτηση που διεξάγει η κοινότητα των ιστορικών οι οποίοι/ες μελετούν τη
Shoah μέσα από μαρτυρίες κυρίως. Στα πρώτα μεγάλα ψηφιακά αρχεία προφορικών μαρτυριών για τη γενοκτονία, η υποκείμενη
υπόθεση στη συγκρότησή τους ήταν είτε ότι η εβραϊκή ταυτότητα είχε ολοκληρωτικά απορροφηθεί από το Ολοκαύτωμα και ότι οι
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επιζώντες συνέχιζαν να ζουν στο «πλανήτη Άουσβιτς», αποκομμένοι από την καθημερινή ζωή (Fortunoff Video Archive of
Holocaust Testimonies at Yale University), είτε μια εκδοχή του Ολοκαυτώματος (Visual History Archive at the University of
Southern California Shoah Foundation), σύμφωνα με την οποία ο θρίαμβος της επιβίωσης αναγορεύεται σε κύριο άξονα μέσα
από τον οποίο οργανώνεται η μαρτυρία. Η αναπαράσταση των επιζώντων ως νικητών της ζωής μετριάζεται στο βιβλίο της Ρίκας
Μπενβενίστε, καθώς δείχνει πόσο σύνθετη και πολύμορφη είναι η ταυτότητα των επιζώντων.
Μέσω της «έκκεντρης» ιστορίας φωτίζονται, τελικά, πτυχές της ιστορίας που είχαν παραμείνει σκοτεινές, και αναδεικνύονται
όψεις μιας συλλογικής εμπειρίας πόνου, που κρυβόταν από μία «επιτυχημένη» αποκατάσταση, μια «νέα αρχή», παιδιά,
οικογένεια.
Μπολιάζοντας τη μικροϊστορική προσέγγιση με τη βιογραφική και την αυτοβιογραφική οπτική, το βιβλίο δημιουργεί ένα
καινούργιο ιστοριογραφικό είδος συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ανανέωση της ιστοριογραφίας της Shoah αλλά και
ευρύτερα της ιστοριογραφίας. Η τάση για επιστροφή σε μια θετικιστική ιστορία, η οποία μελετά το διωγμό των Εβραίων από τη
σκοπιά των Αρχών Κατοχής και των συνεργατών τους, ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να υιοθετήσουμε την οπτική του θύτη, όπως
παρατηρεί ο Ομέρ Μπάρτοφ (Omer Bartov). Από μια τέτοια ματιά μάς απομακρύνει το βιβλίο της Ρίκας Μπενβενίστε
συνυφαίνοντας την ιστορία της Λούνας με τη συλλογική εμπειρία και την ιστορία των μεταπολεμικών χρόνων.

Σημειώσεις
1 Πάνελ με τίτλο “How owns history?” στο 21ο Διεθνές Συνέδριο των Ιστορικών Επιστημών στο Άμστερνταμ το 2010. (Ιδιαιτέρως,
Anton de Baets “Posthumous Privacy”. Επίσης, πάνελ “The Rights of the Dead”. Ανακτήθηκε από: www.ichs2010.org/home.asp.
Βλ. Carolyn Steedman, An Everyday Life of the English Working Class: Work, Self and Sociability in the Early Nineteenth Century,
Cambridge University Press, 2013, σελ. 3.
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«Δεν νιώθω τίποτα»: Ανδρισμοί και (παγωμένα) συν-αισθήματα στο νέο προσφυγικό camp της Λέσβου

Πάνος Τσιτσανούδης

Τo νέο camp «έκτακτης ανάγκης», που κατασκευάστηκε στη Λέσβο μετά τις πυρκαγιές που έκαψαν τη Μόρια, τον Σεπτέμβρη του
2020, βρίσκεται σήμερα στην περιοχή του Kαρά Τεπέ. Ανάμεσα στον πληθυσμό του camp, περίπου δύο χιλιάδες μόνοι άντρες,1
στην πλειονότητά τους με καταγωγή από το Αφγανιστάν, στεγάζονται, μαζικά συγκεντρωμένοι, μέσα σε μεγάλες σκηνές (rub halls),
χωρητικότητας εκατό, εκατόν πενήντα ατόμων. Η ιδέα των διαχωρισμένων περιοχών (zones)2 δεν είναι, φυσικά, πρωτοφανής και
κουβαλά μαζί της συγκεκριμένες ιστορίες κατάτμησης και διαχείρισης εδάφους και πληθυσμών (Ραζάκ, 2008). Η ξεχωριστή,
όμως, ύπαρξη σκηνών για τους μόνους άντρες αποτέλεσε μια «καινοτομία» στην ανθρωπογεωγραφία του νέου camp, καθώς στο
προσφυγικό camp της Μόριας η πρόβλεψη διαχωρισμένης στέγασης αφορούσε αποκλειστικά γυναίκες και ανήλικα παιδιά. Ενώ
στην Μόρια, δηλαδή, το camp (αυτό που επισήμως οριζόταν ως camp) αποτελούνταν κατά βάση από ζώνες «προστασίας» από
το υπόλοιπο camp (αυτό που ανεπίσημα οριζόταν ως camp), στο νέο Καρά Τεπέ όλοι έπρεπε να έχουν την θέση τους μέσα στην
«υπόσχεση της ασφάλειας». Κατ’ αυτό τον τρόπο, και οι single men δεν θα έπρεπε πια να ζουν στη «ζούγκλα», αλλά στους
διαμορφωμένους χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για αυτούς. Η έμφυλη και εθνοτική διάρθρωση του camp, τη στιγμή
που «εγγυάται» την ασφάλεια, καθιστά δυνατή μια νέα οικονομία ελέγχου και επιτήρησης εντός του. Η νέα αρχιτεκτονική
διάταξη αναδύεται ως μια νέα συν-αισθηματική γεωγραφία. Το camp ξεκινά να σκέφτεται με τις αισθήσεις του.3
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πρόληψης της έμφυλης βίας στο (νέο) camp, έχω βρεθεί συχνά σε επαφή με άντρες και αγόρια,
κυρίως νέους και ασυνόδευτους ανήλικους. Η επαφή μου ως συντονιστή ομάδων υποστήριξης και ευαισθητοποίησης με άντρες
πρόσφυγες στη Λέσβο ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά από συν-αισθηματικές γεωγραφίες και κλίματα, τα οποία ταυτόχρονα
φαίνεται να καθίστανται «έμφυλες τεχνολογίες» που αναδιαμορφώνουν τα όρια του εαυτού και του άλλου μέσα στο camp. Η
βιοπολιτική διαχείριση του συν-αισθήματος μέσα στο «προσφυγικό» διαμορφώνει συγκεκριμένα συν-αισθηματικά κλίματα που
δένουν τα έμφυλα σώματα μεταξύ τους, δημιουργώντας συγκεκριμένες μορφές ζωής μέσα στο camp. Θα μπορούσαμε με έναν
τρόπο να πούμε πως οι συν-αισθηματικές ατμόσφαιρες που διαμορφώνονται ανάμεσα στους «μόνους άντρες» των rub halls
είναι εξαρχής έμφυλες και διηθημένες μέσα στη βιοπολιτική ρύθμιση του camp. Εξαρχής κατοικημένες, δηλαδή, από τις σχέσεις
εξουσίας του φύλου και τις τροπικότητες που αυτές έχουν αποκτήσει μέσα στο νέο καθεστώς του προσφυγικού στη Λέσβο.
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Αναγκαία, λοιπόν, ακολουθώντας τις ποικίλες και συχνά ταραχώδεις θεωρητικοποίησεις του συν-αισθήματος (affect),4 ερχόμαστε
μπροστά στα ερωτήματα των σχέσεων εξουσίας (Αβραμοπούλου, 2018, σ. 12). Εκεί όπου εμφυλοποιημένα και εθνικοποιημένα
σενάρια δράσης καθορίζουν τη «γωνία άφιξης» (Αhmed, 2010, σ. 10, όπως εμφανίζεται στο Αβραμοπούλου, 2018, σ. 29) μέσα
στο χώρο και το χρόνο, καθώς και τις συν-αισθηματικές εντάσεις που θα «κολλήσουν» εκείνη τη στιγμή πάνω στο σώμα (ό.π, σ.
30). Ξαφνικά, το προσφυγικό camp, ως ένα «δωμάτιο» (Brennan, 2004, σ. 1, στο Αβραμοπούλου, 2018, σ. 20) συναισθηματικών αντηχήσεων, μοιάζει να είναι ήδη κατοικημένο από γωνίες (Seigworth & Gregg, 2010, σ. 14). Όσα συμβαίνουν εκεί
δεν μπορούν παρά να αφορούν σχέσεις, εντάσεις και συν-αισθηματικούς επηρεασμούς, που γράφονται πάνω στο δέρμα ‒ «στο
σύνορο που αισθάνεται» (Ahmed, 2000, σ. 54).
Ακολουθώντας ένα τέτοιο πολιτικό και θεωρητικό πρίσμα, το συν-αισθηματικό κλίμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό
του «παγώματος». Έναυσμα για αυτό αποτέλεσε το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το βασικό θέμα συζήτησης των
ομάδων ήταν το κρύο. Το κρύο που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, το κρύο που σε κρατά συνεχώς μέσα στη σκηνή, το κρύο που
έρχεται από έξω, το κρύο που έρχεται από μέσα, το κρύο που έχει γίνει μια μορφή να νιώθεις τον κόσμο. «Εδώ δεν έχει τίποτα
άλλο πέρα από κρύο». Το νέο camp της Λέσβου είναι «παγωμένο». Ο φετινός χειμώνας στο νησί, με τα έντονα ρεύματα
κακοκαιρίας, και η απουσία κάθε πιθανής πρόβλεψης για θέρμανση μέσα στην κατασκευαστική πρακτική του «έκτακτου και
προσωρινού» εξανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να ζουν καθημερινά εκτεθειμένοι στον αέρα, στη βροχή, στο χιόνι και στις
παγωμένες δυνάμεις του χειμώνα. Μετά τις πρώτες συναντήσεις με τα αγόρια του camp, σημειώνω: «Βροχή, κρύο, βροχή, κρύο.
Δεν αλλάζει τίποτα. Όλα παγωμένα και επαναλαμβανόμενα».
Ποια είναι η θέση που αποκτούν εδώ οι καιρικές συνθήκες για τον τρόπο που τα σώματα νιώθουν και εγκαθιστούν μια συναισθηματική σχέση με τον κόσμο; Θα αποκρυβόταν ένα σημαντικό κομμάτι της απάντησης εδώ, αν εννοούσαμε τον καιρό, ή τη
θερμοκρασία, ή την ποσότητα της υγρασίας, ή τη δύναμη του ανέμου, ως κάτι «εξωτερικό» προς το σώμα, ή ως ένα ζήτημα
«αδιάφορο» προς το σώμα, ή ακόμα και ως ένα φαινόμενο μιας τάξης αλλιώτικης από εκείνη των αισθήσεων και των συναισθημάτων. Αντιθέτως, η απάντηση που αναλογεί εδώ δεν ιεραρχεί, ούτε διαχωρίζει οργανικά και ανόργανα στοιχεία, ούτε και
προσπαθεί να απομειώσει και να «κλείσει» τον παλμό της ζωής σε ένα οικείο εννοιολογικό σύστημα του «ανθρώπινου»
(Anderson, 2014, σ. 25). «Όλα τα σώματα βρίσκονται συνδεδεμένα εν σειρά» (Culp, 2019, σ. 149): ο άνεμος και το χώμα, η
ανάσα και τα χνότα της στο κρύο, το κρεβάτι και οι κουβέρτες, ο εαυτός και ο άλλος. Γι’ αυτό και ο καιρός διατρέχει τις σωματικές
επιφάνειες.5 Το κρύο γίνεται μια συν-αισθηματική σχέση. Το «πάγωμα» γίνεται ένας τρόπος σύνδεσης με τον κόσμο. Ένας ρυθμός
της καθημερινότητας.
«Δεν νιώθω τίποτα», μου λέει ο M., και μετά σιωπή.
Προσπαθεί εδώ και κάποια ώρα να μου περιγράψει έναν τρόπο του να ζεις κάθε μέρα μέσα στη σκήνη μαζί με τους υπολοίπους
και ταυτόχρονα να ζεις εντελώς μόνος σου. Τα συν-αισθήματα εδώ μοιάζει να διαταράσσουν την κανονιστική υπόθεση της
προσφυγικής κατάστασης ως ενιαίας και κοινής και να πάλλονται ανάμεσα στην πολλαπλότητα που έχουν τοποθετήσεις των
υποκειμένων, ενοικώντας πάντα το παρόν και τις σχέσεις τους ως επίδικα, ως σενάρια δράσης ή/και ως συναισθηματικές
προσκολλήσεις. Στην περιοχή των «μόνων ανδρών», τα συν-αισθήματα που κολλάνε στα σώματα μοιάζει να αφορούν
συγκεκριμένες έμφυλα φορτισμένες, «βίαιες και (κοινωνικά) θανατηφόρες διαδικασίες που παράγουν μορφές ζωής μέσα σε μια
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διαχωρισμένη εγγύτητα» (Ηaritaworn, Kuntsman, Possoco, 2014, σ. 6). Όπως συζητάνε οι ίδιοι: «Μέσα στη σκηνή ο καθένας
είναι μόνος του. Μένουμε όλοι μαζί, αλλά κανείς δεν θέλει να μιλήσει με τον άλλο» ‒ «μένουμε όλοι μαζί, αλλά δεν γνωρίζουμε
ποιος μένει στο δίπλα δωμάτιο». Μοιάζει σαν η εξαναγκαστική συγκατοίκηση του camp να δημιουργεί τους όρους της
αποσύνδεσης των σωμάτων. Τα σώματα μέσα στην καταναγκαστική εγγύτητα τους απομακρύνονται το ένα από το άλλο, και αυτό
το «πάγωμα» της σύνδεσης φαίνεται να αποτελεί έναν από τους τρόπους μέσω των οποίων η «η βιοεξουσία παίρνει μορφή μέσα
από την πολιτισμική διαχείριση του συν-αισθήματος» δημιουργώντας ένα πλέγμα από χώρους και χρόνους του κοινωνικού
«ανήκειν» (Freeman, 2019, σ. 9-10). Συγκεντρώνοντας τα σώματα, το camp δημιουργεί τους όρους της αποσύνδεσης τους. Το
«πάγωμα» γίνεται ένα συν-αίσθημα που διαπερνά το κόσμο του «προσφυγικού» και δημιουργεί τις επιφάνειες των κόσμων του:
σώματα συγκεντρωμένα, σώματα διασκορπισμένα.
Η αναγκαιότητα του κρύου, αρθρωμένη μέσα στη βιοπολιτική σχέση του camp, συγκεντρώνει τα σώματα μέσα στη σκηνή, σαν
συν-αισθηματικός συντονισμός. Τις μέρες που βρέχει ή τις μέρες που έχει πολύ κρύο, οι περισσότεροι δεν κυκλοφορούν στο
camp. Προτιμούν να παραμείνουν στις σκηνές τους, εκεί όπου η εξαναγκασμένη συν-παρουσία των άλλων σωμάτων εξασφαλίζει
τουλάχιστον μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα από τον έξω χώρο. Όπως μου εξηγεί ο Γ.:
«Μέσα στη σκηνή έχει περισσότερη ζέστη· ξέρεις, από τις ανάσες των ανθρώπων. Από τις πολλές ανάσες, γίνεται πιο ζεστός ο
χώρος. Από αυτό, η οροφή είναι σχεδόν πάντα υγρή. Και στάζει».
Το κρύο εγγράφεται μέσα στη χωρική και συν-αισθηματική πολιτική συγκέντρωσης του camp. To κρύο είναι το camp το ίδιο. Το
κρύο έχει γίνει ένας τρόπος να νιώθεις τον κόσμο, σημαίνει ότι οργανώνει τους παλμούς και τις εντάσεις, τις κινήσεις και τις
ακινησίες, την εγγύτητα και την απόσταση. Το «πάγωμα» καθίσταται ένας «τρόπος (mode) αισθητηριακής δεκτικότητας», ο
οποίος τοποθετεί τα σώματα «σε σχέσεις συνάφειας μέσα στο χώρο» (Freeman, 2019, σσ. 9-10). Οι «μόνοι άντρες» του camp, τη
στιγμή που αποσύρονται από τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον διπλανό τους, την ίδια στιγμή συγκεντρώνονται γύρω από τη
ζεστασιά της ανάσας του, δημιουργώντας ένα νέο, ενσώματο και αισθητηριακό χώρο. Σε αυτές τις διαδρομές, τα «παγωμένα»
συν-αισθήματα, τη στιγμή που καθορίζουν τις εντάσεις και τις υφές της εγγύτητας και της απόστασης των ανδρικών σωμάτων,
καθίστανται τα ίδια η ψυχική ύλη που διαγράφει τα όρια του (έμφυλου) εαυτού και του (έμφυλου) άλλου. Τα παγωμένα συναισθήματα «κάνουν» φύλο. Τα παγωμένα συν-αισθήματα (affects) κατασκευάζουν ένα εμφυλοποιημένο συναισθηματικό
καθεστώς (Reeser & Gottzén, 2018, σ. 148).6 Η εγγραφή των προσφύγων ανδρών μέσα σε αυτό το καθεστώς καθίσταται μια ‒
χωρικά και χρονικά εντοπισμένη‒ έμφυλη τεχνολογία που τους παράγει ως «μόνους άντρες».
Οι συμμετέχοντες στις ομάδες, εντασσόμενοι μέσα σε αυτούς τους «τρόπους του να αισθάνεσαι», κατασκευάζουν και τους
τρόπους για να «κάνουν» το φύλο τους. Το συναισθηματικό πάγωμα και η απομόνωσή τους μέσα στις μεγάλες σκηνές της
συγκέντρωσης τους τοποθετούν μέσα στο camp, οργανώνουν τους ρυθμούς της καθημερινότητας, τις επαφές και τις φιλίες, τους
καβγάδες και τις αγκαλιές, τα νεύρα και τις καταχρήσεις, τις σιωπές και τις κραυγές τους. Το πάγωμα έρχεται και γίνεται ένας
έμφυλος τρόπος (mode) σύνδεσης με τον κόσμο. Τι κάνει, όμως, η «ζεστασιά» που φέρνει το «πάγωμα»; Τι συμβαίνει όταν η
αυτή η εξαναγκαστική συν-παρουσία γίνεται μια συγκεκριμένη ποσότητα υγρασίας που στάζει από το ταβάνι; Έχει σημασία να
δούμε τη σκηνή του παγώματος, τόσο ως κομμάτι ενός έμφυλου συναισθηματικού καθεστώτος που κωδικοποιεί πολιτισμικά τις
εντάσεις του camp (αναπαράγοντας συγκεκριμένα έμφυλα μοτίβα συνύπαρξης), όσο και ως μια σκηνή απρόβλεπτων αναδύσεων.
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Φαίνεται εδώ ότι οι έμφυλες πραγματικότητες που διαμορφώνονται, τη στιγμή που καθίστανται δυνατές μέσα από αυτήν ακριβώς
την «παγωμένη» κυκλοφορία του συν-αισθήματος ανάμεσα στα σώματα, την ίδια στιγμή «επιτρέπουν» την πρόσβαση στη συναισθηματική «ζέστη» των άλλων. Τα όρια του έμφυλου εαυτού, που οργανώνονται μέσα σε ένα συν-αισθηματικό καθεστώς
«παγώματος», συναντούν τις απρόσμενες αποδιοργανώσεις τους, όταν αυτά τα σώματα έρχονται αναγκαστικά κοντά το ένα δίπλα
στο άλλο. Συνεπώς, αυτή η σκηνή της «εξαναγκαστικής εγγύτητας», την ίδια στιγμή που εκτυλίσσεται ως μια συγκεκριμένη μορφή
βιοπολιτικής ρύθμισης η οποία προωθεί την απομόνωση και το «πάγωμα» εκπληρώνοντας την κανονιστική κατηγορία του
«μόνου άντρα», ταυτόχρονα δεν μπορεί να διαφύγει από τις συνεχώς εισρέουσες μετασχηματιστικές δυνατότητες που φέρνουν
τα σώματα ως τέτοια. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει ένα σώμα (Μπραϊντόττι, 2014, σ. 41), και οι προσφυγικοί ανδρισμοί του
camp, όσο αιχμαλωτίζονται από τις εντάσεις της απομόνωσης και του παγώματος, τόσο διαφεύγουν προς άλλες σκηνές εγγύτητας
και συνύπαρξης. Γιατί μπορεί να μη θέλουν να γνωρίζουν ποιος κοιμάται στο δίπλα κρεβάτι της σκηνής, αλλά τις κρύες νύχτες
έχουν ανάγκη τη ζέστη του. Γιατί μπορεί να μη γνωρίζουν το όνομα του άλλου, αλλά βιώνουν την αίσθηση της ανάσας του. Γιατί,
παραμένουν πάντα «συν-αισθηματικοί» (Reeser & Gottzén, 2018, σ. 149): πάντα «προστατευμένοι» από το δέρμα τους και
πάντα «εκτεθειμένοι» μέσω αυτού στους άλλους (Cataldi, 1993, σ. 145, όπως εμφανίζεται στο Αhmed, 2000, σ. 45), πάντα
οργανωμένοι από το φύλο τους και πάντα εκτεινόμενοι στις άπειρες δυνατότητες που φέρνει η κάθε στιγμή.
Ανάμεσα στις αιχμαλωτίσεις (captures) και τις διαφυγές (flights) τους, η σκηνή του παγώματος χρησιμεύει σε αυτό το κείμενο ως
μια νύξη ή μια υποψία για έναν κόσμο όπου το πολιτικό αναδύεται μέσα από σκηνές σχεσιακότητας (Stewart, 2017, σ. 192) οι
οποίες μπορούν να γραφούν ή να γίνουν αντικείμενο έρευνας, μόνο στη βάση μιας ενσώματης σχέσης με εμάς τις ίδιες και τους
ίδιους. Επομένως, προκειμένου να διακρίνουμε τις πολλαπλές δονήσεις που δημιουργούνται μέσα στις επιφάνειες της πολιτικής
ζωής του καθημερινού, πρέπει να απεδαφικοποιήσουμε τη πολιτική από τη σφαίρα ενός θεαματικοποιημένου κόσμου που
μπορεί να συμβαίνει μόνο κάπου άλλου, σε κάποιο κλειστό γραφείο ή μέγαρο, που παίρνει τις αποφάσεις αξιώνοντας το
«ορθολογικό, και να την εντάξουμε και πάλι μέσα στους «συναισθηματικούς επηρεασμούς (affections)» της καθημερινής
σχεσιακότητας, οι οποίοι, «είτε είναι τρυφεροί, είτε συγκαλυμμένοι, είτε βίαιοι, είτε διαφορετικοί» (Stoler, 2004, όπως
εμφανίζεται στο Αβραμοπούλου, 2018, σ. 25), αφορούν με καθοριστικό τρόπο τόσο τους τρόπους που νιώθεται το πολιτικό
(feeling politics) όσο και τους τρόπους που το πολιτικό αναδύεται μέσα από τη διαχείριση του συν-αισθήματος (politics of
feeling) (Bargetz, 2014, σ. 5). Με αυτό τον τρόπο, και το camp, το φύλο, τα σώματα και το κρύο οργανώνονται ως μια συναρμογή
δυνάμεων και εντάσεων, που επηρεάζουν συν-αισθηματικά τόσο τους άντρες που συναντώ, όσο και εμένα. Στους ενδιάμεσους
χώρους ανάμεσα στα σημεία «της συμπερίληψης και του αποκλεισμού, μεταξύ αρνητικότητας και κατάφασης, μεταξύ
τεχνολογιών θανάτωσης και στρατηγικών επιβίωσης και αντίστασης» (Αβραμοπούλου, 2018, σ. 27), αναδύεται η σκηνή της δικής

μας ζωής με τους άντρες πρόσφυγες που συναντώ στη Λέσβο. Διαφοροποιημένα μαζί και από κοινού διαχωρισμένοι μέσα στους
όρους που επιφύλαξε το δυτικοκεντρικό ανθρωπιστικό βλέμμα, η επαφή μου ως εργαζόμενου με εκείνους πασχίζει να διατηρήσει
την ενδεχόμενη έλευση της «απορίας», ως κάτι που «αφυπνίζει τη φαντασία, απέναντι στο μη λεκτικοποιημένο, στο αδιόρατο και
στο ανεπαίσθητο» (Αβραμοπούλου, 2018, σσ. 19-20). Μιας απορίας που θέτει στο επίκεντρο της έντασης την ανάδυση μιας
πολιτικής του έξω.7 Γιατί, αν το τίμημα για την «υπόσχεση» της συμπερίληψης είναι η ένταξη των προσφύγων μέσα στις ζώνες
εγκατάλειψης8 των camps, τότε χρειαζόμαστε την ανάδυση μιας πολιτικής που θα αποδιαρθρώσει τα σύνορα και τις
περιχαρακώσεις των δικαιωμάτων· μιας πολιτικής που δεν έχουμε φανταστεί ακόμα· μιας περιπέτειας που ξεκινάει από την
αίσθησή μας ότι ο κόσμος είναι ανυπόφορος (Culp, 2019, σ. 118).
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Σε αυτό το πλαίσιο, και η σύντομη συζήτηση αυτού του κειμένου, μια συζήτηση που προσπαθεί να συνομιλήσει με την έρευνα
του φύλου γύρω από τους «συν-αισθηματικούς ανδρισμούς» (Reeser & Gottzén, 2018, σ. 149),9 αλλά και να συνεισφέρει στην
ευρύτερη συζήτηση για τη «συν-αισθηματική στροφή» στις κοινωνικές επιστήμες (Αβραμοπούλου, 2018· Athanasiou,
Hantzaroula, Yannakopoulos, 2008), προφανώς και δεν είναι τυχαία. Όπως γράφει η Ελίζαμπεθ Πρόμπιν (Elizabeth Probyn)
(2010), «διαφορετικά συν-αισθήματα μας κάνουν να νιώθουμε, να γράφουμε, να σκεφτόμαστε και να δρούμε με διαφορετικούς
τρόπους» (Gregg & Seigworth, 2010, σ. 74). Το να «επηρεάζεσαι συν-αισθηματικά» (Favret-Saada, 2012, σ. 437) ‒ως ένα
εξαιρετικά πολύτιμο «πρόβλημα»‒ μοιάζει να αφορά την εργασία αυτού του κειμένου καθοριστικά. Με έναν τρόπο, το camp ως
συν-αισθηματική ένταση καθόρισε και τους τρόπους που εγώ γράφω για αυτό. Οι συζητήσεις, οι σωματικές εκφράσεις των μελών
των ομάδων, οι τόνοι της φωνής και οι εντάσεις της καθώς και το συνολικό κλίμα που αναδυόταν ανάμεσά μας αντηχούν μέσα
στη γραφή μου ως συν-αισθηματικές χειρονομίες προς ένα νέο πολιτικό ορίζοντα που, αντί για «επαρκείς συλλήψεις», διαδίδει
«ανεπαρκείς αισθήσεις» (Culp, 2019, σ. 117). Ακριβώς γιατί όλα αυτά «έχουν σημασία στο επίπεδο της θεωρίας» (Gregg &
Seigworth, 2010, σ. 74). Αφορούν άμεσα «το τι θέλουμε το γράψιμο να κάνει» (ό.π.).

