
SUBBOY25

ΠΟΥΣΤΙΑ, 
ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΚ

1 0 0 %  Α Γ Ν Ο Σ  Κ Ο Υ Η Ρ  Α Ρ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ



ΚΑΠΟΤΕ  
ΜΕ ΛΕΓΑΝΕ  
 
SUBBOY25 
 
ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΙΑ 
ΕΙΜΑΙ ΝΕΚΡΟΣ 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Μεγάλη εμπειρία να ζεις μέσα στον φόβο, έτσι δεν είναι;
Αυτό σημαίνει να είσαι σκλάβος.

Έχω δει πράγματα...
Έχω δει πράγματα που εσείς οι μικροί άνθρωποι 
δεν θα πιστεύατε...

Σκάφη επίθεσης να φλέγονται πάνω από τον ώμο 
του Ωρίωνα λαμπρά σαν μαγνήσιο.…
Παρακολούθησα ακτίνες C να λάμπουν στο σκοτάδι 
κοντά στην Πύλη Τανχόυζερ.

Όλες αυτές οι στιγμές θα χαθούν μέσα στον χρόνο, 
όπως... τα δάκρυα... στη… βροχή...

Ώρα
να
πεθάνω

Bladerunner (1982), τελική σκηνή

Επιτρέψτε μου να αρχίσω με την παραδοχή ότι αυτό που ακολουθεί απευθύνεται 
αποκλειστικά σε εκείνα τα άτομα με τα οποία δεν μπορώ να κάνω έρωτα. 
Για όλους τους άλλους, το πανηγύρι των σωμάτων μεταμορφώνει τον λόγο σε 
υπηρέτη του σώματος, τίποτα περισσότερο. Δεν είναι άχρηστο να ξεκαθαριστεί 
το εξής: μιλάμε για σεξ μόνο εμπρός σε άτομα με τα οποία δεν λαμβάνει χώρα ή 
τα οποία παρομοίως παραδέχονται ότι δεν έχουν επιθυμία για εμάς.

– Guy Hocquenghem, «Αλλοπαρμένοι Κώλοι»



ΞΕΦΕΥΓΩΝΤΑΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ

1993. Έξω από το στούντιο του Ράδιο Κιβωτός, στην οδό Καραϊσκάκη κοντά στη Σχολή Τυφλών, περίμενε ένα 
παρατημένο αγόρι, ένα αγόρι που ερχόταν ξανά και ξανά και κοίταζε μέσα. Μια μέρα το πλησιάσαμε και του 
μιλήσαμε: Πώς σε λένε, βρε; Γιάννη, μας είπε. Άντε, έλα μέσα, μη στέκεσαι στο κρύο. Κι έτσι ο Τζώννυ ήρθε στην 
ομάδα μας — ήτανε ακόμα παιδάκι.

Ερχότανε συχνά στις συνελεύσεις με παρέα, δηλαδή κάποιο τεράστιο LP που κουβαλούσε πεισματικά σαν 
εικόνισμα. Ακόμα θυμάμαι μερικά από αυτά: Portishead, Chemical Brothers και τον δίσκο των Sonic Youth με το 
πλυντήριο.

Μετά έφυγε φοιτητής στο Μάντσεστερ ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούσε το κίνημα του ρέηβ. Κι ο Τζώννυ 
ήταν ρέηβερ — μας έστελνε ανταποκρίσεις από κλαμπ, από ψωνιστήρια, από το Κανάλι, από ναρκωτικά. Και το 
καλοκαίρι τον περιμέναμε πίσω στη Θεσσαλονίκη όπου επέστρεφε γεμάτος παράσημα, με δύο και τρία αφροδίσια 
μαζί, κλεισμένος στο Λοιμωδών με ηπατίτιδα.

Έμεινε μαζί μας μέχρι πραγματικά το τέλος, μέχρι που τα είχαμε παίξει όλοι και τρία εναπομείναντα άτομα κά-
ναμε την τελευταία συνέλευση στο στέκι της Ιατρικής. «Έχει ασφαλίτες, τον νου σας!» φώναζε κι εμείς του λέγαμε 
«Δεν έχει κανέναν εδώ στα γρασίδια, Τζώννυ».

Μα οι ασφαλίτες ήρθανε, και ήρθανε και πολλοί άλλοι. Γιατί ο Τζώννυ είχε πια καεί από τα ναρκωτικά· διά-
γνωση ψυχωσική συνδρομή, σχιζοφρένεια.

Τον έχασα για δέκα και βάλε χρόνια. «Είναι υπέροχα, Άρη μου. Ω, είναι υπέροχα» φώναζε πριν κατι μήνες, 
καμμένη πουστάρα πια και με τη βούλα. Σύχναζε στα ουρητήρια του Λευκού Πύργου και στη «Βίλμα» και συνέχι-
ζε να αγοράζει τέκνο βινύλια — η συλλογή του ήταν τεράστια.

Πέθανε κεραυνοβόλα από καρκίνο στην ηλικία των 39 ετών. Στην κάσα του απιθώσαμε ένα LP 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΕΚΝΟ ή κάτι τέτοιο.

Μια μέρα κατάφερα και του πήρα μια συνέντευξη, ως ψυχιατριζόμενος προς ψυχιατριζόμενο. «Υπήρξε ποτέ 
περίοδος στη ζωή σου που να ήσουν πραγματικά ευτυχισμένος;». Οι κόρες των ματιών του διαστάλθηκαν και δί-
χως δισταγμό είπε: «Ευτυχισμένος δεν με νοιάζει, ανέμελος ναι: Θεσσαλονίκη 1993-1998, Ομάδα Πρωτοβουλίας 
Ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης!». Τζώννυ μου, Τζώννυ μου, πόσο σε νιώθω…

Αλλα κάτι είχε το νερό που πίναμε τότε, ή ίσως ο αέρας. Οι μισές πουστάρες από τότε που ξέρουμε την τύχη 
τους είναι τρελές ή μισότρελες. Ίσως περάσαμε τόσο υπέροχα που δεν μας χωρά πια η τωρινή πραγματικότητα.

Έκλαψα λίγο στο σπίτι του Τζώννυ το τελευταίο βράδυ. Για κείνον, για όλους μας μα πιο πολύ για εμένα. Και 
έγραψα αυτές τις γραμμές για να μη χαθεί τελείως η μνήμη του σ’ αυτή την πόλη.

Σε φιλώ

Πολιτική κηδεία του κουήρ τόξικ 
συντρόφου μας Τζώννυ (Λευτέρη)



Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  Ο Μ Ο Ρ Φ Η  Π Ο Λ Η
Είναι ένα αγόρι που του μιλάω πολύ, ένα αγόρι που χρειάζομαι ενενήντα φωτογραφίες για να του εξηγήσω, ένα αγόρι 

που προσέχει τι λέω, αλλά δεν με κοιτά στα μάτια εκείνη την ώρα. Στρίβει τσιγάρο και δεν λέει τίποτα. Μου έρχεται να τον 
αγκαλιάσω, φυσικά, πάντα εγώ αγκαλιάζω, αλλά μου έρχεται για πρώτη φορά να γείρω στο στήθος του. Σώπασε τώρα, 

πολλά είπες, δες τι ησυχία έχει όταν γυρνάει το τσιγάρο. Και είμαστε ευθυγραμμισμένοι, όχι πρόσωπο με πρόσωπο, 
ούτε εγώ από πάνω, αλλά τα κορμιά μας παράλληλα. Να μάθεις να ξεφυσάς τον καπνό και να μη σε νοιάζει τίποτα. Δεν 

ακουμπιόμαστε καν, γι’ αυτό είναι σφιχτές οι αγκαλιές μου. Πολλά είπες, σώπασε.

Η 
συγγραφέας Πατρίσια Ντάνκερ λέει ότι, από τις δύο βιογραφίες 
που διάβασε για τον Γάλλο φιλόσοφο Μισέλ Φουκώ, ξεχώρισε 
τα εξής δύο στοιχεία: …«Το ένα είναι ότι ο Φουκώ δεν ήθελε να 

γίνει ποτέ φιλόσοφος, ούτε ιστορικός, αλλά μυθιστοριογράφος. Το 
δεύτερο, ότι ο Φουκώ – που κατά τη γνώμη μου υπήρξε γοητευτικός 
και ελκυστικός άντρας – δεν θεωρούσε τον εαυτό του ωραίο. Είχε πει ότι 
όλο το συγγραφικό του έργο αποσκοπούσε στο να αποσπάσει τον έρωτα 
νεαρών αντρών. Αυτό ήταν τρομερό και με απασχόλησε πολύ. Αργότερα, 
σκέφτηκα να δημιουργήσω έναν συγγραφέα, τον Πολ Μισέλ – αυτό ήταν 
και το πραγματικό όνομα του Φουκώ – και να τον βάλω να είναι αυτό που 
πάντα ήθελε να γίνει ο Φουκώ: μυθιστοριογράφος. Αλλά δεν σταμάτησα 
εκεί: του χάρισα κι έναν νεαρό, όμορφο σαν τον Τζέιμς Ντην, που θα 
τον αγαπούσε περισσότερο απ’ οτιδήποτε. Αυτό ήταν το δώρο μου σ’ 
εκείνον.»

Το «Μια παραίσθηση» είναι το πρώτο βιβλίο της Πατρίσια Ντάκνερ, 
και γνώρισε διθυραμβικές κριτικές για τον τρόπο γραφής του αλλά και 
ειρωνικά σχόλια για την επιτηδευμένη επιφανειακότητα που διέκριναν 
αρκετοί. Ένας φοιτητής ξεκινά, έπειτα από τις παροτρύνσεις της 
«γερμανομαθούς» συντρόφου του, για να εντοπίσει τον ξεχασμένο γκέι 
συγγραφέα Πολ Μισέλ – έγκλειστο σε ένα άσυλο ανίατων ψυχοπαθών 
στη Γαλλία – και να οργανώσει τη δραπέτευσή του. Μόνο που η τύχη 
και η μαγνητική προσωπικότητα του «καταραμένου» Πολ Μισέλ 
θέλουν τα πράγματα να έρθουν διαφορετικά: χωρίς ο ίδιος να το έχει 
συνειδητοποιήσει καλά καλά, ο φοιτητής-αφηγητής μας εμπλέκεται σε 
ένα παράξενο ερωτικό τρίγωνο, όπου συμμετέχει ο Πολ Μισέλ, ο εαυτός 
του και ο πανταχού παρών Μισέλ Φουκώ...
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Η αντι-κοινωνική στροφή
Το «No Future», το magnum opus του 
Lee Edelman για την κουήρ αρνητικό-
τητα, προσφέρει μια σειρά κρίσιμων 
μαθημάτων για τους baedlings. Με άλλα 
λόγια, για εκείνους από εμάς των οποί-
ων η queerness σημαίνει την άρνηση 
της κοινωνίας και όχι κάποια διαπραγ-
μάτευση με αυτήν ή εντός αυτής. Στο 
διάβασμά μας και στη χρήση – ή κατά-
χρηση – της μοναδιαίας δουλειάς του 
Edelman, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά 
να επικρίνουμε το ακαδημαϊκό του ύφος, 
τη θέση του μέσα στη θεσμοθετημένη 
κουήρ θεωρία, και τον διαχωρισμό με-
ταξύ της θεωρίας του και της πρακτικής 
του. Το σχέδιό του αποτυγχάνει στο ότι 
εντοπίζει την κουήρ αρνητικότητα εντός 
διάφορων πολιτισμικών παραγώγων – 
στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο – κι 
όμως ποτέ δεν επιχειρεί να αποκαλύψει 
αυτή την άρνηση στο πλαίσιο της έμπρα-
κτης εξέγερσης ή του ενεργού αγώνα 
ενάντια στην κοινωνία που παριστάνει 
ότι εχθρεύεται.

Εξερευνώντας το «No Future», 
επιμένουμε στην απαλλοτρίωσή του από 
τον φιλντισένιο πύργο της θεωρίας και 
στη χρήση του ως εργαλείο για τα σχέδια 
των ζωών μας. Ενάντια στις ασφαλείς 
ερμηνείες που προσφέρονται από τους 
ακαδημαϊκούς, αναχωρούμε για μια 
επεξεργασία της κουήρ αρνητικότητας 
που δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από την 
καταστροφή του πολιτισμένου κόσμου.

Η/Ο Judith/Jack Halberstam, ένας 
ακόμα δημοφιλής κουήρ θεωρητικός, 
συσχετίζει τη σημασία του κειμένου του 
Edelman με αυτό που αποκαλούν το 
αντι-κοινωνικό πρόγραμμα, αλλά επίσης 
το εκλαμβάνει ως ελλειμματικό:

Η πολεμική του Edelman ανοίγει την 
πόρτα σε μια θηριώδη άρθρωση της 
αρνητικότητας («γαμώ την κοινωνική 
τάξη και το Παιδί στο όνομα του οποίου 
τρομοκρατούμαστε συλλογικά, γαμώ 
την Annie, γαμώ το άστεγο παιδί στους 
Αθλίους, γαμώ το φτωχό, αθώο παιδί 
στο Δίκτυο, γαμώ τους Νόμους τόσο με 
κεφαλαίο ‘ν’ όσο και με πεζό, γαμώ όλο 
το δίκτυο Συμβολικών σχέσεων και το 
μέλλον που χρησιμεύει ως στυλοβάτης 
του») αλλά, τελικά, δεν γαμάει τον νόμο, 
με μεγάλο ή μικρό ‘Ν’· υποκύπτει στον 
νόμο της γραμματικής, τον νόμο της 
λογικής, τον νόμο της αφαίρεσης, τον 
νόμο του απολίτικου φορμαλισμού, τον 
νόμο των Στυλ…

Αλλού, ο Halberstam πιο εμφανώς 
διατυπώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του 
ως εξής: «Θέλω να εμπλακώ κριτικά 
με το πρόγραμμα του Edelman εδώ, 
ώστε να επιχειρηματολογήσω υπέρ μιας 
πιο ανοιχτά πολιτικής πλαισίωσης του 
αντι-κοινωνικού προγράμματος».

Ο στόχος του Halberstam είναι σαν 
τον δικό μας, κατά κάποιον τρόπο. Η 
θηριώδης αρνητικότητα του Edelman 
παραμένει εγκλωβισμένη μέσα στο δίχτυ 
της επίσημης γνώσης και κυριαρχίας που 
αντιπροσωπεύει η Ακαδημία. Παγιδευ-
μένη σε τέτοιους νόμους – λογικής, 
αφαίρεσης, φορμαλισμού – η θεωρία 
του Edelman, ως έχει, μπορεί μόνο να 
εξυπηρετήσει ως μια κάπως πιο σκαντα-
λιάρικη άρθρωση του νόμου της ίδιας 
της κοινωνικής τάξης. Δεν επιθυμούμε 
μια πιο ανοιχτά πολιτική πλαισίωση του 
αντι-κοινωνικού προγράμματος, αφού 
η λογική της ίδιας της πολιτικής μπορεί 
μόνο να μας προσφέρει περισσότερη 

αφαίρεση, περισσότερο φορμαλισμό, 
περισσότερο από τα ίδια. Για εμάς, η 
κουήρ θεωρία είναι σημαντική μόνο στον 
βαθμό που την κάνουμε εργαλείο ή όπλο 
για τα σχέδιά μας. Αλλά για τον σκοπό 
αυτόν δεν μπορούμε να καταφύγουμε 
στην πολιτική, η οποία είναι η επιστήμη 
της οργάνωσης και της αναπαράστα-
σης της κοινωνίας. Αντίθετα, πρέπει να 
υπερβούμε το πρόγραμμα του Edelman, 
απορρίπτοντας το απολίτικό του υπέρ 
ενός εκρηκτικού αντι-πολιτικού.

Αν ο Edelman άνοιξε μια πόρτα, 
όπως επιχειρηματολογεί ο Halberstam, 
για ένα αντι-κοινωνικό κουήρ πρόγραμ-
μα, τότε ας διαβούμε το κατώφλι και ας 
δούμε όλο το σπίτι να φλέγεται με εμάς 
μέσα. Αυτό που ακολουθεί είναι μια 
στενή ανάγνωση και ανατροπή του «No 
Future». Αυτά είναι τα ζωτικά στοιχεία 
της θεωρίας δίχως τις αποσκευές της 
Ακαδημίας, τα καίρια σημεία του κει-
μένου που έχουν οξυνθεί σε όπλα για 
αντι-κοινωνικά προγράμματα.

Καθαρή αρνητικότητα
Το πρόγραμμα του Edelman, στον βαθμό 
που μπορούμε να το φανταστούμε ως 
σημείο εκκίνησης, είναι ενδιαφέρον διότι 
για αυτόν η queerness είναι θεμελιω-
δώς αρνητική. Είτε με τη μορφή της γκέι 
αφομοίωσης, της πολιτικής ταυτοτήτων, 
ή της «ριζοσπαστικά κουήρ» υποκουλ-
τούρας, οποιαδήποτε σύγχρονη εμπλοκή 
με την queerness πρέπει να λάβει υπόψη 
δεκαετίες καπιταλιστικής ενσωμάτωσης 
στην κοινωνία και το κράτος της. Αυτές 
οι ποικίλες μορφές ενώνονται μαζί μέσα 
από τη θετική κουήρ ταυτότητα ως ένα 
κοινό περιεχόμενο. Αν διαβάζουμε τον 
Edelman με έντονη την έννοια της κα-

Αλλά τι είναι μια αιωνιότητα καταδίκης συγκρινόμενη με μια 
απειρότητα ηδονής σε ένα και μόνο δευτερόλεπτο;
–C. Baudelaire



θάρσεως, είναι γιατί η σύλληψή του της 
αρνητικής queerness μάς επιτρέπει να 
αποβάλλουμε όλες τις ταυτοτικές απο-
σκευές που συνοδεύουν την queerness.

Αυτή η κίνηση ενάντια σε θετικά 
κουήρ προγράμματα είναι κρίσιμη. Εικο-
νογραφεί μια αλήθεια για το κεφάλαιο. Το 
κεφάλαιο στηρίζεται στη συσσώρευση 
αξίας – οποιασδήποτε αξίας – για τη δική 
του αυτο-αναπαραγωγή. Το κεφάλαιο 
είναι μια συνεχής διαδικασία εξέγερσης 
ενάντια στον εαυτό του. Υποκείμενα που 
κάποτε ήταν περιθωριοποιημένα ή προς 
εξολόθρευση από την πολιτισμένη τάξη 
απορροφούνται στα κυκλώματά του, 
θέσεις που θα μπορούσαν να θεωρη-
θούν περιθωριακές ενσωματώνονται. 
Δεν υπάρχει θετική queerness που να 
μην είναι ήδη τόπος αναπαραγωγής 
της κοινωνίας. Οι θετικιστικοί θεσμοί 
της queerness – τα χορευτικά πάρτι, τα 
κοινοτικά προγράμματα, οι ακτιβιστικές 
ομάδες, τα κοινωνικά δίκτυα, η μόδα, η 
λογοτεχνία, η τέχνη, τα φεστιβάλ – σχη-
ματίζουν την υλική δομή του πολιτισμού. 
Οποιονδήποτε ανταγωνισμό ή διαφορά 
κατέχουν αυτές οι μορφές επανακατα-
σκευάζεται επιμελώς στην εικόνα του 
κεφαλαίου. Όλη η αξία έχει εξαχθεί, όλος 
ο κίνδυνος έχει εξουδετερωθεί. Προς 
τρόμο μας, η queerness γίνεται το avant-
garde των αγορών και η δυναμική ροή 
αίματος της προηγμένης μεταμοντέρνας 
οικονομίας.

Αυτή η ανάλυση του θετικισμού 
δεν αφορά αποκλειστικά την queerness. 
Μπορεί κανείς να καταδείξει εύκολα 
πολλά αναρχικά σχέδια και να εκθέσει 
τους τρόπους με τους οποίους αναπα-
ράγουν την ίδια την αλλοτρίωση που 
στοχεύουν να υπερβούν. Συνεργατικές 
επιχειρήσεις, ριζοσπαστικά αγαθά, ανε-
ξάρτητα media, κοινωνικοί χώροι, Food 
Not Bombs: όταν τα θετικά αναρχικά 
σχέδια δεν εκτελούν κοινωνική εργασία 
για να απομακρύνουν μια κατάρρευση ή 
αναστάτωση, αναπτύσσουν τις καινοτο-
μίες (αυτο-οργάνωση, αποκεντρωμένη 

παραγωγή, crowdsourcing, κοινωνική 
δικτύωση) που θα βοηθήσουν να εκταθεί 
το βασίλειο του κεφαλαίου και στον 
επόμενο αιώνα.

Η απομάκρυνση από αυτές τις μορ-
φές είναι η επεξεργασία της queerness 
στο αρνητικό. Σε αυτή τη σύνδεση της 
queerness και της αρνητικότητας, τασ-
σόμαστε με τον Edelman, ο οποίος ορίζει 
την queerness ως εξής:

Η queerness, αμείωτα συνδεδεμένη με 
το «παρεκκλίνον ή το άτυπο», με αυτό 
που εναντιώνεται στην «κανονικοποί-
ηση», βρίσκει την αξία της όχι σε ένα 
καλό επιδεκτικό σε γενίκευση, αλλά 
μόνο στην πεισματική λεπτολογία που 
κενώνει κάθε έννοια του γενικού καλού. 
Ο εναγκαλισμός της κουήρ αρνητικότη-
τας, επομένως, δεν μπορεί να έχει καμία 
αιτιολόγηση εάν η αιτιολόγηση απαιτεί 
από αυτή να ενισχύσει κάποια θετική 
κοινωνική αξία. Η αξία της, αντίθετα, 
βρίσκεται στην πρόκληση απέναντι στην 
αξία όπως ορίζεται από το κοινωνικό, 
και επομένως στη ριζική πρόκλησή της 
μέχρι την ίδια την αξία του κοινωνικού 
καθεαυτού.

Θέτοντάς το με άλλον τρόπο, δεν ενδια-
φερόμαστε για ένα κοινωνικό πρόγραμμα 
της queerness, για τις κουήρ συνεισφο-
ρές στην κοινωνία, δεν ενδιαφερόμαστε 
να ορίσουμε τα δικά μας γκέτο μέσα στις 
υλικές και συμβολικές δομές της καπι-
ταλιστικής ζωής. Αντίθετα, η εμπλοκή 
μας με την κουήρ θεωρία πρέπει να είναι 
εναρμονισμένη με τον εντοπισμό των 
στιγμών που αποκαλύπτουν τη δυνητική 
κατάλυση της κοινωνίας, των δομών της 
και των σχέσεών της. Για τον Edelman, 
μια θεωρία κουήρ αρνητικότητας αρχίζει 
από μια εξερεύνηση της φανταστικής 
θέσης των κουήρ μέσα στο συλλογικό 
φαντασιακό της κοινωνίας. Η μεθοδολο-
γία του είναι να καθοδηγεί τους λόγους 
και τους εφιάλτες της ετεροκανονικότη-
τας της δεξιάς πτέρυγας. Παραθέτοντας 

τον ένα φονταμενταλιστή ειδικό μετά 
τον άλλο, χτίζει τον τρόμο με τον οποίο 
το αντι-κουήρ κατεστημένο φαντάζεται 
την απειλή της queerness. Διαχρονικά, 
σε όλη την ιστορία μέχρι και σήμερα, οι 
κουήρ θεωρούνται σταθερά καταστρο-
φείς της κοινωνικής συνοχής, «νεκρο-

θάφτες της κοινωνίας», απαρνητές των 
αξιών της σκληρής δουλειάς και της 
οικογένειας, επίμονο κύμα που δια-
βρώνει το υπόβαθρο των νομισματικών 
και λιβιδινικών οικονομιών, κλέφτες, 
απατεώνες, εκπορνευόμενοι, αμαρτωλοί, 
δολοφόνοι, παρεκκλίνοντες και ανώμα-
λοι. Οι κουήρ δεν είναι απλά καταραμένοι, 
είναι η απόδειξη της θεμελιώδους κατα-
δίκης της κοινωνίας επίσης. Άλλωστε, οι 
σοδομίτες παίρνουν το όνομά τους λόγω 
της συμβολικής θέσης που κατέχουν ως 
σεξουαλικό σύμβολο της παρακμής του 
πολιτισμού και της επικείμενης εξολό-
θρευσης.

Αναλύοντας ένα παράδειγμα αυτής 
της φαντασίωσης, ο Edelman γράφει:

Θα ήταν μια καλή ιδέα να το θεωρή-
σουμε αυτό λιγότερο ως περίπτωση 
υπερβολικής πολεμικής ρητορικής 
και περισσότερο ως υπενθύμιση του 
αποπροσανατολισμού που θα έπρεπε να 
συνεπάγονται οι κουήρ σεξουαλικότητες: 
«αποδοχή ή αδιαφορία στο ομοφυλοφι-

λικό κίνημα θα έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή της κοινωνίας επιτρέποντας 
στην πολιτική τάξη να επαναπροσδιορι-
στεί και την κατακόρυφη πτώση ημών, 
των παιδιών μας και των εγγονιών μας 
σε μια εποχή δίχως θεό. Πράγματι, τα 
ίδια τα θεμέλια του Δυτικού Πολιτισμού 
διακυβεύονται». Πριν ξεχυθεί από τα 
χείλη μας η φαρισαϊκή αποχαύνωση 
του φιλελεύθερου πλουραλισμού, πριν 
παρέχουμε για μια ακόμα φορά τη 
διαβεβαίωση ότι η δική μας είναι ένα 
άλλο είδος αγάπης αλλά μιας αγάπης 
σαν τη δική τους παρ’ όλα αυτά, πριν 
επικαλεστούμε ευσεβώς τη λιτανεία 
των ένδοξων συνεισφορών μας στους 
πολιτισμούς της ανατολής και της δύσης 
ισάξια, τολμάμε να κάνουμε παύση ένα 
λεπτό για να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί 
και να ’χει δίκιο – ή, πιο σημαντικό, ότι 
θα έπρεπε να έχει δίκιο: ότι η queerness 
θα έπρεπε και πρέπει να καταστρέφει 
τέτοιες αντιλήψεις όπως η «πολιτική 
τάξη» μέσα από μια ρήξη με τη θεμελι-
ώδη πίστη μας στην αναπαραγωγή της 
μελλοντικότητας;

Η επιθυμία του Edelman για μια 
queerness που θα άκουγε τον εαυτό της 
να αποκαλείται απειλή για την κοινωνική 
τάξη και που το εκλαμβάνει αυτό ως 
πρόκληση παρά ως προσβολή βρίσκει 
έναν παραλληλισμό στο κείμενο «Εγκλη-
ματική Οικειότητα», που έχει γραφεί από 
«μια συμμορία εγκληματιών κουήρ» και 
δημοσιεύτηκε στο αναρχικό περιοδικό 
«Total Destroy» το 2009.

Ο μηχανισμός του ελέγχου έχει καταστή-
σει την ίδια μας την ύπαρξη παράνομη. 
Έχουμε υπομείνει την ποινικοποίηση 
και τη σταύρωση των σωμάτων μας, του 
φύλου μας, των απείθαρχων κοινωνι-
κών μας φύλων. Επιδρομές, κυνήγια 
μαγισσών, κάψιμο στην πυρά. Έχουμε 
καταλάβει το χώρο των παρεκκλινόντων, 
των πορνών, των διεστραμμένων και 
των βδελυγμάτων. Αυτή η κουλτούρα 

“Οι θετικιστικοί θε-
σμοί της queerness 

– τα χορευτικά πάρτι, τα 
κοινοτικά προγράμματα, 
οι ακτιβιστικές ομάδες, 
τα κοινωνικά δίκτυα, 
η μόδα, η λογοτεχνία, 
η τέχνη, τα φεστιβάλ – 
σχηματίζουν την υλική 
δομή του πολιτισμού. 



μάς έπλασε εγκληματίες, και φυσικά, με 
τη σειρά μας, αφιερώσαμε τις ζωές μας 
στο έγκλημα. Στην ποινικοποίηση των 
ηδονών μας, βρήκαμε την ηδονή που 
ενυπάρχει στο έγκλημα! Στο να μας κά-
νουν παράνομους για αυτό που είμαστε, 
ανακαλύψαμε ότι πράγματι είμαστε γα-
μημένοι παράνομοι! Πολλοί κατηγορούν 
τους κουήρ για την παρακμή αυτής της 
κοινωνίας – εμείς περηφανευόμαστε για 
αυτό. Κάποιοι πιστεύουν ότι σκοπεύ-
ουμε να κάνουμε κουρέλι αυτόν τον 
πολιτισμό και τον κοινωνικό ιστό του 

– δεν θα μπορούσαν να έχουν περισ-
σότερο δίκιο. Συχνά μας περιγράφουν 
ως διεφθαρμένους, παρηκμασμένους 
και απεχθείς – αλλά, πιστέψτε μας, δεν 
έχουν δει τίποτα ακόμα.

Η θέση της κυριότητας του αρνητικού 
σημαίνει μια απελευθερωτική συνομω-
σία μεταξύ των εχθρών της κοινωνίας. 
Μας επιτρέπει να διαφύγουμε από τις 
παγίδες που βρίσκονται σε κάθε προσπά-
θεια παραδοχής μιας θετικής αντι-αφή-
γησης. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί 
το καταστροφικό και αντι-κοινωνικό 
δυναμικό της queerness, δίχως επίσης 
να παραδεχτεί την κοινωνική τάξη. Δεν 
μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει 
ενάντια στην αντι-κουήρ παράνοια που 
μας φαντάζεται εχθρούς του Θεού, του 
κράτους και της οικογένειας, χωρίς 
να παραδεχθεί έμμεσα τη νομιμότητα 
καθενός από αυτά. Η ελπίδα για προο-
δευτικές αντιλήψεις ανοχής ή συγκρου-
σιακού ακτιβισμού για να ακυρωθεί 
αυτή η φαντασίωση είναι μια έκφραση 
της επιθυμίας για αφομοίωση μέσα στην 
κοινωνία. Ακόμα και «ριζοσπαστικές» ή 
«ενάντια στην αφομοίωση» κουήρ θέσεις 
αποπειρώνται να αρνηθούν αυτήν την 
αρνητικότητα και να δημιουργήσουν 
χώρο για κουήρ αντιπροσώπευση στο 
Κράτος ή για το κουήρ ανήκειν εντός του 
καπιταλισμού.

Θα ακολουθήσουμε τον Edelman 
καθώς αναλύει αυτή την ιδέα:

Αντί να απορρίπτουμε, με φιλελεύθερο 
λόγο, την απόδοση του αρνητικού στο 
κουήρ, θα μπορούσαμε καλύτερα να 
σκεφτούμε να το αποδεχτούμε ή ακόμα 
να το εναγκαλιστούμε. Όχι με την ελπίδα 
να σφυρηλατήσουμε εκ τούτου κάποια 
τελειότερη κοινωνική τάξη – μια τέτοια 
ελπίδα, άλλωστε, θα αναπαρήγαγε μόνο 
την περιοριστική επιταγή του μελλο-
ντισμού, ακριβώς όπως οποιαδήποτε 
τέτοια τάξη θα προκαλούσε εξίσου την 
αρνητικότητα του queer – αλλά μάλλον 
για να αρνηθούμε την επιμονή της ίδιας 
της ελπίδας ως παραδοχής, η οποία 
είναι πάντοτε παραδοχή μιας τάξης 
της οποίας η άρνηση θα εγγραφεί ως 
ασύλληπτη, ανεύθυνη, απάνθρωπη. Και 
το πιο γερό χαρτί της παραδοχής; Πάντα 
η ερώτηση: Αν όχι αυτό, τότε τι; Πάντοτε 
η απαίτηση να μεταφραστεί η επιμονή, η 
καταναγκαστική δύναμη, η αρνητικότητα 
σε κάποια καθορισμένη στάση ή «θέση» 
της οποίας ο καθορισμός θα συνιστούσε 
άρνησή της επομένως: πάντα η επιταγή 
να την περιτειχίσεις σε κάποια σταθε-
ρή και θετική μορφή… Δεν σκοπεύω 
να προτείνω κάποιο «καλό» το οποίο 
πρόκειται εκ τούτου να εξασφαλιστεί. 
Τουναντίον, εννοώ να επιμένω ότι τίποτε, 
και σίγουρα όχι αυτό που αποκαλούμε 
«καλό», δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε 
εξασφάλιση στην τάξη του Συμβολικού… 
Θα μπορούσαμε μάλλον, να ρίξουμε 
μεταφορικά την ψήφο μας υπέρ του 
«τίποτα από τα παραπάνω», για την υπε-
ροχή ενός σταθερού «όχι» σε αντίδραση 
στον νόμο του συμβολικού, πράγμα που 
θα επαναλάμβανε τη θεμελιακή πράξη 
αυτού του νόμου, την αυτο-συγκροτού-
μενη άρνησή του.

Και πάλι, με μια μικρή μετατόπιση το επι-
χείρημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στις 
διαλεκτικές και φαντασιακές κατασκευές 
των αναρχικών. Πολλοί αναρχικοί βρί-
σκουν τους εαυτούς τους να αντιδρούν 
καταναγκαστικά στους αρνητικούς χαρα-
κτηρισμούς των προθέσεων και των δι-

αθέσεών μας. Ενώπιον ενός καταιγισμού 
από κολακευτικές κατηγορίες – ότι είναι 
εγκληματικοί, μηδενιστές, βίαιοι, σπορείς 
της αταξίας – οι θιασώτες ενός θετικού 
αναρχισμού ενστικτωδώς απαντούν 
επιμένοντας ότι κινητοποιούνται από τα 
υψηλότερα ιδανικά (δημοκρατία, ομοφω-
νία, ισότητα, δικαιοσύνη), αναζητούν να 
δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινω-
νία, είναι μη βίαιοι, και πιστεύουν ότι η 
αναρχία θα είναι η μεγαλύτερη τάξη από 
όλες. Αναρχικοί και άλλοι επαναστάτες 
διαρκώς προσφέρουν την υποταγή τους 
στην κοινωνία αρνούμενοι την πραγματι-
κότητα ή τη δυνατότητα της εχθρότητάς 
τους με την κοινωνική τάξη.

Αριστερίστικες αντιλήψεις ρεφορμι-
σμού, προόδου, ανοχής και κοινωνικής 
δικαιοσύνης πάντα έρχονται πρόσωπο με 
πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα 
ότι κάθε προοδευτική ανάπτυξη μπορεί 
να σημαίνει μόνο ένα πιο εκλεπτυσμένο 
σύστημα μιζέριας και εκμετάλλευσης. 
Ότι η ανοχή δεν σημαίνει τίποτα. Ότι η 
δικαιοσύνη είναι μια αδυνατότητα. Οι 
ακτιβιστές, προοδευτικοί και επαναστά-
τες εξίσου, πάντοτε θα ανταποκρίνονται 
στην κριτική μας της κοινωνικής τάξης 
με μια απαίτηση να αρθρώσουμε κάποιο 
είδος εναλλακτικής. Ας πούμε μια και 
καλή ότι δεν έχουμε καμία εναλλακτική 
να προσφέρουμε. Ερχόμενοι κατά πρό-
σωπο με την άψογη ενσωμάτωση από 
το σύστημα όλων των θετικών σχεδίων 
μέσα του, δεν έχουμε περιθώρια να το 
επιβεβαιώνουμε ή να θέτουμε επιπλέον 
εναλλακτικές ώστε να τις καταναλώνει. 
Αντίθετα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
ότι το έργο μας είναι τιτάνιο, όχι γιατί 
έχουμε τόσα πολλά να χτίσουμε αλλά 
γιατί έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο να 
γκρεμίσουμε. Η καθημερινή ζωή μας 
είναι τόσο κορεσμένη και δομημένη από 
το κεφάλαιο, που είναι αδύνατον να φα-
νταστούμε μια ζωή που αξίζει να τη ζεις, 
εκτός από αυτήν της εξέγερσης.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η καταστροφή 
είναι απαραίτητη, και την επιθυμού-

με σε αφθονία. Δεν έχουμε τίποτα να 
κερδίσουμε μέσα από την ντροπή ή την 
έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτούς τους 
πόθους. Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθε-
ρία στη σκιά των φυλακών, δεν μπορεί 
να υπάρχει ανθρώπινη κοινότητα στο 
πλαίσιο των εμπορευμάτων, δεν μπορεί 
να υπάρχει αυτοπροσδιορισμός κάτω 
από τη βασιλεία του κράτους. Αυτός ο 
κόσμος – η αστυνομία και οι στρατοί 
που τον υπερασπίζονται, οι θεσμοί που 
τον συγκροτούν, η αρχιτεκτονική που 
του δίνει σχήμα, οι υποκειμενικότητες 
που τον κατοικούν, οι συσκευές που 
διαχειρίζονται τη λειτουργία του, τα 
σχολεία που χαράζουν την ιδεολογία του, 
ο ακτιβισμός που μανιωδώς ανταποκρί-
νεται στις κρίσεις του, οι αρτηρίες της 
κυκλοφορίας και της ροής του, τα αγαθά 
που ορίζουν τη ζωή εντός του, τα δίκτυα 
επικοινωνιών που τον πολλαπλασιάζουν, 

η πληροφορική που τον επιτηρεί και τον 
καταγράφει – πρέπει να εξοντωθεί σε 
κάθε περίσταση, μια και καλή. Η όποια 
αποφυγή αυτής της εργασίας, η επιβε-
βαίωση στους εχθρούς μας των καλών 
μας προθέσεων, είναι η πιο χονδροειδής 
ανειλικρίνεια. Η αναρχία, όπως και η 
queerness, είναι περισσότερο ισχυρή 
στην αρνητική της μορφή. Οι θετικές 
αντιλήψεις για αυτές τις δύο, όταν δεν 
είναι απλά μια σιωπηλή συναίνεση στο 
πρόσωπο ενός εκλεπτυσμένου και 

“Ξανά και ξανά 
αναρχικοί και άλλοι 

επαναστάτες προσφέ-
ρουν την υποταγή τους 
στην κοινωνία αρνού-
μενοι την πραγματικότη-
τα ή τη δυνατότητα της 
εχθρότητάς τους με την 
κοινωνική τάξη.



εξελισσόμενου ολοκληρωτισμού μιας 
κυριαρχίας, είναι ανέλπιδα παγιδευμένες 
στη μάχη με τις λεπτομέρειες αυτού του 
ολοκληρωτισμού υπό τους δικούς του 
όρους.

Στο «No Future», ο Edelman 
ιδιοποιείται και θέτει σε προνομιακή 
θέση μια συγκεκριμένη ψυχοαναλυτική 
έννοια: την ενόρμηση θανάτου (death 
drive). Κατά την επεξεργασία της σχέσης 
της «κουήρ θεωρίας και της ενόρμη-
σης θανάτου» (ο υπότιτλος του No 
Future), παρατάσσει την έννοια ώστε να 
κατονομάσει μια δύναμη που δεν είναι 
αποκλειστικά προσδεδεμένη στην κουήρ 
ταυτότητα. Υποστηρίζει ότι η ενόρμηση 
θανάτου είναι μια διαρκής έκρηξη αταξί-
ας μέσα από την ίδια τη συμβολική τάξη. 
Είναι μια ακατονόμαστη και αδύνατον να 
αρθρωθεί τάση οποιασδήποτε κοινωνίας 
να παράγει τις αντιθέσεις και τις δυνάμεις 
οι οποίες μπορούν να κάνουν αυτή την 
κοινωνία κομμάτια.

Για να αποφύγουμε να παγιδευτού-
με στη λακανική ιδεολογία, πρέπει να 
παρεκκλίνουμε από ένα καθαρά ψυχο-
αναλυτικό πλαίσιο για να κατανοήσουμε 
αυτήν την ενόρμηση. Ο μαρξισμός, για να 
το φανταστούμε με έναν άλλο τρόπο, μας 
διαβεβαιώνει ότι μια θεμελιώδης κρίση 
μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγω-
γής εγγυάται ότι θα παραγάγει τη δική 
του άρνηση από εντός του. Οι μεσσιανι-
κές παραδόσεις, παρομοίως, στηρίζονται 
γερά στην πίστη ότι ο μεσσίας πρέπει να 
ανέλθει κατά την πορεία της καθημερι-
νής ζωής για να ανατρέψει τον τρόμο της 
ιστορίας. Οι πιο ρομαντικές αναλύσεις 
του αναρχισμού περιγράφουν το αναπό-
φευκτο της εξέγερσης ατόμων ενάντια 
στην κοινοτοπία και την αλλοτρίωση της 
σύγχρονης ζωής. Η cybernetic κυβέρνη-
ση λειτουργεί πάνω στη συμφωνία ότι οι 
ψευδαισθήσεις της κοινωνικής ειρήνης 
περιέχουν μια σειρά από περίπλοκα και 
απρόβλεπτα ρίσκα, καταστροφές, μολύν-
σεις, συμβάντα και αναστατώσεις που 
πρέπει να είναι αντικείμενα διαχείρισης. 

Καθεμία από αυτές περιέχει έναν πυρήνα 
αλήθειας, έστω και ενάντια στις ιδεολο-
γίες τους. Η ενόρμηση θανάτου ονομάζει 
αυτό το μόνιμο και αδιάσπαστο στοιχείο 
που παρήγαγε και πάντα θα παράγει 
εξέγερση. Ύπαρξη του είδους, queerness, 
χάος, πείσμωνα εξέγερση, κομμούνα, 
ρήξη, Ιδέα, άγρια φύση, εναντιωματική 
προκλητική διαταραχή– μπορούμε να 
δώσουμε αναρίθμητα ονόματα σε ό,τι 
δραπετεύει από την ικανότητά μας να το 
περιγράψουμε. Καθένα από αυτά αποπει-
ράται να θέσει τους όρους της αλλοπρό-
σαλλης άρνησης που είναι εγγενής στην 
κοινωνία. Καθένα από αυτά πλησιάζει 
στη θεωρητικοποίηση της οικουμενικής 
τάσης ότι κάθε πολιτισμός θα παράγει τη 
δική του κατάλυση.

Εκρήξεις αστικών ταραχών, η 
επικράτηση μεθόδων πειρατείας και 
απαλλοτρίωσης, το μίσος για τη δουλειά, 
η δυσφορία φύλου, η ανεξήγητη άνο-
δος των βίαιων επιθέσεων ενάντια σε 
αστυνομικούς, η θυσία του εαυτού, οι μη 
αναπαραγωγικές σεξουαλικές πρακτικές, 
το παράλογο σαμποτάζ, η μηδενιστική 
κουλτούρα των χάκερ, οι άνομοι καταυ-
λισμοί που υπάρχουν απλά για τον εαυτό 
τους – κάθε στιγμή που υπερβαίνει την 
κοινωνική τάξη και αρχίζει να ξηλώνει 
το ύφασμά της μαρτυρά την ενόρμηση 
θανάτου.

Η συμβολική χρήση της queerness 
από την κοινωνική τάξη είναι πάντα μια 
προσπάθεια να ταυτοποιηθεί η αρνη-
τικότητα της ενόρμησης θανάτου, να 
κλειδωθεί αυτό το χαοτικό δυναμικό 
στην περίφραξη της μιας ή της άλλης 
υποκειμενικότητας. Το έργο του Foucault 
είναι θεμελιακό για την κουήρ θεωρία εν 
μέρει εξαιτίας του επιχειρήματός του ότι 
η εξουσία πρέπει να παράγει και μετά να 
ταξινομεί ανταγωνιστικές υποκειμενικό-
τητες ούτως ώστε μετά να εξολοθρεύει 
κάθε ανατρεπτικό δυναμικό εντός του 
κοινωνικού σώματος. Ομοφυλόφιλοι, 
γκάνγκστερ, εγκληματίες, μετανάστες, 
μητέρες σε προνοιακό καθεστώς, τραν-

σέξουαλ, γυναίκες, νέοι, τρομοκράτες, 
το μαύρο μπλοκ, κομμουνιστές, εξτρεμι-
στές: η εξουσία πάντοτε δομεί και ορίζει 
αυτά τα ανταγωνιστικά υποκείμενα που 
πρέπει να υποστούν διαχείριση. Όταν το 
τοπίο καθαρίζει μετά από κάποιες ταρα-
χές, οι μηχανισμοί του κράτους και των 
media αρχίζουν οικουμενικά να εντοπί-
ζουν τέτοια συμβάντα εντός της λογικής 
της ταυτότητας, μετατρέποντας τη ρευ-
στότητα της εξέγερσης σε μερικές μόνο 
θέσεις των υποκειμένων με σκοπό τη 
φυλάκιση, ή, πιο σατανικά, την οργάνω-
σή τους. Ο προοδευτισμός, με την τάση 
του για περιεκτικότητα και αφομοίωση, 
ποντάρει τις ελπίδες του στην κοινωνική 
βιωσιμότητα αυτών των υποκειμένων, 
στην ικανότητά τους να συμμετέχουν 
στην καθημερινή αναπαραγωγή της 
κοινωνίας. Πράττοντας έτσι, η ιδεολογία 
της προόδου χρησιμεύει για να παγιδεύ-
σει το ανατρεπτικό δυναμικό εντός ενός 
συγκεκριμένου υποκειμένου και για να 
εκλιπαρήσει μετά την αυτό-αποκήρυξη 
του υποκειμένου από τον κίνδυνο που 
είχε κατασκευαστεί να αναπαριστά. Αυτή 
η κίνηση για κοινωνική ειρήνη αποτυγ-
χάνει να εξουδετερώσει την ορμή, διότι 
παρά το ευρύ δίκτυο ντετερμινισμών, δεν 
υπάρχει υποκείμενο που να μπορεί από 
μόνο του και σε τελειότητα να περιέχει 
το δυναμικό για εξέγερση. Η ταυτόχρο-
νη προσπάθεια για δικαιοσύνη πρέπει 
επίσης να αποτύχει, γιατί η ενσωμάτωση 
καθεμιάς διαδοχικής θέσης υποκειμένου 
στις κανονιστικές σχέσεις δημιουργεί την 
ανάγκη για την κατασκευή του επόμενου 
Άλλου προς πειθάρχηση ή καταστροφή.

Αντί για ένα προοδευτικό πρόγραμ-
μα που στοχεύει στη σταθερή εκρίζωση 
ενός χάους που αναδύεται στο πέρασμα 
του χρόνου, το πρόγραμμά μας, τοπο-
θετημένο στο κατώφλι του έργου του 
Edelman, βασίζεται πάνω στην επίμονη 
αρνητικότητα της ενόρμησης θανάτου. 
Επιλέγουμε να μην εγκαθιδρύουμε ένα 
μέρος για τους κουήρ, μετατοπίζοντας 
έτσι τη δομική θέση της queerness σε 

κάποιον άλλον πληθυσμό. Ταυτιζόμαστε 
με την αρνητικότητα της ενόρμησης, και 
επομένως επιτελούμε μια αποταύτιση 
μακριά από οποιαδήποτε ταυτότητα 
προς εκπροσώπηση ή η οποία μπορεί να 
εκλιπαρεί για δικαιώματα.

Ακολουθώντας κι άλλο τον Edelman:

Για να μορφοποιήσεις την κατάλυση 
της αστικής κοινωνίας, την ενόρμηση 
θανάτου της κυρίαρχης τάξης (order), 
ούτε πρέπει να είσαι ούτε χρειάζεται να 
καταστείς αυτή η ενόρμηση. Μια τέτοια 
ύπαρξη δεν είναι το ζήτημα. Αντίθετα, 
η προσχώρηση σε αυτή την εικονι-
στική θέση σημαίνει την αναγνώριση 
και την άρνηση των επιπτώσεων του 
να βασίζεις την πραγματικότητα στην 
άρνηση αυτής της ενόρμησης. Καθώς 
η ενόρμηση θανάτου διαλύει εκείνες 
τις συσσωματώσεις της ταυτότητας που 
μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε και να 
επιβιώνουμε ως οι εαυτοί μας, έτσι 
και το κουήρ πρέπει να επιμένει στην 
ενόχληση, στο queering της κοινωνικής 
οργάνωσης ως τέτοιας – στην ενόχλη-
ση, και επομένως στο queering των 
εαυτών μας και της επένδυσής μας σε 
μια τέτοια οργάνωση. Γιατί η queerness 
δεν μπορεί ποτέ να ορίσει μια ταυτό-
τητα. Μπορεί μόνο να διαταράξει μία. 
Και επομένως, όταν ισχυρίζομαι, όπως 
σκοπεύω να κάνω εδώ, ότι το βάρος 
της queerness εντοπίζεται όχι τόσο στη 
διεκδίκηση μιας αντιθετικής πολιτικής 
ταυτότητας παρά μάλλον στην αντίθεση 
στην πολιτική ως κυρίαρχη φαντασίωση 
για την πραγματοποίηση ταυτοτήτων, 
δεν προτείνω καμία πλατφόρμα ή θέση 
από την οποία η κουήρ σεξουαλικότητα 
ή οποιοδήποτε κουήρ υποκείμενο θα 
μπορεί τελικά και αληθινά να καταστεί ο 
εαυτός του, λες και θα μπορούσε κάπως 
να καταφέρει εκ τούτου να επιτύχει μια 
ουσιώδη queerness. Προτείνω αντίθετα 
ότι η αποτελεσματικότητα της queerness, 
η πραγματική στρατηγική αξία της, βρί-
σκεται στην αντίστασή της σε μια συμβο-

λική πραγματικότητα η οποία μόνο μας 
περιβάλλει σαν υποκείμενα στον βαθμό 
που την περιβάλλουμε εμείς, προσκολ-
λημένοι στους διακυβερνητικούς της 
μύθους, στις επίμονες εξαχνώσεις της, 
ως την ίδια την πραγματικότητα.

Αυτή η αρνητική queerness μάς αποκό-
πτει από οποιαδήποτε απλή κατανόηση 
των εαυτών μας. Επιπλέον, μας απο-
κόπτει από οποιαδήποτε στερεότυπη ή 
εύκολα αναπαριστώμενη αντίληψη του τι 
χρειαζόμαστε, τι επιθυμούμε ή τι πρέπει 
να γίνει. Η queerness μας δεν φαντάζεται 
έναν συνεκτικό εαυτό, και επομένως 
δεν μπορεί να ανακινήσει οποιονδήπο-

τε εαυτό για να βρει τη θέση του μέσα 
στον πολιτισμό. Η μόνη queerness που 
η κουήρ σεξουαλικότητα θα μπορούσε 
ποτέ να ελπίζει ότι θα πετύχει θα υπήρχε 
σε μια πλήρη άρνηση προσπαθειών στη 
συμβολική ενσωμάτωση της σεξουαλι-
κότητας στις διακυβερνητικές δομές και 
στις δομές της αγοράς. Αυτή η άρνηση 
της αναπαράστασης αποκλείει οποιαδή-
ποτε ελπίδα είχαμε ποτέ στις πολιτικές 
ταυτοτήτων ή σε θετικά ταυτοτικά προ-

γράμματα. Αρνούμαστε την προοδευτική 
πίστη στη δυνατότητα να μορφοποιηθούν 
τα σώματά μας στην τάξη του συμβο-
λικού. Αρνούμαστε τη φιλελεύθερη 
διαβεβαίωση ότι όλα καλά θα πάνε, αρκεί 
να έχουμε πίστη.

Όχι, αντίθετα εννοούμε να «εξαπο-
λύσουμε αρνητικότητα ενάντια στη συνο-
χή οποιασδήποτε αυτο-εικόνας, που μας 
υποβάλλει σε έναν ηθικό νόμο ο οποίος 
εκκενώνει το υποκείμενο ούτως ώστε 
να το τοποθετήσει μέσω και μέσα σε 
αυτή την ίδια την πράξη της εκκένωσης, 
επιτρέποντας την υλοποίηση, εκ τού-
του, μιας ελευθερίας πέρα από τα όρια 
οποιασδήποτε εικόνας ή αναπαράστασης, 
μιας ελευθερίας που τελικά ενυπάρχει 
μονάχα στην ικανότητα να προελαύνει 
μέσα στο κενό».

Μια μη ταυτοτική, μη αναπαραστά-
σιμη, ακατάληπτη κουήρ εξέγερση θα 
είναι καθαρά αρνητική, ή θα δεν είναι 
καθόλου. Με τον ίδιο τρόπο, μια εξεγερ-
τική αναρχία πρέπει να εναγκαλίζεται 
την ενόρμηση θανάτου ενάντια σε όλους 
του θετικισμούς που παρέχονται από 
τον κόσμο στον οποίο αντιτίθεται. Αν 
ελπίζουμε να διακόψουμε την ασταμάτη-
τη κίνηση προς τα μπρος του κεφαλαίου 
και του κράτους του, δεν μπορούμε να 
βασιζόμαστε σε αποτυχημένες μεθόδους. 
Πολιτικές ταυτοτήτων, πλατφόρμες, 
επίσημες οργανώσεις, υποκουλτούρες, 
ακτιβιστικές καμπάνιες (η καθεμιά είτε 
κουήρ είτε αναρχική) πάντα θα φθάνουν 
μπροστά στα αδιέξοδα της ταυτότητας 
και της αναπαράστασης. Πρέπει να απαλ-
λαγούμε από αυτές τις θετικότητες, αυτά 
τα μοντέλα, για να πειραματιστούμε αντί-
θετα με την απέθαντη αρνητικότητα της 
ενόρμησης θανάτου. Ο Edelman ξανά:

Η αθανασία της ενόρμησης θανάτου, 
επομένως, αναφέρεται σε μια συνεχή 
άρνηση που δεν προσφέρει διαβεβαίω-
ση για απολύτως τίποτα: ούτε ταυτότητα, 
ούτε επιβίωση, ούτε κάποια υπόσχεση 
του μέλλοντος. Αντίθετα, επιμένει τόσο 

“Μια μη ταυτοτική, 
μη αναπαραστάσι-

μη, ακατάληπτη κουήρ 
εξέγερση θα είναι καθα-
ρά αρνητική, ή δεν είναι 
καθόλου. Με τον ίδιο 
τρόπο, μια εξεγερτική 
αναρχία πρέπει να ενα-
γκαλίζεται την ενόρμη-
ση θανάτου ενάντια σε 
όλους του θετικισμούς 
που παρέχονται από τον 
κόσμο στον οποίο αντιτί-
θεται. 



επί της αδυνατότητας όσο και ως η αδυ-
νατότητα ενός Συμβολικού τερματισμού, 
ως η απουσία οποιουδήποτε Άλλου 
προς επιβεβαίωση της αλήθειας της 
Συμβολικής τάξης και άρα ως η απατηλή 
θέση του νοήματος ως άμυνας ενάντια 
στο αυτο-αρνούμενο περιεχόμενο της 
jouissance… [Η queerness] επιβεβαιώ-
νει μια σταθερή, εκρηκτική jouissance 
που ανταποκρίνεται σε ένα αδύνατον να 
αρθρωθεί πραγματικό, στην αδυναμία 
ενός σεξουαλικού δεσίματος ή του να 
είναι ποτέ ικανή να σημαίνει τη σχέση 
μεταξύ των φύλων. [Η queerness] 
επομένως, όπως η ενόρμηση θανάτου, 
εμπλέκει μέσω της άρνησης την κανονι-
στική στάση, την ακινησία, της εμφυλο-
ποίησης… σπάει τις ταπεινωτικές δομές 
που διαμορφώνουν τους εαυτούς μας 
ως εαυτούς και το κάνει με όλη τη δύνα-
μη του Πραγματικού που τέτοιες μορφές 
πρέπει να αποτύχουν να δηλοποιούν… η 
ενόρμηση θανάτου υπεκφεύγει και πα-
ράλληλα καταλύει την αναπαράσταση… 
οι νεκροθάφτες της κοινωνίας [είναι] 
εκείνοι που δεν νοιάζονται για το μέλλον.

Θα επιστρέψουμε σύντομα στις έννοιες 
της μελλοντικότητας και της jouissance, 
αλλά για να λήξουμε αυτό το ζήτημα, θα 
ισχυριστούμε ότι μια εξεγερσιακή διαδι-
κασία μπορεί να είναι μόνον μια έκρηξη 
αρνητικότητας ενάντια σε οτιδήποτε 
κυριαρχεί και μας εκμεταλλεύεται, αλλά 
επίσης ενάντια σε καθετί που παράγει 
εμάς έτσι όπως είμαστε.

