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Α. 

 

Αθεηεξία ηεο ζπδήηεζεο απηήο είλαη ε δηαπίζησζε φηη, απφ ηα πνιιά πνπ ιέγνληαη 

γηα ηελ θξίζε, απνπζηάδνπλ αλαθνξέο ζηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο θαη απηή ε 

δηαπίζησζε δελ αθνξά κφλν ηνπο άιινπο, αιιά κε/καο αθνξά θπξίσο ζην βαζκφ πνπ ε 

δηαπίζησζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηζεγήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη 

ζα παξνπζηαζηνχλ ζην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ απηφ ζπλέδξην ζην νπνίν ζπκκεηέρνπκε θαη 

ην νπνίν έρεη ηίηιν «Μεηαβνιέο θαη αλαζεκαζηνδνηήζεηο ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο». 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαπέδη ζέιεη λα θάλεη νξαηή απηή ηελ απνπζία, λα ηελ δηεξεπλήζεη, 

λα δηαηππψζεη θάπνηεο ππνζέζεηο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ θαη λα αλνίμεη κία ζπδήηεζε γηα 

ηελ θξίζε  ζην ρψξν, ηελ θξίζε ηνπ ρψξνπ, ηνπο ρψξνπο ηεο θξίζεο, κέζα απφ ηελ 

επηζήκαλζε  θαη πξνβνιή ησλ έκθπισλ ζπλεπεηψλ ηεο, αιιά θαη ηελ ακθηζβήηεζε θαη 

πνιηηηθνπνίεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, λα θαηαιάβνπκε, κε άιια ιφγηα, τι λέγεται 

αιιά θαη θπξίσο ηη δεν  λέγεται.  

Πσο αθεγνχληαη ηελ θξίζε νη δηάθνξνη/εο εκπιεθφκελνη/εο; Να επηρεηξήζνπκε λα 

ζθεθηνχκε ηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ησλ λέσλ θαηλνκέλσλ ζηηο δσέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

«ελ-ηφπσ». Να αθεγεζνχκε ηα λέα θαηλφκελα ζην ρψξν ηεο πφιεο φπσο είλαη νη 

«αγαλαθηηζκέλνη», ηα δίθηπα αιιειεγγχεο, νη θαηαιήςεηο, νη δεκφζηνη δηαζπξκνί 

γπλαηθψλ, κεηαλαζηψλ, ξνκά. Να αλαδείμνπκε ηηο πνιιαπιέο επηπηψζεηο, απφ ηελ 

θαηάξγεζε θνηλσληθψλ δνκψλ θξνληίδαο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ζπξξίθλσζε ηεο 

δεκφζηαο παηδείαο, ζηελ ελίζρπζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ξφισλ  θαη επηινγψλ.  

Η απνπζία ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ λέσλ θαηλνκέλσλ ηνπ ρψξνπ 

ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, (εδψ αιιά θαη αιινχ) δειψλνπλ, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ζαλ 

ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ λα είλαη έλαο απηνλφεηνο άμνλαο δηαθνξάο (δίπια ζηνλ ηαμηθφ θαη 

ηνλ θπιεηηθφ), πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ήδε γλσζηή θαη φηη ε βαζηθή αθήγεζε δελ 

πξφθεηηαη λα αιινησζεί εμ απηνχ. 

Η δηαπίζησζε απηή είλαη νκφινγε κε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ 

αξζξψλνληαη δεκφζηα απφ φζνπο αιιά θαη φζεο αληηηίζεληαη ζηελ ζχγρξνλε πνιηηηθή 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δελ ελδηαθέξνληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην λφεκα ηνπ θχινπ. Η 

γιψζζα ησλ πνιηηηθψλ, ησλ ζπλδηθαιηζηψλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο, θαη ησλ πεξίθεκσλ 

ΜΜΔ, νξγαλψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γχξσ απφ έλα κεηαθνξηθφ ιφγν πνπ παξαπέκπεη 

ζηνλ πφιεκν θαη ζε έλα επηζεηηθφ αλδξηζκφ. 

Οχηε νη έκθπιεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πξνβάιινληαη, νχηε ηα ζηεξεφηππα ησλ 

έκθπισλ ζρέζεσλ δνθηκάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Η ηππηθή ηζφηεηα θαη 

ε επίθιεζή ηεο θάλνπλ δπζδηάθξηηεο ηηο έκθπιεο αζπκκεηξίεο πνπ αλαπαξάγεη ή επηηείλεη 

ε θξίζε, ε/θαη δεκηνπξγεί θαηλνχξγηεο. κσο θαη νη λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο 

δηακαξηπξίαο, φπσο ην «θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ», εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξεο απφ 



ηελ άπνςε ηνπ θχινπ, ζπκβάιινπλ ίζσο θαη απηέο ζηελ αθάλεηά ηνπ, αθξηβψο επεηδή 

δξνπλ αλάινγα φπσο ε γεληθεπηηθή πνιηηηθή νληφηεηα γλσζηή σο «πιήζνο», καδί κε ηε 

λέα έλλνηα ησλ «θνηλψλ». 

 

Β.  

 

Γηα ηε ζσζήηηζη απηνχ ηνπ δεηήκαηνο ζεσξψ αθεηεξηαθέο δχν πξνυπνζέζεηο: 

1. Ο ρψξνο δεν αποηελεί μία διάζηαζη, έζησ θαη ζεκαληηθή ησλ δηάθνξσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (ηεο θξίζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), αιιά κία νπηηθή, κία κέζνδν 

αλάιπζήο ηνπο, κηα θαηαζηαηηθή ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε ηνπο 

2. Σν θχιν δεν είναι μία καηηγορία, έζησ θαη ζεκαληηθή ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, δελ αθνξά κφλν άλδξεο ε γπλαίθεο, αιιά κηα νπηηθή θαη έλα εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζή ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 

Ο ρψξνο φπσο θαη ην θχιν δελ είλαη απηαπφδεηθηεο έλλνηεο. Ο ρψξνο, φπσο θαη ην 

θχιν, ζεκαίλεη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζρεηηθά απιή έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, 

φπσο ην αλάινγν ηνπ «βηνινγηθνχ θχινπ». 

Ο πιηθφο θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη είλαη εθείλνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εκείο σο 

έκθπια θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλα ζψκαηα δίλνπκε ππφζηαζε ζε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη 

δηαθνξέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, κνξθέο 

εξγαζίαο θαη ζρέζεηο νηθίεο.  Με ηελ έλλνηα απηή φρη κφλν ν ρψξνο είλαη θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνο αιιά θαη ην θνηλσληθφ είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ ρσξηθά θαηαζθεπαζκέλν, 

κε απνηέιεζκα «ν ρψξνο λα είλαη εμ νξηζκνχ γεκάηνο δχλακε θαη ζπκβνιηζκφ, έλα 

ζχλζεην δίθηπν ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ππνηαγήο, αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο (Massey 

1994), ν ρψξνο είλαη έκθπινο θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλνο, επεηδή παξάγεηαη απφ θαη 

αλαπαξάγεη έκθπια θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλα ζψκαηα. 

 

Γ.     

 

Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε κειέηε ησλ πιηθψλ δηαζηάζεσλ ελφο πνιηηηζκνχ έρεη 

ζπλδεζεί κε κία ζπλνιηθή θξηηηθή βαζηθψλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ελλνηνινγεζεηο ηνπ ρσξνπ, ε νπνία απνδίδεηαη ζπρλά κε ηνλ φξν ρσξηθή ζηξνθή 

(spatial turn). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

θπξηαξρνχζε γηα κηα κεγάιε πεξίνδν ζηηο επηζηήκεο ηνπ ρψξνπ, ν ρψξνο γηλφηαλ 

αληηιεπηφο σο κία αθεξεκέλε δηάζηαζε, σο κία γεσκεηξηθή επηθάλεηα κεηξήζηκε, 

νπδέηεξε θαη νηθνπκεληθά νκνηφκνξθε. Η επηθάλεηα απηή ζεσξνχληαλ σο έλα 

αληηθεηκεληθά ππάξρνλ ζθεληθφ, δηαθξηηφ απφ ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ. Η 

πξνζέγγηζε απηή ακθηζβεηήζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θπξίσο απφ καξμηζηέο 

γεσγξάθνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν ρψξνο δηακνξθσλφηαλ κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη ηηο πιηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Χζηφζν, ζην πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

ε ζρέζε ρσξηθνχ θαη θνηλσληθνχ γηλφηαλ αληηιεπηή σο κνλνκεξήο: νη ρσξηθέο κνξθέο 

αληηκεησπίδνληαλ σο ε ελζσκάησζε θαη ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο 

δηεξεπλνχληαλ κε βάζε άιιεο επηζηήκεο, φπσο ε θνηλσληνινγία θαη ηα νηθνλνκηθά 

(Massey 1994).Η αληίιεςε απηή γηα ην ρψξν ζπλαληάηαη θαη ζε πξνζεγγίζεηο πνπ 

εκπλένληαη απφ ηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα ηεο γισζζνινγηθήο ζηξνθήο θαη ηεο 

θαηλνκελνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ρψξνο επελδχεηαη, θαηαζθεπάδεηαη κε 



θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά λνήκαηα/ζεκαζίεο.  Έηζη, ζε απηέο ηηο ζεσξήζεηο ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο ιαλζάλνπλ νη ίδηεο ηεξαξρηθέο αληηζέζεηο νη νπνίεο είραλ απνηειέζεη θαη ηε 

βάζε ηεο ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ: πνιηηηζκφο-θχζε/πεξηβάιινλ, 

άλζξσπνο/ππνθείκελν-πιηθφο θφζκνο/αληηθείκελν, λνπο-ζψκα. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έρεη αξρίζεη λα δηεξεπλάηαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

θνηλσληθνχ θαη ρσξηθνχ, ε θνηλσλην-ρσξηθή δηαιεθηηθή. Αλαγλσξίδεηαη φηη ην ρσξηθφ δελ 

είλαη απιψο ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ/πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ θαη ζρέζεσλ αιιά 

επίζεο θαη ην κέζν, ε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμήο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ην ρσξηθφ 

θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζπγθξνηείηαη επίζεο ρσξηθά. 

Η νπηηθή απηή ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθνχ θαη ρσξηθνχ είρε ήδε ηεζεί 

απφ ηνλ Αλξί Λεθέβξ ζην πξσηνπνξηαθφ έξγν ηνπ Η παραγωγή ηοσ τώροσ: «Παξακέλεη 

έλα εξψηεκα ην νπνίν αθφκε δελ έρεη ηεζεί:  Πνηνο είλαη αθξηβψο ν ηξφπνο χπαξμεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ; Οπζία; Φπζηθφηεηα; Αθεξεκέλε κνξθή; Η κειέηε ηνπ ρψξνπ καο 

επηηξέπεη λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ: νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο παξαγσγήο 

έρνπλ θνηλσληθή χπαξμε εθφζνλ ππάξρνπλ ζην ρψξν, πξνβάιινληαη, εγγξάθνληαη ζην 

ρψξν ελψ ηνλ παξάγνπλ. Δηδάιισο, ζα παξέκελαλ ζην επίπεδν ηεο «θαζαξήο» αθαίξεζεο, 

δειαδή ζε εθείλν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζπλαθφινπζα ηεο ηδενινγίαο ή αιιηψο ηεο 

πνιπινγίαο, πεξηηηνινγίαο/θιπαξίαο, ησλ ιέμεσλ». 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο «ρσξηθήο ζηξνθήο» αλαγλσξίδεηαη, θαηά πξψηνλ, φηη ν ρψξνο 

είλαη κία θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηψλ ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ.  Καηά δεχηεξνλ, φηη ν ρψξνο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφο φζν θαη ν ρξφλνο ή, κε άιια ιφγηα, ε γεσγξαθία έρεη ζεκαζία γηαηί 

δελ ππνβαζκίδεηαη ζε παξεπφκελν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αιιά ζεσξείηαη φηη 

εκπιέθεηαη κε ζηελφ ηξφπν ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Οη αλαιπηέο ηνπ ρψξνπ έθεξαλ ζην 

πξνζθήλην ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ, βηψλνπλ θαη ζπλδένληαη κε ηνπο 

ίδηνπο αζηηθνχο ρψξνπο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη άηνκα. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε 

αθελφο ζηελ αλαδήηεζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ πνπ κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν απνδπλακψλνπλ θαη πεξηζσξηνπνηνχλ θνηλσληθέο νκάδεο, θαη αθεηέξνπ ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θνηλσληθνί δξάζηεο απεξγάδνληαη ηελ 

αλαηξνπή εγεκνληθψλ ηάζεσλ ειέγρνπ ησλ ρψξσλ θαη ηελ νηθεηνπνίεζή ηνπο, 

ζπγθξνηψληαο έηζη γεσγξαθίεο ηεο αληίζηαζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ζεσξεζεί ε 

θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ είηε απφ θπξίαξρεο είηε απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ,πεδίν 

άζθεζεο ζρέζεσλ εμνπζίαο . 