Σημειώσεις
1 «Single men»: Δανείζομαι τον όρο από τις έμφυλες ταξινομήσεις του «προσφυγικού», που περιγράφουν τους άντρες αιτούντες
άσυλο οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς οικογένεια ή σύζυγο. Ο αριθμός που αναφέρω είναι ενδεικτικός και κατά
προσέγγιση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.
2 Το camp διαχωρίζεται σε μια σειρά από ζώνες που αφορούν κατά βάση έμφυλες και εθνοτικές κατηγοριοποιήσεις. Στην κίτρινη
ζώνη (yellow zone) βρίσκονται τα rab-holes των μόνων ανδρών (single men), τις περισσότερες φορές με καταγωγή από το
Αφγανιστάν.
3 Για περισσότερα σχετικά με αυτή τη στιγμή της «ώθησης για σκέψη», βλ. Culp, 2019, σ. 117.
4 Για τη μετάφραση του affect στα ελληνικά και τη χρήση του όρου «συν-αίσθημα», βασίζομαι στον συλλογικό τόμο Το συν-

αίσθημα στο πολιτικό (2018) που επιμελήθηκε η Ειρήνη Αβραμοπούλου. Όπως αναφέρει η ίδια, η χρήση «της ιδιάζουσας
παύλας» (σ. 12), πέρα από την αναγκαία διαφοροποίηση που προσφέρει από τις μεταφράσεις του emotion στα ελληνικά,
φανερώνει την ίδια την «ανησυχητική σχέση» του affect με τη γλώσσα, λειτουργώντας εντέλει ως μια «παιδαγωγική» αναφορικά
με τις πιθανότητες, τους τρόπους και τα μέσα προσέγγισης εκείνου που δεν μπορούμε να περιγράψουμε (ό.π.) ή να
κατανοήσουμε (the unknowable) (Hemmings, 2005, σ. 554).
5 Όπως επισημαίνει η Χλόη Κολύρη, το σώμα στο έργο του Ντελέζ (Deleuze) «έχει ξεφύγει από την καθαρά ανθρωποκεντρική του
σύλληψη⋅ βρίσκεται πάντα σε ένα πεδίο εμμένειας, σε αλληλεπίδραση με άλλα σώματα και ψυχές, ιδέες, συναρμογές, κοινωνικές
συγκροτήσεις» (Culp, 2019, σ. 153).
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6 Όπως αναφέρουν: «Η κίνηση από το συν-αίσθημα (affect) στο συναίσθημα (emotion) είναι μια σημαντική διαδικασία σε ό,τι
αφορά το φύλο: Είναι κομμάτι του τρόπου που το φύλο λειτουργεί» (σ. 151). Τα εμφυλοποιημένα συναισθηματικά καθεστώτα
(gendered emotion regimes) προκύπτουν ως πολιτισμικές κωδικοποιήσεις των συν-αισθημάτων (affects) που κυκλοφορούν
ανάμεσα στα σώματα και «κολλάνε» επάνω τους.
7 Όπως επισημαίνει ο Culp: «Το έξω μας ανοίγει ένα πέρασμα σε ένα νέο περιβάλλον, όπως το σπασμένο παράθυρο ενός
σπιτιού» (2019, σ. 109).
8 Για μια πιο αναλυτική ματιά στις «ζώνες εγκατάλειψης» καθώς και στους τρόπους που στα camps εξασκούνται ταυτόχρονα ο
αποκλεισμός από τους «ζωντανούς» και η ένταξη μέσα σε «θανατηφόρες» τοπογραφίες πολέμου, βλ. την εισαγωγή για την κουίρ
νεκροπολιτική στον τόμο των: Haritaworn, Kunstman & Posocco (2014).
9 Ακολουθώντας την σκέψη του Ντελέζ, οι συγγραφείς προτείνουν να κατανοήσουμε τους συν-αισθηματικούς ανδρισμούς όχι
μόνο ως την ενσώματη έκφραση που ρυθμίζεται από έμφυλα συναισθηματικά καθεστώτα, αλλά επίσης ως το δυναμικό δράσης
ανθρώπινων και μη ανθρώπινων σωμάτων (σ. 149).
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«Αθώος σεξουαλικής κακοποίησης»: Ένα μονόστηλο ένοχο παράλειψης πληροφοριών

Ελένη Παπαγαρουφάλη

ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗ
Αθώος σεξουαλικής κακοποίησης
ΙΝΔΙΑ. Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η θωπεία εις βάρος ανήλικου πάνω από τα ρούχα δεν αποτελεί σεξουαλική

επίθεση, προκαλώντας οργή σε ολόκληρη τη χώρα και απογοήτευση στους αγωνιστές κατά της σεξουαλικής
κακοποίησης γυναικών και παιδιών. Στην απόφασή της η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βομβάης, Πούσπα
Γκανεντιβάλα, έκρινε έναν 39χρονο άνδρα αθώο για σεξουαλική επίθεση σε 12χρονο κορίτσι, καθώς δεν είχε
αφαιρέσει τα ρούχα της. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο άνδρας έφερε το κορίτσι στο σπίτι του με το πρόσχημα
να της δώσει ένα φρούτο, άγγιξε το στήθος της και προσπάθησε να αφαιρέσει τα εσώρουχά της. Κρίθηκε ένοχος και
καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, αλλά ζήτησε έφεση. Στην απόφασή της η Γκανεντιβάλα διαπίστωσε ότι η
πράξη του «δεν εμπίπτει στον ορισμό της σεξουαλικής επίθεσης». «Λαμβάνοντας υπόψη την αυστηρή φύση της
τιμωρίας που προβλέπεται για το αδίκημα, απαιτούνται ισχυρότερες αποδείξεις και σοβαροί ισχυρισμοί», έγραψε.

Στιγμιότυπο από διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Ινδία
ενάντια στον βιασμό της 19χρονης γυναίκας Νταλίτ (Πηγή: EPA)
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Το παραπάνω κείμενο-είδηση αποτελεί ένα μονόστηλο της εφημερίδας Καθημερινή, δημοσιευμένο στις 27/01/2021, στην κάτω
κάτω δεξιά γωνιά της δέκατης σελίδας ‒ αναρωτιέμαι πόσες/οι το διάβασαν, έτσι καταχωνιασμένο που ήταν… Ενώ, εξ ορισμού, η
«είδηση» ‒από το απρφ. ειδ-έναι του ρ. οίδα: γνωρίζω/αποκτώ γνώση‒ μας καθιστά κοινωνούς ενός εξοργιστικού δικαστικού
συμβάντος σχετικού με την έμφυλη σεξουαλική βία, παραλείπει και μας αποκρύπτει πολλά άλλα. Ο αντίλογος ότι ένα μονόστηλο
εκατόν σαράντα εννιά λέξεων δεν μπορεί να τα πει όλα δεν μας αρκεί. Ο αντίλογος οφείλει να είναι ότι η βαρύτητα του θέματος
και η ευρεία συζήτηση γι’ αυτό στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο απαιτούν πολλά πολύστηλα, τέτοια που να υπερβαίνουν τη
μορφή της είδησης, ως μιας φευγαλέας πληροφορίας για το τι «κακό» συμβαίνει «αλλού» (εκτός Ελλάδας!), και να μην
καταλήγουμε στο εν οίδα ότι ουδέν ή ελάχιστα οίδα.
Αν και το πρώτο σημείο που…με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου ήταν εκείνο το «πάνω από τα ρούχα», ως «ισχυρό» αποδεικτικό
στοιχείο αθώωσης του θωπευτή-βιαστή, το αμέσως επόμενο ήταν ότι αυτός ο «39χρονος άνδρας» και αυτό το «12χρονο κορίτσι»
τοποθετούνται σε ένα αχρονικό, απολίτικο βιολογίζον πλαίσιο («βιολογικό φύλο», «βιολογική ηλικία») και παραλείπονται τα
κοινωνικοοικονομικά και ιστορικοπολιτικά συμφραζόμενα της συγκεκριμένης πόλης / χώρας, αυτά όπου οι παραπάνω έμφυλες
και ηλικιακές κατηγορίες τέμνονται με την άνιση κατανομή-κατοχή-κατάχρηση εξουσίας ανάμεσα στις «κάστες» και τις τάξεις στη
Δημοκρατία της Ινδίας του 21ου αιώνα. Ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετική κάστα-τάξη ο «39χρονος άνδρας» και το «12χρονο
κορίτσι»; Μήπως η ανήλικη προέρχεται από την περιθωριοποιημένη κάστα των λεγόμενων «παριών» ή και untouchable
(ανέγγιχτων) γυναικών Νταλίτ που υφίστανται καθημερινά τους περισσότερους βιασμούς από μέλη της ανώτερης κάστας-τάξης
Ινδών αφεντικών ‒ και παλιότερα από τους Βρετανούς αποικιοκράτες;1 Πώς έφτασε στα δικαστήρια η υπόθεση; Μίλησε το
κορίτσι και την ανέλαβαν οι γονείς του ‒ που σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεσοαστοί Ινδοί; Ή μήπως
την ανέλαβε κάποια φεμινιστική ομάδα / οργάνωση ‒ συμπεριλαμβανομένης αυτής των Νταλίτ φεμινιστριών; Εικάζω ότι η
έλλειψη τέτοιων πληροφοριών έχει ως (αναμενόμενο) αποτέλεσμα η/ο αναγνώστρια/της να οδηγείται στην εικόνα μιας εξωτικής,
μακρινής κι αλλοτινής, χαώδους αλλά και ομοιογενούς Βομβάης, μεγαλούπολης της εξωτικής, μακρινής κι αλλοτινής, αχανούς
αλλά «αναπτυσσόμενης» (όπως χαρακτηρίζεται παντού) Ινδίας. Αποκαλύπτεται, έτσι, ο (ηθελημένος ή αθέλητος) οριενταλιστικός
χαρακτήρας της «είδησης», ο οποίος, πιθανότατα, καταλήγει στο να αναπαράγει στις/τους αναγνώστριες/τες καθιερωμένα
στερεότυπα: την εικόνα «ενός ακόμη» βιασμού κοριτσιού, τόσο συνηθισμένου σε υπανάπτυκτες χώρες, όπως η Ινδία, όπου,
μεταξύ άλλων, καίνε τους νεκρούς τους δίπλα στον «βρόμικο» Γάγγη και κάποτε καίγαν και τις γυναίκες μαζί με τους συζύγους
τους!
Παρ’ όλα αυτά, η είδηση ότι αυτή η δικαστική απόφαση προκάλεσε οργή σε ολόκληρη τη χώρα με οδήγησε στο Διαδίκτυο, με την
ελπίδα να βρω κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, αλλά και να δω πώς αναπαραστάθηκε η όλη υπόθεση στις εκεί
(αγγλόφωνες) εφημερίδες. Πράγματι, η πλούσια ειδησεογραφία δείχνει ότι δημιουργήθηκε πολύς θόρυβος γύρω από αυτή.2 Στο
Εφετείο, η (50χρονη) δικαστίνα, ενώ αποδέχτηκε τη «μαρτυρία του κοριτσιού» ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να της βγάλει
τα ρούχα, και παρότι χαρακτήρισε την πράξη του ως καταπάτηση του άρθρου 354 του Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της
γυναικείας σεμνότητας» (outraging a woman’s modesty), μείωσε την ποινή φυλάκισης σε ένα από τα τρία χρόνια που ορίζει ως
ελάχιστη ποινή για σεξουαλική επίθεση (sexual assault) ο νόμος του 2012 περί Προστασίας Παιδιών Από Σεξουαλικά Αδικήματα
(The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, στο εξής POCSO Act 2012). Αιτιολόγησε την απόφασή της με το
επιχείρημα ότι η «ψηλάφηση» (groping) του στήθους πάνω από τα ρούχα δεν εμπίπτει στον ορισμό της POCSO Act 2012 περί
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σεξουαλικής επίθεσης σε παιδιά («κάτω των 18 ετών»), ο οποίος, κατά τη δικαστίνα, απαιτεί «τη δερμική επαφή με πρόθεση
σεξουαλικής ικανοποίησης» (skin to skin contact with sexual intent). Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, υπήρξαν άμεσες
αντιδράσεις από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Των Δικαιωμάτων Του Παιδιού, την Εθνική Επιτροπή Για Τις Γυναίκες, από
Οργανώσεις Για Τα Δικαιώματα των Γυναικών και επώνυμα δημόσια πρόσωπα, καθώς και από δικαστές και πολιτικούς, με κοινό
αίτημα την απόσυρση της απόφασης ως απαράδεκτης και απεχθούς. Επειδή, μάλιστα, η συγκεκριμένη δικαστίνα είχε
χρησιμοποιήσει την ίδια περί «μη φυσικής επαφής» αιτιολόγηση σε δύο προηγούμενες απαλλακτικές αποφάσεις της με όμοιο
αντικείμενο,3 αποφασίστηκε στις 29/01/21 από τον Ανώτατο Δικαστή της Ινδίας να μην προαχθεί σε μόνιμο μέλος του Ανώτατου
Δικαστηρίου της Βομβάης – όπως είχε προταθεί στις 22/01/21. Σύμφωνα δε με κάποιο δικαστή, η όλη στάση της έθετε το
γενικότερο ερώτημα κατά πόσο οι δικαστές που αναλαμβάνουν υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης / κακοποίησης διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες.

Στιγμιότυπο από διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Ινδία
ενάντια στον βιασμό της 19χρονης γυναίκας Νταλίτ (Πηγή: youthkiawaaz.com)
Από τα συμφραζόμενα των ειδήσεων δεν γίνεται σαφές τι είδους δικαστικές ικανότητες (θα) προβλέπονται, ούτε πόσο
παρεξέκλινε η δικαστίνα από το νόμο, αφού, πράγματι, ο ορισμός της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία
προϋποθέτει κάποιος να «αγγίξει» (to touch), με πρόθεση σεξουαλικής ικανοποίησης, τον κόλπο, το πέος, τον πρωκτό ή το
στήθος του παιδιού, ή να αναγκάσει το παιδί να «αγγίξει» τα παραπάνω σημεία του σώματος του ίδιου ή άλλου προσώπου, ή να
εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία εμπεριέχει «φυσική επαφή» (physical contact), χωρίς διείσδυση, αλλά με πρόθεση
σεξουαλικής ικανοποίησης (POCSO Act 2012, κεφ. 1). Προφανώς, για τη δικαστική λειτουργό, η διαμεσολάβηση των ρούχων
εξάλειψε την «αμεσότητα» της αφής, εκείνη δηλαδή την ιδιότητα η οποία τής αποδίδεται, περισσότερο από κάθε άλλη αίσθηση,
και εξαιτίας της οποίας η αφή θεωρείται είτε η πιο έγκυρη απόδειξη θετικών συναισθημάτων είτε η πιο ζωώδης, η πιο απειλητική,
η πιο μιαρή και μεταδοτική όλων των άλλων ˗ εξού και ο περίφημος όρος untouchable!4 Εικάζω ότι οι επικριτές της δικαστίνας
(όχι όμως και της μονομερούς έμφασης του νόμου στην αφή) έμμεσα έθεσαν το εύλογο ερώτημα αν το 12χρονο κορίτσι ήταν
κατά τα άλλα αν-αίσθητο, τόσο ώστε η μαρτυρία του να μη θεωρηθεί «σοβαρός ισχυρισμός» και «ισχυρή απόδειξη». Την ώρα
που το «άγγιζε» ο «θωπευτής», δεν αισθανόταν / αντιλαμβανόταν πού/πώς το άγγιζε; Δεν τον έβλεπε; Δεν τον άκουγε; Δεν τον
μύριζε; Δεν αισθανόταν τίποτε απ’ όλα αυτά, που, έτσι κι αλλιώς, μας γίνονται αισθητά ταυτόχρονα και που τα ερμηνεύουμε
συνειδητά ή ασυνείδητα σύμφωνα με τις πολιτισμικές συμβάσεις της κοινωνίας μας και τις σχέσεις εξουσίας που τις διαπερνούν;
Τόσο κλειστό και αδιαπέραστο από τη βίαια επιβεβλημένη επ-αφή ήταν αυτό το (ντυμένο) σώμα για τη δικαστίνα; Το θεώρησε
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τόσο πολύ αδιαμεσολάβητο (ή untouchable;) από την ιστορία και την πολιτική οικονομία της χώρας της, ώστε να το εγκαταλείψει
στην προδικασμένη μοίρα του «βιολογικού φύλου» και της «βιολογικής ηλικίας» του;
Οι πληροφορίες που αποκόμισα από τις ειδήσεις για το θλιβερό γεγονός ήταν ‒ τουλάχιστον!‒ ελλιπείς. Για παράδειγμα, ενώ
αναφέρθηκε ότι το «12χρονο κορίτσι» ήταν «πεινασμένο», δεν δόθηκε κανένα άλλο στοιχείο για την οικονομική, εθνοτική,
θρησκευτική προέλευσή του, με αποτέλεσμα την αναγωγή της υπόθεσης σε μια επιπλέον «βιολογική» αιτία (πείνα) της
σεξουαλικής κακοποίησης των «παιδιών» στην Ινδία, αλλά και την αναπαραγωγή του κλασικού οριενταλιστικού αφηγήματος περί
Ινδίας, ως αποκλειστικά φτωχής χώρας, χωρίς μεσαία και ανώτερη τάξη, χωρίς τις κάστες των ινδουιστών/τριών savarna που
ηγεμονεύουν επί των βουδιστών/ριών, των μουσουλμάνων, των χριστιανών και άλλων «ανέγγιχτων». Και όπως τελικά
εξαφανίστηκε από το προσκήνιο το 12χρονο κορίτσι, μέσα από την παραγνώριση της μαρτυρίας του και την καταβύθισή του στα
πελάγη της βιολογίας και της νομικής, έτσι εξαφανισμένες από τις ειδήσεις υπήρξαν και συγκεκριμένες αναφορές στο πώς ‒μετά
βεβαιότητος‒ μίλησαν και φώναξαν για την «απεχθή» απόφαση οι πολυπληθείς φεμινιστικές ομάδες και οργανώσεις της
Βομβάης / Ινδίας.5 Σε όλες τις ειδήσεις προβάλλονται κυρίως οι απόψεις επιφανών δικαστών «για» το συμβάν, με αποτέλεσμα να
κατασκευάζεται μια δημόσια σφαίρα κατακλυσμένη από φωνές ανδρικής (και ανώτερης τάξης-κάστας) αυθεντίας. Τέτοιας που να
καθησυχάζει κυρίως τις αναγνώστριες, κρατώντας τες ανενημέρωτες για τις πολιτικές κινητοποιήσεις των φεμινιστικών κ.ά.
ακτιβιστικών ομάδων στη χώρα τους, και αφήνοντάς τες μάλλον untouched, ασυγκίνητες και ανέγγιχτες, από την απειλή που
αφορά όλες τις τάξεις-κάστες τις Ινδών γυναικών, κυρίως όμως αυτή που υφίστανται συνεχώς οι φτωχές συμπολίτισσές τους. Αυτές
που απαγορεύεται στις «βραχμάνες» (όχι όμως και στους βραχμάνους) να αγγίζουν, ακόμη και μέσα από μονόστηλα, δίστηλα,
πολύστηλα ‒ έστω ένοχα μιας κατ’ ευφημισμόν παράλειψης πληροφοριών…
Οι παραπάνω διαπιστώσεις μάς υπενθυμίζουν το περίφημο ερώτημα της θεωρητικού του μετααποικιακού φεμινισμού, Γκαγιάτρι
Τσακραβόρτι Σπίβακ (Gayatri Chakravorti Spivak), «Μπορεί η υποτελής να μιλήσει;», και την αρνητική της απάντηση: Το
υποτελές υποκείμενο ως γυναίκα ή η γυναίκα ως υποτελής «δεν μπορεί να μιλήσει», ούτε και «να ακουστεί ή να διαβαστεί»
(Spivak, 1994, σελ. 104).6 Για να υποστηρίξει τη θέση της, η Σπίβακ αναλύει το «παράδειγμα» του σάτι, της τελετουργικής
αποτέφρωσης της χήρας με τον νεκρό σύζυγο, και αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους τόσο ο αποικιοκρατικός όσο και ο
ινδουιστικός ανδρικός λόγος οδήγησαν στον αποκλεισμό της από τη δημόσια σφαίρα ‒ σήμερα δε στην παραγνώριση ή
αποσιώπηση της δημόσιας ομιλίας των υποτελών γυναικών ως αναξιόπιστης ή ανύπαρκτης. Ο Βρετανός νομοθέτης χαρακτήρισε
την «πρωτόγονη» τελετουργία «έγκλημα» και μετέτρεψε τον απαγορευτικό Νόμο του σε Υποκείμενο, τη δε χήρα σε Αντικείμενό
του· παράλληλα, ο αντιαποικιοκράτης ινδουιστής βραχμάνος την καθήλωσε στο αλλοτινό παρελθόν, την ουσιοποίησε και
εξωτικοποίησε διά παντός και, έκτοτε, την παρουσιάζει, νοσταλγικά, ως το διαχρονικό πρότυπο «καλής συζύγου» (ακριβής
μετάφραση του «σάτι»), της ηρωϊκά αυτοθυσιαζόμενης υπέρ του συζύγου και της οικογένειάς της, της πατρίδας και της
θρησκείας της ‒ εξού και μέχρι σήμερα, ένα κοινό όνομα που δίνεται στα κορίτσια είναι το Σάτι. Όμως, όπως υποστηρίζει η
Αθηνά Αθανασίου στην εξαιρετική ανάλυσή της για την «προκλητική» απάντηση της Σπίβακ ‒και πολλών άλλων θεωρητικών
φεμινιστριών‒, η «εργασία του αρνητικού» που ενυπάρχει στην απάντηση «δεν επιζητεί το εφυσηχαστικό κλείσιμο της
ερώτησης». Αντιθέτως, «προτρέπει (σ)την αδιάλειπτη και επείγουσα εγρήγορση γύρω από ερωτήματα που αφορούν το πώς

ακούμε και πώς παρεμβαίνουμε στις κατεστημένες οριοθετήσεις αυτού που είναι δυνατόν να ακουστεί (Morris, 2010)»
(Αθανασίου, 2016, σσ. 156, 158, έμφαση δική μου).7
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Επίλογος
Μετά τη δημοσίευση του περί ου ο λόγος μονόστηλου στην «Κ», παρατήρησα ότι η εφημερίδα συνεχίζει να αφιερώνει την ίδια
«γωνιά» σε όμοιου περιεχομένου μονόστηλες ειδήσεις προερχόμενες απ’ όλον τον κόσμο. Παράδειγμα: 11/02/21, ΠΡΑΓΑ.
«Αποζημίωση υπέρ γυναικών» που «υποβλήθηκαν σε στείρωση» στην πρώην Τσεχοσλοβακία, στις δεκαετίες ’70-’80, «αν και οι
οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η πρακτική συνεχίστηκε και μετά το 2000» ‒ αλλά ποιος τις «ακούει» αυτές; Συμμερίζομαι
απολύτως την άποψη μιας φεμινίστριας φίλης μου ότι στην περίοδο του #me too, που ο Τύπος δίνει «χώρο» να μιλήσουν τα
«θύματα» (όπως αυτά αποκαλούνται με απαράδεκτο τρόπο), αυτού του τύπου οι αποσπασματικές, «αποεδαφικοποιημένες και
αποπολιτικοποιημένες ειδήσεις περί σεξουαλικής κακοποίησης και βίας μάς δείχνουν ίσως ότι αυτός ο χώρος δεν υπάρχει επί της
ουσίας». Ή, αλλιώς, μας δείχνουν το πώς διαχειρίζονται τα (καθοδηγούμενα-κυβερνητικά) μίντια αυτό το ζήτημα και κατ’
επέκταση την κοινή γνώμη, επομένως, το πόσο λίγος πολιτικός χωροχρόνος αναλογεί στην έμφυλη βία και ακριβέστερα στην,
κατά Σπίβακ, «επιστημική βία» που ασκείται στο υποτελές υποκείμενο ως γυναίκα ή στη γυναίκα ως υποτελή.