Όχι για τα Παιδιά
Σε ένα προηγούμενο απόσπασμα, αναφέ-
ραμε ένα κείμενο από τον J. Halberstam 
στο οποίο δηλώνεται η πρόθεσή του να 
ξαναδουλέψει τη θεωρία του Edelman 
σε κάτι πιο ρητά πολιτικό. Μοιραζόμαστε 
τη δυσαρέσκεια του Halberstam για τον 
Edelman, για τον οποίο η κουήρ αρνητι-
κότητα δεν ισούται με τίποτα παραπάνω 
από περιοδείες διαλέξεων, circuit parties, 
ώρες στο γυμναστήριο, Botox και τον 

χονδροειδή ναρκισσισμό της γκέι ζωής. 
Όπως θα ισχυριστούμε αργότερα, η θεω-
ρία του Edelman είναι βαριά υποχρεωμέ-
νη στη δουλειά του Guy Hocquenghem, 
αλλά ο Edelman αποτυγχάνει να εφαρ-
μόσει την κριτική του Hocquenghem της 
κουήρ υποκουλτούρας στην ίδια του τη 
ζωή, επιλέγοντας ανόητα να αγνοήσει 
αυτό που ο τελευταίος προειδοποίησε 
στο «Αλλοπαρμένοι Κώλοι»:

Εφόσον δεν μας καίνε στην πυρά ή δεν 
μας κλειδώνουν σε άσυλα, συνεχίζουμε 
να παραδέρνουμε στα γκέτο των νάιτ 
κλαμπ, στα δημόσια ουρητήρια και στις 
πλάγιες ματιές, λες και αυτή η μιζέρια 
έχει γίνει το συνήθειο της ευτυχίας μας. 
Και έτσι, με τη βοήθεια του κράτους, 
χτίζουμε τις δικές μας φυλακές.

Για να φύγουμε από τις αυτο-συνιστώμε-
νες φυλακές που περιγράφονται από τον 
Hocquenghem, πρέπει να στρέψουμε την 
ίδια την κριτική του Edelman εναντίον 
του και ενάντια στην οικτρή μορφή του 
προγράμματος της ζωής του. Το επιχεί-
ρημά μας παραμένει ότι το πρόγραμμά 
του πρέπει να εξωθηθεί πέρα από τα ίδια 
τα όριά του. Στην πραγματικότητα, είναι 
η ίδια η αποσύνδεση αυτής της θεωρίας 
από οποιαδήποτε πράξη εξέγερσης που 
εξασθενεί τη δυνητική δύναμη στο «No 
Future». Το να φτάσεις σε ένα συμπέρα-
σμα απολίτικης αποσύνδεσης μέσα από 
την κουήρ αρνητικότητα είναι ασθενής 
σκέψη. Μας ενδιαφέρει αντίθετα μια 
πρακτική μέσα από την οποία η κουήρ 
θεωρία και η κουήρ εξέγερση ενώνονται 
σε μια επεξεργασία ενεργού μηδενισμού, 
αντιπολιτικής.

Για να γυρίσουμε για λίγο στον 
Halberstam:

No future για τον Edelman σημαίνει να 
δρομολογούμε τις επιθυμίες μας πέριξ 
της αιώνιας λιακάδας του υπέροχου 
παιδιού και να βρίσκουμε τη σκιερή όψη 
των πολιτικών φαντασιακών στις περή-

φανα άγονες και μη αναπαραγωγικές 
λογικές της κουήρ συσχέτισης. Φαίνεται 
επίσης να σημαίνει κάτι (υπερβολικά 
πολλά) για το συμβολικό του Λακάν και 
όχι αρκετά για την ισχυρή αρνητικότητα 
των πολιτικών του πανκ… Η αρνητικό-
τητα θα μπορούσε κάλλιστα να συνιστά 
μια αντιπολιτική αλλά δεν θα έπρεπε να 
καταχωρείται ως απολίτικη.

Ο Halberstam έχει πάλι δίκιο που ασκεί 
κριτική στην υπερβολική εξάρτηση του 
Edelman από την ψυχανάλυση. Από αυτή 
την άποψη, μπορούμε πραγματικά να 
ερμηνεύσουμε τη μεθοδολογία του μόνο 
ως εύκολη δικαιολογία, έναν τρόπο να 
αναλυθεί η κουήρ αρνητικότητα από τις 
ασφαλείς θέσεις του ακαδημαϊκού ή του 
αναλυτή. Θα συμφωνήσουμε επιπλέον 
ότι η αρνητικότητα θα έπρεπε να είναι 
αντιπολιτική αντί για απολίτικη. Όμως, 
για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαστε 
βέβαιοι τι θα μπορούσαν να είναι οι 
«πολιτικές του πανκ», και φοβόμαστε 
ότι μάλλον θα ήταν το ίδιο τρομερές 
όσο και οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Στο 
σημείο αυτό είναι σημαντικό να ορίσουμε 
την αντιπολιτική μας ως άρνηση κάθε 
πολιτική λογική: εκπροσώπηση, διαμε-
σολάβηση, διάλογο με την εξουσία. Κι 
έτσι, ακόμα μια φορά, πρέπει να εγκα-
ταλείψουμε τους κουήρ ακαδημαϊκούς 
και τις εύκολες απαντήσεις τους. Δια-
φοροποιούμαστε από τον Halberstam, 
καθώς δεν θα εντοπίσουμε την αντιπο-
λιτική μας σε κάποιο είδος μουσικής ή 
στην υποκουλτούρα που το συνοδεύει. 
Αντίθετα, θα αποπειραθούμε να δείξουμε 
ότι η έλλειψη στη σκέψη του Edelman θα 
ολοκληρώνονταν από τις αντιπολιτικές 
τάσεις μια εξεγερσιακής αναρχικής πρα-
κτικής αυτοοργανωμένης επίθεσης.

Η κριτική της πολιτικής από τον 
Edelman ξεκινά με τη μορφή του Παι-
διού. Όλες οι πολιτικές θέσεις, υποστη-
ρίζει, εκπροσωπούν τις εαυτές τους 
ισχυριζόμενες ότι κάνουν αυτό που είναι 
καλύτερο για τα παιδιά. Οι πολιτικοί, 

οποιαδήποτε κι αν είναι τα κόμματα ή τα 
φρονήματά τους, οικουμενικά οργα-
νώνουν τις διαμάχες τους γύρω από το 
ερώτημα ποιες πολιτικές είναι καλύτερες 
για τα παιδιά, ποιος κρατά το Παιδί ασφα-
λέστερο, ή τι είδος κόσμου θέλουμε να 
χτίσουμε για τα παιδιά μας. Η κεντρικό-
τητα του Παιδιού στο πεδίο του πολιτικού 
δεν περιορίζεται στην εκλογική πολιτική 
ή στα πολιτικά κόμματα. Εθνικιστικές 
ομάδες οργανώνουν τις εαυτές τους 
γύρω από μια αναγκαιότητα να διατηρη-
θεί ένα μέλλον για τα παιδιά τους, ενώ 
αναρχικοί και κομμουνιστές επαναστά-
τες ασχολούνται με μια επαναστατική 

οργάνωση που στοχεύει να δημιουργήσει 
έναν καλύτερο κόσμο για μελλοντικές 
γενιές. Οι πολιτικοί ασχολούνται με δια-
φορετικά παιδιά ανάλογα με τις ποικίλες 
ιδεολογίες τους, αλλά το Παιδί παραμένει 
σταθερό σαν μια οικουμενική λωρίδα 
Möbius, αναστρέφοντας τον εαυτό του 
και γυρνώντας έτσι ώστε να είναι η αδι-
αμφισβήτητη και άθικτη οικουμενική αξία 
κάθε πολιτικής. Η πολιτική, όσο υποτιθέ-
μενα ριζοσπαστική κι αν είναι, είναι απλά 
η οικουμενική κίνηση της υποταγής στο 
ιδανικό του μέλλοντος – να συντηρεί, να 
διατηρεί και να αναβαθμίζει τις δομές 
της κοινωνίας και να τις πληθαίνει μέσα 

στον χρόνο πάντα για χάρη των παιδιών. 
Το Παιδί πρέπει πάντα να ονομάζει τον 
ορίζοντα και τον ευεργετούμενο κάθε 
πολιτικού προγράμματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο Edelman υπο-
στηρίζει ότι η queerness (διαπιστώνει για 
τον εαυτό της ότι) απουσιάζει από κάθε 
πολιτικό λόγο:

Γιατί η άποψη του φιλελεύθερου για την 
κοινωνία, η οποία δείχνει να χορηγεί 
στον κουήρ μια θέση, δεν επιδοκιμάζει 
καθόλου παραπάνω από ό,τι η συντηρη-
τική δεξιά την queerness της αντίστασης 
στον μελλοντισμό και επομένως την 



queerness του κουήρ. Ενώ η δεξιά 
πτέρυγα φαντασιώνεται την εξάλειψη 
των κουήρ (ή της ανάγκης να αντιμετω-
πίσει κατά μέτωπο την ύπαρξή τους), η 
αριστερά θα εξάλειφε την queerness ρί-
χνοντας το ψυχρό φως του λόγου επάνω 
της, ελπίζοντας εκ τούτου να την εκθέσει 
ως απλά έναν τρόπο σεξουαλικής 
έκφρασης ελεύθερο από τον διαπερα-
στικό χρωματισμό της, τον σχηματισμό 
της καθοριστικής φαντασίας, μέσω της 
οποίας μπορεί να φαίνεται ότι προμη-
νύει, κι όχι μόνο για τη δεξιά, τη λύση 
της κοινωνικής τάξης και του κέντρου 
προσοχής της, το Παιδί. Η queerness 
επομένως φτάνει να μη σημαίνει τίποτα 
και για τους δυο: για τη δεξιά πτέρυγα, το 
κενό πάντα σε πόλεμο με τη θετικότητα 
της αστικής κοινωνίας. Για την αριστερά, 
τίποτα περισσότερο από μια σεξουαλική 
πρακτική που χρειάζεται απομυστικο-
ποίηση.

Το Παιδί, φυσικά, ελάχιστη σχέση έχει 
με τα πραγματικά παιδιά. Όπως όλοι οι 
άνθρωποι, τα παιδιά είναι σκλαβωμένα 
κάτω από την πολιτική τάξη του κρά-
τους και του κεφαλαίου, είναι επιφορτι-
σμένα να φέρουν το βάρος του να είναι 
οι αθώοι ωφελούμενοι των πολιτικών 
πρωτοβουλιών. Όχι, αντίθετα το Παιδί 
είναι το φανταστικό σύμβολο για τον 
αιώνιο πολλαπλασιασμό της ταξικής 
κοινωνίας. Το Παιδί αναπαριστά τη δια-
δοχή των γενεών και τη συνέχιση αυτής 
της κοινωνίας πέρα από τη διάρκεια 
ζωής των ζωντανών μελών της. Κάθε 
πολιτική ασχολείται πρωταρχικά με το 
Παιδί, για να αποκαλύψει έπειτα ότι είναι 
απλά μια διαδικασία με την οποία ρυθμί-
ζεται και εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη 
ύπαρξη της κοινωνίας. Ως εχθροί της 
κοινωνίας, είμαστε επίσης εχθροί της 
πολιτικής.

Για να παραθέσουμε τον Edelman:

Η φαντασίωση που κείτεται κάτω από 
την εικόνα του παιδιού σχηματίζει 

σταθερά τη λογική εντός της οποίας 
πρέπει να αναστοχαστεί κανείς το ίδιο το 
πολιτικό. Αυτή η λογική μάς αναγκάζει, 
στον βαθμό που θα καταχωρούμασταν 
ως πολιτικά υπεύθυνοι, να υποκύψουμε 
στην οργάνωση της πολιτικής διαμάχης 
– και, πράγματι, του πολιτικού πεδίου – 
σύμφωνα με τους όρους που αυτό το 
βιβλίο περιγράφει ως αναπαραγωγικό 
μελλοντισμό: όρους που επιβάλλουν 
ένα ιδεολογικό όριο στον πολιτικό λόγο 
ως τέτοιον, διατηρώντας κατά τη διαδι-
κασία το απόλυτο προνόμιο της ετερο-
κανονικότητας· καθιστώντας ανήκουστη, 
εξοβελίζοντας από το πολιτικό πεδίο, τη 
δυνατότητα μιας κουήρ αντίστασης σε 
αυτή την οργανωτική αρχή κοινοτικών 
σχέσεων.

Αν οι διάφοροι λόγοι της πολιτικής αφο-
ρούν πάντα μόνο το Παιδί (ως το μέλλον 
της κοινωνίας), η queerness πρέπει να 
είναι αντιπολιτική, γιατί σηματοδοτεί μια 
θεμελιώδη διακοπή των κοινωνικών 
νορμών και μηχανισμών που υπάρ-
χουν για να καταστήσουν υποχρεωτική 
την αναπαραγωγή του Παιδιού. Ναι, το 
κουήρ σεξ μπορεί να είναι μη αναπα-
ραγωγικό σεξ, αλλά δεν μπορούμε να 
ορίσουμε την queerness μέσα από μια 
τόσο υπεραπλουστευτική και νατουρα-
λιστική λογική. Η queerness, πέραν του 
ότι είναι η άρνηση της ετεροκανονικής 
οικογενειακής μήτρας, πρέπει επίσης 
να εξασκείται ως μια ηθελημένη άρνηση 
της πολιτικής επιταγής να αναπαραχθεί 
η ταξική κοινωνία. Σε έναν κόσμο όπου 
όλες οι κοινωνικές σχέσεις σαγηνεύονται 
από την υποχρέωσή μας στο Παιδί ως το 
μέλλον της κοινωνικής τάξης, πρέπει να 
σπάσουμε αυτές τις κοινοτικές σχέσεις 
και να σπάσουμε τη στραγγαλιστική λαβή 
της πολιτικής στις καθημερινές μας ζωές. 
Η queerness πρέπει να είναι πέρα από 
την πολιτική, ένας ανταγωνισμός ενάντια 
στο πολιτικό, άλλως δεν είναι καθόλου 
κουήρ.

Με τα λόγια του Edelman:

Η queerness ονομάζει την πλευρά 
εκείνων που «δεν μάχονται για τα παι-
διά». Την πλευρά εκτός της συναίνεσης 
κάτω από την οποία όλες οι πολιτικές 
επιβεβαιώνουν την απόλυτη αξία του 
αναπαραγωγικού μελλοντισμού. Τα 
πάνω και τα κάτω της πολιτικής μοίρας 
μπορεί να μετρούν τον παλμό της κοι-
νωνικής τάξης. Η queerness, αντίθετα, 
μορφοποιείται εκτός και πέρα από τα 
πολιτικά συμπτώματά της, απεικονίζει 
έναν τόπο της ενόρμησης θανάτου της 
κοινωνικής τάξης: έναν τόπο, ασφαλώς, 
ταπείνωσης που εκφράζεται στο στίγμα, 
κάποιες φορές θανάσιμη συνέπεια της 
ανάγνωσης αυτής της φιγούρας κυριο-
λεκτικά… Πιο ριζοσπαστικά, όμως, όπως 
επιχειρηματολογώ εδώ, η queerness 
επιτυγχάνει την ηθική αξία της ακριβώς 
στον βαθμό που προσχωρεί σε αυτόν 
τον τόπο, αποδεχόμενη την εικονιστική 
θέση ως αντίσταση στη βιωσιμότητα του 
κοινωνικού ενώ επιμένει στο αναπό-
σπαστο μιας τέτοιας αντίστασης από 
κάθε κοινωνική δομή.

Η queerness, όπως θα τη συλλά-
βουμε επομένως, δεν είναι εγκλωβι-
σμένη σε μια διαλεκτική μάχη της κουήρ 
ταυτότητας ενάντια στις κανονιστικές 
ταυτότητες, ούτε σε μια μάχη των κουήρ 
πολιτικών ενάντια στις ετεροκανονικές 
πολιτικές. Μάλλον η κουήρ αντίθεσή μας 
στέκεται ενάντια στις ψευδείς αντιθέσεις 
που η πολιτική πάντοτε αναπαριστά. Η 
queerness σηματοδοτεί τον χώρο που 
είναι πέρα από και ενάντια στην πολιτική 
λογική. Οι εξεγερσιακοί αναρχικοί δεν 
είναι ξένοι σε αυτόν τον χώρο. Ενώ οι 
αριστεριστές αναρχικοί ορίζουν τη δρα-
στηριότητά τους ως πολιτική, η εξεγερ-
σιακή αναρχία δεν ασχολείται με τέτοιες 
αφηρημένες έννοιες. Αρνούμαστε όλους 
τους πολιτικούς ρόλους που καλού-
μαστε να συμβολίσουμε, είτε εκείνους 
που κατασκευάζονται από τα media 
είτε εκείνους που κατασκευάζονται από 
αυτο-διοριζόμενους ηγέτες αγώνων. Σε 

αντίθεση με τους περισσότερους άλλους 
αυτο-αποκαλούμενους επαναστάτες, 
δεν μαχόμαστε για ένα ουτοπικό μέλλον 
(κομμουνιστικό, αναρχικό, cybernetic). 
Δεν ψάχνουμε για νίκες που θα τις απο-
λαύσουν συμβολικά παιδιά σε μια μελλο-
ντική κοινωνία. Δεν μαχόμαστε για ένα 
αφηρημένο ιδανικό. Δεν δημιουργούμε 
έναν κόσμο και δεν κινητοποιούμαστε 
από οτιδήποτε έξω από τους εαυτούς 
μας. Η αντιπολιτική μας πρακτική, οι 
προσπάθειές μας για εξέγερση, αναδύο-
νται ξεκάθαρα από το γενικό πλαίσιο μιας 
επίγνωσης των καθημερινών ζωών μας. 
Αν μιλάμε για κοινωνικό πόλεμο, είναι 
γιατί πειραματιζόμαστε με τύπους σχέ-
σεων και πάλης με σκοπό να επιτεθούμε 
στην κοινωνική τάξη.

Για να ξεφύγουμε στ’ αλήθεια από 
την πολιτική, πρέπει να αναπτύξουμε 
μορφές αγώνα που διαλύουν τις ψευδαι-
σθήσεις με τις οποίες γίνεται αναγκαία η 
πολιτική. Για να παραθέσουμε ξανά τον 
Edelman:

Η πολιτική ονομάζει την κοινωνική 
θέσπιση της προσπάθειας του υποκει-
μένου να θέσει τις συνθήκες για [μια] 
αδύνατη παγίωση, ταυτοποιούμενο με 
κάτι έξω από τον εαυτό του… αναβαλλό-
μενο στο διηνεκές από αυτό τον εαυτό 
του. Η πολιτική, επομένως, ονομάζει τον 
αγώνα για να επιτελεσθεί μια φαντασια-
κή τάξη της πραγματικότητας στην οποία 
η αλλοτρίωση του υποκειμένου θα 
εξαφανιζόταν στην ενότητα της ταυτό-
τητας στο τέλος αυτής της ατελείωτης 
αλυσίδας σημαινόντων που βιώνεται ως 
ιστορία.

Η πολιτική είναι τόσο διαβολική δύναμη, 
γιατί πηγάζει από την αλλοτρίωση και την 
έλλειψη που είναι ριζωμένες στα θεμέλια 
της κοινωνίας. Για να θεραπευτεί αυτή η 
ανία, τα άτομα στρέφονται στην πολιτική 
για να ανακαλύψουν κάποια οικουμενική 
αλήθεια για την οποία να παλέψουν – μια 
βολική αφηρημένη έννοια για να γεμίσει 

το κενό της εμπειρίας τους. Αυτό είναι 
ένα παράδοξο, φυσικά, καθώς αυτή η 
αλλοτρίωση είναι εγγενής στην καπιτα-
λιστική κοινωνία, και η πολιτική μπορεί 
μόνο να αναπαράγει αυτήν την κοινωνία, 
και επομένως τη συνακόλουθη μιζέρια. 
Η φαντασίωση της πολιτικής υπόσχεται 
να γεμίσει την κενή υποκειμενικότητα 
ενός ατόμου με μια αφηρημένη έννοια 
έξω από τον εαυτό του στην προσπάθεια 
να βρει κάποιο νόημα, να τοποθετηθεί 
εντός της ιστορίας, πραγματικά να κάνει 
κάτι. Ως μια μορφή τέχνης της περφόρ-
μανς, η πολιτική δρα σαν μια μεγάλη 
αναπαράσταση αντίστασης στην κοινωνία. 
Κι όμως, ως απλή αναπαράσταση, πα-
ραμένει αδιαχώριστη από τη συμβολική 
τάξη. Η πραγματικότητα της πολιτικής 
είναι ότι δεν προσφέρει τίποτα. Ένα κενό 
που αντιστοιχεί στην έλλειψη νοήματος 
της κοινωνικής ζωής.

Μια εξεγερσιακή, κουήρ αντιπο-
λιτική λειτουργεί ώστε να διακόπτει το 
κλειστό κύκλωμα του κενού-πολιτι-
κής-κενού. Σταματώντας την ατελείωτη 
επιδίωξη ενός καλύτερου κόσμου για το 
Παιδί, το πρόγραμμά μας εστιάζει στην 
άμεση ικανοποίηση, χαρά, σύγκρουση, 
εκδίκηση, συνωμοσία και ευχαρίστηση. 
Αντί για πολιτική, εμπλεκόμαστε στον 
κοινωνικό πόλεμο. Δίχως απαιτήσεις, 
απαλλοτριώνουμε αυτά που επιθυμούμε. 
Αντί για αντιπροσώπευση, βασιζόμαστε 
στην αυτόνομη αυτοοργάνωση. Δεν 
διαμαρτυρόμαστε, επιτεθέμεθα. Όπως 
και με την queerness μας, η αντιπολιτική 
μας πασχίζει να διαφύγει της πολιτικής 
ταυτοποίησης ή της ιδεολογικής προ-
σάρτησης σε αυτή ή την άλλη πολιτική 
υποκειμενικότητα.

Η προσχώρηση σε αυτή την ει-
κονιστική ταυτοποίηση με τη διάλυση 
της ταυτότητας, η οποία είναι επίσης η 
εξάρθρωση της κοινωνικής και συμβολι-
κής μορφής, θα μπορούσε να περιγραφεί 
ως πολιτικά αυτοκαταστροφική… αλλά 
η πολιτική (ως κοινωνική επεξεργασία 
της πραγματικότητας) και ο εαυτός (ως 

απλώς κάτι πρόσθετο που διατηρεί το 
μέλλον για το εικονιστικό παιδί), είναι 
αυτά που η queerness, ξανά ως μορφή, 
αναγκαστικά καταστρέφει – αναγκαστικά 
στον βαθμό που αυτός ο «εαυτός» είναι ο 
φορέας του αναπαραγωγικού μελλοντι-
σμού και αυτή η «πολιτική» τα μέσα της 
διάδοσής του ως τάξη της κοινωνικής 
πραγματικότητας… Η πολιτική αυτοκατα-
στροφή ενυπάρχει στη μόνη πράξη που 

μετρά ως τέτοια. Την πράξη της αντίστα-
σης στη σκλαβιά εμπρός στο μέλλον εις 
το όνομα του να έχεις ζωή.

Αποφεύγοντας την παγίδα του μέλ-
λοντος
Θα έπρεπε να είναι προφανές μέσα από 
τη μεταχείριση του Edelman της σχέσης 
της πολιτικής με το Παιδί ότι η κάθε-
ξη που συλλαμβάνει όλη την πολιτική 
φιλοδοξία είναι μια ενόρμηση προς το 
μέλλον. Η κοινωνική τάξη πρέπει να απα-
σχολείται με το μέλλον ούτως ώστε να 
δημιουργήσει μια υποδομή που κοιτάζει 

“Μια εξεγερσιακή, 
κουήρ αντι-πολιτι-

κή λειτουργεί ώστε να 
διακόπτει το κλειστό 
κύκλωμα του κενού-πο-
λιτικής-κενού. Σταματώ-
ντας την ατελείωτη επι-
δίωξη ενός καλύτερου 
κόσμου για το Παιδί, το 
πρόγραμμά μας εστιάζει 
στην άμεση ικανοποίη-
ση, χαρά, σύγκρουση, 
εκδίκηση, συνωμοσία 
και ευχαρίστηση. Αντί 
για πολιτική, εμπλεκό-
μαστε στον κοινωνικό 
πόλεμο.



προς τα εμπρός και να παράγει λόγο για 
να πληθύνεται η ίδια. Το όνομα που δίνει 
ο Edelman σε αυτή την επιμονή στο Παιδί 
ως το μέλλον είναι ο αναπαραγωγικός 
μελλοντισμός. Ο αναπαραγωγικός μελλο-
ντισμός είναι η ιδεολογία που απαιτεί 
όλες οι κοινωνικές σχέσεις και η κοινο-
τική ζωή να δομούνται ώστε να επιτρέ-
πουν τη δυνατότητα του μέλλοντος μέσα 
από την αναπαραγωγή του Παιδιού, και 
επομένως την αναπαραγωγή της κοινω-
νίας. Η ιδεολογία του αναπαραγωγικού 
μελλοντισμού εξασφαλίζει τη θυσία όλης 
της ζωτικής ενέργειας για την καθαρή 
αφηρημένη έννοια της εξιδανικευμένης 
συνέχισης της κοινωνίας. Ο Edelman 
υποστηρίζει ότι «η μελλοντικότητα συ-
μποσούται με έναν αγώνα για τη Ζωή εις 
βάρος της ζωής· για τα Παιδιά εις βάρος 
των αληθινών εμπειριών των πραγματι-
κών παιδιών».

Αν η queerness είναι μια άρνηση της 
συμβολικής αξίας του Παιδιού ως ορίζο-
ντα του μέλλοντος, η queerness πρέπει 
να εμφανίζεται ενάντια στο ίδιο το μέλλον. 
Πιο συγκεκριμένα, το κουήρ πρόγραμμά 
μας πρέπει επίσης να παρουσιάζεται ως 
άρνηση του μέλλοντος του πολιτισμού.

Ο Edelman υποστηρίζει ότι «το κου-
ήρ έρχεται να δηλοποιήσει το κώλυμα 
σε κάθε υλοποίηση της μελλοντικότητας, 
την αντίσταση, εσωτερική στο κοινωνι-
κό, σε κάθε κοινωνική δομή ή φόρμα». 
Τοποθετεί αυτή την κουήρ αντι-μελλοντι-
κότητα ως την πρωτεύουσα φαντασιακή 
αιτιολόγηση της αντι-κουήρ βίας: «Αν δεν 
υπάρχει μωρό και, κατά συνέπεια, κα-
νένα μέλλον, τότε το φταίξιμο πρέπει να 
πέσει στο θανάσιμο δέλεαρ στείρων, ναρ-
κισσιστικών απολαύσεων που γίνονται 
κατανοητές ως εγγενώς καταστροφικές 
για το νόημα και, επομένως, ως υπεύ-
θυνες για την κατάλυση της κοινωνικής 
οργάνωσης, της συλλογικής πραγμα-
τικότητας, και, αναπόφευκτα, της ίδιας 
της ζωής». Επικαλείται τις αντι-κουήρ 
ερμηνείες της βιβλικής καταστροφής των 
Σοδόμων για να περιγράψει τους τρό-

πους με τους οποίους το συλλογικό φα-
ντασιακό είναι ακόμα στοιχειωμένο από 
την άποψη ότι ένας πολλαπλασιασμός 
της queerness μπορεί μόνο να έχει ως 
αποτέλεσμα μια διαρκή απειλή κοινωνι-
κού ολέθρου. Επομένως, στο όνομα του 
Παιδιού και του μέλλοντος που εκπρο-
σωπεί, κάθε καταπίεση, σεξουαλική ή 
άλλη, μπορεί να δικαιολογηθεί.

Το Παιδί, περιτειχισμένο σε μια 
αθωότητα που θεωρείται συνεχώς υπό 
πολιορκία, συμπυκνώνει μια φαντασία 
ευαλωτότητας στην queerness των 
κουήρ σεξουαλικοτήτων ακριβώς στον 
βαθμό που αυτό το Παιδί κατοχυρώνει, 
με τη μορφή της εξάγνισης, την ίδια αξία 
για την οποία η queerness βρίσκει τον 
εαυτό της να κατηγορείται: μια επιμονή 
στην ομοιομορφία που σκοπεύει να απο-
καταστήσει ένα φαντασιακό παρελθόν. 
Το Παιδί, με άλλα λόγια, σηματοδοτεί τη 
φετιχιστική εμμονή της ετεροκανονικό-
τητας: μια ερωτικά φορτισμένη επένδυση 
στην άκαμπτη ομοιομορφία της ταυτό-
τητας που είναι κεντρική στην κατανα-
γκαστική αφήγηση του αναπαραγωγικού 
μελλοντισμού. Και επομένως, όπως 
διατείνεται η ακραία δεξιά, η μάχη ενά-
ντια στους κουήρ είναι μια μάχη ζωής και 
θανάτου για το μέλλον ενός Παιδιού του 
οποίου η καταστροφή επιδιώκεται από 
τους κουήρ. Πράγματι, όπως η οργάνω-
ση Army of God κατέστησε σαφές στον 
οδηγό κατασκευής βομβών που παράγει 
για τη βοήθεια των μαχητικά «pro-life» 
μελών της, ο σκοπός της ήταν πλήρως 
συγκλίνων με τη λογική του αναπαρα-
γωγικού μελλοντισμού: να «διαρρήξει 
και τελικά να καταστρέψει τη δύναμη του 
Σατανά να σκοτώνει τα παιδιά μας, τα 
παιδιά του Θεού».

Ο Edeleman συνεχίζει παραθέτοντας 
τους τρόπους που ο αναπαραγωγικός 
μελλοντισμός είναι εγγενής στη λευκή 
ρατσιστική ιδεολογία και στον λευκό 
εθνικισμό· υποταγμένος όπως και το 
Παιδί στις αντιλήψεις της φυλής και του 
έθνους:

Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μια 
αναφορά στις «δεκατέσσερις λέξεις», 
που αποδίδονται στον David Lane, με 
τις οποίες τα μέλη διάφορων λευκών 
σεπαρατιστικών οργανώσεων σε όλες 
τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν 
τη συλλογική δέσμευσή τους στον σκο-
πό του φυλετικού μίσους: «πρέπει να 
εξασφαλίσουμε την ύπαρξη των δικών 
μας και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά». 
Εφόσον «λευκά» είναι η μόνη λέξη που 
καθιστά αυτό το πιστεύω αποκρου-
στικό, εφόσον τα εικονιστικά παιδιά 
συνεχίζουν να «εξασφαλίζουν την 
ύπαρξή μας» μέσα από τη φαντασίωση 
ότι επιβιώνουμε εντός τους, εφόσον ο 
κουήρ διαψεύδει αυτή τη φαντασίωση, 
επιτελώντας την απο-πραγματοποίησή 
της ως μια βέβαιη συνάντηση με το 
Πραγματικό, μόνο για τόσον καιρό πρέ-
πει [η queerness] να έχει τελικά κάποιο 
μέλλον.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του για 
την καταπιεστική φύση του αναπαρα-
γωγικού μελλοντισμού, ο Edelman 
παραθέτει τον Walter Benjamin περιγρά-
φοντας τον τρόπο που η φαντασίωση του 
μέλλοντος ήταν εγγενής στην εξάπλωση 
του φασισμού στην Ευρώπη. Ο Edelman, 
μέσω του Benjamin, περιγράφει «τον 
φασισμό στο πρόσωπο του μωρού», μια 
φράση που σκοπό είχε να εικονογραφή-
σει την απόλυτη εξουσία που παρέχεται 
από την ιδεολογία του αναπαραγωγικού 
μελλοντισμού. Αυτός ο φασισμός στο 
πρόσωπο του μωρού χρησιμεύει για να 
καταστήσει αληθινή τη διαφορά και επο-
μένως να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή 
της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης με τη 
μορφή του μέλλοντος. Καμία θηριωδία 
δεν αποκλείεται εφόσον πρόκειται για το 
Παιδί. Κανένα απεχθές πρόγραμμα βιο-
μηχανίας δεν θα έπρεπε να αποκλείεται 
εφόσον θα υπηρετεί την επίσπευση του 
μέλλοντος του βιομηχανικού πολιτισμού. 
Στρατιές ανδρών, τόσο αυτοκρατορικές 
όσο και επαναστατικές, διαρκώς παρα-



τάσσονται στη σφαγή εις το όνομα του 
Παιδιού.

Αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε 
πιο πέρα από τις επικεφαλίδες των νέων 
του σήμερα για να δούμε τη συμβολική 
εξουσία που παρατάσσει το πρόσωπο του 
Παιδιού στην υπηρεσία της κοινωνικής 
τάξης. Αυτή τη χρονιά, το έθνος σαγη-
νεύτηκε από δύο φρικιαστικά παρα-
δείγματα της επικράτειας του θανάτου 
των λευκών ρατσιστών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Ο Trayvon Martin στο Sanford 
της Florida και ο Bo Morrison στο Slinger 
του Winsconsin: δυο μαύροι νέοι που 
δολοφονήθηκαν στα χέρια ρατσιστών 
εθελοντών φρουρών.

Παρόλο που η συστηματική δολοφο-
νία και φυλάκιση μαύρων ανθρώπων εί-
ναι τόσο κοινά που δεν αποτελούν πρώτη 
είδηση, αυτές οι ιστορίες έχουν σαρώσει 
το έθνος, ειδικά εξαιτίας του τρόπου που 
διατέμνονται με τις αφηγήσεις αθωότη-
τας και παιδικής ηλικίας. Ειδικά στην πε-
ρίπτωση του Trayvon Martin, του οποίου 
το μέλλον αποσπάστηκε από αυτόν στην 
ηλικία των δεκαεπτά, μαίνεται μια διαμά-
χη γύρω από τον χαρακτήρα του και την 
αθωότητά του όσον αφορά τη συμβολική 
θέση του ως Παιδιού.

Η μία πλευρά αυτής της διαμάχης 
κυκλοφορεί μια «αγγελική» εικόνα του 
προσώπου του για να διαβεβαιώσει την 
κοινωνία για την παιδική φύση του. Η 
άλλη πλευρά κυκλοφορεί μια πειραγμένη 
φωτογραφία του που φορά ένα grill ως 
ένα είδος φυλετικής διαβεβαίωσης στην 
ενηλικίωσή του. Κάθε πλευρά εξετά-
ζει πυρετωδώς τις «αποδείξεις» για να 
επιχειρηματολογήσει αν είχε επιτεθεί 
στον δολοφόνο του πριν πεθάνει. Αυτό 
που διακυβεύεται σε αυτή τη διαμάχη 
είναι η συμβολική θέση του Trayvon ως 
Παιδιού: αν αναπαριστά το Παιδί, ο φόνος 
του είναι η απεχθής καταστροφή του 
μέλλοντός του (και κατ’ επέκταση του 
καθενός). Αν δεν είναι το Παιδί, τότε ο 
δολοφόνος του έδρασε ορμώμενος από 
την ανάγκη να προστατεύσει το μέλ-

λον της δικής του κοινότητας (και των 
παιδιών εντός της) από μια εκλαμβανό-
μενη (έστω και λανθασμένα) απειλή. Ενώ 
πολιτικοί, τόσο ψηλά όσο ο Πρόεδρος, 
επιφορτίζουν τον Trayvon με το βάρος να 
κουβαλά τη μελλοντικότητα για τα δικά 
τους παιδιά, άλλοι συνεχίζουν να διεκδι-
κούν το δικαίωμά τους που προκύπτει 
από τη δεύτερη τροπολογία να κατέχουν 
όπλα ώστε να προστατεύουν τα δικά 
τους παιδιά.

Ο Bo Morrison δολοφονήθηκε 
επίσης από έναν ρατσιστή νοικοκύρη. Ο 
φονιάς του συνεχίζει ατιμώρητος, γιατί 
μπορεί να ισχυριστεί ότι ήθελε να εξα-
λείψει κάθε απειλή ενάντια στα δικά του 
παιδιά. Νεαροί μαύροι άνδρες που πα-
ρουσιάζονται, όπως οι κουήρ, ως εχθροί 
της οικογένειας καταστράφηκαν στο 
όνομα του Παιδιού. Σε κάθε περίσταση, η 
συνολική συζήτηση επικεντρώνεται στο 
Παιδί ενώ αποκρύπτει εξ ολοκλήρου την 
πραγματικότητα των αληθινών νεαρών 
ατόμων που εκτελέστηκαν εις το όνομα 
του Παιδιού.

Ειδήμονες τονίζουν τα μέτρα που 
θα μπορούσαν να ληφθούν από γονείς 
και κράτος για να αποκατασταθεί η 
υπόσχεση του μέλλοντος: απαγόρευση 
όπλων, περισσότερο υπεύθυνη οπλοκα-
τοχή, αφαίρεση της «κουκούλας» από τις 
γκαρνταρόμπες των παιδιών, αστυνό-
μευση από τους κατοίκους της γειτο-
νιάς, περισσότερη αστυνόμευση γενικά, 
«δικαιοσύνη». Αυτοί οι φρικιαστικοί 
φόνοι αποδεικνύουν ότι πραγματικά δεν 
υπάρχει μέλλον. Είναι αυτή η αλήθεια η 
οποία αφυπνίζει τους νέους ανθρώπους 
παντού. Βγαίνουν στους δρόμους μαζικά, 
με τις κουκούλες τους, για να ξεφύγουν 
από την αστυνομία και να κατακλύσουν 
τις πόλεις. Παρατάνε το σχολείο – την 
κοινότυπη φυλακή της μελλοντικότητας 

– για να λεηλατήσουν μαγαζιά και να είναι 
με τους φίλους τους. Προετοιμάζονται 
και συντονίζονται, έτσι ώστε την επόμενη 
φορά που κάποιος από αυτούς καεί στην 
πυρά για χάρη του Μέλλοντος, να απα-

ντήσουν με το ίδιο νόμισμα καίγοντας την 
πόλη. Οι φωτιές της Ελλάδας, του Λονδί-
νου και του Μπαχρέιν υπαινίσσονται τις 
συνέπειες μιας τέτοιας αφύπνισης.

Για να εδραιώσουμε περαιτέρω τη 
θεωρία του Edelman για το Παιδί και τις 
σύγχρονες διαμάχες γύρω από την ανα-
παραγωγή στο συγκεκριμένο ιστορικό 
πλαίσιο που οδήγησε στην άνοδο του κα-
πιταλισμού, θα στραφούμε σύντομα στο 
έργο της Silvia Federici στο βιβλίο της «Ο 
Κάλιμπαν και η Μάγισσα». Στο «Κάλι-
μπαν», η Federici μελετά την άνοδο του 
καπιταλισμού στην Ευρώπη μέσα από 
τη διαδικασία της πρωταρχικής συσσώ-
ρευσης. Για την Federici, η μετακίνηση 
από τον φεουδαλισμό στον καπιταλισμό 
ήταν εφικτή μόνο μέσα από τη συσσώ-
ρευση των σωμάτων των γυναικών και 
κατά συνέπεια μέσα από την ανάπτυξη 
της σωματικής τους ικανότητας σε έναν 
τόπο ειδικά για την αναπαραγωγή μιας 
προλεταριοποιημένης εργατικής δύνα-
μης. Η ιστορία της επεξηγεί ότι αντί για 
μια απρόσκοπτη μετάβαση, η περίοδος 
σημαδεύτηκε από μια σταθερή ταλάντευ-
ση μεταξύ εξέγερσης και καταστολής της 
ανταρσίας. Χαρακτηρίζει τους χωρικούς 
και τους προλεταριοποιημένους εργάτες 
που επαναστάτησαν ενάντια στο Κράτος 
και στο ξεκίνημα της μαύρης παπανού-
κλας ως μη έχοντες «κανένα ενδιαφέρον 
για το μέλλον», αποκομμένοι καθώς ήταν 
από κάθε τελεολογική φαντασίωση. Υπο-
στηρίζει ότι η αυτονομία και η εξουσία 
που οι γυναίκες χωρικές (και οι κουήρ) 
διατηρούσαν πάνω στα κορμιά τους 
έπρεπε να καταστραφεί, ώστε η εκκολα-
πτόμενη μπουρζουαζία να τις μετατρέψει 
σε μηχανές αναπαραγωγικής εργασίας.

Θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα, 
επεξεργαζόμενοι τον συγκεκριμένο 
τρόπο με τον οποίο η κατασκευή της 
στοιχειώδους μονάδας κοινωνικής 
αναπαραγωγής – η οικογένεια – ήταν 
σημαντική για τη διαδικασία της καταστο-
λής της πρώιμης μεσαιωνικής εξέγερσης 
ενάντια στον καπιταλισμό:

Τον Μεσαίωνα η μετανάστευση, η ζωή 
του πλάνητα και τα «εγκλήματα κατά 
της περιουσίας» αποτελούσαν τμήμα 
της αντίστασης στην εξαθλίωση και την 
αποστέρηση. Ήταν φαινόμενα που πή-
ραν μαζικές διαστάσεις. Αν πιστέψουμε 
τα παράπονα των αρχόντων της εποχής, 
παντού υπήρχαν ορδές πλάνητων που 
άλλαζαν πόλεις, περνούσαν τα σύνορα, 
κοιμόντουσαν στις θημωνιές ή συνω-
στίζονταν στις πύλες των πόλεων, ένα 
τεράστιο πλήθος ανθρώπων που ζούσε 
τη δική του διασπορά και για δεκαετίες 
ξέφευγε από τον έλεγχο των αρχών. 
[…] Είχε ξεκινήσει και οργανωνόταν 
μια απόπειρα μαζικής απαλλοτρίωσης 
και επανοικειοποίησης των κλεμμένων 
κοινοτικών αγαθών. […] Επιζητώντας την 
κοινωνική πειθαρχία, εξαπολύθηκε μια 
επίθεση εναντίον κάθε μορφής συλλο-
γικής κοινωνικότητας και σεξουαλικότη-
τας, που συμπεριλάμβανε τα αθλήματα, 
τα παιχνίδια, τους χορούς, τις ολονυκτίες, 
τα πανηγύρια και άλλες ομαδικές τελε-
τουργίες που πρόσφεραν δεσμούς και 
αλληλεγγύη μεταξύ των εργατών. […] 
Αυτό που διακυβευόταν ήταν η αποκοι-
νωνικοποίηση ή η αποσυλλογικοποί-
ηση της αναπαραγωγής του εργατικού 
δυναμικού, όπως και η απόπειρα να επι-
βληθεί μια παραγωγικότερη χρήση της 
σχόλης. […] Η φυσική περίφραξη, που 
συντελέστηκε με την ιδιωτικοποίηση της 
γης και τους φράχτες στις κοινές γαίες, 
ενισχύθηκε από μια διαδικασία κοινω-
νικής περίφραξης, με την αναπαραγωγή 
των εργατών να περνάει από τον ανοιχτό 
χώρο στο σπίτι, από την κοινότητα στην 
οικογένεια, από τον δημόσιο χώρο (τα 
κοινά, την εκκλησία) στον ιδιωτικό.*

Μέσα από το επιχείρημά της, η Federici 
στρέφεται με συνέπεια στην ιστορική 
θηριωδία που ήταν τα κυνήγια μαγισσών 
ως την πρωτεύουσα μορφή της κατα-
στροφής της δύναμης των γυναικών και 
τη μετέπειτα συσσώρευση των σωμάτων 
τους ως αναπαραγωγικών μηχανών. 

Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι τον 16ο 
και 17ο αιώνα μια συλλογική αφήγηση 
κυκλοφορούσε με σκοπό να υποδαυ-
λίσει την παράνοια και τον ζήλο με τον 
οποίο κατηγορούσαν τις μάγισσες ως 
δολοφόνους παιδιών. Κοινές αντιλήψεις 
έλεγαν ότι οι μάγισσες, παριστάνοντας 
ότι είναι θεραπεύτριες, εισέρχονταν στα 
σπίτια των εργοδοτών τους και θυσίαζαν 

τα παιδιά τους στον Διάβολο. Σε καιρούς 
όπου κράτη και οικογένειες ασχολούνταν 
όλο και περισσότερο με τη μείωση του 
πληθυσμού, αυτός ο φόβος οδήγησε σε 
ένα τεράστιο μίσος ενάντια σε όσες κα-
τηγορούνταν για μαγεία. Εδώ βλέπουμε 
την εμφάνιση της πρωταρχικότητας του 
Παιδιού ως κυβερνόντος συμβόλου της 
ιδεολογικής και υλικής αναπαραγωγής 
της ταξικής κοινωνίας. Οι μάγισσες, και οι 
μεσαιωνικές γυναίκες πιο ευρέως, μπο-
ρούν επομένως να τοποθετηθούν μέσα 
στη δομική κατηγορία της queerness που 

παρατάσσει ο Edelman: στην κατηγο-
ρία εκείνων που αρνούνται την υπο-
δούλωση στο μέλλον με τη μορφή του 
Παιδιού. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, αν 
και η Federici το αναφέρει μόνο σε μια 
υποσημείωση, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη 
συσχέτιση μεταξύ μαγείας και queerness, 
και ότι αμέτρητοι κουήρ βρήκαν τον 
θάνατο κατά τη διάρκεια των κυνηγιών 
μαγισσών.

Η Federici το ισχυρίζεται λέγοντας

[…] η υποδούλωση των γυναικών στην 
τεκνοποιία […] οι μήτρες τους έγιναν δη-
μόσια επικράτεια [ελέγχονταν από τους 
άντρες και το κράτος] και η τεκνοποιία 
ετέθη άμεσα στην υπηρεσία της καπιτα-
λιστικής συσσώρευσης […] ο Μαρξ δεν 
αναγνώρισε ποτέ ότι η τεκνοποιία θα 
μπορούσε να αποτελεί πεδίο εκμετάλ-
λευσης και, άρα, πεδίο αντίστασης. Δεν 
φαντάστηκε ποτέ ότι οι γυναίκες θα μπο-
ρούσαν να αρνηθούν να αναπαράγουν, 
ή ότι μια τέτοια άρνηση θα μπορούσε να 
αποτελεί μέρος της ταξικής πάλης. […] 
[να] απεργήσουν οι γυναίκες από το να 
κάνουν παιδιά.

Το τυφλό σημείο στη σκέψη του Μαρξ 
πρέπει να παραμείνει παρόν στην κριτική 
μας του αναπαραγωγικού μελλοντισμού 
και της κοινωνικής τάξης τους. Είναι 
χρήσιμο να εξετάσουμε τις στιγμές όπου 
οι άνθρωποι ηθελημένα αντιστέκονταν 
στην αναπαραγωγή της κοινωνίας μέσα 
από την αφαίρεση των σωμάτων τους 
από το ρεύμα της μελλοντικότητας. Είναι 
πλέον προφανές πως στην ιστορική 
στιγμή που περιγράφεται στον Κάλιμπαν 
η κυριολεκτική άρνηση να δημιουργή-
σεις παιδιά ήταν μια πρακτική αντίστασης 
στην κυριαρχία των σωμάτων από το 
κράτος. Αυτή η σωματική αντίσταση και 
άρνηση είναι ζωτική ακόμα και σήμε-
ρα, αλλά ο σύγχρονος αγώνας μας δεν 
είναι ένας αγώνας που εξαπολύεται 
αποκλειστικά ενάντια στην απαίτηση να 
παράγεις πραγματικά παιδιά. Ερχόμα-

“Εδώ, βλέπουμε 
την εμφάνιση της 

πρωταρχικότητας του 
Παιδιού ως το κυβερνών 
σύμβολο της ιδεολο-
γικής και υλικής ανα-
παραγωγής της ταξικής 
κοινωνίας. Οι μάγισ-
σες, και οι μεσαιωνικές 
γυναίκες πιο ευρέως, 
μπορούν επομένως να 
τοποθετηθούν μέσα στη 
δομική κατηγορία της 
queerness που παρα-
τάσσει ο Edelman: η 
κατηγορία εκείνων που 
αρνούνται την υποδού-
λωση στο μέλλον με τη 
μορφή του Παιδιού.



στε σε σύγκρουση με το σύμβολο του 
Παιδιού του οποίου τα ενδιαφέροντα 
και του οποίου το πρόσωπο κυβερνά τις 
επιχειρήσεις της πολιτικής και όλων των 
πολιτικών υποκειμένων. Ένα διαφορε-
τικό είδος απεργίας θα είναι απαραίτητο 
για να αρνηθούμε τη φαντασιακή δύναμη 
του Παιδιού.

Μια άλλη χρήσιμη κριτική που στρέ-
φει η Federici ενάντια στον Μαρξισμό 
είναι ότι, από την πλευρά των γυναικών, 
είναι αδύνατον να ισχυριστεί κανείς ότι ο 
καπιταλισμός υπήρξε ποτέ προοδευτικός 
ή απελευθερωτικός. Ισχυρίζεται ότι αν 
κατανοήσουμε ότι η ταξική κοινωνία 
αναδύθηκε μέσα από τη σφαγή χιλιάδων 
γυναικών και την ανάπτυξη των σωμά-
των τους ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες 
της βιομηχανίας, τότε πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε ότι ο καπιταλισμός σήμαινε οι-
κουμενικά υποβάθμιση και εκμετάλλευ-
ση για τις γυναίκες. Το ότι ο καπιταλισμός 
σημαίνει εκμετάλλευση είναι κάτι γνωστό. 
Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα συνδέεται 
με την ανάλυσή μας, γιατί συγκεκριμένα 
καταγγέλλει και αντικρούει την τελεολο-
γία (συγκεκριμένα τη μαρξιστική, η οποία 
όμως υιοθετείται και από πολλές άλλες 
ιδεολογίες) που λέει ότι ο καπιταλισμός 
ήταν μια αναγκαία στάση στον δρόμο 
για την ουτοπία. Απορρίπτοντας αυτή 
την προοδευτική ιδεολογία, η Federici 
θεμελιωδώς αμφισβητεί την αφηγημα-
τική σταθερότητα του αναπαραγωγικού 
μελλοντισμού, ο οποίος μας διαβεβαιώ-
νει ότι η ιστορία μάς κατευθύνει προς τον 
παράδεισο, ότι η τωρινή διευθέτηση δεν 
είναι παρά ένα βήμα σε αυτή τη διαδρομή.

Αν πρόκειται να καταλάβουμε 
πλήρως γιατί το σύμπλεγμα του Παι-
διού, το πολιτικό, και ο αναπαραγωγικός 
μελλοντισμός έχουν περιπλεχθεί σε 
τόσο καταπιεστικές συνθήκες, θα ήταν 
χρήσιμο για μας να αναλύσουμε τις 
συγκεκριμένες δυναμικές του καπιταλι-
σμού καθώς εξελίχθηκε μέσα από την 
αντεπανάσταση των τελευταίων αρκετών 
δεκαετιών. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί 

να θεωρήσουμε το ίδιο το κεφάλαιο μια 
δύναμη που αποικίζει τη ζωή και την 
ξαναφτιάχνει κατ’ εικόνα του. Για αυτό, 
θα στραφούμε στο έργο του Jacques 
Camatte στο δοκίμιό του «Ενάντια στην 
Εξημέρωση»:

Η βιομηχανία του μέλλοντος έχει γίνει 
επιτέλους ανεξάρτητη και έχει λάβει μια 
τεράστια έκταση. Το κεφάλαιο εισέρχεται 
σε αυτό το νέο πεδίο και αρχίζει να το 
εκμεταλλεύεται, πράγμα που οδηγεί σε 
περαιτέρω απαλλοτρίωση ανθρώπων 
και σε ενίσχυση αυτής της εξημέρωσής 
τους. Αυτή η αντίληψη του μέλλοντος 
είναι αυτό που ξεχωρίζει το κεφάλαιο 
από όλους τους άλλους τρόπους παρα-
γωγής. Από τις πολύ αρχές η σχέση του 
κεφαλαίου με το παρελθόν ή το παρόν 
πάντοτε ήταν μικρότερης σημασίας από 
όσο η σχέση του με το μέλλον. Η μόνη 
πηγή ζωής του κεφαλαίου βρίσκεται στη 
συναλλαγή που διεξάγει με την εργατική 
δύναμη. Έτσι, όταν παράγεται υπερα-
ξία, είναι, ουσιαστικά, απλώς δυνητικό 
κεφάλαιο. Μπορεί να καταστεί ενεργό 
κεφάλαιο αποκλειστικά μέσα από μια 
συναλλαγή εις βάρος της μελλοντικής 
εργασίας. Με άλλα λόγια, όταν παράγεται 
υπεραξία στο παρόν, αποκτά υπόσταση 
μόνο αν η εργατική δύναμη μπορεί να 
εμφανιστεί ήδη διαθέσιμη στο μέλλον. 
Αν επομένως το μέλλον δεν βρίσκε-
ται εκεί, τότε το παρόν (και εφεξής το 
παρελθόν) καταργούνται: πρόκειται για 
απαξίωση μέσα από την απόλυτη απώ-
λεια της ουσίας. Ξεκάθαρα, λοιπόν, η 
πρώτη αποστολή του κεφαλαίου πρέπει 
να είναι η κυριαρχία του μέλλοντος ώστε 
να μπορεί να εξασφαλιστεί η ολοκλή-
ρωση της παραγωγικής διαδικασίας του. 
(Αυτή η κατάκτηση οργανώνεται από 
το πιστωτικό σύστημα). Επομένως, το 
κεφάλαιο έχει ουσιαστικά ιδιοποιηθεί 
τον χρόνο, τον οποίο πλάθει κατ’ εικόνα 
του ως ποσοτικό χρόνο. Ωστόσο, η πα-
ρούσα υπεραξία συνειδητοποιήθηκε και 
καταξιώθηκε μέσα από μια συναλλαγή 

ενάντια στη μελλοντική εργασία, αλλά 
τώρα, με την ανάπτυξη της βιομηχανίας 
του μέλλοντος, η τρέχουσα υπεραξία 
έχει καταστεί η ίδια ανοιχτή στην κεφα-
λαιοποίηση. Αυτή η κεφαλαιοποίηση 
απαιτεί τον προγραμματισμό του χρόνου 
και αυτή η ανάγκη εκφράζεται ως ένας 
επιστημονικός συρμός στη μελλοντολο-
γία. Εφεξής, το κεφάλαιο παράγει χρόνο. 
Από εδώ και πέρα, πού θα μπορούν τα 
άτομα να τοποθετούν τις ουτοπίες τους;

Κατά τη διάρκεια ζωής του Camatte, το 
έργο του «Ενάντια στην Εξημέρωση» 
αποτελεί σημείο καμπής της θεωρίας 
του από τον αριστερο-κομμουνισμό σε 
αντιλήψεις ενάντια στον πολιτισμό. Αυτό 
το απόσπασμα θα ενέπνεε αργότερα 
τεράστια επιρροή στην αγγλόφωνη αντι-
πολιτισμική θεωρία. Το επιχείρημά του 
είναι ότι η συγκεκριμένη, προσανατολι-
σμένη στο μέλλον, φύση του κεφαλαίου 
– η τάση του να συσσωρεύει το μέλλον 
– επέτρεψε στον καπιταλισμό να αναπτυ-
χθεί στην τερατωδία που είναι. Πέρα από 
την ιδιοποίηση της πραγματικής εργασίας 
ανθρώπινων όντων και της εμπορευ-
ματοποίησής της ως νεκρής εργασίας, 
ο Camatte ισχυρίζεται ότι το κεφάλαιο 
έχει αποικίσει τα ίδια τα ανθρώπινα όντα, 
συνιστώντας την ίδια την ύπαρξή τους 
και ξανά-κατασκευάζοντας ανθρώπινες 
σχέσεις στις κοινότητες του κεφαλαίου. 
Περιγράφει αυτή τη διαδικασία – την 
ανθρωπομορφοποίηση του κεφαλαίου – 
ως εξημέρωση. Με το να αποικίζει κάθε 
άποψη της ζωής μέσα στη βιομηχανική 
κοινωνία, το κεφάλαιο επομένως φτάνει 
να εξημερώνει το μέλλον των ατόμων 
τόσο όσο και το παρόν τους. Ο Camatte 
συνεχίζει:

Οι καθιερωμένες κοινωνίες που 
υπήρχαν σε προηγούμενους καιρούς 
κυριαρχούσαν στο παρόν και σε ένα 
μικρότερο βαθμό στο παρελθόν, ενώ 
το επαναστατικό κίνημα είχε για τον 
εαυτό του το μέλλον. Οι μπουρζουάδι-

κες επαναστάσεις και οι προλεταριακές 
επαναστάσεις όφειλαν να εγγυώνται την 
πρόοδο, αλλά αυτή η πρόοδος εξαρτιό-
ταν από την ύπαρξη ενός μέλλοντος που 
καταξιωνόταν σε σχέση με ένα παρόν 
και ένα παρελθόν που πρόκειται να 
καταργηθούν. Σε κάθε περίπτωση […] 
το παρελθόν παρουσιάζεται ενδεδυμένο 
στο σκότος, ενώ το μέλλον είναι μόνο 
αστραφτερό φως. Το κεφάλαιο έχει κα-
τακτήσει το μέλλον. Το κεφάλαιο δεν φο-
βάται τις ουτοπίες, εφόσον τείνει να τις 
παράγει. Το μέλλον είναι ένα πεδίο για 
την παραγωγή κέρδους. Για να παραχθεί 
το μέλλον, για να υπάρχει, οι άνθρωποι 
πρέπει τώρα να τεθούν υπό τους όρους 
μιας λειτουργίας μιας αυστηρά προκα-
θορισμένης διαδικασίας παραγωγής: 
πρόκειται για τον προγραμματισμό στον 
έσχατο βαθμό του...