Άιινη αλαιπηέο ηνπ ρψξνπ αλαξσηήζεθαλ γηα ηελ ίδηα ηε ζχζηαζε (ζπγθξφηεζε) ηνπ 

ρψξνπ θαη ππνγξάκκηζαλ ηνλ ζπζρεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα.  Έηζη, νη ρψξνη αληηκεησπίδνληαη 

σο πνιιαπιέο δηαζηαπξψζεηο ζρέζεσλ κεηαμχ δξαζηψλ κε εηεξνγελή πξνέιεπζε.  

Παξφιν φκσο πνπ νη ρψξνη θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ζηαζεξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

ζρέζεηο, έρνπλ φπσο επηζεκαίλεη ν Harvey, επθαηξηαθφ ραξαθηήξα, θαζψο βξίζθνληαη ζε 

δηαξθή αλαδηάξζξσζε θαη απνδηάξζξσζε, ζε δηαξθή αιιαγή. Η Doreen Massey 

ππνγξακκίδεη φηη νη ζρέζεηο δηαηξέρνπλ δηαθνξεηηθά ρσξηθά επίπεδα, απφ ην ηνπηθφ ζην 

παγθφζκην θαζψο θαη φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα. εκεηψλεη επίζεο φηη νη ζρέζεηο 

ζπκβαίλνπλ ρσξηθά, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν ρψξνο γελληέηαη ζην ζεκείν ζπλάληεζεο 

πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδπάδνληαη κεηαμχ  ηνπο. Καηαιήγεη φηη ν ρψξνο δελ είλαη 

πνηέ θιεηζηφο θαη πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά ζε δηαξθή δηαδηθαζία γίγλεζζαη, κε ζπλέπεηα 



λα απνηειεί ηε ζθαίξα ηεο ελδερνκεληθφηεηαο θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο (Massey 1999, 

2005 ). 

 

ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ  

 

Δάλ, ην λα ζθεθηφκαζηε ρσξηθά καο επηηξέπεη λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε  ηελ ίδηα ηελ 

πιηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ησλ έκθπισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηη ζα ζήκαηλε 

απηφ ζήκεξα, ζηε ζπλζήθε έιιεηςεο νξαηφηεηαο ηνπ θχινπ?  

Θα νδεγνχζε ζε «πηζσγχξηζκα» θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ρψξνπ ,πνπ εκπλένληαη θαη 

αληινχλ απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ θχινπ? 

Η, αθξηβψο επεηδή, έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα κηιάκε γηα ην θχιν, είλαη γηα 

λα επαλεμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε ζθεθηεί θαη ζθεθηφκαζηε γηα ηα 

παξαπάλσ θαη ίζσο απηφ λα καο επηηξέςεη λα θάλνπκε θάπνηεο θαηλνχξγηεο ζθέςεηο. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ 

 

Doreen Massey, Space, Place, Gender. Polity Press, 1994.  

Νηίλα Βαΐνπ, «Η πφιε: έλαο ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο;», ζην Αναπαραζηάζεις ηης 

Θηλσκόηηηας: Φεμινιζηικές Προζεγγίζεις, Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, 1994. 

Έθε Αβδειά, «Σν θχιν ζηελ (ζε) θξίζε ή ηη ζπκβαίλεη ζηηο „γπλαίθεο‟ ζε ραιεπνχο 

θαηξνχο», Σύγτρονα Θέμαηα 115, ζ. 17-26, 2011.  
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Νηίνα Βαΐος 
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ηελ Αζήλα, θαη εηδηθφηεξα ζην Γήκν Αζελαίσλ, δειαδή ζην θέληξν ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, ηα ζεκάδηα ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

«αληηκεηψπηζή» ηεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλή. Ληγφηεξν εκθαλείο είλαη νη έκθπιεο 

ζπλέπεηεο ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ, φπσο θαη ησλ πξαθηηθψλ θαη αθεγήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηέο, πξνεηνηκάδνληαο θαη λνκηκνπνηψληαο ηα «ηειεπηαία» θάζε θνξά 

κέηξα. ην πιαίζην απηφ ζέισ λα ζέζσ ζηε ζπδήηεζε ηξία ζεκεία: 

 Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ην έλλειμμα θπονηίδαρ πνπ δηακνξθψλνπλ νη πεξηθνπέο 

ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, ε θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 έρεη ζπκβεί κηα ζεκαληηθή 

αλαδηάξζξσζε ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη θξνληίδαο, κε ηε καδηθή απαζρφιεζε 

κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο ππνθαηέζηεζαλ ελ κέξεη ηελ απιήξσηε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, δηακνξθψλνληαο έλα λέν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο – κεηαμχ γπλαηθψλ. 

Απηή ε δηεπζέηεζε ζηεξίρηεθε ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο: απφ ηε κηα ηε ρακειά 

ακεηβφκελε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ (δελ ζα κπσ εδψ ζηε ζπδήηεζε ησλ φξσλ κε ηνπο 

νπνίνπο απηφ ζπλέβε) θαη απφ ηελ άιιε έλα επίπεδν κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ πνπ 

εμαζθάιηδε ηνπο πιηθνχο φξνπο χπαξμεο απηνχ ηνπ θαηακεξηζκνχ. 

Οη δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη ε εθπηψρεπζε κεγάινπ κέξνπο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο θάλνπλ ηελ ακεηβφκελε θξνληίδα απξφζηηε. Οη δε πεξηθνπέο 

ζην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ νη δήκνη ή ην θξάηνο 

(θξνληίδα ειηθησκέλσλ, σξάξηα παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ζρνιείσλ, λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε, θιπ) επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη 

θξνληίδαο θαη ην ρξφλν πνπ είλαη απαξαίηεηνο γη‟ απηήλ.  

Σα πην πάλσ έρνπλ εληειψο δηαθνξνπνηεκέλν ρσξηθφ απνηχπσκα, θαζψο εγγξάθνληαη 

ζε ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ρσξν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ πφιε. Σαπηφρξνλα έρνπλ 

έκθπιν απνηχπσκα, θαζψο απφ ηε κηα επαλαθέξνπλ ηελ αλάγθε (θαη λνκηκνπνηνχλ ηελ 

χπαξμε) κηαο «λνηθνθπξάο πιήξνπο απαζρφιεζεο» ζε θάζε ζπίηη, ελψ απφ ηελ άιιε 

απνδηαξζξψλνπλ ζεκαληηθνχο ηνκείο ακεηβφκελεο εξγαζίαο γπλαηθψλ, κε δηάθνξεο 

κνξθέο, φξνπο θαη ζρέζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ, ληφπησλ θαη κεηαλαζηξηψλ, γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ – θαη ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ. 

Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηνπο «εν-ηοπιζμούρ» ηος θόβος ζηην πόλη, θαζψο ε 

δξάζε ηεο ΥΑ θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο επίζεκεο πνιηηείαο έρνπλ δηακνξθψζεη πεξηνρέο 

εδαθνθπξηαξρίαο θαη απνθιεηζκνχ ηνπ «άιινπ». ηηο θησρέο θαη «μεραζκέλεο» γεηηνληέο 

ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε ηελ έληνλε παξνπζία κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, ν 

θαηάινγνο ησλ επεηζνδίσλ βίαο, εθθνβηζκνχ, εθβηαζκψλ, δνινθνληψλ είλαη καθξχο κέρξη 

ηηο πξφζθαηεο δηψμεηο κε αθνξκή ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα. Καη πξέπεη εδψ λα 

ζεκεηψζνπκε πσο απηέο νη γεηηνληέο ήηαλ «μεραζκέλεο» πνιχ πξηλ έξζνπλ κεηαλάζηεο 

ζηελ πφιε.  
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Η βία θαη επηζεηηθφηεηα ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο ηεο πφιεο ζπλδένληαη, κεηαμχ 

πνιιψλ άιισλ θαη, κε ηελ αλάδπζε ελφο αθξαίνπ ζεμηζκνχ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ρψξν θαη κε ηελ πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θχινπ, πνπ πεξηνξίδεη ηελ παξνπζία 

«άιισλ» ζσκάησλ ζην δεκφζην ρψξν, κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

πλνδεχνληαη αθφκε απφ έλαλ αθξαίν ιφγν πνπ αλνηρηά πξνβάιεη ην ξαηζηζκφ ζην φλνκα 

ηεο «εζληθήο θαζαξφηεηαο» θαη πξνσζεί ηελ νκνθνβία θαη ην ζεμηζκφ ζην φλνκα κηαο 

επηζεηηθήο αξξελσπφηεηαο, πνπ εθθξάδεηαη θαη κε νγθψδε αλδξηθά ζψκαηα 

δηακνξθσκέλα απφ κπφληπ-κπίιληηγθ θαη έηνηκα γηα βίαηεο επηζέζεηο θαηά ησλ πην 

αδχλακσλ, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν.  

Η αλάθηεζε ησλ ρψξσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, θαζψο ν 

ιφγνο θαη νη πξαθηηθέο ηεο βίαο έρνπλ δηακνξθψλεη έλα πιαίζην ζησπεξήο απνδνρήο θαη 

θαλνληθνπνίεζήο ηεο –  φζν θη αλ ηελ θξχβεη ε ζπλνκσζία ηεο ζησπήο.  

Σν ηξίην ζεκείν έρεη λα θάλεη κε ηηο ανηιζηάζειρ ζηην κπίζη, φπσο απηέο 

εθθξάδνληαη απφ ηελ πιεζψξα πξσηνβνπιηψλ αιιειεγγχεο ζηηο πεξηζζφηεξεο γεηηνληέο 

ηεο πφιεο. Η αλάδπζε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ηηο 

πξνεγνχκελεο κέξεο ηνπ πλεδξίνπ, απνηειεί ειπηδνθφξν κήλπκα ζηε δνθεξή 

θαζεκεξηλφηεηα θαη αληίδνην ζηηο επηρεηξήζεηο θάζαξζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο απφ 

αλεπηζχκεηνπο θαηνίθνπο, φπσο απηνί θάζε θνξά νξίδνληαη απφ δηάθνξνπο αξκφδηνπο κε 

ή ρσξίο εηζαγσγηθά. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ 

ρψξσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο γεηηνληάο θαη ηεο 

γεηηνλίαο.  

Μηα «θξπθή» φςε ηνπο είλαη ν έκθπινο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο κεηαμχ φζσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ε δπλακηθή, αλ θαη αθαλήο, δξαζηεξηνπνίεζε γπλαηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε δηθηχσζε θαη ηελ δηεπξπκέλε απεχζπλζε θαη θπξίσο ηε δηάξθεηα πνιιψλ 

εγρεηξεκάησλ. Η εξγαζία, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή, πνπ απαηηείηαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηέηνηα εγρεηξήκαηα έρεη έλα βαζηά έκθπιν πξφζεκν – ε αλαγλψξηζε ηνπ 

νπνίνπ δελ ηίζεηαη θαλ σο αίηεκα, αλ δελ απνηειεί ηακπνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο 

ησλ εγρεηξεκάησλ αιιειεγγχεο, αλ θαη θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ νηθνδνκνχληαη κέζα 

ζηελ θξίζε θαη πέξα απφ απηήλ.  

Λεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο νη παξαπάλσ δελ απνηεινχλ ηδηαηηεξφηεηεο, 

νη νπνίεο δελ ρξεηάδεηαη λα απαζρνινχλ ηηο «ζνβαξέο αλαιχζεηο» θαη ηε «κεγάιε εηθφλα» 

πεξί θξίζεο. Αληίζεηα απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε: ε 

αιιαγή εζηίαζεο (φπσο θαη ζηε θσηνγξαθία) δελ ζεκαίλεη κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά αιιαγή νπηηθήο σο πξνο ην ηη πξέπεη λα κάζνπκε θαη πψο, 

κέζα απφ έκθπιεο πξνζεγγίζεηο ηεο πφιεο θαη ηεο θξίζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟ ΜΙΑ ΤΛΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝ ΗΜΔΙΧΝ 

 

 

Βενεηία Κανηζά 
 

Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

vkantsa@sa.aegean.gr 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Δγψ, πάιη, ζα ζαο απνκαθξχλσ γηα ιίγν απφ ηε παξνχζα ρξνληθή θαη ρσξηθή 

ζπγθπξία θαη ζα ζαο κεηαθέξσ αθξηβψο κηζφ αηψλα πίζσ, ην έηνο 1963, ζηηο ΗΠΑ. Σν 

1963 αλήθεη ζε κηα επνρή φπνπ θεληξηθή ζέζε είραλ νη δξάζεηο ησλ αθηηβηζηψλ ππέξ ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη, βέβαηα, φζσλ –απφ ηελ άιιε πιεπξά– αληηζηέθνληαλ ζε 

απηά. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα θηλήκαηα ησλ γπλαηθψλ, ησλ νκνθπιφθπισλ, ησλ καχξσλ 

αλαδχζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν. Σν 1963 είλαη, άιισζηε, ε ρξνληά πνπ δεκνζηεχηεθε ην 

βηβιίν ηεο Betty Friedan The feminine mystique [πνπ ζηα ειιεληθά o ηίηινο κεηαθξάζηεθε 

σο Το γσναικείο μσζηικό, αλ θαη ίζσο ζα έπξεπε λα είρε κεηαθξαζηεί σο Η θηλσκή 

αύρα/αίγλη], έλα βηβιίν πνπ ζεσξήζεθε θαηαζηαηηθφ ζηελ ηζηνξία ηνπ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο. ην έξγν απηφ ε Friedan ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε «ην πξφβιεκα πνπ δελ 

έρεη φλνκα» γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηάρπηε κειαγρνιία γπλαηθψλ πνπ δνχλε ζηα πξνάζηηα 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ‟60 ζηελ Ακεξηθή θαη αηζζάλνληαη δπζηπρηζκέλεο παξά ηνλ 

θαηλνκεληθά πεηπρεκέλν έγγακν βίν ηνπο θαη ηηο πιηθέο αλέζεηο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο. Η δηάρπηε κειαγρνιία ησλ γπλαηθψλ ζηα πξνάζηηα ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο λα θαληαζηνχλ νπνηνδήπνηε άιινλ απφ απηφλ ηνλ ππνηηζέκελα επηπρηζκέλν 

ηξφπν δσήο, απφ απηή ηελ «επηπρηζκέλε» ζειπθή αχξα πνπ ηπιίγεη ην ζχδπγν, ηα παηδηά 

ηε θνπδίλα, ηνλ θήπν ηνπο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ε Friedan εμεηάδεη 

πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ αληηζηέθνληαη ζε απηή ηε ζειπθή αχξα, επηρεηξεκαηνινγεί 

ππέξ ελφο λένπ πιάλνπ δσήο φπνπ νη γπλαίθεο δε ζα βιέπνπλ ηελ νηθηαθή εξγαζία σο 

θαξηέξα, δε ζα πξνζπαζνχλ λα βξνχλε ηελ νινθιήξσζε απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ έγγακνπ 

βίνπ ή ηεο κεηξφηεηαο ελψ ζα πξνζπαζήζνπλ λα επαλαζεσξήζνπλ ηε δσή ηνπο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμσνηθηαθήο εξγαζίαο. Σν βηβιίν ηεο Friedan ζα ζέζεη ηνπο φξνπο 

γηα κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζην θχιν, ηελ αηνκηθή δσή θαη ηε ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα 

δηαξθέζεη γηα πνιιά ρξφληα θαη ζα απνηειέζεη θεληξηθφ δεηνχκελν ηεο θεκηληζηηθήο 

πξνβιεκαηηθήο. 

Ση ζρέζε κπνξεί λα έρεη ε «κεηαμσηή κειαρνιία» κηαο ακεξηθαλίδαο λνηθνθπξάο ην 

1963 κε ηηο ρσξηθέο θαη πιηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα ηνπ 2013, φπνπ «ην πξφβιεκα έρεη 

φλνκα»; πνπ ην πξφβιεκα αθνξά φπσο αλέθεξαλ –ή ζα αλαθέξνπλ ακέζσο κεηά– νη 

άιιεο νκηιήηξηεο «ζηελ αλεξγία, ηελ εμάξηεζε, ηε θηψρεηα» (Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε), 

«ην έιιεηκκα θξνληίδαο πνπ δηακνξθψλνπλ νη πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, 

ε θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο» ή «νη «ελ-ηνπηζκνί» 

ηνπ θφβνπ ζηελ πφιε» (Νηίλα Βαίνπ), «ην δησγκφ ησλ γπλαηθψλ ηηο νπνίεο 

θαηαβξφρζηζαλ ηα κήληηα σο „ηεξφδνπιεο θνξείο ηνπ AIDS‟ θαη απεηιή γηα ηελ ειιεληθή 



νηθνγέλεηα» (Αζελά Αζαλαζίνπ). Αιιά, φκσο, «ην πξφβιεκα πνπ έρεη φλνκα» φιν θαη πην 

ζπάληα ζπλδέεηαη κε ην θχιν.  

ε ρξφλν παξάιιειν, φιν θαη πην ζπρλά νη ζπδεηήζεηο κε θίινπο θαη γλσζηνχο 

ζπξξηθλψλνληαη ζηε δηαπίζησζε ελφο αηζζήκαηνο αθφξεηεο κειαγρνιίαο πνπ έρεη 

δηαπεξάζεη ηνλ θάζε καο πφξν, έρεη εθηνπίζεη ηελ νπηνπηθή θαληαζία θαη έρεη δψζεη ηε 

ζέζε ηεο ζηε δπζθνιεκέλε δηαρείξηζε ηεο αηνκηθήο δσήο σο λα ήηαλ απνθιεηζηηθά 

αηνκηθή. Με άιια ιφγηα ε έκθαζε ζηε πνιηηηθή ηεο έθηαηεο δηαρείξηζεο έρεη 

απνδπλακψζεη ην ζπιινγηθφ, έρεη ηνλίζεη ην αηνκηθφ θαη έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

επαλαιακβαλφκελε αίζζεζε καηαίσζεο κηαο θαηά κφλαο δσήο. 

Απηήλ αθξηβψο ηελ θαηαζηαηηθή απνπζία θχινπ απφ ηε παξνπζίαζε ηνπ 

«πξνβιήκαηνο» θαη ηε παξάιιειε ζπξξίθλσζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» ζην επίπεδν ηεο 

αηνκηθήο δσήο λνκίδσ φηη θιεζήθακε λα ζπδεηήζνπκε εδψ ζήκεξα. 

 

ΦΤΛΟ ΚΑΙ ΚΡΙΗ 

 

ε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ε «θξίζε» αληηκεησπίδεηαη σο ν θαηεμνρήλ 

ρψξνο θαη ρξνληθή πεξίνδνο θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηνπο. ην 

ίδην πάληα πιαίζην ε ζρέζε «θχιν–νηθνλνκηθή θξίζε» είλαη κηα ζρέζε αξλεηηθή: νη 

ειάρηζηεο θνηλσληθέο παξνρέο πεξηνξίζηεθαλ, αλ δελ θαηαξγήζεθαλ, ελψ νη θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο (ηα παξαδείγκαηα νινήκεξσλ ζρνιείσλ πνπ 

θαηαξγήζεθαλ, παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ έθιεηζαλ, ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ, 

επηδνκάησλ, θαξκάθσλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πνπ πεξηνξίζηεθαλ είλαη πνιιά). 

ηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ αθήλνληαη «αθξφληηζηεο» θνηλσληθέο θαηεγνξίεο θαη ειηθηαθέο 

νκάδεο φπνπ είηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θέξνπλ ζπρλά πάλσ ηνπο ηα ζεκάδηα ηεο 

έκθπιεο δηάθξηζήο ηνπο είηε ε θξνληίδα ηνπο ελαπνηίζεηαη ζηα ρέξηα αλζξψπσλ πνπ 

θέξνπλ «ην ζεκάδη ηνπ θχινπ».  

Κη φκσο, ζηνπο ίδηνπο απηνχο θαηξνχο ην ελδηαθέξνλ γηα ην θχιν σο αλαιπηηθφ 

εξγαιείν είλαη αηζζεηά κεησκέλν. Η «άλζεζε» ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζε επίπεδν 

αθαδεκατθήο παξαγσγήο, εθδφζεσλ, καζεκάησλ, ζπλεδξίσλ έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο ζπξξηθλψζεθε θαη ηα γξαθεία ηεο έθιεηζαλ ζε νξηζκέλεο 

πφιεηο αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πνιιψλ άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ. πσο 

παξαηεξνχλ θαη νη δηνξγαλψηξηεο ηνπ ζηξνγγπινχ απηνχ ηξαπεδηνχ «ε θξίζε θαίλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ανξαηφηεηα ηνπ θχινπ». Άιια πξνβιήκαηα –νηθνλνκηθά, 

επαγγεικαηηθά, δηαβίσζεο– αλαδχνληαη σο πην ζεκαληηθά θαη ε έκθπιε δηαθνξά θαίλεηαη 

λα εμαηκίδεηαη κπξνζηά ζηε δσηηθή αλάγθε επίιπζήο ηνπο. 

Σν θχιν, σζηφζν, έρεη δηαλχζεη καθξά πνξεία ζην λα δείμεη φηη «ζπλήζσο ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη έηζη φπσο θαίλνληαη». Έηζη, ζα ππνζηεξίμσ ζηα επφκελα ιίγα ιεπηά, 

φηη ε απεκπινθή απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ «αλαηαξαρή ηνπ θχινπ» ζην φλνκα 

επξχηεξσλ, ζπιινγηθψλ, νπζηαζηηθψλ, δσηηθψλ επηδηψμεσλ ζπληειεί αθξηβψο ζηελ 

αδπλακία πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο ησλ ίδησλ απηψλ επηδηψμεσλ θαη ζηε δηαηήξεζε 

αηνκηθψλ ιχζεσλ «έθηαθηεο αλάγθεο».  

Η ελαζρφιεζε κε ην θχιν δελ είλαη πνιηηηθά νπδέηεξε. πλδέζεθε ηζηνξηθά κε 

πεξηφδνπο ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ ελψ, παξάιιεια, 

αθνξνχζε θαη αθνξά πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο. Οη δηεθδηθήζεηο απηέο δε κπνξνχλ λα 



πάξνπλ ζήκεξα ηε κνξθή γπλαίθεο vs άλδξεο, αιιά έηζη θαη αιιηψο κηθξή ζεκαζία 

κπνξεί λα έρεη απηφ γηαηί ε ίδηα ε αληηζηηθηηθή δηάδεπμε έρεη ακθηζβεηεζεί εδψ θαη θαηξφ. 

Άξα, «πνηφο θνβάηαη ην θχιν;». Η απεκπφιεζε ηεο αλαιπηηθήο αμίαο ηνπ θχινπ ζην 

φλνκα ηεο νκνηφηεηαο –ησλ «θνηλψλ πξνβιεκάησλ»- ζπλεγνξεί ζηελ ίδηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δηαθνξάο θαζψο ε νκνηφηεηα δηαηππσκέλε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο θξίζεο 

αθήλεη ην ρψξν θαη ην πεξηζψξην γηα ηε δηαηψληζε φισλ ησλ δηαθνξψλ. Γηαηί ην θχιν έρεη 

θαηνξζψζεη λα δείμεη θαη λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία, ηελ νπηνπία, ηελ απηαπάηε αιιά θαη ην 

φλεηξν κηαο θνηλήο, ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο αθφκα θαη φηαλ ε βάζε απηή κεηαθηλείηαη, 

αιιάδεη θαη δηαθνξνπνηείηαη. Πξνυπφζεζε γηα απηφ, σζηφζν, είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

δηαθνξψλ. 

Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί ην έρνπλ δηαπηζηψζεη απηφ εδψ θαη θαηξφ. Ήδε, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ε δηρνηνκία αλάκεζα ζηηο έλλνηεο «ηζφηεηα» θαη «δηαθνξά» γίλεηαη 

αληηθείκελν αλάιπζεο θαη δηαηππψλνληαη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

αληηλνκηθήο δηάδεπμεο. Έηζη, γηα ηελ ηζηνξηθφ Joan Scott «δηακέζνπ απηήο ηεο αληίζεζεο, 

απνθξχπηεηαη ε ακνηβαία εμάξηεζε ησλ δχν φξσλ: γηαηί νχηε ε ηζφηεηα είλαη ε εμάιεηςε 

ηεο δηαθνξάο, νχηε ε δηαθνξά απνθιείεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηζφηεηα». πσο ζα ηνλίζεη 

ε ίδηα, ε δηεθδίθεζε ηεο ηζφηεηα δελ απνζθνπεί ζην λα εμαθαλίζεη θάζε δηαθνξά, αιιά 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ ζπγθπξία ζε ζπγθπξία θαη απφ 

ηφπν ζε ηφπν. χκθσλα κε απηή ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ην αληίζεην ηεο ηζφηεηαο είλαη ε 

αληζφηεηα θαη φρη ε δηαθνξά θαη ε πνιηηηθή έλλνηα ηεο ηζφηεηαο φρη κφλν εκπεξηθιείεη 

αιιά θαη ζεκειηψλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο δηαθνξάο. Γηαηί αλ ηα άηνκα θαη νη 

νκάδεο ήηαλ φκνηα κεηαμχ ηνπο, δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα κηινχκε γηα ηζφηεηα. 