Σημειώσεις
1 Ο όρος untouchable είναι συνυφασμένος με την κατώτερη, «πέμπτη κάστα» ή κοινωνική τάξη των Νταλίτ, που περιλαμβάνει
όσους/ες ασχολούνται με «βρόμικα» επαγγέλματα (καθαρισμός ανοιχτών υπονόμων, σκουπιδιάρηδες, υπηρετικό προσωπικό),
εξού και «μιαρή». Ενώ δεν έχει ποτέ οριστεί νομικά (επί αγγλικής κατοχής, ονομάζονταν Depressed Classes, ο δε Γκάντι τους/τις
ονόμαζε επίσημα «Παιδιά του Θεού»!), υπήρξε νόμος το 1955 (Τhe Untouchability Offences Act, 1955) που όριζε τις κυρώσεις
κατά των πρακτικών untouchability, οι οποίες αποκαλύπτουν τις διακρίσεις που υφίσταντο και συνεχίζουν να υφίστανται.
Σήμερα, μαζί με άλλες εθνοτικές, θρησκευτικές «μειονότητες», ανήκουν στις λεγόμενες Scheduled Castes με περιορισμένα
κριτήρια συμπερίληψης (μόνο ινδουιστές, βουδιστές, Σιχ) και προκαθορισμένες ποσοστώσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση κ.ά.
Οι γυναίκες Νταλίτ υφίστανται τους περισσότερους ομαδικούς και μη βιασμούς. Το φεμινιστικό κίνημα των Νταλίτ αγωνίζεται
κατά του ισχύοντος πατριαρχικού, έμφυλου και «βραχμανικού καστισμού» (brahmanical casteism) και διεκδικεί την αναγνώριση
και συμπερίληψή του, τόσο από το φεμινιστικό κίνημα, όσο και από τις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+, τα μέλη των οποίων ανήκουν κυρίως στις
μεσαίες και ανώτερες τάξεις-κάστες των ινδουιστών Ινδών. Επ’ αυτού, βλ. την εξαιρετική κριτική ανάλυση της Smita M. Patil
(2013). “Revitalising Dalit feminism. Towards Reflexive, Anti-Caste Agency of Mang and Mahar Women in Maharashtra”, Review

of Women Studies, Economic and Political Weekly Vol XLVIII (18), σσ. 2-8.
2 Ξεκίνησα με το Πούσπα Γκανεντιβάλα (Pushpa Ganediwala) και οδηγήθηκα σε δεκάδες ειδήσεις που λόγω περιορισμένου
χώρου δεν αναφέρω διεξοδικά. Βέβαια, πρόκειται μόνο για τις εφημερίδες στις οποίες είχα πρόσβαση και για τις οποίες δεν
γνωρίζω τον πολιτικό τους χαρακτήρα.
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3 Στη μία περίπτωση, καταδίκασε σε μόνο πέντε μήνες φυλάκισης 50χρονο άνδρα που «χάιδεψε» το χέρι 5χρονου κοριτσιού, ενώ
ταυτόχρονα είχε ανοίξει το παντελόνι του με έξω το πέος του. Παρά τις μαρτυρίες του παιδιού ότι του ζήτησε να πάνε στο κρεβάτι,
και της μητέρας ότι τον είδε να το κάνει, η δικαστίνα αποφάνθηκε ότι, παρά ταύτα, δεν υπήρξε «φυσική επαφή», άρα ούτε και
«πρόθεση σεξουαλικής ικανοποίησης». Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή του βιασμού ενήλικης γυναίκας, η απόφαση αθώωσης του
θύτη βασίστηκε στο ότι η μαρτυρία της γυναίκας ήταν «αναξιόπιστη», αφού δεν υπήρχαν σημάδια βίαιης επίθεσης, πράγμα που
σημαίνει ότι μάλλον υπήρξε «συναίνεση» εκ μέρους της.
4 Στην ανθρωπολογία, η βιβλιογραφία για την αξιολογική ιεράρχηση ή την πολιτική των αισθήσεων στις λεγόμενες δυτικές και μη
δυτικές κοινωνίες είναι ευρεία. Για μια κριτική προσέγγισή τους, η οποία υπερβαίνει τη λεγόμενη «ανθρωπολογία των
αισθήσεων», βλ. την εθνογραφία της Ευαγγελίας (Έλιας) Χαρίδη, «Μέσα από τα μάτια των τυφλών». Μια ανθρωπολογική

ερμηνεία της «όρασης». Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2016.
5 Για μια σύντομη αλλά κατατοπιστική ιστορία του φεμινιστικού κινήματος και των Σπουδών Φύλου στην Ινδία, βλ. Rekha Pande
(2018). “The History of Feminism and Doing Gender in India”. Revista Estudos Feministas, Florianopolis 26(3), σσ. 1-17.
6 Gayatri Chakravorti Spivak (1994). “Can the subaltern speak?” Στο Patrick Williams, Laura Chrisman (επιμ.), Colonial Discourse

and Post-Colonial Theory: A Reader. Χερντφορντσάιρ: Harvester Whaetsheaf, σσ. 66-111.
7 Αθηνά Αθανασίου, «Μετααποικιακή Κριτική στις Σπουδές Φύλου: Παρεμβαίνοντας σε αυτό που είναι δυνατό να ακουστεί», στο
Αθηνά Αθανασίου, Μίνα Καραβαντά, Ιωάννα Λαλιώτου, Πηνελόπη Παπαηλία, Επιμέλεια Αθηνά Αθανασίου, Αποδομώντας την

Αυτοκρατορία. Θεωρία και πολιτική της μετααποικιακής κριτικής, σελ. 129-161, Αθήνα: Νήσος, 2016.
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Παρακολουθώντας τη δίκη της Χρυσής Αυγής…

Ευγενία Κουνιάκη, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ισμήνη Θεοδωροπούλου, Δάφνη Κωστούλα

Περίληψη

Η δίκη της Χρυσής Αυγής αποτέλεσε μια διαδικασία εν εξελίξει, η οποία ανέτρεχε μέσα από τις μαρτυρίες, την επισκόπηση του
αποδεικτικού υλικού και της δικογραφίας, τις απολογίες, μια επώδυνη και αναστοχαστική αναδρομή στο παρελθόν, στη
δολοφονία του Παύλου, του Σαχζάτ, στην απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτιων ψαράδων και των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ,
των αντιφασιστών του «Αντίπνοια» και μια σειρά επιθέσεις σε μετανάστες, σε ανθρώπους που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν ή
να βρεθούν στο διάβα της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ήταν μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία σε συνεχή
αλληλεπίδραση με την κοινωνία, ακόμα και χωρίς τη συνεχή παρουσία –παρά ελαχίστων αλλά σημαντικών– δημοσιογράφων.
Και αυτό αποτυπώθηκε και στη μέρα της απόφασης. Το κείμενο και η συνέντευξη, που ακολουθούν, είναι οι σκέψεις, τα
συναισθήματα, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, που μας καθόρισαν σε αυτή τη διαδικασία. Η συνέντευξη της Χρύσας
Παπαδοπούλου είναι συγκινητικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας δικού μας αναστοχασμού, ως ανθρώπων που απλώς
παρακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία.

Η μέρα της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αποτελεί μια μέρα που μας συγκλόνισε όλ@, μέσα και έξω από την αίθουσα.
Ήταν μια στιγμή που συνένωσε όσες και όσους αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, ώστε να μην
υπάρξουν άλλα θύματα από την εγκληματική ναζιστική δράση της. Όμως η δίκη της Χρυσής Αυγής, διήρκεσε πάνω από πέντε
χρόνια, με αναρίθμητες στιγμές συγκίνησης, πόνου, οργής, απορίας και άλλων συναισθημάτων και πολλών σκέψεων και
προβληματισμών. Υπάρχουν καταθέσεις, στιγμές, βλέμματα, απολογίες, λόγια και εικόνες που έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας
και αναδεικνύουν την ιδεολογία και δράση της Χρυσής Αυγής.
Κάποια συζητήθηκαν ευρέως, χάρις στους ελάχιστους δημοσιογράφους που βρίσκονταν πάντα παρόντες. Τέτοιο παράδειγμα
αποτελεί η δήλωση του Ρουπακιά κατά την απολογία του, όπου ξεστόμισε ότι «Έγινε μια απλή ανθρωποκτονία και την κάνανε
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ολόκληρη ιστορία επειδή ήταν πολιτικό θέμα»1, καθώς και ο ισχυρισμός ότι «ο Φύσσας έσκυψε και το μαχαίρι τον πήρε στην
καρδιά»2. Όπως επίσης οι εκνευριστικά γελοίες προσπάθειες απάντων των κατηγορουμένων να απαρνηθούν τη ναζιστική τους
ταυτότητα ενώπιον του δικαστηρίου, με χαρακτηριστική την απάντηση του Χρήστου Παππά, στην επίδειξη συγκεκριμένης
φωτογραφίας, στην οποία εμφανίζεται με τον ανήλικο γιο του να χαιρετούν ναζιστικά ότι «ήταν Τριώδιο, πλάκα κάναμε».3
Αρκετά ήταν και τα περιστατικά που συμπύκνωσαν με τον πιο συμβολικό τρόπο τι είναι ο ναζισμός, πώς λειτουργεί μια ναζιστική
οργάνωση, πώς τα μέλη της αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή και πώς ο ναζισμός ως ιδεολογία διαμορφώνει τα μέλη της
συνολικά.
Σε αυτό το κείμενο, «καταθέτουμε» τις δικές μας σκέψεις, εικόνες και στιγμές, από την πολυετή διάρκεια της δίκης της Χρυσής
Αυγής. Συμμετείχαμε σε αυτήν είτε ως μέλη είτε της πολιτικής αγωγής θυμάτων της Χρυσής Αυγής είτε ως παρατηρήτρια μέσα από
την σημαντική συμβολή του Golden Dawn Watch.
Τον τρόμο και την αγωνία βλέποντας το ελάχιστων δευτερολέπτων βίντεο από το κινητό του Ι. Καζαντζόγλου, καταγεγραμμένο στις
6/9/2013, έντεκα μέρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου, που αποτυπώνει το μίσος του Χρυσαυγίτη ναζιστή απέναντι σε
νεαρό σομαλικής πιθανόν καταγωγής. Αυτά τα δεκατέσσερα δευτερόλεπτα της «απόλυτης ανατριχίλας», όπως το παρουσιάζει και
το Omniatv, όπου ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης της Τοπικής Νίκαιας τον βάζει στο σπίτι του, τον διατάζει να κάτσει κάτω, ενώ
τον τραβάει με την κάμερα, λέγοντας με μίσος: «Γαμώ το σπίτι σου, μούλε!» Το ερώτημα τι απέγινε αυτός ο άνθρωπος και ποιος,
άραγε, θα μάθει ποτέ. Τη συνειδητοποίηση επίσης ότι ο Παύλος, όταν στάθηκε να προστατέψει τους φίλους του από τις επιθέσεις
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, υπεράσπιζε παράλληλα και όλον αυτό τον κόσμο. Και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο
Παύλος, με τη ζωή του και την έναρξη όλης αυτής της μακρόχρονης ποινικής διαδικασίας, αποτέλεσε την ασπίδα για την
προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας πολλών ακόμη ανθρώπων.
Υπήρξαν και στιγμές που νιώσαμε συγκίνηση από μία αυθόρμητη, απλή και ανθρώπινη αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη των
ψαράδων αλιεργατών που, όταν ο Εμπουζίντ Εμπάρακ ήταν στην ανάρρωση από την απόπειρα δολοφονίας του, ανίκανος να
εργαστεί, οι συνάδελφοι και ομοεθνείς του τον έπαιρναν μαζί στη βάρκα ως έναν επιπλέον αλιεργάτη και δούλευαν αυτοί για
αυτόν, ώστε να μπορεί να βγάζει και αυτός ένα μεροκάματο. Ή όπως όταν οι σύντροφοι του Πουλικόγιαννη συνειδητοποίησαν
ότι ο στόχος της επίθεσης του τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα ήταν ο Πουλικόγιαννης, συμπτύχθηκαν και έπεσαν
πάνω του για να τον προστατέψουν.

Ευγενία Κουνιάκη

Στα δικά μου μάτια, συμβολική ήταν μια σκηνή που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2015 στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, τότε
που εκδικαζόταν στη διπλανή αίθουσα η δίκη των Πυρήνων της Φωτιάς. Τότε, κατά τη διάρκεια μιας μεταγωγής, προκλήθηκε
μεγάλη ένταση έξω από τη δικαστική αίθουσα, όπου γινόταν η δίκη της Χρυσής Αυγής, και ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα
από ανθρώπους σχετιζόμενους με τη «διπλανή» δίκη.
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Ήταν από τις πρώτες δικασίμους της δίκης της Χ.Α., και η δικαστική αίθουσα ήταν ακόμη γεμάτη: κατηγορούμενοι, συνήγοροι,
κοινό, δημοσιογράφοι και πάρα πολλοί αστυνομικοί. Και ενώ η διαδικασία κυλούσε ομαλά, ξαφνικά ακούστηκε πολλή φασαρία
απ’ έξω: ποδοβολητά, χτυπήματα στους τοίχους, φωνές, συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής, η πλαϊνή πόρτα της αίθουσας άνοιξε
ξαφνικά, ένα μπουκάλι εκτοξεύτηκε μες στην αίθουσα. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανδαιμόνιο, μα, φυσικά, δεν
κινδύνεψε ποτέ κανείς πραγματικά από αυτό το περιστατικό. Όμως, αυτά τα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να τρομοκρατηθούν
δύο κατηγορούμενοι στους οποίους έτυχε να πέσει το βλέμμα μου εκείνη τη στιγμή: Ήταν ολοφάνερο ότι και οι δύο ‒
κατηγορούμενοι για την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες‒, όταν κατάλαβαν ότι τα συνθήματα ήταν κατά της Χρυσής Αυγής,
φοβήθηκαν πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκαν, παρόλο που αυτή φασαρία έγινε, αν μη τι άλλο, σε μια κατάφωτη δικαστική
αίθουσα, παρόλο που ήταν περιτριγυρισμένοι από αστυνομικούς και δημοσιογράφους, παρόλο που ήταν φρουρούμενοι και δεν
ήταν δυνατό να κινδυνέψουν πραγματικά.
Και είναι να αναρωτιέσαι: Αν αυτοί τρομοκρατήθηκαν από μια φασαρία που προκλήθηκε μέρα μεσημέρι σε μια γεμάτη
δικαστική αίθουσα, πώς να ένιωσαν, άραγε, οι Αιγύπτιοι ψαράδες, λίγα χρόνια πριν, όταν το τάγμα της Χρυσής Αυγής, στο οποίο
οι δύο νεαροί συμμετείχαν, επιτέθηκε στο σπίτι τους μέσα στη νύχτα, μακριά από τα βλέμματα όλων; Πώς να ένιωσαν τα δύο
ανήλικα παιδιά του Άχμεντ, όταν, εκεί που κοιμόνταν, άκουσαν πολλά άτομα να προσπαθούν να εισβάλουν στο σπίτι τους
πετώντας πέτρες και χτυπώντας τους τοίχους με σίδερα και ξύλα, «λες και γινόταν σεισμός», όπως κατέθεσαν μάρτυρες; Πώς να
ένιωσαν ο Σάαντ, ο Μοχάμεντ, ο Άχμεντ, όταν οι Χρυσαυγίτες, αφού χτύπησαν με σίδερα και ξύλα τον Αμπουζίντ που κοιμόταν
στην ταράτσα και τον άφησαν μισοπεθαμένο, κατέβηκαν στο σπίτι τους φωνάζοντας: «θα σας δείξουμε τι είναι η Χρυσή Αυγή» κι
άρχισαν να χτυπάνε πόρτες και παράθυρα και άδειασαν μέσα στο χολ έναν πυροσβεστήρα;
Και απ’ την άλλη, ποια διαστρέβλωση καθιστά ικανό έναν άνθρωπο, που τρέμει το φυλλοκάρδι του από ένα επεισόδιο σε μια
φρουρούμενη δικαστική αίθουσα μέρα μεσημέρι, να κάνει νυχτερινές επιθέσεις και να ασκεί τέτοια σαρωτική βία απέναντι σε
ανθρώπους που δεν ξέρει προσωπικά;
Ένα από τα πράγματα που μας έμαθε η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι πώς άνθρωποι, που στην καθημερινότητά τους είναι
φοβισμένοι (δικαίως ή αδίκως), μπορούν να μετατραπούν σε θηρία, μόνο και μόνο επειδή εντάσσονται σε μια ναζιστική
οργάνωση. Η ατομική αδυναμία τους αναπληρώνεται από τη δύναμη της δολοφονικής οργάνωσης στην οποία εντάσσονται, και
έτσι αποκτούν μια απάνθρωπη δύναμη που υπερβαίνει τις ατομικές τους δυνατότητες.

Ισμήνη Θεοδωροπούλου

Χαρακτηριστική είναι μία εικόνα κατά την αποχώρηση του Νικόλαου Μιχαλολιάκου μετά το πέρας της απολογίας του, όταν οι
οπαδοί του ναζιστικού μορφώματος, που είχαν συγκεντρωθεί εντός της αίθουσας, κι ενώ τον είχαν παρακολουθήσει να
αποποιείται πλήρως την ιδεολογία τους, ανάγοντάς τη σε παλιές αντιλήψεις που δήθεν πλέον καμία σχέση δεν έχουν με το κόμμα
του, καθώς και να διαψεύδει στελέχη της οργάνωσής τους και μάρτυρες, στάθηκαν προσοχή για να περάσει από μπροστά τους,
πολλοί χαιρέτισαν ναζιστικά και φώναξαν: «αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή», πριν καν αποχωρήσουν από την αίθουσα οι δικαστές, τους
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οποίους προσπαθούσαν να πείσουν επί πέντε έτη ότι καμία σχέση δεν έχουν με τη φασιστική ιδεολογία. Αυτή η εικόνα ήταν
ενδεικτική τόσο της αφοσίωσης στον «αρχηγό», όσο και της πειθαρχίας εντός της οργάνωσης, που μάλιστα την περίοδο εκείνη
βρισκόταν ήδη υπό διάλυση.
Στις σκέψεις μου, πάντως, έπαιξε καθοριστικό ρόλο μία όχι και τόσο σημαντική μέρα: η μέρα που εξετάστηκαν οι τρεις μάρτυρες
υπεράσπισης της Θέμιδος Σκορδέλη, καθώς ήταν ίσως οι μοναδικές μάρτυρες υπεράσπισης που δεν προέρχονταν από το φιλικό
ή οικογενειακό περιβάλλον των κατηγορούμενων, ούτε είχαν υπάρξει στελέχη ή υπάλληλοι της εγκληματικής οργάνωσης.
Αντιθέτως, προέρχονταν από την περιοχή όπου η Χρυσή Αυγή έκανε αισθητή την παρουσία της για πρώτη φορά τόσο μαζικά το
2008, συστήνοντας τα μέλη της ως «αγανακτισμένους πολίτες», σπέρνοντας τον τρόμο, πρακτική που οδήγησε στη διείσδυση
στην τοπική κοινωνία και στην εκλογή τους αρχικά στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2010 και έπειτα στη Βουλή το 2012. Μου
προκάλεσε εντύπωση ότι οι μάρτυρες αυτές παρουσιάστηκαν στις 8/5/2019 για να υπερασπίσουν μία κατηγορούμενη που είχε
ήδη κριθεί ένοχη από τον Ιούλη του 2017, ως επικεφαλής του τάγματος της ναζιστικής οργάνωσης στην περιοχή του Αγίου
Παντελεήμονα, για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και συγκεκριμένα σε μαχαίρωμα κατά του Αλί Ραχίμι από το
Αφγανιστάν το 2011. Η πίστη τους δε στη Χρυσαυγίτισσα που ήρθαν να υπερασπίσουν, συμπυκνώνεται στη φράση μιας εξ αυτών
«δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο μαχαίρωμα Αφγανών» γιατί «είναι μικροκαμωμένη, όμορφη γυναίκα, δεν θα μπορούσε με
τα τακούνια… με σικάτο ντύσιμο».
Παρακολουθούσαμε αυτές τις μάρτυρες να περιγράφουν την κατάσταση όπως τη βίωναν στη γειτονιά τους, και ακούγαμε,
αφενός, για μετανάστες που ζουν σε άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένοι σε μικρά διαμερίσματα, και αφετέρου, για ανθρώπους που
έκλεισαν τα μαγαζιά τους το 2010 λόγω της κρίσης και που οι τελευταίοι προσφεύγουν για βοήθεια σε ένα κόμμα το οποίο
υποσχόταν ότι «θα ξεβρομίσει τον τόπο» από τους πρώτους, δίχως να σκεφτούν ότι οι ίδιες αιτίες έχουν φέρει άπαντες σε αυτή τη
δεινή θέση, και δίχως καν να φανταστούν ότι μπορούν να παλέψουν ενάντια σε ό,τι γεννά τις αιτίες αυτές. Μέσα από αυτές τις
καταθέσεις, που γενικά «δεν ήξεραν» και «δεν είχαν ρωτήσει τίποτα» ‒κοινό χαρακτηριστικό όλων των μαρτύρων
υπεράσπισης‒, γινόταν τόσο καθαρό ότι ο φασισμός αξιοποιεί ιδιαιτέρως τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης, πατάει πάνω στην
ανεργία και τη φτώχεια, σε υπαρκτή, δηλαδή, κατάσταση!
Κι έτσι, σε μια «απλή μέρα της δίκης» γινόταν καθαρό ότι, όσο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, θα βρίσκει έδαφος αυτή η
τερατώδης ιδεολογία και ότι πρέπει όλοι να είμαστε εκεί διαρκώς για να μην πιάσει ρίζες και φουντώσει ξανά. Μια μέρα που δεν
συζητήθηκε ιδιαιτέρως για το περιεχόμενό της, κατά την οποία μπροστά μου απαντήθηκε η απορία που εύκολα προκύπτει σε
κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο: Πώς γίνεται, τόσα χρόνια μετά, κάποιοι να πιστεύουν και να στηρίζουν τον εθνικοσοσιαλισμό,
ενώ γνωρίζουμε τη φρίκη που έφερε στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Γίνεται γιατί «οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν» και
ριζώνουν στην πραγματικότητα της ανέχειας που βιώνουμε όλοι, στον όποιο βαθμό ο καθένας.