Η κυριαρχία του παρελθόντος, του παρό-
ντος και του μέλλοντος προσφέρεται για 
την άνοδο μιας δομικής αναπαράστασης, 
όπου καθετί ανάγεται σε [έναν συνδυα-
σμό] κοινωνικών σχέσεων, παραγωγι-
κών δυνάμεων ή μυθικών memes και 
λοιπά, διατεταγμένων με τέτοιον τρόπο 
ώστε να βγάζουν νόημα ως μια ολότητα.

Αυτή η ολότητα είναι η κατάστασή 
μας. Η ιστορία είναι μόνο η καταγραφή 
αιώνων ήττας και θριάμβου του κεφαλαί-
ου πάνω στους νεκρούς. Το μέλλον είναι 
ένας ορίζοντας που κυριαρχείται από την 
αναπαράστασή του ως σφαίρα δυνατο-
τήτων επέκτασης και νέων τεχνολογιών. 
Και γύρω μας βρίσκονται οι αναρίθμητοι 
θεσμοί, τεχνολογίες και διαδικασίες που 
θα μας χρησιμοποιούσαν ως υποτακτικά 
εργαλεία για αυτή τη διαδικασία κυριαρ-
χίας. Έτσι περιγράφεται ο καπιταλισμός 
ως ολότητα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν 
επιχειρηματολογούμε απλώς ενάντια σε 
ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα, 
αλλά ενάντια στην ίδια τη βιομηχανική 
κοινωνία. Όχι υπέρ μιας συγκεκριμένης 
διαχείρισης των μέσων παραγωγής, αλλά 
εναντίον τους συνολικά.

Ότι το κεφάλαιο τώρα σχηματίζει τον 
ορίζοντα των ζωών μας είναι προφανές. 
Λέγοντας «no future» εννοούμε ότι το 
μόνο μέλλον που έχουμε μαίνεται στη 
θάλασσα, με τους ανέμους της κρίσης 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
που ξεδιπλώνεται να το χτυπούν διαρ-
κώς. Επισφαλής εργασία, ισόβια χρέη, 
η αδυνατότητα της σύνταξης, η ανάγκη 
να ξανακατασκευάζεις τον εαυτό σου 
διαρκώς μέσα από αμέτρητες τεχνι-
κές-του-εαυτού ώστε να θέσεις τον εαυ-
τό σου στην αγορά ως ένα σχετικά νέο 
εμπόρευμα, νοίκι, λογαριασμοί, πίστωση: 
τα γεγονότα της δικιάς μας καθημερι-
νής αναπαραγωγής μάς αναγκάζουν να 
πουλάμε διαρκώς, όχι μόνο τη σωμα-
τική μας ικανότητα, αλλά επίσης και το 
μέλλον μας. Κάθε φορά που προσφέρου-
με το σώμα μας σε μια ιατρική μελέτη, 
κάθε φορά που κάνουμε σεξεργασία ή 
εκτελούμε μια απάτη, στοιχηματίζουμε 
το μέλλον μας ενάντια στην τρομαχτική 
αποστολή να επιβιώσουμε ακόμα έναν 
μήνα στην κόλαση.

Οι αρχισυντάκτες της αντικρα-
τικής κομμουνιστικής επιθεώρησης 
«Endnotes» γράφουν στο δεύτερο τεύχος 
τους:

Η καπιταλιστική αυτο-διαιώνιση παρου-
σιάζεται ως αιωνιοποίηση, εμφανίζεται 
άπειρη, δίχως ένα υπερπέραν. Εφόσον 
αυτή η σχέση προβάλλει τον εαυτό της 
σε ένα δίχως όρια μέλλον, η επαναστα-
τική θεωρία αναγκαστικά ασχολείται με 
τη ρήξη, με μια διακοπή στην ίδια τη 
χρονικότητα της σχέσης.

Πώς θα ήταν μια τέτοια διακοπή; Πώς 
μπορούμε να φανταστούμε μια δύνα-
μη ικανή να μπλοκάρει την αστείρευτη 
ροή του χρόνου μέσα στο μέλλον; Ας 
επιστρέψουμε στον Edelman. Παραθέτει 
ένα απόσπασμα από μια εκστρατεία για 
έναν «νόμο για δικαιώματα γονέων» (μια 
πολιτική εκστρατεία που στοχεύει «στην 
ενδυνάμωση της οικογένειας»):

Είναι καιρός να συνταχθούμε και να 
παραδεχτούμε ότι η δουλειά που 
κάνουν οι γονείς είναι αναντικατάστατη – 
ότι, θρέφοντας εκείνα τα μικρά σώματα 
και καλλιεργώντας εκείνες τις μικρές 
ψυχές, δημιουργούν την αποθήκη του 
κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου 
που είναι τόσο απαραίτητο για την υγεία 
και τον πλούτο του έθνους μας. Με απλά 
λόγια, δημιουργώντας τις συνθήκες που 
επιτρέπουν στους γονείς να περιθάλ-
πουν τα παιδιά τους, θα εξασφαλίσουμε 
το συλλογικό μας μέλλον.

Ο Edelman συνεχίζει αναλύοντας την 
εκστρατεία:

Αγνοήστε για μια στιγμή αυτό που 
απαιτεί να αποκαλείται διαφάνεια αυτής 
της έκκλησης. Αγνοήστε, επομένως, 
πόσο γρήγορα το γεμάτο πνεύμα όραμα 
των γονιών «θρέφοντας και μεγαλώνο-
ντας… μικρά σώματα… μικρές ψυχές» 
υποχωρεί μπροστά σε μια ρητορική που 
προσφέρει αντί για αυτό την πολύ πιο 
πραγματιστική (και πολιτικά επιτακτική) 
επένδυση στο «ανθρώπινο κεφάλαιο… 
απαραίτητο για την υγεία και τον πλούτο 
του έθνους μας». Αγνοήστε, με αυτόν 
τον τρόπο, πώς το απόσπασμα ορίζει 
ξανά εκείνες τις ανθρώπινες «ψυχές» 
ως «κεφάλαιο» [και] μας καλεί να «πε-
ριθάλψουμε» αυτούς τους «κεφαλαιο-
ποιημένους» ανθρώπους ακριβώς στον 
βαθμό που έρχονται να ενσαρκώσουν 
αυτό το εκ τούτου εξανθρωπισμένο 
«κεφάλαιο». Αγνοήστε όλα αυτά και πάλι 
θα έμενε κάποιος κατάπληκτος ανακα-
λύπτοντας ότι μόνο η πολιτική παρέμ-
βαση θα «επιτρέψει… στους γονείς να 
περιθάλψουν τα παιδιά τους» έτσι ώστε 
να «εξασφαλίσουμε το συλλογικό μας 
μέλλον» – ή να εξασφαλίσουμε… ότι το 
παρόν μας πάντα θα είναι υποθηκευ-
μένο σε ένα φαντασιακό μέλλον εις το 
όνομα του πολιτικού «κεφαλαίου» που 
εκείνα τα παιδιά πρόκειται επομένως να 
έχουν γίνει.



Και έτσι η ιδεολογία του αναπα-
ραγωγικού μελλοντισμού έρχεται και 
βραχυκυκλώνει μέσα στο πλαίσιο του 
προσανατολισμένου στο μέλλον καπι-
ταλισμού. Η πλήρης ισχύς της πολιτικής 
και συμβολικής τάξης τίθεται μέσα στην 
ώθηση για αναπαραγωγή – να αναπα-
ραχθεί το Παιδί. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι 
η συνεχώς επεκτεινόμενη έκταση του 
κεφαλαίου διεκδικεί το μέλλον και ακόμα 
και τις ψυχές αγέννητων ακόμα παι-
διών. Το κεφάλαιο πρέπει να συνεχίσει 
να επεκτείνεται, και μπορεί να το κάνει 
αυτό μόνο οικειοποιούμενο το μέλ-
λον του καθενός μας, και ακόμα και το 
μέλλον των παιδιών που θα μπορούσαμε 
κάποτε να έχουμε. Και η ώθηση προς 
τα εμπρός του αναπαραγωγικού μελλο-
ντισμού πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό 
του, να εξευρίσκει διαρκώς θυσίες στην 
ατελεύτητη διαδικασία της εξημέρωσης 
όπου το κεφάλαιο τελικά καταλαμβάνει 
όλη τη ζωή. Το κεφάλαιο είναι το μέλλον 
μας. Κι όμως, δεν υπάρχει μέλλον. Μέσα 
σε αυτή την αντίθεση – την επέκταση του 
κεφαλαίου σε όλες τις όψεις της ζωής 
ενάντια στην αδυνατότητα να ζήσεις μια 
ζωή εντός του καπιταλισμού – πρέπει 
να προσανατολίσουμε τη μελέτη μας και 
να μιλήσουμε θεωρητικά για το πώς θα 
μπορούσαμε να διακόψουμε την αέναη 
διαιώνιση της παρούσας τάξης.

Για να το κάνουμε αυτό, φυσι-
κά, απαιτείται ένας οξύς σκεπτικισμός 
προς τη φαντασίωση του μέλλοντος. Ο 
Edelman:

Ίσως θέλουμε να πιστεύουμε ότι με 
υπομονή, με εργασία, με γενναίες συ-
νεισφορές σε ομάδες πολιτικής πίεσης 
ή γενναία συμμετοχή σε ακτιβιστικές 
ομάδες ή με γενναίες δόσεις νομικής 
γνώσης και εκλογικής φινέτσας, το μέλ-
λον θα έχει μια θέση για εμάς – μια θέση 
στο πολιτικό τραπέζι που δεν θα πρέπει 
να είναι εις βάρος των θέσεων που 
αναζητούμε στο κρεβάτι, στο μπαρ ή 
στα λουτρά. Αλλά δεν υπάρχουν κουήρ 

σε αυτό το μέλλον όπως δεν μπορεί να 
υπάρξει μέλλον για τους κουήρ, επιλεγ-
μένοι καθώς είναι να φέρουν τα άσχημα 
νέα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καν 
μέλλον… Ότι το μέλλον δεν είναι τίποτα 
παρά μια παιδιάστικη υπόθεση, ξανα-
γενημμένο κάθε μέρα για να αποκρύ-
πτει τον τάφο που χάσκει μέσα από το 
δίχως ζωή γράμμα, παρασύροντάς μας, 
παγιδεύοντάς μας στον ιστό αράχνης της 
πραγματικότητας.

Αυτή η πίστη που δείχνει ο Edelman σε 
ένα μέλλον για τους κουήρ καταδείχτηκε 
πιο πρόσφατα από την εκστρατεία «It 
Gets Better», μια σειρά από viral βίντεο 
στο youtube που απευθύνονται στους 
κουήρ νέους, τα οποία τους υπόσχονται 
ότι η ζωή μπορεί να γίνει καλύτερη αν 
απλώς έχουν αρκετή υπομονή. Διασημό-
τητες, πολιτικοί και κάθε λογής άνθρω-
ποι συντάχθηκαν για να προασπίσουν το 
όμορφο αναπόφευκτο ενός καλύτερου 
μέλλοντος. Η αντίδραση της εκστρατείας 
εμπρός στην πολύ πραγματική θηριω-
δία των αυτοκτονιών κουήρ εφήβων 
είναι απλά να απωθεί τη θηριωδία και 
να ενθαρρύνει το ακροατήριό της να 
υποκύψει υπομονετικά στη συνεχιζόμενη 
μιζέρια. Προσπαθώντας να αποκρούσει 
τον θάνατο, αποκρούει τη ζωή, αντι-
καθιστώντας την με θυσία και αναμονή 
για ένα καλύτερο μέλλον. Η εκστρατεία 
υπόσχεται έναν κόσμο εκπλήρωσης που 
υπάρχει πέρα από τον εφιάλτη του λυ-
κείου, κι όμως κάπως για κάποιον λόγο 
αποτυγχάνει να αναφέρει τους εφιάλτες 
που ξυπνάνε: του χρέους, της δουλειάς, 
της οικογένειας, της ασθένειας, της κα-
τάθλιψης και του άγχους που το μέλλον 
ασφαλώς και θα εξασφαλίσει.

Από αυτά τα βίντεο το πιο χυδαίο 
και ίσως το πιο χαρακτηριστικό είναι μια 
πρόσφατη κυκλοφορία από το Αστυ-
νομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο που 
απεικονίζει κουήρ αστυνομικούς να 
λένε τις ιστορίες με το coming out τους 
και να διαβεβαιώνουν τους θεατές για 

το καλύτερο μέλλον που έρχεται. Μαζί 
με αυτές τις διαβεβαιώσεις, επιπλέον 
ικετεύουν την κουήρ νεολαία να καλέσει 
το αστυνομικό τμήμα αν βρίσκεται σε 
ανάγκη, δηλώνοντας ότι «[τα πράγματα] 
θα γίνουν καλύτερα, και μέχρι να γίνουν, 
θα είμαστε εδώ για εσένα».

Το μέλλον θα συνεχίσει το, σαν 
φάντασμα, θέαμά του, υποσχόμενο 
λύτρωση κι όμως συνεχώς αναβάλ-
λοντας την ικανοποίησή της. Όσο πιο 
πολύ προχωρούμε μέσα στο μονοπάτι 
του, τόσο πιο μακριά θα είμαστε από την 
ουτοπία με την οποία μας εμπαίζει. Θα 
φτάνουμε σταθερά εκεί που φανταστή-
καμε ότι θα μας πήγαινε το μέλλον, για να 
ανακαλύψουμε μονάχα ότι η έρημος της 
σύγχρονης ζωής συνεχίζει να εκτείνεται 
προς κάθε κατεύθυνση – ότι το πέρασμα 
του χρόνου συνεχίζει να μας παραδίδει 
εκ νέου σε μια καθαρή επανάληψη του 
ίδιου: την ίδια εκμετάλλευση, αποξένω-
ση, κατάθλιψη, έλλειψη νοήματος. Αν 
η queerness πρόκειται να είναι το όπλο 
μας, πρέπει φανατικά να αποφύγουμε 
οποιαδήποτε τάση προς τον αναπαρα-
γωγικό μελλοντισμό που θα στόμωνε τα 
στιλέτα μας. Πρέπει να αρνηθούμε τους 
θεσμούς του μέλλοντος, είτε είναι λύκεια 
είτε αστυνομικά τμήματα, οι οποίοι 
προκαλούν διαρκώς δυστυχία στο παρόν 
μας. Αν πρόκειται να παύσουμε τη συσ-
σώρευση προς τον ουρανό της στοίβας 
των κουήρ σωμάτων που θυσιάζονται 
στον βωμό του μέλλοντος, πρέπει να 
σιωπήσουμε τη χορωδία του it-gets-
better και να επιτεθούμε, εδώ και τώρα, 
σε οτιδήποτε την κάνει ανυπόφορη.

Αν ο σκοπός μας είναι να συμμε-
τέχουμε στην εξέγερση ενάντια στην 
εξημέρωση και στη μελλοντικότητα του 
κεφαλαίου, δεν πρέπει να μας εξαπατούν 
οι φευγαλέες ουτοπίες του αναπαραγω-
γικού μελλοντισμού. Αντίθετα, πρέπει να 
τοποθετηθούμε εντός του παρόντος και 
να εξερευνήσουμε διεξοδικά τις μεθό-
δους του σαμποτάζ, της διακοπής, της 
απαλλοτρίωσης και της καταστροφής 



που αρνούνται την κυριαρχία της μελλο-
ντικότητας. Ή, όπως το θέτει ο Edelman:

Αν η μοίρα του queer είναι να καταστεί 
η μοίρα που κόβει το νήμα της μελλοντι-
κότητας […], τότε η μόνη αντιθετική θέση 
στην οποία θα μπορούσε ποτέ να οδη-
γήσει η queerness μας θα εξαρτιόταν 
από το αν θα πάρουμε στα σοβαρά τη 
θέση της ενόρμησης θανάτου την οποία 
καλούμαστε να μορφοποιήσουμε και αν 
θα επιμείνουμε, ενάντια στη φανατική 
θρησκεία του Παιδιού και της πολιτικής 
τάξης που επιβάλλει, ότι εμείς, όπως 
κατέστησε σαφές ο Guy Hocquenghem, 
«δεν είμαστε το σημαίνον αυτού που θα 
μπορούσε να καταστεί μια νέα μορφή 

‘κοινωνικής οργάνωσης’», δεν στοχεύ-
ουμε σε ένα νέο είδος πολιτικής, μια 
καλύτερη κοινωνία, ένα πιο λαμπρό 
αύριο, εφόσον όλες αυτές οι φαντασι-
ώσεις αναπαράγουν το παρελθόν, μέσα 
από την εκτόπιση, με τη μορφή του 
μέλλοντος. Επιλέγουμε, αντίθετα, να 
μην επιλέγουμε το Παιδί, ως εικόνα 
πειθάρχησης του φαντασιακού παρελ-
θόντος ή ως τόπο ταύτισης μέσα από 
την προβολή με ένα πάντοτε αδύνατο 
μέλλον. Η queerness που προτείνουμε, 
με τα λόγια του Hocquenghem, «αγνοεί 
τη διαδοχή των γενεών ως σταδίων 
στον δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Δεν 
γνωρίζει τίποτα για τη θυσία σήμερα για 
χάρη των μελλοντικών γενεών […] ξέρει 
ότι ο πολιτισμός και μόνο είναι θνητός.» 
Κι ακόμα: αντλεί ευχαρίστηση από αυτή 
τη θνητότητα ως άρνηση οποιουδήποτε 
θα αυτοκαθοριζόταν, ηθικά, ως υπέρ-
μαχος της ζωής. Εμείς είμαστε που 
πρέπει να θάψουμε το υποκείμενο στο 
ομοιάζον με τάφο κοίλωμα του σημαί-
νοντος, εκφέροντας επιτέλους τις λέξεις 
για τις οποίες καταδικαζόμαστε είτε τις 
πούμε είτε όχι: ότι εμείς προάγουμε τις 
εκτρώσεις, ότι το Παιδί ως έμβλημα της 
μελλοντικότητας πρέπει να πεθάνει, ότι 
το μέλλον είναι μια απλή επανάληψη 
και τόσο θανάσιμο όσο και το παρελθόν. 

Η queerness μας δεν έχει τίποτα να 
προσφέρει σε ένα Συμβολικό που ζει 
αρνούμενο αυτήν την ανυπαρξία παρά 
μόνο μια επιμονή που τρυπά το φαντα-
σιακό παραπέτασμα της μελλοντικότητας, 
που συντρίπτει την αφηγηματική χρονι-
κότητα με την πάντα εκρηκτική δύναμη 
της ειρωνείας. Και επομένως, αυτό που 
είναι το πιο queer σε εμάς, το πιο queer 
μέσα μας, το πιο queer σε πείσμα ημών, 
είναι αυτή η προθυμία να επιμένουμε 
δίχως αντικείμενο – να επιμένουμε ότι 
το μέλλον πρέπει να σταματήσει εδώ.

Ονομάζοντας το ακατονόμαστο
Μια κρίσιμη έννοια στο σχέδιο του 
Edelman είναι ο όρος «κατάχρηση». Η 
κατάχρηση μπορεί να οριστεί είτε ως η 
χρήση ενός όρου για να ονοματίσει κάτι 
που δεν μπορεί να ονοματιστεί ή ως η 
κακή χρήση μιας λέξης για να περιγραφεί 
κάτι. Για τον Edelman, κάθε χρήση της 
λέξης κουήρ είναι πάντα μια κατάχρη-
ση, καθώς  λανθασμένα δίνει όνομα 
στο ακατονόμαστο. Αυτή η έννοια είναι 
ένα εργαλείο για την κριτική όλων των 
πολιτικών και θεωρητικών διαδικασι-
ών που επιβεβαιώνουν μια κατηγορία 
ταυτότητας στη θέση του ακατονόμαστου 
σχεδίου μας. Για τον Edelman, το θεμε-
λιώδες ακατονόμαστο είναι η ενόρμηση 
θανάτου: η κατάλυση του πολιτισμού, και 
η δική μας κατάλύση, που πάλλεται μέσα 
στο υπάρχον. Λέει ότι «ακριβώς επειδή 
είναι ακατονόμαστη με όλα τα νοήματα 
που μπορεί κανείς να δώσει σε αυτό το 
όνομα, είναι συγγενής με την πεμπτουσία 
του ακατονόμαστου, με άλλα λόγια με 
τον θάνατο». Παρόλο που θα μπορού-
σαμε να εντοπίσουμε τις ακατονόμαστες 
ενορμήσεις και τα σχέδιά μας διαφορε-
τικά, είμαστε αναγκασμένοι να έρθουμε 
αντιμέτωποι με την πολιτική λογική της 
κατάχρησης και να αντιμετωπίσουμε την 
παρόρμηση να δώσουμε ένα όνομα – κι 
επομένως μια εκπροσώπηση και μια 
πολιτική – σε αυτό που είναι ουσιαστικά 

άλεκτο στις ζωές μας.
Το επιχείρημα του Edelman στρέ-

φεται συγκεκριμένα ενάντια στην Judith 
Butler και το πρόγραμμά της για μια 
ριζοσπαστική συμπερίληψη. Ενάντια στην 
Butler, υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες 
να νομιμοποιηθεί και να συμπεριληφθεί 
οποιοδήποτε υποκείμενο μέσα στην πο-
λιτική πρέπει πάντοτε να αποτυγχάνουν. 
Ενώ θα μπορούσε κανείς να αγωνίζεται 
για τη συμπερίληψη μιας συγκεκριμένης 
κατάχρησης η οποία ονομάζει το αντι-
κοινωνικό κενό, αυτό το κενό παραμένει 
άθικτο, και ένα άλλο όνομα πρέπει να του 
δοθεί. Ο αναγκαίος Άλλος της κοινω-
νικής τάξης δεν μπορεί να καταργηθεί 
μέσα από την προσανατολισμένη στο 
ρεφορμισμό ενσωμάτωση κάθε διαδοχι-
κού άλλου εντός του προγράμματος των 
πολιτικών εκπροσώπησης. Ένας άλλος 
Άλλος πρέπει να εγερθεί για να καλύψει 
το κενό. Η κοινωνία θα εντοπίσει ένα 
άλλο εχθρικό υποκείμενο προς πειθάρ-
χηση και καταστροφή.

Ενάντια στην Butler και στις αντιλή-
ψεις της περί κοινωνικής δικαιοσύνης, ο 
Edelman ισχυρίζεται:

Προσηλωμένη καθώς είναι στην κατα-
ληπτότητα ως διευρυνόμενο ορίζοντα 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, η Butler 
θα επιβεβαίωνε «τη δική μας δύναμη» 
να επαναδιατυπώσουμε μέσω της 
κατάχρησης τους νόμους που είναι 
υπεύθυνοι για αυτό που εύστοχα καλεί 
«ηθικοποιημένο σεξουαλικό τρόμο» μας. 
Μια τέτοια επαναδιατύπωση, ισχυρίζεται, 
θα γινόταν μέσα από το επαναλαμβανό-
μενο σκάνδαλο με το οποίο το ακατο-
νόμαστο παρόλα αυτά καταφέρνει να 
ακουστεί διαμέσου του δανεισμού και 
της εκμετάλλευσης των ίδιων των όρων 
που προορίζονται εξασφαλίζουν τη σι-
ωπή του. Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει ότι 
το ακατονόμαστο σκοπεύει, πάνω από 
όλα, να μιλήσει, ενώ ο Lacan ισχυρίζε-
ται […] κάτι ριζοσπαστικά διαφορετικό: 
ότι το σεξ, ως «δομική ανολοκλήρωση 

της γλώσσας είναι αυτό το οποίο δεν 
επικοινωνεί τον εαυτό του, αυτό το 
οποίο καθιστά το υποκείμενο άγνωστο». 
Το δίχως άλλο, όπως μας βοηθά να 
δούμε η Butler, οι νόρμες της κοινωνι-
κής τάξης όντως αλλάζουν μέσα από την 
κατάχρηση, κι εκείνοι που κάποτε ήταν 

διωκόμενοι ως μορφές ηθικοποιημένου 
σεξουαλικού τρόμου μπορεί να ανταλ-
λάξουν τους κρύους και σκοτεινούς 
τάφους τους για μια θέση στη δημόσια 
σκηνή. Αλλά αυτή η αναδιανομή των 
κοινωνικών ρόλων δεν σταματά την πο-
λιτισμική παραγωγή μορφών […] που θα 
φέρουν το βάρος της ενσάρκωσης ενός 
τέτοιου ηθικοποιημένου σεξουαλικού 
τρόμου. Διότι εκείνος ο ίδιος ο τρόμος 
επιβιώνει των ανταλλάξιμων μορφών 
που τον ενσαρκώνουν στον βαθμό 
που αποκρίνεται σε κάτι μέσα στο σεξ 
που είναι εκ φύσεως ακατονόμαστο: το 
Πραγματικό της σεξουαλικής διαφοράς.

Για τον Edelman, η queerness είναι το 
άλεκτο που διαφεύγει της ικανότητας 
να ονομάζεται: «η queerness ως όνομα 
μπορεί κάλλιστα να ενισχύει τη συμβολι-
κή τάξη της ονοματοδοσίας, αλλά ονομα-
τίζει αυτό που αντιστέκεται, ως σημαίνον, 
να απορροφηθεί μέσα στη φαντασιακή 
ταυτότητα του ονόματος». Κι έτσι αυτή η 
κριτική της ονομάτισης και της ακόλου-

θης συμπερίληψης των παρεκκλίνοντων 
υποκειμένων πρέπει να αμφισβητήσει 
τις δομές που παράγουν κανονιστικά και 
παρεκκλίνοντα υποκείμενα από την αρχή. 
Ο αγώνας μας δεν μπορεί να είναι υπέρ 
της μιας ή της άλλης ταυτότητας, αλλά 
μάλλον ενάντια στις αναπαραστατικές 
πολιτικές της Ταυτότητας συνολικά.

Ο Edelman:

Στον υπεύθυνο φορέα για την πραγμα-
τοποίηση της καταστροφής τους έχουν 
δοθεί πολλά ονόματα: […] παγκόσμια 
εξολόθρευση νοήματος […] νεκρο-
θάφτες της κοινωνίας […] οτιδήποτε 
απαγορεύει στους γονείς να περιθάλ-
πουν τα παιδιά τους […] ομοφυλόφιλοι 
[…] η ενόρμηση θανάτου και το Πραγ-
ματικό της jouissance […] Συνεπώς [η 
queerness] μπλέκει αυτές τις απειλές 
στον αναπαραγωγικό μελλοντισμό. Κα-
μία πολιτική κατάχρηση, όπως αυτή που 
προτείνει η Butler, δεν θα μπορούσε να 
προλάβει την ανάγκη να συγκροτήσει, 
επομένως, μια τέτοια κατηγορία [της 
queerness]. Γιατί, όπως ισχυρίζεται η 
Butler, ακόμα κι αν η πολιτική κατάχρη-
ση μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια 
του χρόνου όσους ανήκουν σε αυτήν 
την κατηγορία, η ίδια η κατηγορία […] 
συνεχίζει να ορίζει τη θέση όσων αρ-
νούνται την καταληπτότητα.

Κι έτσι, η ερώτηση που τίθεται αφορά την 
άρνηση της καταληπτότητας. Οι σύγχρο-
νες μορφές εξουσίας έχουν καταργήσει 
τη σιωπή που κάποτε συνόδευε τις σκο-
τεινές άλεκτες επιθυμίες της queerness 
και της καταστροφής. Η δύναμη της 
βιοπολιτικής δημοκρατίας δεν έγκειται 
στην απαγόρευση της ομιλίας, αλλά 
ακριβώς στο να μας κάνει να μιλάμε,. Οι 
cybernetic σχέσεις διαβεβαιώνουν ότι 
καθένας από εμάς ως ομιλόν υποκείμε-
νο έχει τη δυνατότητα να ονομάζει τον 
εαυτό του, να αισθητικοποιεί τον εαυτό 
του, να παραθέτει μπλογκ και κοινωνικά 
δίκτυα και avatars για να εκπροσωπεί 

τον εαυτό του. Η σύγχρονη λειτουργία 
της εξουσίας μπορεί να γίνει αντιληπτή 
ως μια ατελεύτητη κίνηση προς την κα-
ταληπτότητα – μια κίνηση που μετατρέ-
πει αυτά που ήταν τυφλά σημεία σε νέα 
υποκείμενα προς εμπορική προώθηση. 
Σε νέες ταυτότητες προς επιτήρηση.

Γινόμαστε αιχμάλωτοι του κράτους 
κάθε φορά που κάνουμε τους εαυτούς 
μας καταληπτούς. Είτε είναι απαίτηση, 
είτε πολιτικό υποκείμενο, είτε επίσημη 
οργάνωση, κάθε καταληπτή μορφή μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί, να αναπαρασταθεί 
ή να εξοντωθεί.

Το πρόγραμμά μας πρέπει να συνε-
χίσει με την αναγνώριση του παραδόξου 
ότι το να καθίσταται καταληπτό – ακόμα 
κι από εμάς, ακόμα και σε εμάς – αποτε-
λεί την ήττα του. Πρέπει να αδράξουμε 
τη δυνατότητα μιας ζωής που να μην 
είναι περιορισμένη ούτε να έχει παρα-
χθεί μέσω της πανταχού παρουσίας 
του κεφαλαίου και του κράτους. Ακρι-
βώς λόγω του γεγονότος ότι οι λέξεις 
αποτυγχάνουν να την περιγράψουν και 
τα προγράμματα αποτυγχάνουν να την 
επιφέρουν, μπορούμε και καταλαβαίνου-
με αυτή τη ζωή. Ως τέτοια, κάθε επιταγή 
να χωρέσουμε αυτό το άλεκτο πρόγραμ-
μα σε λέξεις πρέπει να γίνει κατανοητή 
ως ένας συμβιβασμός αυτού που πρέπει 
να είναι ένα πρόγραμμα δίχως συμ-
βιβασμούς. Δεν υπάρχει γλώσσα που 
να μπορεί να κάνει τις προθέσεις μας 
κατανοητές στην κοινωνική τάξη. Κάθε 
κίνηση προς μια τέτοια καταληπτότητα 
θα ήταν προδοσία του συγκεκριμένου 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα του σχεδίου 
μας ενάντια σε εκείνη την κοινωνική 
τάξη.

Ο Camatte επεξηγεί αυτό το σημείο:

Αυτή είναι η επανάσταση της ίδιας της 
ζωής, η αναζήτηση για έναν άλλο τρόπο 
ζωής. Ο διάλογος θα έπρεπε να περι-
στρέφεται μόνο γύρω από τα σχέδια και 
τις ιδέες για την πραγμάτωση αυτής της 
επιθυμίας. Κανένας διάλογος δεν μπορεί 

“Και επομένως αυτό 
που είναι το πιο 

queer σε εμάς, το πιο 
queer μέσα μας, το πιο 
queer σε πείσμα ημών, 
είναι αυτή η προθυμία 
να επιμένουμε μη μετα-
βατικά – να επιμένουμε 
ότι το μέλλον πρέπει να 
σταματήσει εδώ.



να λάβει χώρα μεταξύ της κοινωνικής 
τάξης και εκείνων που πρόκειται να 
την ανατρέψουν. Αν ο διάλογος ακόμα 
θεωρείται μια δυνατότητα, τότε αυτό 
θα ήταν ένδειξη ότι το κίνημα παρα-
παίει. Κάτω από την επιφάνεια όλων 
αυτών βρίσκεται ένα φοβερά σημαντικό 
φαινόμενο: κάθε ανθρώπινη ζωή από 
την αρχή της ανάπτυξής της μέσα στην 
καπιταλιστική κοινωνία έχει υποβληθεί 
σε μια εξαθλίωση. Κι ακόμα περισσό-
τερο, η καπιταλιστική κοινωνία είναι 
ένας θάνατος οργανωμένος σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής. Εδώ το ζήτημα 
δεν είναι ο θάνατος ως εξάλειψη της 
ζωής, αλλά ο θάνατος-μέσα-στη-ζωή, ο 
θάνατος με όλη την ουσία και τη δύναμη 
της ζωής. Το ανθρώπινο ον είναι νεκρό 
και δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
μια τελετουργία του κεφαλαίου […] αλλά 
σε εκείνα τα πλήθη αυτάρεσκων εφη-
συχασμένων τύπων, που επιβιώνουν 
με μάταια δράματα και φαντασιώσεις, 
αυτή η απαίτηση, αυτή η παθιασμένη 
ανάγκη, απλά δείχνει παράλογη ή, στην 
καλύτερη, ένας παράδεισος που είναι εξ 
ορισμού μη προσβάσιμος.

Κι έτσι, μια queerness που αντιτίθεται 
στην κοινωνία πρέπει να ενσαρκώνει 
την ενόρμηση θανάτου αυτού που έχει 
γίνει θάνατος-μέσα-στη-ζωή, την εγγενή 
άρνηση της κοινωνικής τάξης που 
στηρίζεται στη χρήση της ζωής για τους 
σκοπούς της. Σε αυτό το πρόγραμμα, δεν 
έχουμε τίποτα να κερδίσουμε μιλώντας 
τη γλώσσα των υπάρχοντων δομών 
εξουσίας, ή εκφράζοντας απαιτήσεις 
προς τις υπάρχουσες δομές εξουσίας. 
Είναι συγκεκριμένα η ικανότητα αυτών 
των δομών να περιλαμβάνουν τον αντα-
γωνισμό που κάνει την καταληπτότητα 
συνώνυμη με την ανάκαμψη.

Ο Edelman επιστρέφει στην Butler:

Δεν είναι απορίας άξιο, λοιπόν, που η 
ανατρεπτική πράξη της, η επαναδιατύ-
πωση της νόρμας, ενώ υπόσχεται να 

ανοίξει αυτό που η Butler αποκαλεί ένα 
ριζοσπαστικά νέο πεδίο για το ανθρώπι-
νο, μας επιστρέφει αντ’ αυτού σε οικείες 
μορφές ενός ανθεκτικού φιλελεύθερου 
ουμανισμού του οποίου το σύνθημα 
στην πορεία πάντα ήταν και εδώ παρα-
μένει «το μέλλον».

Αλλά τι θα γινόταν αν δεν ήταν; Τι θα 
γινόταν […] αν όλοι εκείνοι οι καταδι-
κασμένοι σε οντολογική παύση εξαιτίας 
των μη αναγνωρίσιμων και, συνεπώς, μη 
βιώσιμων ερώτων τους, αρνούνταν την 
καταληπτότητα, αρνούνταν να φέρουν 
[τους εαυτούς τους], καταχρηστικά, 
εντός στρατηγικής του μελλοντικού νοή-
ματος – ή αν αρνούνταν, ακριβέστερα, να 
αποτάξουν το νόημα που προσκολλάται 
σε εκείνες τις κοινωνικές ταυτότητες που 
η καταληπτότητα περιφρονεί […] ;

Αυτοί οι [κουήρ] θα επέμεναν στη 
μη καταληπτότητα του ακατάληπτου, στο 
εσωτερικό όριο της σημασίας και στην 
αδυνατότητα να μετατραπεί η απώλεια 
του Πραγματικού σε κέρδος με νόημα 
στο Συμβολικό χωρίς το επίμονο υπό-
λειμμά του: το αναπόφευκτο Πραγματικό 
της ενόρμησης θανάτου. Ως ενσάρκωση 
της ακαταληπτότητας, φυσικά, πρέπει να 
κουκουλώσουν αυτά που εκθέτουν, κα-
θιστάμενοι, ως μορφές για αυτό, τα μέσα 
της προφανούς υποταγής στο νόημα. 
Αλλά εκεί που η Butler […] συντελεί στη 
λογική της καταληπτότητας του μελλο-
ντισμού αναζητώντας μόνο να διευρύνει 
την εφικτή απόσταση από εκείνα που 
μας επιτρέπει να αδράξουμε, εκεί που 
κινείται διαμέσου του μέλλοντος προς τη 
διεξαγόμενη νομιμοποίηση της κοινωνι-
κής μορφής μέσα από την αναγνώριση 
που λέγεται ότι παρέχει «οντολογική 
βεβαιότητα και αντοχή» [queerness], αν 
και προορίζεται, φυσικά, να αξιώνεται για 
καταληπτότητα, συναινεί στη λογική που 
το καθιστά μια μορφή για αυτά των οποί-
ων το νόημα δεν μπορεί ποτέ να αδράξει. 
Εξευτελισμένα, εναγκαλίζεται τον εξευ-
τελισμό ως την ατελείωτη επιμονή του 

πραγματικού που το συμβολικό ποτέ δεν 
θα κατέχει ως νόημα τώρα ή στο μέλλον.

Εδώ, ο Edelman επικαλείται τη 
λακανική αντίληψη του Πραγματικού, ή 
αυτού που ξεφεύγει από την άρθρωση 
μέσα από συμβολικές κατασκευές. Το 
Πραγματικό είναι το απερίγραπτο και 
ακατονόμαστο χαρακτηριστικό της απτής 
εμπειρίας μας. Το Πραγματικό είναι ο 
πυρήνας της εξέγερσης, της απόλαυ-
σης, της συνωμοσίας και της χαράς που 
συνιστά το πρόγραμμά μας και το οποίο 
συνεχώς διαφεύγει της αναπαραστά-
σεως από πολιτικούς ή της επιτήρησης 
από αστυνομικά συστήματα. Αντίθετα, η 
καταληπτότητα προσφέρει δύο επιλογές: 
νομιμοποίηση και δημοκρατική συμπερί-
ληψη, ή απονομιμοποίηση και καταστολή. 
n

* Silvia Federici «Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα – Γυναίκες, 
σώμα και πρωταρχική συσσώρευση» μετάφραση: 
Ίρια Γραμμένου, Λία Γυιόκα, Παναγιώτης Μπίκας, 
Λουκής Χασιώτης, Εκδόσεις των Ξένων, 2011

FUCK
THEM
AND

THEIR
LAW



ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Έφηβοι ξανθοί και μελαχρινοί, ωραίοι 
και λιγότερο ωραίοι, μην ακούτε πια τα 
δόλια λόγια των αστικών φαντασμά-
των της ηθικής και του θανάτου. Στο 
εξής τα παιχνίδια σας ας γεμίσουν απο 
γέλια χαράς και ερωτικούς ψιθύρους, οι 
καυγάδες σας ας μετατραπούν σε χάδια 
και ζευγαρώματα κάθε είδους. Αντί να 
ριχτείτε μόνοι σας στους καμπινέδες 
των γυμνασίων, οργανώστε τεράστια 
δίκτυα ηδονής. Οργανώστε συλλογικές 
κραιπάλες, οργιαστικές εκδηλώσεις και 
σεξουαλικές εξεγέρσεις ενάντια στους 
κήρυκες της εγκράτειας, του μίσους και 
του πολέμου. Κι εσείς, παιδαγωγοί και 

ενήλικες, μάθετε το γρηγορότερο στα 
παιδιά να χρησιμοποιούν στο σώμα τους 
όλες τις δυνατότητες ηδονής, βοηθήστε τα 
να κορέσουν τα πάθη τους. Αφήστε τους 
ευνούχους να ξεροκαταπίνουν τα σάλια 
τους, να εκδηλώνουν το μίσος τους για 
την απόλαυση και να παράγουν τις συλ-
λογικές σφαγές, τους πολέμους.

Παιδιά, έφηβοι, νέοι! Ας αποκατα-
στήσουμε τον νομο της απόλαυσης και 
του έρωτα! Ας εξεγερθούμε σεξουαλικά!

Οι νέοι δεν θέλουν πια τον πόλεμο και 
τον θάνατο. Το να είσαι 21 χρονών, ση-
μαίνει ότι αγαπάς τη ζωή, τον έρω-
τα, την απόλαυση. Ο Ντεμπρέ θέλει να 

διαστρεβλώσει τις επιθυμίες τους, στρέ-
φοντάς τες προς τη φασιστική και φιλο-
πόλεμη ανδροπρέπεια, προς τη λατρεία 
της ιεραρχίας και της καταπίεσης των 
«ισχυρών» επί των «αδυνάτων».

Ας προετοιμαστούμε για τη σεξουαλική 
εξέγερση!

Θέλουν να μας πάνε στον στρατό για να 
μας αποκλείσουν από την απόλαυση της 
ζωής!

Κάτω οι δολοφόνοι του έρωτα, 
κάτω οι ευνουχιστές της ηδονής!

F.H.A.R. – ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, ΓΑΛΛΙΑ 1977
ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΓΚEΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΜΠΑΝΑΝΕΣ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1980
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: «ΠΟΥΣΤΡΙΞ», ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997»



Είσαι πάλι μπροστά μου 
Άλλη μια βραδιά
Μα απόψε γλυκέ μου
Θα σ’ το πω καθαρά

Τέρμα πια τα παιχνίδια
Και οι αναβολές
Αφού ξέρω πως και συ το θες
Ξέχνα τις ενοχές

Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι
Κάνε ένα βήμα κι εσύ
Μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται
Και φεύγει η λογική

Μην αλλάζεις το θέμα
Άσε πια τις ντροπές
Τώρα βράζει το αίμα
Δεν ακούω τι λες

Τέρμα πια τα παιχνίδια
Δώσ’ μου την αφορμή
Ό,τι θέλω εγώ κι ό,τι θες εσύ
Θα το βρούμε μαζί

Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι
Κάνε ένα βήμα κι εσύ
Μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται
Και φεύγει η λογική

ΜΗΝ
ΑΝΤΙ-
ΣΤΕΚΕΣΑΙ



ΔΥΟ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΜΕ ΡΕΤΣΙΝΕΣ
Όταν βρίσκεσαι μέσα μου, θέλω να με φιλάς.

Όταν με πιλατεύεις, χάιδευέ με.
Θέλω να νιώθω τη στοργή σου όταν με πονάς.

Η ΠΙΟ ΖΟΡΙΚΗ 
ΓΚΟΜΕΝΑ 

ΕΒΕΡ
Μια μέρα του 1997 μπήκα στο IRC να 
ψωνιστώ. Αλλά για αλλαγή, δεν μπήκα 
στο κανάλι #gayhellas αλλά σε ένα άλλο 
που είχε μέσα κανονικούς, άντρες και 
γυναίκες. Εγώ ήθελα να μιλήσω με άντρα 
και αποφάσισα ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να το κάνω αυτό είναι να είμαι γυναί-
κα, και μάλιστα είπα ότι με λένε Χριστίνα.
Σύντομα βρέθηκα να μιλώ με έναν τύπο 
που μέσα στις συστάσεις μου έδειξε ότι 
είναι λέει αναρχικός, έχει μηχανή (μιλάμε 
για ΧΤ, όχι παπάκι και αηδίες) και μου 
φάνηκε αρκετά αλητήριος, κοντολογίς 
μου άρεζε.

Δυσκολευόμουν πολύ να του μιλήσω 
διότι δεν ήξερα να κάνω την γκόμενα, 
δεν ήξερα τι να πω και το αποτέλεσμα 
ήταν να αναλάβει την πρωτοβουλία αυ-
τός και να με ανακρίνει. Πολύ σύντομα, 
με ρώτησε για τα ενδιαφέροντά μου, και 
του απάντησα νεφελωδώς ότι είναι ποικί-
λα, πολλά και διάφορα. Δεν πτοήθηκε και 
επέστρεψε με ένα αίτημα για παράδειγμα, 
να του πω δηλαδή τι έκανα χτες.

Επιτέλους, αυτή ήταν μια ερώτηση 
που μπορούσα να απαντήσω πανεύκολα 
γιατί «χτες» ήταν μια συναρπαστική μέρα. 
Του είπα λοιπόν ότι πήγα σε μια συναυλία 
πανκ στον πορνοσινεμά «Ελλήσποντος» 
όπου εκεί με εντόπισε μια τσογλανοπα-
ρέα από κάτι γνωστούς που είχαν φέρει 
ένα καφάσι κρύες ρετσίνες και αρχίσαμε 
κατευθείαν τον διαγωνισμό ρετσίνας, 
δηλαδή ποιος θα πιει τις πιο πολλές πριν 
τα παίξει. Σε κάτι τέτοια είμαι μανούλα· 
κατέβαζα τα μπουκάλια το ένα μετά το 
άλλο σαν να ήταν νεράκι και ποιος τη 
χέζει και τη συναυλία. Ήμουν σε εξαι-
ρετική φόρμα. Μετά θυμάμαι σκοτάδι 
κι όταν άνοιξα τα μάτια, η συναυλία είχε 
τελειώσει, ο κόσμος είχε φύγει κι εγώ 

κοιτόμουν χάμου εμπρός από το στέητζ. 
Πήγα να σηκωθώ να φύγω πριν παγιδευ-
τώ στα έγκατα του πορνοσινεμά, αλλά 
διαπίστωσα ότι είναι απολύτως αδύνατον 
να σταθώ στα πόδια μου. Έκανα την 
ανάγκη φιλότιμο και μπουσουλώντας 
ανέβηκα τον διάδρομο της πλατείας, τα 
σκαλιά, πέρασα μπροστά από τα άδεια 
ταμεία και έσκασα έξω στο χάος της 
οδού Αγγελάκη. Η πρώτη μου σκέψη 
ήταν να μπουσουλήσω μέχρι Ναυαρίνου 
και να τσακωθώ για την εγκατάλειψη, 
αλλά είχα σαφή συναίσθηση της χαμη-
λής διαπραγματευτικής ισχύος που είχα 
λόγω της κατάστασής μου. Έτσι, κίνησα 
προς τα πάνω, Συντριβάνι και Καμάρα, 
σκοπεύοντας να πάρω κάποιο ταξί να 
πάω σπίτι. Όταν όμως διαπίστωσα ότι πιο 
σίγουρο ήταν πως θα με πατούσαν, αυτο-
κίνητα ή άνθρωποι, παρά θα με μάζευαν, 
έκανα μεταβολή, οπισθοχώρησα και 
άρχισα να κατεβαίνω στα τέσσερα όλη 
την Αγγελάκη. Είχα φτάσει στο σημείο 
που όχι δεν με ένοιαζε που με έβλεπε 
κόσμος σε αυτή την κατάσταση, αλλά 
δεν το σκεφτόμουν καν. Ήθελα να πάω 
να καβατζωθώ σε κάτι σκιερά πάρκα 
στο τέλος της οδού μέχρι να ξενερώσω 
ή να ξεράσω, αλλά δεν γνωρίζω αν το 
κατάφερα ποτέ. Όταν ξανάνοιξα τα μάτια 
μου, βρισκόμουν στο κρεβάτι μου, στο 
δωμάτιό μου μην έχοντας ιδέα ποιος με 
πήγε ως εκεί. Γενικά, το περνάω εύκολα 
το χανγκόβερ, γι’ αυτό τώρα είμαι φρέ-
σκια-φρέσκια και κάθομαι και σου μιλάω.

Η απάντηση στην επική αφήγηση της 
βραδιάς μου ήταν απόλυτη σιωπή και για 
αρκετά λεπτά. Άρχισαν να με ζώνουν τα 
φίδια. Μήπως δεν μιλάνε έτσι οι γκόμε-
νες; Μήπως κατάλαβε ότι είμαι άντρας; 
Αλλά και τι να πω; Με τη φίλη μου τη 
Χριστίνα ήμουνα (που της είχα κλέψει το 
όνομα) κι αυτή τα ίδια ρεζιλίκια έκανε. 
Μα, επιτέλους, τι πρέπει να κάνω κι εγώ 
ως γυναίκα;

Ακολούθησε κι άλλη σιωπή που το 
μόνο που κατάφερε ήταν να μου φέρει 
ντροπή και να μου κοκκινίζει τα μάγουλα.

Και μετά, εμφανίστηκε στο τερματικό 
η απάντηση: «Αύριο, θα περάσω να σε 
πάρω βόλτα με τη μηχανή. <σιωπή> Χρι-
στίνα, είσαι η πιο ζόρικη γκόμενα έβερ».

Είμαι, η σκύλα.

ΔΕΝ ΣΚΑΕΙ ΤΟ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Ήμουνα πιτσιρίκος και μαζί με άλλα δυο 
κωλοπαιδάκια τριγυρνούσαμε στους 
δρόμους με τα ερημόσπιτα εκεί πέριξ 
του «Μύλου». Είχαμε μαζί μας ρετσίνες 
και καπνίζαμε μάγκικα τα πρώτα μας 
τσιγάρα. Ξάφνου, βρεθήκαμε με άδεια 
μπουκάλια εμπρός από έναν μεγάλο τοί-
χο που μπροστά του είχε μια έκταση με 
θάμνους και αγριόχορτα. Ο πιο όμορφος 
και τσαμπουκαλής από εμάς στάθηκε 
κοιτώντας τον τοίχο, ζυγιάστηκε και αμό-
λησε το μπουκάλι που έσκασε θριαμβευ-
τικά πάνω στο ντουβάρι. Σειρά πήρε ο 
δεύτερος, που έριξε κι αυτός τη ρετσίνα 
του και με ένα μεγαλειώδες «τσαφφ» 
έγινε θρύψαλα. Μέσα στις θριαμβευτικές 
ιαχές, ήρθε η δική μου σειρά, αμόλησα 
το μπουκάλι, χτύπησε ψόφια τον τοίχο 
με τον κώλο, άφησε έναν κούφιο ήχο και 
μετά γλίστρησε άθικτο προς τα αγριόχορ-
τα κάτω. Σταματήσαμε να φωνάζουμε 
και, σιωπηλοί, πήραμε τον δρόμο του 
γυρισμού. Είχα ντραπεί τόσο πολύ που 
νομίζω ότι ακόμα ντρέπουμαι.



ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΝΩ

«Πηγαίνω θέατρο για να δω τον 
εαυτό μου πάνω στη σκηνή […] 

τέτοιον που δεν θα μπορέσω – ή δεν θα 
τολμήσω – να τον δω ή να τον ονει-
ρευτώ, και που ωστόσο ξέρω πως έτσι 
είναι», γράφει μεταξύ άλλων ο Ζενέ στο 
κείμενό του «Πώς παίζονται οι Δούλες».

«Οι Δούλες» σκηνοθετήθηκαν για 
πρώτη φορά το 1947 από τον Λουί Ζουβέ 
στο θέατρο Ατενέ με γυναικεία διανομή. 
Επρόκειτο όμως για μια παραχώρηση 
απλώς που έκανε ο Ζενέ στον Ζουβέ, 
γιατί όπως υποστηρίζει ο ίδιος: «Αν 
ήμουν υποχρεωμένος να παρουσιάσω 
ένα θεατρικό έργο στο οποίο θα υπήρχαν 
γυναικείοι ρόλοι, θα απαιτούσα αυτοί οι 
ρόλοι να παιχτούν από εφήβους, πράγμα 
που θα υπενθύμιζα στο κοινό, με μια τα-
μπέλα καρφωμένη δεξιά ή αριστερά του 
σκηνικού σ’ όλη τη διάρκεια του έργου». 
Με αμιγώς ανδρική διανομή ανέβηκαν 
στο θέατρο «Νέες Μορφές», λοιπόν, «Οι 
Δούλες», την 1η Νοεμβρίου [1997] όπου 
και θα παίζονται ως τις 19 Δεκεμβρίου.

Δύο υπηρέτριες αγαπούν και ταυτό-
χρονα μισούν την κυρία τους. Με ανώ-
νυμα γράμματα έχουν καταγγείλει τον 
εραστή της τελευταίας στην αστυνομία. 
Μαθαίνοντας πως πρόκειται να αφεθεί 
ελεύθερος λόγω αμφιβολιών, και επο-
μένως ότι η προδοσία τους θα αποκαλυ-
φθεί, προσπαθούν για μια ακόμη φορά 

να σκοτώσουν την κυρία, αποτυγχάνουν, 
θέλουν να αλληλοσκοτωθούν. Τέλος, η 
μία αυτοκτονεί και η άλλη, μεθυσμένη 
από δόξα, προσπαθεί με τη μεγαλοπρέ-
πεια στη συμπεριφορά και τα λόγια, να 
αρθεί στο ύψος της εξαίσιας μοίρας που 
την περιμένει.

Ναι, εξαίσιας! Γιατί σημαίνει κατά-
κτηση της αγιότητας. «Η αγιότητα είναι 
ο σκοπός μου», ομολογεί ο Ζενέ στο 
«Ημερολόγιο ενός κλέφτη», όμως μόνο 
μέσα στην κόλαση, εφόσον «αγιότητα 
σημαίνει να διακινδυνεύεις τον πόνο. Ν’ 
αναγκάζεις τον διάβολο να γίνει Θεός. Να 
πετυχαίνεις την καθιέρωση του κακού». 
Αν τώρα λάβουμε υπόψη μας και την 
ταύτιση της αγιότητας με την ομορφιά και 
την ελευθερία, εύκολα συνάγεται το παι-
χνίδι ή η άρση των ορίων μεταξύ «είναι» 
και «φαίνεσθαι», μεταξύ της πραγμα-
τικότητας και της φαινομενικότητας, 
του καλού και του κακού, της κόλασης 
και του παραδείσου, της ομορφιάς και 
της ασχήμιας, του εγκλεισμού και της 
ελευθερίας. Ξεκινώντας τη ζωή του ως 
έκθετο βρέφος, βιώνοντας επομένως 
«σύμφυτη» την απόρριψή του από τον 
Θεό, όταν μάλιστα συνειδητοποιεί την 
ομοφυλοφιλία του, οδηγείται ο Ζενέ ν’ 
αντιστρέψει τους όρους, να επαναπροσ-
διορίσει τα σύμβολα και από απόρριμα 
να γίνει ο εκλεκτός, από καταραμένος, 

ευλογημένος, από κολασμένος, άγιος: 
«Κυρίως […] θέλω να είμαι άγιος, επειδή 
η λέξη σημαίνει την κορυφαία βαθμίδα 
όπου φτάνει ο άνθρωπος, και θα κάνω 
το παν για να καταλήξει η ζωή μου σ’ 
αυτήν«. Φθάνοντας στα βάθη αυτού που 
οι άλλοι αποκαλούν «κοινωνικό βόρβο-
ρο«, ο ίδιος νιώθει να καθαίρεται, αφού 
κάτι απαιτεί την τέλεια αυταπάρνηση, 
να θυσιάσει ό,τι σπουδαιότερο έχει, την 
περηφάνια του.

Η τραγωδία ενός καταραμένου; 
Μπορεί – για τους άλλους. Για ’κείνον 
όμως είναι η στιγμή ενός εκλεκτού. «Η 
τραγωδία είναι μια χαρούμενη στιγμή […] 
Αν είναι να τραβήξει ο ήρωας προς τον 
θάνατο που είναι μια λύση αναγκαία, […] 
τότε πηγαίνει να τον συναντήσει με καρ-
διά χαρούμενη, όπως θα πήγαινε να βρει 
την πιο άψογη, δηλαδή την πετυχημένη, 
τελείωση του εαυτού του» («Το ημερο-
λόγιο ενός κλέφτη»). Εκμυστηρεύεται σ’ 
ένα γράμμα του προς τον Κώστα Ταχτσή: 
«Νοσταλγώ την Ελλάδα που εσείς τόσο 
μισείτε […] Ονειρεύομαι, και θα έκανα τα 
αδύνατα δυνατά, να ξαναζήσω εκεί και 
να δολοφονηθώ στην πατρίδα σας». 

Ομάδα Πρωτοβουλίας Ομοφυλόφιλων 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1997, 
στέκι Ιατρικής.