Σαπηφρξνλα, επηζεκαίλεη φηη «ην λα επηκέλνπκε ζηελ χπαξμε ησλ δηαθνξψλ φηαλ 

βξηζθφκαζηε αληηκέησπεο κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ θχινπ –ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο–, δελ απνηειεί επαξθή ζηξαηεγηθή. Υξεηαδφκαζηε επίζεο κηα αλάιπζε 

πνπ λα θαηαδεηθλχεη φηη νη παγησκέλεο έκθπιεο –θη άιιεο– θαηεγνξίεο απνηεινχλ 

θαλνληζηηθέο επηηαγέο νη νπνίεο νξγαλψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε 

„δηαθνξά‟ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα». Καηά ζπλέπεηα, «ε 

ππέξβαζε ηνπ δηιήκκαηνο ηεο δηαθνξάο δελ έγθεηηαη νχηε ζηελ αδηαθνξία καο γη απηήλ 

νχηε ζηνλ ελαγθαιηζκφ ηεο κε φξνπο θαλνληζηηθνχο. Αληίζεηα έγθεηηαη ζε δχν 

παξάιιειεο θηλήζεηο: α) απφ ηε κηα ζηε ζπζηεκαηηθή θξηηηθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

θαηεγνξηθήο δηαθνξάο, ζηελ απνθάιπςε ησλ απνθιεηζκψλ θαη ησλ ελζσκαηψζεσλ πνπ 

απηή επηηειεί –ησλ ηεξαξρηψλ πνπ θαηαζθεπάδεη– θαζψο θαη ζηελ άξλεζε ηεο απφιπηεο 

αιήζεηαο ζηελ νπνία ελ ηέιεη παξαπέκπεη θαη β) απφ ηελ άιιε, ε άξλεζε απηή δελ πξέπεη 

λα επηηειείηαη ζην φλνκα κηαο ηζφηεηαο βαζηζκέλεο ζηελ νκνηφηεηα ή ηελ ηαπηφηεηα, 

αιιά αληίζεηα ζην φλνκα κηαο ηζφηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξέο –δηαθνξέο πνπ 

πεξηπιέθνπλ, απνδηαξζξψλνπλ θαη θαζηζηνχλ αζαθέο ην λφεκα ηεο νπνηαζδήπνηε 

παγησκέλεο δηπνιηθήο αληίζεζεο». 

Σα δηδάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ απηή ηε πξνζέγγηζε είλαη πνιιά. Δίλαη 

κηα πξνζέγγηζε πνπ επηηξέπεη ηε θξηηηθή ζηελ απζηεξή θαηεγνξηνπνίεζε θαη άξα 

εγθιεηζκφ θαη απνθιεηζκφ θαηεγνξηψλ φπσο «άλεξγνη», «άζηεγνη», «κεηαλάζηεο» –γηα λα 

αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα κφλν παξαδείγκαηα– θαη, απφ ηελ άιιε, απνηξέπεη απφ κηα α-

πνιηηηθή ζπγρψλεπζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζην φλνκα νηθνπκεληθψλ ελδηαθεξφλησλ πνπ 

ηειηθά εληζρχεη ηε δηαηήξεζε ηεο αληζφηεηαο. 

 



ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Δλ θαηαθιείδη, ν δηαπηζησκέλνο πεξηνξηζκφο ηνπ θχινπ σο αλαιπηηθφ εξγαιείν δε 

αθνξά ζηελ αδπλακία ηνπ λα «αλαιχζεη ηε θξίζε» αιιά απνηειεί ζεκείν ηεο ίδηαο ηεο 

θξίζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ «έθηαθηε δηαρείξηζε», ηε δηαρείξηζε ηεο μερσξηζηήο 

πεξίπησζεο θαη ηνπ αηνκηθνχ βίνπ «κπξνζηά ζε ππνηηζέκελα ίδηα πξνβιήκαηα», θαη ηελ 

πξνζπάζεηα απεκπφιεζεο κηαο πεξηζζφηεξν ζπιινγηθήο δσήο πνπ ζα είλαη φκσο ζε ζέζε 

λα αλαγλσξίδεη κηα ηζφηεηα πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξέο. 
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Σν ζέκα κνπ είλαη νη κεηαηνπίζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζπληεινχληαη ζηηο κέξεο καο θαη 

αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζπλδειψζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ. πσο 

είλαη γλσζηφ, ε θξίζε πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο «πηζσγχξηζκα».  Αθεηεξία ηεο ζπδήηεζήο 

καο ζήκεξα είλαη ε επίγλσζε φηη νη αλαθνξέο ζηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο είλαη 

ειάρηζηεο. Πηζαλφηαηα ην «πίζσ» ζην νπνίν επηζηξέθνπλ νη γπλαίθεο βξίζθεηαη πην πίζσ 

απφ εθείλν ζην νπνίν επηζηξέθνπλ νη άληξεο.  Σν γεγνλφο φηη απηφ πεξλάεη ιίγν-πνιχ 

απαξαηήξεην απνηειεί ίζσο κέξνο ηνπ «πηζσγπξίζκαηνο». Ιδηαίηεξα θσηεηλή εμαίξεζε 

ζηε ζησπή πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο γπλαίθεο απνηειεί ην 

άξζξν ηεο Έθεο Αβδειά, «Σν θχιν ζηελ (ζε) θξίζε ή ηη ζπκβαίλεη ζηηο γπλαίθεο ζε 

ραιεπνχο θαηξνχο», πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011 ζηα Σύγτρονα Θέμαηα (η. 115).  ην άξζξν 

απηφ ε Αβδειά δηεξσηάηαη: «Πφζν ππεξβνιή, είλαη, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζπληζηά πηζσγχξηζκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ελλνηνινγείηαη ην θχιν θαη επηδξά πνιηηηθά, ηδίσο επεηδή ε θξίζε ηείλεη λα ην θπζηθνπνηεί 

θαη λα ην θάλεη αφξαην;» Η ίδηα ζεσξεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα ππεξβνιή.  Γελ έρσ ζθνπφ 

λα δηαθσλήζσ.  Χζηφζν, ζα ππνζηεξίμσ φηη νη ζησπέο δελ νθείινληαη κφλν ζηελ επάλνδν 

παξσρεκέλσλ ηδεψλ θαη πξνηχπσλ. Άιισζηε, ε ειιεληθή θνηλσλία  δελ είλαη νκνηνγελήο 

θαη ην ηη ζπκβαίλεη ζην πιαίζηφ ηεο ή ηη λνκίδεη θαλείο φηη ζπκβαίλεη εμαξηάηαη απφ ην 

πνπ ζηξέθεη ην βιέκκα.    

Αλ ε εθηίκεζε φηη ε έλλνηα ηνπ θχινπ έρεη ράζεη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλδειψζεηο πνπ είρε θάπνηε είλαη ζσζηή, εμππαθνχεηαη φηη κπνξνχκε λα 

αληηζηαζκίζνπκε ηελ απψιεηα κέζσ ελφο ζπλεηδεηνχ «πηζσγπξίζκαηνο» ζε επνρέο ζηηο 

νπνίεο ε επίγλσζε φηη ε έλλνηα ηνπ θχινπ δελ αλαθέξεηαη ζε θπζηθέο ηδηφηεηεο, αιιά ζε 

θνηλσληθέο θαηαζθεπέο ήηαλ θπξίαξρε.  πσο είλαη γλσζηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην  εγρείξεκα ηεο απνθπζηθνπνίεζεο ηνπ θχινπ βαζίζηεθε ζηελ 

εκβιεκαηηθή αληίζηημε αλάκεζα ζην βηνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ θχιν.  Χζηφζν ζε 

ιηγφηεξν απφ δέθα ρξφληα κεηά ηελ θαζηέξσζή ηεο, ε αληίζηημε απηή βξέζεθε ζην 

ζηφραζηξν θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο  βαζίδνληαλ ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. ην 

πιαίζην ηεο αλζξσπνινγίαο νη επηθπιάμεηο  ηξνθνδνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

επίγλσζε φηη ε επξχηεξε δηάθξηζε ηεο νπνίαο ε παξαπάλσ αληίζηημε απνηειεί ζπλεθδνρή, 

ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο θχζεο θαη ηεο βηνινγίαο απφ ηε κηα θαη ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ άιιε, δελ είλαη νχηε νηθνπκεληθή νχηε απηνλφεηε.  

Η ηδέα φηη νη επηθξάηεηεο απηέο απνηεινχλ ην αληίπαιν δένο αιιήισλ αλαδχζεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα θαη απνηέιεζε ην ζεκέιην ηεο λεσηεξηθήο ζθέςεο 

σο πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αληξψλ, αιιά θαη απηέο κεηαμχ «άγξησλ» θαη 

«πνιηηηζκέλσλ», ζψκαηνο θαη λνπ,  παξειζφληνο θαη παξφληνο. Η επίγλσζε φηη ε 

εκβιεκαηηθή γηα ηνλ νηθείν ηξφπν ζθέςεο δηάθξηζε αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

δελ είλαη νηθνπκεληθή δελ νδήγεζε βέβαηα ζηελ επαλέληαμε ηνπ θχινπ ζηελ επηθξάηεηα 



ηεο θχζεο, αιιά ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έλλνηα ηεο θχζεο ρξήδεη επαλεμέηαζεο.  ην 

πιαίζην απηφ αλαζεσξήζεθαλ δπν δίδπκεο θαη θπξίαξρεο ηδέεο φηη ην θπζηθφ αληηζηνηρεί 

ζε έλα επίπεδν πξνγελέζηεξν ηνπ θνηλσληθνχ θαη φηη ην θνηλσληθφ αληηζηνηρεί ζηηο 

δηαδηθαζίεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην πξνυπάξρνλ θπζηθφ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εμνπζία ηνπ θνηλσληθνχ.  Οη ηδέεο απηέο απνηεινχζαλ κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηε 

ιχζε ησλ νπνίσλ επηζηξαηεχνληαλ.  Γηα παξάδεηγκα, ε ηδέα φηη νη θνηλσληθέο εθθνξέο ηνπ 

θχινπ δελ αλάγνληαη ζηνλ έκθπιν νξγαληζκφ επηβεβαίσλε ηειηθά ηελ πξσηαξρηθή 

χπαξμε θαη ζεκαζία απηνχ πνπ εμαηξείηαη απφ ην θνηλσληθφ θχιν,  δειαδή ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ νξγαληζκνχ Απφ ηελ άπνςε απηή, απηφ πνπ απνθπζηθνπνηήζεθε ήηαλ 

ε ίδηα ε έλλνηα ηεο θχζεο θαη ζπλεπψο  επίζεο ε ίδηα ε έλλνηα ηεο απνθπζηθνπνίεζεο 

θαζψο θαη ε εθηίκεζε φηη ζεκαζία δελ έρνπλ ηα βηνινγηθά δεδνκέλα, αιιά νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλνληαη, νη «ελλνηνινγήζεηο» ηνπο θαη νη πξαθηηθέο γχξσ απφ 

απηά – σο εάλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ θχινπ επηθάζνληαλ ζηηο 

βηνινγηθέο ρσξίο σζηφζν λα ηηο επεξεάδνπλ. ην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ θαη άιισλ βηνηερλνινγηψλ κάιηζηα, ε απηνλφεηε ηδέα φηη ην θνηλσληθφ 

ή πνιηηηζκηθφ εμνξηζκνχ παξαπέκπεη ζην επίθηεην, εχπιαζην θαη κεηαβιεηφ ελψ ην 

βηνινγηθφ ζ‟ απηφ πνπ δελ αιιάδεη άξρηζε λα ππνρσξεί κπξνζηά ζηελ επίγλσζε φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έκθπινπ βηνινγηθνχ ζψκαηνο είλαη επθνιφηεξεο απφ αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο κεηαθξάδεηαη ην θνηλσληθφ θχιν.    