Δάφνη Κωστούλα

Η αγωνία για το μέλλον είναι αγωνία όλων μας, είναι μια αγωνία για έναν ακροδεξιό λόγο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, σε
επίπεδο ενίσχυσης της αστυνομίας στον δημόσιο χώρο, με τις γνωστές διασυνδέσεις αυτής και την προηγούμενη ασυλία και
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«προστασία» δράσεων της Χρυσής Αυγής, είναι στην επίσημη ρητορική περί ασφάλειας και προστασίας από τους πρόσφυγες και
μετανάστες, με τις συνεχείς επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο και στον Έβρο, με την προσπάθεια καθιέρωσης ενός
θεσμικού ρατσισμού κατά των παιδιών των προσφύγων και της θέσης τους εκτός δημόσιας εκπαίδευσης, είναι ολόκληρη η
αντιπροσφυγική και αντιμεταναστευτική πολιτική που θυμίζει Όρμπαν και όχι μόνο. Όμως, παρ’ όλα αυτά, η καταδικαστική
απόφαση στις 7 Οκτώβρη είναι μια νίκη ενάντια σε αυτόν το ρατσισμό και ένα καθοριστικό βήμα απονομιμοποίησης της
ιδεολογίας της Χρυσής Αυγής, ακόμη και αν εκφέρεται από άλλα χείλη.
*********
Σε αυτή τη δίκη είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε ωραίους ανθρώπους, συντροφικούς, που προσέγγισαν με σεβασμό τόσο την
υπόθεση, όσο και ο ένας τον άλλο, που επέδειξαν συνεργασία και αφοσίωση σε έναν κοινό στόχο, ανθρώπους που ξέρουμε ότι
αποτελούν εγγύηση για την ακροαματική διαδικασία στο Εφετείο.
Με αυτήν τη σκέψη στο μυαλό, ζητήσαμε από τη Χρύσα Παπαδοπούλου, συνήγορο πολιτικής αγωγής στην υπόθεση του Παύλου
Φύσσα, να μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις:

Βρισκόμαστε στο 2021, η πρωτόδικη απόφαση έχει εκδοθεί και αναμένουμε την έναρξη της διαδικασίας στον
δεύτερο βαθμό. Υπάρχει αγωνία για τη διαδικασία στον δεύτερο βαθμό, για την απόφαση, για την επιμονή του
αντιφασιστικού κινήματος να ολοκληρώσει τη μάχη με τη Χρυσή Αυγή; Πολύς κόσμος ανακουφίστηκε στο άκουσμα
της καταδικαστικής απόφασης της 7ης Οκτωβρίου, αλλά πόσο δεδομένη πρέπει να θεωρούμε την απόφαση του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου;
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το δικαστήριο αυτό ήταν το πρωτόδικο. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση, και αυτό σημαίνει ότι
θα εκδικαστεί ξανά όλη η υπόθεση της Χρυσής Αυγής από το δευτεροβάθμιο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με
διαφορετική δικαστική σύνθεση. Καθόλου δεδομένη δεν είναι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, θα πρέπει να
είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Το δικαστικό κομμάτι της μάχης ενάντια στο ναζισμό δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει, όμως, να είμαστε
σε εγρήγορση και για έναν άλλο λόγο: Από το 2013 μέχρι και την έκδοση της απόφασης το 2020, έγιναν τουλάχιστον δύο
προσπάθειες, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν, για νομοθετική αλλαγή του άρθρου 187 ΠΚ περί εγκληματικής οργάνωσης. Αν
γινόταν δεκτή αυτή η αλλαγή, η εισαγωγή του οικονομικού κινήτρου στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ‒και όχι ως
επιβαρυντική περίπτωση, όπως ισχύει σήμερα‒ θα σήμαινε αυτομάτως την απαλλαγή όλων των κατηγορούμενων για ένταξη και
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς καν να παραπεμφθούν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Όλοι οι πρώην βουλευτές της
Χρυσής Αυγής και ο Αρχηγός τους θα απαλλάσσονταν υποχρεωτικά εκ του νόμου. Αυτό θα ήταν ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα για το
κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και για το θεσμό της Δικαιοσύνης. Επομένως, τίποτε δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο σε σχέση με
τη δικαστική μάχη ενάντια στην Χρυσή Αυγή.

Τι σηματοδότησε για σένα η Εισαγγελική πρόταση στις 18/12/2019;
Η εισαγγελική πρόταση της 18ης/12/2019 ήταν μία απογοητευτική μέρα για τον θεσμό της Εισαγγελίας· όχι μόνο κατά το
περιεχόμενό της, αλλά κυρίως κατά την αιτιολογία της. Ήταν μια πρόταση που αλλοίωνε και συσκότιζε τα στοιχεία της
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δικογραφίας, γεγονός θλιβερό για ένα λειτουργό της δικαιοσύνης. Δεν μιλάω για ερμηνεία και συμπεράσματα πάνω σε
αποδεικτικά στοιχεία. Μιλάω για γεγονότα που επιδέχονται μίας μόνο απάντησης ‒«ναι» ή «όχι»‒ και αποδεικνύονται από τη
δικογραφία. Όπως, για παράδειγμα, το αν ο δολοφόνος Ρουπακιάς μίλησε στο τηλέφωνο ή όχι με τον υπεύθυνο ασφαλείας της
Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, Καζαντζόγλου, πριν από τη δολοφονία. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στη δικογραφία έλεγε
«ναι», η εισαγγελέας είπε: «Όχι, δεν μίλησαν, άρα τυχαία βρέθηκε ο Ρουπακιάς στο σημείο της δολοφονίας».
Η πρότασή της περί απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Παύλου πλην του Ρουπακιά και όλων
ανεξαιρέτως για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης σήμαινε ότι έπρεπε να ανασυνθέσουμε από την αρχή κάθε
στοιχείο, κάθε μαρτυρία, κάθε έγγραφο και βίντεο. Έπρεπε να απαντήσουμε σε κάθε αλλοίωση ή παράβλεψη των στοιχείων, σε
κάθε αναπόδεικτο και αβάσιμο ισχυρισμό, να αναδείξουμε κάθε αντίφαση στην υπερασπιστική γραμμή των κατηγορούμενων.
Έπρεπε ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής-υποστήριξης της κατηγορίας να αποδομήσουμε πλήρως κάθε ίχνος αξιοπιστίας της
εισαγγελικής πρότασης και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και το καταφέραμε.
Ταυτόχρονα, όμως, η εισαγγελική πρόταση, με την προκλητική για την αλήθεια και την κοινή λογική αιτιολογία της, κατάφερε να
«ξυπνήσει» τον κόσμο, ο οποίος αντιλήφθηκε τι μέρες θα ξημέρωναν για όλους εμάς, αν η πρόταση γινόταν δεκτή από το
δικαστήριο. Θα επικρατούσαν η βία, ο ζόφος, και θα πηγαίναμε ως χώρα πολλά χρόνια πίσω. Οπότε, εντέλει, θεωρώ ότι η
εισαγγελική πρόταση συσπείρωσε ακόμη περισσότερο κόσμο που αισθάνθηκε την ανάγκη να βροντοφωνάξει ότι «όχι, δεν είναι
αθώοι».

Η καταδίκη της ηγεσίας και των μελών των ταγμάτων εφόδου μπορεί να σημάνει και το τέλος της Χρυσής Αυγής;
Θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή με αυτή τη δομή, με αυτά τα πρόσωπα και με το επιχειρησιακό επίπεδο δράσης που είχε τον Σεπτέμβριο
του 2013, δηλαδή με τα τάγματα εφόδου να τρομοκρατούν και να εγκληματούν, έχει τελειώσει ύστερα από αυτή την
καταδικαστική απόφαση. Το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα ναζιστικά ή ακροδεξιά μορφώματα είναι ιδιαιτέρως απίθανο,
καθώς όποιος συσχετίζεται με τα άτομα της Χρυσής Αυγής «λερώνεται» από τη στάμπα του καταδικασμένου ναζιστή. Οπότε,
πολιτικά είναι απομονωμένοι και επιχειρησιακά δεν θα επιστρέψει η Χρυσή Αυγή ποτέ στο επίπεδο του 2013.

Όμως, με την Ακροδεξιά στην Ελλάδα;
Αυτό είναι άλλο θέμα. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια καθαρά ναζιστική οργάνωση στα πρότυπα οργάνωσης του χιτλερικού NSDAP. To
ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, από την άλλη, ήταν ένα ακροδεξιό κόμμα, αλλά δεν είχε τάγματα εφόδου. Αυτή είναι η
διαφορά μεταξύ εθνικοσοσιαλισμού και Ακροδεξιάς, και είναι σημαντικό να το σημειώσουμε. Η Ακροδεξιά, όμως, ήταν
κυβερνητικός εταίρος αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια και σε ορισμένες χρονικές περιόδους ήταν η κυρίαρχη τάση μέσα
στη ΝΔ. Έχει βαθιές ρίζες. Η μάχη ενάντια στην Ακροδεξιά, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, στην ισλαμοφοβία και τη
μισαλλοδοξία γενικότερα είναι μια μάχη στο πεδίο των πολιτικών ιδεών. Δεν τελειώνουμε με την Ακροδεξιά με μια δικαστική
απόφαση. Πρέπει να αναλογιστούμε γιατί ένα κομμάτι της κοινωνίας ‒όχι η πλειονότητά της‒ στρέφεται προς την Ακροδεξιά.
Δεν είναι, όμως, ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό· δυστυχώς, το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
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Ακούγοντας τα μέλη του τάγματος εφόδου της Τοπικής της Νίκαιας, για το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα, νιώσαμε πόσο αμετανόητοι και ναζιστές ήταν, παρ’ όλη την τακτική συγκάλυψης που είχαν. Πώς ήταν να
βλέπεις όλους αυτούς που τόσα χρόνια τούς βλέπαμε μέσα από έγγραφα και βίντεο να έρχονται στο δικαστήριο και
να καταθέτουν;
Τους έβλεπες στα βίντεο να κάνουν παρελάσεις στις γειτονιές της Νίκαιας με επικεφαλής τον Λαγό, με τη στολή παραλλαγής
άσπρο-μαύρο-γκρι, στοιχισμένοι με βήμα, όλοι σωματώδεις, όλοι να ουρλιάζουν και να ξερνούν μίσος στο φως της μέρας, και
σου προκαλούσε τρόμο η εικόνα. Ο στρατός της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια και στον Πειραιά. Αν συμπεριφερόταν με αυτό τον
τσαμπουκά στο φως της μέρας, καταλάβαινες τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια των «νυχτερινών δράσεων» της Τοπικής, για τις
οποίες ενημερώνονταν με απόρρητα μηνύματα μόνο τα μέλη της Ασφάλειας. Όταν βέβαια προσήλθαν στο δικαστήριο χωρίς τις
παραλλαγές, αλλά με τα κουστούμια τους, ο τσαμπουκάς τους είχε κάνει φτερά. «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν ήμουν εκεί».
Προσπαθούσαν να «μαλακώσουν» τις φωνές τους και να απαντούν με σεβασμό στις ερωτήσεις της έδρας. Ήταν εμφανή η
προσπάθεια και το δασκάλεμα. Κάποιοι από αυτούς τόλμησαν να ψελλίσουν ότι «πρόκειται για πολιτική δίωξη», μηρυκάζοντας
τις θεωρίες των ανωτέρων τους και ουσιαστικά μένοντας πιστοί στην εγκληματική οργάνωση. Δεν μπορώ να πω ότι τους θεωρούσα
επικίνδυνους, όσο ήταν μέσα στο δικαστήριο. Καταλάβαινες την προσπάθειά τους να συγκρατηθούν, να προσποιηθούν τα καλά,
ήρεμα παιδιά, που έχουν οικογένεια και παιδιά. Η πίεση για αυτούς σίγουρα ήταν μεγάλη. Δεν είναι τυχαίο που ο πυρηνάρχης
της Νίκαιας, ο άνθρωπος που στο βίντεο λέει: «ό,τι κινείται σφάζεται», λιποθύμησε μία μέρα πριν από την προγραμματισμένη
απολογία του εντός της αίθουσας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε ένα επίπεδο, ένιωθες μια ικανοποίηση από την
αποτυχημένη προσπάθειά τους να προσποιηθούν ότι ήταν κάτι διαφορετικό από μέλη τάγματος εφόδου μίας ναζιστικής
οργάνωσης. Να ακούς τον Τσακανίκα-υπεύθυνο ιδεολογικής εκπαίδευσης της Τοπικής της Νίκαιας να λέει ότι «αυτά περί
εθνικοσοσιαλισμού ήταν ανωριμότητες και καραγκιοζιλίκια». Γιατί έβλεπες ότι ο καθένας από μόνος του, εκτός τάγματος, χωρίς
τις στολές, τα ρόπαλα και τα μαχαίρια, ήταν ένας άνθρωπος «μικρός».

Το πολυετές της διαδικασίας ήταν αποτρεπτικό για πολύ κόσμο να παρακολουθεί με τακτικότητα την ακροαματική
διαδικασία. Και λίγοι ήταν οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί καθημερινά. Στις 7/10, όμως, και ήδη από τη διαδήλωση
στις 17/9 στο Κερατσίνι, το αντιφασιστικό κίνημα με όλη του την ευρύτητα έδωσε ένα δυναμικό «παρών» έξω από το
Εφετείο. Ήταν μια έκπληξη για εμάς; Πώς το αντιλήφθηκες;
Η τελευταία διαδήλωση της 17ης/9/2020 ήταν προσωπικά από τις πιο συγκλονιστικές πορείες που έχω συμμετάσχει γενικότερα.
Χωρίς επεισόδια, με απίστευτο παλμό, ένιωθες ότι το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Ένιωθες ότι ο κόσμος δεν θα μπορούσε να ανεχτεί
μια ενδεχόμενη αθώωση της Χρυσής Αυγής. Αυτό που αντίκρισα δε στις 7/10/2020 δεν περιγράφεται με λόγια. Μια θάλασσα από
κόσμο, με μάσκες, να αγωνιά και να είναι παρών. Κάθε φορά που βλέπω το βίντεο από την ανακοίνωση της απόφασης και την
αντίδραση του κόσμου, συγκινούμαι. Ήταν μια στιγμή συλλογικής ανάτασης, που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία αυτού του
τόπου. Ήταν μία μάχη που το αντιφασιστικό κίνημα έδωσε όλα αυτά τα χρόνια και κέρδισε· κατάφερε να συσπειρώσει την
κοινωνία. Όσοι ήταν μέσα και έξω από την αίθουσα εκείνη τη μέρα είναι κομμάτι της ιστορίας.

Τι κρατάς από τις δικαστίνες και τους δικαστές σε αυτή τη διαδικασία;

184 | φεμινιστιqά

Από την πρόεδρο Μαρία Λεπενιώτη, πέρα από την ενδελεχή γνώση της δικογραφίας, κρατάω τον ήρεμο, επιβλητικό και
αποστασιοποιημένο τρόπο με τον οποίο διηύθυνε τη διαδικασία. Όπως δήλωσαν κατ’ επανάληψη και οι συνήγοροι υπεράσπισης
κατά τις αγορεύσεις τους, δεν είχαν κανένα παράπονο από τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και αυτό είναι πολύ
σημαντικό. Από την εφέτη Γεσθημανή Τσουλφόγλου και την αναπληρώτρια πρόεδρο Μαρία Βάρκα κρατάω τη σε βάθος γνώση
του συνόλου του αποδεικτικού υλικού και τις καίριες ερωτήσεις που έθεταν συμπληρωματικά στην εξέταση από την Πρόεδρο.

Αυτή η δίκη απαιτούσε μια αφιέρωση από τους/τις δικηγόρους της πολιτικής αγωγής, υπήρχαν στιγμές που να είχες
απελπιστεί; Ή που να αμφιβάλλεις αν θα αποδοθεί με κάποιον τρόπο δικαιοσύνη;
Υπήρχαν σίγουρα στιγμές που είχα κουραστεί· κυρίως κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας των αναγνωστέων εγγράφων, όπου
έπρεπε να παρακολουθήσουμε εκατοντάδες ώρες βίντεο από τους κατασχεμένους υπολογιστές των κατηγορουμένων, να
συγκεντρώσουμε τις σημειώσεις μας όλοι οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής-υποστήριξης της κατηγορίας και να αποφασίσουμε τι
από όλα θα παρουσιάσουμε στο δικαστήριο. Πίστευα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, με την αναγνώριση της ύπαρξης
εγκληματικής οργάνωσης με κορυφή τον Μιχαλολιάκο ‒ βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για μια δικαστική
απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο, όσα αποδεικτικά στοιχεία κι αν υπάρχουν.

Η Μάγδα είναι μια γυναίκα που συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά, με κυρίαρχο την απλότητα ενός
ανθρώπου, μιας μάνας που έχει χάσει τόσο άδικα τον Παύλο, σε ένα βράδυ, της εργάτριας από το Κερατσίνι, του
νοιαξίματος που έχει για τη μάνα και τον πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη, του Ζακ Κωστόπουλου και ενός πολιτικού
κριτηρίου τόσο οξυμμένου, που όλες μας πάντα μάς εντυπωσίαζε. Πιστεύεις ότι ο τρόπος που η Μάγδα προσέγγισε
αυτή τη δίκη και τον κόσμο έξω από αυτήν έπαιξε ρόλο στη συσπείρωση που παρατηρήθηκε γύρω από τη δίκη ;
Είμαι σίγουρη ότι όλη η οικογένεια του Παύλου, ο Τάκης, η Ειρήνη, αλλά ιδίως η Μάγδα Φύσσα, έπαιξε καταλυτικό ρόλο τόσο
στην έξοδο της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή το 2019, όσο και στη συσπείρωση του κόσμου γύρω από τη δίκη, με αποκορύφωμα
τη συγκέντρωση της 7ης/10/2020. Αυτή η γυναίκα βίωσε τη μεγαλύτερη τραγωδία που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, και αυτός ο
πόνος δεν την καταρράκωσε· έκανε τον πόνο της δύναμη και στάθηκε όρθια, όπως και ο Παύλος, όλα αυτά τα πεντέμισι χρόνια
του δικαστηρίου κάθε μέρα παρούσα να αντιμετωπίζει τους δολοφόνους του παιδιού της. Συνειδητοποίησε από την πρώτη
στιγμή ότι το διακύβευμα δεν ήταν η ποινική καταδίκη του Ρουπακιά, αλλά της ηγεσίας που τον εκπαίδευσε και τον όπλισε. Είναι
συγκλονιστική η δύναμη ψυχής που έχει, η ενσυναίσθηση σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Νιώθει τι συμβαίνει
γύρω της, νοιάζεται και πονάει για τους ανθρώπους, και αγωνίζεται για αυτούς όπως μπορεί. Η εικόνα αυτής της μαυροντυμένης
μάνας που άντεξε και βγήκε μπροστά, για να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη στην οικογένειά της, νομίζω ότι μίλησε στην
καρδιά όλου του κόσμου.

Σε αυτήν τη δίκη είδαμε να καταθέτουν μια σειρά από γυναίκες ως μάρτυρες κατηγορίας, όπως η Δήμητρα Ζώρζου, η
Καραγιαννίδου, η Τρούλλου Μαρία, αλλά και ως μάρτυρες υπεράσπισης, όπως η σύντροφος του Καζαντζόγλου.
Προβληματίστηκες καθόλου σχετικά με τα έμφυλα ζητήματα σε αυτή τη δίκη;
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Ο πρώτος προβληματισμός σχετικά με έμφυλα ζητήματα σε αυτή τη δίκη προήλθε, καταρχάς, από τον αριθμό των γυναικών
συνηγόρων σε αυτήν αλλά και γενικά σε κάθε ποινική δίκη. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, μπαίνεις στη Νομική Σχολή, είναι η
συντριπτική πλειονότητα γυναίκες. Γίνεσαι ασκούμενη δικηγόρος, βλέπεις στις γραμματείες και στις ουρές και πάλι η πλειονότητα
των ασκουμένων είναι γυναίκες. Οι άντρες είναι σχεδόν ανύπαρκτοι σε αυτά τα στάδια. Μπαίνεις μετά σε μια αίθουσα Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων, και οι γυναίκες συνήγοροι, αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες.
Αλλά πέρα από αυτό, η παρουσία των γυναικών δικαστών που ενεπλάκησαν τόσο στο στάδιο της ανάκρισης (η 6η Τακτική
Ανακρίτρια Πειραιά Στεφανία Χανιώτη, οι ανακρίτριες του Εφετείου Αθηνών, Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου) όσο και
ενώπιον του δικαστηρίου, ήταν καταλυτική, όπως ανέφερα πιο πάνω. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ήταν και η παρουσία
των γυναικών μαρτύρων κατηγορίας. Η Δήμητρα Ζώρζου και η Παρασκευή Καραγιαννίδου, δύο εικοσάχρονες φοιτήτριες το 2013,
αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Παύλου, ήρθαν στο δικαστήριο και κατέθεσαν αυτά που είδαν και υπέδειξαν όσους εκ
των κατηγορουμένων αναγνώρισαν. Η δολοφονία του Παύλου έγινε σε δημόσια θέα, πάρα πολλοί ήταν αυτοί που ήταν
μάρτυρες, ελάχιστοι ήταν αυτοί που τόλμησαν να καταθέσουν, γιατί ο φόβος απέναντι στη Χρυσή Αυγή το 2013 ήταν μεγάλος.
Η Μαρία Τρούλλου, εκπαιδευτικός και διδακτορική φοιτήτρια, θύμα βίαιης επίθεσης κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής
συγκέντρωσης στην Πάρο τον Φεβρουάριο του 2013, βρήκε το θάρρος να κατονομάσει στο δικαστήριο τον τότε βουλευτή Μίχο
ως τον δράστη της σε βάρος της επίθεσης. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα γυναικών που δεν υποτάχτηκαν στο φόβο έχοντας
συναίσθηση του διακυβεύματος και της ευθύνης τους ως πολίτες. Μπορεί να φοβήθηκαν σε κάποια στιγμή, αλλά δεν υπέκυψαν
στο φόβο, λειτούργησαν υπακούοντας στη συνείδησή τους. Έτσι, οι γυναίκες αυτές, με τα λόγια και τη συνειδητή στάση τους,
επέφεραν πολύ μεγάλο πλήγμα στη Χρυσή Αυγή, η οποία μέχρι τότε κυριαρχούσε στις γειτονιές μέσω της άμεσης σωματικής βίας
και της τρομοκρατίας.
Από την άλλη, έχουμε τις καταθέσεις γυναικών όπως η σύντροφος του Καζαντζόγλου στο στάδιο χορήγησης ελαφρυντικών.
Γυναίκες που ήρθαν να παρακαλέσουν για μειωμένη ποινή για τον σύντροφό τους επικαλούμενοι τα παιδιά τους. Γυναίκες που
αυτοπροσδιορίζονταν από την ιδιότητά τους ως σύντροφοι των κατηγορουμένων και μάνες, των οποίων η επιβίωση εξαρτιόταν
αποκλειστικά από τους κατηγορούμενους. Άραγε, ήξεραν αυτές οι γυναίκες από πριν ή έμαθαν μετά για τις πράξεις των
συντρόφων τους και τις επιδοκίμαζαν; Ήξεραν και διαφωνούσαν, αλλά έβαζαν τη διαφωνία τους στην άκρη «για χάρη του άντρα
και της οικογένειάς τους» ή γιατί δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά μόνες τους; Ήξεραν, αλλά ήταν σε άρνηση και
επέλεγαν να μην το πιστεύουν; Δεν θα μάθουμε πότε.