ΔΟΥΛΕΣ



Γεννήθηκα για να πονώ 
και για να τυραννιέμαι 

την ώρα που σε γνώρισα 
βαριά την καταριέμαι

Με πλήγωσες και δεν ξεχνώ 
που τόσο έχω κλάψει 
να γίνει η κατάρα μου 
φωτιά και να σε κάψει

Με πλήγωσες και δεν ξεχνώ 
που τόσο έχω κλάψει 
να γίνει η κατάρα μου 
φωτιά και να σε κάψει

Θα το φωνάξω σαν τρελή 
ο κόσμος να το μάθει

τα βάσανα που τράβηξα 
για σένα τα ’χω πάθει

να γίνει η κατάρα μου 
φωτιά και να σε κάψει 

Με πλήγωσες και δεν ξεχνώ 
που τόσο έχω κλάψει

Κι αν τώρα κάνω μια ζωή 
που πάντα τη μισούσα 
για όλα εσύ ευθύνεσαι 

που τόσο αγαπούσα

«Γεννήθηκα για να πονώ»
(Από Μαρίκα Νίνου)



Subboy25
Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου και απέκτησα αυτά τα περικάρπια. Είναι από πολύ χοντρό δέρμα 

και με κάτι τόκες και τρύπες και κρίκους να. Όταν τα φόρεσα, όσο πιο σφιχτά, στην τελευταία τρύπα, 
αισθάνθηκα να γεμίζω ρίγος. Σαν χαρά ένα πράγμα. Έκατσα στο γραφειάκι μου, στα σκοτεινά με ένα 
φωτάκι μόνο, κάπνιζα, έπινα, άκουγα κάτι πανκ κασέτες κι όλα ήταν πάρα πολύ κομπλέ. Νιώθω μια 
ικανοποίηση από τον συνδυασμό πόνου και τρυφερότητας, είμαι ήδη σίγουρος ποιόνε θέλω να κανονίσω 

φορώντας τα. Αν και είναι εξαρτήματα περιορισμού, φορώντας τα νιώθω μια ηλεκτρική ελευθερία να 
τσούζει στη σπονδυλική στήλη μου. Σίγουρα θα τα φορέσω σαν αξεσουάρ σε κάποιες βραδινές βόλτες  

– θα μου άρεζε να δω την πόλη με διεσταλμένες κόρες. ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΗ
Η ΨΥΧΗ,
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι



I WAKE UP AND 
SEE THE FACE  
OF THE DEVIL

Ήρθες το προηγούμενο βράδυ. Δεν σε περίμενα, μα ήρθες. Τα σωθικά σου είχαν 
σαπίσει, σκουλήκια έτρωγαν το πρόσωπό σου, μα εσύ μου χαμογέλασες – «εγώ 
είμαι, άγγελέ μου, εγώ είμαι, λατρεία μου». Άπλωσα το χέρι να σε αγγίξω, 
μα ένας παπάς με πρόλαβε και στάθηκε από πάνω σου – «Μετανοείς;». Έκανα 
ξόρκια για να τον διώξω, έμπηξα βελόνες σε κέρινες κούκλες, έκαψα μια τούφα 
από τα μαλλιά του, μουρμούρισα το Πάτερ Ημών ανάποδα, αλλά δεν μπόρεσα... 
«Μετανοείς; Μετανοείς;». Έξω χιονίζει, τα παιδιά ψέλνουν την «Άγια νύχτα» 
κάπως παράφωνα και ο παπάς έχει σκυλιάσει: «Μετανοείς; Μετανοείς;», ουρ-
λιάζει πια. Πάνω από το κρεβάτι σου βρόμικοι άγγελοι περιμένουν: «Μετανο-
είς; Μετανοείς;». Με κοιτάς με λατρεία, είσαι ο αδερφός μου, δεν το βουλώνεις 
παρά μιλάς μουρμουριστά, τόσο σιγανά που ίσα που σε ακούω. Μίλησέ μου, 
καρδιά μου, μίλα μου, ψυχή μου... «Τώρα με παίρνουν μακριά, κρυώνω... Κα-
τεβαίνω τα σκαλιά... Κρυώνω... Ένα πρόσωπο σκύβει από πάνω μου... Είναι ο 
Δικαστής μου...; Με βλέπει...»



ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ

Φοβάσαι…
τρέμεις…
ουρλιάζεις…
ο ιδρώτας ποτάμι…

Εφιάλτης στο μυαλό σου…
η αναζήτηση διεξόδου…
κανείς δεν υπάρχει…
κανείς δεν ακούει…

Μπροστά στην παράνοια
Κανείς δεν θυμάται το αίμα και τα δάκρυα
Κανείς δεν θυμάται το πόνο και τη θλίψη.

Οι κρύοι τοίχοι
η σιωπή και το σκοτάδι
η μοναξιά και η απελπισία
μηνύματα θανάτου…

Ο χρόνος τελειώνει
και το νήμα στενεύει
και οι σκιές ουρλιάζουν
«οι καλοί είναι ένοχοι»

GIFT GIVING: Η ΛΟΓΙΚΗ  
ΤΗΣ ΔΩΡΗΣΗΣ

Ο Pierre Bourdieu συνοψίζει μια θε-
μελιώδη διαπίστωση της αχανούς 
ανθρωπολογικής και φιλοσοφικής 

γραμματείας όσον αφορά τη δώρηση, 
όταν παρατηρεί ότι «το μείζων χαρα-
κτηριστικό της εμπειρίας του δώρου 
είναι, δίχως αμφιβολία, η ασάφειά του». 
Αυτή η ασάφεια βρίσκεται εν μέρει στη 
δύναμη του δώρου να δένει τον παρα-
λήπτη με τον δωρητή, να δημιουργεί μια 
εν δυνάμει κατάσταση χρέους. Όσο πιο 
μεγάλη η πράξη της γενναιοδωρίας, τόσο 
πιο μεγάλη η δύναμη επί του παρα-
λήπτη, ο οποίος ταυτόχρονα κερδίζει 
και χάνει σαν αποτέλεσμα. Πίσω από 
τη γενναιοδωρία του κληροδοτήματος 
μπορεί να κρύβεται μια επιθετικότητα 
που επιζητά να κυριαρχήσει, ή ακόμα και 
να σκλαβώσει, τον παραλήπτη. Κλασικά, 
αυτή η κάτω πλευρά της γενναιοδωρίας 
εμφανίζεται στο potlatch, το φεστιβάλ της 
ανταγωνιστικής δώρησης. Το δώρο που 
δεν μπορεί να ανταποδοθεί ικανοποιητι-
κά ενώνει τον δωρητή με τον παραλήπτη 
σε ένα δεσμό που μπορεί να φέρεται 
βαρέως ή επίσης να είναι επιθυμητός.

Η αμφισημία του δώρου, μαζί με 
την ασάφεια που έχει την ικανότητα να 
προκαλεί, είναι εγγεγραμμένες στην 
ιστορία του ίδιου του κόσμου. Στο 
Problems in General Linguistics, ο Emile 
Benveniste σημειώνει ότι, στις διάφορες 
ινδο-ευρωπαϊκές γλώσσες, το ρήμα 
δίνω «ήταν σημαδεμένο από μια παρά-
ξενη σημασιολογική ασάφεια» που του 
επέτρεπε να εκφράζεται από το αντίθετό 
του, όπως το ρήμα παίρνω. Ετυμολο-
γικά, το δώρο (gift) προέρχεται από το 
λατινικό dosis, που σημαίνει μια δόση 
δηλητηρίου (αυτό το μήνυμα διατηρείται 
πιο ανοιχτά στα γερμανικά, όπου το das 
Gift είναι το ουσιαστικό για το δηλητήριο). 
Σχολιάζοντας πάνω σε αυτό το αντιθετικό 

νόημα, ο Marcel Mauss ισχυρίζεται ότι 
«η συγγένεια του νοήματος που δένει το 
gift-δώρο με το gift-δηλητήριο είναι…
απλή να εξηγηθεί και φυσική». Ξεδιπλώ-
νει τον ισχυρισμό του αναφερόμενος 
στα συστήματα δώρων χαρακτηριστικά 
των πρώιμων γερμανικών κουλτούρων, 
υποστηρίζοντας ότι

Ο τυπικός φόρος τιμής για τους αρχαί-
ους Γερμανούς και Σκανδιναβούς είναι 
το δώρο του ποτού, της μπίρας. Στη Γερ-
μανία το δώρο par excellence είναι αυτό 
που κανείς χύνει… Μπορεί κανείς να δει 
ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την καλή ή 
κακή φύση των δώρων δεν θα μπορού-
σε να είναι πουθενά μεγαλύτερη παρά 
στην περίπτωση των εθίμων του είδους 
όπου τα δώρα αποτελούταν με συνέπεια 
ουσιαστικά από ποτά που τα έπαιρναν 
από κοινού, σε σπονδές που προσφέρο-
νταν ή που θα γίνονταν. Το ποτό-δώρο 
μπορεί να είναι ένα δηλητήριο. Ως αρχή, 
με την εξαίρεση κάποιου σκοτεινού 
δράματος, δεν είναι δηλητήριο. Αλλά 
πάντα μπορεί να γίνει.

Όταν το δώρο είναι υγρό προς κατανά-
λωση, η συμμετοχή σε αυτό περιλαμ-
βάνει – μαζί με τη θρέψη – το ρίσκο 
ότι μπορεί να είναι δηλητηριασμένο. Το 
ρίσκο βρίσκεται στο να μην ξέρεις αν 
το ζωτικό υγρό, που προσφέρεται στο 
πνεύμα της γενναιοδωρίας, είναι μολυ-
σμένο. Η τελετουργία του δώρου του να 
μοιράζεσαι σπονδές φωτίζει την τελε-
τουργική υποκουλτούρα του μοιράσμα-
τος του σπέρματος, του να το περνάς από 
στόμα σε στόμα και να το καταναλώνεις. 
Αυτά τα τελετουργικά καταγράφονται στη 
σειρά «D.O.C.» («Drunk on Cum») της 
Treasure Island Media, καθώς περι-
γράφονται οι άντρες που έχουν πάρει τσι-

μπούκι δεκάδες άλλους άντρες και έχουν 
εμποτιστεί με πολλαπλά φορτία σπέρ-
ματος σε μια συνεδρία. Παρόλο που το 
στοματικό σεξ γενικά θεωρείται «ασφα-
λέστερο σεξ» (αποτελεί οδό μετάδοσης 
χαμηλής πιθανότητας για τη μετάδοση 
του HIV), παραμένει στη μορφή της μέ-
θης μια ιδέα ότι κάποιος επηρεάζεται από 
αυτό που έχει καταναλώσει. Το να είσαι 
«πιωμένος από χύσια» σημαίνει να έχεις 
μεθύσει με ένα εν δυνάμει τοξικό υγρό.

Μια διπλή ετυμολογία συνδέει το 
δώρο με τον HIV. Δεν είναι μόνο ότι το 
δώρο (ιδιαίτερα σε υγρή μορφή) μπορεί 
να είναι δηλητηριώδες, αλλά επίσης ότι 
η λέξη ιός (virus) προέρχεται από τη Λα-
τινική λέξη για το δηλητήριο. Ο λατινικός 
virus προέρχεται από μια ινδο-ευρωπαϊ-
κή ρίζα που επίσης σημαίνει υγρό και μας 
δίνει τη λέξη viscous (ιξώδης). Κάθε άλλο 
παρά αντιφατικό άλμα, λοιπόν, η κωδικο-
ποίηση της υποκουλτούρας του ιού ως 
δώρου η οποία μπορεί να εξηγηθεί με 
αναφορά στη γλωσσολογική ιστορία – μια 
αλυσίδα από σημαίνοντα που συνθέτουν 
μέρος αυτού που θα έπρεπε να γίνει κα-
τανοητό ως ένα δεόντως μη προσωπικό 
ασυνείδητο. Στο ασυνείδητο, μπορεί να 
μην είναι δυνατόν να διακριθεί ένας ιός 
από ένα δώρο, όπως είναι συχνά αδύνα-
το, σε αυτή την κατάσταση, να διακρίνεις 
το θετικό από το αρνητικό. Ο Freud θέτει 
αυτό το σημείο στο σύντομο δοκίμιό του 
«Η αντιθετική σημασία των πρωτόγονων 
λέξεων»: δεν παραθέτει την περίπτωση 
του δώρου-δηλητηρίου ως παράδειγμα, 
αλλά όντως παρατηρεί ότι η ασυνείδητη 
ανικανότητα να διακριθεί το θετικό από 
το αρνητικό «είναι παρόμοια με μια ιδι-
ορρυθμία στις παλαιότερες γλώσσες που 
μας είναι γνωστές». Παρόλο που εμφανί-
ζεται να συζητά το ασυνείδητο μεμονω-
μένων ατόμων, στην πραγματικότητα ο 
Freud αντιλαμβάνεται από ένστικτο ένα 
απρόσωπο ασυνείδητο που εξαρτάται 
από τη γλωσσολογική διαμεσολάβηση. 
Όθεν η παρατήρηση του Lévi-Strauss, 
στο Introduction to the Work of Marcel 



ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Τώρα που ο πόνος γίνεται δάκρυα
Τώρα που το μίσος πιο πολύ φουντώνει
Τώρα που η αγάπη γίνεται πιο λίγη
Τώρα που η φιλία είναι ανύπαρκτη

Ζούμε στο σκοτάδι
Περιμένοντας τον θάνατο

Τώρα που η ζωή συνέχεια λιγοστεύει
Τώρα που η γη σιγά σιγά πεθαίνει
Τώρα που τα ζωά σταμάτησαν να παίζουν
Τώρα που όλα έχουν τελειώσει!

Mauss, ότι «είναι η γλωσσολογία, και συ-
γκεκριμένα η δομική γλωσσολογία, που 
μας έχει εξοικειώσει με την ιδέα ότι τα 
θεμελιώδη φαινόμενα της ψυχικής ζωής, 
τα φαινόμενα που τη διέπουν και την κα-
θορίζουν με τις πιο γενικές μορφές, είναι 
τοποθετημένα στο πεδίο της ασυνείδητης 
σκέψης. Το ασυνείδητο θα μπορούσε να 
είναι επομένως ο διαμεσολαβητικός όρος 
μεταξύ του εαυτού και των άλλων». Είναι 
αυτή η έννοια του ασυνείδητου ως κοι-
νωνικογλωσσολογικής διαμεσολάβησης 
που διακρίνει ο Lévi-Strauss στο έργο 
του Mauss για τη δώρηση.

Για τον Mauss, τα δώρα είναι 
παραδειγματικά εκείνα που διαμεσολα-
βούν σχέσεις μεταξύ ατόμων και μεταξύ 
ομάδων. Στην κλασική πραγματεία του 
για το θέμα, ο Mauss περιγράφει πώς 
οι μη σύγχρονες κοινωνίες οργάνω-
ναν κοινωνικές σχέσεις γύρω από το 
αμοιβαίο δόσιμο και τη λήψη δώρων 
κάθε είδους. Τέτοιες κουλτούρες έχουν 
οικονομίες δώρων (αντί για οικονομίες 
αγοράς) στις οποίες το δόσιμο συμβαίνει 
κυρίως μεταξύ ομάδων (φυλών, σογιών, 
οικογενειών), όχι μεταξύ ατόμων, και στο 
οποίο εμπλέκονται όλα τα πολιτισμικά 
μέλη και θεσμοί. Προβλέποντας τη δομι-
κή ανθρωπολογία, ο Mauss χαρακτήρισε 
το δόσιμο του δώρου ως ένα «απόλυτο 
κοινωνικό γεγονός», στον βαθμό που 
μέσα από αυτό «σε κάθε είδος θεσμού 
δίδεται έκφραση σε μία και ταυτόχρονη 
στιγμή – θρησκευτική, νομική και ηθική, 
οι οποίες σχετίζονται τόσο με την πολι-
τική όσο και με την οικογένεια. Παρο-
μοίως οι οικονομικοί [θεσμοί], ο οποίοι 
υποθέτουν ειδικές μορφές παραγωγής 
και κατανάλωσης». Από αυτή την οπτική, 
το δόσιμο δώρου αναπαριστά μια βάση 
για κοινωνική οργάνωση παρά απλά ένα 
σημάδι ατομικής επιθυμίας.

Ενσωματωμένη σε αυτή τη μορφή 
κοινωνικής οργάνωσης είναι η υπόθεση 
ότι οι δωρητές αποκτούν κύρος μέσα 
από το δόσιμό τους (όσο πιο πολύ δίνεις, 
τόσο ανώτερη η θέση σου), επιβάλλο-

ντας την ίδια στιγμή στους λήπτες την 
υποχρέωση να ανταποδώσουν. Το να 
δίνεις επομένως δεν σημαίνει να χάνεις 
αλλά να κερδίζεις, τόσο συμβολικά (με 
όρους κοινωνικής θέσης) όσο και υλικά 
(με όρους αγαθών και υπηρεσιών που τα 
δώρα σου αναμένεται να αποσπάσουν). 
Τον Mauss τον είχαν συνεπάρει ορισμέ-
νες ιθαγενείς αμερικάνικες κουλτούρες 
του Ειρηνικού, όπως οι Haïda, ο οποίοι, 
κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ανταγω-
νιστικού δοσίματος δώρων, ξεφορτώνο-
νταν ουσιαστικά από ό,τι κατείχε η φυλή. 
Όπως έχω δείξει, υπάρχει ένα επιθετικό 
κομμάτι στο δόσιμο δώρων που μετρι-
άζει τη γενναιοδωρία του, καθιστώντας 
την πρακτική επιρρεπή στην αμφιθυμία.

Για τις κουλτούρες που περιγρά-
φονται από τον Mauss, ο σκοπός του 
δοσίματος δεν είναι ούτε αλτρουϊστικός 
ούτε πλήρως ιδιοτελής. Αντίθετα, το κοι-
νωνικό κίνητρο που δίνει ζωή σε αυτούς 
τους περίπλοκους κύκλους δοσίματος 
και ανταπόδοσης είναι αυτό της αλλη-
λεγγύης: τα δώρα εγκαθιστούν κοινωνι-
κούς δεσμούς. Ενώνουν οικογένειες με 
συγγενικά δίκτυα. Και, γενικά, βοηθούν 
να χτιστούν συλλογικότητες. «Ένα δώρο 
που δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει την 
αλληλεγγύη είναι μια αντίφαση», εξηγεί η 
ανθρωπολόγος Mary Douglas. «Το δώρο 
[είναι] φορέας κοινωνικής συνοχής», επι-
βεβαιώνει ο Lewis Hyde. Εγκαθιστώντας 
σχέσεις αμοιβαιότητας, μια οικονομία 
του δώρου γεννά κοινωνικούς δεσμούς 
διαφορετικά από μια οικονομία της 
αγοράς: όταν κανείς αγοράζει ένα αγαθό, 
η συναλλαγή ολοκληρώνει τη σχέση, 
αλλά όταν κάποιος κάνει ένα δώρο, 
αυτός ή αυτή βάζει εμπρός έναν κύκλο 
ανταπόδοσης που συνεχίζει μετά την 
αρχική ανταλλαγή. Μέσα από την αρχή 
της ανταπόδοσης, ένα δώρο δημιουργεί 
ή σταθεροποιεί τη σχέση μεταξύ δω-
ρητή και λήπτη. Όπως το θέτει ο Hyde, 
προβλέποντας τέλεια την απέχθεια για 
προφυλακτικά της bareback υποκουλ-
τούρας, «στην ανταλλαγή αγαθών είναι 

λες και ο πωλητής και ο αγοραστής 
ήταν μέσα σε πλαστικές τσάντες – δεν 
υπάρχει καμία από την επαφή όπως στην 
ανταλλαγή δώρου». Το δόσιμο δώρου 
επομένως μπορεί να γίνει κατανοητό ως 
ένας στοιχειώδης τρόπος να σχετίζεσαι 
με άλλους, και είναι κρίσιμο στο επιχεί-
ρημά μου σχετικά με την υποκουλτούρα 
ότι το δόσιμο δώρου εγκαθιδρύει σχέσεις 
ειδικά συγγένειας.

Οι γκέι άντρες έχουν ανακαλύψει ότι 
ένα από τα πράγματα που μπορούν να 
κάνουν με τον HIV είναι να δημιουργούν 
αλληλεγγύη και να σχηματίζουν κοινό-
τητες. Η «bareback κοινότητα» δεν είναι 
απλά παράγωγο ή υποσύνολο της «γκέι 
κοινότητας», βασισμένη μόνο στη φαντα-
σιακή ταύτιση και τον συμβολικό δεσμό, 
εφόσον οι barebackers επανειλημμένα 
χαλυβδώνουν κοινοτικές σχέσεις μέσα 
από πράξεις ανταλλαγής του ιού. Η 
μετάδοση του HIV έχει το δυναμικό να 
δημιουργήσει κοινωνικούς δεσμούς που 
είναι και συμβολικοί και υλικοί. Το να 
είσαι μέλος είναι εγγεγραμμένο στο κορμί 
σαν τατουάζ. Κάποιοι barebackers έχουν 
οικειοποιηθεί το σύνθημα της εταιρί-
ας American Express – «Membership 
has its privileges» – για να αρθρώσουν 
το ανήκειν τους σε κάτι περισσότερο 
από μια φαντασιακή κοινότητα. Οι bug 
chasers πιστεύουν ότι το να είναι HIV 
θετικοί τους κάνει μέλη μιας συμμορίας. 
Αυτοί με τους οποίους μοιράζονται τον 
ιό ονομάζονται οι «bug brothers» τους. 
«Ήθελα να είμαι θετικός γιατί ήθελα να 
ανήκω», εξηγεί ένας νεαρός άντρας. 
Ερχόμενη σε αντίθεση με την εικόνα 
του ατόμου με AIDS ως ενός μοναχικού 
παρία, η εθελοντική ορομετατροπή έχει 
φτάσει να γίνεται αντιληπτή ως μια νέα 
βάση για σχηματισμό κοινότητας. Με τον 
τρόπο αυτό, το στίγμα που συσχετίζεται 
με τον HIV έχει εναγκαλιστεί ως σήμα 
τιμής.





ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΞΙΑ

Ακούγοντας τον θρήνο του άγριου ανέμου
ατέλειωτο το μίσος αιώνιο το πένθος
γκρίζος ορίζοντας θλιμμένος ουρανός
αδιέξοδα του σκότους ανατέλλει η βασιλεία

Ακούγοντας τους λύκους κάτω από το φεγγάρι
ουρλιαχτά του μίσους σημάδια του τέλους
φιγούρες στο κενό τον κύκλο συνεχίζουν
πιστοί στα δεσμά τους ζουν στην κόλαση τους

Τριγύρω τώρα όλα είναι σκοτεινά
παντού μοναξιά συντρίμμια και στάχτη
οι σταγόνες της βροχής τα δάκρυα της φύσης
ζεστή παρηγοριά στη θλίψη της ψυχής μου
μάταια η λύπη ψάχνει για διέξοδο
δεμένη με αλυσίδες παντού μ’ ακολουθεί

Αφήνω την ψυχή μου μακριά να ταξιδεύει
σε πράσινα λιβάδια που κανείς δεν έχει δει
η συντροφιά των ζώων το χαμόγελο του ήλιου
μια ατέλειωτη αίσθηση ζωής και ευτυχίας
κάπου όμως εδώ το όνειρο τελειώνει
και αρχίζει ο χρόνος για ένα θανάτο αργό

Ψάξε να βρεις τη ζωή που σου ανήκει
κάτω από τον ήλιο μακρυά από εδώ.

ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ 
ΤΟ ΝΟΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

Έλληνες επιστήμονες ισχυρίζονται 
εδώ και λίγους μήνες ότι έχουν 
στην κατοχή τους έναν άνθρωπο, 

οι παράξενες ιδιότητες του οποίου μπο-
ρεί να ανοίξουν το δρόμο για την απάντη-
ση αυτού του μεγάλου πανανθρώπινου 
ερωτήματος: την ύπαρξη ή όχι νοήματος 
στην εξέγερση.

Ο μυστηριώδης άντρας, Α.Μ., ετών 42, 
βρίσκεται εδώ και 3 χρόνια έγκλειστος 
στο άσυλο φρενοβλαβών «Παναγία 
Μυρτιδιώτισσα». «Στην αρχή νομίζαμε 
ότι πρόκειται για μια κοινότοπη ανίατη 
περίπτωση με βίαιο ιστορικό, καθώς μας 
συστήθηκε, εμφανώς ανήσυχος, διαβε-
βαιώνοντας πως γνωρίζει τα μυστικά 
του νοήματος της εξέγερσης. Τέθηκε 
αμέσως σε φαρμακευτική καταστολή και 
όταν έγινε πιο συνεργάσιμος αρχίσαμε 
κάποιες συζητήσεις μαζί του», θυμά-
ται ο Κ.Ρ., διευθυντής της πτέρυγας. 
«Μας έκανε εντύπωση ότι κουβαλούσε 
πάντα μαζί του ένα χρωματιστό κομμάτι 
χαρτί, που πίεζε έντονα όταν έπεφτε σε 
παραλήρημα. Όταν καταφέραμε να του 
το αποσπάσουμε, περιμέναμε να δούμε 
τον Χριστό ή κάποιον άγιο, αντ’ αυτού 
αντικρίσαμε μια γυμνή ανδρική μορφή». 
Χάρη στη χρονολόγηση με άνθρακα 
14 και εξελιγμένες φασματομετρικές 
μεθόδους, το χρωμοσκοπικό εργαστήριο 
του Α.Π.Θ. αποκατέστησε την εικόνα της 
μορφής στην εκτύπωση που χρονολο-
γείται πίσω στο 1992 με 1994 – πρόκειται 
δηλαδή για μια από τις πρώτες ιστορικά 
στην Ελλάδα εκτυπώσεις από το Internet.

Συνομιλώντας με τον Α.Μ., επιβεβαι-
ώθηκε ότι όντως η φωτογραφία ήταν 
εκτύπωση από τον πρώτο γυμνό άντρα 

που «κατέβασε» από το Internet πριν 25 
χρόνια. «Είναι το νόημα, είναι το νόημα, 
αυτός είναι το νόημα της εξέγερσης», 
μας εξηγεί χαρακτηριστικά. Οι αρμόδιοι 
γιατροί εμφανίζονται εξαιρετικά ανήσυ-
χοι, καθώς μια τέτοια ιστορία «θα μπο-
ρούσε να πυροδοτήσει παραληρηματικές 
καταστάσεις στον ευρύτερο πληθυσμό». 
«Η εύρεση ‘νοήματος’ σε εγγενώς 
α-νόητες καταστάσεις όπως ο έρωτας 
ή η εξέγερση», προειδοποιεί ο Κ.Β., 
εγκληματολόγος-ψυχίατρος, «τροφοδο-
τεί αποπροσωποποιητικές καταστάσεις 
που προσομοιάζουν στην ψύχωση. Τα 
επίπεδα επικίνδυνων και παραβατικών 
συμπεριφορών αυξάνονται, το ίδιο τα 
επίπεδα ανοχής και έκφρασης της βίας. 
Μια επιστημονική μπαρούφα σαν και 
αυτή, θα μπορούσε να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στη νεολαία, αλλά και σε 
ανθρώπους οικογενειάρχες, ακόμα και 
στη λειτουργία του κράτους».

Ο Α.Μ. έχει ήδη τεθεί σε απομόνωση, 
ενώ έχουν απαγορευθεί οι επισκέψεις. 
Στην ερώτηση «γιατί δεν απομακρύνουν 
οριστικά το φθαρμένο χαρτί από τα χέρια 
του;», ο Κ.Β. χαμογελά συγκαταβατικά. 
«Δεν είμαστε αστυνομία εδώ, ο καθένας 
εδώ έχει δικαίωμα στην αυταπάτη του 
και ο ασθενής Α.Μ. στη δική του. Βρι-
σκόμαστε εδώ για το δικό τους καλό και 
για να μην απασχολούν τον υγιή πληθυ-
σμό με τις ασυναρτησίες τους».



ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΗΘΙΝΟ

Ψάχνοντας για αλήθεια μέσα στο ψέμα
αναζητώντας αισθήματα αντικρίζεις αδιαφορία
οράματα και όνειρα, στιγμές ανυπαρξίας
στο τέλος πάλι μόνος και η σιωπή να σ’ αγκαλιάζει.

Σκιές αμφιβολίας, ρημαγμένοι από τον φόβο
ο σωρός των απλήστων, η μανία δεν σταματά
ρουφώντας ζωή σε ποτήρια θανάτου
υποκρινόμενοι αγάπη, ανασαίνουν το μίσος.

Κοιτάζοντας τον φίλο, δάκρυα αντί για χαμόγελο
μια αχτίδα, όμως, αγάπης βαθιά μες στην ψυχή σου.

Οι σκέψεις σε βασανίζουν, ίσως αύριο να ’ναι νεκρός
μα βρίσκεται ψηλά, κανείς πια δεν τον φτάνει.

Τίποτα αληθινό, τίποτα το ζωντανό
η κυριαρχία της στιγμής, το τέλος της ελπίδας.

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕΡΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Έχω 7 βιβλιοθήκες και σκέφτομαι 
ώρες ώρες πόσο μεγάλη αδικία 
είναι να μην έχει έρθει η κάμερα 

να με τραβήξει εμπρός στη γνώση κι εγώ 
να πω τη γνώμη μου για όλα, με πολ-
λά παραθέματα κι ακόμα πιο πολλούς 
«-ισμούς». Σκέφτομαι να είμαι μετρημένα 
ξινός, αλλά κατά βάθος προσβάσιμος και 
γήινος. Αλλά αυτά που ζυγίζω να πω, τα 

έχω πει ήδη:
Είχε έρθει μια μέρα ένας τύπος εξα-
ποδώ, με είχε γυμνώσει και με έσερνε 
ανάσκελα σε όλο το σπίτι. Είχα πάθει 
έγκαυμα στην πλάτη και μετά μια πληγή 
στη θέση του από τα πολλά σουρσίματα 
στη μοκέτα. Έτσι όπως με κλότσαγε και 
με πετούσε από δω κι από κει, βρέθηκε 
στο δρόμο μας η βιβλιοθήκη 3. Συγκρου-

στήκαμε μετωπικά και άδειασαν όλα τα 
βιβλία στα κεφάλια μας από τη βιαιότητα 
της επαφής. Με άφησε πεσμένο στα 
πατώματα, καλυμμένο από σάημπερ-
πανκ, πολιτική φιλοσοφία και 3 σκληρό-
δετα βιβλία του Ζαν Ζενέ που πόνεσαν 
ιδιαίτερα. Μετά έκατσε σε ένα σκαμπό κι 
εγώ ακουμπούσα το μάγουλό μου στις 
πατούσες του και κάπνιζα. «Πώς γίνεται 
να είσαι τόσο γκαβλιάρης;», μου είπε. Τον 
κοίταξα σιωπηλός.

Ήθελα να του πω ότι φταίει που έχω 
διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία που χορεύουν 
μέσα στο κουνημένο μου μυαλό. Αλλά 
δεν το είπα. Χωριστήκαμε στις 6.30 τα 
ξημερώματα, ήταν πολύ ωραία.

I lIke punk 
and I lIke to 
suck dIck and 
I don’t gIve 
a fuck If you 
don’t lIke It.
MartIn sorrondeguy, 
los crudos / lIMp WrIst



ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

Όλα αλλάξαν, σβήσανε τα πάντα
όλα χαθήκαν μέσα στην βρωμιά
παντού υποκρισία, μπροστά πάντα το κέρδος
συμφέρον και βόλεμα το μόνο ενδιαφέρον
η εποχή μας τώρα είναι ……………………………
…………………………… ιδεολογία, κουλτούρα και ψευτιά

Περάσανε τα χρόνια και μείναμε μονάχοι
και τα όνειρά μας δίπλα να κείτονται νεκρά
οι ελπίδες που είχαμε όλοι μαζί
πνίγηκαν στο βούρκο της παρακμής
βαρέθηκα να ακούω συνέχεια να με κρίνουν
όλοι οι βολεμένοι υποκριτές
τριγύρω μου αδίστακτες ζητιάνες της ψωλής
ανίκανες να αγγίξουν το μυαλό και την ψυχή μου
η εποχή της παρακμής σε όλο της το μεγαλείο
εποχή της παρακμής, ζητιάνες της ψωλής

Ο μπαμπάς μου κι η μαμά μου είχαν μια 
μικρή βιβλιοθήκη στην κρεβατοκάμα-
ρα. Εκεί ήταν κάποια βιβλία που «θα 

διάβαζα όταν θα γινόμουν μεγάλος». Δεν 
χρειάζεται να πω ότι ήμουν ήδη πέμπτη δη-
μοτικού άρα αρκετά μεγάλος κατά τη γνώμη 
μου για να διαβάσω οτιδήποτε άλλο σε αυτό 
το σπίτι πέρα από ανοησίες όπως τα άπαντα 
του Γρηγόριου Ξενόπουλου και το «Πέυτον 
Πλέης». Με την πρώτη κοινή απουσία τους, 
επισκέφθηκα τα απαγορευμένα βιβλία.

Με την πρώτη επεξεργασία κατέληξα 
ότι τα βιβλία αυτά ήταν βιβλία του πατέρα 
μου περισσότερο παρά κοινό κτήμα. Είχαν 
τίτλους όπως «Ο καλός στρατιώτης Σβέηκ», 
«Ο πιστός Ρουσλάν», «Τα κανόνια του 
Ναβαρόνε», «Υποβρύχιο 451», «Αρχιπέλα-
γος Γκούλακ» και «Ο Μεγάλος Εθνάρχης: 
βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
υπό του ευρωβουλευτού Τάκη Λαμπρία». 
Όλα αυτά μου προκάλεσαν ένα δυσάρεστο 
συναίσθημα, περισσότερο γιατί η πολεμο-
χαρής φύση τους μου θύμιζε ακόμα πιο 
πολύ τον πατέρα μου και τις απαιτήσεις του 
από εμένα. Διάβασα όλο το μικρό εγχει-
ρίδιο που μοίραζε το ΝΑΤΟ στους φίλους 
του, ήτοι γνωριμία με την Ατομική Βόμβα, 
τη ραδιενέργεια, και πρακτικός οδηγός 
κατασκευής πυρηνικού καταφυγίου. Βρήκα 
ότι ένα πυρηνικό καταφύγιο είναι εξαιρετική 
ιδέα και ανυπομονούσα να μας βομβαρδί-
σουν και να βγαίνουμε στην επιφάνεια για 
30 λεπτά μόνο μετά από επτά ημέρες για να 
μετράμε τα ραίντγκεν και τα μπεκερέλ. Θα 
βγαίναμε στο έδαφος οριστικά μόνο μετά 
από δύο χρόνια όπου θα τρώγαμε μανιτάρια 
και βρύα. Ήταν η ιδανική περιπέτεια.

Ίσως αν ήξερα να διαβάζω τα μεγα-
λίστικα, θα μπορούσα να κατανοήσω πιο 
σύντομα τι ήταν οι γονείς μου. Εννοώ ότι 
ο τόμος Α και Β από τη «Συνηγορία για 
την Ευρώπη που Παρακμάζει» εξηγούσε 
σαφώς ότι με μεγάλωναν δύο ακροδεξιά 
θρησκόληπτα καθίκια, μια διαπίστωση που 
θα αργούσα ακόμα λίγο να κάνω. Αντί για 
αυτό, την προσοχή μου τράβηξαν δύο κα-
ταπράσινα σκληρόδετα βιβλία με ιδιόχειρη 
αφιέρωση, σημάδι ότι δεν ήταν δική τους 

επιλογή αλλά φιλόδοξο δώρο κάποιου σε 
ένα ζευγάρι ελληναράδων εκπαιδευτικών 
δημοτικού. Το ένα λεγόταν «Το Πράσινο 
Σύννεφο» και το άλλο είχε τίτλο «Θεωρία 
και Πράξη της Αντιαυταρχικής Εκπαίδευ-
σης» και ήταν του ιδίου.

Ξεκίνησα, φυσικά, με τη «Θεωρία και 
Πράξη». Παρά τον ψαρωτικό τίτλο ήταν πολύ 
απλό και βατό και το διάβασα μονορούφι, 
σαν παραμύθι. Κοντολογίς, επρόκειτο για 
έναν τύπο που λεγόταν A.S. Neil και είχε 
φτιάξει ένα ιδιαίτερο σχολείο κάπου στην 
αγγλική εξοχή όπου έκανε πράξη τις θεωρί-
ες του για την εκπαίδευση. Το σχολείο αυτό 
λεγότανε «Summerhill» και είχε τη βασική 
ιδιότητα ότι κανείς δεν ήταν αναγκασμένος 
να κάνει οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένης 
και της παρακολούθησης των μαθημάτων. Οι 
μαθητές και οι δάσκαλοι ήταν ίσοι και με ισό-
τιμους ψήφους αποφασίζανε στη συνέλευση 
της Παρασκευής την πορεία του σχολείου, τα 
μαθήματα, διευθετούσαν τα όποια προβλή-
ματα και κανόνιζαν τα πρακτικά θέματα, 
όπως ο ανεφοδιασμός και τα αναλώσιμα. 
Ένιωθα μια μικρή ικανοποίηση που οι μα-
θητές κέρδιζαν αριθμητικά τους καθηγητές, 
οπότε γινόταν πάντα το δικό τους.

Σε αυτό το σχολείο έστελναν τα παιδιά 
τους γονείς από όλη την Ευρώπη και μου 
έκανε μεγάλη εντύπωση η περιγραφή μιας 
νέας άφιξης: ένας νεαρός μαθητής είχε 
καταφθάσει και ήταν ηλίου φαεινότερο ότι 
είχε πάρα πολλά νεύρα. Δεν είχε επομένως 
καμία διάθεση να παρακολουθεί μαθήματα 
και, αντί για αυτό, προτιμούσε να περνάει τον 
χρόνο του στα χωράφια έξω από το σχολικό 
κτίριο. Μου φάνηκε συναρπαστική η άπειρη 
κατανόηση και ο χρόνος που του δόθηκε. Για 
μήνες, ο τύπος άραζε στους αγρούς γυρίζο-
ντας επιδεικτικά την πλάτη του στο σχολείο. 
Πολύ σύντομα, ανέπτυξα μια αδυναμία για 
αυτόν τον τυπά, διότι κι εγώ θα ήθελα να το 
σκάσω από αρκετά από τα ανιαρά μαθή-
ματα με βασικότερο αυτό της Ωδικής όπου 
επαναλαμβάναμε αιωνίως το «Μακεδονία 
ξακουστή» που έδιωξε άλλοτε τον τύραννο, 
άλλοτε τον βάρβαρο κι άλλοτε τον Βούλγαρο 
– αναλόγως των εξελίξεων στην τοπική εξω-

τερική πολιτική που ασκούσε η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ. Πολύ σύντομα, άρχισα να ονει-
ρεύομαι καλοκαιρινές κοπάνες με τον φίλο 
μου τον Κ., όπου χανόμασταν στα κίτρινα 
στάχυα, πέφταμε γελώντας ανάσκελα χάμω 
κοιτάζοντας τον αστραφτερό μπλε ουρανό 
και ακούγοντας το θρόισμα γύρω μας. Εκεί, 
μέσα στη μικρή κρυψώνα μας, το μπλουζάκι 
του Κ. ανέβαινε ελαφρά αποκαλύπτοντας 
ένα αθώο, ακίνδυνο, φιλικό στομάχι που 
ανεβοκατέβαινε αναπνέοντας και προσκα-
λούσε να το ακουμπήσει η ζεστή παλάμη 
μου ή ακόμα το μάγουλό μου. Παρακάτω 
ήταν το άσπρο από την αρχή από το σλιπάκι 
του αλλά παρακάτω δεν ήξερα ακόμα· ήξερα 
μόνο ότι ήθελα να αγκαλιάζω σιωπηλά τον 
Κ. και να μένουμε κρυμμένοι, ασφαλείς και 
δραπέτες, στα στάχυα.

Μετά από πολλές εξιστορήσεις και 
περιπέτειες και παραδείγματα, η «Αντιαυ-
ταρχική Εκπαίδευση» άρχισε να φθάνει στο 
τέλος της και τον λόγο πήρε πάλι ο A.S. 
Neil, ο οποίος είχε παραμείνει διακριτικά 
στο υπόβαθρο. Ήταν η ώρα του απολο-
γισμού, η ώρα που θα αποτιμούσε την 
επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματός 
του. Πολύ ευγενικά εξήγησε ότι, παρά τις 
πρωτοφανείς εκπαιδευτικές μεθόδους, 
υπήρξαν μαθητές που πήγαν στο κολέγιο 
και μάλιστα κάνουν το μεταπτυχιακό τους 
με διακρίσεις. Αλλά αυτό δεν είναι μέτρο 
επιτυχίας, καθώς άλλες μαθήτριες έγιναν 
πετυχημένες φουρνάρισσες και υδραυλικοί. 
Πιο πολύ τον απασχολούσε η ολοκληρωμέ-
νη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της 
ελευθερίας των παιδιών, το σημείο που είχε 
δώσει όλη την ενέργεια και την αγάπη του.

Αλλά πώς να μετρηθεί αντικειμενικά; 
Ποιο είναι το κριτήριο για την ολοκληρωμέ-
νη ανάπτυξη και ελευθερία; Όλα ήταν τόσο 
σχετικά που κι ο ίδιος ο A.S. Neil αναγκά-
στηκε να πάρει ένα ελαφρώς αυταρχικό 
τόνο για να πείσει για τη σταθερότητα των 
λεγόμενών του. Ακόμα κι αν όλα τα άλλα 
είναι σχετικά, ένα πράγμα είναι βέβαιο, είπε: 
«Σε αντίθεση με όλα τα άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, στο ‘Summerhil’ δεν εμφανίστη-
κε ποτέ κρούσμα ομοφυλοφιλίας».

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Τα τελευταία 10 χρόνια συνέβαινε κάτι φοβερό. Κάθε βράδυ πήγαινα 
για ύπνο στο κρεβάτι μου μετά φόβου θεού. Έκλεινα τρομαγμένος τα 
μάτια μου και περίμενα καρτερικά τους απρόσκλητους επισκέπτες 
μου: αγριόσκυλα, σκοτεινές σκιές, στρατιές από έντομα, μαύρα 
λαβυρινθώδη κτίρια, σκοτεινές πόλεις με ανθρωποφάγες οντότητες. 
Ξυπνούσα μία και δύο φορές με την ψυχή στο στόμα, ουρλιάζοντας, μη 
ξέροντας πού βρίσκομαι. Είχα κι ένα φρέσκο πακέτο τσιγάρα για να 
βγάζω τη νύχτα. Αλλά εδώ και ένα χρόνο όλα αυτά έχουν σταματήσει, 
ανεξήγητα. Ξυπνάω πάλι πολύ πρωί, συχνά πριν χαράξει, αλλά 
τουλάχιστον έχω 4-5 ώρες γαλήνιου ύπνου.

Τώρα, μετά από καιρό, είδα έναν τέτοιο εφιάλτη ξανά. Μισοξύπνησα 
κλοτσώντας και μουγκανίζοντας. Ακούστηκε δίπλα μου μια φωνή 
μισοκοιμισμένη αλλά σταθερή, «σώπασε, ησύχασε τώρα». Βρήκα 
την αναπνοή μου και έλεγξα πού βρίσκομαι. Βρίσκομαι πια σε ένα 
πολύ μικρό σπίτι στο κέντρο, σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, σε ένα πολύ 
μικρό στρώμα. Δίπλα μου κοιμάται ένα νεαρό αγόρι. Κι ανάμεσά μας, 
σφηνωμένο και με τρόπο που να εφάπτεται όσο γίνεται και στους δυο 
ταυτόχρονα, ένα καυτό μαύρο σκυλάκι.

Σ’ αυτό το δωμάτιο βασιλεύει η ομορφιά. Δεν μπορούνε να με πιάσουν 
πλέον. Πάει πέρασε. 
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Ο κύριος που κοσμεί το εξώφυλλο 
αυτού του άρθρου έχει συλλη-
φθεί από δύο άλλους κυρίους με 

άσπρες στολές, πιθανόν νοσοκόμους. Τι 
πρόκειται να του συμβεί;

Κατά πάσα πιθανότητα, θα οδηγηθεί 
σε έναν χώρο ιατρικών πράξεων (πιθανά 
σε κάποιο ψυχιατρικό νοσοκομείο) όπου 
άλλοι κύριοι με άσπρες στολές, ψυχί-
ατροι, θα αντικαταστήσουν τα φυσικά 
δεσμά που τον συγκρατούν με χημικά 
δεσμά – χορηγώντας του το αντιψυχωσι-
κό Haldol. Αυτή τουλάχιστον είναι η ιστο-
ρία που αφηγείται η φωτογραφία όταν τη 
δει κανείς ενταγμένη στη διαφημιστική 
καταχώρηση όπου ανήκει.

«Χημικός ζουρλομανδύας» και 
«χημική λοβοτομή»: δύο μόνο από τους 
γεμάτους δέος χαρακτηρισμούς εμπρός 
στα εκπληκτικά αποτελέσματα στη σκέψη 
και τη συμπεριφορά που είχαν τα νέα, 
ισχυρά ηρεμιστικά που βρήκαν να έχουν 
στη διάθεσή τους οι ψυχίατροι τη δεκαε-
τία του ’50. Καθώς τα χορηγούσαν στους 
ασθενείς τους, μπορούσαν να διαπιστώ-
σουν οι ίδιοι τα θαυμαστά χαρακτηριστι-
κά αποτελέσματα της χλωροπρομαζίνης 
που ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τη χο-
ρήγησή της σε ζώα: ένα είδος ιδιότυπης 
νάρκωσης, όπου το ζώο ήταν ακίνητο 
και απαθές χωρίς όμως να κοιμάται. 
Άλλωστε, ουσίες σαν την χλωροπρομα-
ζίνη χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα 
στην κτηνιατρική για τον σκοπό αυτό 
(ηρέμηση – προνάρκωση για επεμβάσεις 
στο ζώο).

Η χλωροπρομαζίνη (Largactil, 
Thorazine) και τα αντίστοιχα φάρμακα 
που ακολούθησαν ήταν μια επανάσταση. 
Έχοντας κυκλοφορήσει μία δεκαετία μετά 
την έναρξη της επανάστασης των αντιβι-
οτικών, η χλωροπρομαζίνη φαινόταν να 
είναι ένα εξίσου θαυματουργό χάπι – το 
πρώτο που είχαν ποτέ οι ψυχίατροι – 
μετατρέποντας την ψυχιατρική από ένα 
είδος υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας 
σε έναν κανονικό, αξιοσέβαστο κλάδο της 
ιατρικής. Τα «μείζονα ηρεμιστικά» ασκού-

σαν την επιβραδυντική τους δράση σε αν-
θρώπους με ψυχώσεις μέσα στα άσυλα, 
αντικαθιστώντας τις φωνές, τα κλάματα 
και τις κραυγές με μια πρωτόγνωρη 
ησυχία. Άνθρωποι που άκουγαν φωνές ή 
είχαν παράξενες σκέψεις, έδειχναν σχε-
τικά ήρεμοι και απαλλαγμένοι από αυτές. 
Το δίχως άλλο, υπήρχε μια καλύτερη λέξη 
για να περιγράψει την ηρεμιστική δράση 

των ουσιών αυτών: έδιωχναν τις φωνές, 
θεράπευαν τις ψυχώσεις της σχιζοφρέ-
νειας, ήταν – με άλλα λόγια – «αντιψυχω-
σικά». Και αυτή ήταν η επανάστασή τους: 
άνθρωποι που θα έμεναν έγκλειστοι ίσως 
για μια ζωή σε κάποιο άσυλο, επέστρεφαν 
μαζικά στην κοινωνία.

Ο κλινικός ψυχολόγος Richard 
Bentall περιγράφει την πρώτη του επί-

σκεψη στις «πίσω πτέρυγες» ενός ψυχι-
ατρείου, εκεί όπου «φυλάσσονταν» όσοι 
και όσες δεν ανταποκρίνονταν στην αγω-
γή με τα αντιψυχωσικά ώστε να πάρουν 
εξιτήριο. Άναυδος αντίκρισε ανθρώπους 
με γκριμάτσες, τινάγματα, αφύσικες κινή-
σεις, σάλια να τρέχουν – πάνω κάτω την 
εικόνα ενός σχιζοφρενούς τροφίμου έτσι 
όπως τη δείχνουν παλιές ταινίες. Αυτό 
όμως που έβλεπε δεν ήταν οι συνέπειες 
της σχιζοφρένειας, αλλά οι συνέπειες της 
μακρόχρονης χρήσης αντιψυχωσικών: 
ένα σύνολο νευρολογικών διαταραχών, 
στο οποίο ξεχώριζε αυτό που θα αποκα-
λούσαν αργότερα «όψιμη δυσκινησία».

Αυτή η ιδιότητα των ουσιών τούτων 
να προκαλούν νευρολογικές διαταραχές 
παρέμεινε υποβαθμισμένη στην άκρη ως 
«παρενέργεια» ενώ η «αντιψυχωσική» 
δράση ήταν η κύρια ιδιότητα. Βέβαια, 
ορισμένοι ασθενείς ανέφεραν ότι οι 
φωνές δεν είχαν φύγει, απλώς οι ίδιοι 
ήταν τόσο απαθείς ώστε να μην τους 
δίνουν σημασία ή δεν τις φοβόντουσαν 
πια. Μόνο όταν εμφανίστηκαν νεότερα 
αντιψυχωσικά που διατείνονταν ότι δεν 
προκαλούσαν αυτές τις νευρολογικές 
διαταραχές, η όψιμη δυσκινησία και οι 
συν αυτή διαταραχές αναγνωρίστηκαν 
ως σημαντικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα 
που αυτόματα εξέλειπε όμως, μιας και 
φαινόταν πως όλοι θα έπρεπε να προτι-
μούν τα νέα, ασφαλέστερα αντιψυχωσικά 
που είναι γνωστά με τη λέξη «άτυπα».

Τα δημοφιλέστερα άτυπα (Zyprexa, 
Risperdal, Seroquel) μοιράζονται μερικές 
ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Πρώτον, είναι 
πανάκριβα, με υπερδεκαπλάσια τιμή από 
τα παλιά. Δεύτερον, εμπλέκονταν σε μια 
σειρά από εξίσου πανάκριβες μηνύσεις 
και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Την 
αρχή την έκανε το Zyprexa, με το ιλιγγι-
ώδες πρόστιμο 1,42 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, το μεγαλύτερο μέχρι τότε στη 
δικαστική ιστορία των ΗΠΑ στην κατη-
γορία του. Αυτό που εξέθεσαν με τον πιο 
δημόσιο τρόπο οι δίκες, είναι ότι φαίνεται 
πως τα «άτυπα» μπορεί να σχετίζονται 

με μια σειρά επικίνδυνων παρενεργειών, 
όπως μεταβολικές διαταραχές, ζάχα-
ρο και εμφάνιση διαβήτη, ανεβασμένη 
χοληστερίνη.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, 
ενόψει τέτοιων επιδράσεων, τι σημαίνει η 
μακροχρόνια έως και ισόβια χρήση των 
ουσιών αυτών – ουσίες που έχουν επε-

κταθεί πέρα από το αρχικό περιορισμένο 
πεδίο της σχιζοφρένειας. Είναι ένα ερώ-
τημα που μπορεί να έχει ο επαγγελματίας 
του κλάδου, ο ευαισθητοποιημένος 
παρατηρητής, αλλά το οποίο είναι εξίσου 
έγκυρο και για τον πιο άμεσα ενδιαφερό-
μενο, τον χρήστη. Μια απάντηση επιχει-
ρεί να δώσει στο βιβλίο The Bitterest Pills 



η ψυχίατρος Joanna Moncrieff, παρα-
θέτοντας μια ενδιαφέρουσα αφήγηση 
ιστορικών στοιχείων για την ανακάλυψη 
και τη χρήση των αντιψυχωσικών καθώς 
και μια εκτίμηση γύρω από τη μακρο-
χρόνια χρήση και το διογκούμενο πεδίο 
εφαρμογής των ουσιών αυτών. Πιο κάτω 
ακολουθεί η εισαγωγή και το πρώτο 
κεφάλαιο του βιβλίου.

Θα ήθελα, όμως, να επανέλθω στην 
εικόνα με την οποία ξεκινά αυτό το άρ-
θρο: τον άντρα δέσμιο των νοσοκόμων, 
των γιατρών και τελικά του Haldol.

Προφανώς, οι ψυχίατροι που χορη-
γούν αντιψυχωσικά (στη συγκεκριμένη 
διαφήμιση και γενικότερα) αισθάνονται 
ότι λειτουργούν προς όφελος του πελάτη 
τους, θεραπεύοντας μια ασθένεια και 
απαλύνοντας την απελπισία και την 
αναταραχή. Οι περισσότεροι ψυχίατροι 
θα έμεναν έκπληκτοι, αν άκουγαν τον 
ισχυρισμό ότι χορηγώντας αντιψυχωσικά 
ίσως να μην λειτουργούν προς όφελος 
των πελατών τους ή ότι κάμπτουν, μαζί 
με την απελπισία και την αναταραχή, την 
προσωπικότητά τους. Με τα λόγια της 
Joanna Moncrieff στις τελευταίες σελίδες 
του βιβλίου, αφήνοντας τις σωματικές 
επιπτώσεις για λίγο στην άκρη: το τρέχον 
μοντέλο κατανόησης της δράσης των 
αντιψυχωσικών «έχει παίξει μεγάλο ρόλο 
στη συσκότιση της λειτουργίας κοινωνι-
κού ελέγχου που πάντα ήταν ενσωματω-
μένη στην καρδιά της ψυχιατρικής».

Από τη σκοπιά αυτή, μια άλλη περι-
γραφή των αντιψυχωσικών θα μπορούσε 
να είναι: ουσίες που χορηγούνται για τον 
έλεγχο ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Μια 
τέτοια ανεπιθύμητη συμπεριφορά θα μπο-
ρούσε παλιότερα να είναι ο άνθρωπος που 
νομίζει ότι έχει ένα έντομο μέσα στο κεφά-
λι του και χώνει κατσαβίδια στη μύτη του 
για να το σκοτώσει, μια γυναίκα σε μανι-
ακό παροξυσμό, ένας άντρας που ακούει 
συνεχώς επικριτικές φωνές να σχολιάζουν 
τις πράξεις του, αλλά και διάφορες μορφές 
επιθετικότητας, ανησυχίας, έντασης, 
ακατάσχετης ροής ιδεών, υπερ-συναισθη-

ματικών αντιδράσεων, υπερσεξουαλικό-
τητας, επικίνδυνων συμπεριφορών λ.χ. 
στην οδήγηση, στη διαχείριση χρημάτων ή 
σε κοινωνικές σχέσεις, ακόμα και αϋπνία 
ή απείθεια στα παιδιά.

Δεν αναφέρομαι σε κανένα από αυτά 
όμως. Αναφέρομαι στην υποκειμενι-
κή «εσωτερική» εμπειρία του χρήστη 
αυτών των ουσιών. Παραθέτοντας από 
το βιβλίο:

Πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει τα 
φάρμακα περιγράφουν την εμπειρία 
ως άκρως δυσάρεστη, σαν «ζωντανή 
κόλαση», «καθαρό βασανιστήριο» ή σαν 
να βρίσκεσαι σε μια «φαρμακευτική φυ-
λακή» (Breggin, 1993a, p.57 – Ανώνυ-
μος, 2009b). Οι άνθρωποι περιγράφουν 
ότι αισθάνονται σαν «ζόμπι» κάτω από 
την επίδραση των φαρμάκων, με τις ψυ-
χικές τους δυνατότητες να εξασθενίζουν 
και τα συναισθήματά τους να αμβλύνο-
νται (Wallace, 1994). Για εκείνους που 
αναγκάζονται να πάρουν αντιψυχωσικά 
παρά τη θέλησή τους, η εμπειρία είναι 
ιδιαίτερα τραυματική. Ο πρώην ασθενής 
που έγινε ακτιβιστής, ο David Oaks, 
αναστοχαζόμενος την εμπειρία του από 
το σύστημα ψυχικής υγείας στην πρώ-
ιμη ενήλικη ζωή του, περιέγραψε το 
αποτέλεσμα της ακούσιας θεραπείας με 
αντιψυχωσικά «σαν μια μπάλα κατεδά-
φισης στον καθεδρικό του μυαλού μου» 
(Oaks, 2011, σ.190).

Βασιζόμενος στη δική μου εμπειρία με τη 
μακροχρόνια εντατική χρήση αντιψυχω-
σικών, θα έλεγα ότι βρίσκω τις παραπά-
νω περιγραφές πολύ κοντινές – με μια 
διαφορά. Αντιλήφθηκα όλα τα παραπάνω 
στην πλήρη έκτασή τους μόνο αφού 
διέκοψα τη χρήση, μετά από 8 χρόνια.