ην κεηαμχ, ζε έλα επξχηεξν επίπεδν, ε έλλνηα ηεο «επηινγήο» άξρηζε λα κπαίλεη φιν 

θαη δπλακηθφηεξα ζηε ζθέςε θαη ην ιεμηιφγηφ καο.  Κξίλνληαο απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην 

Παλεπηζηήκην, ζα έιεγα φηη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ε έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηαπηίδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα θάλεη θαλείο επηινγέο.  Μηα καραηξηά πνπ 

δέρνκαη ηαθηηθά πξνέξρεηαη απφ θνηηήηξηεο πνπ αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκά 

κνπ πεξί θχινπ, ζε εξγαζίεο ή εμεηάζεηο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην θχιν είλαη  «δεηήκαηα πξνζσπηθήο επηινγήο». Κη αλ δελ είλαη παληνχ, 

γηαηί  εθεί πνπ θνξάλε κπνχξθεο θαη θεξεηδέδεο ζίγνπξα δελ είλαη,  ζίγνπξα πξέπεη λα 

γίλνπλ. ινη θαη φιεο πξέπεη  λα είκαζηε ειεχζεξνη/εο λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο επηινγέο· 

θαη αλ απνδεηρηνχλ ιαλζαζκέλεο, λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο.  Μπνξεί θαλείο λα 

δηαθσλήζεη κε ηελ άπνςεηο απηέο ή αθφκα θαη λα θξίμεη, αιιά ζίγνπξα δελ πξφθεηηαη γηα 

απφςεηο πνπ θπζηθνπνηνχλ ην θχιν.  Αλ θάηη ζεσξείηαη δεδνκέλν, απηφ είλαη φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη δεδνκέλε. Απηφ πνπ θπζηθνπνηείηαη 

δειαδή είλαη ν εαπηφο σο αληηθείκελν δηαρείξηζεο επηινγψλ.   Πξφθεηηαη γηα κηα ινγηθή 

πνπ εληάζζεηαη πιήξσο ζηελ θνζκνζεσξία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  Πξν θξίζεο ε 

ινγηθή απηή ήηαλ θπξίαξρε  ζην ρψξν ηνπ εζεινληηζκνχ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θησρνχο 

κε ηνλ νπνίν είρα αζρνιεζεί παιηφηεξα.   

ίγνπξα κε ηελ θξίζε ην αθήγεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ηειηθά ε θηψρεηα είλαη 

επηινγή – ιαλζαζκέλε ίζσο ή ππφ πίεζε, αιιά πάλησο επηινγή – άξρηζε λα ράλεη έδαθνο. 

ηγά ζηγά αξρίζακε λα κηιάκε φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχκε 

λα επηιέμνπκε θαη γη απηά ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ ράλνπκε. Δίλαη ζαλ ε θξίζε λα έρεη 

ζβήζεη πνιιά απ‟ απηά πνπ ήκαζηαλ ή λνκίδακε φηη είκαζηε ή ζα ζέιακε λα γίλνπκε θαη 

ηψξα νξηδφκαζηε σο ππνθείκελα ηεο  θξίζεο ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε κέζσ ζηεξεηηθψλ -- 

ρσξίο θάξκαθα, ρσξίο εξγαζία, ρσξίο ζχληαμε, ρσξίο ζέξκαλζε, ρσξίο κηζζφ θιπ. 

Οπνηνζδήπνηε άιινο νξηζκφο θαίλεηαη λα ππνβαζκίδεη ην κέγεζνο ηεο θξίζεο. Γελ 

κπνξνχκε πηα λα δήζνπκε ζαλ άλζξσπνη.  Καη θπζηθά φηαλ δελ κπνξνχκε λα δνχκε ζαλ 



άλζξσπνη, ην λα κηιάκε γηα θχιν θαη γηα γπλαίθεο είλαη πεξηηηή πνιπηέιεηα. Δδψ 

απεηιείηαη ε ίδηα ε αλζξψπηλε ηδηφηεηα – πξψηα είκαζηε άλζξσπνη,  κεηά γπλαίθεο θαη 

άληξεο θαη αλ δελ είκαζηε πξψηα άλζξσπνη θαιφ ζα ήηαλ λα γίλνπκε.  Mε ιίγα ιφγηα 

λνκίδσ φηη ην αληίπαιν δένο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ιφγνπ πεξί αηνκηθψλ επηινγψλ είλαη 

έλαο ιφγνο πεξί ζηνηρεησδψλ θαη νηθνπκεληθψλ αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ ε έκθαζε είλαη ζηνλ ειάρηζην θνηλφ παξνλνκαζηή πνπ απνηειεί ην θξηηήξην 

ηεο έληαμεο  ζε  έλα κεγάιν «εκείο» απφ ηε ζθνπηά ηνπ νπνίνπ νη επηκέξνπο δηαθνξέο θαη 

δηεθδηθήζεηο είλαη επνπζηψδεηο.  ινη ζηελ ίδηα βάξθα, νη ηδηαηηεξφηεηεο δελ ελδηαθέξνπλ 

θαη ε πνιιή έκθαζε ζ‟ απηέο κπνξεί λα είλαη θαη δηαζπαζηηθή.  Δπηζεκαίλσ ελ παξφδσ 

φηη κηα αλάινγε ζηάζε σο πξνο δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη σο 

πξνο ηνπο κεηαλάζηεο, απφ ηελ πιεπξά  αλζξψπσλ πνπ κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο 

πξνζπαζνχλ λα ηνπο ζπκπαξαζηαζνχλ.  Οη κεηαλάζηεο νξίδνληαη σο πξνο ηηο αλάγθεο, ηηο 

ζηεξήζεηο θαη ηε βία πνπ πθίζηαληαη, αιιά ην γεγνλφο φηη έξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

παηξίδεο, κηινχλ ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο θιπ. είλαη δεπηεξεχνλ.    

Ννκίδσ ινηπφλ φηη ε απνζηψπεζε ηνπ θχινπ έρεη ίζσο θάηη λα θάλεη κε κηα 

γεληθφηεξε αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ είλαη ψξα λα κηιάκε γηα ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη δηαθνξέο. Γηαβάδσ απφ ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σζνπθαιά, Η 

Επινόηζη ηης Εηερόηηηας: «Τασηόηηηες» και «Διαθορές» ζηην Εποτή ηης 

Παγκοζμιοποίηζης  πνπ εθδφζεθε ην 2010: «Σν γεγνλφο φηη ην „δηθαίσκα ζηε δηαθνξά‟ 

θαίλεηαη λα απνζπλδέεηαη απφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ην δηθαίσκα ζηελ άκεζε 

επηβίσζε δελ είλαη ινηπφλ ηπραίν.  Γηα φζν θαηξφ ε θαηαμίσζε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 

απνδεζκεχεηαη απφ ηελ πιηθφηεηα  ησλ επηβησηηθψλ αλαγθψλ φισλ δίρσο εμαίξεζε ησλ 

αδηθεκέλσλ, ην φλεηξν γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν παξακέλεη αλνηρηφ θαη αλνινθιήξσην».  

Αλ θαηαιαβαίλσ θαιά, πξέπεη λα κηιάκε θπξίσο γηα ηηο «επηβησηηθέο αλάγθεο» πνπ καο 

ελψλνπλ θαη ηα πνιιά γηα ηα φζα καο ρσξίδνπλ είλαη εθ ηνπ πνλεξνχ. Ίζσο ινηπφλ ε 

απνπζία ιφγνπ πεξί γπλαηθψλ θαη θχινπ δελ είλαη ή δελ είλαη κφλν ζχκπησκα κηαο ηάζεο 

γηα θπζηθνπνίεζε. Ίζσο νθείιεηαη ζηελ επίγλσζε φηη ε ελαζρφιεζε κε ην θχιν είλαη 

πνιπηέιεηα γηαηί ην θχιν είλαη έλα απιφ θεξαζάθη πάλσ ζηελ θνηλή αλζξψπηλε ηδηφηεηα 

πνπ, επαλαπξνζδηνξηδφκελε ππφ ηηο παξνχζεο, ζπξξηθλψλεηαη ζηα βαζηθά.      

Αλ φλησο ην λα κηιάκε γηα ην θχιν έρεη γίλεη πνιπηέιεηα, ηφηε εμνξηζκνχ κπαίλεη 

ζηελ θαηεγνξία απηψλ πνπ πξέπεη λα θνπνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 

επάξθεηα ζηα νπζηψδε. Γηαηί ην «πηζσγχξηζκα» ηεο θξίζεο δελ καο θέξλεη βέβαηα ζην 

πξφζθαην ακαξησιφ παξειζφλ ηεο ζπαηάιεο, ζηα ρξφληα πνπ «είρακε παξαζπξζεί» θαη 

«μεθχγεη». Αιιά ζε παιηφηεξεο επνρέο αλέρεηαο θαη θηψρεηαο.  Δλ παξφδσ ζεκεηψλσ φηη 

ηφζν ε ζπαηάιε θαη ε θαηαλάισζε φζν θαη ε ηάζε πξνο ην παξαζχξεζζαη έρνπλ 

γπλαηθείεο ζπλδειψζεηο, φπσο άιισζηε θαη πνιιά απφ ηα αγαζά ηα νπνία ππνηίζεηαη 

ζπλέζεηαλ ηελ πξφζθαηε θαηάζηαζε αθζνλίαο.  πσο επηζεκαίλεη ε Έθε Αβδειά ζην 

άξζξν ζην νπνίν αλαθέξζεθα παξαπάλσ, ζηελ ήηηα, ηελ επηζηξνθή ζηε θηψρεηα, ζηελ 

εμάξηεζε, ζηελ αλεξγία – ζε φιεο  ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ηα θεθάιηα πξέπεη λα 

(μαλα)κπνπλ κέζα, βξίζθεη θαλείο κπφιηθεο ζειπθέο ζπλδειψζεηο -- άιισζηε ζηελ θξίζε 

«καο γακάλε».      

Σν «πηζσγχξηζκα» ζηηο παιηέο επνρέο φκσο έρεη θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο    

ζπλδειψζεηο.  Μηιψ γηα ηελ ηδέα φηη επηζηξέθνπκε ή πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζην 

ζπηηηθφ, ην νηθνγελεηαθφ, ην ρεηξνπνίεην, ην απιφ, ην απζεληηθφ θιπ. Η επηζηξνθή 

παξνπζηάδεηαη σο δπλάκεη αληηζηάζκηζκα ηεο επηζηξνθήο ζηε βαξβαξφηεηα. ην 



ππνζεηηθφ απηφ «θάπνηε» ή «ηφηε» ππήξρε κπφιηθε θηψρεηα, λαη, αιιά απφ ηελ άιιε ε 

δσή ήηαλ πην απιή, πην θπζηθή, ηειηθά πην αλζξψπηλε, ππήξρε ιηγφηεξε εμάξηεζε απφ 

ηελ αγνξά, κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη ηέινο ππήξρε κεγαιχηεξε αιιειεγγχε. ην κέηξν 

πνπ απηφ ην παξειζφλ ζεσξείηαη πξνγελέζηεξν ζηάδην κηαο λνκνηειεηαθήο εμέιημεο, ε 

αιιειεγγχε αλάγεηαη ζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο θπζηθφηεξεο θαηάζηαζεο θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αλαδεηθλχεηαη ζε ζρέζε θαη αμία πνπ βξίζθεηαη πέξαλ ηεο πνιηηηθήο, δειαδή 

ζε ζρέζε θαη αμία «απιψο αλζξψπηλε».  Χο ηέηνηα κάιινλ δελ έρεη γπλαηθείεο 

ζπλδειψζεηο.  Σαπηφρξνλα σζηφζν, ε καγηθή ιέμε «αιιειεγγχε» αλαθέξεηαη ζε κηα 

ιχζε αλάγθεο: ηώρα ρξεηαδφκαζηε αιιειεγγχε γηαηί δελ ηα βγάδνπκε πέξα κφλνη καο -- 

ππνλνείηαη φηη αλ ηα βγάδακε, ε αιιειεγγχε δελ ζα ήηαλ απαξαίηεηε. ην κέηξν πάλησο 

πνπ ε «απιή» δσή θαη ε αιιειεγγχε εληάζζνληαη ζε κηα «θπζηθφηεηα» πνπ είρακε θαη 

ράζακε θαη ηψξα, εθ ησλ ζπλζεθψλ, αλαδεηνχκε μαλά, ε θπζηθφηεηα απηή έρεη πάςεη πηα 

λα είλαη θπζηθή· αιιηψο δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα ηελ ςάρλνπκε. Καη‟ αλαινγία, αθφκα 

θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ θχινπ κεηαθνκίδεη μαλά ζηελ επηθξάηεηα ηεο θχζεο,  

ε επηθξάηεηα απηή δελ είλαη πηα εθείλε πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή έζησ 

αλαρψξεζε ηνπ θχινπ.  πλεπψο αθφκα θαη αλ ζέιακε λα «πηζσγπξίζνπκε» ζηελ επνρή 

φπνπ ε ιέμε «απνθπζηθνπνίεζε» ερνχζε καγηθή γηαηί ήηαλ ζπλεθδνρή ηεο 

απειεπζέξσζεο απφ θαηαλαγθαζκνχο, θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην.  Ίζσο ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ κέιινληνο ζην νπνίν ήδε βξηζθφκαζηε είλαη φηη πνιιά απφ απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαη κνηάδνπλ θαηλνχξγηα ζπκίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ λνκίδακε φηη είρακε 

αθήζεη γηα πάληα πίζσ.  Αιιά ζίγνπξα δελ είλαη ηα ίδηα.  Ίζσο κάιηζηα είλαη πνιχ 

ρεηξφηεξα.    