Ευγενία Κουνιάκη
δικηγόρος, Ομάδα υποστήριξης Πολιτικής Αγωγής Αιγύπτιων αλιεργατών
Ισμήνη Θεοδωροπούλου
δικηγόρος, Ομάδα υποστήριξης Πολιτικής Αγωγής συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
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Δάφνη Κωστούλα
δικηγόρος, παρατηρήτρια του GoldenDawnWatch

Σημειώσεις
1 https://goldendawnwatch.org/?p=4888
2 https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/i-diki-tis-hrysis-aygis/204158_ametanoitos-o-roypakias-gia-ti-dolofonia-fyssa
3 https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/i-diki-tis-hrysis-aygis/215939_triodio-toy-yparhigoy
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Αποχαιρετώντας τ@ Λόρεν Μπερλάντ (Lauren Berlant)1

Αθηνά Αθανασίου και Άλκηστη Ευθυμίου

Οι τρόποι σκέψης των άλλων ανθρώπων είναι εκπληκτικοί. Η συνεργασία μοιάζει με μια υπερ-εντατική εκδοχή διδασκαλίας, όπου
εσύ και κάποιος / κάποια άλλος / άλλη αναζητάτε μαζί κάτι και χτίζετε ο ένας πάνω στην άλλη – αλλά επίσης λείπετε ο ένας στην
άλλη.
Αυτή είναι η απόλυτη χαρά του «να μην είμαι εγώ»…2
ΛΟΡΕΝ ΜΠΕΡΛΑΝΤ

AA: Η γραφή της Λόρεν Μπέρλαντ –στη λογοτεχνική κριτική, στις κουήρ σπουδές και στην πολιτισμική και πολιτική θεωρία–
«ξεβολεύει» τις ευκολίες. Αναστοχάζεται και αναρωτιέται καθώς εκτυλίσσεται, αμφισβητώντας με φροντίδα την ισχύ μιας
θεώρησης ακόμη και μέσα στο ίδιο κείμενο. Ίσως γι’ αυτό αγαπούσε τόσο να γράφει με άλλ@. Έβρισκαν συντροφιά η ευγένεια
και η γενναιοδωρία της διανόησής της – με χιούμορ, ελαφρότητα, κατανόηση, αυτο-μετατόπιση.
AE: Θυμάμαι να κουβαλάει μαζί τ@ ένα σημειωματάριο στο οποίο κατέγραφε ιδέες και σκέψεις, μαζί με το όνομα του ατόμου που
τις είχε εκφέρει. Οι αναφορές αυτές έβρισκαν συχνά τη θέση τους στις υποσημειώσεις των βιβλίων της. «Αυτή η φράση είναι
προσφορά της XXX» ή «Ευχαριστώ τον XXX για τη συγκεκριμένη παραπομπή στον Μποντριγιάρ (Baudrillard). Δεν γνώριζα την
ιστορία της φράσης XXX, πριν γράψω αυτό το κεφάλαιο», σημειώνει σε διαφορετικά μέρη του Cruel Optimism. Δεν πρόκειται για
κάποιου είδους ακαδημαϊκή ανωτερότητα, συγκαλυμμένη ως γενναιοδωρία, αλλά για την αναγνώριση των σχέσεων μέσα από τις
οποίες προκύπτουν οι σκέψεις, τα κείμενα, η κριτική θεωρία.
AA: Η γλώσσα της θεωρίας και το σώμα της θεωρίας ασκούν τη θεωρία ως σώμα και συν-αίσθημα: ως εναλλακτική και ποιητική
επιτέλεση του δημόσιου, ως δημόσια διάθεση και διαθεσιμότητα. Καθώς χαρτογραφεί την κοσμοποιητική επιτελεστικότητα της
σχεσιακής δημοσιότητας, η Μπερλάντ προσφέρει μια κριτική επανανάγνωση τόσο της κανονιστικής δημόσιας σφαίρας όσο και
της ιδιωτικοποιημένης εννοιολόγησης του «προσωπικού» (που στερεοτυπικά σχετίζεται με τη σκανδαλώδη σαγήνη της
σεξουαλικότητας και το νεοφιλελεύθερο ιδιοτελές συμφέρον). Ενόψει της νεοφιλελεύθερης απαλλοτρίωσης του δημόσιου χώρου
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και των δημόσιων αγαθών, αναζητά τρόπους για δημοκρατική σχεσιακή δημοσιότητα που δεν υπάγεται στη λευκή ανδρική
αστική / καπιταλιστική / καταναλωτική και κυριαρχική «δημόσια σφαίρα».
AE: Προβληματοποιεί την άποψη που παρουσιάζει τη σφαίρα της οικειότητας ως ικανή να διαφυλάξει μια ζωή ακέραιη και
ανεπηρέαστη από δημόσιες «απειλές», επιμένοντας στο αλληλένδετο των προσωπικών σχέσεων και «των ασταθειών της
σεξουαλικότητας, των χρημάτων, της προσδοκίας και της εξάντλησης» (Critical Inquiry, Special Issue on Intimacy, σ. 281). Σε μια
περίοδο όπου η παραμονή στο σπίτι παρουσιάζεται ως η μόνη ασφαλής επιλογή για τον περιορισμό της πανδημίας (αλλά
ασφαλής για ποιους και ποιες;), η σκέψη της Μπερλάντ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο πολιτικής επιβίωσης.
Αποφεύγοντας οποιονδήποτε ορισμό, η Μπερλάντ μιλά για το συν-αίσθημα (affect) σαν να είναι αυτό ακριβώς που καθιστά τα
φαινομενικά όρια μεταξύ οικείας και δημόσιας σφαίρας ακόμα πιο ρευστά. Στο έργο της αναλύει τις συναισθηματικές δομές που
διέπουν τις σχέσεις και καθορίζουν τρόπους εμπειρίας του κόσμου, που ξεπερνούν το ατομικό. Δομές αν-ατομικές λοιπόν, με την
έννοια ότι χαρακτηρίζουν οποιοδήποτε καθημερινό υποκείμενο του ύστερου δυτικού καπιταλισμού, αλλά εκδηλώνονται μέσα
από συναισθήματα που διαφοροποιούνται. Πώς θα διάβαζε η Μπερλάντ την «κοινωνική απόσταση»; Πιθανόν ως σχέση που
χαρακτηρίζεται από την προστασία του εαυτού και των άλλων υπό τον ενδεχόμενο υγειονομικό κίνδυνο της εγγύτητας. Ενώ η
δομή της (αυτό το παράδοξο σχήμα «αλληλοπροστασίας μέσω της αποφυγής») παραμένει σταθερή για όλες μας, η «κοινωνική
απόσταση» μπορεί να βιωθεί από την καθεμιά μας διαφορετικά: ως μούδιασμα, άρνηση, φόρτωμα, καταφύγιο, και ό,τι άλλο. Ο
τρόπος που αισθάνεται (και ονομάζει) η καθεμιά αυτή την επήρεια έχει να κάνει και (αν όχι κυρίως) με τις κανονιστικές
συμβάσεις στις οποίες είμαστε έκθετες.
ΑΑ: Αυτές οι αν-ατομικές δομές συν-αισθήματος αντηχούν στο ρηξικέλευθο έργο τ@ για την ετεροκανονικότητα (με τον Μάικλ
Γουόρνερ ). Αλλά και στο έργο της που εξετάζει τις συν-αισθηματικές διαστάσεις της νεοφιλελεύθερης επισφάλειας. Το
εννοιολογικό της λεξιλόγιο μας επιτρέπει να θέσουμε ερωτήματα για τις συναισθηματικές και φαντασματικές επενδύσεις της
κοινωνικής ζωής μας – πάνω απ’ όλα για τις κοινωνικές διαστάσεις και διαδρομές του φόβου της απώλειας και της (ουτοπικής)
υπόσχεσης της σύνδεσης. Ενδιαφέρεται για τη γραφή ως πειραματικό μέσο που μπορεί να μας επιτρέπει να αγγίζουμε τις αθέατες
γωνιές της καθημερινής βίας, ενώ ταυτόχρονα να αποταυτιζόμαστε από αυτήν και να αντιστεκόμαστε στο εξουθενωτικό αίσθημα
ότι «δεν παλεύεται».
ΑΕ: Σε αυτό ακριβώς το αίσθημα η Μπερλάντ απαντά με την πρόταση «showing up to life», σαν να λέμε: «παρίσταμαι στη ζωή»,
είμαι εδώ και συνεχίζω.
ΑΑ: Η Μπερλάντ μάς αφήνει (με) ένα σώμα πολιτισμικής θεωρίας για την οικειότητα, τη σχεσιακότητα, τη φιλία και την αγάπη: για
το πώς οι προσκολλήσεις μας διαμορφώνονται και μας διαμορφώνουν, καθώς αποκρυσταλλώνονται μέσα από νόρμες και
ιστορικά τραύματα, που συνδέονται με το φύλο, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνική τάξη. Μας αφήνει (με) μια
πολιτισμική θεωρία για το πώς οι «προσωπικές ζωές» μας, και οι φαντασιώσεις (τόσο κρίσιμη έννοια στο έργο της) που τις
συντηρούν, συνυφαίνονται με θεσμούς, νόρμες, σχέσεις εξουσίας, ιδεολογικές συγκρούσεις, το κανονιστικό ιδεώδες της «εθνικής
ενότητας», τον νόμο, τον καπιταλισμό, την καταναλωτική κουλτούρα, την κυρίαρχη ηθική και αισθητική. Και για το πώς
αναζητούμε να αισθανθούμε «σαν στο σπίτι μας» – με τι κόπο, με τι κόστος. Πώς συνεχίζουμε να ζούμε, παρ’ όλα αυτά –ειδικά
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ως μη ευθυγραμμισμένα έμφυλα, φυλετικοποιημένα και οικονομικά επισφαλή υποκείμενα–, παρά τη συστημική αδικία που
υφιστάμεθα, αλλά και λόγω της επανορθωτικής και μετασχηματιστικής δυνατότητας που συλλογικά δημιουργούμε και που δεν
μπορεί παρά να περνά μέσα από την πολιτική και τη συντροφικότητα. Η αγάπη γίνεται, έτσι, πολιτική έννοια: άσκηση στο πώς
χρησιμοποιούμε τον χρόνο και άλλα υλικά, πάνω στα οποία δεν έχουμε κυριότητα, για να φτιάχνουμε –μέσα στον χαμό, και
παρά τις συνήθειες και τη μνήμη της ήττας (μας)– κόσμους που δεν υπάρχουν ακόμη.
ΑΕ: Για την αναζήτηση αυτή η Μπερλάντ καταφεύγει στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία, όπου και βρίσκει ψήγματα
διαθέσεων, καταστάσεων και σκηνών, που έχουν στιγματιστεί από την ηγεμονική κοινωνικότητα, αλλά ποτέ δεν της παραδίνονται
ολοκληρωτικά. Οι κινηματογραφικές και λογοτεχνικές περιπτώσεις που εξετάζονται τόσο φροντιστικά από την ίδι@, φέρουν ίχνη
στρατηγικών «που παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένες τοξικές οικειότητες, έτσι ώστε ένα καλύτερο παρόν να μπορεί να βιωθεί συναισθηματικά πριν δομηθεί ένας κόσμος για αυτό» (Cruel Optimism, σ. 155).
ΑΑ: Καθώς αναλογίζεται την επισφάλεια του ιδεώδους της ασφάλειας, ενδιαφέρεται για τους περισπασμούς, τις ασυνέχειες και τις
αντιξοότητες, που οδηγούν σε απρόσμενη τροπή τις κεκτημένες ταχύτητες: «Δεν είχα σκεφτεί ότι θα κατέληγε έτσι». Αυτό είναι, για
τ@ Μπερλάντ, «ο μυστικός επιτάφιος της σχεσιακότητας». Αυτή είναι η δυναμική της έννοιας «βάναυση αισιοδοξία» (cruel
optimism), ως δυνατότητα για κριτική πολιτισμική ερμηνεία και ανάλυση των σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών (με αφορμή
τη «μελέτη περίπτωσης» της βορειοαμερικανικής κοινωνίας). Οι «φαντασιώσεις» της καθημερινότητας, που υποτίθεται ότι –αν
και ανέφικτες– συγκρατούν τις επιθυμίες και τους δεσμούς μας, όπως το λευκό καπιταλιστικό κανονιστικό ιδεώδες της «καλής
ζωής» ή το αίσθημα ασφάλειας των «μακροχρόνιων σχέσεων», μετατρέπονται σε δεσμά που, αφενός, υπονομεύουν την ύπαρξή
μας, και αφετέρου, συντηρούν την κανονικοποιημένη βία και κρίση της καθημερινότητας.
ΑΕ: Η Μπερλάντ με έμαθε να ψάχνω, όποτε μπορώ, πέρα από την ψυχολογικοποίηση των τραυμάτων μου, στα συστήματα και στις
σχεσιακές προσκολλήσεις που τα περικλείουν. Και να μην απωθώ την κρίση από την αγάπη και το σεξ. Ένα από τα ζητήματα που
την απασχολούσαν στο τελευταίο της βιβλίο (υπό έκδοση) είναι η «ερωτοφοβία», ο φόβος αυτού που είναι συντριπτικό για το
υποκείμενο στο σεξ. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι ο φόβος αυτός παγώνει ή επιλύει την αμφισημία, η οποία, για τ@ Μπερλάντ,
όχι μόνο δεν είναι αρνητική, αλλά υπενθυμίζει στο υποκείμενο τη μη αυτοκυριαρχία του. Μεταφέροντας τα λόγια της, «ο έρωτας
και η επανάσταση δεν είναι απλά ανάλογα – οι άνθρωποι αναζητούν ένα ξεβόλεμα που θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν εκ νέου
τις σχέσεις τους και να μπουν σε μια διαδικασία απομάθησης».
ΑΑ: Αν και μας θυμίζει ότι το κυνήγι της «καλής ζωής», που υπαγορεύουν οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί της αγοράς και του έθνους,
είναι πόρος αδικίας και οδύνης, η Μπερλάντ δεν υποδεικνύει τρόπους υπέρβασης ή ρήξης. Η γειωμένη θεωρία της ψηλαφίζει
δυνατότητες, ακούει τις σιωπηρές τραυματικές εντάσεις και συμπάσχει στις διεργασίες επανεπινόησης του πολιτισμικού νοήματος
καθώς υποφέρουμε τις αφόρητες αντιφάσεις της αγάπης, της σχεσιακότητας και του σεξ μέσα στις ασφυχτικές κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες του έκτακτου και επείγοντος παρόντος. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται εφικτό να φανταστούμε τη ζωή διαφορετικά,
δεδομένου ότι το «διαφορετικά» φέρει αρνητικές συνδηλώσεις. Και πώς ανακτάμε τη δυνατότητα του διαφορετικού
φαντασιακού και της νέας σχεσιακότητας, χωρίς να αποκλείσουμε τον χώρο για την απώλεια και την αμφισημία.
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ΑΕ: Μιλώντας για το έργο της κριτικής στο Cruel Optimism, αναρωτιέται: «Πώς μπορεί καμιά να αποφετιχοποιήσει την άρνηση,
ενώ παραμένει κριτική;» (σ. 123). Η απάντηση διαφαίνεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδι@ αναγνωρίζει τις αντιφάσεις της, και
το πώς η γραφή της εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και συνδιαλέγεται με τα κινήματα, χωρίς να φοβάται να απαντήσει σε άβολα
ερωτήματα. Το 2019 θυμάμαι να λέει ότι θα εκτυλισσόταν διαφορετικά το κείμενό της με τίτλο «Slow Death», αν το ξανάγραφε
τώρα, οχτώ χρόνια μετά και με τη συμβολή των fat studies. Τ@ θυμάμαι επίσης να παραδέχεται πόσο οι συζητήσεις στο σύγχρονο
φεμινιστικό κίνημα, ειδικά μετά το MeToo, έχουν αλλάξει την ανάλυσή της του Τελευταίου τανγκό στο Παρίσι.
ΑΑ: «Έχεις κατάθλιψη; Μπορεί να είναι πολιτικό» ήταν ένα από τα θεωρητικά συνθήματα της δεξαμενής συναισθήματος (feel
tank), που είχε συνδιοργανώσει. Αναζητώντας την κριτική δυνατότητα της συν-αισθηματικής εργασίας, αναρωτιέται πώς
μπορούμε να διεκδικούμε κοινωνικές αλλαγές χωρίς να αναπαράγουμε τις προδιαγραφές του συστήματος: Ο γκέι γάμος την
απασχολεί από αυτή την άποψη, καθώς διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι σε τρόπους φιλελεύθερης διεκδίκησης, που επιτρέπουν
στο σύστημα να «συν-αισθάνεται» τα πληγωμένα υποκείμενα. Πώς αλλιώς μπορούμε να φανταζόμαστε και να επιτελούμε κουήρ
οικειότητες και τρόπους κοινής ζωής; Πώς αλλιώς συνδεόμαστε και πώς λείπουμε η μια στην άλλη;
Το έργο της είναι αφιερωμένο στην ανάγνωση του ιστορικού παρόντος μέσα από μια κοσμοποιητική ένταση: από τη μια, η
κανονικοποιημένη εξάντληση και ματαίωση των μη κυρίαρχων / κυριαρχικών υποκειμένων σε έναν κόσμο κυριαρχημένο από
καπιταλισμό, ρατσισμό και σεξισμό, και από την άλλη, η δυνατότητα ριζικού μετασχηματισμού: δικού μας αλλά και του κόσμου.

Σημειώσεις
1 H Λόρεν Μπερλάντ χρησιμοποιούσε αυτοπροσδιοριστικά την προσωπική αντωνυμία they/them στον δημόσιο λόγο και την
προσωπική αντωνυμία she στη διαπροσωπική ζωή. Στο πλαίσιο μιας κουήρ πολιτικής χρήσης των προσωπικών αντωνυμιών, το

they/them χρησιμοποιείται ως έμφυλα ουδέτερη, μη δυαδική αντωνυμία ενικού αριθμού προκειμένου να αποφυσικοποιηθούν
οι γραμματικοί κανόνες της έμφυλης δυαδικότητας. Τηρώντας αυτό τον αυτοπροσδιορισμό της Λόρεν Μπερλάντ, στο
ελληνόφωνο αυτό κείμενο ακολουθούμε τον ουδ-έτερο / μη δυαδικό συνδυαστικά με τον θηλυκό τύπο.
2 Οι αποδόσεις στα ελληνικά είναι δικές μας.
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Εισαγωγικό κείμενο για την έρευνα

Η έρευνα «Girls on the move in Greece» πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» με τη
χρηματοδότηση της Save the Children – Σουηδίας στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Girls on the move», που
καταγράφει τις εμπειρίες μετανάστευσης ασυνόδευτων και συνοδευόμενων κοριτσιών στα Βαλκάνια, στη Λατινική Αμερική και την
Αφρική. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα πεδίου που διεξάγεται για τις ανήλικες προσφύγισσες καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό
στις έρευνες περί μετανάστευσης στην Ελλάδα, στο βαθμό που τα διαθέσιμα στοιχεία ‒κυρίως ποσοτικά‒ εστιάζονται κατά
κύριο λόγο στον πληθυσμό των αγοριών, παραγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες μετανάστευσης των κοριτσιών. Το
υλικό συλλέχθηκε μέσα από επιτόπια έρευνα και ημιδομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε δομές φιλοξενίας με
ασυνόδευτα κορίτσια, καθώς και με συνοδευόμενα κορίτσια και τους γονείς τους, αναφορικά με την εμπειρία του ταξιδιού τους
στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Νοεμβρίου 2019- Ιανουαρίου 2020 και είχε τους παρακάτω στόχους:
Να ενσωματώσει το φύλο ως αναλυτική κατηγορία στη μεταναστευτική / προσφυγική εμπειρία.
Να εντοπίσει τους λόγους μετανάστευσης καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης των κοριτσιών στην Ελλάδα.
Να εντοπίσει τους κινδύνους που διατρέχουν κατά τη μετανάστευση και την παραμονή τους τα κορίτσια στην Ελλάδα,
οι οποίοι άπτονται του φύλου και της σεξουαλικότητας.
Να αναδείξει δομικά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε κρατικές και μη κρατικές δομές και υπηρεσίες καθώς και την
άσκηση βιοπολιτικής που αποκλείει τα κορίτσια από μια σειρά από κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
Να προβεί σε προτάσεις πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορούν να επιφέρουν μικρές
αλλά σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή τους.
Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση των παραπάνω ερευνητικών στόχων η παρούσα μελέτη προσπάθησε να αναδείξει τα
σημεία δια-πλοκής μεταξύ ανηλικότητας, φύλου, σεξουαλικότητας και μετανάστευσης, αξιοποιώντας την πολυετή εμπλοκή του
κέντρου «Διοτίμα» με το πεδίο του προσφυγικού σε καταυλισμούς και στον αστικό ιστό.
Απώτερος σκοπός ήταν μια κριτική ματιά που θα ισορροπεί περίτεχνα μεταξύ του λόγου των ΜΚΟ και ενός ανθρωπολογικού /
φεμινιστικού λόγου που αναστοχάζεται τις συνθήκες παραγωγής και αναπαραγωγής της προσφυγικής εμπειρίας, που προσπαθεί
να αναδείξει τους μηχανισμούς «ετεροποίησής» τους και που προβληματοποιεί συνολικά τους όρους συγκρότησης του
προσφυγικού υποκειμένου.
Τα κείμενα που ακολουθούν είναι οι εισηγήσεις των δύο ερευνητριών ‒Ντιάνας Μάνεση και Μαρίας Λιάπη‒ και της επίκουρης
καθηγήτριας Ειρήνης Αβραμοπούλου, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Κορίτσια σε κίνηση: Πολύ μικρές για να γνωρίζουν,
πολύ μεγάλες για να περιμένουν». Η εκδήλωση έλαβε χώρα διαδικτυακά τον Φεβρουάριο του 2021.
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Κορίτσια σε κίνηση: Πολύ μικρές για να γνωρίζουν, πολύ μεγάλες για να περιμένουν

Μαρία Λιάπη

«Ούτε καν ήξερα τι σημαίνει η λέξη πρόσφυγας» – η ανάδυση ενός εμφυλοποιημένου, εκτοπισμένου, ευάλωτου, πολιτικού
υποκειμένου.
Είναι η φράση από την αφήγηση μιας έφηβης προσφύγισσας που είναι αφοπλιστικά δηλωτική της απορητικής ταυτότητας η
οποία με λογοθετικό τρόπο («και εγένου πρόσφυγας») εκκινεί την ανάδυση μιας εκτοπισμένης υποκειμενικότητας.
Τα «παιδιά / κορίτσια σε κίνηση» είναι ένας όρος-ομπρέλα, ο οποίος τονίζει τους κοινούς κινδύνους και τις προκλήσεις /
προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τις διαφορές φύλου, εθνικότητας, ηλικίας και εμπρόθετης δράσης.
Αναλύσαμε τις ιστορίες των κοριτσιών με το να τις επανιστορήσουμε μέσα από ένα θεματικό πλαίσιο που οδηγεί το νόημά τους.
Ιστορίες που, αν και αναφέρονται στο πριν από τη μετανάστευση, το ταξίδι και την άφιξη, συνιστούν μια μη γραμμική και
θραυσματική αφήγηση από τους διαφορετικούς τόπους (χώρα καταγωγής / προέλευσης, προορισμού, τράνζιτ, καμπ) και
χρόνους (πριν από, κατά, μετά) τη μετανάστευση.
Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τη συνοχή των αφηγήσεών τους και να «ακούσουμε» τις βιωμένες ιστορίες τους, ώστε να
ειπωθούν με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο, και οδηγημένες από φεμινιστική σκοπιά, που, όπως σημειώνει η Μέριλιν Στράδερν
(Marilyn Strathern), «η εκπροσώπηση της βιωμένης εμπειρίας των ατόμων και η πραγματική χρήση της ως ένα εργαλείο γνώσης
δεν πρέπει να οικειοποιείται / απαλλοτριώνεται από άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και των ερευνητών».
Τα κορίτσια μεταναστεύουν για να αποδράσουν από κακοποιητικές σχέσεις (του πατέρα ή του συζύγου), κάθε μορφής έμφυλη
βία (βιασμούς, ενδοοικογενειακή κ.ά.), να γλυτώσουν πολιτική ή άλλης μορφής έμφυλη καταπίεση, να επανενωθούν με την
οικογένειά τους, αλλά και εξαιτίας διώξεων και απειλών από ολοκληρωτικά καθεστώτα και εμφύλιους πολέμους, βιασμούς
πολέμου, απαγωγές κοριτσιών, εξαναγκαστικούς γάμους για τις ίδιες και για τις μητέρες τους. Η σχέση μητέρων-κορών είναι
κρίσιμη για την απόφαση και το σχεδιασμό της μετανάστευσης, ειδικά σε περιπτώσεις εξαναγκαστικών γάμων, σημαίνοντας την
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ανάδυση μιας μορφής γυναικείας αδελφοσύνης (sisterhood), που διασαλεύει παράλληλα τα όρια των ρόλων μεταξύ γονέαπαιδιού, μητέρας-κόρης, τουλάχιστον όπως είναι κατανοητά μέσα στα δυτικά φιλελεύθερα συμφραζόμενα.
Αν η «επιβίωση διαμορφώνεται και κατανέμεται ανισομερώς από κανονιστικές και κανονικοποιητικές ρυθμίσεις της εξουσίας»,
όπως μας λένε η Αθανασίου και η Μπάτλερ, η απόφαση για τη μετανάστευση είναι προσπάθεια διαφυγής από ένα πλέγμα
εξουσιών που ορίζει τη ζωή τους: αποκλεισμό από ευκαιρίες ζωής όπως η εκπαίδευση, η γλώσσα, η φροντίδα υγείας, η εργασία
και η πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, αλλά και το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους και να κάνουν όνειρα για το
μέλλον τους.
Τα κορίτσια βρίσκονται εμπλεγμένα σε δομές εξουσίας που ασκούν έλεγχο πάνω στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να
σκέφτονται για το σώμα τους, την έκφραση της σεξουαλικότητάς τους, και που αγωνίζονται να απεμπλακούν σε μια προσπάθεια
να διαμορφώσουν έναν άλλο τρόπο ζωής «γιατί στο Ιράν όλα είναι γύρω από τα αγόρια».
Οι έφηβες αδελφές Γκουλπαρί και Λαρμίνα, ζώντας ως προσφύγισσες ήδη στο Ιράν (από το Αφγανιστάν), ανακαλούν τη
στοχοποίησή τους ως οι Αφγανές της γειτονιάς, εφόσον δεν μιλούσαν τα φαρσί που μιλιούνται στον Ιράν, γιατί δεν τους
επιτρεπόταν να πάνε σχολείο. Η γλώσσα, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, γίνεται το μέσο διατήρησης μιας εκτοπισμένης
ατομικής και συλλογικής, έμφυλης και φυλετικής υποκειμενικότητας, ένας μηχανισμός καθυπόταξης μέσα σε εθνικιστική, έμφυλη,
ρατσιστική και καθεστωτική βία διευθέτησης της ιδιότητας του/της πολίτη/ισσας.
Οπωσδήποτε, τα κορίτσια που μεταναστεύουν δεν είναι μια ομοιογενής κατηγορία. Έχουν διαφορετική εθνική, θρησκευτική και
οικογενειακή καταγωγή / προέλευση, διαθέτουν διαφορετικά οικογενειακά και άλλα δίκτυα υποστήριξης, ιδέες σχετικά με τον
κοινωνικό ρόλο των γυναικών καθώς και διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Η Εσθέρ, που είναι τώρα 19 ετών,
μιλάει για το φόβο για το μέλλον της στο Ιράν ως λεσβία. Τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζε με την κυβέρνηση και την
κοινωνία υπήρξαν η αφετηρία για την απόφασή της να φύγει αναζητώντας μια κοινότητα για να συνυπάρξει και να ανήκει ως
λεσβία. Το «“πάσχειν” γίνεται αιτία αποκλεισμού αλλά και όρος συμπερίληψης».
Οι αποφάσεις και ο σχεδιασμός για το ταξίδι, τον προορισμό, οι προσδοκίες και οι φόβοι συνιστούν ένα πλαίσιο έμφυλων
διευθετήσεων. Διαδρομές που ενέχουν «μικρότερους κινδύνους βιασμών και επιθέσεων», επιλογές διακινητών που «υπόσχονται
προστασία για τα θηλυκά μέλη της ομάδας» ή της ευρύτερης οικογένειας, κορίτσια που «δίνονται» στην εποπτεία ομοεθνών /
γειτόνων, ακριβότερο αντίτιμο για γυναίκες μόνες, μητέρες που διασχίζουν σύνορα και κακοποιούνται, είναι μερικές από τις όψεις
τέτοιων έμφυλων διευθετήσεων που αναδείχτηκαν στις αφηγήσεις τους.
Η διάρκεια του ταξιδιού και οι κίνδυνοι (χωρισμός από μέλη της οικογένειας, κράτηση και επαναπροώθηση) διαφέρουν, και τα
περισσότερα από τα κορίτσια δεν είχαν ως προορισμό την Ελλάδα και αισθάνονται παγιδευμένα εδώ. Έτσι, το ταξίδι αποκτά
διάρκι εια, γίνεται μια χωροχρονικά εμποδισμένη διαδικασία και παραμένει μια ανοιχτή προσμονή για το μέλλον.