Δεδομένου ότι τα διέκοψα μαχαίρι, 
χρειάστηκε μόνο μία εβδομάδα για να 
έχω μια εμπειρία αποκάλυψης: ήταν 
σαν να είχε σηκωθεί μια κουβέρτα που 
με σκέπαζε ολόκληρο, κι ο κόσμος είχε 
ξαφνικά χρώματα, ήχους, ενδιαφέρον, 

ζωή, γέλιο και ερωτικές ευκαιρίες. 
Σταμάτησα να είμαι ναρκωμένος και 
μπορούσα να κάνω σωματικές δραστη-
ριότητες όπως μακρινές βόλτες και σεξ. 
Και εξαφανίστηκαν ραγδαία τα 20 κιλά 
που είχα βάλει. Ένιωθα σωματικά και 
πνευματικά ελεύθερος από όλες τις από-
ψεις, ζωηρός και με όρεξη. Φυσικά, δεν 
επρόκειτο να ζω σε έναν τέτοιο παράδει-
σο για πάντα, αλλά αυτό είναι θέμα μιας 
άλλης συζήτησης.

Μια από τις εγκυρότερες παρατη-
ρήσεις που δέχτηκε το βιβλίο είναι ότι η 
Joanna Moncrieff, παρόλο που καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η μακροχρόνια χρή-
ση αντιψυχωσικών είναι γενικά ανεπιθύ-
μητη, δεν προτείνει κάποια εναλλακτική 
στο τρέχον μοντέλο. Δεν δίνει κάποια 
απάντηση στο «τι κάνουμε;».

Μια τέτοια απάντηση είναι αρκετά 
περίπλοκη και σίγουρα όχι οριστική 
και ολοκληρωμένη. Ένα κομμάτι της 
μπορεί να βρίσκεται σε δίκτυα χρηστών 
/ επιζώντων της ψυχιατρικής / πρώ-
ην ασθενών, όπως οι ομάδες Ακούω 
Φωνές (Hearing Voices Network). Ίσως 
θα έπρεπε να ψάξουμε στην εμπειρία μη 
φαρμακοκεντρικών λύσεων, όπως το 
Project Soteria. Και ίσως θα έπρεπε να 
σκεφτούμε πόσο ταιριάζουν στην εποχή 
και την κοινωνία μας τέτοιες λύσεις που 
απαιτούν σημαντική επένδυση σε χρόνο 
και προσπάθεια, όταν η εναλλακτική είναι 
χάπια και έξω από την πόρτα.

Πριν την παράθεση της εισαγωγής 
και του πρώτου κεφαλαίου του The 
Bitterest Pills θα ήθελα να διευκρινίσω 
το εξής: Αν σκέφτεστε να διακόψετε τη 
χρήση αντιψυχωσικών, μην το κάνετε 
αυθόρμητα και μόνοι σας. 

Μεταφραστικό σημείωμα
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί 
απόδοση στα ελληνικά του προλόγου και 
του πρώτου κεφαλαίου από το βιβλίο 
The Bitterest Pills: The Troubling Story 
of Antipsychotic Drugs της Dr Joanna 
Moncrieff (Palgrave Macmillan, 2013, 



ISBN-10: 1137277432, ISBN-13: 978-
1137277435).

Πρόλογος
Με ενδιαφέρουν τα φάρμακα που χρη-
σιμοποιούνται για τη θεραπεία ψυχια-
τρικών προβλημάτων από τότε που, ως 
εκπαιδευόμενη ψυχίατρος στη δεκαετία 
του 1990, συνειδητοποίησα πόσο ολο-
κληρωτικά κυριαρχούσε η φαρμακευτική 
θεραπεία στην ψυχιατρική πρακτική, 
και πόσο ανεπαρκείς ήταν οι τρέχουσες 
θεωρίες στην εξήγηση των αποτελε-
σμάτων αυτών των φαρμάκων επάνω 
στους ανθρώπους στην πραγματική ζωή. 
Από τότε που εισήχθησαν, τη δεκαετία 
του 1950, αυτά που τώρα αποκαλούμε 
«αντιψυχωσικά» έχουν γίνει η πλέον 
εμβληματική θεραπεία της ψυχιατρικής, 
συμβολίζοντας όλα όσα επιθυμεί να πα-
ρουσιάζει για τον εαυτό της η σύγχρονη 
ψυχιατρική. Είναι μια απλή, εύκολη στην 
παροχή, φαινομενικά στοχευμένη ιατρική 
θεραπεία η οποία, λέγεται, στοχεύει στην 
υποκείμενη βιολογική βάση για τη σοβα-
ρότερη και με τις πιο βαριές επιπτώσεις 
οικογένεια ψυχιατρικών καταστάσεων, 
τις «ψυχώσεις», συμπεριλαμβανομένης 
της πιο τρομαχτικής από όλες τις μορφές 
τρέλας, αυτής που καθιστά το άτομο 
περισσότερο ανίκανο από οποιαδήποτε 
άλλη μορφή – τη σχιζοφρένεια. Έχοντας 
ανακαλυφθεί κατά τύχη, έτσι λέει η ιστο-
ρία, και εισηγμένα παρά την αντίσταση 
από έναν απρόθυμο και με ψυχαναλυτι-
κούς δεσμούς επαγγελματικό κλάδο, τα 
αντιψυχωσικά βοήθησαν να τοποθετή-
σουν την ψυχιατρική σε στέρεη ιατρική 
βάση, αποκαλύπτοντας την πραγματική 
φύση των ψυχιατρικών διαταραχών ως 
ασθενειών του εγκεφάλου, και δίνοντας 
τη δυνατότητα να ελευθερωθούν οι 
ασθενείς κατά αγέλες από τα παλιά άσυ-
λα και πίσω στην κανονική ζωή.

Αυτό το βιβλίο θα αμφισβητήσει 
αυτήν την κοινή αντίληψη της επανα-
στατικής φύσης των αντιψυχωσικών 
τοποθετώντας τα στο πλαίσιο των σωμα-

τικών παρεμβάσεων που προηγήθηκαν 
αυτών, διαδικασιών όπως η θεραπεία με 
κώμα ινσουλίνης, που πλέον έχει βασικά 
απαξιωθεί, και επίσης επαναφέροντας 
μια κατανόηση αυτών των φαρμάκων ως 
ουσίες, με άλλα λόγια ως δυνητικά τοξι-
κά χημικά που μεταβάλλουν τον τρόπο 
που λειτουργεί το σώμα. Θα εξερευνή-
σει τις χαρακτηριστικές μεταβολές που 
επιφέρουν τα αντιψυχωσικά, ιδιαίτερα 
τα «ψυχοδραστικά» αποτελέσματά τους, 
δηλαδή τον τρόπο που τροποποιούν τις 
συνήθεις διαδικασίες σκέψης και συναι-
σθήματος. Η εξερεύνηση της ιστορίας 
των αντιψυχωσικών αποκαλύπτει ότι οι 
γιατροί και ερευνητές που συνταγογρά-
φησαν για πρώτη φορά αυτά τα φάρμακα 
έδειχναν ενδιαφέρον για αυτά τα απο-
τελέσματα και για το πώς επιδρούσαν 
τα φάρμακα σε ανθρώπους με ψυχικές 
διαταραχές διαφόρων ειδών. Καθώς 
τα φάρμακα μετασχηματίστηκαν στους 
επίσημους κύκλους σε στοχευμένες σε 
συγκεκριμένες ασθένειες θεραπείες, 
αυτή η γνώση χάθηκε από το οπτικό 
πεδίο. Οι ιδέες που αντιπροσωπεύονται 
εδώ στοχεύουν στο να ανακτηθεί αυτός 
ο τρόπος κατανόησης των αποτελεσμά-
των των αντιψυχωσικών φαρμάκων και 
του δυνητικού ρόλου τους εντός των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Το βιβλίο επίσης χαρτογραφεί τα 
αποτελέσματα αυτής της μεταμόρφωσης 
των αντιψυχωσικών σε θεραπείες που 
αποκαθιστούν κάτι. Η υποτίμηση των σο-
βαρών νευρολογικών παρενεργειών των 
φαρμάκων, η άρνηση ότι χρησιμοποιού-
νται για τον έλεγχο ανεπιθύμητης συμπε-
ριφοράς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σωστή έρευνα πάνω στις μακροπρόθε-
σμες επιπτώσεις τους, όλα πηγάζουν από 
μια προκατάληψη που βλέπει τα φάρμα-
κα ως ουσιαστικώς αγαθά και καλοήθη 
γιατί εργάζονται επανορθώνοντας μια 
υποκείμενη ασθένεια.

Όταν τα όρια των παλιότερων φαρ-
μάκων άρχισαν να αναγνωρίζονται στη 
δεκαετία του 1980, βγήκε στην αγορά 

μια νέα σειρά αντιψυχωσικών, η οποία 
προωθούταν πρώτα στους ανθρώπους 
με ψυχωσικές διαταραχές και κατόπιν σε 
ένα πολύ ευρύτερο μέρος του πληθυ-
σμού με το επαναλαμβανόμενο μήνυμα 
ότι τα φάρμακα βοηθούν να αναστραφεί 
μια «χημική ανισορροπία» ή να σταμα-

τήσει μια υποκείμενη διαδικασία νευρο-
εκφυλισμού. Αυτό το βιβλίο θα δείξει ότι 
αυτοί οι ισχυρισμοί δεν στέκουν σε στενή 
εξέταση. Εντούτοις, χρησιμοποιήθηκαν 
επιτυχώς από τη φαρμακευτική βιομη-
χανία, με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση 
του ψυχιατρικού επαγγέλματος, με απο-
τέλεσμα τα νέα αντιψυχωσικά να γίνουν 
εισπρακτικές επιτυχίες πολλών εκατομ-
μυρίων δολαρίων, το ίδιο επικερδή με τα 
αντικαταθλιπτικά και τις στατίνες.

Είναι σημαντικό να δηλώσω ξεκά-
θαρα εδώ ότι είμαι μια ψυχίατρος που 
ασκώ το επάγγελμά μου και ότι πιστεύω 
πως τα αντιψυχωσικά παίζουν κάποιον 
ρόλο στη βοήθεια της καταστολής των 
εκδηλώσεων σοβαρών ψυχικών διατα-

ραχών. Έχω δει ανθρώπους που είναι 
παγιδευμένοι σε μια αφόρητη ψυχωτική 
κατάσταση, η οποία μερικές φορές μπο-
ρεί να κατασταλεί ικανοποιητικά με αντι-
ψυχωσικά του ενός ή του άλλου είδους, 
να μπορούν να επανακτήσουν κάποια 
επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Αυτή η 
καταστολή έχει ένα τίμημα όμως, καθώς 
άλλες σκέψεις και αισθήματα επίσης 
επιβραδύνονται και αμβλύνονται. Ωστό-
σο, για ορισμένους ανθρώπους αυτό το 
τίμημα αξίζει τα λεφτά του, τουλάχιστον 
αρχικά. Η ανάλυση τιμήματος-οφέλους 
για τη μακροπρόθεσμη θεραπεία, ειδικά 
για ανθρώπους που έχουν ανανήψει από 
το οξύ επεισόδιό τους, είναι δυσκολότε-
ρο να γίνει κατανοητή.

Ένα από τα προβλήματα με τη 
συγγραφή ενός κριτικού βιβλίου πάνω 
σε ζητήματα ψυχικής υγείας είναι το 
ερώτημα της ορολογίας. Συχνά χρη-
σιμοποιούμενοι όροι όπως «ψυχική 
ασθένεια», «ασθενής», «θεραπεία» και, 
φυσικά, «αντιψυχωσικό» μεταφέρουν 
συνεκδοχές τις οποίες ένας παρατηρητής 
με κριτική σκέψη πιθανόν να αμφισβητή-
σει. Όμως, καθώς η ιατρική άποψη των 
προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι τόσο 
βαθιά περιχαρακωμένη στην ευρύτερη 
ψυχοσύνθεση και σχηματίζει τη βάση 
του σύγχρονου συστήματος ψυχικής 
υγείας, είναι μερικές φορές δύσκολο να 
είσαι κατανοητή αν δεν χρησιμοποιηθούν 
αυτοί οι όροι. Εναλλακτικές προτάσεις 
που έχουν γενική χρήση και αποδοχή 
απλά δεν υπάρχουν, και κινδυνεύει 
κανείς να γίνει ακατανόητος, ή τουλά-
χιστον εξαιρετικά δυσνόητος, αν προ-
σπαθήσει να τις αποφύγει εξολοκλήρου. 
Πήρα μια απόφαση, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιώ τον όρο «αντιψυχωσικό» 
προτιμώντας τον από τον πιο περιγραφι-
κό όρο «νευροληπτικό» σε όλο το βιβλίο, 
όταν ένας φοιτητής με ρώτησε τι είναι το 
«νευροληπτικό». Παρομοίως, παρόλο 
που αναγνωρίζω ότι η έννοια της σχιζο-
φρένειας είναι άκρως αμφισβητούμενη, 
είναι τόσες πολλές οι έρευνες που έχω 

κοιτάξει οι οποίες αποδέχονται αυτήν την 
ταμπέλα στην ονομαστική της αξία, ώστε 
είναι ουσιαστικά αδύνατο να αποφύγω τη 
χρήση του όρου, όταν κοιτάζω αυτήν την 
έρευνα σε οποιοδήποτε βάθος, δίχως να 
προσθέτω ατελείωτες προειδοποιήσεις.

Απολογούμαι, επομένως, εάν η 
γλώσσα που χρησιμοποιώ είναι ανεπαρ-
κώς κριτική για έννοιες και απόψεις που 
εγώ, όπως και άλλες, πιστεύουμε ότι είναι 
ανεπαρκείς, παραπλανητικές και χρειάζο-
νται λεπτομερή ανάλυση και αμφισβήτη-
ση. Όποιες κι αν είναι οι επιφυλάξεις μου 
για τις τρέχουσες προσεγγίσεις, όμως, 
όντως παραδέχομαι ότι κάποιοι άνθρωποι 
πάσχουν από σοβαρές, προκαλούσες 
ανικανότητα και περιστασιακά επίμονες 
μορφές ψυχικής αναστάτωσης, οι οποίες 
μπορούν να εκδηλωθούν με παράξε-
νη, δυσλειτουργική και μερικές φορές 
επικίνδυνη συμπεριφορά, της οποίας η 
πηγή σήμερα παραμένει ένα μυστήριο 
και πιθανώς να είναι έτσι για πάντα. Είναι 
για αυτούς τους ανθρώπους, πάνω από 
όλους τους άλλους, που προσφέρω αυ-
τήν την επανεξέταση των αντιψυχωσικών 
φαρμάκων και της ιστορίας τους.

Θεραπεία ή κατάρα: Τι είναι τα αντι-
ψυχωσικά;
Τα αντιψυχωσικά φάρμακα, γνωστά 
επίσης ως νευροληπτικά και άλλες φορές 
ως μείζονα ηρεμιστικά, εισήχθησαν 
στην ψυχιατρική τη δεκαετία του 1950. 
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά 
τα φάρμακα ήταν η πρώτη πραγματικά 
αποτελεσματική θεραπεία για τους βαριά 
ψυχικά άρρωστους. Τα συγκεκριμένα 
φάρμακα αναφέρονται ως «θαυματουρ-
γά» και λέγονταν ότι αντιπροσώπευαν 
μια ιατρική πρόοδο τόσο σημαντική 
όσο και τα αντιβιοτικά (Time Magazine, 
1954, 1955 – Shorter, 1997). Στην 
εισαγωγή τους συχνά χρεώνεται η ριζική 
αλλαγή της φροντίδας των τρελών ή 
«παραφρόνων», καθιστώντας δυνατό 
το κλείσιμο των βικτωριανών ασύλων 
και την προϋπάντηση της δυνατότητας 

για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα βασι-
σμένη στην κοινότητα. Σύμφωνα με την 
άποψη αυτή, άνθρωποι που θα έλιωναν 
στις πίσω πτέρυγες των ιδρυμάτων για 
το υπόλοιπο της ζωής τους μπορού-
σαν να αποκατασταθούν, μέσα από τη 
φαρμακευτική αγωγή, ώστε να διά-
γουν φυσιολογική ζωή στον εξωτερικό 
κόσμο. Τα φάρμακα λέγονταν ότι είχαν 
φέρει την «κοινωνική χειραφέτηση του 
ψυχικά ασθενούς» κι ότι είχαν αλλάξει τη 
φύση, τον σκοπό και την τοποθεσία της 
ψυχιατρικής πρακτικής (Freyhan, 1955, 
σ. 84). Η εισαγωγή των αντιψυχωσικών 
και άλλων σύγχρονων φαρμάκων στην 
ψυχιατρική εξαγγέλθηκε ως μια «χημική 
επανάσταση» που συνιστούσε ένα από 
«τα πιο σημαντικά και συνταρακτικά έπη 
στην ίδια την ιστορία της ιατρικής» (F. 
Ayd στον Swazey, 1974, σ.8).

Τα αντιψυχωσικά δεν πιστεύεται απλά 
ότι είναι πιο αποτελεσματικά από τις προ-
ηγούμενες θεραπείες, όμως. Πιστεύεται 
ότι είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Σε 
αντίθεση με τα φάρμακα που υπήρξαν 
πριν από αυτά, τα οποία θεωρούνταν 
απλά ως ένας χονδροειδής τρόπος ελέγ-
χου διεγερμένης ή προκλητικής συμπε-
ριφοράς, τα αντιψυχωσικά πιστεύεται ότι 
δρουν στοχεύοντας έξυπνα μια υποκεί-
μενη ασθένεια ή ανωμαλία. Πιστεύεται 
ότι εξασκούν το ωφέλιμο ή θεραπευτικό 
αποτέλεσμά τους αντισταθμίζοντας τις 
εγκεφαλικές διαδικασίες που οδηγούν 
στην εμφάνιση των συμπτωμάτων της πιο 
καταστροφικής και επαχθούς από τις ψυ-
χικές καταστάσεις – αυτής που είναι γνω-
στή ως «σχιζοφρένεια». Με την εισαγωγή 
των αντιψυχωσικών, οι ψυχίατροι πίστευ-
αν ότι μπορούσαν επιτέλους να τροπο-
ποιήσουν την πορεία και την έκβαση μιας 
μείζονος ψυχικής ασθένειας, και ότι «για 
πρώτη φορά, δημόσια ιδρύματα ψυχικής 
υγείας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
πραγματικά θεραπευτικά κέντρα, αντί 
κατά βάση εγκαταστάσεις κηδεμονίας» 
(Davis και Cole, 1975, σ. 442). Η ιδέα ότι 
υπήρχαν κατάλληλες ιατρικές αγωγές για 

“Καθώς τα φάρμακα 
μετασχηματίστηκαν 

στους επίσημους κύ-
κλους σε στοχευμένες 
σε συγκεκριμένες ασθέ-
νειες θεραπείες, αυτή 
η γνώση χάθηκε από το 
οπτικό πεδίο. Οι ιδέες 
που αντιπροσωπεύονται 
εδώ σχηματίζουν μια 
προσπάθεια να ανα-
κτηθεί αυτός ο τρόπος 
κατανόησης των αποτε-
λεσμάτων των αντιψυ-
χωσικών φαρμάκων και 
του δυνητικού ρόλου 
τους εντός των υπηρεσι-
ών ψυχικής υγείας.



ψυχικές διαταραχές, οι οποίες δρούσαν 
επί υποκείμενων ασθενειών με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα αντιβιοτικά ή τα φάρμακα 
για τον καρκίνο, βοήθησε να ανασυρθεί 
η ψυχιατρική από την απραξία, μετασχη-
ματίζοντάς την από μια παραμελημένη 
μορφή κοινωνικής εργασίας σε αυτό που 
έγινε αντιληπτό ως μια κανονική επιστη-
μονική δραστηριότητα, και αποκαθιστώ-
ντας την στη νόμιμη θέση της εντός του 
ιατρικού πεδίου (Shorter, 1997 – Comite 
Lyonnais de Recherches Therapeutiques 
en Psychiatrie, 2000). Σύμφωνα με αυτήν 
την αφήγηση, η εισαγωγή των αντιψυ-
χωσικών είναι μια ιστορία αδιάφθορης 
ιατρικής προόδου.

Κι όμως, για άλλους, τα αντιψυχω-
σικά φάρμακα είναι η ενσάρκωση της 
ψυχιατρικής καταπίεσης, ισοδύναμη με τα 
δεσμά και τις χειροπέδες των προηγού-
μενων εποχών. Έχουν πάρει τη θέση της 
ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ECT) και της 
λοβοτομής αποτελώντας τον κύριο στόχο 
της κριτικής του ψυχιατρικού συστήμα-
τος, και θεωρούνται από κατήγορους ως 
ένας χημικός ζουρλομανδύας, που χρησι-
μοποιείται για να διευκολυνθεί ο έλεγχος 
της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Πολλοί 
άνθρωποι που έχουν πάρει τα φάρμακα 
περιγράφουν την εμπειρία ως άκρως 
δυσάρεστη, σαν «ζωντανή κόλαση», «κα-
θαρό βασανιστήριο» ή σαν να βρίσκεσαι 

σε μια «φαρμακευτική φυλακή» (Breggin, 
1993a, p.57 – Ανώνυμος, 2009b). Οι 
άνθρωποι περιγράφουν ότι αισθάνονται 
σαν «ζόμπι» κάτω από την επίδραση των 
φαρμάκων, με τις ψυχικές τους δυνα-
τότητες να εξασθενίζουν και τα συναι-
σθήματά τους να αμβλύνονται (Wallace, 
1994). Για εκείνους που αναγκάζονται να 
πάρουν αντιψυχωσικά παρά τη θέλησή 
τους, η εμπειρία είναι ιδιαίτερα τραυματι-
κή. Ο πρώην ασθενής που έγινε ακτιβι-
στής, ο David Oaks, αναστοχαζόμενος την 
εμπειρία του από το σύστημα ψυχικής 
υγείας στην πρώιμη ενήλικη ζωή του, 
περιέγραψε το αποτέλεσμα της ακούσιας 
θεραπείας με αντιψυχωσικά «σαν μια 
μπάλα κατεδάφισης στον καθεδρικό του 
μυαλού μου» (Oaks, 2011, σ.190). Ομάδες 
υπεράσπισης για την ψυχική υγεία έχουν 
υποστηρίξει ότι τέτοιες πράξεις συνιστούν 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Διαδηλώσεις ενάντια στην ακούσια 
φαρμακευτική αγωγή είναι πια τακτικά 
συμβάντα έξω από μεγάλα ψυχιατρικά 
συνέδρια στις ΗΠΑ (Mindfreedom, 2012), 
και διαμαρτυρίες έχουν διεξαχθεί επίσης 
στην Αγγλία, την Ιρλανδία και τη Νορβη-
γία. Ακόμα κι εκείνοι που νιώθουν ότι τα 
φάρμακα ήταν χρήσιμα, συχνά περιγρά-
φουν το υψηλό τίμημα που έπρεπε να 
πλήρωσουν για αυτά τα οφέλη. «Σε κάνει 
σώφρονα, αλλά δεν είσαι σε πολύ καλύ-

τερη κατάσταση», σχολίασε ένας χρήστης 
αντιψυχωσικών σε έναν ιστότοπο για 
φάρμακα (Ανώνυμος, 2009a).

Επικριτές από μέσα από τα επαγγέλ-
ματα ψυχικής υγείας έχουν επίσης αμφι-
σβητήσει την άποψη ότι τα αντιψυχωσικά 
φάρμακα είναι μια αγαθή και αποκα-
ταστατική ιατρική αγωγή. Ο ψυχίατρος 
Peter Breggin ισχυρίζεται ότι τα αντιψυ-
χωσικά επιφέρουν ένα είδος «χημικής 
λοβοτομής» και ότι προκαλούν μόνιμη 
εγκεφαλική βλάβη, οδηγώντας σε μια 
μορφή άνοιας φαρμακευτικής προέλευ-
σης (Breggin, 2008). Επιπλέον, ο Breggin 
και άλλοι προτείνουν ότι το φαινόμενο 
της «εγκεφαλικής απενεργοποίησης» αυ-
τών των φαρμάκων δεν είναι μια άσκοπη 
παρενέργεια, αλλά η σκόπιμη επίδραση 
της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτή η 
άποψη των αντιψυχωσικών ως χημι-
κού γκλομπ που καταπνίγει την ψυχική 
και σωματική δραστηριότητα ανάγεται 
στη δεκαετία του 1950 κατά την εισα-
γωγή τους, όταν πολλοί κλινικοί ιατροί 
καλωσόρισαν την ικανότητα των νέων 
φαρμάκων να καταστέλλουν τη συνήθη 
εγκεφαλική λειτουργία. Άλλοι, όμως, 
σχολίασαν το πώς τα νέα ηρεμιστικά, 
που αργότερα θα γίνονταν γνωστά ως 
αντιψυχωσικά, αντικατέστησαν τον θό-
ρυβο και την αναταραχή του ασύλου με 
τη «σιωπή του νεκροταφείου» (Comite 
Lyonnais de Recherches Therapeutiques 
en Psychiatrie, 2000, σ. 29 – αποδίδεται 
στον Racamier ή στον Lacan).

Ενώ η κριτική στα αντιψυχωσικά 
θεωρούταν κάποτε περιοχή λιγοστών 
εξτρεμιστών, η φήμη αυτών των φαρμά-
κων έχει πρόσφατα αμαυρωθεί ευρύτερα 
μέσα από αποκαλύψεις για τις δραστηρι-
ότητες των εταιρειών που τα προωθούν 
στην αγορά. Το 2009, η Eli Lilly κατεγρά-
φη στα βιβλία των ρεκόρ υφιστάμενη το 
μεγαλύτερο πρόστιμο στην επιχειρημα-
τική ιστορία των ΗΠΑ μέχρι τότε για την 
παράνομη προώθηση του αντιψυχωσικού 
φαρμάκου – και τεράστιας εμπορικής 
επιτυχίας – Zyprexa (ολανζαπίνη), για 

καταστάσεις για τις οποίες δεν είχε δοθεί 
άδεια. Οι AstraZeneca, Pfizer και Johnson 
& Johnson έχουν κριθεί επίσης ένοχες 
για παράνομη προώθηση των άτυπων 
αντιψυχωσικών τους, ενώ έχουν έρθει 
στο φως αποκαλύψεις ότι οι εταιρείες εί-
χαν αποκρύψει ή ελαχιστοποιήσει αποδεί-
ξεις των σοβαρών παρενεργειών αυτών 
των φαρμάκων, ειδικά της ροπής τους να 
προκαλούν αύξηση σωματικού βάρους 
και διαβήτη (Berenson, 2006). Μεγάλα 
ποσά έχουν καταβληθεί για συμβιβασμό 
σε ανθρώπους που έχουν κατ’ ισχυρισμό 
επιπτώσεις από τα φάρμακα αυτού του 
είδους στη Βόρεια Αμερική (Berenson, 
2007). Επιπλέον, έχουν σταδιακά συσσω-
ρευθεί δεδομένα από μελέτες απεικόνι-
σης του εγκεφάλου που επιβεβαιώνουν 
προηγούμενες υποψίες ότι τα αντιψυχω-
σικά προκαλούν εγκεφαλική συρρίκνω-
ση. Η Nancy Andreason, μια κορυφαία βι-
ολογική ψυχίατρος και πρώην συντάκτρια 
του American Journal of Psychiatry, έχει 
αναγνωρίσει αυτά τα ευρήματα σε μια 
συνέντευξη στους New York Times το 
2008 (Dreifus, 2008). Το 2012 ο βρετανός 
ψυχίατρος Peter Tyrer, συντάκτης του 
British Journal of Psychiatry, πήγε ακόμα 
παραπέρα παραδεχόμενος ότι υπάρχει 
«ένα αυξανόμενο σύνολο αποδείξεων ότι 
τα δυσμενή αποτελέσματα της θεραπείας 
[με αντιψυχωσικά], για να το πω απλά, 
δεν αξίζουν τον κόπο». «Για πολλούς», 
κατέληξε, «οι κίνδυνοι υπερβαίνουν τα 
οφέλη» (Tyrer, 2012, σ. 168).

Η κατανόηση πώς μια ομάδα φαρ-
μάκων, που αρχικά ήταν αντιληπτά ως 
ισχυροί καταστολείς του νευρικού συστή-
ματος, έφτασε να θεωρείται θαυματουρ-
γή ιατρική παρέμβαση που θα μπορούσε 
να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις βιολογικές 
πηγές της ψυχικής ασθένειας, βοηθά στο 
να φωτιστεί πώς μια ετερόκλητη συλλογή 
από δυσάρεστες και τοξικές ουσίες μπό-
ρεσε να ανέλθει στη θέση της τεράστιας 
εμπορικής επιτυχίας του σήμερα. Τα 
αντιψυχωσικά ξεκίνησαν τη ζωή τους στα 
άσυλα των μέσων του εικοστού αιώνα, 

αλλά 50 χρόνια αργότερα, συνταγογρα-
φούνται σε εκατομμύρια ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών, πολλοί εκ των οποίων 
δεν έχουν δει ποτέ κάποιον ψυχίατρο 
(Sankaranarayanan και Puumala, 2007). 
Η επιθετική προώθηση στην αγορά έχει 
οδηγήσει αυτά τα πανίσχυρα χημικά, 
κάποτε προοριζόμενα για τους πλέον 
βαριά ψυχικά διαταραγμένους, μέσα 
στην ευρύτερη κοινότητα. Πρέπει όλοι να 
ξέρουμε πλέον τι είναι αυτά τα φάρμακα, 
και τι μπορούν να κάνουν.

Χρήση των αντιψυχωσικών
Το πρώτο φάρμακο που ταξινομήθηκε 
ως αντιψυχωσικό είναι η χλωροπρομα-
ζίνη, αλλά συχνά είναι γνωστότερο με 
την εμπορική ονομασία του – Largactil 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και Thorazine 
στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά 
στην ψυχιατρική στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 και θεωρήθηκε τόσο επιτυχές 
ώστε τα επόμενα χρόνια εισήχθησαν 
πολυάριθμα άλλα φάρμακα που στόχευ-
αν να θεραπεύσουν την ψύχωση και τη 
σχιζοφρένεια. Η αλοπεριδόλη βγήκε στην 
αγορά το 1958 και για ένα μεγάλο χρονι-
κό διάστημα ήταν το αντιψυχωσικό με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις στην αγορά. Το 
Stelazine (τριφλουοπεραζίνη) και η περ-
φαιναζίνη εισήχθησαν επίσης τη δεκαετία 
του 1960, και το Modecate (φλουφαιναζί-
νη), το πρώτο ενέσιμο σκεύασμα αντιψυ-
χωσικού παρατεταμένης δράσης, κυκλο-
φόρησε το 1969. Ακολούθησε το Haldol, 
ένα ενέσιμο σκεύασμα της αλοπεριδόλης, 
και τα ακόμα συχνά χρησιμοποιούμενα 
ενέσιμα σκευάσματα Depixol (φλουπενθι-
ξόλη) και Clopixol (ζουκλοπενθιξόλη).

Στη δεκαετία του 1990 εισήχθη μια 
νέα γενιά αντιψυχωσικών φαρμάκων, 
τα οποία αποκαλούνται κάποιες φορές 
«άτυπα». Αυτά ακολούθησαν τα ίχνη της 
κλοζαπίνης, του αρχέτυπου «άτυπου» 
αντιψυχωσικού, η οποία επανεισήχθη 
το 1990, αφού είχε εγκαταλειφθεί τη 
δεκαετία του 1970, όταν έγινε προφανής 

η δυνατότητα της να προκαλεί επικίν-
δυνες για τη ζωή διαταραχές αίματος. Η 
επιτυχία της κλοζαπίνης σε ανθρώπους 
που είχαν χαρακτηριστεί ότι έπασχαν από 
«ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια», 
μαζί με προβλήματα που έγιναν εμφανή 
με τα παλιότερα φάρμακα, ιδιαίτερα την 
οφειλόμενη στα φάρμακα νευρολογική 
κατάσταση γνωστή ως όψιμη δυσκινησία, 
ενθάρρυναν τις προσπάθειες να αναπτυ-
χθούν φάρμακα σαν την κλοζαπίνη για τη 
σχιζοφρένεια και την ψύχωση. Η ρισπερι-
δόνη, γνωστή επίσης με το εμπορικό της 
όνομα Risperdal, πήρε επιτέλους άδεια 
και κυκλοφόρησε το 1994, και η ολανζα-
πίνη, ή Zyprexa, το 1996. Η κουετιαπίνη, 
με το εμπορικό όνομα Seroquel, εγκρί-
θηκε στις ΗΠΑ το 1994 και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 1997.

Για τα πρώτα 30 χρόνια μετά την 
εισαγωγή τους τα αντιψυχωσικά φάρμα-
κα προορίζονταν κυρίως για τη θεραπεία 
ανθρώπων με βαριά ψυχιατρικά προ-
βλήματα. Συστήνονταν επίσημα για τη 
θεραπεία ανθρώπων με σχιζοφρένεια ή 
ψύχωση, αν και παρέχονταν πάντοτε σε 
ευρύτερο βαθμό από αυτόν, και δίνο-
νταν σε πολλούς από τους τροφίμους 
των παλιών ασύλων, ανεξάρτητα από 
τη διάγνωσή τους. Χαμηλές δόσεις από 
μερικά από τα πιο κατασταλτικά αντι-
ψυχωσικά συνταγογραφούνταν επίσης 
σε ανθρώπους με προβλήματα ύπνου 
και άγχους, αλλά μια τέτοια χρήση δεν 
ήταν επίσημα εγκεκριμένη, και ποτέ δεν 
θεωρήθηκαν φάρμακα που ανήκαν στη 
μαζική αγορά. Με την εισαγωγή των 
«άτυπων» όμως, η χρήση αυτών των 
φαρμάκων διευρύνθηκε και η επιθετική 
προώθηση έκανε κάποια από τα φάρμα-
κα αυτά παγκόσμιες επιτυχίες. Το 2010 
τα έξοδα για αντιψυχωσικά φάρμακα στις 
ΗΠΑ έφτασαν συνολικά σχεδόν τα 17 δις 
δολάρια, μόλις λίγο πίσω από τα αντιδια-
βητικά φάρμακα και τις στατίνες, και πριν 
τα αντικαταθλιπτικά (IMS Institute for 
Healthcare Informatics, 2011). Στην Αγ-
γλία το 2010 εκδόθηκαν 7,5 εκατομμύρια 

Πίνακας 1.1 Μοντέλα φαρμακευτικής δράσης

Ασθενειο-κεντρικό μοντέλο Ουσιο-κεντρικό μοντέλο
Τα φάρμακα διορθώνουν μια μη φυσιο-
λογική κατάσταση του εγκεφάλου

Τα φάρμακα δημιουργούν μια μη φυσιο-
λογική κατάσταση του εγκεφάλου

Φάρμακα ως ιατρικές θεραπείες Φάρμακα ως ψυχοδραστικές ουσίες

Τα ευεργετικά αποτελέσματα των φαρ-
μάκων προκύπτουν από το αποτέλεσμά 
τους σε μια θεωρούμενη ως δεδομένη 
διαδικασία νόσου

Τα φάρμακα μεταβάλλουν την έκφραση 
των ψυχιατρικών προβλημάτων μέσω 
της υπέρθεσης επιδράσεων που αυτά 
προκαλούν

Παράδειγμα: ινσουλίνη για τον διαβήτη Παράδειγμα: αλκοόλ για το κοινωνικό 
άγχος



συνταγές μόνο για χρήση στην κοινότητα 
(δεν περιλαμβάνεται ο μεγάλος αριθμός 
συνταγών που εκδίδονται για ασθενείς 
σε ψυχιατρικά νοσοκομεία) – μια αύξηση 
61% στον αριθμό των συνταγών που 
εκδόθηκαν το 1998 (Εικ. 1.2). Το κόστος 
των φαρμάκων αυξήθηκε δραματικά 
κατά 286% κατά την ίδια περίοδο, με τα 
αντιψυχωσικά να κοστίζουν στο Αγγλικό 
Εθνικό Σύστημα Υγείας 282 εκατομμύρια 
λίρες το 2010. Γύρω στο 2007, απο-
τέλεσαν την πιο δαπανηρή κατηγορία 
φαρμακευτικής αγωγής για ζητήματα 
ψυχικής υγείας στην Αγγλία, ξεπερνώ-
ντας τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία είχαν 
απολαύσει αυτήν την αμφίβολη τιμή για 
μια δεκαετία ή και παραπάνω (Ilyas και 
Moncrieff, 2012).

Η επιτυχία της νέας γενιάς αντιψυ-
χωσικών επιτεύχθηκε με δύο τρόπους. 
Πρώτον, εκστρατείες προώθησης στην 
αγορά προσπαθούσαν να πείσουν τους 
συνταγογραφούντες ότι τα άτυπα αντιψυ-
χωσικά θα έπρεπε να αντικαταστήσουν 
τη χρήση των παλιότερων αντιψυχω-
σικών στη θεραπεία ανθρώπων με σχι-
ζοφρένεια ή ψύχωση. Το 2002 τα άτυπα 
αντιψυχωσικά αντιπροσώπευαν περισ-
σότερο από το 90% όλων των αντιψυ-
χωσικών που συνταγογραφούνταν στις 
ΗΠΑ (Sankaranarayanan και Puumala, 
2007), και περί το 2009 καταλάμβαναν 
το 73% της αγοράς συντογραφήσεων 
στην κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(Υπηρεσίες Συνταγογράφησης NHS, 
2009). Ορισμένα φάρμακα-εισπρακτικές 
επιτυχίες καταλαμβάνουν τώρα την πλει-
οψηφία αυτής της αγοράς, ειδικά η ολαν-
ζαπίνη, η κουετιαπίνη και η ρισπεριδόνη 
(Zyprexa, Seroquel και Risperdal). Το 
2010 αυτά τα τρία φάρμακα αντιστοιχού-
σαν στο 63% των εξωνοσοκομειακών 
συνταγών αντιψυχωσικών στην Αγγλία, 
και μόνο η ολανζαπίνη και η κουετιαπίνη 
συνιστούσαν το 76% του κόστους όλων 
των αντιψυχωσικών φαρμάκων.

Δεύτερον, υπήρξε μια συντονισμένη 
προσπάθεια να επεκταθούν οι ενδεί-

ξεις για τη χρήση των αντιψυχωσικών 
γενικότερα, έτσι ώστε τα άτυπα αντι-
ψυχωσικά να μπορούν να στοχευθούν 
στον γενικότερο πληθυσμό με τον τρόπο 
που είχε αποδειχτεί τόσο επιτυχής για τα 
σύγχρονα «αντικαταθλιπτικά» φάρμακα 
όπως το Prozac και το Seroxat (Paxil). Οι 
εταιρείες προώθησαν τα αντιψυχωσικά 
για χρήση σε ηλικιωμένους ανθρώπους 
με άνοια, στοχεύοντας στο προσωπικό 
των οίκων ευγηρίας και των φαρμα-
κείων, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν 
άδεια για τη θεραπεία της άνοιας, ή για 
τη διέγερση σε ανθρώπους με άνοια, 
και παρά τις συσσωρευμένες αποδείξεις 
ότι η χρήση αντιψυχωσικών στην άνοια 
μειώνει τον προσδόκιμο χρόνο ζωής 
των ανθρώπων. Άτυπα αντιψυχωσικά 
προωθήθηκαν επίσης για τη θεραπεία 
κοινών προβλημάτων συμπεριλαμβανο-
μένου του άγχους, της κατάθλιψης, της 
ευερεθιστότητας, της διέγερσης και της 
αϋπνίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, 
2009, 2010). Δεδομένα από τις ΗΠΑ 
και το ΗΒ δείχνουν ότι η πλειοψηφία 
των συνταγών άτυπων αντιψυχωσικών 
εκδίδονται τώρα για ανθρώπους με 
διάγνωση κατάθλιψης, άγχους ή, πιο 
πρόσφατα, διπολικής διαταραχής παρά 
σχιζοφρένειας ή ψύχωσης (Kaye et al., 
2003 – Alexander et al., 2011).

Η επέκταση της έννοιας της διπο-
λικής διαταραχής υπήρξε μια από τις 
βασικές στρατηγικές που χρησιμοποιή-
θηκαν για να επεκταθεί η χρήση αντιψυ-
χωσικών στον ευρύτερο πληθυσμό. Οι 
κατασκευαστές άτυπων αντιψυχωσικών 
μετασχημάτισαν επιτυχώς την επικρατού-
σα αντίληψη, ότι επρόκειτο για μια σπάνια 
και άκρως χαρακτηριστική μορφή βαριάς 
τρέλας, στην κοινή και οικεία εμπειρία της 
έντονης και κυμαινόμενης διάθεσης. Με 
αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να αδράξουν 
μέρος από τον μεγάλο πληθυσμό που 
πριν χαρακτηρίζονταν, ή τον χαρακτήρι-
ζαν, ως καταθλιπτικό (Spielmans, 2009).

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι 
αντιψυχωσικά συνταγογραφούνται σε 

έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών κατά 
τα τελευταία λίγα χρόνια, ιδιαίτερα στις 
ΗΠΑ (Olfson et al., 2006). Ένα μεγάλο 
μέρος αυτής της συνταγογράφησης έχει 
επίσης δικαιολογηθεί προσδίδοντας στα 
παιδιά την πρόσφατα κατασκευασμένη 
διάγνωση της παιδιατρικής διπολικής 
διαταραχής. Παράλληλα, τα φάρμακα 
συνταγογραφούνται, συχνά σε συνδυ-
ασμό με άλλα φάρμακα, σε παιδιά με 
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας (ADHD), αυτισμό και 
«συμπεριφορικά προβλήματα». Παρόλο 
που γονείς και ακαδημαϊκοί είναι στην 
πρώτη γραμμή της τάσης να προβαίνουν 
σε διαγνώσεις διπολικής διαταραχής και 
να ποτίζουν τα παιδιά με αντιψυχωσικά , 
το χρήμα των φαρμακοβιομηχανιών έχει 
βοηθήσει να λιπανθεί αυτή η δραστηριό-
τητα και να αποκτήσει κύρος, χρηματο-
δοτώντας ερευνητικά προγράμματα και 
καλλιεργώντας συμμαχίες με κορυφαί-
ους ακαδημαϊκούς μέσα από γενναιό-
δωρες πληρωμές για τις υπηρεσίες τους 
(Harris και Carey, 2008).

Τι είναι τα αντιψυχωσικά και τι κά-
νουν;
Αυτή η επέκταση στη χρήση των αντιψυ-
χωσικών φαρμάκων είναι εξαρτώμενη 
από ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο πα-
ρουσιάζει τα ψυχιατρικά φάρμακα ως ει-
δικά στοχευμένες θεραπείες που δουλεύ-
ουν αντιστρέφοντας ή βελτιώνοντας μια 
υποκείμενη ανωμαλία ή δυσλειτουργία 
του εγκεφάλου. Η φύση της ανωμαλίας 
συχνά αναφέρεται ως μια «χημική ανισορ-
ροπία», και οι ιστότοποι των φαρμακοβι-
ομηχανιών τονίζουν επανειλημμένα την 
ιδέα ότι το ψυχιατρικό φάρμακο δουλεύει 
επανορθώνοντας μια χημική ανισορροπία. 
Ο ιστότοπος για το αντιψυχωσικό Geodon 
(ζισπρασιδόνη – ένα αντιψυχωσικό που 
χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, αλλά όχι στο 
ΗΒ), δήλωνε στις πληροφορίες του για 
τη σχιζοφρένεια το 2006 ότι «μια ανισορ-
ροπία σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες 
στον εγκέφαλο θεωρείται ότι οδηγεί στα 

συμπτώματα της ασθένειας. Η φαρμακευ-
τική αγωγή παίζει ρόλο-κλειδί στην εξι-
σορρόπηση αυτών των χημικών ουσιών» 
(δική μου υπογράμμιση) (Pfizer, 2006). 
Παρομοίως, το Seroquel «πιστεύεται ότι 
δουλεύει», έλεγαν οι κατασκευαστές του 
το 2011, «βοηθώντας στη ρύθμιση της 
ισορροπίας των χημικών ουσιών στον 
εγκέφαλο για τη θεραπεία της σχιζοφρέ-
νειας» (AstraZeneca, 2011). Αντικαταθλι-
πτικά όπως το Prozac και το Paxil επίσης 
λέγεται ότι «εξισορροπούν τη χημεία του 
εγκεφάλου σας» (GlaxoSmithKline, 2009) 
και πληροφορίες για τη διπολική διαταρα-
χή, ή τη μανιοκατάθλιψη, προτείνουν ότι η 
κατάσταση πυροδοτείται από «μια ανισορ-
ροπία σε κάποιες καίριες χημικές ουσίες 
στον εγκέφαλο» την οποία τα αντιψυχω-
σικά μπορούν να βοηθήσουν να «ρυθμι-
στεί» (Otsuka America Pharmaceutical, 
2012).

Οι πληροφορίες που εκδίδονται από 
επαγγελματικές οργανώσεις περιέχουν 
παρόμοιες δηλώσεις. Το φυλλάδιο του 
1996 της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας για τη σχιζοφρένεια πρότεινε 
ότι τα αντιψυχωσικά φάρμακα «βοηθούν 
στο να φέρουν βιοχημικές ανισορροπίες 
πιο κοντά στο φυσιολογικό» (American 
Psychiatric Association, 1996). Το 
Βασιλικό Κολέγιο Ψυχιάτρων του ΗΒ 
ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια «ανισορροπία 
στη χημεία του εγκεφάλου» σε ανθρώ-
πους με ψύχωση ή σχιζοφρένεια (Royal 
College of Psychiatrists, 2004) και τα 
αντικαταθλιπτικά λέγεται από την Αμερι-
κανική Ψυχιατρική Εταιρεία ότι «διορθώ-
νουν ανισορροπίες στα επίπεδα χημικών 
στον εγκέφαλο» (American Psychiatric 
Association, 2005).

Το τι είδους φάρμακα θεωρούνται ότι 
είναι τα αντιψυχωσικά και το πώς γίνονται 
κατανοητά ότι δουλεύουν σε ανθρώπους 
με σχιζοφρένεια και άλλες καταστάσεις, 
είναι θεμελιώδες στη συζήτηση για τα 
οφέλη τους και το πώς να χρησιμοποιού-
νται κατάλληλα. Αυτές οι περιγραφές της 
δράσης των ψυχιατρικών φαρμάκων ως 

αντιστροφείς χημικών ανισορροπιών εν-
σωματώνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο 
κατανόησης της δράσης των φαρμάκων, 
τον οποίο έχω αποκαλέσει «ασθενει-
ο-κεντρικό» μοντέλο της φαρμακευτικής 
δράσης. Το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο 
μπορεί να τοποθετηθεί σε αντίθεση 
με ένα εναλλακτικό «ουσιο-κεντρικό» 
μοντέλο, και κάποια από τα γνωρίσματα 
των δύο μοντέλων σκιαγραφούνται στον 
Πίνακα 1.1 (Moncrieff και Cohen, 2005 – 
Moncrieff, 2008a).

Το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο της 
φαρμακευτικής δράσης βασίζεται στην 
ιδέα ότι τα φάρμακα δουλεύουν δρώντας 
στις παρεκτραπείσες βιολογικές διαδικα-
σίες, είτε είναι χημικές ανισορροπίες είτε 
άλλες ανωμαλίες, οι ο οποίες θεωρού-
νται ότι παράγουν τα συμπτώματα μιας 
συγκεκριμένης διαταραχής. Σύμφωνα με 
αυτήν την άποψη, τα φάρμακα κάνουν το 
σώμα πιο «φυσιολογικό» βοηθώντας την 
αναχαίτιση μιας υποκείμενης ασθένειας 
ή δυσλειτουργίας. Αυτή η δράση στη 
διαδικασία της ασθένειας αποτελεί τη 
«θεραπευτική» δράση του φαρμάκου, και 
όλες οι υπόλοιπες δράσεις ορίζονται ως 
«παρενέργειες» και θεωρούνται δευτε-
ρεύουσας σημασίας.

Το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο είναι 
δανεισμένο από τη γενική ιατρική, όπου 
τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα 
δρουν επί των οδών της φυσιολογίας 
που παράγουν τα συμπτώματα μιας 
ασθένειας. Η αγωγή με ινσουλίνη για τον 
διαβήτη βοηθά να διορθωθεί η έλλειψη 
ινσουλίνης που οδηγεί στα συμπτώματα 
του διαβήτη, για παράδειγμα. Φάρμακα 
για το άσθμα, όπως η σαλμπουταμόλη, 
διευρύνουν τους αεραγωγούς, μειώ-
νοντας τη στένωση που προκαλεί τον 
συριγμό. Τα στεροειδή και άλλα αντι-
φλεγμονώδη φάρμακα μειώνουν την 
υπερδραστήρια φλεγμονώδη αντίδραση 
που προκαλεί τα συμπτώματα διαφόρων 
καταστάσεων όπως του εκζέματος και 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Κανένα 
από τα φάρμακα αυτά δεν αντιστρέφει 

την υποκείμενη αιτία της ασθένειας, 
αλλά όλα δρουν πάνω σε βιολογικές 
διαδικασίες που παράγουν συγκεκριμένα 
συμπτώματα. Κατ’ αυτήν την έννοια, το 
ασθενειο-κεντρικό μοντέλο θα μπορούσε 
να αναφέρεται ως «συμπτωματο-κεντρι-
κό» μοντέλο στις περισσότερες περιπτώ-
σεις. Ακόμα και καθαρά συμπτωματικές 
θεραπείες, όπως τα αναλγητικά ασπιρίνη 
και παρακεταμόλη, μπορούν να γίνουν 
κατανοητές σε αυτόν τον ασθενειο- ή 
συμπτωματο-κεντρικό τρόπο, καθώς 
εργάζονται δρώντας στις οδούς της νευ-
ροφυσιολογίας που παράγουν τον πόνο.

Το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο της 
φαρμακευτικής δράσης έχει καταστεί ο 
κυρίαρχος τρόπος για να σχηματίζονται 
οι θεωρίες για το τι κάνουν τα φάρμακα 
όταν λαμβάνονται από κάποια που έχει 
πρόβλημα ψυχικής υγείας. Έχει τέτοια 
επιρροή ώστε οι άνθρωποι δεν γνωρί-
ζουν ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι για να 
αντιληφθούν πώς επιδρούν τα φάρμακα 
σε ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, 

ή αν το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο 
στηρίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις. 
Αλλά η ιδέα ότι τα ψυχιατρικά φάρμακα 
δουλεύουν στοχεύοντας υποκείμενες 
βιολογικές διαδικασίες ή συμπτώματα 
είναι κεντρική στον τρόπο που χορηγείται 
και παρουσιάζεται η ψυχιατρική φαρ-

“Το τι είδους φάρμα-
κα θεωρούνται ότι 

είναι τα αντιψυχωσικά, 
και το πώς γίνονται κα-
τανοητά ότι δουλεύουν 
σε ανθρώπους με σχιζο-
φρένεια και άλλες κατα-
στάσεις, είναι θεμελιώ-
δες στη συζήτηση για τα 
οφέλη τους και το πώς 
να χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα.



μακευτική αγωγή, και στον τρόπο που 
σχεδιάζεται, διενεργείται και ερμηνεύ-
εται η έρευνα πάνω στη φαρμακευτική 
αγωγή. Η τελευταία έκδοση του βασικού 
αμερικάνικου εγχειριδίου ψυχιατρικής 
(το οποίο έχει ενδιαφέρον ότι ξεκινά με 
ένα έγχρωμο τετρασέλιδο διαφόρων 
φαρμάκων σε αλφαβητική σειρά σύμφω-
να με τα εμπορικά ονόματά τους), τονίζει 
ότι «οι ψυχικές διαταραχές είναι πραγμα-
τικές ιατρικές καταστάσεις που μπορούν 
να ωφεληθούν από τη φαρμακοθεραπεία 
με τον ίδιο τρόπο που ο διαβήτης, το 
άσθμα και ο υποθυρεοειδισμός, και άλλες 
χρόνιες διαταραχές ανταποκρίνονται στη 
φαρμακευτική αγωγή» (Sussman, 2009).

Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφά-
λαια, όμως, αυτή η αντίληψη του πώς 
δουλεύουν τα ψυχιατρικά φάρμακα είναι 
σχετικά πρόσφατη. Πριν από τη δεκαετία 
του 1950 τα φάρμακα που συνταγογρα-
φούνταν στους ψυχιατρικούς ασθενείς 
γίνονταν κατανοητά πολύ διαφορετικά, 
σύμφωνα με αυτό που έχω αποκαλέσει 
ουσιο-κεντρικό μοντέλο της φαρμακευτι-
κής δράσης. Αυτό το μοντέλο αποκαλεί-
ται έτσι, επειδή προτείνει ότι τα ψυχιατρι-
κά φάρμακα πρέπει να γίνουν κατανοητά 
πρώτα και πάνω από όλα ως ουσίες 
[drugs], δηλαδή ως χημικές ουσίες που 
μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο λει-
τουργεί το σώμα. Επιπλέον, τα ψυχιατρι-
κά φάρμακα είναι ένας ξεχωριστός τύπος 

φαρμάκου γνωστός ως ψυχοτρόπα 
φάρμακα, τα οποία είναι ουσίες που επη-
ρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, 
και τα οποία, συνεπώς, μεταβάλλουν 
την ψυχική εμπειρία και συμπεριφορά. 
Σύμφωνα με το ουσιο-κεντρικό μοντέλο, 
αντί να αναστρέφουν κάποια υποκείμενη 
εγκεφαλική ανωμαλία, τα ίδια τα ψυχι-
ατρικά φάρμακα δημιουργούν μια μη 
φυσιολογική ή αλλοιωμένη κατάσταση 
σωματικής και ψυχικής λειτουργίας.

Τα ψυχοτρόπα φάρμακα, εξ ορισμού, 
είναι χημικά που δρουν στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα του σώματος και με 
τον τρόπο αυτό παράγουν αλλαγές στην 
αντίληψη, τη διάθεση, τη συνείδηση και 
τη συμπεριφορά. Οι πιο οικείες ψυχοτρό-
πες ουσίες είναι ψυχαγωγικά ναρκωτικά 
όπως το αλκοόλ, η νικοτίνη, η ηρωίνη, η 
κάνναβη και το LSD. Όταν σκεφτόμαστε 
τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά αναφερόμα-
στε στις αλλοιωμένες ψυχικές κατα-
στάσεις που παράγουν ως «τοξίκωση» 
[intoxication]. Ορισμένες ουσίες, όπως 
το αλκοόλ, παράγουν έντονες και εύκολα 
αναγνωρίσιμες καταστάσεις τοξίκωσης, 
ενώ η τοξίκωση που παράγεται από 
ουσίες όπως η νικοτίνη και η καφεΐ-
νη είναι πιο λεπτή. Ακριβώς όπως τα 
αποτελέσματα της κάνναβης διαφέρουν 
από αυτά του αλκοόλ ή της ηρωίνης, έτσι 
και τα αποτελέσματα που παράγονται 
από τα «αντιψυχωσικά» διαφέρουν από 

εκείνα που παράγονται από ουσίες όπως 
το Valium, που επίσης διαφέρουν από τα 
αποτελέσματα του, αποκαλούμενου αντι-
καταθλιπτικού, φαρμάκου Prozac, για 
παράδειγμα. Τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα της τοξικωμένης ή προερχόμενης 
από την ουσία κατάστασης εξαρτώνται 
από τη χημική δομή και φύση της κάθε 
ουσίας. Τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά 
παράγουν αποτελέσματα που κάποιοι 
άνθρωποι βρίσκουν απολαυστικά ή δια-
σκεδαστικά. Πολλές άλλες ψυχοτρόπες 
ουσίες, όμως, συμπεριλαμβανομένων 
των αντιψυχωσικών, παράγουν αποτε-
λέσματα που οι περισσότεροι άνθρωποι 
βρίσκουν δυσάρεστα.