Δλδερνκέλσο ην λα αζρνινχκαζηε κε ζθέςεηο ζαλ απηέο, δειαδή κε ην αλ ε ζησπή 

γχξσ απφ ηηο έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο νθείιεηαη ζην φηη νη δηαζηάζεηο απηέο 

ζεσξνχληαη θπζηθέο θαη απηνλφεηεο ή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο ην θχιν 

παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε «επηινγέο» θαη ιηγφηεξν ζε «θπζηθέο» δηαθνξέο ή ζηελ 

επίγλσζε φηη νη «θπζηθέο» δηαθνξέο είλαη αζήκαληεο κπξνζηά ζηηο νκνηφηεηεο πνπ καο 

ελψλνπλ σο ζχκαηα ηεο θξίζεο ή ηέινο αλ νθείιεηαη ζε φια ηα παξαπάλσ θαη 

ελδερνκέλσο επίζεο ζε άιια ή δελ νθείιεηαη ζε ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ είλαη ίζσο 

πνιπηέιεηα. Αλ ην δεηνχκελν είλαη λα θαηαγγείινπκε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν ή λα θάλνπκε έξεπλεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην «πιήηηνληαη» θαη ην 

«πεξηζζφηεξν» ή λα ζθεθηνχκε ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο, ε εθηίκεζε απηή κνπ θαίλεηαη 

ζσζηή. Αλ φκσο κηιάκε γηα ελδερφκελεο κεηαηνπίζεηο σο πξνο ηηο ζεκαζίεο θαη ηηο 

ζπλδειψζεηο ηνπ θχινπ δε βιέπσ πσο ζα κπνξνχζακε λα απνθχγνπκε ηέηνηεο ζθέςεηο 

ζην κέηξν πνπ ε έλλνηα απηή κάιινλ δελ έρεη λφεκα εθηφο ηνπ ιφγνπ γηα ηε δηάθξηζε ή ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηε θχζε, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ζην εγγελέο θαη ην επίθηεην, 

ζ‟ απηφ πνπ πεξλάεη απφ ην ρέξη καο θαη απηφ πνπ καο μεπεξλάεη.  Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχσ φηη πξέπεη λα «πηζσγπξίδνπκε» ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζεκαζίεο ηνπ θχινπ είλαη γηα λα επαλεμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε 

ζθεθηεί γηα ηε ζρέζε απηήο ηεο έλλνηαο κε άιιεο θαη ίζσο λα θάλνπκε θάπνηεο 

θαηλνχξγηεο ζθέςεηο. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο ζα έπξεπε λα δηεξσηεζνχκε κήπσο έρνπκε 

πεξάζεη ζε θπληθφηεξεο επνρέο φπνπ νη αδηθίεο δελ ρξεηάδεηαη λα λνκηκνπνηεζνχλ κέζσ 

αλαθνξψλ ζηε θχζε ησλ αδηθεκέλσλ είηε γηαηί δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα λνκηκνπνηεζνχλ 

είηε γηαηί ε θχζε έρεη πάςεη ηαπηίδεηαη κε ην εγγελέο, ην δεδνκέλν θαη ην ακεηάβιεην -- 

άιισζηε ηφζνο ιφγνο γίλεηαη γηα ην ελδερφκελν λα κελ αληέμεη γηα πνιχ αθφκα.    



 

Η ΚΡΙΗ Χ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΗ, Η ΠΧ ΠΑΡΑΓΔΣΑΙ ΑΤΣΟ 

ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΙ ΗΓΗ 
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Σν ηη κέλεη αζέαην θαη άθσλν, ηη κέλεη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ δηαλνεηνχ θαη αηζζεηνχ 

αθνξά θαηεμνρήλ ην εξψηεκα ηεο πνιηηηθήο: πνηνο/α αλήθεη, ππφ πνηνπο φξνπο θαη κε ηη 

θφζηνο, πνησλ νη θσλέο αθνχγνληαη θαη πνησλ φρη. Αθνξά επίζεο θαη ην εξψηεκα ηεο 

πνιηηηθήο ηεο γλψζεο: ηη είδνπο επηζηεκνινγίεο ηεο θξίζεο αλαδχνληαη θαη πνηεο θξηηηθέο 

επηζηεκνινγίεο παξαιείπνληαη ή απνθιείνληαη απφ ηε «κεγάιε αθήγεζε» ηεο θξίζεο; 

Πάλσ ζε πνηεο απνζησπήζεηο νηθνδνκείηαη ην εζληθφ αθήγεκα ηεο θξίζεο; Καη ηη είλαη 

απηφ πνπ εκθπινπνηεί ηελ απνζηψπεζε ζε ζπλζήθεο θξίζεο; 

Χο έλα πξψην ζρφιην ζηα εξσηήκαηα απηά, ζα ήζεια λα δνχκε απηέο ηηο δπν εηθφλεο 

(γηα ηελ πξψηε, επραξηζηψ ην πεξηνδηθφ Unfollow θαη γηα ηε δεχηεξε, κε ηνλ ηίηιν 

“manarchy”, επραξηζηψ ζεξκά ηελ Αγγέιηθα Φαξξά). Οη θαηεγνξίεο, νη αλαπαξαζηάζεηο 

θαη νη ρεηξνλνκίεο ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο δηαπεξλνχλ ην 

δεκφζην ιφγν θαη ρψξν ηεο θξίζεο, αθφκε θη αλ παξακέλνπλ ζηε ζθηά, ή ζην 

ππνζπλείδεην, ηνπ αθεγήκαηνο.   

Θεσξψ θξίζηκν ζην ζεκείν απηφ λα πξνβιεκαηνπνηεζνχλ δπν «θνηλφηνπεο» 

ελλνηνινγήζεηο. Η πξψηε: ην φηη «ιείπεη» ην θχιν απφ ηα αθεγήκαηα ηεο θξίζεο δελ 

ζεκαίλεη θαζφινπ φηη πξέπεη λα «επηζηξέςεη» κε ηηο ζπκβαηηθέο εθθνξέο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ σο θαηεμνρήλ «επάισηε νκάδα» ή κε ηε κνξθή ηνπ 

έκθπινπ δηκνξθηζκνχ. Άιισζηε, κε απηέο ηηο κνξθέο, δελ «ιείπεη» θαη ηφζν ην θχιν. 

Απηφ πνπ ιείπεη, επηζθηάδεηαη ή απνζησπάηαη είλαη ε νπηηθή ησλ ζπνπδψλ θχινπ θαη ηεο 

θεκηληζηηθήο/θνπήξ ζεσξίαο: ε ζεσξία ηνπ θχινπ σο θξηηηθή επηζηεκνινγία ηεο θξίζεο. 

Καη ε δεχηεξε: αλ καο ελδηαθέξεη ε ζεσξία ηνπ θχινπ σο κριηική επηζηεκνινγία ηεο 

θξίζεο, ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο αλαιπηηθήο εξγαζίαο καο δελ είλαη, γηα ιφγνπο πνπ ζα 

εμεγήζσ ζε ιίγν, ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο αιιά ε δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο θξίζεο. Απηφ 

 



πνπ ελδηαθέξεη είλαη ην πψο ε θξίζε γίλεηαη εξγαιείν άζθεζεο εμνπζίαο, ην πψο 

επηηειείηαη θαη ηη επηηειεί ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Δηδηθφηεξα, θαινχκαζηε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηελ ηξέρνπζα κεηαηφπηζε πνπ ηειείηαη ζην πεδίν ηεο βηνπνιηηηθήο, απφ ην 

θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαλνληθνχ κέζσ πνιηηηθψλ πξφλνηαο πξνο ηελ 

παξαγσγή θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο εγθαζηδξχνπλ κηα ηάμε ηνπ θαλνληθνχ.  

Δθηφο απφ ηερληθή θπξηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ηνλ σκφ ξεαιηζκφ ηεο 

αλαδηαλνκήο, ε θξίζε απνηειεί θαη έλα απηαξρηθφ «θαζεζηψο αιήζεηαο», έλα θαζεζηψο 

γλψζεο θαη εμνπζίαο πνπ επηδεηεί λα απνθιείζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ελαιιαθηηθήο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο θξηηηθήο. Η λενθηιειεχζεξε ππαγσγή ηεο 

γλψζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή απνζηξέθεηαη ηελ εηεξνθξνζχλε: ή ηελ απνθιείεη ή 

ηελ ελζσκαηψλεη. Απφ ηελ άιιε, ε θξηηηθή ζθέςε, σο δηαλνεηηθή θαη πνιηηηθή πξαθηηθή 

πνπ ζηεξεί ηηο λφξκεο απφ ηελ νληνινγηθή ηνπο ζεκειίσζε, είλαη εμ νξηζκνχ ζθέςε ζε 

θξίζε. Η ζεσξία ηνπ θχινπ απνηειεί κηα ηέηνηα θξηηηθή επηζηεκνινγία ηεο θξίζεο.  

Η ζεσξεηηθν-πνιηηηθή ζεκαζία θαη, ζα έιεγα, θαη ε επαλαζηαηηθφηεηα ησλ πνπδψλ 

Φχινπ έγθεηηαη ζην φηη πξνβιεκαηνπνηνχλ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γλψζεο, ην 

ηη κεηξάεη σο γλψζε θαη πνηνη/πνηεο ινγίδνληαη σο ππνθείκελα γλψζεο. Η κειέηε ηνπ 

θχινπ δελ απνηειεί απιψο θαη κφλν (κηα αθφκε) ζεκαηηθή, φπσο ζα απαηηνχζε ν 

αλαιπηηθφο ζεηηθηζκφο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη σο επθαηξία πεξαηηέξσ 

ππνζηαζηνπνίεζεο ησλ θαζηεξσκέλσλ έκθπισλ θαηεγνξηψλ. Δίλαη ζεσξεηηθνπνιηηηθή 

ζθεπή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο πνπ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ 

πνιηηηθνχ, ηεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηαθνξάο, 

ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο.   

Δλψ φκσο κηιάκε γηα απνχζεο πξνζεγγίζεηο θαη εθηνπηζκέλα ζψκαηα, ηελ ίδηα ζηηγκή 

ν δεκφζηνο ρψξνο είλαη ηφπνο «έθζεζεο», εληφπηζεο θαη πγεηνλνκηθήο ξχζκηζεο έκθπισλ 

/ ζεμνπαιηθνπνηεκέλσλ ζσκάησλ. Ο δησγκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηαβξνρζίζζεθαλ απφ 

ηα κήληηα σο «ηεξφδνπιεο θνξείο ηνπ AIDS» θαη απεηιή γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, ηα 

πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ ηξαλο γηα λα «βειηησζεί ε εηθφλα ηεο πφιεο» ζχκθσλα κε ηα ιφγηα 

ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαη ε λενλαδηζηηθή επηρείξηζε εθθαζάξηζεο πνπ αθνχεη ζην 

αλαηξηρηαζηηθφ πιελ εχγισηην φλνκα «αίκα-ηηκή» δελ απνηεινχλ εμαηξέζεηο αιιά 

ζπζηαηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηραξάθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ σο 

απνθαζαξκέλνπ εζληθνχ θνξκνχ-ζε-θξίζε.  