Η νεκροπολιτική των καμπ, η κράτηση και ο θεσμός της κηδεμονίας
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Η διαμονή των ασυνόδευτων ανηλίκων στα κατ’ ευφημισμό safe zones εντός των καμπ, έως ότου βρεθεί χώρος σε άλλες δομές
(ξενώνες), ή η κηδεμονία, που κάποιες φορές πρακτικά σημαίνει κράτηση σε αστυνομικά τμήματα (ιδίως στα σημεία εισόδου της
χώρας), και οι συνθήκες διαβίωσης εκεί, η απουσία διερμηνείας, που συνεπάγεται την έλλειψη κάθε δυνατότητας επικοινωνίας,
έχουν ως αποτέλεσμα το να αισθάνονται οι ανήλικες μόνες, εγκαταλειμμένες και φοβισμένες. Πρόκειται για συνθήκες που όχι
μόνο παραβιάζουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παιδιού, αλλά κυρίως παραβιάζουν κάθε κατανόηση αυτού που
θα λέγαμε «ανθρώπινες συνθήκες ζωής». Η Ιτιμάδ μίλησε για τη ζωή στο καμπ ως «αργό θάνατο» που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Το να
υποφέρουν σε ένα γεμάτο κοντέινερ (χωρίς δυνατότητα ύπνου και πρόσβασης σε τουαλέτες) μας συνδέει με αυτό που ο Ασίλ
Μ’μπέμπε (Achille Mbembe) έχει αναφέρει ως «νεκροπολιτική», ένα μέσο ελέγχου που χρησιμοποιεί όχι άμεση και ενεργητική
δολοφονία, αλλά δημιουργεί άτομα για πάντα πληγέντα (being permanently injured).
Για άλλα κορίτσια, το καμπ είναι ο χώρος μέσα στον οποίο βίωσαν σεξουαλική βία και βιασμό, όπως αφηγείται η Μόσκα, ένα
από τα κορίτσια που υποστηρίζεται από τη «Διοτίμα». Η Αζάλ, μην αντέχοντας τη βία μέσα στη Μόρια, σε κάποια στιγμή
απελπισίας ξύρισε το κεφάλι της ως μια τελετουργία αντίστασης απέναντι σε αισθήματα φόβου, θλίψης και τραύματος, που
ένιωθε να την κατακλύζουν. Είναι το σώμα της Αζάλ που γίνεται εκ νέου το πεδίο εγχάραξης πόνου, μη διαθέτοντας κανένα άλλο
μέσο για να αντισταθεί και να διαμαρτυρηθεί στις απάνθρωπες συνθήκες της μη ζωής της στο καμπ.
Οι νεαρές έφηβες, σε μια αναπτυξιακή φάση ζωής που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία, στερούνται νοήματος στο να επενδύσουν
σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη ζωής και εξαντλούνται στις αυτοσχέδιες λύσεις για να καταστεί βιώσιμη η ζωή τους στα καμπ ή στους
ξενώνες όπου ζουν απομονωμένες από την κοινωνική ζωή, έως ότου συμπληρωθούν τα χρόνια για την ενηλικίωση (18 ετών),
οπόταν, χωρίς δυνατότητες για κάποιο μέλλον, θα βρεθούν εκ νέου εξαρτημένες και δέσμιες της έξωθεν βοήθειας από
οργανώσεις ή το κράτος. Καθοριστικά επιδρά στην αίσθηση μονιμότητας / παροδικότητας η ζωή στα καμπ, όπου περνούν μια
ζωή χωρίς χαρά, οικογένεια και άλλες κοινωνικοποιητικές δραστηριότητες τόσο σημαντικές για τη διαμόρφωσή τους. Οι
ανεπάρκειες των επαγγελματιών ως προς την κατανόηση κάθε έμφυλης, κοινωνικής και πολιτισμικής διαφοράς δημιουργούν
εμπόδια στην οποιαδήποτε προσπάθεια υποτυπώδους ένταξης των κοριτσιών και στην ανάγκη ενδυνάμωσής τους.
Τα σχέδια ή η προσδοκία να βρεθούν σε κάποια άλλη χώρα της κεντρικής ή της βόρειας Ευρώπης και η κατάσταση λίμπο στην
οποία βρίσκονται εγκλωβισμένες από την αναμονή και την ασάφεια ως προς το άσυλο και τις νομικές διαδικασίες, η απώλεια
επαφής με οικείους, η έλλειψη πληροφορίας για το τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια τις κάνουν να νιώθουν χαμένες, μόνες,
απληροφόρητες και χωρίς προσανατολισμό. Η έλλειψη προσανατολισμού και κατεύθυνσης στο σύστημα διαχείρισης των
προσφύγων και ιδιαιτέρως των παιδιών δεν αφορά παραλείψεις, αβλεψίες, υποκειμενικές και αντικειμενικές ανεπάρκειες, όσο ένα
βιοπολιτικό σύστημα που με όρους νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής και άσκησης θεσμικής βίας και ασάφειας ρευστοποιεί
υποκειμενικότητες και ταυτότητες.
Επιπλέον, η βλάβη που προκαλείται από την παρατεταμένη ανάγκη προστασίας, όπως μας λέει η Ειρήνη Αβραμοπούλου, ωθεί
στο να προσλαμβάνουμε τους πρόσφυγες ως τη φιγούρα του ηθικά νομιμοποιημένου σώματος που υποφέρει. Θύματα χωρίς
θύτες, που βιώνουν οδύνη σε μια διαρκή «στιγμή επείγουσας ανάγκης», χωρίς κανείς να διερωτάται ή να καθίσταται υπόλογος
για την οδύνη αυτή.
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Ένα μέρος για να το αποκαλείς σπίτι: ξενώνες, διαμερίσματα και η ζωή στην «άκρη της πόλης»
Η Μάσα περίμενε να ολοκληρωθεί η συνέντευξη, για να μιλήσει για τις συνθήκες που επικρατούσαν σε έναν άλλο ξενώνα, από
όπου είχε περάσει. Είχε υποσχεθεί ότι, αν της δινόταν η ευκαιρία, θα μιλούσε για τις συνθήκες της ζωής τους και, μάλιστα, ζήτησε
να μην ανωνυμοποιηθεί και να διατηρηθεί το όνομά της. Αυτή ήταν μια απόφαση η οποία μάς έδειξε ότι τα κορίτσια έχουν
δίκτυο αντίστασης που προσπαθεί να δώσει φωνή στις ανάγκες τους, στην κακοποίηση τους και στα αιτήματά τους. Από τη ρωγμή
ενός συστήματος κανονικοποιητικής βίας πάνω στις ζωές των προσφυγόπουλων κοριτσιών αναδύεται ένα πολιτικοποιημένο
υποκείμενο που αρνείται να αποδεχτεί τη θεσμική βία και αορατότητα και επιχειρεί να πολιτικοποιήσει την ιδιότητα του
ασυνόδευτου ή διαχωρισμένου παιδιού / κοριτσιού στο έδαφος μιας ματαιωμένης «Ευρώπης των ονείρων τους». Η απόπειρα
αυτοεκπροσώπησης είναι μια κρίσιμη εμπειρία ενδυνάμωσης, που επιχειρεί να αντισταθεί στην ευάλωτη θέση της/τους και να
αναταράξει τις ηγεμονικές αναπαραστάσεις / εκπροσωπήσεις καθώς και να διανοίξει τη δυνατότητα εναλλακτικών όψεων της
προσωπικότητάς τους, της θέσης και των τόπων τους.
Τα κορίτσια δημιουργούν δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ τους για να αλληλοϋποστηρίζονται, ακόμα κι αν διασταυρώθηκαν οι
δρόμοι τους για λίγο στο παρελθόν. Οι ξενώνες γίνονται ενίοτε οι τόποι όπου αναπτύσσουν σχέσεις και φιλίες, που κρατάνε
ακόμα κι όταν έχουν χωριστεί. Η Φερεστέ εξομολογείται ότι, παρ’ όλες τις αντιξοότητες όσο ήταν σε κράτηση και σε κηδεμονία,
συνάντησε μια άλλη κοπέλα την οποία ερωτεύτηκε. Χρησιμοποιούν κινητά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να επικοινωνούν
με μέλη της οικογένειάς τους, ή σπαστά αγγλικά, για να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο. Οργανώνουν μια συλλογική ύπαρξη μέσα
από τις δραστηριότητές τους, τους ρόλους που αναλαμβάνουν μεταξύ τους στους ξενώνες. Άλλες ζουν μοναχικά και απόμακρα,
όπως η δεκαπεντάχρονη Σαραράχ που ζει και σκέφτεται μόνο πότε θα βρεθεί με τη μητέρα της, σε μια σπαρακτική αφήγηση
αποχωρισμού και ευθύνης για εκείνη την άλλη γυναίκα-μητέρα που έμεινε πίσω να υπόκειται κάθε μορφής καταπίεση και
εξευτελισμούς από τον σύζυγο, για να έχει η ίδια ένα καλύτερο μέλλον.
Η ηλικία στο παρόν μεταναστευτικό σύστημα συνιστά στοιχείο εργαλειοποίησης. Η καταγραφή ως «κάτω των 18» παρέχει
συγκεκριμένα προνόμια (πρόσβαση σε διαμονή, εκπαίδευση κ.ά.), ενώ λάθος καταγραφές στα κέντρα υποδοχής μπορούν να
καταστούν εμπόδιο για την πρόσβαση στην εκπαίδευση αργότερα. Η Μασάχ και η Γιάρα, που ζουν σε διαμερίσματα, δεν θέλουν
να πάνε σχολείο και ελπίζουν να φύγουν σύντομα από την Ελλάδα ή να επανενωθούν με την οικογένειά τους. Στο μεταξύ,
αποδυναμώνονται και βιώνουν κόπωση, απομόνωση και ψυχικό αδιέξοδο. «Είμαστε σαν κρατούμενοι μέσα στο σπίτι», αφού δεν
βγαίνουν έξω σχεδόν ποτέ και δεν ενδιαφέρονται να συναντήσουν ομηλίκους και να κάνουν φιλίες στην Ελλάδα. Ισλαμοφοβία,
ρατσισμός και ξενοφοβία ‒η Γιάρα υπέστη ρατσιστική επίθεση στην Ομόνοια‒ είναι εμπειρίες που περιορίζουν την κίνησή τους
στην πόλη. Κάποιες μαθαίνουν ελληνικά, με στόχο να σπουδάσουν και να βρουν μια δουλειά. Αυτά είναι τα όνειρα και τα σχέδιά
τους για το μέλλον.
Για εμάς στη «Διοτίμα», το ηθικό και πολιτικό ερώτημα που μας τίθεται διαρκώς είναι κατά πόσον θα συνεχίσουμε να
αποδυναμωνόμαστε γνωρίζοντας τους δομικούς, πολιτικούς περιορισμούς που φυσικοποιούν και κανονικοποιούν την οδύνη, την
ευαλωτότητα και τη θλίψη μέσα από κοινά αποδεκτές καθημερινές αφηγηματικότητες για την προσφυγικότητα παιδιών-εφήβων
κοριτσιών.

196 | φεμινιστιqά

Καθώς το κράτος και οι δημόσιες μέριμνες γίνονται αντικείμενο περιφρόνησης στη νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση και οι
ηγεμονικοί λόγοι εκκενώνουν την απόκριση από την ευθύνη, σε κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό επίπεδο όλο και περισσότερο η
απόκριση κινδυνεύει να διολισθαίνει προς μια ενοχοποιημένη απόκριση που υποβαθμίζει τους όρους τους οποίους παρήγαγε
και επέτρεψε το τραύμα.
Να αναστοχαστούμε με ποιητικότητα, λοιπόν, τους τρόπους που η τρωτότητα μετατρέπεται σε νόρμα ρύθμισης της
μετανάστευσης και του ασύλου σε ποικίλα συμφραζόμενα εθνικισμού. Να τοποθετηθούμε με κριτική απόσταση από τους λόγους
της θυματοποίησης και της φιλανθρωπίας και να αναλάβουμε την ευθύνη λόγων με πολιτικά αιτήματα και διεκδικήσεις, που
νομιμοποιούν ατομικές και συλλογικές αιτιάσεις και αξιώσεις για λογοδοσία.
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«Είμαστε αλλόκοτα πλάσματα»: Σκέψεις πάνω στην τρωτότητα, με αφορμή τις αφηγήσεις μετανάστευσης
νεαρών προσφυγισσών

Ντιάνα Μάνεση

H εισήγησή μου θα κινηθεί γύρω από τη συνάντησή μου με τη Μάσα. Η Μάσα, ένα δεκαεφτάχρονο κορίτσι από το Ιράν,
ταξίδεψε με τη μητέρα της στην Ελλάδα, με σκοπό να φτάσουν και οι δύο στη Γερμανία. Στο αεροδρόμιο έπιασαν τη Μάσα και
έτσι αποχωρίστηκε από τη μητέρα της. Η μητέρα της, με το που έφτασε στο αεροδρόμιο της Γερμανίας, συνειδητοποίησε ότι η
κόρη της έμεινε πίσω. Η Μάσα εντάχτηκε στο σύστημα προστασίας ανηλίκων και μεταφέρθηκε σε ξενώνα. Τη στιγμή που τη
γνώρισα, εκκρεμούσε το αίτημα επανένωσης με τη μητέρα της. Δεδομένων των δομικών περιορισμών στο σύστημα οικογενειακών
επανενώσεων και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της Μάσας, ήταν πολύ πιθανό να έμενε αναπάντητο το αίτημά της και να
«εγκλωβιζόταν» ως ενήλικη στην Ελλάδα.

Σκηνή 1: H γνωριμία
Ήταν μέσα Δεκεμβρίου όταν πήγαμε στον ξενώνα. Είχε παγωνιά και δεν βγάλαμε τα μπουφάν μας. Κάθισα στο σαλόνι, όπου
έστεκε στη μέση ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Μάσα μπήκε μέσα χαμογελαστή ‒χαιρόταν που με έβλεπε‒ και αμέσως
σχολίασε το χρώμα των μαλλιών μου. Η ίδια είχε πολύ μακριά μαλλιά και φορούσε ένα κοντομάνικο καρό φουστάνι. Απόρησα
μέσα μου πως δεν κρύωνε, μια και εγώ ήμουν με παλτό και κασκόλ. Αρχίσαμε να μιλάμε μισά ελληνικά-μισά αγγλικά και να
χρησιμοποιούμε τα χέρια μας. Τα χέρια έγιναν η γλώσσα μας. Η ομιλία ήταν «σπαστή», «κουτσή», «ανίκανη» να μας φέρει σε
πλήρη επαφή. Η Μάσα, λοιπόν, με ρώτησε με «κουτσά» αγγλικά αν γνώριζα την Billie Eilish. Κούνησα αρνητικά το κεφάλι. Έδειξε
έκπληκτη που δεν την γνώριζα και άνοιξε το κινητό της ψάχνοντας στο Youtube να βρει τραγούδι ‒ με έβαλε να ακούσω το «I am
a bad guy» μέχρι που ήρθε η διερμηνέας. Μόλις τέλειωσε το τραγούδι, η Μάσα σχολίασε τα πράσινα μαλλιά της Billie Eilish και
τα μπλε δικά μου. Το «αλλόκοτο» χρώμα μαλλιών έγινε εκείνη τη στιγμή το σημείο σύνδεσής μας. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, η
«αλλόκοτη» θηλυκότητα, που απέκλινε από τις έμφυλα κανονιστικές νόρμες και αναπαραστάσεις της θηλυκότητας, μας συνέδεσε
εκείνη τη στιγμή, ευκαιριακά και εύθραυστα.
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Σκηνή 2: H αφήγηση και η ανάλυσή της
Η Μάσα βάρυνε όταν άρχισε να μου μιλάει για το «ταξίδι». Παραθέτω τα λόγια της, κυρίως γιατί η αφήγησή της ήταν
συναισθηματικά έντονη και για μένα. Ο μόνος τρόπος να διαχειριστώ την ευαλωτότητα ήταν να την αφήσω να υπάρξει μέσα στο
κείμενο, να την αφήσω να «λάβει χώρα», να «συμβεί» ως τέτοια:
«Από την Τουρκία στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο. Έξι φορές προσπαθήσαμε να περάσουμε, προσπαθούσαμε,
προσπαθούσαμε και δεν τα καταφέρναμε, μείναμε τέσσερις μέρες στο χιόνι. Τη δεύτερη φορά, τρεις μέρες έβρεχε,
καθόμασταν στη βροχή. Την πρώτη φορά φτάσαμε στο Χ μέρος. Επειδή ήμασταν πολλά άτομα, μας έπιασε η
αστυνομία. Η πρώτη φορά ήταν δύσκολη. Μας τα πήραν όλα, όλα μας τα πήραν. Η συμπεριφορά των αστυνομικών
ήταν πολύ κακή, ήταν άθλια. Μείναμε φυλακή για ένα βράδυ. Όλα τα πράγματά μας, όλα τα βρήκαν, τα πήραν, μας
πήγαν πίσω στο ποτάμι, στο σύνορο Τουρκίας-Ελλάδας, και τα έκαψαν μπροστά μας. Τα βλέπαμε να καίγονται.
Φορούσαν μάσκες και δεν μπορούσαμε να δούμε τα πρόσωπά τους… Μας είπαν να κρατάμε χαμηλά τα κεφάλια μας
και όποιος/α κουνιόταν, τον χτυπούσαν… Ήταν δύσκολο, τέσσερις μέρες ήμασταν στο χιόνι, έφτανε μέχρι τα γόνατα.
Επειδή ήμασταν κοντά στο δρόμο, όποτε περνούσε αμάξι, έπρεπε να κρυβόμαστε να μη μας δει. Κάθε φορά που
προσπαθήσαμε να περάσουμε, ήταν δύσκολο: να προσπαθούμε να αποφύγουμε τα αμάξια από το να μας δουν, να
αποφύγουμε τους αστυνομικούς από το να μας πιάσουν και να μας πετάξουν τα πράγματα. Οι μέρες στο χιόνι ήταν
δύσκολες. Φαντάσου να είσαι τέσσερις πέντε μέρες στο δάσος, στο χιόνι, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Την τελευταία
νύχτα, όταν ξύπνησα, έχασα τις αισθήσεις μου, είχα παγώσει, είχα χάσει τις αισθήσεις μου από το κρύο, όλοι
βγάλανε τα μπουφάν τους και τα έβαλαν πάνω μου να με ζεστάνουν…»
Η ιστορία της Μάσας δεν διαφέρει και πολύ από αυτές που έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, όταν ακούμε τη λέξη «πρόσφυγας»
ή «προσφυγικό». Το προσφυγικό υποκείμενο είναι το ηθικά νομιμοποιημένο υποκείμενο της ευαλωτότητας, αυτή/ός που θα έχει
χάσει τα πάντα, που θα είναι σε μεγάλη ανάγκη, ο μη Δυτικός «άλλος» που θα περιμένει τη συνδρομή μας, ο υπεξούσιος που η
φωνή του θα έχει χάσει την ακουστότητά της, το υποκείμενο που μεταφέρει την ευαλωτότητα της ανθρώπινης κατάστασης πέρα
από αυτό που μας είναι διανοητό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιστορία της Μάσας θέτει ηθικά ερωτήματα αναφορικά με τη δική μας
ικανότητα πρόσληψης και απόκρισης προς υπεξούσιους άλλους, ειδικότερα όσον αφορά τις συνθήκες που φτιάχνουμε για να
παραγάγουμε γνώση, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ιστορίες και Άλλους που δεν μας είναι οικείοι, γνώριμοι, «μεταφράσιμοι». Η
διαδικασία συγγραφής αλλά και ακρόασης της αφήγησης της Μάσας έφερε στο προσκήνιο θέματα αναπαράστασης του
προσφυγικού Άλλου και της συγγραφικής (και κατά προέκταση πολιτικής) ευθύνης, δηλαδή πώς γράφουμε για την ευαλωτότητα,
πώς μπορούμε να γράψουμε για τον προσφυγικό Άλλο και ποια θέση μπορούμε να πάρουμε μέσα στο κείμενο.
Διαβάζοντας και ακούγοντας την αφήγηση της Μάσας αλλά και των άλλων κοριτσιών που δέχτηκαν να μου μιλήσουν, αναδύθηκε
το στοιχείο του κατακερματισμού της αφήγησής τους στο χώρο και το χρόνο. Τα κορίτσια δεν θυμούνται τα μέρη από τα οποία
περνούν, έχουν μνήμες αποσπασματικές, θραυσματικές, σωματικές (κρύο, εξάντληση), συναισθηματικές (φόβος, τρόμος,
αβεβαιότητα), οι αφηγήσεις τους πηγαινοέρχονται στο χρόνο και το χώρο. Η γραμμικότητα της αφήγησης διασαλεύεται από τις
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ίδιες, το παρελθόν και οι λόγοι για την «εξαναγκαστική» μετανάστευσή τους (έμφυλη βία στην οικογένεια, πόλεμος, εθνοτικές
διενέξεις) επανέρχονται στο παρόν και διαπλάθουν τα όνειρά τους για το μέλλον.
Γράφοντας για την ευαλωτότητα ή, αλλιώς, γράφοντας ευάλωτα, καλούμαστε να δούμε πώς διαφορετικές χρονικότητες
υπεισέρχονται στην αφήγηση, να σκεφτούμε δηλαδή τη διαταραχή της αφήγησης μεθοδολογικά σε σχέση με τη ρωγμή στο
γραμμικό ηγεμονικό χρόνο στο συγγραφικό «τώρα», όπου τα ορατά κομμάτια της αφήγησης ‒η αστυνομική βία και
αυθαιρεσία‒ και οι επαναλήψεις στο λόγο («μας τα πήραν όλα») εκτοπίζονται χρονικά και εμφανίζονται σε κομμάτια της
αφήγησης της Μάσας που δεν ακούγονται ή, μάλλον, ακούγονται λάθος ή σβήνονται. Η εστίαση στις ρωγμές του χρόνου και του
χώρου μπορεί να αποτελέσει μία φεμινιστική και αλλόκοτη μεθοδολογική και κειμενική προσέγγιση που διαταράσσει τις
γραμμικές και αιτιώδεις χρονικότητες του λόγου των ΜΚΟ (και ειδικότερα, των προτάσεων πολιτικής ) που δομούνται γύρω από
αίτιο-αποτέλεσμα, αρχή-μέση-τέλος, και όπου οι πολιτικές δράσεις και προτάσεις γράφονται σαν να μπορούν να προβλεφθούν
από τα πριν.
Μία κειμενική προσέγγιση που αφήνεται στον κατακερματισμό της αφήγησής τους δίνει χώρο στην ενσώματη εμπειρία, στο
ευάλωτο σώμα, να εμφανιστεί στο λόγο. Το σώμα της Μάσας θυμάται το ταξίδι, το χιόνι, το κρύο νερό, τη διάσχιση του ποταμού,
την εξάντληση του σώματος, το περπάτημα μέσα από βουνά και δάση. Αυτή η αισθητηριακή / φαινομενολογική προσέγγιση του
ταξιδιού κατέστη εφικτή από τη σκοπιά της μερικότητας της θέσης μου ως ερευνήτριας αλλά και μιας μεθοδολογικής παραδοχής
ότι το κείμενο κατευθυνόταν όχι με μοναδικό γνώμονα να καταγράψει αιτίες, αποτελέσματα και προτάσεις πολιτικής (ή,
τουλάχιστον, να το κάνει κάνοντας ταυτόχρονα και κάτι άλλο). Με αφετηρία αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να αναρωτηθούμε για τη
συνάντηση με την ευαλωτότητα του προσφυγικού Άλλου όχι ως σχέση, αλλά και ως μη σχέση. Θα ήθελα να διερωτηθούμε μήπως,
τελικά, η έμφαση στην ανάγκη οικοδόμησης μίας σχέσης με τον προσφυγικό Άλλο αποτελεί τη δική μας αμήχανη απάντηση στην
ευαλωτότητα, μία απάντηση που προκύπτει από την ανικανότητά μας να πούμε «τι ακριβώς συμβαίνει» ή «να ξέρουμε πώς να
απαντήσουμε».