Μια από τις πολλές και ποικίλες 
επιδράσεις των αντιψυχωσικών ουσιών 
είναι η ικανότητά τους να αντιτίθενται 
στις δράσεις ενός χημικού στον εγκέφα-
λο που ονομάζεται ντοπαμίνη, μπλοκά-
ροντας συγκεκριμένους τύπους υπο-
δοχέων ντοπαμίνης. Τουλάχιστον πέντε 
τύποι υποδοχέων ντοπαμίνης έχουν 
εξακριβωθεί μέχρι σήμερα, αλλά είναι η 
ιδιότητα των αντιψυχωσικών να μπλοκά-
ρουν έναν συγκεκριμένο τύπο υποδο-
χέα ντοπαμίνης, τον υποδοχέα D2, που 
οδηγεί στα χαρακτηριστικά νευρολογικά 
αποτελέσματά τους, και που πιστεύεται 
από πολλούς ότι παράγει τα θεραπευτικά 
αποτελέσματά τους. Όμως, τα αντιψυχω-
σικά τόσο της πρώτης όσο και της δεύτε-
ρης γενιάς, προέρχονται από ένα πλήθος 
διαφορετικών χημικών κατηγοριών, και 
κανένα από αυτά δεν δρα αποκλειστικά 
στους υποδοχείς ντοπαμίνης. Πολλά 
αντιψυχωσικά, συμπεριλαμβανομένης 
της χλωροπρομαζίνης, θειοριδαζίνης, 
κλοζαπίνης και ολανζαπίνης, έχουν 
ένα άκρως ευρύ πεδίο δράσης σε έναν 
μεγάλο αριθμό χημικών συστημάτων 
του εγκεφάλου, και ορισμένα από 
αυτά, όπως η κλοζαπίνη και η ολανζα-
πίνη, έχουν σχετικά ασθενείς δράσεις 
στον υποδοχέα D2. Ακόμα κι εκείνα τα 
φάρμακα που στοχεύουν με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια στο ντοπαμινικό σύστημα, 

Πίνακας 1.2 Θετικά και αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας

Θετικά συμπτώματα Αρνητικά συμπτώματα
Ψευδαισθήσεις (συνήθως ακουστικές, 
«ακούω φωνές»)

Ελαττωμένη ομιλία

Παραισθήσεις Απάθεια ή έλλειψη δραστηριότητας

Αισθήματα ότι σε ελέγχουν Κοινωνική απόσυρση

Αισθήματα ότι διαβάζουν, μεταδίδουν ή 
παρεμβαίνουν στη σκέψη σου

Αμβλύ συναίσθημα

Ακατάληπτη ή ελλειπτική ομιλία  

όπως η αλοπεριδόλη, έχουν μια ποικιλία 
δράσεων σε άλλα συστήματα. Παρά τις 
δεκαετίες έρευνας και εικασιών, δεν 
κατανοούμε πλήρως τη χημική βάση 
των δράσεων των αντιψυχωσικών, ή 
εάν ενεργούν ως ομάδα σε συμπτώματα 
μέσα από τον ίδιο μηχανισμό ή μέσα από 
μια ποικιλία διαφορετικών μηχανισμών.

Παρόλο που υπάρχει μια απόκλιση 
στην αντίδραση διαφορετικών ανθρώ-
πων σε όλες τις ουσίες, οι ψυχοτρόπες 
ουσίες παράγουν το χαρακτηριστικό 
φάσμα αποτελεσμάτων τους σε οποιον-
δήποτε τις παίρνει, άσχετα από το αν έχει 
ή δεν έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. 
Οι περισσότερες ψυχοτρόπες ουσίες 
έχουν επίσης σωματικά αποτελέσματα, 
και οι σωματικές και ψυχικές επιδράσεις 
είναι συχνά άρρηκτα συνδεδεμένες. 
Το αλκοόλ και οι βενζοδιαζεπίνες, για 
παράδειγμα, παράγουν μια κατάσταση 
σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης. Οι 
διεγερτικές ουσίες, όπως οι αμφεταμί-
νες και η κοκαΐνη, διεγείρουν ψυχικές 
διαδικασίες όπως την προσοχή και την 
ετοιμότητα, καθώς και σωματικές διαδι-
κασίες όπως την αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού και της πίεσης του αίματος. Τα 
σωματικά και ψυχικά αποτελέσματα 
των αντιψυχωσικών είναι επίσης στενά 
συνδεδεμένα, όπως θα δούμε, και είναι 
αδύνατο να κατανοήσει κανείς το ένα 
χωρίς κάποια εκτίμηση του άλλου.

Το ουσιο-κεντρικό μοντέλο προτείνει 
ότι οι ουσίες μπορούν μερικές φορές 
να είναι χρήσιμες, γιατί συγκεκριμένες 
ψυχοτρόπες επιδράσεις που προέρχονται 
από τις ουσίες μπορούν να αντικαταστή-
σουν ή να καταστείλουν τις εκδηλώσεις 
ψυχικών διαταραχών. Ένα παράδειγμα 
για αυτό είναι τα επί πολύ καιρό αποδε-
κτά οφέλη του αλκοόλ σε ανθρώπους με 
κοινωνική φοβία ή κοινωνικό άγχος. Το 
αλκοόλ δεν θεωρείται χρήσιμο επειδή 
διορθώνει μια έλλειψη αλκοόλ στον 
εγκέφαλο, ή επειδή διορθώνει κάποια 
άλλη χημική ανισορροπία. Πιστεύεται ότι 
βοηθά, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της τοξίκωσης από αλκοόλ 
είναι ότι μειώνει τις κοινωνικές αναστο-
λές, πράγμα που μπορεί να είναι χρήσιμο 
για κάποιον που βρίσκει ότι οι κοινωνι-
κές περιστάσεις τού προκαλούν άγχος.

Ακολουθώντας το ουσιο-κεντρικό 
μοντέλο της δράσης των φαρμάκων, 
τα βαρβιτουρικά και άλλα ηρεμιστικά 
φάρμακα που χρησιμοποιούνταν στην 
ψυχιατρική πριν την έλευση των αντι-
ψυχωσικών γίνονταν κατανοητά ως 
χημικά δεσμά, τα οποία ηρεμούσαν τους 
ανθρώπους και τους καθιστούσαν πιο 
διαχειρίσιμους, δίχως να επηρεάζουν το 
υποκείμενο πρόβλημα. Όπως θα δούμε, 
τα αντιψυχωσικά αντιμετωπίζονταν με 
παρόμοιο τρόπο αρχικά. Οι αντιλήψεις 
άλλαξαν κατά τη διάρκεια των δεκαετι-
ών 1950 και 1960, όμως, και η ομάδα 
χημικών που πρώτα ήταν γνωστά ως 
νευροληπτικά ή ηρεμιστικά έφτασαν να 
θεωρούνται μια εξειδικευμένη θεραπεία 
για τα συμπτώματα της ψύχωσης ή της 
σχιζοφρένειας. Έχοντας πρώτα θεωρηθεί 
ως ένα ξεχωριστό είδος ηρεμιστικών, 
μετασχηματίστηκαν στο μυαλό εκείνων 
που τα συνταγογραφούσαν ως η πρώτη 
πραγματική «μαγική σφαίρα» [magic 
bullet1] της ψυχιατρικής.

Αποδείξεις για τη δράση των αντιψυ-
χωσικών
Αυτός ο μετασχηματισμός, όπως θα 
δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες 
στο κεφάλαιο 3, δεν ήταν το αποτέλεσμα 
συσσώρευσης επιτακτικών επιστημονι-
κών αποδείξεων, ή έστω πειστικής και 
πληροφορημένης συζήτησης. Δεν σχεδι-
άστηκε καμία έρευνα για να αξιολογηθεί 
αν τα αντιψυχωσικά ή τα αντικαταθλιπτικά 
πραγματικά στόχευαν μια διαδικασία 
ασθένειας, και αν οι ιδιότητες μεταβολής 
του μυαλού θα μπορούσαν να θεωρη-
θούν άσχετες με την επίπτωσή τους στα 
προβλήματα ψυχικής υγείας. Όταν υιοθε-
τήθηκε το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο της 
δράσης των φαρμάκων, το γεγονός ότι 
υπήρχε ένας άλλος τρόπος σκέψης για τη 

δράση των φαρμάκων ξεχάστηκε ταχέως, 
και έτσι σχεδόν καμία έρευνα δεν διεξή-
χθη σε μια προσπάθεια να επιβεβαιωθεί ή 
να αντικρουστεί η ιδέα ότι τα ψυχιατρικά 
φάρμακα δούλευαν με έναν εξειδικευ-
μένο τρόπο σε σχέση με την ασθένεια. 
Αλλού, έχω εξετάσει με λεπτομέρειες τις 
λίγες αποδείξεις που υπάρχουν για όλα τα 
είδη ψυχιατρικών φαρμάκων (Moncrieff, 
2008a) και, στην πορεία αυτού του βιβλί-
ου, θα δούμε ποια έρευνα έχει διεξαχθεί η 
οποία θα μπορούσε να μας διαφωτίσει για 
τον τρόπο δράσης των αντιψυχωσικών. 
Θα υποστηρίξω ότι καμία από τις αποδεί-
ξεις δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι τα 
αντιψυχωσικά δρουν με έναν εξειδικευ-
μένο σε σχέση με τη σχιζοφρένεια ή την 
ψύχωση τρόπο, και ότι το ουσιο-κεντρικό 
μοντέλο παραμένει μια πιο επιτακτική 
προσέγγιση στην εξήγηση του πλήρους 
εύρους των δράσεων των αντιψυχωσι-
κών – τόσο αυτών που είναι επιθυμητές 
όσο και αυτών που δεν είναι.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό 
από την αρχή ότι καμία χημική ανισορ-
ροπία ή άλλη βιολογική διαδικασία που 
θα μπορούσε να εξηγήσει τη δράση των 
φαρμάκων με έναν ασθενειο-κεντρικό 
τρόπο δεν έχει τεκμηριωθεί για οποια-
δήποτε ψυχιατρική διαταραχή. Η θεωρία 
της σεροτονίνης για την κατάθλιψη και η 
υπόθεση της ντοπαμίνης για τη σχιζο-
φρένεια, οι οποίες εμφανίζονται να προ-
τείνουν ότι τα φάρμακα δρουν με αυτόν 
τον τρόπο, παραμένουν απλές υποθέ-
σεις. Οι περισσότερες αρχές πλέον πα-
ραδέχονται ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις 
ότι η κατάθλιψη συνδέεται με ανωμαλίες 
της σεροτονίνης ή της νοραδρεναλίνης, 
όπως πιστευόταν παλιά (Dubovsky et al., 
2001). Υπάρχει επίσης μικρή εμπειρική 
στήριξη για την υπόθεση της ντοπαμίνης 
στη σχιζοφρένεια, όπως θα δούμε στο 
κεφάλαιο 4, και πολλοί ψυχιατρικοί ερευ-
νητές παραδέχονται ότι είναι τουλάχιστον 
ανεπαρκής ως εξήγηση για την αιτιολο-
γία της σχιζοφρένειας. Το γεγονός ότι η 
θεωρία δεν πεθαίνει, παρά τις δεκαετίες 



αντιτιθέμενων ευρημάτων, εικονογραφεί 
τη σημασία της παρουσίασης της δράσης 
των αντιψυχωσικών με ασθενειο-κεντρι-
κούς όρους. Βοηθώντας να καθιερωθεί 
η ιδέα ότι τα αντιψυχωσικά εξασκούν 
μια εξειδικευμένη σε ασθένεια δράση επί 
της σχιζοφρένειας και της ψύχωσης ως 
αδιαμφισβήτητο γεγονός, η υπόθεση της 
ντοπαμίνης έχει βοηθήσει να δημιουρ-
γηθεί η εντύπωση ότι τα αντιψυχωσικά 
θα μπορούσαν να έχουν στοχευμένες σε 
ασθένεια δράσεις και σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις στις οποίες τώρα χρησιμο-
ποιούνται.

Ο ιστότοπος του Zyprexa προτείνει 
θαρραλέα ότι «τα αντιψυχωσικά φάρμα-
κα πιστεύεται ότι δρουν εξισορροπώ-
ντας τις χημικές ουσίες που βρίσκονται 
φυσικά στον εγκέφαλο» (δική μου 
υπογράμμιση) (Eli Lilly, 2011). Η δήλωση 
επιδεικνύει τη χρησιμότητα της υιοθέτη-
σης του ασθενειο-κεντρικού μοντέλου 
της δράσης του φαρμάκου. Λαμβάνοντας 
Zyprexa υπονοείται ότι θα αποκαταστή-
σετε κάποια φαντασιακή χημική αρμονία, 
της οποίας η διαταραχή προτείνεται ότι 
είναι η πηγή του προβλήματος ή των 
συμπτωμάτων σας. Αυτή η ελκυστική, 
αλλά τελείως υποθετική, πρόταση βολικά 
αποκρύπτει το γεγονός ότι τα φάρμακα 
αποτελούνται από ξένες χημικές ουσίες 
που θα αναμέναμε να μεταβάλουν και 
να διαταράξουν τη φυσιολογική χημική 
λειτουργία του σώματος, αντί να την 
αποκαταστήσουν ή να την ενισχύσουν.

Η φύση της ψύχωσης και της σχιζο-
φρένειας
Παρόλο που τα αντιψυχωσικά χρησιμο-
ποιούνται ευρύτερα, η πλέον αποδεκτή 
χρήση τους συνεχίζει να είναι αυτή από 
την οποία πήραν το όνομά τους – η θερα-
πεία της ψύχωσης, ή αυτό που γενικά 
είθισται να αποκαλείται σχιζοφρένεια. Η 
σχιζοφρένεια είναι μια έντονα αμφισβη-
τούμενη έννοια, φυσικά, και ακόμα και 
ψυχίατροι του κυρίαρχου ρεύματος θα 
αναγνώριζαν ότι ο χαρακτηρισμός έχει 

αποδοθεί σε ανθρώπους με μια ποικιλία 
διαφορετικών προβλημάτων.

Ο γερμανός ψυχίατρος Eugene 
Bleuler επινόησε πρώτος τον όρο 
σχιζοφρένεια, και περιέγραψε αυτά που 
έβλεπε ως το χαρακτηριστικό «σχίσιμο», 
αποσύνθεση ή διάσπαση των ψυχικών 
λειτουργιών (Bleuler, 1911). Επέστησε 
επίσης την προσοχή στην απόσυρση από 
την πραγματικότητα που εμφανίζουν οι 
άνθρωποι με τη διαταραχή, στην οποία 
αναφερόταν ως «αυτισμό» – ένας όρος 
που σήμερα έχει, φυσικά, χρησιμοποιη-
θεί για να ορίσει μια άλλη προτεινόμενη, 
αλλά επίσης αμφισβητούμενη, ψυχια-
τρική κατάσταση (Timimi et al., 2011). Ο 
Bleuler χώρισε επίσης τα συμπτώματα σε 
«θετικά» συμπτώματα, που αποτελούνται 
από παράξενες σκέψεις και εμπειρίες, συ-
μπεριλαμβανομένων των παραισθήσεων 
και των ψευδαισθήσεων, και «αρνητικά» 
συμπτώματα. Τα τελευταία δηλώνουν μια 
κατάσταση έλλειψης κινήτρων και απά-
θειας, μια απώλεια του ενδιαφέροντος να 
συμμετέχεις στις συνηθισμένες δραστη-
ριότητες της ζωής, και την άμβλυνση των 
συναισθηματικών αντιδράσεων.

Ο όρος «ψυχωσικός» συνήθως 
εφαρμόζεται στα θετικά συμπτώματα της 
σχιζοφρένειας, και ένα επεισόδιο «ψύχω-
σης» αναφέρεται σε ένα επεισόδιο που 
χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως 
παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις που 
καταδεικνύουν μια απώλεια επαφής με 
την πραγματικότητα. Σε μια ακραία ψυ-
χωσική κατάσταση οι άνθρωποι δείχνουν 
να είναι κλειδωμένοι σε έναν εσωτερικό 
ψυχικό κόσμο. Όπως το έθεσε ο Bleuler: 
«ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα 
της σχιζοφρένειας είναι η επικράτηση 
της εσωτερικής ζωής, με μια ενεργή 
απομάκρυνση από τον εξωτερικό κόσμο. 
Οι πιο βαριές περιπτώσεις αποσύρονται 
πλήρως και ζουν σε έναν κόσμο ονείρων. 
Οι μέτριες περιπτώσεις αποσύρονται σε 
μικρότερο βαθμό» (Bleuler, 1951, σ.397).

Το μοτίβο που θεωρείται πιο χα-
ρακτηριστικό για τη σχιζοφρένεια είναι 

εκείνο όπου ένα νεαρό άτομο, συνήθως 
ένας νεαρός άντρας, αποσύρεται από τον 
κόσμο, αναπτύσσει «θετικά», ψυχωσικά 
συμπτώματα, και μετά βυθίζεται σε μια 
κατάσταση απάθειας, παρακμής και από-
συρσης, μερικές φορές διακοπτόμενη 
από επανερχόμενα ψυχωσικά συμπτώ-
ματα. Αυτή ήταν η τροχιά που περιγρά-
φηκε από τον Kraepelin, τον γερμανό 
ψυχίατρο που περιέγραψε την κατάσταση 
που αποκαλούσε «dementia praecox», 
γενικά θεωρούμενη ως ο πρόδρομος 
της σχιζοφρένειας. Όμως, αυτό το μοτίβο 
είναι στην πραγματικότητα σπάνιο, 
τουλάχιστον στις σύγχρονες υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. Πολλοί άνθρωποι έχουν 
την εμπειρία επεισοδίων που χαρακτη-
ρίζονται από διάφορα «θετικά» συμπτώ-
ματα μόνο, τα οποία τελικά υποχωρούν, 
και επιστρέφουν στους προηγούμενους 
ρόλους τους. Μερικοί εμφανίζουν μόνο 
«αρνητικά» συμπτώματα, παρόλο που 
εδώ συχνά υπάρχει μια υποψία ότι θα 
μπορούσαν να έχουν κάποιες ασυνήθεις 
εσωτερικές εμπειρίες, τις οποίες δεν 
μπορούν να αρθρώσουν. Άλλοι παρουσι-
άζουν μια σειρά από προκλητικές συμπε-
ριφορές και παράξενες σκέψεις, αλλά δεν 
ταιριάζουν καθαρά στο χαρακτηριστικό 
μοτίβο των συμπτωμάτων που χαρακτη-
ρίζονται ως σχιζοφρένεια.

Για να εικονογραφήσουμε την 
ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι 
άνθρωποι μπορούν να εκδηλώσουν αυτό 
που αποκαλείται ψύχωση ή σχιζοφρένεια, 
έχω κάνει περίληψη των αφηγήσεων που 
έχουν γραφεί από ανθρώπους που είχαν 
τέτοια εμπειρία (ή από τους φροντιστές 
τους) στο Παράρτημα 2. Όπως καταδει-
κνύουν αυτές οι ιστορίες, για κάποιους τα 
ψυχωσικά συμπτώματα είναι τρομαχτικά 
και βασανιστικά και ξεκάθαρα ανεπιθύμη-
τα, αλλά για άλλους η ψυχωσική πραγ-
ματικότητα μπορεί να είναι απολαυστική 
και συναρπαστική. Για άλλους είναι και τα 
δύο αυτά πράγματα. Ορισμένοι άνθρω-
ποι χρειάζονται χρόνια για να φτάσουν 
σε μια κατάσταση σταθερότητας, και για 

πολλούς αυτό περιλαμβάνει μια μακρά 
και επίπονη διαδικασία συμβιβασμού με 
τα δυσάρεστα και πνιγηρά αποτελέσματα 
της αντιψυχωσικής φαρμακοθεραπεί-
ας. Ακόμα και τότε, κάποιοι άνθρωποι 
συνεχίζουν να έχουν ψυχωσικά συμπτώ-
ματα και αγωνίζονται να λειτουργήσουν 
ανεξάρτητα. Η τελική ιστορία, όμως, 
δείχνει ότι είναι δυνατόν να έχεις πλήρη 
ανάρρωση από βαριά και παρατεταμένα 
ψυχωσικά επεισόδια χωρίς τη σύγχρονη 
φαρμακευτική αγωγή, και να αποκομίσεις 
όφελος από την εμπειρία.

Έχει υπάρξει, φυσικά, ένας τεράστιος 
όγκος έρευνας και έντονης συζήτησης 
γύρω από τη φύση και τα αίτια της σχιζο-
φρένειας. Από τη μία μεριά, η κυρίαρχη 
βιολογική ψυχιατρική βεβαιώνει ότι είναι 
ασθένεια του εγκεφάλου που προκαλείται 
από μια συγκεκριμένη, ακόμα όχι πλήρως 
ταυτοποιημένη, ανωμαλία της λειτουρ-
γίας του εγκεφάλου, η οποία μπορεί με 
τη σειρά της να είναι το αποτέλεσμα μιας 
συγκεκριμένης γενετικής κατασκευής. 
Από την άλλη πλευρά, οι κριτικοί της βιο-
λογικής ψυχιατρικής έχουν αμφισβητήσει 
την εγκυρότητα του συνόλου της έννοιας 
της σχιζοφρένειας. Ο Thomas Szasz, για 
παράδειγμα, ο ψυχίατρος που έγινε διά-
σημος γιατί αποκήρυξε την ψυχιατρική, 
βλέπει όλες τις ψυχιατρικές διαγνώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρέ-
νειας, ως μεταμφιεσμένες ηθικές και 
πολιτικές κρίσεις σχετικά με την παρεκ-
κλίνουσα συμπεριφορά (Szasz, 1970). 
Άλλοι έχουν προτείνει ότι οι ψυχωσι-
κές καταρρεύσεις είναι αντιδράσεις σε 
τραυματικές καταστάσεις, και πρόσφατες 
έρευνες αποκαλύπτουν υψηλά επίπεδα 
προηγούμενης σωματικής και σεξουα-
λικής κακομεταχείρισης και θυματοποί-
ησης σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με 
ψυχωσικές συμπεριφορές (Read et al., 
2003 – Gracie et al., 2007). Αυτή η άποψη 
επικαλύπτεται με θεωρίες που προωθή-
θηκαν στη δεκαετία του 1960 και 1970 
από τον «αντιψυχίατρο» R.D. Laing και 
συναδέλφους του, οι οποίοι πρότειναν ότι 

οι ψυχωσικές εμπειρίες θα μπορούσαν να 
γίνουν κατανοητές ως πλήρεις νοήματος 
αντιδράσεις στις περιστάσεις της ανατρο-
φής ενός ατόμου και του περιβάλλοντός 
του (Laing, 1965). Σε πιο ύστερα γραπτά 
του, επηρεασμένος από την αντικουλτού-
ρα της δεκαετίας του 1960, ο Laing πρό-
τεινε ότι η ψύχωση θα μπορούσε ακόμα 
να αναπαριστά μια «λογική αντίδραση σε 
έναν παράλογο κόσμο» (Laing, 1967). Άλ-
λες ψυχολογικές αναλύσεις, χωρίς απα-
ραίτητα να αντιτίθενται στην πιθανότητα 
κατανόησης της κατάστασης σε βιολογικό 
επίπεδο, έχουν υπογραμμίσει τη σχέση 
μεταξύ ψυχωσικών συμπτωμάτων, όπως 
το να ακούς φωνές, και των παρανοϊκών 
παραισθήσεων, και των φυσιολογικών 
ψυχικών διαδικασιών (Freeman, 2007 – 
Waters et al., 2010).

Ο Szasz και άλλοι συγγραφείς έχουν 
τονίσει τη διαφορά μεταξύ μιας «ψυχικής 
ασθένειας», όπως η σχιζοφρένεια, και 
μιας κοινής σωματικής ασθένειας. Ο βρε-
τανός ψυχίατρος Alec Jenner περιέγραψε 
τη σχιζοφρένεια ως «εγγύτερη σε μια 
διαδικασία ζωής παρά σε μια ασθένεια» 
(Jenner et al., 1993, σ.61). Σύμφωνα με 
την άποψη αυτή, η τάση να έχει κανείς 
ψυχωσικές καταρρεύσεις ή μια επί 
μακρότερον ψυχική κατάσταση μπορεί να 
γίνει κατανοητή ως τμήμα της ποικιλίας 
της ανθρώπινης φύσης ή ως ένα σύνολο 
από «τρόπους για να είσαι άνθρωπος» 
(Jenner et al., 1993). Αυτό δεν σημαίνει 
ότι είναι μια επιθυμητή κατάσταση πραγ-
μάτων, αλλά όντως σημαίνει ότι, όπως και 
άλλες όψεις του ανθρώπινου χαρακτήρα 
και συμπεριφοράς, η τρέλα ή η ψυχική δι-
αταραχή είναι αποτέλεσμα μιας περίπλο-
κης αλληλεπίδρασης βιολογίας, περιβάλ-
λοντος και δράσης, και ότι η απεμπλοκή 
των συγκεκριμένων συνεισφορών αυτών 
των διαφορετικών παραγόντων μπορεί 
κάλλιστα να είναι αδύνατη.

Σε αυτό το βιβλίο επιθυμώ σε μεγά-
λο βαθμό να παρακάμψω το ερώτημα για 
τη φύση της σχιζοφρένειας, καθώς είναι 
ήδη το θέμα πολλών άλλων βιβλίων. 

Ούτε είναι άμεσα σχετικό με το θέμα του 
τι κάνουν τα αντιψυχωσικά και πώς το 
κάνουν. Η ανάλυση των αντιψυχωσικών 
φαρμάκων που παρουσιάζεται εδώ έχει 
εφαρμογή οποιαδήποτε θέση κι αν παίρ-
νετε για τη φύση της σχιζοφρένειας. Ένα 
ουσιο-κεντρικό μοντέλο φαρμακευτικής 
δράσης είναι συμβατό με την αντίληψη 
ότι η σχιζοφρένεια είναι ασθένεια του 
εγκεφάλου, καθώς και με άλλα μοντέ-
λα για τη φύση της σχιζοφρένειας. Το 
ουσιο-κεντρικό μοντέλο απλώς προτείνει 
ότι τα τρέχοντα ψυχιατρικά φάρμακα δεν 
δουλεύουν δρώντας επί μια υποκείμε-
νης διαδικασίας ασθένειας. Δεν αρνείται 
αναγκαστικά ότι υπάρχει μια υποκείμενη 
ασθένεια, παρόλο που όντως αποδυ-
ναμώνει την τρέχουσα υπόθεση ότι μια 
τέτοια οντότητα είναι υπαρκτή επειδή 
η αντίληψη ότι τα αντιψυχωσικά έχουν 
εξειδικευμένη στην ασθένεια δράση έχει 
υπάρξει επί μακρόν ένα σημαντικό τμήμα 
των αποδείξεων για αυτήν τη θέση.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να τονιστεί 
ότι, παρά τους ισχυρισμούς από πολλές 
επίσημες πληροφορίες, οι τρέχου-
σες αποδείξεις δεν μας επιτρέπουν να 
καταλήξουμε ότι η σχιζοφρένεια είναι 
ασθένεια του εγκεφάλου κατά την απλή 
έννοια με την οποία συνήθως αντιλαμ-
βανόμαστε τον όρο «ασθένεια». Κανένας 
βιολογικός παράγοντας, είτε είναι μια 
γενετική, βιοχημική ή ανατομική παρέκ-
κλιση, δεν έχει βρεθεί που να συνδέεται 
με τη σχιζοφρένεια συγκεκριμένα, παρά 
τις προσπάθειες μισού αιώνα αναγνωρι-
σμένων σύγχρονων ερευνητικών προ-
σπαθειών. Επιπλέον, αυτό που κάποτε 
θεωρούταν μια από τις πιο αξιόπιστες 
ενδείξεις ότι η σχιζοφρένεια προκύπτει 
από έναν ελαττωματικό εγκέφαλο, ήτοι 
το εύρημα ότι άνθρωποι με τη διάγνω-
ση έχουν μικρότερους εγκεφάλους και 
μεγαλύτερες εγκεφαλικές κοιλότητες 
από τους ανθρώπους χωρίς τη διάγνω-
ση, αποδεικνύεται, όπως θα δούμε στο 
κεφάλαιο 10, ότι είναι, τουλάχιστον εν 
μέρει, μια συνέπεια της αγωγής με αντι-



ψυχωσικά φάρμακα.
Όποια κι αν είναι η φύση της, όμως, 

και είτε είναι καλύτερα κατανοητή ως 
ασθένεια του εγκεφάλου είτε ως κοινω-
νική παρέκκλιση, ως αντίδραση σε τραύ-
μα, ως τρόπος να είσαι άνθρωπος ή ως 
συνδυασμός αυτών των αντιλήψεων, η 
σχιζοφρένεια, η ψύχωση ή η τρέλα παρα-
μένει ένα σοβαρό πρόβλημα για πολλούς 
από τους ανθρώπους που την περνάνε, 
τις οικογένειές τους και αυτούς που τους 
φροντίζουν, και για την κοινωνία στο 
σύνολό της.

Αντιψυχωσικά και πολιτικές ψυχικής 
υγείας
Τα αντιψυχωσικά φάρμακα εισήχθησαν 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μετασχη-
ματισμού στη φύση των υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας στον δυτικό κόσμο, όταν οι 
άνθρωποι που χαρακτηρίστηκαν ψυχικά 
διαταραγμένοι βγήκαν από τα βικτωριανά 
ιδρύματα και επέστρεψαν στην κοινό-
τητα. Το αν η εισαγωγή των αντιψυχω-
σικών φαρμάκων διευκόλυνε αυτήν τη 
διαδικασία ή όχι, και το αν τα φάρμακα 
δούλευαν αποκαθιστώντας τους ανθρώ-
πους στη φυσιολογικότητα ή μέσα από 
χημική καταστολή, αυτά έχουν υπάρξει 
το αντικείμενο μεγάλης συζήτησης, αλλά 
αναμφίβολα έπαιξαν έναν συμβολικό 
ρόλο, αν μη τι άλλο (Gronfein, 1985).

Η ψυχιατρική έχει αλλάξει με άλλους 
τρόπους με το πέρασμα των δεκαετιών 
από τότε που εισήχθησαν τα αντιψυ-
χωσικά. Οι ιδέες της ψυχανάλυσης που 
κάποτε είχαν μεγάλη επιρροή έχουν 
σχεδόν εξαφανιστεί από τη γενικευμένη 
διδασκαλία και πρακτική, και στη θέση 
τους έχει ανέλθει μια ανανεωμένη και 
αυξανόμενα πείσμονα βιολογική ψυ-
χιατρική. Σε αυτήν τη νέα ψυχιατρική, 
δίδονται στους ανθρώπους διαγνωστικοί 
χαρακτηρισμοί ιατρικού τύπου σύμφω-
να με εγχειρίδια όπως το αμερικάνικο 
Diagnostic and Statistical Manual (το 
DSM), τα οποία θεωρούνται ότι προσ-
διορίζουν υποκείμενες ασθένειες, και η 

θεραπεία εφαρμόζεται σύμφωνα με τον 
χαρακτηρισμό ή τη διάγνωση, με μικρή 
φροντίδα για την προσωπική ιστορία και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ατόμου. 
Η επιδεξιότητα του επαγγελματία και η 
σημασία της θεραπευτικής σχέσης, που 
κάποτε θεωρούνταν κεντρικά για να 
είσαι καλός ψυχίατρος, έχουν μετατεθεί 
στην αφανή θέση της συρρικνούμενης ει-
δίκευσης της ψυχοθεραπείας, και έχουν 
αντικατασταθεί από μια καθοδηγούμενη 
από κατευθυντήριους κανόνες, ρηχή 
απομίμηση της γενικής ιατρικής πρακτι-
κής. Τα φάρμακα, ιδιαίτερα όταν γίνονται 
κατανοητά ως δρώντα σύμφωνα με το 
ασθενειο-κεντρικό μοντέλο, ταιριάζουν 
όμορφα με αυτήν τη νέα προσέγγιση, 
παρέχοντας τη βάση για γρήγορη, φθηνή 
και προφανώς βασισμένη σε ενδείξεις2 
[evidence-based] θεραπεία.

Στα επόμενα κεφάλαια, θα περιγρά-
ψω πώς τα αντιψυχωσικά φάρμακα είχαν 
κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό της 
εικόνας της ψυχιατρικής στη σκέψη των 
επαγγελματιών της και του κοινού τις 
τελευταίες λίγες δεκαετίες. Η αποδοχή 
ότι αυτά τα φάρμακα μπορούσαν να 
στοχεύσουν στη βάση της σχιζοφρένειας 
απένειμε στην ψυχιατρική ένα επίπεδο 
σεβασμού που δεν είχε ποτέ πριν. Μαζί 
με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως τη 
σάρωση του εγκεφάλου για παράδειγμα, 
η ψυχιατρική μπορούσε να εμφανιστεί 
με κάθε τρόπο ως μια επιστημονική 
δραστηριότητα αιχμής και υψηλού 
δυναμικού στην οποία μια ποικιλία από 
εγκεφαλικές ανωμαλίες μπορούσαν να 
ανιχνευθούν και να επιδιορθωθούν με 
πάρα πολύ εξειδικευμένες και στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις. Το να έχεις ψυχιατρική 
διάγνωση έπαψε να είναι στίγμα, και οι 
άνθρωποι επιζητούσαν να χαρακτηρι-
στούν και να υποβληθούν σε αγωγή με 
τα νέα προϊόντα αυτού του εξεζητημένου 
κλάδου της ιατρικής.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 
νέας εικόνας της ψυχιατρικής είναι η 
παρουσίαση της χρήσης των φαρμάκων 

για τον έλεγχο προκλητικής ή επιθετι-
κής συμπεριφοράς. Μη θεωρούμενη 
πλέον το ισοδύναμο των δεσμών και 
χειροπέδων που χρησιμοποιούνταν για 
να περιορίσουν τα παραληρήματα των 
τρελών σε αλλοτινούς καιρούς, η χρήση 
των αντιψυχωσικών για να μειωθεί η 
αναταραχή σε ψυχιατρικά ιδρύματα 
απεικονίζεται ως μια αγαθή, θεραπευ-
τική παρέμβαση που χορηγείται για την 
υγεία και το όφελος του ασθενή. Παρά το 
γεγονός ότι τα ίδια φάρμακα χρησιμοποι-
ούνται κατά κόρον ως ηρεμιστικά ζώων, 
η άποψη ότι τα αντιψυχωσικά δουλεύουν 
με έναν ασθενειο-κεντρικό τρόπο έχει 
βοηθήσει να παρουσιάζονται οι ψυχια-
τρικές δραστηριότητες ως θεμελιωδώς 
θεραπευτικές παρά ακούσιες.

Από τη δεκαετία του 1950 ακόμα, ο 
Thomas Szasz κατέδειξε τους κινδύνους 
της παρουσίασης του εξαναγκασμένου 
ελέγχου ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 
ως ιατρικής θεραπείας. Η χρήση των 
φαρμάκων αποκρύπτει τη σχέση εξουσί-
ας που επιτρέπει μια ομάδα ανθρώπων 
να επιβάλλει τη θέλησή της σε μια άλλη, 
και απομακρύνει τους φυσικούς ελέγ-
χους που υπάρχουν όταν αναγνωρίζεται 
η πραγματικότητα της κατάστασης. 
Όπως παρατήρησε ο Szasz το 1957, «η 
καθήλωση με χημικά μέσα δεν μας κάνει 
ένοχους. Εν τούτω βρίσκεται ο κίνδυνος 
για τον ασθενή» (Szasz, 1957, σ.91). Ο 
έλεγχος της συμπεριφοράς με τη χρήση 
φαρμάκων όντως γεννά ενοχές όμως, 
αν και λιγότερο άμεσα και ευθέως απ’ 
ό,τι η μηχανική καθήλωση, και η άνοδος 
του ασθενειο-κεντρικού μοντέλου της 
αντιψυχωσικής δράσης είναι μια μαρ-
τυρία για την εμμονή αυτής της ενοχής 
στη σύγχρονη φαρμακολογική εποχή. 
Για όσο καιρό τα αντιψυχωσικά φάρμακα 
γίνονταν κατανοητά σύμφωνα με ένα 
ουσιο-κεντρικό μοντέλο, οι ιδιότητες 
που τα καθιστούσαν χρήσιμα δεσμά 
δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Μόνο 
με το ασθενειο-κεντρικό μοντέλο ήταν 
δυνατόν η ακούσια χορήγηση φαρμάκων 

να παρουσιαστεί ως θεραπεία για την 
υποκείμενη αρρώστια του ασθενούς, και 
να αρθούν πραγματικά οι ενοχές.

Η εισαγωγή ενός νομικού πλαισί-
ου για ακούσια χορήγηση φαρμάκων 
εντός της κοινότητας σε πολλές δυτικές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ΗΒ, 
σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν τώρα 
να εξαναγκαστούν να πάρουν συνταγο-
γραφημένα ψυχιατρικά φάρμακα, ακόμα 
κι αν έχουν επανέλθει πλήρως. Ακριβώς 
όπως ο Szasz θα είχε προβλέψει, η 
αντίληψη ότι τα αντιψυχωσικά αντιπρο-
σωπεύουν μια ιατρική θεραπεία αποκα-
τάστασης έχει επιτρέψει στην εξουσία 
που είχε εγκατασταθεί στα ψυχιατρικά 
ιδρύματα να απλώσει τα πλοκάμια της 
έξω στην κοινότητα. Για έναν αυξανόμενο 
αριθμό ανθρώπων με ψυχική ασθένεια, 
δεν υπάρχει πλέον καμία επιλογή αν 
θα πάρουν ή όχι αντιψυχωσικά (NHS 
Information Centre for Health and Social 
Care, 2010). Παρόλο που πολλοί ψυχί-
ατροι θα επιχειρηματολογούσαν ότι η 
ακούσια θεραπεία με φάρμακα μετά την 
ανάρρωση βοηθά τους ανθρώπους να 
παραμένουν καλά ή λογικοί, άλλοι έχουν 
διαφορετική άποψη. Με τα λόγια του 
David Oaks «το τέρας που είναι η ακούσια 
χορήγηση φαρμάκων» έχει μεταναστεύ-
σει από τις «πίσω πτέρυγες κλειδωμένων 
ψυχιατρικών ιδρυμάτων στην μπροστινή 
βεράντα των δικών μας σπιτιών, στις 
δικές μας γειτονιές» (Oaks, 2011, p.189).

Μια εναλλακτική άποψη των αντιψυ-
χωσικών
Η αναφορά που παρουσιάζω στο υπόλοι-
πο βιβλίο προτείνει ότι τα αντιψυχωσικά 
φάρμακα μπορούν να θεωρηθούν ως 
εργαλεία κοινωνικού ελέγχου, αλλά 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν άτομα να 
βρουν ανακούφιση από έντονες και ενο-
χλητικές ψυχωσικές εμπειρίες ή κατα-
στροφικές συναισθηματικές καταστάσεις. 
Η νευρολογική αναστολή που προκα-
λούν βοηθά να μειωθούν οι ψυχωσικές 
διαδικασίες της σκέψης, και να ηρεμήσει 

ένα ταραγμένο μυαλό και σώμα. Μερικές 
φορές, όταν οι άνθρωποι είναι κλειδω-
μένοι σε μια εσωτερική πραγματικότητα 
από την οποία δεν μπορούν να δραπε-
τεύσουν, αυτή η χημική καταστολή μπο-
ρεί να τους ξαναφέρει σε επαφή με τον 
πραγματικό κόσμο και να τους επιτρέψει 
να ξαναρχίσουν κάποιες συνηθισμένες 
δραστηριότητες και να ξαναφτιάξουν 
σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Αυτά τα 
οφέλη έχουν ένα τίμημα όμως. Κάποιοι 
άνθρωποι απλώς νιώθουν λίγο ναρ-
κωμένοι ή μουδιασμένοι ή δύσκαμπτοι. 
Αλλά άλλοι διαμαρτύρονται ότι το σύνολο 
της προσωπικότητάς τους έχει μεταβλη-
θεί από τα φάρμακα. Νιώθουν ότι έχουν 
χάσει το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους 
για τον κόσμο, την αυθεντικότητά τους, 
την ένταση των συναισθημάτων τους. Εν 
ολίγοις, ακριβώς τα πράγματα που μας 
κάνουν ανθρώπους.

Οι ίδιες φαρμακολογικές ιδιότητες 
που καταστέλλουν τις ψυχωσικές εμπει-
ρίες είναι αυτές που κάνουν τα αντιψυ-
χωσικά φάρμακα αποτελεσματικά στο να 
κατευνάζουν τον προκλητικό, επιθετικό 
ασθενή και να δαμάζουν τις φρενήρεις 
δραστηριότητες του ατόμου που το έχει 
αδράξει η μανία. Μακροπρόθεσμα τα 
φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να τροποποιηθούν συμπεριφορές 
που άλλοι βρίσκουν απειλητικές, ενοχλη-
τικές ή αντικοινωνικές. Ακολουθώντας 
επομένως μια ουσιο-κεντρική προ-
σέγγιση στη φύση των αντιψυχωσικών 
αποκαλύπτεται πώς μπορούν να είναι και 
αποτελεσματικά χημικά δεσμά και χρήσι-
μες, θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Με το να προτείνει ότι ο κοινωνικός 
έλεγχος βρίσκεται ακόμα στην καρδιά 
της ψυχιατρικής, το ουσιο-κεντρικό 
μοντέλο των αντιψυχωσικών φαρμά-
κων ανοίγει θέματα, εντούτοις, που το 
ψυχιατρικό επάγγελμα έλπιζε να κλείσει. 
Αυτό το βιβλίο θα χαρτογραφήσει τον 
δρόμο με τον οποίο αυτός ο τρόπος 
κατανόησης θάφτηκε επιτυχώς, και πώς 
η αντικατάστασή του με το ασθενειο-κε-

ντρικό μοντέλο φαρμακολογικής δράσης 
βοήθησε να εκτραπεί η προσοχή από τις 
φαρμακολογικές ιδιότητες των ψυχιατρι-
κών φαρμάκων και τη δυνητική εφαρμο-
γή τους στην τροποποίηση ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς. Ελπίζω ότι το βιβλίο 
αυτό θα επιτρέψει στους αναγνώστες 
να επαναξιολογήσουν την ιστορία των 
αντιψυχωσικών, όπως συνήθως λέγεται, 
και να εκτιμήσουν τους πολλούς κινδύ-
νους που παρουσιάζουν, καθώς και τις 
ευκαιρίες που παρέχουν σε ορισμένους 
ανθρώπους, έρμαια μιας βαριάς ψυχικής 
διαταραχής. Έχει σκοπό να ρίξει σκε-
πτικιστικό φως στις εκτάσεις της ερευ-
νητικής βιβλιογραφίας και του υλικού 
εμπορικής προώθησης που παρουσιάζει 
τα φάρμακα αυτά ως ένα πρακτικά ακη-
λίδωτο δώρο στην ανθρωπότητα, αλλά 
επίσης να δείξει, μέσα από αφηγήσεις 
σε πρώτο πρόσωπο, πώς τα φάρμακα 
θα μπορούσαν να είναι χαρακτηριστικά 
χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα 
επιθυμούσα επίσης να εγείρει ερωτήμα-
τα για τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας 
θεραπείας, και γιατί, έξι δεκαετίες μετά 
την εισαγωγή τους, ακόμα δεν μπορούμε 
να είμαστε σίγουρες αν τα αντιψυχωσικά 
βοηθούν ή βλάπτουν τους ανθρώπους 
που τα παίρνουν για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. n

1 Η μαγική σφαίρα ήταν μια επιστημονική αντίληψη 
που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό Paul Ehrlich το 
1900. Καθώς εργαζόταν στο Ινστιτούτο Πειραματικής 
Θεραπείας (Institut für experimentelle Therapie), ο 
Ehrlich σκέφτηκε ότι θα ήταν δυνατόν να σκοτωθούν 
συγκεκριμένα μικρόβια (όπως τα βακτήρια) που προ-
καλούν ασθένειες χωρίς βλάβη του ίδιου του σώματος. 
Ονόμασε τον υποθετικό φορέα Zauberkugel, ή μαγική 
σφαίρα. Οι έρευνές του στο ανοσοποιητικό σύστημα 
οδήγησαν στην ανάπτυξη του Salvarsan, του πρώτου 
αποτελεσματικού φαρμάκου για τη σύφιλη, το 1909.
2 Εvidence based medicine ή Ιατρική βασισμένη σε 
ενδείξεις είναι η «συστηματική προσέγγιση στην 
επίλυση κλινικών προβλημάτων, που επιτρέπει τον 
συγκερασμό των άριστων διαθέσιμων ενδείξεων από 
την έρευνα με την κλινική εμπειρία και τις αξίες του 
ασθενούς».



Ο μηδενιστής, αυτός ο παράξενος μάρτυρας που δεν έχει πίστη, που οδεύει στην πυρά 
χωρίς ενθουσιασμό, και πεθαίνει για κάτι που δεν πιστεύει, είναι ένα καθαρά λογοτεχνικό 

προϊόν. Τον εφηύρε ο Τουργκένιεφ και ολοκληρώθηκε από τον Ντοστογιέβσκι...  
Η λογοτεχνία πάντοτε προσδοκά τη ζωή.

Όσκαρ Ουάιλντ

(Σ’ ένα ψυχιατρείο...) Στέκεις μονάχος με κλειστά τα μάτια, προσπαθείς να μου πεις 
η φωνή σου χάνεται στον ξένο κόσμο, τώρα φεύγεις, οι ώρες τελειώσαν. 

Δεν θα υπάρξεις ξανά, δεν θα υπάρξεις ξανά. 
Ψίθυροι που παλεύουν να ακουστούν, μέσα από έναν άγνωστο κόσμο.

Επιθανάτιος Ρόγχος



Το ψέμα του Χριστού περήφανα επιβλητικό
στημένη προπαγάνδα ηθικής υποταγής

θανάτου σκευωρία, υπονόμευση ζωής
αντίτιμο αγάπης η παθητικότητα



σε λήθαργο μας σπρώχνουν άγιοι δημαγωγοί
σε χρυσούς σταυρούς καρφώνουν τις ελπίδες μας.

Θεοφοβούμενοι πιστοί απλώνουν τη βρώμα τους
με νεκρή συνείδηση καταπατούν και κλέβουν

μα όταν φτάνει ο θάνατος σπέρνοντας την παρακμή
γονατιστοί προσεύχονται και ζητιανεύουν οίκτο.



Επιθανάτιος κοινωνία άχραντων μυστηρίων. Στα ανάκτορα του φόβου ψυχικός μονόδρομος
ναρκώνουν το μυαλό σου πλαστικά αισθήματα



με χαρές σε στολίζουν μια βιτρίνα ηθικής
χιλιάδες κρεμασμένοι στην αγχόνη του σταυρού

πνευματικά ανάπηροι θύματα της μοίρας τους
ταξινομημένοι προχωρούν στον θάνατο. 



ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΕΙ ΑΠΟΨΕ
Έξω αιώνια βρέχει, έξω ερημιά…
θαρρώ πως χάθηκα για πάντα.

…Με ζώνει πάλι ο φόβος, με κυκλώνει.
Πύρινη γλώσσα απειλεί το σπίτι μου.

Το παίρνει, το αιωρεί πάνω απ’ την πόλη.
Ποιος ξέρει τι κατάντησα και δεν το νιώθω.

Ένας απόψε να με άγγιζε στον ώμο,
αμέσως θα κατέρρεα στα πόδια του.

Γιώργος Ιωάννου, Tα Xίλια Δέντρα και άλλα ποιήματα, Κέδρος 1988



Από εκείνη τη στιγμή, όλες οι 
λεπτομέρεις του προσώπου του 
Καβγατζή άρχισαν να συναρπά-

ζουν τον Νορμπέρ. Δεν ήταν η πρώτη 
φορά που ένα ομορφόπαιδο ζητούσε την 
πατρόνα προκειμένου να πλαγιάσει με 
τον πατρόνο. Ένα μόνο τον μπέρδευε, 
ποιος θα πηδούσε ποιον.

«Εντάξει».
Από μια τσέπη του σακακιού του 

έβγαλε ένα ζάρι.
«Ξεβρακώσου».
Ο πατρόνος μιλούσε αδιάφορα. Άνοι-

γε το παντελόνι του. Τώρα πια δεν είχε 
πολλές πολλές ευγένειες για έναν τύπο 
που εξαπατούσε την τύχη του για να κα-
ταφέρει στα σίγουρα να τον πηδήξουνε. 
Ο Καβζατζής στάθηκε όρθιος, ασάλευτος 
καταμεσής στο σαλόνι, με ανοιχτά τα 
πόδια. Οι γυναίκες δεν τον αναστάτωναν. 
Καμιά φορά, τη νύχτα, στην μπράντα του, 
το χέρι του πήγαινε μηχανικά στο μέλος 
του, χαϊδευόταν και αυνανιζόταν διακρι-
τικά. Δεν έφερνε τότε τίποτα ιδιαίτερο 
στο μυαλό του. Η σκληράδα  του πέους 
του στο χέρι του έφτανε για να τον διε-
γείρει, κι όταν έφτανε ο τελικός σπασμός, 
το στόμα του στράβωνε τόσο πολύ που 
ολόκληρο το πρόσωπό του τον πονούσε 
και δεν ήταν σίγουρος πως δεν θα έμενε 
έτσι, με στραβωμένο στόμα. Κοίταξε τον 
Νονό που ξεκουμπωνόταν. Μεσολάβη-
σε μια στιμή σιωπής, όπου τα μάτια του 
Καβγατζή επικεντρώθηκαν στα δάχτυλα 
του πατρόνου που πάσχιζε με χίλιους 
κόπους να περάσει ένα κουμπί από την 
κουμπότρυπα.

«Λοιπόν, τι θα γίνει;»
Ο Καβγατζής χαμογέλασε. Μηχανικά, 

άρχισε να ξεκουμπώνει τη ρεμπάρτα του 
ναυτικού παντελονιού του. Είπε:

«Με το μαλακό, ε; Λένε πως είναι 
ζόρικα».

«Έλα τώρα, πρώτη φορά την τρως;»
Η φωνή του Νορμπέρ ήταν ξερή, 

σχεδόν κακιασμένη. Μια φωνή θυμού 
έκανε να σφιχτεί ολόκληρο το κορμί 
του Καβγατζή· στεκόταν εκεί απίστευ-

τα όμορφος, με το κεφάλι στητό, τους 
ώμους ασάλευτους, τεντωμένους, τους 
γλου- τούς μαζεμένους, τους γοφούς 
στενούς (ανοιχτούς λόγω της στάσης των 
ποδιών για να ανασηκωθούν τα οπίσθια) 
αλλά τόσο κοντά που αυξανόταν η εντύ-
πωση της βαναυσότητας.

Η ξεκούμπωτη ρεμπάρτα έπεφτε 
στους μηρούς του σαν παιδική ποδίτσα. 
Τα μάτια του άστραψαν. Το πρόσωπό του, 
ακόμα και τα μαλλιά του, γυάλισαν από 
μίσος.

«Ε λοιπόν, δικέ μου, κι εγώ σου λέω 
πως είναι η πρώτη φορά. Μην πας να 
μου την φέρεις».

Η απότομη βία αυτού του θυμού μα-
στίγωσε τον Νορμπέρ. Με τους μυς του 
παλαιστή άτονους, σχεδόν πλαδαρους, 
είπε με την ίδια σκληρότητα:

«Άκου, άσ’ τις εξυπνάδες. Γιατί με 
μένα θα ζοριστείς.  Ή μπας και με παίρ-
νεις για στραβό; Σε είδα που έκλεψες στο 
ζάρι».

Κι ενώ στη δύναμη που περιείχε 
ο όγκος του ερχόταν να προστεθεί η 
δύναμη του θυμού του σαν είδε να 
τον αψηφούν, πλησίασε τον Καβγατζή 
ώσπου να τον αγγίξει με ολόκληρο 
το κορμί του, από το μέτωπο μέχρι τα 
γόνατα. Ο Καβγατζής δεν έκανε πίσω. 
Με φωνή ακόμα πιο βαθιά, ο Νορμπέρ 
πρόσθεσε ξερά:

«Και τέλος πάντων φτάνει τώρα, 
εντάξει; Δεν σου ζήτησα εγώ να σ’ την 
φερμάρω. Γύρνα».

Ήταν μια διαταγή που όμοιά της 
δεν είχε ποτέ του δεχτεί ο Καβγατζής. 
Δεν πήγαζε από μια αναγνωρισμένη, 
συμβατική αρχή, έξω από εκείνον, αλλά 
από μια επιταγή που προερχόταν από 
μέσα του. Ήταν η δύναμη και η ζωντάνια 
του που πρόσταζαν τον Καβγατζή να 
σκύψει. Του ερχόταν να βαρέσει κάτι. Οι 
μύες του σώματός του, των μπράτσων 
του, των μηρών του, των κνημών του, 
ήταν σε επιφυλακή, δεμένοι, σφιγμένοι, 
τσιτωμένοι, λες και στεκόταν στις μύτες 
των ποδιών. Σχεδόν πάνω στα δόντια του 

Νορμπέρ, μέσα στην ίδια του την ανάσα, 
ο Καβγατζής είπε απλώς:

«Γελιέσαι. Γούσταρα την κυρά σου».
«Τρίχες».
Προσπαθώντας να τον κάνει να 

στραφεί, ο Νορμπέρ τον έπιασε από τους 
ώμους.

Ο Καβγατζής πήγε να τον σπρώ-
ξει, μα το ξεκούμπωτο παντελόνι του 
γλίστρισε λιγάκι. Άνοιξε κι άλλο τα πόδια 
του για να το συγκρατήσει. Οι δυο άντρες 
κοιτάχτηκαν. Ο ναύτης ήξερε πως θα 
αποδεικνυόταν πιο δυνατός, παρά το 
αθλητικό σκαρί του Νορμπέρ. Ωστόσο 
σήκωσε το παντελόνι του και πισωπάτη-
σε. Οι μύες του προσώπου του χαλά-
ρωσαν. Ύψωσε τα φρύδια και ζάρωσε 
το μέτωπο κάνοντας μια ελαφρά κίνηση 
παραίτησης με το κεφάλι.

«Καλά».