πσο έδεημε ν εζηθφο παληθφο γηα ηα κνιπζκαηηθά, γπλαηθεία μέλα ζψκαηα πνπ 

«κνιχλνπλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα», ην θαζεζηψο ηεο λενθηιειεχζεξεο θξίζεο (φπνπ 

βαζηιεχεη ε «λφκηκε» αλνκία) γίλεηαη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάδπζε θαζεζηψησλ 

«λφκνπ θαη ηάμεο», κε γλψκνλα ηελ εζληθή, νηθνγελεηαθή θαη έκθπιε πεηζαξρία –ηελ 

εζληθή αξξελσπφηεηα. Γελ είλαη αζθαιψο δηφινπ ηπραίν φηη ν λένο ππνπξγφο Τγείαο 

Άδσληο Γεσξγηάδεο, ζε κηα απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο πνπ ππέγξαςε σο κέινο ηεο 

θπβέξλεζεο, επαλέθεξε ζε ηζρχ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε «γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δηάδνζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ», γλσζηή πιένλ θαη σο «δηάηαμε Λνβέξδνπ».   

Απηή ε πγεηνλνκηθή θαη επηδεκηνινγηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θαη πεξηραξάθσζεο 

ηνπ ρψξνπ, πνπ απνηειεί, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαθπβέξλεζεο 

κέζσ ηεο θξίζεο, δελ αλαθέξεηαη ζε έλαλ ρψξν θπξίαξρεο θαη θπξηαξρηθήο εδαθηθφηεηαο 

αιιά θπξίσο ζηηο «γεσκεηξίεο ηζρχνο» πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ππνθεηκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηεο 



εζληθήο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο.
1
 Με απηή ηελ έλλνηα, ηα ζπλαζξνηζκέλα ζψκαηα θαη ε 

νξηδφληηα εμεγεξκέλε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ θηλεκάησλ Occupy αλαδνκνχλ δπλεηηθά ην 

ηη ινγίδεηαη σο δεκφζηνο ρψξνο θαη ηη ινγίδεηαη σο ρψξνο ηεο πνιηηηθήο.  

Βέβαηα, πάληα δελ ήηαλ ν δεκφζηνο ρψξνο ηφπνο θαη  ηξφπνο «έθζεζεο» ζσκάησλ, 

ηφπνο φπνπ ηα ζψκαηα πινπνηνχληαη, κπαίλνπλ ζε ηάμε ή δελ κέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο, 

εθηνπίδνληαη θαη εληνπίδνληαη; Πξάγκαηη. Δπηρεηξψληαο λα θαηαλνήζνπκε ηελ εηδηθή 

έληαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηδεκηνινγία ηεο θξίζεο θαη ηελ εζηθή νηθνλνκία ηνπ 

«ηνμηθνχ ρξένπο» ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (κε ηηο εηδηθέο παξακέηξνπο ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο/ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο θαη 

εθπαίδεπζεο), βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ πξφθιεζε λα εμεηάζνπκε πώς παράγεηαι ασηό 

ποσ σπάρτει ήδη. Πψο παξάγνληαη, μαλά θαη μαλά, νη ζπλζήθεο ηνπ «εθηφο ηφπνπ», αιιά θαη 

ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ εθηφο ηφπνπ. Απηή ε θνηλσληθή ρξνληθφηεηα πνπ δηαπεξλά θαη ξπζκίδεη 

ηελ θαλνληζηηθή επαλάιεςε, αλ θαη αηειψο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηηειεζηηθφηεηα ηνπ 

θχινπ. Σν θχιν αθνξά κηα δηαξθψο αζηάζκεηε επηηειεζηηθή ηξνρηά ζπκππθλσκέλεο 

ηζηνξηθφηεηαο, πνπ πεξηπιέθεη, απεδαθνπνηεί θαη ζέηεη ζε δνθηκαζία ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο “αλήθνπκε” ζην θχιν καο ή απηφ καο “αλήθεη”. [Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

θηιειεχζεξεο ελλνηνινγήζεηο ηνπ θχινπ θαη ηε ινγηθή ηνπ έρεηλ θαη αλήθεηλ είλαη εδψ 

θξίζηκε αιιά δελ έρσ ην ρξφλν λα ηελ αλαπηχμσ ζ‟ απηή ηελ αλαθνίλσζε. Αξθεί φκσο λα 

αλαθέξσ φηη ν ηδηνθηεηηθφο αηνκηθηζκφο απνηειεί ην θαηεμνρήλ θαλνληζηηθφ ηδεψδεο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ: απηφ πνπ κνπ αλήθεη νξίδεη ην αλ θαη πψο αλήθσ. Η ηζηνξία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ self-possession, φπσο έρεη 

ππνζηεξίμεη ν C. B. Macpherson. Πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε ηε κε- θπξηφηεηα σο 

πθαξπαγή αιιά θαη σο πνιηηηθή ζπλζήθε ηεο πνιιαπιήο θαη έθθεληξεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

πνπ εθζέηεη ηα φξηα ηνπ απηάξθνπο αηνκηθηζηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε 

ηνλ ηδηνθηεηηθφ αηνκηθηζκφ, ζην βηβιίν πνπ γξάςακε κε ηελ Σδνχληηζ Μπάηιεξ, 

Dispossession: The Performative in the Political, Polity, 2013]. 

Έλα παξάδεηγκα ηνπ πώς παράγεηαι ασηό ποσ σπάρτει ήδη είλαη ην φηη ζπρλά ε αλάιπζε 

ηεο λενθηιειεχζεξεο επηζθαιεηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο επηζθηάδεη ην γεγνλφο φηη ε 

γπλαηθεία θαη ε κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία ήηαλ πάληνηε επηζθαιήο: δεπηεξεχνπζα, 

ππνηηκεκέλε, αλαιψζηκε, αιιά θαη δνκηθά απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή 

ησλ παηξηαξρηθψλ θαη θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο· επίζεο, ζηαηηθή θαη πεξηνξηζκέλε 

ζηε γεσγξαθηθή θαη ζπκβνιηθή επηθξάηεηα ηνπ νίθνπ, αιιά ηαπηφρξνλα επηηαθηηθά 

αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο «ειεχζεξεο αγνξάο» θαη ηε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηελ άκηζζε νηθηαθή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ππεξ-

εθκεηαιιεπκέλε εξγαζία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε απνηθηνθξαηηθή θπξηαξρία, αιιά 

θαη ε κεηααπνηθηαθή παγθφζκηα νηθνλνκία. Θα πξέπεη εδψ, έζησ θαη παξελζεηηθά, λα 

επηζεκάλσ φηη ε επηζθάιεηα δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο κηα ζπλζήθε ζπκαηνπνίεζεο 

ησλ γπλαηθψλ νχηε σο επθαηξία λνζηαιγηθήο εμηδαλίθεπζεο παιαηφηεξσλ, δήζελ 

«αζθαιέζηεξσλ» εξγαζηαθψλ θαζεζηψησλ, ηδηαίηεξα αλ απηά ζπλεπέθεξαλ κηα «ζηαζεξή 

δσή» ζεκειησκέλε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νηθνθεληξηθήο ζειπθφηεηαο.   

                                                           

1
 πσο ππνζηεξίδεη ε Doreen Massey, ν ρψξνο είλαη πάληα γξακκσκέλνο, νξγαλσκέλνο γχξσ απφ 

γεσκεηξίεο εμνπζίαο. Βι. Doreen Massey, Space, Place, Gender. Polity Press, 1994. Βι. θαη Νηίλα Βαΐνπ, 

«Η πφιε: έλαο ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο;», ζην Αναπαραζηάζεις ηης Θηλσκόηηηας: Φεμινιζηικές Προζεγγίζεις, 

Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, 1994.  



Έλα αθφκε παξάδεηγκα: Η απνζηξνθή γηα ηνλ/ηελ άιινλ/άιιε, κε ηε κνξθή ηεο 

εηνηκνπφιεκεο εζλνκαγθηάο, ηεο εζλνθπιεηηθήο θαζαξφηεηαο, ηνπ κηζνγπληζκνχ θαη ηεο 

εζληθήο εμηδαλίθεπζεο ηεο κεηξφηεηαο, πνπ έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζην ιφγν θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο λενλαδηζηηθήο νξγάλσζεο, «παηάλε» ζε «παηξνπαξάδνηα» αμηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ πξνυπήξραλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ηα ζπκθξαδφκελα ηεο θνηλσληθήο 

εμαζιίσζεο θαη ππφ ηε αηγίδα ηεο λενθηιειεχζεξεο θπβεξλν-ινγηθήο, ε επηρείξεζε «αίκα-

ηηκή» (κε ηηο πξνθαλείο εζλνθπιεηηθέο θαη έκθπιεο ζπλδειψζεηο) απνθηά πεξαηηέξσ 

εξείζκαηα θαη αμηψζεηο λνκηκνπνίεζεο. 

Πάλησο απηή ε επηιεθηηθή αξρεηνζέηεζε «θξίζηκσλ» ζπκβάλησλ σο «θξίζεσλ» 

δείρλεη φηη ε θξίζε, σο αληηθείκελν γλψζεο θαη εμνπζίαο, ιεηηνπξγεί σο επέιηθην θαη 

ζηξαηεγηθφ θξηηήξην ηνπ ηη παξάγεηαη θαη ινγίδεηαη σο αμηνκλεκφλεπηε θξίζε. Απφ πνηα 

ζέζε ππνθεηκέλνπ θαη εκπεηξίαο κεηξάεη θάπνηα θξίζε σο θξίζε; Ση είδνπο θαζεζηψηα 

ρξνληθφηεηαο θαη ηζηνξηθφηεηαο παξάγεη (ή δελ παξάγεη) ε ζπγθεθξηκέλε θαη θάζε θξίζε; 

Καη ην θαηεμνρήλ πνιηηηθφ δήηεκα γηα ηελ εμνπζία θαη ηε γλψζε ηεο θξίζεο: πνησλ νη 

θσλέο πεξηιακβάλνληαη θαη πνησλ φρη, πψο δηακνξθψλεηαη ην ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί 

λα ιερζεί;  

Η βηνπνιηηηθή ηεο θξίζεο ζπληζηά έλα θαζεζηψο γλψζεο θαη εμνπζίαο πνπ ππάγεη 

θάζε πνιηηηθφ ιφγν θαη ζηάζε ζηε κε-ζεκαζκέλε αξρή (“unmarked universal”) ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο. Σν «κε-ζεκαζκέλν» εμαιείθεη ηα ίρλε ησλ 

εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ην νξγαλψλνπλ σο ηέηνην. Πνηθίιεο επεμεξγαζίεο ζην 

πιαίζην ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο έρνπλ δείμεη φηη ην πξφηππν ηεο κε-ζεκαζκέλεο 

ιεπθήο, αζηηθήο, εηεξνθπιφθηιεο αξξελσπφηεηαο εκπεδψλεηαη θαλνληζηηθά κέζσ ηεο 

παξαγσγήο ζεκαζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνπ φρη κφλν ζεσξνχληαη φηη δελ απνηεινχλ μέρος, 

αιιά θαη εθιακβάλνληαη σο απεηιεηηθέο μερικόηηηες ζην βαζκφ πνπ δελ ζσμμερίζονηαι 

ηελ «νπζία» ηεο αλζξψπηλεο νηθνπκεληθφηεηαο. Γπλάκεη ηεο κε-ζεκαζκέλεο θαηεγνξίαο 

«νηθνλνκία», κεηαηξεπφκαζηε φινη ζε «απιψο αλζξψπνπο», ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε 

επηθξάηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ νινέλα θαη πεξηνξίδεηαη θαζψο ε ινγηζηηθή ηεο θξίζεο 

παξάγεη αλαιψζηκεο, απνθιεηζκέλεο θαη πεξηηηέο κνξθέο δσήο. Μέζσ ηεο 

θαλνληθνπνηεηηθήο βίαο ηεο ινγηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεξαξρείηαη θαη επηκεξίδεηαη ην 

επάισην ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξη-νξίδεηαη απηφ πνπ είλαη πνιηηηζκηθά δηαλνεηφ 

ππνθείκελν, ελψ ηα «μέλα ζψκαηα» εγθιείνληαη θαη απνθιείνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη 

παξαιείπνληαη. Άξα, ε πξφθιεζε είλαη λα θαηαιάβνπκε ηη είδνπο έκθπιεο, ζεμνπαιηθέο, 

θπιεηηθέο, ηαμηθέο δηαδηθαζίεο ππνθεηκελνπνίεζεο ππνζηεξίδνπλ ηε βηνπνιηηηθή ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

Δπνκέλσο, δελ είλαη κφλν νη ζησπέο πνπ θαινχκαζηε λα αληρλεχζνπκε αιιά θαη ηελ 

παξαγσγή ησλ ιφγσλ. Οη νληνινγίεο ηνπ έκθπινπ εηεξνθαλνληθνχ δηπνιηζκνχ, φπσο 

εθθαίλνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο θαηαζθεπέο ηεο αξξελσπφηεηαο θαη ηεο ζειπθφηεηαο, 

βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα απηήο ηεο βηνπνιηηηθήο ινγηζηηθήο ηνπ παξαγσγηθνχ, 

αληαγσληζηηθνχ θαη αλαιψζηκνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Απνηεινχλ   θαλνληζηηθά ηδεψδε, 

ηερλνινγίεο θαλνληθνπνίεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην έζλνο-ζε-θξίζε ζέηεη θαη εμαζθαιίδεη 

ηνπο φξνπο νηθεηφηεηάο ηνπ: κηαο νηθεηφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηε ξνπηίλα ηνπ έκθπινπ 

δηκνξθηζκνχ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο εηεξνθαλνληθφηεηαο.  