Σκηνή 3: H έγκληση της Μάσας και η αμηχανία της ερευνήτριας
Στην πορεία της κουβέντας μας, η Μάσα κοιτούσε κάτω, είχε συννεφιάσει, και εγώ ένιωθα άβολα. Άβολα που δεν μπορούσα να
της πω κάτι. Άβολα που είχα την ανάγκη να της πω κάτι. Καθώς εξιστορούσε τη βία και αυθαιρεσία της αστυνομίας, η Μάσα μού
είπε:
«Eάν είχα τη δύναμη, εάν μπορούσα θα τους έκανα μήνυση που φέρθηκαν έτσι».
Όμως η καθοριστική στιγμή της συνάντησής μας έλαβε χώρα προς το τέλος της κουβέντας μας, όταν μου είπε ότι δεν επιθυμεί να
διατηρήσει την ανωνυμία της, «γιατί θα ήθελα να ξέρουν ότι ήμουν εγώ αυτή που τα είπε αυτά». Στο σημείο αυτό η Μάσα
εξέφρασε τη δυσφορία της με τα ερευνητικά πρωτόκολλα των ΜΚΟ περί ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας, μια και αυτό τής
στερούσε το δικαίωμά της να εμφανιστεί στον δημόσιο χώρο και να διεκδικήσει την πολιτική υποκειμενικότητά της (δηλαδή το
δικαίωμά της στην ορατότητα). Έδωσε μάλιστα το πλήρες όνομά της για να καταγραφεί στο τέλος της συνέντευξης, γεγονός που
έμοιαζε με μία τελετουργία στο λόγο. Η επιτελεστική αναφορά του ονόματός της αναδεικνύει την επιθυμία της Μάσας να μην
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αναχθεί σε μία γενική κατηγορία («πρόσφυγας», «ανήλικη προσφύγισσα») ή σε έναν κωδικό-συμμετέχοντα, αλλά να
«εμφανιστεί», να «ακουστεί» ως προσφυγικό πολιτικό υποκείμενο.
Η επικοινωνία μας μέχρι εκείνη τη στιγμή με είχε φορτίσει αρκετά. Προς το τέλος, μου απευθύνθηκε με έναν αφοπλιστικό τρόπο:
«Εγώ λέω ή να τα κλείσουν τελείως τα σύνορα να μην μπορεί να περάσει ούτε μύγα ή, αλλιώς, δεν μπορεί έτσι. Ξέρεις
πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα;»
Δεν απάντησα τίποτα. Δεν ήξερα τι να απαντήσω.
Η Μάσα στο σημείο αυτό με έφερε αντιμέτωπη με την άγνοιά μου αλλά και με τη βία που μπορεί να επιτελεστεί όταν
προσπαθούμε να αφηγηθούμε τις ιστορίες ευάλωτων Άλλων. Υπάρχουν πολλές μορφές βίας που ασκούνται τη στιγμή που ο
προσφυγικός Άλλος μοιράζεται την ιστορία του. Υπάρχει το συναισθηματικό βάρος του μοιράσματος, υπάρχει το βάρος της
συγγραφής και η βία της αναπαράστασης στο λόγο, υπάρχει και το βάρος της μετέπειτα χρήσης και αξιοποίησης αυτής της
έρευνας. Υπάρχει επίσης και η βία που ασκείται, όταν μέσα από ηγεμονικούς λόγους και μεθόδους προσπαθούμε να
αφομοιώσουμε τον Άλλο σε μία γλώσσα μεταφράσιμη. Μέσα από τη γλώσσα της «μεταφρασιμότητας» ανοίκεια, μη εξηγήσιμα
βιώματα, κόσμοι και θέσεις γίνονται «επικοινωνήσιμα», ελέγχονται, ερμηνεύονται, πλαισιώνονται και εντάσσονται μέσα στους
ηγεμονικούς λόγους του ανθρωπίνως διανοητού. Μία τέτοια προσέγγιση που διακατέχει συχνά το λόγο των προτάσεων πολιτικής
των ΜΚΟ / policy reports θέτει το μη διανοητό σε ένα πλαίσιο, χρονικό και στοχοθετημένο, όπου η γνώση παράγεται από τα πριν.
Ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι: Πώς εμείς ως φεμινίστριες ερευνήτριες απαντούμε στους Άλλους ‒σε αυτή τη
περίπτωση, στη Μάσα‒ με τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση της ευαλωτότητας, όταν ερχόμαστε αντιμέτωπες με κάτι που
ξεπερνά τη γνώση που έχουμε; Πώς μπορούμε να παραμένουμε «ανοιχτές» στη μη γνώση και να μπορούμε να μένουμε χωρίς να
ταραζόμαστε με την αβεβαιότητα, τη διστακτικότητα και τη δική μας άγνοια;

Σκηνή 4: Επιστροφές και τσιμπήματα
Λίγο πριν φύγω, η Μάσα με ρώτησε πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Χαμογέλασα και της απάντησα συμβατικά ως
ανθρωπολόγος ότι συνήθως τρώμε, χορεύουμε και πίνουμε. Η επιστροφή από τον ξενώνα μού έφερε τις επόμενες μέρες ένα
αίσθημα τσιμπήματος στο δέρμα. Τη Μάσα την είχα στο μυαλό μου για μέρες μετά, πράγμα που πολλές εργαζόμενες στο
προσφυγικό πεδίο βιώνουν. Ξεκίνησα να σκέφτομαι το τσίμπημα στο δέρμα που νιώθουμε, όταν βρεθούμε σε αγιάζι, ως το
συναισθηματικό υπόλειμμα της συνάντησής μου με τη Μάσα, που ξέφευγε από τα όρια της αφήγησής της. Η συναισθηματική
εμπειρία της συνάντησης και οι δυνατότητες του να ανοίξω και να κλείσω προς τη Μάσα αποτυπώθηκαν εκεί, στο τσίμπημα του
δέρματος στο κρύο. Η αίσθηση του τσιμπήματος δημιούργησε σκέψεις για τον ηθικό χώρο που προκύπτει όταν κάτι/κάποιος/α
μάς συν-κινεί συναισθηματικά με τρόπο που ταράζει τη δική μας αίσθηση ψυχικής και σωματικής αυτονομίας. Η απάντηση που
μας προξενεί ο Άλλος μπορεί να είναι ευάλωτη, μπορεί και να μην είναι ευάλωτη και να χρειάζεται να προστατευτούμε. Η
ευαλωτότητα βρίσκεται όμως και στη σκέψη μας, στον τρόπο με τον οποίο αναστοχαζόμαστε και γράφουμε για αυτά που
ακούσαμε. Πριν από τη συνάντησή μου με τη Μάσα, οι λέξεις έφεραν νοήματα που μπορούσαν να αποκωδικοποιηθούν μέσα
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από μία ανάλυση λόγου συνδέοντας μικροπολιτικά και μακροπολιτικά συστήματα και βιοπολιτικούς λόγους. επίσης, οι λέξεις
μπορούσαν να εκφράσουν τραύματα με κάποιον τρόπο. Αυτές είναι κάποιες βεβαιότητες που επερωτήθηκαν μέσα από τη
γνωριμία μου με τη Μάσα.
Επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα, στο πώς δηλαδή αποκρινόμαστε στον προσφυγικό Άλλο, πώς παράγουμε γνώση, πώς
γράφουμε για την ευαλωτότητα ή αλλιώς πώς γράφουμε ευάλωτα, θα ήθελα να τονίσω ότι η ίδια η απόστασή μας από τον Άλλο
διαμορφώνει την ηθική της απόκρισής μας. Η ηθική της απόκρισης περιλαμβάνει και το να «είμαστε ανοιχτές σε αυτό που δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε ή να νιώσουμε». Στην καρδιά της ευάλωτης γραφής βρίσκεται η παραίτησή μας από την ανάγκη να
βλέπουμε τη γνώση αυστηρά και μόνο ως «γνώση του τι πρέπει να κάνουμε», «τι λύση να βρούμε», και τη γλώσσα ως «σχέση
αιτίου-αποτελέσματος» και ως «φορέα κατασταλτικών συστημάτων εξουσίας». Είναι εκεί, στο ανοιγοκλείσιμο προς αυτό που δεν
μπορούμε να νιώσουμε ή να καταλάβουμε, που μία ευάλωτη σύνδεση μπορεί να συμβεί.
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Διασχίζοντας πολλαπλά νοηματοδοτημένα σύνορα: Η μετακίνηση ως κρίση και κριτική

Ειρήνη Αβραμοπούλου

Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η έρευνα της Διοτίμα-Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών με τον τίτλο “Girls on the
Move in Greece” (2020) αποτελεί ένα υπόδειγμα διαχείρισης και προσέγγισης αφηγήσεων τραύματος, κυρίως διότι εξαρχής
τολμάει να αναμετρηθεί με την ίδια της την ευαλωτότητα ή, πιο σωστά, με μια ευαλωτότητα που θα έπρεπε να διακρίνει όλες τις
ερευνητικές προσπάθειες προσέγγισης της ετερότητας και των διαδικασιών ετεροποίησης. Πιο συγκεκριμένα, καθόλου τυχαία η
έρευνα αυτή εκκινεί από και ταυτόχρονα θεμελιώνεται πάνω στο εξαιρετικά περίπλοκο και βαθιά αναστοχαστικό ερώτημα του
πώς μπορούμε να ερευνήσουμε και να αναπαραστήσουμε επώδυνες ιστορίες ζωής χωρίς να αναπαραγάγουμε αυτό το τραύμα,
δηλαδή τόσο τον προσωπικό στιγματισμό ατόμων και κοινωνικών ομάδων όσο και τον συνεπαγόμενο κοινωνικοπολιτικό
τραυματισμό που επιφέρουν η αφήγηση και η αναπαράστασή του.
Αυτό το ευαίσθητα αναστοχαστικό ερώτημα θέλω να υποστηρίξω ότι, παραδόξως, θα έπρεπε να βρίσκεται και στην καρδιά της
δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής αναταραχής, που έχουν προκαλέσει οι συγκλονιστικές αφηγήσεις σεξουαλικής
παρενόχλησης, κακοποίησης και βιασμών, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια καθημερινά τον τελευταίο καιρό, οδηγώντας και
στις «αποκαλύψεις» της εμπλοκής σε δίκτυα συστηματικής κακοποίησης ανήλικων προσφύγων και προσφυγισσών, μεταξύ άλλων
ατόμων, και του «γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού» (όπως αρχικά επιβλήθηκε νομικά η αναφορά στο πρόσωπο του Δημήτρη
Λιγνάδη), ενώ οι ηθικές και πολιτικές ευθύνες που βαρύνουν τις κυβερνητικές Αρχές συνεχίζουν να εκκρεμούν, θέτοντας
επιτακτικά το θέμα της λογοδοσίας στην καρδιά της δημόσιας διαβούλευσης σήμερα.
Το παράδοξο της συσχέτισης των πρόσφατων ιστοριών σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και βιασμών, που κατακλύζουν
την ειδησεογραφία αυτές τις μέρες με τα αποτελέσματα μιας έρευνας πεδίου που αναδεικνύει τις (α)δυνατότητες της δράσης των
υποκειμένων, και συγκεκριμένα, των νεαρών προσφυγισσών, που έχουν υποστεί ή συνεχίζουν να υφίστανται καθημερινά έμφυλη
βία, όπως και τις πολλαπλές επιπτώσεις της βίαιης διακυβέρνησης των εθνικών, πολιτισμικών, πολιτικών, οικονομικών, ηθικών
αλλά και συναισθηματικών και σωματικών ορίων και συνόρων που διασχίζουν, δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ενός λογικού
συνειρμού που θα ερχόταν να συγκρίνει και να συνενώσει το άθροισμα διαφορετικών ιστοριών κακοποίησης διατρέχοντας τον
κίνδυνο να αποεδαφοποιήσει την ιδιαιτερότητα της κάθε εμπειρίας. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζω στη συνέχεια, το παράδοξο εδώ
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έγκειται στο ότι είναι αυτός ακριβώς ο δημόσιος «θόρυβος» που δημιουργείται εντέλει ο οποίος αποσιωπά τόσο κάποιες από
αυτές τις ιστορίες δημιουργώντας ιεραρχήσεις ορατότητας, όσο και τις επιπτώσεις της δημόσιας αναπαραγωγής και άρα
νομιμοποίησης της έμφυλης βίας εν γένει. Τέλος, ακόμα πιο καίρια έρχεται να αποδυναμώσει τη δυναμική που ενέχεται στη
δυνατότητα σύνθεσης (και όχι ανταγωνιστικής σύγκρισης) των ιστοριών αυτών.
Το αναστοχαστικό ερώτημα που τολμηρά αναλαμβάνει την ευθύνη να θέσει η έρευνα αυτή ‒και το οποίο αποσιωπάται στη
δημόσια σφαίρα, ειδικά όταν γίνονται απροβλημάτιστα αναφορές στην «αύξηση», στον «πολλαπλασιασμό» ή στην «ξαφνική
έκρηξη» της έμφυλης βίας‒ μας καλεί να μετακινηθούμε από στερεοτυπικές ιδέες τις οποίες αναπαράγουμε ηθελημένα ή μη και
να εστιαστούμε σε δύο πολύ κεντρικά ηθικά και πολιτικά ζητήματα: Το πρώτο έχει να κάνει με τη μεθοδολογία: Πιο συγκεκριμένα,
μας καλεί να διερωτηθούμε: Πώς κάνουμε μια τέτοια έρευνα; Πώς ρωτάμε; Πώς ακούμε; Τι καταγράφουμε; Αλλά και πώς
μεταφράζουμε το τραύμα της άλλης, ειδικά όταν αυτό πολλές φορές είναι μη μεταφράσιμο, όχι μόνο εξαιτίας μιας πιθανής
πολιτισμικής ή γλωσσικής αδυναμίας, αλλά επειδή το ίδιο το τραύμα εμφανίζεται στις σιωπές, στα βλέμματα, στο ασυνείδητο και
συνειδητό μπλοκάρισμά του ή στην απώλεια της μνήμης του, τόσο για τα υποκείμενα της έρευνας, όσο και για όσες εμπλέκονται
σε αυτό το πεδίο; Και άρα με τρόπο κομβικό η έρευνα αυτή έρχεται να μας θυμίσει τις (α)δυνατότητες των εργαλείων της έρευνας
αυτού του πεδίου, δηλαδή τόσο τους περιορισμούς, τις τρωτότητες και ευαλωτότητες, που διαπερνούν κάθε προσπάθεια να
αγγίξουμε «ένα τραύμα» που τραυματίζει εκ νέου, όσο και την ανάγκη να αποφύγουμε τα εύκολα, πρόσκαιρα και επιφανειακά
σενάρια ενδυνάμωσης, απελευθέρωσης και σωτηριολογίας, που αποτελούν την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Με λίγα λόγια,
πρόκειται για μια έρευνα που θέτει τη μεθοδολογία της σε άμεση αναμέτρηση με μια ηθικοπολιτική στάση διάρρηξης των
βεβαιοτήτων.
Επομένως, το δεύτερο ζήτημα, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρώτο, έχει να κάνει με απορίες συνδεδεμένες με τη
δεοντολογία της έρευνας που αναπόφευκτα διακατέχεται από έναν οραματισμό σχετικά με τις ευκταίες κοινωνικοπολιτικές
αλλαγές και τους αντίστοιχους μετασχηματισμούς: Ποιος είναι ο στόχος / σκοπός αυτού του είδους της έρευνας; Ή ποιος είναι ο
σκοπός της καταγραφής και αρχειοθέτησης τραυματικών εμπειριών; Ή για ποιους/ες καταγράφουμε αυτές τις ιστορίες ή ποιο
είναι το ακροατήριο; Εξού και το ερώτημα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επέλθει η κινητοποίηση της κοινής γνώμης ή και της
θεσμικής / κρατικής προστασίας δεν μπορεί να απαντηθεί με έναν απλό τρόπο, αν δεν εκπαιδευτούμε πρώτα στο να μπορέσουμε
να ακούσουμε τέτοιες αφηγήσεις χωρίς να αποκαλούμε τις επιζώσες θύματα, θυματοποιώντας εκ νέου, χωρίς να εξωτικοποιούμε
τη διαδικασία της ενδυνάμωσης και τις στρατηγικές επιβίωσης και ταυτόχρονα χωρίς να ουδετεροποιούμε την τραγικότητα της
εμπειρίας αυτής, ειδικά όταν αυτός ο κίνδυνος υπάρχει επειδή ο «θόρυβος» εύκολα καταλαγιάζει. Θυμίζω ότι από το 2015 ο
καταιγισμός από τις τραγικές εικόνες νεκρών πτωμάτων στη Μεσόγειο, που κυκλοφορούσαν ευρέως στα ΜΜΕ, το αίτημα
προστασίας και ασυλίας, που μετέφεραν με τη μετακίνησή τους αυτοί οι πληθυσμοί, οδηγεί πλέον στο παράδοξο ότι κάποιοι/ες
που μπορεί και να πήραν άσυλο δεν έχουν καμία υποστήριξη-χρηματοδότηση και βρίσκονται στο δρόμο (αντιμετωπίζοντας εκ
νέου την σεξουαλική βία-βιασμό), όπως καταγράφουν, εν μέρει, και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Θυμίζω, επίσης, ότι λίγο
πριν από την πανδημία ο καταιγισμός ειδήσεων για γυναικοκτονίες και ο «θόρυβος» που δημιούργησε όχι μόνο αποσιωπήθηκαν
τελικά, αλλά μετέτρεψαν τη ρητορική περί «ατομικής ευθύνης» σε μια σχεδόν εγκληματική πολιτική διαχείρισης της έμφυλης βίας
εντός της οικιακότητας, όπως δείχνουν τόσες έρευνες. Θυμίζω ότι πολλαπλασιάζονται οι συζητήσεις γύρω από όλα αυτά τα
περιστασιακά, και η επίδραση αυτών των λόγων ως πυροτεχνημάτων δεν φαίνεται να ταράζει ή να αλλάζει κάτι στον διάχυτο
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μισογυνισμό και σεξισμό, ούτε καν να γίνεται κάποια σύνδεση με την αύξηση του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας
και της τρανσφοβίας.
Με λίγα λόγια, «τα κορίτσια σε κίνηση», διασχίζοντας πολλαπλά νοηματοδοτημένα σύνορα που καθορίζονται από την ηλικία,
τον πολιτισμό, το φύλο, την φυλή, την πολιτειότητα, την τάξη, τη σεξουαλικότητα, τη σωματική αρτιμέλεια και τη θρησκεία και
έχοντας ζήσει ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση / κακοποίηση και πολλαπλούς βιασμούς ‒σωματικούς και
συμβολικούς‒ τόσο στις χώρες τους και στις διαδρομές τους, όσο και στην Ελλάδα, κάτι έχουν να μας πουν για το τι σημαίνει
λογοδοσία του εαυτού, αρκεί να μπορέσουμε και εμείς να ακούσουμε.
Χαρακτηριστικά, και όπως καταγράφεται στην έρευνα της Διοτίμα, η μαρτυρία μιας νεαρής προσφύγισσας που λέει ότι «νόμιζα
ότι δεν βιάζουν στην Ευρώπη» ή η αφήγηση μιας άλλης νεαρής από το Αφγανιστάν, που εξηγεί ότι ήρθε στην «Ευρώπη» για να
ζήσει, επιτέλους, ελεύθερα σε σχέση με τη σεξουαλικότητά της, στον απόηχο της καμπάνιας του #MeToo, όπως και της
πρόσφατης δολοφονίας της Zackie Oh!, στοιχειώνουν την άμεση σχέση που δημιουργείται μεταξύ ειρωνείας και τραγικότητας,
όταν η «Ευρώπη» κατασκευάζεται ταυτόχρονα ως φαντασίωση διαφυγής, αλλά γρήγορα μετουσιώνεται στον γνώριμο εκείνο τόπο
επιστροφής στη «βία». Και άρα εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε, όχι με κυνισμό για την «αφέλεια» ενός ανήλικου κοριτσιού σε
σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται την εαυτή της (όπως και τη διαδρομή της και τις στρατηγικές επιβίωσής της), αλλά για το τι
συλλογικές αναπαραστάσεις ή τι είδους φαντασιώσεις παράγει η ίδια η Ευρώπη για τον εαυτό της, όπως και για την «ωριμότητα»
των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, που έχει επινοήσει η κοινωνία μας για να «προστατέψει» το τραύμα και τον
τραυματισμό, ενώ αυτό αναπαράγεται καθημερινά μέσα από την επαναληπτικότητα ιστοριών βίας, βιασμών και δολοφονιών,
που επικαλύπτονται και αποσιωπούνται (ακόμα και όταν ‒ή ειδικά όταν‒ διατυμπανίζονται με τρόπο που δεν αλλάζει δομικά
τις συνθήκες αναπαραγωγής τους). Γι’ αυτό και οι αφηγήσεις των νεαρών αυτών γυναικών αντηχούν μια απαίτηση και για τη δική
μας μετακίνηση, τον δικό μας αναστοχασμό, τη δική μας αντίστοιχη λογοδοσία, ενώ οι ίδιες έχουν ήδη λογοδοτήσει επώδυνα στις
εαυτές τους με τις γενναίες αποφάσεις ζωής που έχουν πάρει και τις στρατηγικές επιβίωσης που συνεχώς αναλαμβάνουν. Και αυτό
δεν θέτει απλώς σε κρίση ή υπό κρίση τα ίδια τα υποκείμενα που μεταναστεύουν, αλλά θέτει υπό κρίση και κριτική τη
μεθοδολογία και τον οραματισμό, που συντροφεύουν τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε για να επικαλεστούμε /
αναπαραστήσουμε την εμπειρία τους, κινητοποιώντας την άμεση ανάγκη για μια πιο ριζοσπαστική πλαισίωση της γλώσσας που
εκκρεμεί να επανεπινοήσουμε προκειμένου να μιλήσουμε για αυτές αλλά και για παρόμοιες ιστορίες.
Όπως πολύ εύστοχα διατυπώνει η Δήμητρα Μακρυνιώτη στην Εισαγωγή του συλλογικού τόμου Παιδικές ηλικίες σε κίνηση, το
παιδί φέρνει μαζί του «ένα κοινωνικό φορτίο» (2019, σ. 14) παρά τις στερεοτυπικές αποτυπώσεις του βιολογικού του
προσδιορισμού και της αθωότητας, που νηπιοποιούν τις αποδέκτριες φροντίδας και προστασίας ανθρωπιστικής βοήθειας,
καθιστώντας τες στερεοτυπικά βουβά θύματα (2019, σ. 41). Με αυτό τον τρόπο μάς θυμίζει ότι αυτά τα παιδιά ή οι ανήλικες
δημιουργούν συλλογικότητες εν κινήσει, που «αξιώνουν εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στο “συνέρχεσθαι”, στις
μορφές αντίστασης, διεκδίκησης, ανυπακοής, παρουσίας στον δημόσιο χώρο και αναδιαμόρφωσης των ορίων του τι είναι
πολιτικό» (2019, σσ. 40-41).
Με άλλα λόγια, οι αφηγήσεις τους δεν έρχονται απλώς να προστεθούν σε ένα αριθμητικό / στατιστικό άθροισμα, αλλά ενισχύουν
την ανάγκη να γίνει μια σύνθεση μιας κοινής μαρτυρίας που μας θυμίζει πόσο συστημική αλλά και βαθιά βιοπολιτική, πόσο
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πολιτισμική αλλά και ταυτόχρονα διεθνική είναι η εμπειρία της βίας αυτής.
Διερωτώμενη για το ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας στη συγκρότηση του υποκειμένου και πώς μπορούμε να
επανασυγκροτήσουμε τις συνθήκες συγκρότησής του, η Τζούντιθ Μπάτλερ (Judith Butler) (2009) μας παρακινεί να σκεφτούμε τη
λογοδοσία ως μια στιγμή κριτικής διερώτησης που ταράζει το Εγώ (την αυτοαναφορικότητα), ενώ επικαλείται την εμπειρία.
Ταυτόχρονα, μας παρακινεί να σκεφτούμε τη λογοδοσία ως μια ηθική ευθύνη σχεσιακότητας και συνύπαρξης (πέρα από το
μοραλισμό), ως μια στιγμή κρίσης των συνθηκών που πλαισιώνουν την ακουστότητα της αυτοπαρουσίασης μέσα από την
ευαλωτότητα και ως μια στιγμή κριτικής σκέψης που καθορίζεται από το μόχθο της εργασίας που πρέπει να επιτελέσουμε.
Εντέλει, αυτή η έρευνα, αντλώντας αναλυτικά εργαλεία από την κοινωνική θεωρία, τη φεμινιστική φιλοσοφία και την κριτική
ψυχαναλυτική προσέγγιση, όπως και από τις μετααποικιακές σπουδές και σπουδές φύλου, για να προσεγγίσει μεθοδολογικά,
αναλυτικά και σε επίπεδο πολιτικών δράσης τα «κορίτσια σε κίνηση», τελικά, μας θυμίζει πράγματι αυτόν το μόχθο της εργασίας
που πρέπει να καταβάλουμε για να μην αναπαραγάγουμε (με ή χωρίς την θέλησή μας) τον τραυματισμό, ή για να πλαισιώσουμε
την ευαλωτότητα και για να εκπαιδευτούμε στην πολιτική της ακουστότητας, που αποτελούν ουσιαστικά ζητήματα εξαιρετικά
καίρια στη διαδικασία παραγωγής μιας ηθικής της λογοδοσίας. Ταυτόχρονα, όμως, δεν είναι τραγικά παράδοξο ότι, ενώ αυτή η
έρευνα αντεπεξέρχεται με υποδειγματικό τρόπο σε αυτόν το μόχθο παραγωγής γνώσης, ταυτόχρονα ζούμε σήμερα μια στιγμή
αστυνόμευσης των ελληνικών πανεπιστημίων και της ακαδημαϊκής σκέψης και ελευθερίας, μια ιστορική στιγμή υπονόμευσης της
διάδοσης της γνώσης και της δημόσιας εκπαίδευσης;
Αν δεν τα δούμε όλα αυτά ταυτόχρονα και αν δεν μπορέσουμε να εξετάσουμε τους συσχετισμούς, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ
πραγματικά να ακούσουμε τι σημαίνει ότι το τραύμα χρειάζεται σκάλισμα ως προς το τι πολιτικές δηλώσεις εκκωφαντικά
διαλαλεί. Εξάλλου, το τραύμα δεν είναι μια ψυχολογική διεργασία ή μια σωματική πληγή, αλλά ένα πολιτικό διακύβευμα, η
αφετηρία μιας ουσιαστικής, βαθιάς και ευαίσθητα αναστοχαστικής δημόσιας διαβούλευσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μακρυνιώτη, Δ., & Διδυμιώτης, Ο. (2019). Παιδικές ηλικίες σε κίνηση. Νήσος.
Μπάτλερ, Τζ. (2009) . Λογοδοτώντας για τον εαυτό (Μ. Λαλιώτης, Μτφρ.). Εκκρεμές.
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Μια επιστολή αγάπης προς τους ανθρώπους μας στην Παλαιστίνη