ΞΕΒΡΑΚΩΣΟΥ



Μόλις αφήσαμε τη σκηνή, αφού 
λάβαμε την απόφαση του Στρατη-
γού, ήλθαν να μας συναντήσουν 

περίπου πενήντα αγόρια. «Έχουμε πολύ 
σημαντικές πληροφορίες πού στρατόπε-
δό τους. Muchos Chinos εκεί». Τα αγόρια 
τραβούσαν πάνω τα μάτια τους στις γω-
νίες φλυαρώντας σε ψεύτικα κινέζικα. Το 
αποτέλεσμα ήταν ακαταμάχητα κωμικό. 
Τότε τα αγόρια γέλασαν. Γελούσαν και 
γελούσαν γελώντας μέσα μας οι αξιωμα-
τικοί, όλοι γελούσαν διπλωμένοι στα δύο 
κρατώντας τις κοιλιές τους. Τα αγόρια 
φταρνίζονταν και έβηχαν. Στήθηκαν 
μπροστά στον άνθρωπο της CIA και άρ-
χισαν να έχουν λόξυγγα. Τα κοίταξε, μετά 
τον έπιασε δυνατός λόξυγγας κι εκείνον 
ξανά και ξανά. Απλώθηκε σ’ όλο το στρα-
τόπεδο, μια χορωδία από λόξυγγα, γέλια, 
φταρνίσματα, βήχα. Ο άνθρωπος της CIA 
άρπαξε ένα μεγάφωνο και είπε με λό-
ξυγγα σαν τεράστιος βάτραχος: «Θερ/χικ/
ίστε/χικ/τα/χικ/μπάσταρδα!» Και έκανε να 
πιάσει το σαρανταπεντάρι του. Τα αγόρια 
αποτραβήχτηκαν γρήγορα μακριά. Κα-
ταδικασμένες από το λόξυγγα, οι βολές 
του έφυγαν στα τυφλά σκοτώνοντας δύο 
δικούς μας άντρες. Ο Στρατηγός άρπαξε 
το μεγάφωνο: «Άνδρες… ΑΨΙΟΥ, ΑΨΙΟΥ, 
ΑΨΙΟΥ…»

«Με τις υγείες σας Στρατηγέ! Χα! Χα! 
Χα!» είπε ο Ρόβερ Τζόουνς, ένας από 
τους παλιούς του νέγρους. Στρατιώτες 
κυλιόντουσαν στο έδαφος, κατουρού-
σαν τα πανταλόνια τους και τότε έπεσαν 
πάνω τους τα αγόρια με ξύλα γόνατα 
πόδια και αγκώνες. Άρπαξαν όπλα, πή-
δησαν πίσω από μερικούς βράχους γύρω 
γύρω και άρχισαν να πυροβολούν στο 
ψαχνό. Έγινε μακελειό. Σε λίγα δευτερό-
λεπτα εκατοντάδες κείτονταν νεκροί υπό 
τα συντριπτικά πυρά των αγοριών. Και η 
μόλυνση απλωνόταν γρήγορα. Μια ματιά 
σε κάποιον που έχει πάθει κρίση και 
κόλλησες. Και τα φταρνίσματα βγάζουν 
αέρια σαν δακρυγόνα. Δεν είναι απλώς 
μια πράξη εγγαστρίμυθου. Είναι ένας 
εκπαιδευμένος ιός δολοφόνος. Οι μισοί 

τουλάχιστον άνδρες είχαν ήδη προσβλη-
θεί και όσοι δεν τεμπέλιαζαν κάπου, οι 
επιζώντες ήταν όλοι οι κοπανατζήδες. 
Ο άνθρωπος της CIA άρπαξε μια βροχή 
από σαρανταπεντάρες σφαίρες σ’ όλη τη 
χοντρή κοιλιά του. Έβγαλε με λόξυγγα 
έναν πίδακα αίματος και σωριάστηκε 
σαν τσιμεντόσακος. Ο Στρατηγός ήταν 
ακόμη όρθιος προσπαθώντας να ελέγξει 
τα φταρνίσματα όταν μια τουφεκιά τον 
βρήκε ανάμεσα στα μάτια. Έπεσε με τα 
μούτρα και το κεφάλι του αναπήδησε. 
Με τα αθάνατα λόγια του Χέμινγουεϋ «η 
τρύπα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του 
από όπου βγήκε η σφαίρα ήταν αρκετά 
μεγάλη για να βάλεις τη γροθιά σου μέσα 
αν ήταν μικρή γροθιά και ήθελες να τη 
βάλεις εκεί». Αναλαμβάνω επικεφαλής. 
Αρχίζω να αναπνέω «βαρύ καθήκον απέ-
ραντος στρατός σχισμένος σε κουρέλια». 
Αρπάζω το μεγάφωνο: «Άντρες κρατήστε 
την ψυχραιμία σας. Απομακρυνθείτε όλοι 
όσοι μπορείτε να περπατήσετε. Απομα-
κρυνθείτε και καλυφθείτε. Αν ο διπλανός 
σας έχει κρίση γέλιου φταρνίσματος ή 
βήχα, μην τον κοιτάτε, μην τον πλησιά-
ζετε. Απομακρυνθείτε και καλυφθείτε». 
Τα άγρια αγόρια παραμένουν κρυμμένα 
και εξακολουθούν να ρίχνουν καταιγι-
στικά. Χάνω πολλούς άνδρες μέχρι ν’ 
απομακρυνθούμε από το στρατόπεδο 
και να καλυφθούμε. Τα αγόρια σταμα-
τούν ξαφνικά να πυροβολούν. Υποθέτω 
ότι είναι στο στρατόπεδο και αρπάζουν 
όσα όπλα και πυρομαχικά μπορούν να 
μεταφέρουν. Μετά, θα υποχωρήσουν 
και θα εξοπλίσουν τους συμμάχους των. 
Γνωρίζοντας πόσο γρήγορα μπορούν να 
κινηθούν σ’ αυτά τα βράχια, δεν υπάρχει 
λόγος να τους ακολουθήσω με στρατιώ-
τες της Εθνοφρουράς που πυροβολούν 
ακόμα στο πουθενά. Διατάσσω παύση 
πυρός. Αμφιβάλλω αν τα παιδιά έχουν 
χάσει έστω κι ένα αγόρι. Γέλια, βήχας, 
φταρνίσματα ακούγονται από μακριά, σαν 
ύαινες σε συνέδριο. Δεκαπέντε λεπτά και 
όλα έχουν ησυχάσει. Ο λόξυγγας ήταν το 
τελευταίο που σταμάτησε. Όταν επιστρέ-

φουμε στο στρατόπεδο ούτε ένας άντρας 
δεν έχει μείνει ζωντανός. Όσοι δεν είχαν 
πυροβοληθεί είχαν πεθάνει από τις 
κρίσεις, πέθαναν ξερνώντας αίμα. Είναι 
ένα φονικό βιολογικό όπλο και οφείλω 
την ανοσία μου στο Φάρμακο του Θεού. 
Γυρίζω τον Στρατηγό ανάσκελα και θα 
πω ένα πράγμα γι’ αυτόν, είναι ένα πολύ 
όμορφο πτώμα.

ΝΑ ΜΕ ΛΕΤΕ 
ΑΠΛΩΣ ΤΖΟ



ΓΟΝΑΤΙΣΕ,
ΠΑΡΕ ΜΟΡΦΗ

ΣΦΑΙΡΑΣ

Μια μέρα, γυρίζουμε σπίτι πολύ 
κουρασμένοι και αποκοιμιόμαστε 
γυμνοί στο κρεβάτι. Ξυπνάμε και 

το δωμάτιο είναι πλημμυρισμένο από το 
σεληνόφως. Ο Κίκι είναι ξαπλωμένος 
εκεί μπρούμυτα και λέει ότι είναι πολύ 
πιασμένος και πονάει επειδή κουβαλού-
σε μπαστούνια όλη μέρα, θα του τρίψω 
την πλάτη; Αρχίζω από τον ώμο και 
πηγαίνω προς τα κάτω ίσαμε το κώλο 
του και περνάω τα χέρια μου κατά μήκος 
των μηρών του και λέει… Mas Johnny… 
Mas»… Έτσι, ανοίγω με βία τον κώλο του 
και με τα δυο μου χέρια και τον τσιγκλάω 
κι αυτός λέει συνέχεια… «Mas… Mas»… 
Βυθίζω το δάχτυλό μου σε βαζελίνη 
χωρίς να τον αφήνω να δει τι κάνω και 

τρίβω το δάχτυλό μου γύρω στον κώλο 
του εξωτερικά στην αρχή και λέει… 
«Mas… Mas»… Έτσι στριφογυρίζω το 
δάχτυλό μου και συστρέφεται και λέει τε-
λικά… «Γάμησέ με, Johnny»… «Apartate 
las piernas»… Ανοίγει τα πόδια του και 
το γλιστράω μέσα αργά νιώθοντας το 
δαχτυλίδι να με πιέζει και μπορώ να 
καταλάβω πότε χύνει. Μετά, δεν θέλει 
να γυρίσει και να μου δείξει, αλλά τον 
γυρίζω κι ο χυμός του είναι ασημένιος 
στο σεληνόφως.

ΕΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ



Αυτή η δύσκολη και απεχθής αλή-
θεια πρόκειται να είναι το μείζον 
πρόσκομμα για όποιον ενδιαφέ-

ρεται για τον Jean Genet. Οι αναγνώστες 
θα συμμεριστούν τον βιογράφο του, τον 
Edmund White, ο οποίος εξομολογείται 
ότι δεν μπόρεσε ποτέ να κατανοήσει 
τον «υποτιθέμενο θαυμασμό για την 
προδοσία» του Genet (…) «Καταλαβαίνω 
ότι ένας φυλακισμένος θα μπορούσε να 
αναγκαστεί να προδώσει τους φίλους 
του, αλλά πώς μπορεί κανείς να είναι 
περήφανος για μια τέτοια αποτυχία;» 
Genet ο κλέφτης, Genet ο κατάδικος, 
Genet ο επιδεικτικά γκαβλωμένος 
ομοφυλόφιλος: όλα αυτά είναι αποδεκτά, 
σχεδόν αξιοσέβαστα, σε σύγκριση με τη 
βρόμικη μικρή εξομολόγηση του Genet 
ότι παρέδωσε στην αστυνομία τον «πιο 
βασανισμένο (martyrisé) φίλο του» και 
ότι, για να κάνει την πράξη του ακόμα πιο 
ατιμωτική, για να στερήσει κάθε εντύπω-
ση ότι είναι αδικαιολόγητη ή αδιάφορη, 
απαίτησε πληρωμή για την προδοσία του. 
Δεν υπάρχει κάποια τιμή μεταξύ κλε-
φτών εδώ, καμία από εκείνη την αφοσί-
ωση στους αδερφούς σου στο έγκλημα 

που δίνει στον Vautrin του Balzac μια 
ακαταμάχητη ηθική γοητεία. (Ο Vautrin 
θα μπορούσε να δώσει στην ευυπόληπτη 
κοινωνία ένα μάθημα για την αξιοπρεπή 
αρετή της αφοσίωσης). Είτε λέει είτε δεν 
λέει την αλήθεια για την προδοσία του ο 
Genet είναι, για εμάς, άσχετο. Αυτό που 
έχει σημασία είναι η απόρριψη εκ μέρους 
του οποιασδήποτε τέτοιας γοητείας, η 
άρνησή του να επιχειρηματολογήσει 
ότι ο κόσμος των εγκληματιών εμμένει 
πιο αυστηρά σε ηθικά ιδανικά από ό,τι 
η «έννομος» κοινωνία μέσα στην οποία 
γεννήθηκαν αυτά τα ιδανικά.

Αυτή η άρνηση μόνο εν μέρει συ-
νιστά την πολύ πιο φιλόδοξη πρόθεση 
να φαντασιωθεί μια μορφή εξέγερσης 
που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με 
τους νόμους, τις κατηγορίες και τις αξίες 
που θα αμφισβητούσε και, ιδανικά, θα 
κατέστρεφε. Αναφέρθηκα προηγουμέ-
νως σε ένα σημαντικό πρόγραμμα στην 
πρόσφατη κουήρ θεωρία, ειδικά όπως 
μορφοποιήθηκε από την Judith Butler: 
αυτό της παράθεσης ετεροφυλοφιλικών 
(και ετεροσεξιστικών) νορμών με τρό-
πους που να σημειώνουν την αδυναμία 

μέσα τους – με τρόπους που ταυτόχρονα 
θα εκθέσουν όλους τους παρεκβατικούς 
τόπους της ομοφοβίας και θα αναπλά-
σουν συγκεκριμένες αξίες και θεσμούς 
όπως η οικογένεια ως αυθεντικά φρο-
ντιστικούς και ενεργοποιώντας κοινό-
τητες, αυτή τη φορά. Ο Genet μπορεί να 
συνεισφέρει στην κριτική αυστηρότητα 
αυτού του προγράμματος παρέχοντας 
μια διεστραμμένα ξένη προοπτική. 
Βασικά, είναι αδιάφορος σε οποιαδήποτε 
ανασύνταξη ή επανοηματοδότηση των 
κυρίαρχων όρων που θα απευθύνονταν 
στην κυρίαρχη κουλτούρα. Όχι μόνον 
αποτυγχάνει να εμπλακεί σε μια παρω-
διστικά υπερβολική μίμηση των στυλ και 
των αξιών αυτής της κουλτούρας, αλλά 
θα άμβλυνε την αυθεντικότητα του έργου 
του αν ισχυριζόταν κανείς, όπως κάνει 
ο Sartre, ότι ο εναγκαλισμός του της 
εγκληματικότητας είναι σχεδιασμένος να 
μετασχηματίσει μια στιγματίζουσα ουσία 
που του επιβάλλεται από άλλους σε ένα 
ελεύθερα επιλεγμένο πεπρωμένο (λες 
και έκλεβε από την κοινότητα που τον 
απέκλεισε και λέγοντας, «Μόνο εγώ είμαι 
υπεύθυνος για το ον εντός του οποίου 

Ο ΕΚΝΟΜΟΣ ΓΚΕΪ. 
ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟΝ 
JEAN GENET.
«Η προδοσία είναι ηθική αναγκαιότητα»



οι άλλοι ζήτησαν να με φυλακίσουν»). 
Ας δοκιμάσουμε μια πιο δύσκολη θέση: 
Η χρήση από τον Genet των κυρίαρχων 
όρων της κουλτούρας του (ειδικά οι 
ηθικές και σεξουαλικές κατηγορίες της) 
είναι σχεδιασμένη όχι για να επαναλάβει 
ή να υποσκάψει εκείνους τους όρους, 
αλλά για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική 
τους της διαγραφής της πολιτισμικής 
σχεσιακότητας της ίδιας (με άλλα λόγια, 
των ίδιων των προϋποθέσεων για 
υποσκάπτουσες επανατοποθετήσεις και 
προκλητικές επαναλήψεις).

Αυτή η διαγραφή δεν μπορεί, όμως, 
να επηρεαστεί άμεσα. Η διαδικασία 
όντως περιλαμβάνει ορισμένες αναστρο-
φές, ή αντιθετικούς επανασχηματισμούς, 
δεδομένων κατηγοριών. Η προδοσία, πιο 
αξιομνημόνευτα, αντί να παράγει ενοχή, 
εναγκαλίζεται ως ηθικό επίτευγμα. Ήταν, 
γράφει στο Επιτάφιες Σπονδές, το πιο δύ-
σκολο βήμα στη «συγκεκριμένη άσκηση» 
που τον οδήγησε στο κακό. Αλλά ακόμα 
κι εδώ η αναστροφή της αξίας επισκιά-
ζει τον αρχικό όρο της αναστροφής, ο 
οποίος έχει χαθεί σε αυτό που επιμένει 
ο Genet, στο Αιχμάλωτος του Έρωτα, ότι 
είναι η έκσταση που παράγεται από την 
προδοσία. Η θέση της προδοσίας σε μια 
ηθική αντανάκλαση εξαφανίζεται στην 
εγγύτητα μιας «ερωτικής εξύψωσης», 
και αυτή η κατηγορική μετατόπιση σώζει 
την έλξη του Genet προς την προδοσία 
από το να είναι απλά μια υπερβατική 
σχέση με την αφοσίωση.

Για τον Genet, η ομοφυλοφιλία 
οφείλει να εμπλακεί στην προδοσία από 
τη στιγμή που η τελευταία είναι ερωτικά 
φορτισμένη. Θα ήταν βολικό να διαχω-
ρίσουμε αυτά τα δύο (να πάρουμε την 
ομοφυλοφιλία χωρίς την προδοσία), 
αλλά αυτή η καθησυχαστική κίνηση θα 
αστοχούσε στην αυθεντική και ανησυ-
χητική άποψη του Genet ότι η ομοφυλο-
φιλία είναι όμοια της προδοσίας και ότι, 
επιπλέον, η προδοσία προσδίδει στην 
ομοφυλοφιλία την ηθική της αξία. Στο 
Επιτάφιες Σπονδές, όπου αυτές οι συνδέ-

σεις γίνονται με τη μεγαλύτερη ένταση, 
ο Genet γράφει ότι «ο έρωτας για μια 
γυναίκα ή ένα κορίτσι δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με τον έρωτα ενός άντρα για ένα 
έφηβο αγόρι». Αν η προδοσία είναι τρόπο 
τινά κρίσιμη για την ερωτική ειδικότητα 
της ομοφυλοφιλίας, και αν η «ασύγκρι-
τη» ομοφυλοφιλία ορίζεται όχι μόνο 
ως ανδρική ομοφυλοφιλία αλλά επίσης 
ως, πιθανώς, μια συγκεκριμένη σχέση 
κυριαρχίας και υποταγής μεταξύ ενός 
άνδρα κι ενός αγοριού, τότε το ηθικό 
επιχείρημα για την προδοσία κινδυνεύει 
να αποπεμφθεί ως μια διεστραμμένη σο-
φιστεία. Συμπεραίνεται, θα μπορούσε να 
πει κανείς, από έναν άκρως περιοριστικό 
ερωτισμό, και η ίδια η δυνατότητα ενός 
τέτοιου συμπεράσματος θα μπορούσε 
να είναι αρκετή για να δυσφημήσει τη 
σεξουαλικότητα στην οποία εδράζεται.

Αλλά η αξία της προδοσίας είναι μια 
μυθική σύνθεση στο Επιτάφιες Σπον-
δές, και ως τέτοια έχει τα οικουμενικά 
χαρακτηριστικά όλων των μύθων. Έχει 
υπάρξει η ένσταση ότι ο ψυχαναλυτικός 
οιδιπόδειος μύθος επίσης περιγράφει 
μια πολύ περιορισμένη κατάσταση: όχι 
μόνο τα φαντασιακά άγχη των μικρών 
αγοριών (κι όχι των μικρών κοριτσιών) 
σε ένα συγκεκριμένο στάδιο στη συναι-
σθηματική και σεξουαλική ανάπτυξή 
τους, αλλά επίσης το φαντασιακό πεδίο 
της πυρηνικής αστικής οικογένειας σε 
μια συγκεκριμένη στιγμή στην ευρω-
παϊκή ιστορία, και επίσης ίσως κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης στην πατριαρχική 
κοινότητα δομημένη σύμφωνα με έναν 
αρχαίο ιουδαϊκό σεβασμό και τρόμο για 
τον νομοθέτη πατέρα. Αλλά αυτά τα επι-
χειρήματα δεν ακυρώνουν τον μύθο, και 
η αλήθεια του οιδιπόδειου συμπλέγματος 
δεν έχει τίποτα να κάνει με τις εμπειρικές 
αντιστοιχίες του, με τον αριθμό των οικο-
γενειών που θα αναγνώριζαν τον εαυτό 
τους στο οιδιπόδειο τρίγωνο. Αυτός 
είναι ένας μύθος για την ίδια την τρι-
γωνικότητα, για την εξάρτηση όλης της 
κοινωνικότητας από το αποδιοργανωτικό 

αποτέλεσμα ενός τρίτου παράγοντα στο 
στενά ενωμένο ζευγάρι. Ο οιδιπόδειος 
πατέρας δεν είναι τίποτα περισσότερο – 
και τίποτα λιγότερο – από τη φωνή που 
διαταράσσει μια συνδετική πληρότητα. 
Θα μπορούσε φυσικά να λεχθεί ότι η 
πατριαρχία έχει διαφθείρει αυτό τον ανα-
γκαίο μύθο ζητώντας μας να πιστέψουμε 
ότι η φωνή μεταφέρει μια τρομοκρατι-
κή απαγόρευση, ενώ θα μπορούσε να 
έχει συλληφθεί ως μια αποπλανητική 
πρόσκληση να αντικατασταθεί το πάθος 
από την κοινωνικότητα. Αυτή θα ήταν, 
όμως, μια επιδερμική ανάγνωση. Αν η 
εφαρμογή του μύθου δεν περιορίζεται σε 
οικογένειες που αντανακλούν πιστά την 
πατριαρχική δομή του, αυτή η δομή είναι 
παρ’ όλα αυτά ένα προνομιούχο όχημα 
για τη δραματική μεταφορά της ανάγκης 
του υποκειμένου να κληθεί έξω από την 
οικειότητα και εντός του κοινωνικού, να 
σωθεί από εκστατικές ενώσεις που απει-
λούν την εξατομίκευση. Ο απαγορευτι-
κός πατέρας δεν είναι, στο κάτω κάτω, 
εξωτερικός στο σενάριο της ένωσης 
με τη μητέρα. Δεν επιδράμει, από έξω, 
σε μια μη αντιμαχόμενη σύνδεση. Είναι 
συστατικό στοιχείο της σύνδεσης με την 
έννοια ότι σώζει το υποκείμενο από τους 
κινδύνους της επιθυμίας. Επιτρέπει την 
έκφραση της επιθυμίας εξασφαλίζοντας 
ότι δεν θα ικανοποιηθεί. Με κάπως πα-
ρόμοιο τρόπο, οι παιδεραστικές ανδρικές 
οικειότητες δεν οροθετούν το πεδίο 
της εφαρμογής για τον μύθο του Genet 
της ομοφυλοφιλικής προδοσίας, αν και 
ίσως μόνο «ο ομοφυλόφιλος» μπορεί να 
καταστήσει την ηθική αναγκαιότητα της 
προδοσίας καταληπτή.

Οι Επιτάφιες Σπονδές εμπνεύστηκαν 
από τον θάνατο ενός από τους ερα-
στές του Genet, του Jean Decarnin, 

ενός εικοσάχρονου κομμουνιστή μαχητή 
της αντίστασης που πυροβολήθηκε 
το 1944 στα οδοφράγματα του Παρι-
σιού «από τη σφαίρα ενός γοητευτικού 
νεαρού δωσίλογου». Ο ομολογούμενος 

στόχος των Επιτάφιων Σπονδών είναι «να 
αφηγηθεί τη δόξα του Jean Decarnin», 
αλλά, όπως εμπιστεύεται ο Genet στην 
αρχή, η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει 
ορισμένους «απρόβλεπτους δευτερεύο-
ντες σκοπούς». Πράγματι, ένας παράξε-
νος στόχος διαφαίνεται γρήγορα: αυτός 
της εξύμνησης του δολοφονικού δωσί-
λογου (Ο Genet τον ονομάζει Riton) και, 
πιο γενικά, των Ναζί που ήταν εχθροί του 
Jean (και της Γαλλίας). Με άλλα λόγια, 
ο Genet θρηνεί τον Jean μέσα από μια 
πράξη προδοσίας. «Κατέχω την ψυχή 
του Riton. Είναι φυσικό για την πειρατεία, 
την άκρως τρελή ληστεία της περιπέτειας 
του Χίτλερ, να εγείρω μίσος σε τίμιους 
ανθρώπους αλλά βαθύ θαυμασμό και 
συμπάθεια σε εμένα».

Μπορούμε να ξεμπερδέψουμε γρή-
γορα με τους τετριμμένους λόγους μιας 
τέτοιας προδοσίας, λόγους που επιδιώ-
κουν να τη δικαιολογήσουν, επομένως 
στερώντας την από ένα μεγάλο κομμάτι 
της δύναμής της. Πρώτα από όλα, υπάρ-
χει όλη η απόσταση μεταξύ της επίσημης 
γλώσσας της ελεγείας και της ιδιαίτερης 
έντασης του θρήνου του Genet για τον 
Jean. Όσο πιο μακριά μπορεί να φτάσει 
ο Genet από την κανονική ιεροπρέπεια 
που υπαγορεύεται από τον θάνατο, τόσο 
πιο πειστικά προσωπικός και ειλικρινής 
θα εμφανιστεί ο πόνος του – σε αυτόν 
και σε μας. Ενώπιον της κλισέ ευσέβειας 
του σημειώματος που καρφιτσώθηκε σε 
ένα δέντρο στον τόπο του θανάτου του 
Jean («Ένας νεαρός πατριώτης έπεσε 
εδώ. Ευγενείς Παριζιάνοι, αφήστε ένα 
λουλούδι και κρατήστε ενός λεπτού 
σιγή»), οι τρελές φαντασιώσεις του Genet 
για την ψυχή του Jean κατοικούν τώρα 
σε ένα σπιρτόκουτο στην τσέπη του, ή σε 
ένα κάδο σκουπιδιών που είναι καλυμμέ-
νος με αγάπη και λουλούδια διάστικτα με 
βρομιές όταν ο κάδος εκρήγνυται, επι-
μαρτυρούν την αυθεντικότητα της θλίψης 
του, σε αυτή τη βίαιη άρνηση να αφεθεί 
να φύγει ο Jean, η οποία εμπνέει κανι-
βαλιστικές φαντασιώσεις όπως αυτή του 

πεινασμένου Genet, με το μαχαίρι και το 
πιρούνι στο χέρι, αναμένοντας άπληστα 
τη γεύση του δέρματος και των οργάνων 
του αγαπημένου πτώματος, εκκρίνοντας 
σάλιο στην προοπτική να βουτήξει τα 
πιο επίλεκτα μέρη στο δικό τους λίπος. 
Η προδοσία έχει μια ειδική λειτουργία 
σε αυτή την προκλητική απόρριψη των 
κωδίκων του πένθους. Αντί να επιτρέπει 
στον κώδικα να παίρνει τη θέση του και 
να είναι ένας απρόσωπος μάρτυρας στη 
δική του θλίψη, ο Genet θα αποδείξει 
τη θλίψη του στον εαυτό του μέσω του 
πόνου που νιώθει για την προδοσία του 
Jean. Εάν, όπως γράφει, είναι μόνο στον 
χαμό του Jean που συνειδητοποιεί πόσο 
προσδεμένος ήταν σε αυτόν, τότε το να 
υποφέρεις θα έπρεπε να καλλιεργείται 
ως η πιο αξιόπιστη απόδειξη αγάπης. Το 
να μεταχειριστεί τον νεκρό Jean ύπου-
λα είναι βασανιστήριο, οπότε ο Genet 
έπρεπε να αγαπούσε τον Jean. Αυτή η 
συνταγή θα υπηρετήσει την αυτογνωσία 
στο μέλλον: «Θα ήθελα να είμαι ένα τε-
λειωμένος μπάσταρδος και να σκοτώνω 
αυτούς που αγαπώ – όμορφους εφήβους 
– ούτως ώστε να μπορέσω να γνωρίσω 
τον μεγαλύτερο πόνο μου, τη βαθύτερη 
αγάπη μου για αυτούς».

Αυτή η λογική, την οποία ο Genet 
επιδεικνύει ως συγγραφέας, είναι ηθικό 
κιτς. Η προδοσία ως μια αυθεντική πράξη 
θρήνου δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από μια υπερένταση προς μια λογοτε-
χνική αυθεντικότητα, και ως τέτοια είναι 
η τελευταία γερή ιδέα στο Επιτάφιες 
Σπονδές. Πολύ πιο ενδιαφέρον είναι το 
πώς χαράσσεται η προδοσία μέσα στον 
ίδιο τον ομοφυλοφιλικό έρωτα. Αυτό που 
φαίνεται να προσφέρει στο Genet την 
ύψιστη ερωτική απόλαυση είναι το γλει-
φοκώλι. Εδώ είναι μια φαντασίωση του 
Genet ως Χίτλερ με έναν νεαρό γάλλο 
(τον αδερφό του Jean):

Ο πισινός του Paulo ίσα που είναι 
κομματάκι τριχωτός. Οι τρίχες είναι 
ξανθές και σγουρές. Έβαλα μέσα τη 

γλώσσα μου και τρύπωσα όσο πιο βαθιά 
μπορούσα. Ήμουν γοητευμένος από μια 
βρομερή μυρωδιά. Το μουστάκι μου 
έφερε πίσω, προς τέρψη της γλώσσας 
μου, λίγη από την κοπριά που σχημά-
τιζαν ο ιδρώτας και τα σκατά ανάμεσα 
στις ξανθές τρίχες του Paulo. Σκάλιξα με 
το ρύγχος μου, κόλλησα στην κοπριά, 
δάγκωσα κιόλας – ήθελα να σχίσω τους 
μύες του ανοίγματος σε κομμάτια και 
να μπω όλος μέσα, όπως ο αρουραίος 
στο διάσημο βασανιστήριο, όπως οι 
αρουραίοι στους παρισινούς υπονό-
μους καταβρόχθιζαν τους καλύτερους 
στρατιώτες μου.

Η κανιβαλιστική οικειοποίηση του 
Jean μετά τον θάνατό του από τον Genet 
αποδεικνύεται ότι είναι μια συνέχιση της 
πράξης του έρωτά τους. Ο Genet ήδη 
«τον έτρωγε», και αυτό που έτρωγε ήταν, 
για να το πούμε έτσι, ο Jean ήδη νεκρός. 
Είναι λες και στο στοματικό του πάθος 
για τον πρωκτό του εραστή του, για τα 
κομματάκια ύλης των κοπράνων που 
σκαλώνουν στο άνοιγμα, που ο Genet 
εκφράζει μια προτίμηση για αυτά που 
είχε απορρίψει το σώμα του εραστή του, 
για αυτά που δεν προσφέρονταν πλέον 
για καμία χρήση στον ζωντανό Jean. Στο 
γλειφοκώλι, ο άλλος μειώνεται στιγμιαία 
σε ένα άνοιγμα για απορρίμματα και για 
τα ίχνη των απορριμμάτων. Η φαντασία 
του Genet πηγαίνει παραπέρα: μη ικα-
νοποιούμενος να τρώει απλώς αυτά που 
αποβάλλει ο Jean, φαντασιώνεται να με-
τασχηματίζει όλον τον Jean στα δικά του 
απορρίμματα. Έτσι, ο Genet που τρώει 
τον Jean μέσα στον Jean θα μπορού-
σε να γίνει αυτός που θα αποβάλλει τα 
απορρίμματα του Jean ή, ακριβέστερα, 
να αποβάλλει τον Jean ως απόρριμμα. 

Η βιαιότητα αυτής της φαντασίωσης 
είναι αμφίσημη: η ένταση του Genet 
είναι δολοφονική, αλλά ο ίδιος ο φόνος 
υπηρετεί ως ένα ιδανικό τέλειας ταυτό-
τητας μεταξύ των εραστών. Η επίθεση 
του Genet είναι, όντως, ο προδοτικός 



μετασχηματισμός μιας μορφής μιας 
σεξουαλικής υπηρεσίας στο σερβίρισμα 
ολόκληρης της ύπαρξης του εραστή. 
Με ψυχαναλυτικούς όρους, η μανία της 
πρωκτικότητας (που προτείνεται από 
την εικόνα του επιτιθέμενου αρουραίου) 
ενισχύει τις δολοφονικές παρορμήσεις 
της στοματικότητας. Αλλά η ερωτική 
επίθεση του Genet επίσης εξουδετερώ-
νει τις διαφορές μεταξύ αυτού και του 
Jean: το γλειφοκώλι είναι ένα συμβιω-
τικό εγχείρημα. Διαγράφει τη διαφορά 
μεταξύ του Jean και του εαυτού του όχι 
μόνο μέσα από τις φαντασιώσεις του να 
παρασκευάσει γεύμα από το πτώμα του 
εραστή του, αλλά μέσα από το πρόγραμ-
μά του να εξαφανιστεί μέσα στο κορμί 
του Jean, να «χωνευθεί» από τον Jean 
από τα κάτω. Έτσι ο Jean ο ίδιος φαντα-
σιώνεται ως ανταποκρινόμενος στον 
στοματικό κανιβαλισμό του Genet με 
έναν πρωκτικό κανιβαλισμό που κατα-
σπαράσσει τον Genet. Οι δύο γίνονται 
ένα, και η ελαφριά παρεκβατική θολούρα 
που ζούμε στις διαρκείς αναφορές στον 
«Jean» και τον «Genet» ως δύο είναι το 
λιγότερο φαντασιακά θεραπευμένη όταν 
η θαυμαστή σχέση του Jean με τον Jean 
τελειοποιείται στιγμιαία ως μια ταυτότητα 
μεταξύ των δύο.

Ο Sándor Ferenczi προέβαλλε τη θε-
ωρία ότι, στη συνουσία με μια γυναίκα, ο 
άνδρας επιζητεί ασυνείδητα να επιστρέ-
ψει στην ασφάλεια της ύπαρξης μέσα 
στη μήτρα. Η φαντασιούμενη άνοδος 
του Genet μέσα στον Jean μέσα από τον 
πρωκτό του είναι μια άγρια αντιστροφή 
αυτής της επιστροφής σε έναν φροντι-
στικό για τη ζωή τόπο στο σώμα της 
μητέρας. Η «επιστροφή» έχει τώρα ένα 
αναπαραγωγικά στείρο σκηνικό. Από το 
σώμα ενός άλλου άντρα, ο Genet μπορεί 
να εξέρθει, ή να επανεξέρθει, ως απόρ-
ριμμα. Το γλειφοκώλι επομένως επα-
ναλαμβάνει την πηγή της ζωής ως τον 
αρχικό θάνατο, τόσο για τον Genet ως 
υποκείμενο όσο και για τον εραστή-μη-
τέρα. Αυτός ο θάνατος επανα-βιώνεται 

τόσο ως βίαιη επιθετικότητα και, σε μια 
παρωδιστική επανάληψη του εκστατικά 
χορτασμένου βρέφους που κοιμάται ελα-
φρά στο στήθος της μητέρας του, όσο και 
ως ένας υπέροχος θάνατος μέσα στον 
ψυχρό ίσκιο του ορθού του Jean, «στον 
οποίο σύρθηκα και εισήλθα με όλο μου 
το σώμα, για να κοιμηθώ στα βρύα εκεί 
πέρα, στη σκιά, να πεθάνω εκεί».

Επομένως αυτός «ο γοητευτικός νε-
αρός δωσίλογος» που σκότωσε τον Jean 
απλώς καθιστά πραγματικό τον θάνατο 
στην καρδιά του έρωτα του Genet για 
τον Jean. Για τον Genet αυτό το πυκνό 
δίκτυο προδοσίας και θανάτου – που πε-
ριλαμβάνει τελετουργικά εξωραϊσμένες 
μνήμες από γλειφοκώλι, ένα δολοφονικό 
ξέσκισμα στα εντόσθια του εραστή, την 
ανακάλυψη του Genet του έρωτά του 
για τον Jean μόνο όταν ο Jean μπορεί 
να φαντασιωθεί ως βρώσιμο πτώμα, μια 
δίχως όρια τρυφερότητα για τον προδότη 
που στην ουσία προσέφερε τον Jean 
στον Genet ως λατρευτά και ακαταμάχη-
τα άψυχο – όλα αυτά καταγράφουν, για 
να το πούμε έτσι, τη διαθεσιμότητα της 
ομοφυλοφιλίας στην ασκητική επιδίωξη 
του κακού από τον Genet. Πολύ πιο πέρα 
από το απλώς να απορρίπτει μια ομο-
φοβική έμφαση στη στειρότητα του γκέι 
έρωτα, ο Genet εναγκαλίζει χαρούμενα 
αυτό που θα μπορούσε να αποκαλε-
σθεί το ανατομικό έμβλημα αυτής της 
στειρότητας. Θα μπορούσε να ισχύει ότι 
αυτή η ανικανότητα να παραχθεί ζωή, η 
απουσία ενός αναπαραγωγικού τόπου 
(και εξόδου) στο ανδρικό σώμα, όπως 
επίσης το «ξόδεμα» του σπέρματος στην 
πεπτική οδό ή ορθό, είναι που κάνει τον 
Genet να αναφέρεται στον έρωτα μεταξύ 
δύο ανδρών ως ασύγκριτο;

Αυτές οι συνδέσεις υπερορίζονται 
στο Επιτάφιες Σπονδές χωρίς καν να 
δηλωθούν. Η jouissance από το γλειφο-
κώλι κλιμακώνεται – μπορεί κανείς να 
πει ότι εξαγνίζεται – σε έναν εορτασμό 
του θανάτου του Jean και ένα πάθος για 
τον δολοφόνο του και τους εχθρούς του. 

Η ηδονή της γεύσης των απορριμμάτων 
του Jean είναι η ηδονή της γεύσης του 
Jean ως απόρριμμα, κι αυτό σημαίνει να 
αγαπάς τον Jean ως νεκρό, που σημαί-
νει να τον επιθυμείς νεκρό και, τελικά, 
να θεωρείς αρετή την προδοσία και 
τον φόνο. Αυτά τα λογικά αδικαιολόγη-
τα ισοδύναμα παρόλα αυτά έχουν την 
«ορθότητα» μιας ερωτικής αποκορύφω-
σης, μιας άλογης κι όμως ακαταμάχητης 
λογικότητας μιας πολύ συγκεκριμένης 
jouissance. Το συναισθηματικό και ηθικό 
συμπέρασμα στο οποίο κλιμακώνεται 
αυτή η jouissance – η ερωτική έξαψη 
στην προδοσία του Jean και της πα-
ράδοσής του, νεκρού, στον δολοφόνο 
του – διατηρεί, όπως λέει ο Genet στο 
Αιχμάλωτος του Έρωτα, την «ερωτική 
εξύψωση» με την οποία ξεκίνησε. Στον 
Genet, η δολοφονική προδοσία γενικεύει 
και κοινωνικοποιεί το γλειφοκώλι χωρίς 
να χάνει καθόλου από την ερωτική ενέρ-
γεια του γλειφοκωλιού. Οι ηθικές αφαι-
ρέσεις του Genet δεν είναι συμπτωματικά 
υποκατάστατα για μια καταπιεσμένη 
σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα στην 
οποία εδράζονται αυτές οι αφαιρέσεις 
επιμένει όχι υπό αλλά παράλληλα με την 
ασκητική επιδίωξη του κακού. Πράγματι, 
τη πρακτική του γλειφοκωλιού θα μπο-
ρούσε κανείς να σκεφτεί ότι περιοδικά 
επαναφορτίζει την ηθική του κακού του 
Genet.



Α, ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ…

ΩΡΑΙΟ ΤΑΓΙΕΡ

τι;;!!

Αυτές οι γνωστικές επιφυλάξεις, 
όμως, αποκαλύπτουν πόσο εξαρ-
τώμενη από τις κανονικότητες 

ήταν ακόμα και η ουτοπική ανατροπή της 
Αναταραχής Φύλου, μιας και η πρακτική 
της επαναοικειοποίησης και η αποπει-
ρούμενη επανανοηματοδότηση έμελ-
λαν να αποκαλύψουν την εξουσία των 
κανονικοτήτων – μια εξουσία ιστορικά 
κατοχυρωμένη από τους πολυάριθ-
μους φορείς και δίκτυα στα οποία είναι 
ενθυλακωμένη – να αντιστέκονται στην 
επανανοηματοδότηση. Ακριβέστερα, 
η επανανοηματοδότηση δεν μπορεί να 
καταστρέψει. Απλά παρουσιάζει στην 
κυρίαρχη κουλτούρα θεάματα πολιτικά 
αδύναμης έλλειψης σεβασμού. Είναι 
αυτό πραγματικά ανατρεπτικό; Και, πιο 
θεμελιωδώς, τι σημαίνει «ανατρεπτικός»; 
Η «ανατροπή», ακόμα ένας κεντρικός 
όρος στη σκέψη της Butler, σημαίνει 
πρώτα από όλα, σύμφωνα με το λεξικό, 
την ανατροπή ενός συστήματος, αλλά 
στον τρέχοντα ακαδημαϊκό πολιτικό λόγο 
δείχνει να σημαίνει κάτι πολύ ασθενέστε-
ρο από αυτό, αναφερόμενη στην συμπε-
ριφορά που υποσκάπτει γενικά αποδε-
κτές αρχές. Είναι, σε κάθε περίπτωση, 
άκρως αμφίβολο ότι η επανανοηματο-
δότηση, η ανασύνταξη ή η υπερβολική 
μίμηση, θα μπορέσουν ποτέ να ανατρέ-
ψουν κάτι. Αυτές οι μιμητικές δραστηρι-
ότητες είναι υπερβολικά συνυφασμένες 
με τις κανονικότητες που ακολουθούν. 
Για όσο καιρό τα σημάδια της ανατροπής 
θα παρέχονται από τα αντικείμενα που 
πρόκειται να ανατραπούν, η επαναοι-
κειοποίηση μπορεί να καθυστερήσει 
αλλά είναι αναπόφευκτη: επαναοικειο-
ποίηση και εξιδανίκευση ξανά. Η Butler 
αρκετά συγκινητικά βλέπει στις σχέσεις 
συγγένειας στους διάφορους «οίκους» 
στους οποίους ανήκουν οι drag queens 
από το Paris Is Burning ένα μάθημα για 
όλους από εμάς που ζούμε έξω από την 
ετεροφυλόφιλη οικογένεια. Παρόλο που 
δεν νομίζει ότι εκείνες οι σχέσεις απλά 

παρέχουν μια νέα και καλύτερη εκδοχή 
της οικογένειας, οι περιγραφές της από 
τα σπίτια – ως μητρικά, που ανατρέφουν, 
φροντίζουν, διδάσκουν, δίνουν καταφύ-
γιο, που καθιστούν κάποιον ικανό – είναι 
πάνω κάτω ένας κατάλογος των παρα-
δοσιακών οικογενειακών αξιών.

Αυτοί οι άνδρες φροντίζουν «μητρικά» 
ο ένας τον άλλον, «στεγάζουν» ο ένας 
τον άλλον, «αναθρέφουν» ο ένας τον 
άλλον, και η επανανοηματοδήτηση της 
οικογένειας μέσα από αυτούς τους 
όρους δεν είναι μια μάταιη ή άχρηστη 
μίμηση, αλλά το κοινωνικό και συλλο-
γιστικό χτίσιμο μιας κοινότητας, μιας 
κοινότητας που επιδένει, φροντίζει 
και διδάσκει, που δίνει στέγη και σε 
καθιστά ικανό. Αυτό είναι το δίχως άλλο 
μια πολιτισμική επανεπεξεργασία της 
συγγένειας που οποιοσδήποτε εκτός 
του προνομίου της ετεροφυλοφιλικής 
οικογένειας (κι εκείνων μέσα σε εκείνα 
τα «προνόμια» που υποφέρουν εκεί) 
χρειάζεται να δει, να ξέρει, και να μάθει 
από αυτή, μια εργασία που δεν καθιστά 
κανέναν από εμάς που είμαστε εκτός της 
ετεροφυλοφιλικής οικογένειας να είναι 
απόλυτος παρίας σε αυτήν την ταινία. 
Έχεi σημασία ότι είναι στην επεξεργασία 
της συγγένειας που σφυρηλατείται μέσα 
από την επανανοηματοδότηση των ίδιων 
όρων που επηρεάζουν τον αποκλεισμό 
μας και την ταπείνωσή μας που μια 
τέτοια επανανοηματοδότηση δημιουργεί 
το συλλογιστικό και κοινωνικό χώρο για 
κοινότητα, τον οποίο βλέπουμε ως μια 
οικειοποίηση των όρων της κυριαρχίας 
που τους στρέφει προς ένα μέλλον με 
περισσότερες δυνατότητες.

Επιπλέον οι οίκοι συντηρούν τα μέλη 
τους «σε πείσμα της εκτόπισης, φτώ-
χειας, έλλειψης στέγης». Αλλά οι δομές 
που συντηρούν αυτά τα κακά φαινόμε-
να με κανένα τρόπο δεν απειλούνται ή 
ανατρέπονται.

ΕΔΏ Η ΕΠΑΝΑΝΟΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΜΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ.



THE GUN CLUB - SEX BEAT

Johnny’s got a light in his eyes and Shirley’s got 
 a light on her lips
Jakes got a monkeyshine on his head and Debra Ann’s got 
 a tiger in her hips
They can twist and turn they can move and burn
They can throw themselves against the wall
But they creep for what they need
And they explode to the call and then they move
Move
Sex beat, go
They’re stupid like I told ya, very stupid like ya saw
Very stupid as the simple thought of ever thinking at all
And all their mind, all their souls all their bodies all we know
All we know all the things that should a made us whole
All the colourless security was all that someone could go 
 and move, move
Sex beat, drop
And yes you do look cool and by the floodlights so blue
You make my tropical apartment bed, your sacrificial pool
My body in the water and my heart is in your hand
So this is the way you choose to send me to the judgement land
So you can’t move, move oohh… sex beat, go
And every day I agree you throw me down by the Christmas tree
I watched your lights blink on and off while you start  
 your fun with me
I, I know your reasons and I, I know your goals
We can fuck forever but you will never get my soul
Just so you can move
So you can move
So you can move
So you can move so you can
Oohh… Sex beat



Για τις γυναίκες και τους ανώμαλους, 
η λησμοσύνη μπορεί να είναι χρή-
σιμο εργαλείο ώστε να αποδιοργα-

νωθεί η ομαλή λειτουργία του κανονικού 
και του συνήθους.

Οι λειτουργίες αυτές, γενικά, περι-
βάλλονται από την αύρα του αναπόφευ-
κτου ή του αυτονόητα φυσικού απλά και 
μόνο επειδή μεταβιβαζονται από τη μία 
γενιά στην άλλη. Οι γυναίκες είναι συνή-
θως τα αποθετήρια αυτής της λογικής 
του πώς «να είσαι», του τι «να γίνεις», 
και κατόπιν μεταδίδουν αυτήν την λογική 
στην επόμενη γενιά.

Κι όμως, η λησμοσύνη μπορεί να 
είναι μια ρήξη με το αέναα αυτο-δημι-

ουργούμενο παρόν, μια απόδραση από 
ένα αυτο-συγκροτούμενο παρελθόν, μια 
προοπτική για ένα μη-ετερο-αναπαρα-
γωγικό μέλλον. Τείνουμε να οργανώνου-
με τη χαοτική διαδικασία των ιστορικών 
αλλαγών αγκυρώνοντάς την σε μια αντί-
ληψη μετατοπίσεων από γενιά σε γενιά 
(από τον πατέρα στον γιο) και να συσκο-
τίζουμε τα ερωτήματα για την αυθαιρεσία 
της μνήμης και την ανάγκη να ξεχάσουμε 
– παραδεχόμενες μια κάποια αντίληψη 
της αναπόφευκτης δύναμης της προόδου 
και της διαδοχής.

Η αποσύνδεση της διαδικασίας αυτής 
της γενεαλογικής σκυταλοδρομίας από 
τη δύναμη της ιστορικής εξέλιξης είναι 

ένα από τα σκοτεινά σχέδια της ανωμα-
λίας. Οι ζωές μας αποζητούν να αποσυν-
δέσουν την αλλαγή από τις υποτιθέμενες 
οργανικές και αμετάβλητες μορφές 
της οικογένειας και της κληρονομίας. 
Υπάρχει το δυναμικό για μια διαφορά 
στη μορφή η οποία κείτεται αδρανής στη 
συλλογικότητά μας, όχι ως ουσία της 
σεξουαλικής ετερότητας, αλλά ως μια 
δυνατότητα εγγεγραμμένη στη ρήξη με 
τις ετεροφυλοφιλικές αφηγήσεις για τη 
ζωή. Οι οιδιπόδειοι ρυθμοί ηχούν πάνω 
από ζωές που ποθούν την αταξία: Η 
ανάπτυξη της έννοιας της οικογένειας, 
είτε σε ετεροφυλοφιλικά είτε σε ομοφυ-
λοφιλικά πλαίσια, σχεδόν πάντα εισάγει 

ΕΠΤΑ ΚΑΥΤΑ 
SESSIONS ΜΕ 
ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Η ανωμαλία δεν θέλει παιδιά, θέλει τους γιους σας



κανονιστικές αντιλήψεις για τον χρόνο 
και τη διαβίβαση.

Ως είδος πλαστής αφήγησης του 
συνεχούς ως κατασκευής η οποία 
κάνει τη συγγένεια και τη διαδοχή 

να φαντάζουν οργανικά και φυσικά, η 
οικογένεια παρακωλύει κάθε είδους δια-
φορετικής συμμαχίας και συνασπισμού. 
Ενώ οι προοδευτικές ομάδες διχάζονται 
και αγχώνονται εμπρός στο ζήτημα του 
ομοφυλόφιλου γάμου, η νεοφιλελεύθε-
ρη θύελλα ενώνει τους συντηρητικούς 
εδραιώνοντας τη στήριξη στην πυρηνική 
οικογένεια: σε πείσμα των αυξανόμενων 
ρυθμών διαζυγίων και της άνθισης εναλ-
λακτικά διευθετημένων νοικοκυριών, 
η παραδοσιακή οικογένεια επανέρχεται 
θριαμβευτικά – αυτή τη φορά ως οικονο-
μική σταθερότητα απέναντι στην απουσία 
του κράτους πρόνοιας. Καθώς οι κοινω-
νικές και οικονομικές ευθύνες μετατοπί-
ζονται από το Δημόσιο στα νοικοκυριά, 
η πίεση είναι αφόρητη: η φροντίδα για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, τους 
άρρωστους και τους ανάπηρους έχει 
μετατοπιστεί στις απλήρωτες γυναίκες 
στο σπίτι ή σε γυναίκες οικιακές βοηθούς 
που προσλαμβάνονται με χαμηλούς 
μισθούς. Στα σημερινά άγρια πλαίσια, η 
σταθερότητα στο σπίτι είναι ζήτημα ζωής 
και θανάτου. Σε ποιον θα μπορέσουμε να 
βασιστούμε, όταν δεν θα μπορούμε να 
φροντίσουμε τον εαυτό μας; Αν η κοινω-
νική ασφάλιση ουσιαστικά εξαφανιστεί 
και δεν υπάρχουν συντάξεις, τι θα σου 
συμβεί όταν δεν θα μπορείς πλέον να 
εργαστείς; Όλο και πιο συχνά, σε όλο και 
περισσοτερες περιπτώσεις, η μοναδική 
λύση που απομένει είναι το ασφαλές 
νοικοκυριό ή ένα δίκτυο αλληλοϋποστη-
ριζόμενων συγγενών.

Η προοδευτική πρόταση είναι, 
λοιπόν, οι λεσβίες και γκέι ακτιβίστριες 
να μην πιέζουν για γάμο αλλά να συντα-
χθούν με άλλους για την αναγνώριση 
της ποικιλομορφίας στα νοικοκυριά. Η 
«εναλλακτική συγγένεια» είναι από πολύ 

παλιά μια cause célebrè μεταξύ LGBT 
ομάδων και queer ακαδημαϊκών, με 
ανθρωπολόγους όπως η Gayle Rubin 
να επικροτούν την προσπάθεια και τη 
δημιουργικότητα που εμφανίζονται στην 
καλλιέργεια καινούργιων δεσμών συγγέ-
νειας εντός της κοινότητας.

Εντούτοις, από μια πιο ψυχαναλυτική 
θεώρηση (και πρώτη κατά νου έχω 
την Judith Butler), η οικογένεια 

εξετάζεται ως μια μήτρα πειθάρχη-
σης και η ιδιαίτερη μορφή κοινωνικού 
ελέγχου που ασκεί, συνδέεται με την 
αποικιοκρατία και την παγκοσμιοποίη-
ση. Γιατί, αναρωτιέται αυτή η θεώρηση, 
η πυρηνική οικογένεια συνεχίζει να 
κυριαρχεί στους δεσμούς συγγένειας 
ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι 
εμπλέκονται σε πολλαπλά και περίπλο-
κα συστήματα σχέσεων; Ο λόγος πάνω 
στη συγγένεια επενδύει σε κανονιστικές 
χρονικότητες, όπου δίνουν προνομια-
κή θέση στη μακροβιότητα παρά στην 
προσωρινότητα, και στη μονιμότητα 
παρά στη σύμπτωση. Αυτές οι κανονι-
στικές αντιλήψεις του χρόνου και των 
σχέσεων προκρίνουν τις σταθερές (έστω 
και αποξενωμένες) σχέσεις σε βάρος των 
τυχαίων (έστω και έντονων) συνδέσμων. 
Συνεπώς, η αντίληψη που επικυρώνει 
τη μακροβιότητα καθιστά τις υπόλοιπες 
σχέσεις επιφανειακές και δίχως νόημα. 
Και οι οικογενειακοί δεσμοί, εφόσον 
είναι οι πιο πρώιμοι δεσμοί μας, εμφα-
νίζονται σημαντικότεροι από τις φιλίες. 
Στον κόσμο της συγγένειας, όροι όπως 
«τυχαίος» δηλώνουν ταυτόχρονα χρόνο 
και διάθεση, ενώ όροι όπως «καρτερία» 
και «υπομονή» δηλώνουν ότι η συνάφεια 
είναι αποτέλεσμα της χρονικότητας.

Υπάρχουν φωνές που μιλούν για νέα 
μοντέλα οικογένειας, για συγγενείς που 
διαλέγουμε εμείς αντί να τους καθορί-
ζουν δεσμοί αίματος, για την αναγνώ-
ριση των φιλικών δεσμών ως είδος 
συγγένειας, ή ακόμα για τη διαφορά που 
επιφέρουν οι λεσβίες και γκέι γονείς στο 

ίδιο το νόημα της λέξης «οικογένεια». 
Υπάρχουν και φωνές που καλούν σε μια 
αποφόρτιση ή απόρριψη της οικογένειας 
ως τη μορφή κοινωνικής οργάνωσης 
par excellence. Η pop κουλτούρα δίνει 
μερικά χαριτωμένα παραδείγματα όταν – 
όπως με τη αμνησία της Dory στο Finding 
Nemo – πραγματικά ξεχνάμε τις οικο-
γένειές μας και στην πορεία αποκτούμε 
πρόσβαση σε άλλους τρόπους να σχετι-
ζόμαστε, να ανήκουμε, να νοιαζόμαστε.

Αυτό που υπόσχεται η οικογένεια 
και αυτό που επιθυμούν οι λεσβίες και 
γκέι «κυνηγοί του γάμου» δεν είναι 
απλά η αποδοχή και το ανήκειν, αλλά μια 
ιδιαίτερη μορφή του ανήκειν που δένει 
το παρελθόν με το παρόν και το παρόν 
με το μέλλον, εξασφαλίζοντας αυτό που 
έχει ονομαστεί (αρκούντως εντυπωσια-
κά) «heterofuturity» μέσα από το πλέον 
άχραντο, το ιερότερο σύμβολο από όλα: 
το Παιδί. Το παιδί είναι εξ αρχής ήδη 
ανώμαλο, κατά πολλές έννοιες, και επο-
μένως πρέπει γρήγορα να μετατραπεί σε 
έναν πρωτο-ετεροφυλόφιλο, ωθούμενο 
μέσα από μια σειρά μοντέλων ωρίμανσης 
και ανάπτυξης που προβάλλουν το ιερό 
Παιδί ως το Μέλλον, και το Μέλλον ως 
ετεροφυλόφιλο.

Η ανώμαλη κουλτούρα, με έμφαση 
στην («μπατλερική», αν μου επιτρέπε-
τε…) επανάληψη, στην ανωριμότητα 
και την άρνηση της ενηλικίωσης, ίσως 
αναδύεται – όπως και κάθε κουλτούρα – 
από την κινητική και ελαφρώς μανιώδη 
διαδικασία που ο Joseph Roach αποκαλεί 
«αναπλήρωση»: τα υποδείγματα διαρκώς 
παραγκωνίζουν το ένα το άλλο ενώ εμ-
μένουν σε κάποιο ίχνος από την επιτέλε-
ση που αντικαθιστούν – μια χειρονομία 
εδώ, κάποια χρήση της γλώσσας παρα-
κεί… Το «άλλο» είναι πάντοτε θαμμένο 
μέσα στο κυρίαρχο. Για την ανωμαλία, η 
ρήξη ως υποκατάσταση ενεργοποιείται 
όταν το παιδί κάνει το βήμα έξω από την 
ετεροφυλοφιλική γραμμή παραγωγής και 
εκβάλλει αλλού: εκεί όπου εμμένει στα 
ίχνη από το παλιό, παραμορφωμένα πέρα 

από κάθε δυνατότητα αναγνώρισης.
Η σχέση με τον πατέρα, αφοσιωμέ-

νη στην κοινωνική σταθερότητα (για τη 
στρέητ κουλτούρα), γίνεται μια σχέση 
daddy-boy σε ένα ανώμαλο πλαίσιο που 
σεξουαλικοποιεί το χάσμα των γενεών.

Η ανωμαλία δεν θέλει παιδιά,  
θέλει τους γιους σας.

Αν παρατηρήσουμε την ετεροφυλό-
φιλη οιδιπόδειο χρονικότητα είναι 
εύκολο να δούμε την παρανοϊκή 

λογική που λαμβάνει χώρα εντός της. 
Η παράνοια είναι πάντα προνοητική, 
δηλαδή είναι μια πρακτική ανάγνωσης 
στενά συνδεδεμενη με την αντίληψη 
του αναπόφευκτου και του μοιραίου. 
Οι παρανοϊκές αναγνώσεις και σχέσεις 
χαρακτηρίζονται από μια χαρακτηριστική 
Οιδιπόδεια κανονικότητα και επαναληπτι-
κότητα: συνέβη στον πατέρα του πατέρα 
μου, συνέβη στον πατέρα μου, συμβαίνει 
σε μένα, θα συμβεί στον γιο μου, θα συμ-
βεί στον γιο του γιου μου… Δεν αληθεύ-
ει, όμως, ότι οι γενεαλογικές σχέσεις στη 
ζωή των ανώμαλων σπάνια ακολουθούν 
αυτή τη χορογραφία;

Προφανώς και οι ετεροφυλοφι-
λικές σχέσεις δεν είναι, ουσιωδώς, 
προσδεμένες «στην κανονικότητα και 
επαναληπτικότητα», εντούτοις η αστική 
οικογενειακή μήτρα, με την έμφασή της 
στη διαδοχή, την κληρονομιά και τις 
γενεές, όντως τείνει να διαμορφώνει 
αυστηρά μια χρονική ροή με όρους είτε 
άψογης συνοχής είτε ολοκληρωτικής 
ρήξης. Αυτή η σταθερότητα των ετερο-
κανονικών προτύπων του χρόνου ασκεί 
επίδραση σε πολλά, διαφορετικά μοντέλα 
για την κοινωνική αλλαγή – κρύβοντας 
μερικές εκπληξεις.