Θα ήζεια ινηπφλ εδψ λα ππνζηεξίμσ φηη ε “αζηάζεηα” θαη ε “θξίζε” ιεηηνπξγνχλ 

ζηεξεσηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο αιιειέλδεηεο 

έκθπιεο, εζληθέο θαη θπιεηηθέο λφξκεο.
2
 Η λενθηιειεχζεξε ζπλζήθε ηεο θξίζεο θαη ηεο 

επηζθάιεηαο πξνζθέξεη εχθνξν έδαθνο γηα ηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζε ησλ εκπεδσκέλσλ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δηαθξίζεσλ θαη ηεξαξρηψλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν αιιά θαη ηνλ 

έκθπιν δηαρσξηζκφ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ: νη γπλαίθεο ζην ξφιν ηεο νηθηαθήο θαη 

αλαπαξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη νη άλδξεο εγγπεηέο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

ζεκαηνθχιαθεο ηεο ηηκήο ηνπ έζλνπο. Καη φινη θαη φιεο καδί πίζσ νινηαρψο ζηηο αμίεο 

ηεο «ειιεληθήο νηθνγέλεηαο», ζηηο αξρέο ηνπ «νίθνπ», εθεί πνπ ε νηθν-λνκία (σο λνκή ηνπ 

νίθνπ) απνθηά ηε δηηηή έλλνηα αθελφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη 

αθεηέξνπ ηεο ξχζκηζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. Η νηθνλνκία γίλεηαη 

ην πεδίν φπνπ ε θαληαζηαθή θνηλφηεηα ηνπ έζλνπο ζπλέρεηαη κε βηνινγηθνχο δεζκνχο 

εηεξνθαλνληθήο αλαπαξαγσγήο θαη ελζαξθψλεηαη σο απζεληηθή θνηλφηεηα. 

Η παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ επάισηνπ κε έκθπινπο φξνπο είλαη θξίζηκε φςε 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, απφ ηε κηα πιεπξά νη αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο πιήηηνπλ ηηο γπλαίθεο, θαη, απφ ηελ άιιε, ζην πιαίζην ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ιφγνπ ηεο θξίζεο εκπεδψλεηαη ν έκθπινο βηνινγηζκφο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

θαη νη γπλαίθεο γίλνληαη αληηθείκελν ελφο παηεξλαιηζηηθνχ πξνζεηαηξηζκνχ (σο «επάισηε 

νκάδα»). Αο αλαινγηζηνχκε πψο νη «κφλεο κεηέξεο» έθηαζαλ ηελ επνρή ηεο Θάηζεξ λα 

απνηεινχλ ζχκβνιν εμάξηεζεο (“nanny-state”), θνηλσληθήο κεηνλεμίαο θαη θαηάρξεζεο 

ηεο «επεξγεζίαο» ηνπ βξεηαληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, ή πψο νη Αθξν-ακεξηθαλέο κεηέξεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ σο επνλείδηζηε ηαπηφηεηα θαη δπζβάζηαρην θνξηίν γηα ην 

βνξεηνακεξηθαληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.  

Αο κελ μερλάκε φηη ν λενζπληεξεηηζκφο ησλ δεθαεηηψλ 80 θαη 90 είρε θαηαζθεπάζεη 

γηα λα θπλεγά δπν ηαπηφηεηεο-θαληάζκαηα: ηηο ππεξ-αλαπαξαγσγηθέο θησρέο γπλαίθεο 

θαη ηνπο κνιπζκαηηθνχο νκνθπιφθηινπο. Απφ ηα κέζα ηνπ 90, ν εζηθφο παληθφο πήξε 

ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκίαο, έγηλε νηθνλνκηθφ ξίζθν ηεο ηνμηθήο εμάπισζεο.
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Η λενθηιειεχζεξε δηαθπβέξλεζε επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο (αιιά θαη ηεο επηζθάιεηαο θαη ηεο αλεξγίαο) θαηά θχιν, ελψ 

βαζαίλεη ηελ αληζφηεηα θαη ηε βία ηνπ ζεμηζκνχ θαη ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο. ηελ 

πεξζηλή εηήζηα δηάιεμε ζηε κλήκε ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά (2012), ε θεκηλίζηξηα 

ζεσξεηηθφο Γθάγηαηξη πίβαθ ππνζηήξημε θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ: φηη ε 

αλαπαξαγσγηθή εηεξνθαλνληθφηεηα απνηειεί ζεκειηαθή θφξκα θαη λφξκα ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ, ε νπνία ππαγνξεχεη κνξθέο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο.
4
 

Θεσξψ θξίζηκν λα θαηαλνήζνπκε φηη ν λενθηιειεπζεξηζκφο είλαη, εθηφο απφ ζηξαηεγηθή 

                                                           

2
 Βι. θαη: Έθε Αβδειά, «Σν θχιν ζηελ (ζε) θξίζε ή ηη ζπκβαίλεη ζηηο „γπλαίθεο‟ ζε ραιεπνχο θαηξνχο», 

Σύγτρονα Θέμαηα 115, ζ. 17-26, 2011. Αγγειηθά Φαξξά, «Σηκσξνί κε θχιν ζηνλ Αγ. Παληειεήκνλα», 

Δλζέκαηα, H Ασγή, 29.1.2012. Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, «Απφθξπθεο πηπρέο ηεο κειαλήο ςήθνπ», 

Δλζέκαηα, Η Ασγή, 1.7.2012. Αζελά Αζαλαζίνπ, «Η βηνπνιηηηθή ηεο απηαξρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ επηθίλδπλνπ ζψκαηνο», Δλζέκαηα, Η Ασγή, 16.9.2012. Νηίλα Βαΐνπ, «Γηεθδηθήζεηο 

θχινπ», Red Notebook, 5.10.2012. Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ, «Δίκαζηε φινη μεζθηζκέλεο αδεξθέο; 

Οκνθπινθηιία, Υξπζή Απγή θαη νκνθνηλσληθφηεηα», Δλζέκαηα, Η Ασγή, 21.10.2012.  
3
 Bι. θαη Angela Mitropoulos, Contract and Contagion: From Biopolitics to Oikonomia. Minor 

Compositions, 2012.  
4
 Gayatri Chakravorty Spivak, Η Εσρώπη και ο Ταύρος ηων Αγορών. Δηήζηα δηάιεμε 2012 ζηε κλήκε ηνπ 

Νίθνπ Πνπιαληδά. Δθδφζεηο Ιλζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο, 2013.  



ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, θαη κηα επξχηεξε λενζπληεξεηηθή ηερληθή 

θξνλεκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε ελεξγνπνίεζε 

θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ, ηαπηφρξνλα θαη αδηάξξεθηα, ηελ αλαπαξαγσγηθή 

εηεξνθαλνληθφηεηα, ηελ νηθηαθή νηθνλνκία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα, ηελ παξαγσγή «ηθαλψλ» ζσκάησλ.   

Ο απηαξρηθφο ξεαιηζκφο ηεο θξίζεο απαηηεί κηα πνιηηηθν-νηθνλνκηθή επέλδπζε ζην 

ζψκα· ην ζψκα ηεο ιηηφηεηαο θαη ησλ «απαξαίηεησλ ζπζηψλ»· ην ζψκα ηνπ εζηθνχ παληθνχ 

θαη ηνπ ζπιινγηθνχ θφβνπ, ην εζληθφ ζψκα ηνπ νπνίνπ ε θαζαξφηεηα απεηιείηαη, ην 

κεηακειεκέλν ζψκα ηνπ ρξένπο πνπ πξέπεη λα αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη ηε 

ληξνπή ζε ππεξεθάλεηα, ην επάισην ζψκα, ην επηθίλδπλν ζψκα θαη ην ζψκα ζε θίλδπλν, ην 

ζψκα πνπ νξίδεηαη σο μέλν ή κε αθνκνηψζηκν, ην ζψκα εθείλν πνπ νθείιεη ηελ νδχλε θαη ηελ 

εππάζεηά ηνπ ζηελ κε-αληαγσληζηηθή αηνκηθφηεηά ηνπ. Απηή ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

επέλδπζε ζηε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ, κηα επέλδπζε πνπ ελέρεη θαηαζηαηηθά αθφκε θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ζην ζάλαην, δελ έρεη λα θάλεη κε κηα άλεπ φξσλ αδηαθνξνπνίεηε ζπκπεξίιεςε 

αιιά κε ηνλ επηκεξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο ππφ φξνπο. Η 

επηζηξάηεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο «επέλδπζεο» ζην ζψκα απνηππψλεηαη άιισζηε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηζηνξία ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Η νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ 

Γάιινπ θπζηνθξάηε θαη ηαηξνχ ηνπ 18
νπ

 αηψλα François Quesnay, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηα 

πξψηα βήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη ηεο «νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο», 

δηακνξθψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο ηαηξηθήο γλψζεο ηεο επνρήο, θαη εηδηθφηεξα κέζσ 

ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, φπσο απηή είρε ζπζηεκαηνπνηεζεί απφ 

ηνλ William Harvey ην 1628. Σν laissez-faire νθείιεη πνιιά ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, 

αθνχ ν Quesnay έβιεπε ηελ νηθνλνκία ησλ εκπνξεπκάησλ σο αληίζηνηρε κε ηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο. Χζηφζν, φπσο καο ζπκίδεη ν Μηζέι Φνπθψ, ν λενθηιειεπζεξηζκφο δελ έρεη κφλν 

λα θάλεη κε ην laissez-faire, αιιά κε «κφληκε επηηήξεζε, δξαζηεξηφηεηα, παξέκβαζε» 

(permanent vigilance, activity, intervention).
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Δίλαη ινηπφλ θαίξηαο ζεκαζίαο ζήκεξα λα πάκε πέξα απφ ηνπο απηνκαηηζκνχο ηνπ 

νηθνλνκηζκνχ θαη λα βαζχλνπκε ηηο επεμεξγαζίεο καο γηα ηε ζρέζε λενθηιειεπζεξηζκνχ, 

θξαηηθνχ ξαηζηζκνχ θαη θνηλσληθνχ εθθαζηζκνχ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα επελεξγνχλ σο ζεκειηαθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

εθθαζηζκνχ ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. Η ππαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζην «θπζηθφ» ξφιν ηεο 

νηθηαθήο θξνληίδαο ζην πιαίζην ηνπ απνδεθαηηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο, ε 

αλαζθάιηζηε εξγαζία ηεο νηθηαθήο θξνληίδαο πνπ αλαιακβάλνπλ κεηαλάζηξηεο απφ ηνλ 

παγθφζκην λφην, νη απνθιεηζκνί ηνπ νηθνγελεηνθξαηηθνχ κνληέινπ θξνληίδαο, ε δηαπφκπεπζε 

ησλ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ, ν λενλαδηζηηθφο φρινο έηνηκνο λα ιηληζάξεη ηηο «μεζθηζκέλεο 

αδεξθέο» έμσ απφ ην ζέαηξν Υπηήξην, ηα ξαηζηζηηθά πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ ηξαλο αηφκσλ 

απφ ηελ Αζηπλνκία Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ «λα βειηησζεί ε εηθφλα ηεο πφιεο»: δελ είλαη 

απιψο δεπηεξεχνληα νχηε «κεηνλνηηθά» ζπκπηψκαηα ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο 

σκφηεηαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο. Δίλαη ν αζέαηνο θαη άδεινο θαλφλαο ηεο. Απνηεινχλ 

απνηππψκαηα κηαο βηνπνιηηηθήο πνπ δελ είλαη απιψο παξάπιεπξε απψιεηα ηεο θξίζεο αιιά 

θξίζηκε ζηξαηεγηθή δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο θξίζεο. 

                                                           

5
 Γηα ηε βηνπνιηηηθή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, βι. Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the 

Collége de France, 1978-1979. 

 