Παλαιστινιακή Φεμινιστική Κολεκτίβα
Μετάφραση: Παναγιώτα Σταθοπούλου

Ακολουθεί δήλωση της Παλαιστινιακής Φεμινιστικής Κολεκτίβας αναφορικά με την αδίστακτη βία που ασκούν οι Ισραηλινοί
έποικοι και το κράτος με μια σειρά επιθέσεων εναντίον των Παλαιστινίων σε όλη την ιστορική Παλαιστίνη.

Η ανένδοτη θέλησή σας να παραμείνετε στα εδάφη μας είναι πηγή έμπνευσης, επιμονής και σθένους. Για άλλη μια φορά,
Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες από το Βορρά μέχρι το Νότο της πατρίδας μας αψηφούν τις προσπάθειες της αποικιοκρατίας των
εποίκων να κατακερματίσουν τη γη και τους ανθρώπους. Από τη Γαλιλαία ως τη Γάζα, αποκαλύπτετε τη γεωγραφία της
Παλαιστίνης, στο πρόσωπο των στρατιωτικών βιαιοπραγιών και της διεθνούς ατιμωρησίας. Η βία του κράτους και των εποίκων και
η εθνοκάθαρση στη συνοικία Σεΐκ Τζαρά και στο τέμενος Αλ Άκσα δεν είναι η εξαίρεση. Είναι κομμάτι μιας συνεχιζόμενης
«Νάκμπα»1 που εκτείνεται στον παλαιστινιακό χρόνο και χώρο από το 1948.
Προς τις Παλαιστίνιες αδερφές μας,
Η ανυποχώρητη προάσπιση των θέσεών σας ενάντια σε κάθε απρόοπτο, ακόμα και με κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου, μας
δίνει δύναμη. Η έμφυλη βία είναι ο πυρήνας της αποικιοκρατικής πρακτικής των εποίκων. Στεκόμαστε πλάι σας, καθώς
αντιστέκεστε σε αυτό τον ανδροπρεπή και στρατιωτικοποιημένο εποικισμό. Συμπάσχουμε μαζί σας μετά τη νέα επίθεση κατά της
ζωής και της γης των Παλαιστινίων. Μας εξοργίζει το χάος που προκαλούν οι έποικοι, ζητώντας το θάνατο των συνανθρώπων μας.
Παραμένουμε σε εγρήγορση, βλέποντας πώς αντιστέκεστε στις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και συγκλονίζεστε από
χειροβομβίδες, δακρυγόνα, ψεκασμούς με δύσοσμο υγρό (skunk), πλαστικές σφαίρες και τη βεβήλωση των ιερών μας τόπων στην
Ιερουσαλήμ, ακόμη και κατά το μήνα του Ραμαζανιού. Στεκόμαστε πλάι σας, καθώς αντιστέκεστε στη βάναυση εξάλειψη του
παλαιστινιακού αγώνα από τα ΜΜΕ.
Εδώ και γενιές, ο μόχθος σας μας δίδαξε ότι:
Η Παλαιστίνη αποτελεί φεμινιστικό ζήτημα. Η αγάπη καθοδηγεί τη μεθοδολογία μας για την απελευθέρωση. Ασπαζόμαστε τη ζωή
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και εκλιπαρούμε τους απανταχού φεμινιστές και φεμινίστριες να μιλήσουν, να οργανωθούν και να συμμετάσχουν στον αγώνα για
την απελευθέρωση των Παλαιστινίων. Ζητούμε την άμεση παύση της κλοπής σπιτιών στις συνοικίες Σεΐκ Τζαρά, Σιλουάν και άλλες,
καθώς και την άμεση διακοπή των αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.
Στους ανθρώπους μας σε όλη την Παλαιστίνη λέμε ότι:
Είμαστε μαζί σας. Προστατεύετε το μέλλον, όταν οι Παλαιστίνιοι και οι Παλαιστίνιες παντού θα μπορούν να ζήσουν χωρίς το
φόβο της αποικιοκρατίας, όταν τα παιδιά και τα σπίτια μας θα είναι ασφαλή, όταν δεν θα υπάρχουν αποικιοκρατικοί
περιορισμοί και φυλακίσεις, όταν θα μπορούμε να ασκήσουμε ελεύθερα τη θρησκευτική μας λατρεία.
Ξεσηκωνόμαστε από πόλη σε πόλη στην καρδιά της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ, η οποία τροφοδότησε την αποικιοκρατία και τις
εκτοπίσεις του παλαιστινιακού λαού. Το όραμά μας για ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον βασίζεται στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και
μια ζωτική διασύνδεση. Τιμούμε τις απόψεις, την επιμονή και το «σουμούντ»2 σας και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον κοινό
μας αγώνα για δικαιοσύνη και απελευθέρωση στην Παλαιστίνη και τη «σαταάτ»3.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Παλαιστινιακή Φεμινιστική Κολεκτίβα

Αυτή η επιστολή δημοσιεύτηκε αρχικά στη σελίδα της Παλαιστινιακής Φεμινιστικής Κολεκτίβας στο facebook στις 14 Μαΐου 2021.

Σημειώσεις
1 Καταστροφή
2 Πείσμα
3 Παλαιστινιακή διασπορά
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Γιατί η Παλαιστίνη αποτελεί κρίσιμο φεμινιστικό ζήτημα

Νάντα Έλια
Μετάφραση: Παναγιώτα Σταθοπούλου

Η νεοσύστατη Παλαιστινιακή Φεμινιστική Κολεκτίβα προωθεί ένα ουσιαστικό όραμα διαθεματικού φεμινισμού και
αποαποικιοποίησης.
Μέσα σε λίγα λεπτά οι υπογραφές άρχισαν να συρρέουν, σαν χείμαρρος μάλλον παρά σαν ρυάκι, τόσο από τις ΗΠΑ και την
Παλαιστίνη όσο και από την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Αυστραλία, την Αργεντινή, τη Σουηδία, τον Καναδά, την Κένυα, την Ιταλία
και αλλού.
Στις 15 Μαρτίου, με ορόσημο το μήνα εορτασμού της «Ιστορίας της Γυναίκας», η νεόκοπη Παλαιστινιακή Φεμινιστική
Κολεκτίβα (ΠΦΚ) ανακοίνωσε την πρώτη δημόσια δράση της: έναν όρκο και μια ανοιχτή επιστολή προς τις γυναίκες στις ΗΠΑ,
προς φεμινιστικές οργανώσεις, ομάδες που ασχολούνται με την κοινωνική και διαφυλετική δικαιοσύνη και κάθε
συνειδητοποιημένο άνθρωπο, με αίτημα να ασπαστούν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης ως κρίσιμο φεμινιστικό ζήτημα.
Με σκοπό να μην παραμείνει μια απλή δήλωση αλληλεγγύης, ο όρκος αποτελείται από έξι συγκεκριμένα βήματα και δεσμεύσεις
για την προώθηση ενός ουσιαστικού οράματος διαθεματικού φεμινισμού και αποαποικιοποίησης στην Παλαιστίνη. Στα βήματα
αυτά περιλαμβάνονται η παραδοχή ότι η απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι ένα κρίσιμο φεμινιστικό ζήτημα, η δέσμευση για
την υποστήριξη της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι» στην Παλαιστίνη, η απόρριψη της
σύγχυσης μεταξύ αντισιωνισμού και αντισημιτισμού, η υποστήριξη του κινήματος «Μποϊκοτάζ, Αποεπένδυση και
Κυρώσεις (BDS)», η αποποίηση του μιλιταρισμού και η έκκληση για την παύση της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής
υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση
Η ΠΦΚ αυτοπροσδιορίζεται ως σώμα Παλαιστινίων και άλλων Αραβισσών και φεμινιστριών με βάση τις ΗΠΑ «με στόχο την
κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση της Παλαιστίνης μέσω της αντιμετώπισης της συστημικής έμφυλης και αποικιοκρατικής
βίας, της καταπίεσης και της εκτόπισης».
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Όπως αναφέρουν στον όρκο που προωθήθηκε στους υποστηρικτές τους:
«Το δικό μας όραμα για ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον βασίζεται σε μια ζωτική διασύνδεση που ενδυναμώνει τις
εργατικές τάξεις, και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, τους λαούς, τη ζωή και προς τον ίδιο τον πλανήτη.
Για αυτούς τους λόγους ορκιζόμαστε, σήμερα και κάθε μέρα, να αναγνωρίζουμε ότι η Παλαιστίνη αποτελεί
Φεμινιστικό Ζήτημα και να τηρούμε αυτό τον όρκο στην καθημερινή ζωή και στις οργανωτικές πρακτικές μας».
«Η Παλαιστίνη αποτελεί φεμινιστικό ζήτημα»: Η δήλωση αυτή είναι αυταπόδεικτη και δε χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
Ωστόσο, όπως και για τόσα ζητήματα που σχετίζονται με την Παλαιστίνη, έχουν χρειαστεί μακρές συζητήσεις,
διευκρινίσεις, αναλύσεις και τεκμηρίωση, ξανά και ξανά. Ιδίως στις ΗΠΑ οι Παλαιστίνιοι έχουν από καιρό αποξενωθεί από τους
κύριους φεμινιστικούς οργανωτικούς χώρους, εκεί όπου η επικρατούσα σιωνιστική ιδεολογία –είτε γίνεται αποδεκτή είτε όχι–
απεικονίζει τους Παλαιστίνιους ως επιτιθέμενους αντί για τους Σιωνιστές.
Κάποια μέλη μού είπαν ότι αντιλήφθηκαν μια κάποια πρόοδο, με την ανάδυση μιας διακρατικής συνομιλίας σχετικά με τις
πολυάριθμες πλευρές του ρατσισμού και του μισογυνισμού.
Πολλοί από αυτούς τους χώρους θεωρούν ότι οι Παλαιστίνιες καταπιέζονται αποκλειστικά λόγω της αραβικής πατριαρχίας και όχι
λόγω της διάχυτης βίας του Σιωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπεται η μακροχρόνια αλληλεγγύη με τις μαύρες,
ιθαγενείς και τριτοκοσμικές φεμινιστικές κοινότητες, τις κοινότητες της εργατικής τάξης και τις κουίρ κοινότητες που έχουν
αγωνιστεί μαζί με τις Παλαιστίνιες στο πλαίσιο ευρύτερων αντιαποικιακών και αντιρατσιστικών κινημάτων στις ΗΠΑ και
παγκοσμίως. Ωστόσο, όσον αφορά την ανοιχτή υποστήριξη της Παλαιστίνης στις ΗΠΑ, η υποστήριξη δε θεωρείται δεδομένη.
Αυτό συμβαίνει επειδή πάντα ελλοχεύει ο φόβος των αντιποίνων, του εκφοβισμού και του διασυρμού με την ψευδή κατηγορία
του αντισημιτισμού. Όπως μου είπε η Σάρα Ιχμούντ, μέλος της ΠΦΚ:
«Ενώ οι αδερφές μας στην πατρίδα αντιμετωπίζουν άμεση βία και βαναυσότητες λόγω της στρατιωτικής κατοχής και
της σιωνιστικής αποικιοκρατίας, εμείς που βρισκόμαστε στη διασπορά των ΗΠΑ αντιμετωπίζουμε διαφορετικές
προκλήσεις: σιωνιστική καταστολή του λόγου μας για την Παλαιστίνη, ποινικοποίηση των πολιτικών μας δράσεων και
αποκλεισμό της ελευθερίας της Παλαιστίνης από τις κυρίαρχες φεμινιστικές ατζέντες».

Κατάργηση της αποικιοκρατίας των εποίκων
Η Ιχμούντ, που πλέον διδάσκει στο Κολέγιο του Τίμιου Σταυρού (College of the Holy Cross), μοιράστηκε τις εμπειρίες τις από
σιωνιστικές επιθέσεις:
«Ενώ ήμουν υποψήφια για μια μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης το 2019, δέχτηκα μια
πικρόχολη επίθεση μέσω μιας δημόσιας εκστρατείας λασπολογίας, με την οποία χαρακτηρίστηκα αντισημίτρια, σε
μια προσπάθεια απαξίωσης της υποτροφίας μου με θέμα την έμφυλη βία ενάντια στις Παλαιστίνιες των κατεχόμενων
περιοχών. Περαιτέρω, ως Παλαιστίνια Αμερικανίδα ακαδημαϊκός, δαιμονοποιήθηκα από το ευρύτερο σιωνιστικό
κοινό, με ρατσιστικούς και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς γεμάτους οριενταλιστική επιχειρηματολογία. Ως
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ανθρωπολόγος, κατανοώ ότι πρόκειται για μια ακόμη μορφή εθνογραφικής γνώσης που αφορά τις έμφυλες πτυχές
της σιωνιστικής καταστολής, αλλά και την ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε άμεσα ότι το Παλαιστινιακό αποτελεί
φεμινιστικό ζήτημα».
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο όρκος της κολεκτίβας δεν εκτιμήθηκε από όλους τους αποδέκτες – αποκαλύφθηκε ότι ο φεμινισμός
εκλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις στενά, σαν μια ελιτίστικη κοσμοθεωρία, και όχι ως μια ευρεία ιδεολογία χειραφέτησης, όπως
φιλοδοξεί να είναι. Ως εκ τούτου, στη σελίδα της «Εβραϊκής Φωνής για την Ειρήνη» στο facebook, η οποία προσυπέγραψε και
δημοσίευσε τον όρκο, υπήρξε ένα σχόλιο ότι το Παλαιστινιακό είναι ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων, όχι μόνο φεμινιστικό.

Παλαιστίνιες τραγουδούν συνθήματα καθώς Ισραηλινοί στρατιώτες φρουρούν μια διαμαρτυρία
στο παλαιστινιακό χωριό Σούσια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στις 14 Μαρτίου 2021 (AFP)
Η Λούμπνα Κουτάμι, μέλος της ΠΦΚ και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ασιατικών-Αμερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνιας, απάντησε:
«Σίγουρα η Παλαιστίνη αφορά διαφορετικά πράγματα για κάθε άνθρωπο – το ζήτημα επικεντρώνεται στην
κατάργηση της αποικιοκρατίας των σιωνιστών εποίκων. Κομβικό σημείο είναι, εν προκειμένω, να κατανοήσουμε ότι η
σιωνιστική αποικιοκρατία των εποίκων αποτελεί επίσης απότοκο έμφυλης / σεξιστικής βίας και καταπίεσης. Όταν οι
Παλαιστίνιες αναγκάζονται να γεννήσουν νεκρά μωρά σε ένα σημείο ελέγχου, επειδή δεν επιτρέπεται να περάσει το
ασθενοφόρο, υπάρχει σίγουρα ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και μια πολύ σαφής στόχευση, μέσω έμφυλης βίας,
κατά της ελευθερίας αναπαραγωγής των Παλαιστινίων. Όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες αναφέρουν ότι οι Παλαιστίνιες
έγκυες αποτελούν στόχο δολοφονίας (όπως γινόταν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2009 στη Γάζα), προκύπτει
ένας σαφής μηχανισμός έμφυλης βίας για τον έλεγχο της δημογραφικής πλειοψηφίας των Παλαιστινίων. Όταν οι
άνθρωποι της Παλαιστίνης (άντρες, γυναίκες και μη δυαδικά άτομα) υποβάλλονται σε σεξιστικά βασανιστήρια,
βιασμούς και ευνουχισμούς στις ανακρίσεις, σίγουρα υπάρχει παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά πρόκειται
και για έμφυλη και σεξιστική επίθεση. Επομένως, η απελευθέρωση της Παλαιστίνης πρέπει σίγουρα να υποστηριχτεί
από κάθε άτομο που πιστεύει ότι ασπάζεται τον φεμινισμό· διαφορετικά, ο φεμινισμός κωφεύει στην
πραγματικότητα».

Συμμετοχή σε διάλογο

211 | φεμινιστιqά

Σε άλλα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό του Παλαιστινιακού Κινήματος Νέων στο Instagram, φαίνεται να υπάρχει
πρόβλημα με τον ίδιο τον όρο «φεμινισμός», ο οποίος συνδέεται με την κοσμοθεωρία μεσοαστών, λευκών, δυτικών,
φιλελεύθερων γυναικών με οριενταλιστικές απόψεις για τις παλαιστινιακές, αραβικές και μουσουλμανικές κοινωνίες, που θεωρούν
τον Σιωνισμό και το Ισραήλ ως λύτρωση και «δημοκρατία» παρά ως αποικιοκρατία των εποίκων.
Ήταν ανανεωτικό να βλέπουμε ότι, αντί να απαξιώνει ή να αγνοεί αυτά τα αισθήματα, η ΠΦΚ πράγματι απάντησε σε αυτά, καθώς
ανέδειξαν με σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι το να προσδιορίσουν μόνες τους οι παλαιστινιακές κοινότητες το είδος του
φεμινισμού που ανταποκρίνεται στις συνθήκες των Παλαιστινίων. Θυμήθηκα παρόμοιες εμπειρίες που είχα ως μέλος του
δικτύου Incite!, που συμμετείχε και αυτό σε μακρές συζητήσεις σχετικά με την υιοθέτηση και αποκατάσταση του όρου
«φεμινισμός», παρά τις προβληματικές συνδηλώσεις του.

Μητέρες συλληφθέντων Παλαιστινίων έξω από δικαστήριο στη Γάζα
τον Δεκέμβριο του 1987, κατά τη διάρκεια της Πρώτης Ιντιφάντα (AFP)
Εν τω μεταξύ, ενώ χιλιάδες υπογραφές του όρκου της κολεκτίβας συνέρρεαν, κάποια μέλη μού είπαν ότι αντιλήφθηκαν μια
κάποια πρόοδο, με την ανάδυση μιας διακρατικής συνομιλίας σχετικά με τις πολυάριθμες πλευρές του ρατσισμού και του
μισογυνισμού.
Ακόμη και εν μέσω της συζήτησης σχετικά με την καταλληλότητα ή τα όρια του όρου «φεμινισμός», φάνηκε να γίνεται καθολικά
δεκτό ότι ο Σιωνισμός, όπως κάθε αποικιοκρατικό / εποικιστικό σύστημα, διαπράττει έμφυλη βία και ότι, όπως οι γυναίκες που
ξεσηκώνονται ενάντια στις εκτοπίσεις παντού, οι Παλαιστίνιες ανέκαθεν συμμετείχαν στη λαϊκή αντίσταση κατά των
ιμπεριαλιστικών προσδοκιών για την πατρίδα τους, καθιερώνοντας την αυτονόητη αντίληψη ότι η εθνική απελευθέρωση είναι
ελλιπής χωρίς έμφυλη δικαιοσύνη.
Ο όρκος της ΠΦΚ επιβεβαιώνει το αδιαίρετο της δικαιοσύνης. Το όραμα της κολεκτίβας θεμελιώνεται στην αγάπη για την
κοινότητα, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η απελευθέρωση δεν είναι πλήρης, παρά μόνο αν σταματήσει κάθε θεσμική βία.
Πράγματι, δεν θα υπήρχε ανάγκη για τον όρκο ούτε για την ύπαρξη ομάδων όπως η Tal’at, που τον προσυπέγραψαν, αν δεν
υπήρχαν μισογυνισμός και πατριαρχία και εντός της παλαιστινιακής κοινωνίας.
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Η δύναμη του οράματος της ΠΦΚ έγκειται στην ευρύτητά του, καθώς επιδιώκει να τερματίσει τόσο την εσωτερική όσο και την
εξωτερική βία.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο ανήκουν στη συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πολιτική της
συντακτικής ομάδας του «Middle East Eye».
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