Για παράδειγμα, τα κανονιστικά χρο-
νικά και χωρικά όρια του ιστορικού 
υλισμού έχουν ειρωνικά σχηματίσει 

μια αναλογία μεταξύ του μαρξιστικού και 
του αστικού ορισμού του πολιτισμού, 

όπου – και στους δύο ορισμούς – οι 
μη κανονικές σεξουαλικότητες είναι 
προγενέστερές του, σημάδια αναταραχής 
και κοινωνικού χάους εντός ενός, κατά 
τα άλλα, «πολύ σταθερού κοινωνικού 
συστήματος».

Η ύπαρξη του απροσδόκητου στις 
σχέσεις των μη κανονικών, η αβεβαιό-
τητα, η αστάθεια, ακόμα και η διαστροφή 
τους, δεν δείχνει μεγάλο σεβασμό στις 
αποκαλούμενες «φυσιολογικές» σχέσεις 
μεταξύ μνήμης και σκέψης για το μέλλον. 
Είναι, αντίθετα, ένα έμμεσο κάλεσμα 
υπέρ των αρετών της λησμοσύνης. Η 
λησμοσύνη δεν είναι βέβαια πατέντα της 
ανωμαλίας: αρκετά πρόσφατα, ταινίες 
όπως το «Memento» (2000), το «The 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind» 
(2004), το ρημέηκ του «Manchurian 
Candidate» (2004) και το «Code 46» 
(2003) όλες πραγματεύονται την πειραγ-
μένη μνήμη, εξισώνοντάς την με πλύση 
εγκεφάλου, απώλεια της ανθρωπιάς και 
εισβολή του κράτους στην ιδιωτικότητα. 
Την ίδια περίοδο υπήρξαν ταινίες που 
χειρίστηκαν το ίδιο θέμα με διαφορετικά 
και άκρως απρόσμενα αποτελέσματα, 
ταινίες που περιστρέφονταν γύρω απο 
χαρακτήρες που ξεχνούσαν τις οικογέ-
νειές τους.

Η μία από αυτές είναι το «Finding 
Nemo», με την αμνησία της, ίσως κα-
θόλου τυχαία πολυαγαπημένης, Dory. 
Δεδομένης της θερμής υποδοχής και 
της επιτυχίας της ως καινοτομικού φίλμ 
για παιδιά και μεγάλους, είναι αρκετά 
άβολο και αμήχανο να πω ότι προτιμώ 
να σταθώ στο «50 First Dates». Ναι, το 
«50 First Dates», που είναι ένα ακόμα 
βλακώδες όχημα για τον Adam Sandler, 
δεδομένης της ρατσιστικής αναπαράστα-
σης ιθαγενών χαβανέζων, της αποικι-
οκρατικής ματιάς στον πολιτισμό του 
νησιού και της τρανς-φοβικής χρήσης 
queer χαρακτήρων. Εντούτοις, ακριβώς 
επειδή το δράμα της απώλειας μνήμης 
έχει ως σκηνικό αυτό το νησί και εξαιτίας 
της αφήγησης της ετεροκανονικότητας 

σε αντιπαράθεση με τη φαινομενική δι-
αστροφή των τρανς, υπάρχει ένα κρυφό 
νήμα που αξίζει να το ακολουθήσουμε. 
Ξεκινάω με μια μικρή περίληψη, εφό-
σον οι περισσότερες το έχετε επιμελώς 
αποφύγει.

Η Drew Barrymore είναι η Lucy, μια 
γυναίκα με βραχεία απώλεια μνήμης 
λόγω ατυχήματος. Ο Adam Sandler είναι 
ο Henry Roth, κτηνίατρος την ημέρα και 
δεινό καμάκι στις τουρίστριες το βρά-
δυ. Η Χαβάη, παλιά αποικία των ΗΠΑ, 
είναι το σκηνικό της ελευθεριότητας 
του Roth, καθώς το νησί φαίνεται να 
παρέχει άπειρα αποθέματα τουριστριών 
που αναζητούν μερικές νύχτες γλεντιού. 
Είναι το μέρος των απολαύσεων δίχως 
ευθύνες, ένας παράδεισος φυσικά, τον 
οποίο τελικά ο λευκός άντρας πρέπει 
να εγκαταλείψει κατά την αναζήτηση 
της υπεύθυνης ενηλικίωσης. Πρόκειται 
τελικά για μια αισθηματική κομεντί για 
έναν άντρα που είναι τεχνικά αδύνατο να 
αφήσει αξέχαστες εντυπώσεις στο πρώτο 
ραντεβού και πρέπει να ξεκινήσει ξανά 
την επόμενη μέρα. Είναι ένα ετεροφυλό-
φιλο ρομάντζο που δεν μπορεί να έχει τη 
συνηθισμένη εξέλιξη μιας και η ηρωίδα 
δεν έχει καμία ανάμνηση του μνηστήρα 
της μεταξύ των ραντεβού.

Το ατύχημα της Lucy την αναγκάζει 
να ζει την ίδια μέρα, τη μέρα του ατυ-
χήματος, ξανά και ξανά. Ο πατέρας και 
ο αδερφός της (η μάνα, που αντιπρο-
σωπεύει τον κανονιστικό χρόνο, είναι 
νεκρή) προσπαθούν να δημιουργήσουν 
την εντύπωση ότι εκείνη η ημέρα ήταν 
σαν όλες τις άλλες, εξαφανίζοντας 
από μπροστά της κάθε σημάδι που θα 
αποκάλυπτε την πραγματική ημερομηνία 
στη Lucy. Κολλημένη στο κουκούλι της, 
ζώντας ανέμελα την κάθε μέρα, η Lucy 
διαθέτει μια κάποια γοητεία. Η συνεχής 
«νέα» αρχή τής προσδίδει αθωότητα και 
αγνότητα. Και επίσης εμπλέκει την επιθυ-
μία του Henry να σπάσει αυτόν τον κύκλο 
χρησιμοποιώντας το ενδιαφέρον της για 
αυτόν, για να αρχίσει έναν νέο κύκλο, με 



κέντρο τον ίδιο. Αυτός ο κύκλος υποτί-
θεται ότι θα αντικαταστήσει την παγερή 
σταθερότητα της οικογένειας που τη γέν-
νησε με τον υποτιθέμενο δυναμισμό μιας 
νέας πυρηνικής οικογένειας. Ο χρόνος 
του πατέρα θα εξοβελιστεί, για να έρθει 
ο χρόνος του γάμου, του συζύγου, των 
παιδιών. Με το νέο μέλλον να μοιάζει 
αξιοσημείωτα με το παλιό, η ετεροφυλο-
φιλική απάτη των κομεντί αποκαλύπτεται 
εδώ ως η εσφαλμένη πίστη πως με το 
πέρασμα από τον πατέρα στον σύζυγο η 
γυναίκα ξεκινά μια νέα ζωή.

Η λύση του Henry στο πρόβλημα 
της Lucy είναι να φτιάξει μια βιντεοκα-
σέτα για να τη βλέπει κάθε πρωί, με μια 
σύντομη αναφορά των γεγονότων της 
ημέρας (συμπεριλαμβανομένης της 9/11) 
και κατόπιν της υπενθυμίζει το τραυματι-
κό γεγονός που της στέρησε τις αναμνή-
σεις της. Σε κάποιες στιγμές στην ταινία, 
η Lucy αποπειράται να αντικαταστήσει 
την κασέτα με το δικό της ημερολόγιο, να 
ξεφύγει από τον υπαινιγμό της γυναίκας 
που προγραμματίζεται κάθε πρωί για να 
επιτελέσει τα οικογενειακά καθήκοντά 
της, αλά «Stepford Wives». Εντούτοις, η 
αφήγηση δεν μπορεί να απομακρυνθεί 
από το μοτίβο της «πλύσης» εγκεφά-
λου, και επομένως αποκαλύπτει ότι το 
ετεροφυλόφιλο ρομάντζο δεν είναι τίποτα 
άλλο από βίαιη επιβολή των κανονιστι-
κών μορφών της κοινωνικότητας και 
της σεξουαλικότητας: η ετεροφυλοφιλία 
κυριολεκτικά συμπυκνώνεται σε ένα 
οπτικό σενάριο που εγκαθιστά την εθνική 
αφήγηση ως βάση για την προσωπική 
αφήγηση του γάμου και της αναπαραγω-
γής παιδιών. Μέσα σε μια τέτοια δομή, 
όπου η ηρωίδα ξεχνά να παντρευτεί και 
να τεκνοποιήσει, η λησμοσύνη παρα-
δόξως ανακόπτει την εμφύτευση της 
ετεροκανονικότητας και δημιουργεί ένα 
φράγμα στη συμβατική ανάπτυξη της 
αφήγησης του ετεροφυλοφιλικού ρομά-
ντζου. Υποσυνείδητα, εκεί, στη Χαβάη, ο 
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός συγκρίνεται 
με την ετεροφυλοφιλία και ορίζει τη μνή-

μη ως την κινητήρια δύναμη του εθνικού 
«ανήκειν». Κατά συνέπεια η λησμοσύνη, 
όταν απευθύνεται σε μια κυρίαρχη αφή-
γηση, θα μπορούσε να είναι μια τακτική 
αντίστασης στην αποικιοκρατική ηγεμο-
νία (σε κατεκτημένους τόπους, στα υπό 
κατάκτηση σώματά μας).

Η διαγραφή των τοπικών ιστορι-
ών της Χαβάης από τους Αμερικάνους 
αποικιοκράτες, με την επιβολή αγγλό-
φωνων εξιστορήσεων και ερμηνειών της 
ιθαγενούς κουλτούρας, είναι ο πυρήνας 
της αποικιοκρατικής επιτυχίας. Όταν οι 
οικείες εξιστορήσεις δεν ταιριάζουν με 
τα σχολικά κείμενα, οι μαθητές διδά-
σκονται να αμφισβητούν τις προφορικές 
αφηγήσεις. Προφανώς η διαγραφή της 
μνήμης και η ιεραρχική σχέση μεταξύ 
ξένης και ιθαγενούς κουλτούρας είναι η 
συνταγή επιτυχίας για την αποικιοκρατία. 
Η αντίσταση εμπεριέχει, με τη σειρά της, 
διαγραφή και αποβολή άλλων αφηγήσε-
ων. Μια «ηλίθια» ταινία σαν το «50 First 
Dates» ενισχύει υποσυνείδητα τη δύναμη 
της λησμοσύνης, ματαιώνει την απρό-
σκοπτη παραγωγή λευκών εποίκων ως 
ντόπιων χαβανέζων, υποδεικνύντας πώς 
η εθνική μνήμη συγκροτεί αυτούς του 
νεόφερτους «ντόπιους» ως ιθαγενείς.

Όταν η Lucy ξεχνά τον Henry, ξεχνά 
την πατριαρχία, την ετεροφυλοφιλία, τις 
έμφυλες ιεραρχήσεις. Η ταινία, άσχε-
τα με το σενάριό της, μας επιτρέπει να 
σκεφτούμε τη λησμοσύνη ως τακτική 
αντίστασης στην αποικιοκρατία.

Το πλήθος από trans χαρακτήρες 
στην ταινία αποκαλύπτει επίσης 
πόσο πολύ εξαρτώμενη είναι η 

κανονιστική ετεροφυλοφιλία από την 
παραγωγή μη κανονιστικών υποκει-
μένων. Ανδρόγυνοι και σεξουαλικά 
αμφίσημοι συνάδελφοι, αδέρφια που 
βαράνε στεροειδή, και ο John/Jennifer, 
μια FTM τρανς από το παρελθόν της 
Lucy, αντιπροσωπεύουν τους κινδύνους 
της ζωής έξω από την πυρηνική οικογέ-
νεια. Για να φανεί γνήσια η παράξενη και 

άβολη για το θεατή σχέση Lucy-Henry, 
αναγκαστικά άλλοι χαρακτήρες πρέπει 
να σχηματίσουν ένα είδος τερατώδους 
υπερβολής η οποία κατόπιν συσχετίζε-
ται με την υπερβολική ελευθερία, την 
ανεπαρκή μητρική καθοδήγηση, την 
εφηβική οργή. Οι ιθαγενείς χαβανέζικοι 
χαρακτήρες στην ταινία είναι σεξουαλικά 
στερημένοι, φετιχιστικά φαλλικοί, εμφα-
νισιακά αποκρουστικοί. Έτσι, ο Henry και 
η Lucy, παρά τη διεστραμμένη διευθέτη-
ση, μπορούν να καταλάβουν τον χώρο 
της ιδανικής οικογένειας, μετασχηματίζο-
ντας τη σύντομη απώλεια μνήμης σε μια 
μεταφορά για τη διαρκή εκπαίδευση που 
υπομένουν οι γυναίκες ώστε να γίνουν 
μητέρες και σύζυγοι, μπαίνοντας στο 
εισαγωγικό στάδιο για την λευκή εθνική 
και οικογενειακή σταθερότητα.

Το τρανς σώμα στην ταινία αντιπρο-
σωπεύει την αγωνία και την αμφιθυμία 
εμπρός στην αλλαγή και τον μετασχη-
ματισμό γενικότερα. Εφόσον η Lucy έχει 
βαλτώσει σε ένα χρονικό πλαίσιο μέσω 
της απώλειας μνήμης, ο Henry δομεί 
ένα άλλο για λογαριασμό της, εντός της 
οικιακής ετεροφυλοφιλίας. Οι τρανς 
χαρακτήρες που πλαισιώνουν αυτή τη 
σχεδόν δυσοίωνη ερωτική ρομαντική 
αφήγηση υπονοούν ότι η αλλαγή μπορεί 
να σημαίνει απώλεια της παράδοσης, της 
οικογένειας, της ιστορίας. Πέραν όμως 
της αναχαίτισης της ετεροφυλοφιλίας 
μπορεί – αντίστροφα – η λησμοσύνη 
όντως να δημιουργήσει ξεχωριστούς 
queer εναλλακτικούς μέλλοντες; Ίσως το 
εξετάσουμε σε κάποιο εξίσου ασυνάρτη-
το άρθρο στο μέλλον.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΦΛΑΗ

Το πρώτο μου φλάη το αγόρασα για 
έναν πολύ καλό λόγο: περνούσε το 
10 μπροστά από τον «Ευκλείδη» και 

μάγκωνε πολύ την ώρα της μεγάλης 
κίνησης εκεί που τελειώνει η νησίδα της 
Παπαναστασίου κι εγώ χάζευα από μέσα 
από το τζάμι με τις ώρες όλα τα όμορφα 
αγόρια που ξεχύνονταν από το Τεχνικό 
Λύκειο και τις Σχολές ντυμένα στα μαύρα 
μπουφάν κι αποφάσισα, αφού δεν μπορώ 
να τους έχω όλους, τουλάχιστον να είμαι 
ένας από αυτούς. Πήγα στην Αμερικάνικη 
Αγορά και πήρα ένα σκούρο μπλε με τη 
γνωστή πορτοκαλί επένδυση από μέσα.

Σύντομα ανακάλυψα ότι η ηδονή 
του να φοράς το φλάη (και να μάθεις να 
φοράς το φλάη) κρύβει πολλές παγίδες. 
Παρόλο που ο «Ευκλείδης» ήταν αυτός 
που ονομαζόταν ευφημιστικά «Το Κολ-
λέγιο», βρέθηκα με το φλάη μου σε άλλα 
μέρη όπου θα χτίζονταν, κολλεγιακά, οι 
επιτελέσεις που θα το έκαναν ένα με 
εμένα, εξάρτημα ή μέλος του σώματός 
μου, τη φετιχοποιημένη επένδυσή μου: 
είχα αρχίσει να συχνάζω σε εκείνη τη 
μεγάλη (για τα μάτια μου τότε) περιοχή 
μεταξύ στεκιού της Φιλοσοφικής, πλα-
τείας Χημείου και στεκιού στο Βιολογικό. 
Εκεί ήταν που το ένδυμα μετατράπηκε 
σε αναγκαίο αξεσουάρ αρρενωπών 
επιτελέσεων και των επίλεκτων ηδονών 
που αυτές προσφέρουν. Για παράδειγ-
μα, αφήνοντας οριστικά και για πάντα 
πίσω μου άλλες χορογραφίες, έπεσα 
με τα μούτρα στο πόγκο, οσμιζόμενος 
πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να στηθώ 
κάτω από το υποτυπώδες στέιτζ για να 
αρχίσει η αγαπημένη μου φάση. Θυμά-
μαι ένα ανοιξιάτικο σούρουπο, χώματα 
απλωμένα εμπρός από τη σκηνή (που 
μπορεί να μαρτυρά κάποια συναυλία 
στο Πάρκο των Σκύλων ενδεχομένως), 
κι εγώ να στήνομαι μόνος μου με την 
πλάτη γυρισμένη στον κόσμο και το 
σώμα νοητά κρεμασμένο σαν έτοιμο 

για σφάξιμο, περιμένοντας το μπάσο 
να δώσει το σύνθημα να ορμήξουν τα 
γκαβλάκια, να κλωτσάνε αφηνιασμένα 
κι εγώ να τους επιστρέφω τις μπουνιές. 
Μα ήμουν δεκτικός και προσκαλούσα 
τη στενότερη σωματική επαφή: εμπρός 
στην επίθεση, γυρνούσα πούστικα την 
πλάτη και τότε με καβαλίκευαν κι ένιωθα 
ρίγη από νεανικά μπράτσα να τυλίγονται 
γύρω από τους ώμους μου, με βρισιές 
και άναρθρες κραυγές να τραντάζουν τα 
αναψοκοκκινισμένα αυτιά μου.

Όπως καταλαβαίνετε τα οφέλη από 
το φλάη ήταν πιο πολλά από τα όποια 
μειονεκτήματα – τα οποία και δεν άργησα 
να συναντήσω. Ήταν Ιούνης, μπορεί και 
Ιούλης, κι εγώ είχα μια δουλειά να κάνω 
στα υπόγεια του δισκοπωλείου «Λωτός». 
Δυσκολευόμουν όμως πολύ γιατί υπέφε-
ρα από τη ζέστη του μεσημεριού, που την 
έκανε ακόμα πιο αφόρητη το γεγονός ότι 
φορούσα με το φερμουάρ ανεβασμένο 
το διαβόητο φλάη. Ήταν εκεί που εμπρός 
στην προοπτική του θανάτου από θερμο-
πληξία (αν όχι τότε, τότε σίγουρα τον Αύ-
γουστο) που αφαίρεσα το μπουφάν από 
πάνω μου, πριν μου το βγάλουν χειρουρ-
γικά μετά θάνατον. Από μέσα βγήκε ένα 
αδύνατο παιδάκι, μούσκεμα στον ιδρώτα, 
που εξερευνούσε την περιοχή του, δίχως 
αυτό που είχε καταστεί η ασφάλεια αλλά 
και η ανασφάλεια συγχρόνως.

Με το φλάη επίσης, και σε επίσης 
αντίξοες θερμές μαγιάτικες συνθήκες, 
ψωνίστηκα για πρώτη φορά στο πάρκο 
του Σιδηροδρομικού Σταθμού και έχω 
να πω ότι πήγα ταμείο. Αφού εγκλιματί-
στηκα αρκετά καλά και ξεμπέρδεψα με 
τη σύγχυση που μου προκάλεσε ένας 
«περπατημένος» παπάρας ο οποίος 
μας έδειχνε σαν τα ζώα στη γυναίκα και 
τα μικρά παιδιά του, στήθηκα αρκετά 
κεντρικά εμπρός από έναν θάμνο και 
πήρα μια αρκετά ζόρικη και βλοσυρή 
πόζα που μαρτυρούσε πιο πολλά για 

το φόβο μου παρά για το ζοριλίκι μου. 
Έστω κι έτσι, μία μία, πέρασαν όλες οι 
αδελφές του πάρκου από μπροστά μου 
και με κέρδισε η ομιλητικότερη. Αυτό το 
τουπέ εκείνης της βραδιάς με το μάτσο 
φλάι με βοήθησε πάρα πολύ στη μετέ-
πειτα καριέρα μου. Ορκίζομαι ότι ποτέ μα 
ποτέ δεν χρειάστηκε να την πέσω εγώ 
σε κάποιον που ήθελα. Είτε στο μπαρ, 
είτε στον δρόμο, είτε στο πάρκο ήταν οι 
άλλες αδελφές που με πλησίαζαν, συχνά 
χωρίς πολλά πολλά λόγια. Κυκλοφορού-
σα μέσα στα μπαρ και πέφτανε απανωτά 
χουφτώματα, άλλες φορές με τραβούσαν 
έξω να φύγουμε πριν καλά καλά μπω, 
μου χάιδευαν αναπάντεχα το ξυρισμένο 
κρανίο, με στρίμωχναν στη σκοτεινή εί-
σοδο ή τις τουαλέτες και με πασπάτευαν 
πάνω κάτω. Είχα μια δεκαετία μπροστά 
μου για να μάθω να φλερτάρω, να γίνω 
άνθρωπος, αλλά χάρις στο φλάη και τα 
σημαινόμενά του (που ήταν σαφή και δεν 
τα είχαν οικειοποιηθεί ακόμα άλλες υπο-
κουλτούρες π.χ. η γκέι) δεν χρειάστηκε 
ποτέ να ανοίξω το βλαμμένο στόμα μου. 
Και έτσι με θέλανε. Αμίλητο και διαθέσι-
μο στις ορέξεις τους.

Με το δίκιο σας θα ανησυχείτε για τη 
μοίρα μου και την ενδεχόμενη κατάντια 
μου. Ενδεχομένως να εντοπίζετε ψήγμα-
τα ομοφοβίας εδώ κι εκεί – αν και αυτή 
η λέξη δεν υπήρχε τότε στα ελληνικά. 
Θα ήθελα να σας πω ότι βρισκόμουν σε 
άριστα χέρια, μερικά από τα οποία ήταν 
άτομα ακριβώς αντίθετα με εμένα, όπως 
το Καναρίνι και ο Παπαγάλος. Αλλά 
η επίδραση που είχε το Καναρίνι κι ο 
Παπαγάλος επάνω μου, είναι μια μεγάλη, 
συναρπαστική ιστορία που δεν έχει θέση 
εδώ, μιας κι εδώ γιορτάζουμε που ξα-
να-αγόρασα φλάη και μάλιστα στο χρώμα 
που πάντοτε ήθελα: βυσσινί.



WHY 
GAY SHAME 

NOW?
Θεραπευτικές ή πολιτικές στρατηγικές που στοχεύουν ευθέως στην απομάκρυνση 
της ατομικής ή συλλογικής ντροπής, ή της ανατροπής της [όπως το Γκέι Πράιντ] 
έχουν κάτι παράλογο πάνω τους: μπορεί να «δουλεύουν», αλλά δεν μπορούν να 
δουλέψουν με τον τρόπο που ισχυρίζονται. Οι μορφές που αναλαμβάνει η ντροπή 

δεν είναι διακριτά «τοξικά» μέρη μιας ομάδας ή μιας ατομικής ταυτότητας 
που μπορούν να αποκοπούν. Είναι, αντίθετα, εγγενή και υπολλειματικά στις 
διαδικασίες με τις οποίες σχηματίζεται η ταυτότητα. Είναι διαθέσιμα για την 
εργασία της μεταμόρφωσης, της επαναπλαισίωσης, του επανασχηματισμού, 

του υπερσχηματισμού, για τον συναισθηματικό και συμβολικό φόρτο και 
παραμόρφωση [αλλά δεν μπορούν απλά να εγκαταλειφθούν ή να τις υπερβούμε].

Eve Kosofsky Sedwick, «Queer Performativity: Henry James’s The Art of the Novel», 
ανατυπωμένο στο «Gay Shame», Edited by David M. Halperin & Valerie Traub



Έχω δει όλες τις συναυλίες 
Diamanda Galas στην Ελλάδα, με 
εξαίρεση τις τελευταίες εμφανίσεις 

στο Παλλάς: προτιμώ να τα ακούω από το 
CD δίχως τις αβαντγκάρντ μαντάμες που 
ζητάνε Μπέλλου. Εδώ, λοιπόν βλέπουμε 
και απολαμβάνουμε ένα μοναδικό έργο 
τέχνης. Στον ήχο είναι η Diamanda που 
τραγουδά «Είμαι ο Αντίχριστος» κατα-
μεσής της επιδημίας. Τα visuals είναι 
συρραφή από ταινίες του Kenneth Anger. 
Είμαστε τυχεροί που κάποιο μουσείο διέ-
σωσε τις κόπιες από τις ταινίες του, διότι 
χρονολογούνται από τη δεκαετία του 50 
και φεύγα. Τεχνικά επομένως ο Anger 
δεν είναι queer cinema, διότι μιλάμε για 
προ-Stonewall καταστάσεις· πρακτικά, 
όμως, ήταν δεκαετίες μπροστά από την 
εποχή του. Αν και υπήρξε η υπόσχεση 
εκ της Diamanda ότι δεν θα πάψει ποτέ 
να τραγουδά τον «Αντίχριστο» και πόσα 
άλλα για εμάς, οι συμφωνίες είναι για να 

αθετούνται. Εκείνη τη φορά λοιπόν που 
εμφανίστηκε στο Ολύμπιον, πήγανε όλοι 
και πήγα κι εγώ. Στον δρόμο που επήγαι-
να είχε ένα γκαβλάκι πανκ στα μαύρα με 
τη φιλενάδα του. Σεληνιάζεται ξαφνικά το 
γκαβλάκι, αρχίζουν οι σπασμοί, ουρλι-
αχτά, παρατάει και τη φιλενάδα του και 
σκούζει «Sono L’ Antichristo! Sono L’ 
Antichristo! Sono L’ Antichristo!» εκτός 
ελέγχου. Είπα να πάω να τον μαζέψω και 
τα λοιπά, αλλά πρόλαβε η γκόμενα και 
τον αγκάλιασε. Με τα πολλά μπήκαμε και 
της είπαμε ότι υπάρχει παραγγελιά να μας 
το ερμηνεύσει, το θέλει ο λαός. Μας απά-
ντησε ότι αυτά είναι αλλοτινής εποχής και 
δεν θα το πει ξανά. Τώρα, όλοι λίγο πολύ 
ξέρουν ότι η φάση αφορά ουσιαστικά μια 
πούστικη ψωλοχυμένη κωλότρυπα που, 
θέλημα Κυρίου, έχει γίνει τάφος ελέω 
AIDS. Και έχει διευκρινίσει η ίδια για τον 
εωσφορισμό της ότι βεβαίως δεν πρό-
κειται για τον Αντίχριστο μεταλλοειδών 

συγκροτημάτων αλλά για τον ήρωα, τον 
παρία, τον Φέροντα το Φως. Είναι τόσο 
απλό λοιπόν: κάθε φορά που γαμιέστε, 
στην ουσία κάνετε μια καλή πράξη, πάτε 
τον κόσμο ένα κλικ πιο πάνω, προωθείτε 
την εξεγερτική διάθεση, φέρετε το φως. 

Μπράβο βρε! Αλλά για να πιάσει 
το τρικ, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο 
μαυροντυμένος πάνκης είναι ο φίλος 
σας κι όχι οι 200 εκκλησίες της πόλης 
που παίζουν ταυτόχρονα το ίδιο ρεφρέν: 
«αγαπάτε αλλήλους». Η 201η εκκλησία, 
που είναι το Thessaloniki Pride, θα ήθελε  
φέτος με το σύνθημα αυτό να δει μια πα-
ρέλαση αγγέλων. Αναρωτιέμαι τι γνώμη 
θα είχαν για αυτό τα μιας δεκαεπενταετί-
ας χύσια αδερφών πάνω στα οποία είναι 
θεμελιωμένη η βάση του νέου δημαρχεί-
ου μας, στο μέρος της αρχαίας πιάτσας 
με το όνομα «Καλαχάρι».

Η σωστή βάση είναι το ήμισυ του 
παντός: οδηγεί σε καλό φινάλε.

NO FUTURE / CUTE BOYS SMOKING (2016)

ΕΙΜΑΙ Ο 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ



ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΙΟ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΖΗΛΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΞΟΥΜΕ, ΝΑ ΤΟ 
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΥΤΟΥΣ: ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟ 
ΔΙΚΙΟ. ΟΣΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΏΝ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ 
ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΧΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ.



Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κεντρικό σημείο της διάγνωσης (μαζί με τα κριτήρια) είναι το άτομο να νιώθει δυσφορία για την 
κατάστασή του. Η φιλοσοφική αρχή που διέπει την σύγχρονη ψυχιατρική είναι άτομα-μονάδες, 
αυτοτελή και αυτάρκη. Αυτό είναι ένα ψέμα: η δυσφορία που ενδεχομένως νιώθω για τη φάση 
μου μπορεί να εδράζεται στην κοινωνική πίεση, στις κοινές αντιλήψεις περί σωστού/λάθους, 
στις κοινωνικές προσδοκίες για το τι είναι πλήρης και λειτουργικός άνθρωπος. Ένα προφανές 
παράδειγμα είναι ο δυσαρεστημένος με την έξη του ομοφυλόφιλος (που τον κάνει υποψήφιο 
για την «δυστονικός προς το εγώ» κλπ διάγνωση). Η δυσαρέσκεια, όμως, που νιώθει δεν είναι 
«δική» του. Τον διατρέχουν κοινωνικές συνθήκες όπως η πατριαρχία, η ετεροκανονικότητα, η 
ομοφοβία και ομιλούν μέσα από το «αυτοτελές» και «αυτεξούσιο» εγώ του. Αυτό θα μπορούσε 
να γενικευτεί στον ενοχικό ηδονοβλεψία που αγωνιά για την κατάντια του, τον αμαρτωλό πα-
ρενδυτικό και πολλές άλλες δυστυχισμένες σεξουαλικές διαγνώσεις – θύματα της κοινωνικής 
πίεσης. Αν, ενδεχομένως, όλα αυτά είναι προφανή ή έστω βατά, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα 
στις «μεγάλες» διαγνώσεις, κλινική κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια ή σε συμπτώ-
ματα όπως η ψύχωση. Απαιτείται πραγματικά υπαρξιακός, πολιτικός, φιλοσοφικός μόχθος και 
υπέρβαση, για να αναγνωρίσουμε και πάλι την εισβολή και τη μόλυνση από το κοινωνικό της 
«αγνής» και «αυτοτελούς», «ατομικής» εμπειρίας του ατόμου (διότι οι διαγνώσεις αυτές περι-
γράφουν μια αλλαγή σε σχέση με τον κοινό τρόπο που εμπειριαζόμαστε τον κόσμο). Δυστυχώς, 
δεν έχω χώρο να το αναπτύξω πλήρως, οπότε θα περιοριστώ σε ένα παράδειγμα. Έχω εδώ και 
15 χρόνια μια αρκετά βαριά διάγνωση στα πλαίσια της οποίας υπέφερα πάρα πολύ. Διάφορες 
αποφάσεις, αναζητήσεις, φιλοσοφικά ερωτήματα κλπ. εν μέρει οργανωμένα στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας ψυχανάλυσης, όξυναν επιπλέον την απόκλιση από την αντίληψη της πραγματικό-
τητας: έπαθα ένα μακρύ ψυχωσικό επεισόδιο, εισήλθα εν τέλει στο ψυχιατρείο, εφαρμόστηκαν 
3 διακριτές διαγνώσεις ταυτόχρονα επάνω μου και εξήλθα με ένα σημείωμα που με χαρακτη-
ρίζει ανίκανο για εργασία και για βασικές κοινωνικές δραστηριότητες, προσωπική υγιεινή κλπ. 
Οπότε, τώρα θεωρούμαι ανάπηρος, δεν εργάζομαι και ζω δίχως την κοινωνική αυτήν πίεση. 
Ήταν πάντοτε πεποίθησή μου ότι το χειρότερο κομμάτι της μη συμβατικής συμπεριφοράς μου 
/ αντίληψής μου ήταν η φρικτή υποχρέωση να το μαζεύω όλο αυτό ώστε να παρουσιάζομαι 
καθημερινά κόσμιος και παραγωγικός στον χώρο εργασίας – όπως κάνουν ολοι. Ένας παρα-
τηρητής θα έλεγε ότι, από τη στιγμή που απαλλάχθηκα από αυτόν τον μπούσουλα της εργασίας, 
κύλισα σε ακόμα μεγαλύτερη αποδιοργάνωση και αυτό είναι εμφανές. Αντίθετα, εγώ θα έλεγα 
ότι απολαμβάνω δίχως προσδοκίες-απαιτήσεις για κάποιο κοινωνικό αντίκρυσμα την «πάθησή» 
μου. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο στο επίπεδο των «ειδικών»: έχουμε 
από τη μία μεριά έναν καθεστωτικό λόγο με μια τριπλή διάγνωση κι από την άλλη έναν άλλο 
λόγο (ψυχαναλυτικό) που αρνείται το διαγνωστικό σύστημα και κάνει λόγο για απύθμενη οργή 
που με διατρέχει. Η διαχείριση, η αξιοποίηση, ο χειρισμός αυτής της οργής για τους σκοπούς 
μου (καταστροφικούς, ηδονιστικούς, δημιουργικούς) κι όχι η θεραπεία της, είναι η διαδικασία 
στην οποία εμπλέκομαι τώρα. Σε ένα άλλο πλαίσιο: θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια μεγάλη 
κουβέντα για το τι «είναι» ο Νίκος Ρωμανός, φερ’ ειπείν. Επαναστάτης, απαλλοτριωτής πλούτου, 
ονειροπόλος, κακομαθημένο μαμόθρεφτο, κοινωνικός αγωνιστής κ.ό.κ. Για το κρατικό αξιακό 
σύστημα διαγνώσεων είναι μόνο ένας ακόμα ληστής τραπεζών που κατηγορείται για οπλοκα-
τοχή, σύσταση και συμμορία και τίποτα περισσότερο. Όλα αυτά δεν έχουν σκοπό να αμφισβη-
τήσουν ότι οι άνθρωποι βιώνουν καταστάσεις άσχημες, ακραίες, επώδυνες, ότι δεν υπάρχει 
θλίψη, άγχος, φόβος κλπ. Αντίθετα, υπογραμμίζουν ότι η στροφή μακριά από το σύμπτωμα 
και όσα αυτό υποκρύπτει και η οργάνωση των συμπτωμάτων σε clusters που οδηγούν σε μια 
διάγνωση που υποτίθεται είναι οντότητα, έχει νόημα, έχει παρελθόν και υπόσχεται ένα μέλλον, 
είναι το αδιέξοδο και η αποτυχία της ψυχιατρικής: όσο αυξάνονται οι σελίδες από έκδοση σε 
έκδοση του DSM, τόσο αυξάνεται το μέγεθος της αποτυχίας.

Στη βαμβακοφυτεία του Collin 
O’Hara ζούσαν οι πιο τυχεροί 
νέγροι. Όχι μόνο τους έδιναν διπλή 

μερίδα γαλοπούλα την ημέρα των Ευχα-
ριστιών αλλά τους άφηναν να επιστρέ-
φουν στα καταλύματά τους μία ολόκληρη 
ώρα πριν από τη δύση του ήλιου. Σπάνια 
έπεφτε βούρδουλας και η γυναίκα του 
Collin O’Hara πάντα έπλενε και καθάριζε 
τα τραύματα με οξυζενέ και ιώδιο. Στη 
βαμβακοφυτεία του Collin O’Hara ήτανε 
σκλάβος ένα πολύ όμορφο και πολύ 
έξυπνο αγόρι. Οι O’Hara καλούσαν τον 
Tommy στις γιορτές τους, έτρωγε από τα 
πλούσια αποφάγια τους και ήταν ο μόνος 
μαύρος στη φυτεία που μπορούσε να 
περηφανευτεί ότι ήξερε και να διαβάζει 
και να γράφει. Μια μέρα θα γινόταν επι-
στάτης. Του το είχαν πει.

Το βράδυ των 17ων γενεθλίων του, 
της ενηλικίωσής του, όταν πια έσβησε 
η μεγάλη εορταστική φωτιά στα κατα-
λύματα των νέγρων, ο Tommy πήρε 
τον φίλο του τον Luther, πήρε και δύο 
μεγάλα οδοντωτά μαχαίρια και μπήκε 
στο άσπρο, ήρεμο, γεμάτο βιβλία μέγαρο 

των O’Hara. Πρώτα σφάξανε στον ύπνο 
του τον μονάκριβο γιο τους, ένα αγο-
ράκι 7 ετών. Μετά κόψανε αθόρυβα και 
αποτελεσματικά τον λαιμό της κυρίας 
O’Hara αλλά εμπρός στον κύριο Collin 
σταματήσανε.

Ο Tommy τον έσπρωξε αρκετά 
δυνατά για να ξυπνήσει. Ήθελε να βλέπει 
ποιος θα του πάρει τη ζωή. Τα μάτια του 
κύριου Collin ήταν γουρλωμένα από τον 
τρόμο και την έκπληξη όταν ο Tommy με 
μια επιδέξια κίνηση της φαλτσέτας του 
έκοψε αριστοτεχνικά και ακαριαία την 
καρωτίδα και, για να λέμε και του στρα-
βού το δίκιο, τον μισό λαιμό – κοιτώντας 
τον με το βλέμμα καρφωμένο στα μάτια.

Την έκαναν για τον Βορρά. Σκλάβοι 
φυγάδες, περάσανε βδομάδες κρυμ-
μένοι σε δάση και έλη, προσπαθώντας 
να φτάσουν σε μέρη όπως «Βοστώνη», 
«Νέα Υόρκη», «Ουάσιγκτον», μέρη όπου 
λέγανε ότι άνθρωποι σαν κι αυτούς δεν 
είναι πια σκλάβοι. Και κάποτε φτάσανε.

Περιπλανήθηκαν λιγάκι στην άγνω-
στη πόλη, ελέγχοντας συνεχώς αν κου-
βαλούσαν πάνω τους ακόμα τις αλυσίδες 

με τα σκαλισμένα γράμματα «ιδιοκτησία 
του …» Ο Luther βρήκε σύντομα δουλειά 
σε ένα ξυλουργείο. Ήταν φιλότιμος, ερ-
γατικός, βρήκε ένα καλό μαύρο κορίτσι, 
φτιάξαν μια παράγκα όπως μπορούσαν 
να μοιάζει με σπιτικό και περήφανος 
περνούσε τα απογεύματά του στην 
πλακόστρωτη εσωτερική αυλή μασώντας 
ταμπάκο – περήφανος για τη δουλειά, τη 
γυναίκα, τα δύο παιδιά, το σπίτι και την 
ελευθερία του.

Ο Tommy είχε χαθεί. Ο κόσμος 
μιλούσε για έναν μέθυσο νέγρο που είχε 
βρει καταφύγιο στα μισοτελειωμένα κτί-
ρια δίπλα στο ποτάμι, έναν μέθυσο νέγρο 
που έπινε όπιο και έλεγε ασυνάρτητες 
ιστορίες, έναν νέγρο που καλά θα έκανες 
να μην τον πλησιάσεις αν δεν ήθελες 
μπελάδες.

Νωρίς ένα βραδάκι, εμπρός στο 
έντιμο σπίτι του Luther έγινε μεγάλη 
φασαρία. Κόσμος είχε μαζευτεί τριγύρω, 
ένας μαύρος ήταν πεταμένος χάμω στο 
πεζοδρόμιο και τρεις άλλοι του έριχναν 
κλωτσιές. Ο Luther ξεκλείδωσε την 
εξώπορτα κι έτρεξε να δει τι συμβαίνει. 

ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΖΗΣΩ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Βρήκε τον χαμένο φίλο του κατάχαμα, 
ντυμένο στις βρομιές, με αίματα και 
το μάτι πρησμένο. «Tommy», του είπε 
τρυφερά καθώς έπιανε το χεράκι του. 
«Tommy, παιδικέ φίλε μου, δεν ήταν 
αυτός ο λόγος που ήρθαμε στον Βορ-
ρά». Εισέπραξε ένα μεθυσμένο βλέμμα. 
«Tommy, το φιλαράκι σου ο Luther είμαι. 
Γιατί το έκανες αυτό; Πού έχεις μπλέξει;»

«Luther…» απάντησε ξέπνοα ο Tommy. 
«Luther… Luther, άκου… Άκου με…»

«Ήμουν σκλάβος τόσα πολλά χρόνια, 
ήμουν σκλάβος τόσα πολλά χρόνια που 
δεν μπορώ να καταλάβω με τι μοιάζει 
η ελευθερία…»

ΦΙΛΙ ΑΠΟ ΦΟΡΜΟΛΗ – ANTIMOB

Πώς μια φωνή φιμωμένη θα 
ακουστεί; Πόσο να ουρλιάξει μια 
φωνή που διεκδικεί; Οξύ, ποτί-
στηκε οξύ ζητώντας ζωή από ένα 
κράτος που προτάσσει βιτριόλι 
αντί λογικής. Νεκρική απάθεια 
κυριαρχεί στην πόλη, φιλί από 
φορμόλη, αυτό αξίζει σε όλους· 
οξύ σε όλη την πόλη, φιλί από 
φορμόλη. Η αξιοπρέπεια ενάντια 
σε καυστικό υγρό, τα εγκαύματα 
επιδερμικά στη συνείδηση του 
πλήθους. Το κεφάλι ωθείται στο 
στέρνο του κέρδους, στα χείλη 
ποτίζεται υγρή απανθρωπιά και 
τα χέρια σφιχτά θα μοιράσουν 
άπλετα μια αγκαλιά από οξύ.



Κάθε χρόνο στις 6 Δεκέμβρη (ή λίγες μέρες μετά) βλέπω επετειακά ένα ξεγυρισμένο 
ψυχολογικό θρίλερ με ψυχιάτρους. Είναι ο δικός μου τρόπος εορτασμού των ατυχών γε-
γονότων που μου συνέβησαν κατά τη βίαιη πορεία της 6 Δεκεμβρίου 2014 και τα οποία 
με οδήγησαν σε ένα βαθύ και ακραίο ψυχωσικό επεισόδιο. Αν δεχτούμε ότι το επεισό-
διο αυτό είναι μέρος της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας και όχι μια παρένθεση γεμάτη 
ασυναρτησίες, τότε θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε το περιεχόμενό της – που πολλά 
ομόλογα στοιχεία της έχει και η ταινιάρα RED DRAGON. (Τιμωρήθηκα από την ψυχίατρό 
μου που την είδα όταν βγήκε με 1200 mg Trileptal και 40 mg Zyprexa εξτρά στο βασι-
κό μενού, αρκετά για να αναισθητοποιήσουν έναν υγιή άντρα για μέρες). Το βασικότερο 
από αυτά είναι ότι το Κακό υπάρχει εκεί έξω, όχι σαν ιδέα ή αντίληψη ή φιλοσόφημα, 
αλλά ως απτή εξωανθρώπινη οντότητα που έρχεται σε επαφή με επιλεγμένα άτομα. Πε-
ριγραφές από φλεγόμενα κτίρια, σκυλιά που μιλάνε, δέντρα που βογκούν ηδονικά, πλά-
κες πεζοδρομίου που υποχωρούν στον κρότο της αρβύλας, μυστηριώδεις άνθρωποι στα 
μαύρα που σε παρακολουθούν και ακάλεστα έντομα που εμφανίζονται από το πουθενά 
είναι απολύτως δευτερεύοντα σε αυτή την προνομιακή σχέση που είχα με το Κακό στην 
πιο αγνή, ισχυρή και συμπυκνωμένη μορφή του. Θα περιέγραφα την ηδονή της επαφής, το 
χάδι του, όπως το να νιώθεις ότι σε επιθυμούν με κάθε δυνατό τρόπο και μέσον, δίχως 
όρια, όρους και προϋποθέσεις. Και παράλληλα, αυτή η ακάματη στοργή και φροντίδα εκ 
μέρους Του (που οδήγησε και σε μια ανεπανάληπτη σεξουαλική έξαψη) φάνηκε να ζητά 
εν τέλει το προφανές αντάλλαγμα από ένα άτομο που ήταν ήδη προετοιμασμένο εδώ 
και καιρό, έχοντας φθείρει μεθοδικά κάθε ηθικό έρεισμα στη ζωή του. Το αντάλλαγμα 
για την ευλογία να αγαπηθώ τόσο πολύ από το Κακό ήταν να αφεθώ να μου αφαιρεθούν 
και τα τελευταία λουριά μιας κάποιας ανθρώπινης ηθικής: το σημείωμα εισόδου στο 
ΨΝΘ γράφει «ανθρωποκτονικός ιδεασμός». Εκεί μέσα στο ψυχιατρείο ήταν αρκετοί σαν 
να είχαν δει (όπως τα περιγράφουν και σε βιωματικά κείμενα) το πρόσωπο του Θεού – 
εξού και οι αγωνιώδεις επικλήσεις στο όνομά του τα βράδια. Θεό δεν είδα ποτέ, αλλά 
έχω φιλήσει το Κακό που κατοικεί σε αυτήν την πόλη και ήταν υπέροχο. Καλή θέαση της 
ταινίας και φυλάξτε ένα χάδι για τον συναγωνιστή Ραλφ Φάινς από εμένα. Του χρόνου 
πάλι τώρα, υγιείς και ελεύθεροι, μέσα σε αυτό το σφαγείο.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΔΡΑΚΟΣ



WHY NOT?



ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΓΙΝΩ ΚΑΛΑ

«Πότε θα γίνω καλά, πότε θα γίνω καλά, 
πότε θα γίνω καλά;», ρωτά ο Tommy. Τα 
πόδια του τρέμουν, θέλει να κλοτσήσει το 
γραφείο απέναντί του και να το καρφώσει 
στο κεφάλι της ψυχιάτρου του. Μπήγει 
τα δάχτυλά του στις τρύπες από τον πα-
μπάλαιο δερμάτινο καναπέ – πόσοι έχουν 
περάσει από εδώ; – και κρατά την ανάσα 
του με σφαλιστά τα μάτια. Γελά. Δάκρυα 
τρέχουν από τα μάτια του.

Η κ. Γαλανού σταυρώνει τα χέρια και 
χαμογελά.

«Κάνε υπομονή, Tommy», λέει.
Από πίσω της κρέμεται ένας Χριστός 

και πιο δίπλα διαφημιστικά από φάρμακα, 
στυλό Risperdal, χαρτάκια σημειώσεων 
Lithiofor, μολύβια Efexor, press papier 

Stedon, μολυβοθήκες Valium.
Το χέρι γράφει αργά, o Tommy κοιτά-

ζει τον Χριστό να του εξηγεί…
Xanax, για τις κρίσεις πανικού
Seroxat και Minitran, για την κατάθλιψη
Zyprexa, για τη μανία
Stilnox, για να κοιμάσαι
Trileptal, γιατί έτσι γουστάρω
Stedon, γιατί ταιριάζει με το πουκάμισό 
σου…

Ο Tommy βάζει στο στόμα με ευλά-
βεια το ένα χάπι μετά το άλλο. «Λάβετε, 
φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Τα 
καταπίνει όλα μαζί με ένα ποτήρι νερό. 
«Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το 
αίμα μου». Τα μάτια του βαραίνουν, το 
δωμάτιο σκοτεινιάζει, ξαπλώνει κου-
λουριασμένος στο κρεβάτι. Λίγο πριν 
κοιμηθεί, θυμάται μια παράξενη μυρωδιά 
και μια αντρική φωνή να μουρμουρίζει 
ακατάληπτα λόγια στο αυτί του…

ΣΤΟ ZENIT
Στο Zenit ο Tommy πάει πάντα μόνος του. Κάθε φορά, πριν ξεκινήσει, ξυρίζει το κεφάλι, το 
στήθος και τις μασχάλες, γυαλίζει τις αρβύλες και φορά ένα μαύρο μπλουζάκι ειδικό για την 
περίσταση. Έπειτα, βάφει προσεκτικά τα νύχια του rouge noir, κάνει δύο φσιτ με L’Eau Par 
Kenzo, για μια νότα αισιοδοξίας, και ξεκινά.

Περισσότερο απ’ όλα του αρέσει η είσοδος στο κλαμπ. Είναι σκοτεινή, μακρόστενη, 
τόσο που νομίζεις ότι δεν έχει τέλος, και φωτίζεται από μπλε προβολείς φυτεμένους κάθετα 
στο πάτωμα. Από τον επάνω όροφο ακούγεται υπόκωφα η techno και σχεδόν αισθάνεται 
τη ζέστη και τη μυρωδιά από δεκάδες στριμωγμένα κορμιά. Εδώ, νιώθει πάντα ένα σφίξι-
μο καθώς ανεβαίνει τη σκάλα. Συνήθως για την κόλαση οι ταινίες δείχνουν ότι πρέπει να 
κατέβεις σκαλιά. Αυτό είναι λάθος, εδώ υπάρχει ανάβαση. Ο Tommy ανεβαίνει, σπρώχνει τη 
μαύρη πόρτα και οσμίζεται τη μυρωδιά του ιδρώτα. Κάθε φορά, εκείνη τη στιγμή, ο Σατανάς 
έρχεται και του δείχνει τα άγουρα αγόρια που κινούνται σαν σκιές μέσα στο σκοτάδι και του 
τα χαρίζει όλα – αρκεί να υποταχτεί σε αυτόν. Μα ο Tommy πιστεύει σε ένα πράγμα μόνο, κι 
αυτό λέει «ούτε θεοί, ούτε αφέντες», οπότε κάθε φορά φωνάζει «άντε γαμήσου, πούστη» 
και μπαίνει μέσα. Η κοντινότερη παρέα γυρνά για να δει ποιος φωνάζει, αλλά ο Tommy έχει 
ήδη χωθεί μέσα στον κόσμο με μια Heineken στο χέρι, ακουμπώντας άτριχα αγορίστικα 
χέρια, τζιν που σκεπάζουν αδύνατα πόδια και μαύρα μπλουζάκια – σαν το δικό του, μόνο 
που πολλά από αυτά έχουν λέξεις, φράσεις ή παραστάσεις. Εδώ και δέκα λεπτά, ο Sven 
Wittenkind έχει κολλήσει στο ίδιο μονότονο μπιτ, ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι ο φλοιός του 

εγκεφάλου να πάψει να λειτουργεί και τα μάτια των αγοριών να αρχίσουν να λάμπουν σαν 
μάτια ζώων.

Στο βάθος, αριστερά από τον dj, ένα αγόρι στέκεται μόνο του κοιτάζοντας υπνωτισμέ-
νο τον κόσμο. Special K, κοκαΐνη η απλά φούμα; Φορά ένα αμάνικο λευκό t-shirt και τζιν 
βερμούδα και είναι σαν λευκός άγγελος μέσα στη λασπερή μαύρη-γκρι λάσπη του Zenit. Οι 
ματιές τους συναντιούνται φευγαλέα (μπορεί και όχι) και το αγόρι χαμογελά με μια σκυλίσια 
γκριμάτσα. Ο Tommy πασχίζει να κινηθεί προς τη μεριά του, αλλά ο κόσμος είναι πολύς, πάρα 
πολύς, και κάποιος μπερδεύει κάθε κίνησή του. Πάνω από ώμους και κεφάλια προσπαθεί 
να μη χάσει επαφή, όμως η λούπα κάνει ένα γύρισμα στο μπιτ κι ο κόσμος ξεσηκώνεται, τα 
κορμιά πολλαπλασιάζονται μαγικά και τα 7 Xanax των 2 mg που έχει πάρει τον αναγκάζουν να 
παρασυρθεί από τον όχλο κάπου μακριά, κάπου όπου ο λευκός άγγελος δεν υπάρχει, κάπου 
όπου υπάρχει μόνο βίαιος χορός, οσμή τεστοστερόνης από τα αρχίδια των αγοριών, κι ένα 
αμείλικτο strobe light που σημαίνει την αρχή της έκστασης. Ο Tommy δεν ξέρει άλλον χορό 
εκτός από pogo και έτσι χοροπηδά με μανία πάνω κάτω, πέφτει στους διπλανούς του, στροβι-
λίζεται, κλείνει τα μάτια κι αφήνει το κορμί του να έχει την πρωτοβουλία. Η αλπραζολάμη έχει 
γλυκάνει τις κλειδώσεις του και έχει ζεστάνει το κορμί του. Τυλιγμένος σε ένα προστατευτικό 
σύννεφο, σκάει ένα χαμόγελο που μπορεί και να μοιάζει με χαμόγελο ευτυχίας και σωριάζεται 
στο πάτωμα. Μέσα από τα μισόκλειστα μάτια, βλέπει πόδια, κόσμο να μαζεύεται από πάνω του 
και ξαφνικά ο λευκός άγγελός του εμφανίζεται, περνά μέσα από το πλήθος, του πιάνει το χέρι, 
του μιλά σε μια γλώσσα ακατάληπτη και στέκεται στο πλάι του μετρώντας τους σφυγμούς του.

SKINHEAD
Στην εγκατελειμμένη βιομηχανική περιοχή της Ζυρίχης επικρατεί σκοτάδι. Ο Tommy κατε-
βαίνει από το ταξί και ψάχνει τα σημάδια. Φορά μαύρες αρβύλες Martens με ροζ κορδόνια, 
τζιν βερμούδα, στενό μπλουζάκι και μια φτηνή ζώνη με καρφιά. Τα μάτια του εκπέμπουν 
λέιζερ, τα πόδια του ίσα που πατούν στο έδαφος, η ανάσα του είναι κοφτή από την ένταση. 
Κινείται σαν αρπακτικό μέσα στα σωριασμένα σκουπίδια, τις σκοτεινές πόρτες που χά-
σκουν, τα χυμένα υγρά και τη λάσπη. Οσμίζεται τον αέρα, η νύχτα είναι γεμάτη ήχους που 
μόνο εκείνος μπορεί να ακούσει, η Δύναμη έχει γεμίσει κάθε μυ στο κορμί του αν δώσει μια 
γροθιά οι σάπιοι σοβάδες θα πέσουν οι παλιές αποθήκες θα καταρρεύσουν μονάχα αυτός 
Τροπαιούχος δρασκελίζει πάνω στα χαλάσματα αφήνοντας ουρλιαχτά σαν λύκος.

Το πρώτο κερί είναι αναμμένο στην αρχή από ένα στενό δρομάκι. Στο βάθος τον περιμέ-
νει ακόμα ένα και μετά ένα άλλο κι ένα άλλο κι ένα άλλο… Η μουσική ακούγεται υπόκωφα 
από το εσωτερικό του εργοστασίου. Στην πόρτα, ένας skinhead του χαμογελά με ζαρωμένα 
τα χείλη σε μια γκριμάτσα Μεφιστοφελή. Του σφραγίζει το χέρι, ο Tommy κοιτά το Σφράγι-
σμα και ορμά μέσα στο Aera.

Η μπότα από την ebm δε σε αφήνει να ακούσεις ούτε τη σκέψη σου. Εκατοντάδες 
skinhead-στρατιωτικά-παντελόνια-γυμνοί-από-τη-μέση-και-πάνω χορεύουν εκπέμποντας 
κύματα ενέργειας στην κοιμισμένη πόλη. Ένα παιδικό τρενάκι περνά αγκομαχώντας από 
μπροστά του κουβαλώντας ένα λέιζερ, ψυχεδελικά σχέδια φωτός στα υγρά ντουβάρια. Ο 
Tommy βουτά στην Κόλαση, τα μάτια του κοιτούν άγρια την αντρική σάρκα γύρω σπρώχνει 

για να κάνει χώρο μπράτσα ακουμπούν ξένα μπράτσα ζεστές ανάσες στο προσωπό του και 
μια μυρωδιά τεστοστερόνης σέρνεται στο τσιμεντένιο πάτωμα. Ποτέ άλλοτε δεν είχε βρεθεί 
με τόσους skinhead μαζί.

«Bist du allein?» ή κάτι τέτοιο από ένα ίδρωμένο αγόρι που χαμογελά δείχνοντας τα 
κοφτερά δόντια του. «Ja», γνέφει ο Tommy κι ένα λεπτό χέρι τον τραβά μέσα από το πλήθος. 
Τρεις καραφλές κούκλες βιτρίνας σκεπασμένες με τούλια δείχνουν με μια παγωμένη χο-
ρογραφία έναν διαλυμένο δερμάτινο καναπέ. Βουλιάζει στη δερμάτινη θέση και το βλέμμα 
του χάνεται σε μια θάλασσα από κορμιά που αχνίζουν, και μουσκεμένα παντελόνια. Αυτή τη 
στιγμή οποιοσδήποτε μπορεί να του κάνει οτιδήποτε. Άγνωστα χέρια ψάχνουν το κορμί του, 
ο λαιμός του Tommy καίει, ένα ρυάκι από αφρισμένο σπέρμα κυλά από την άκρη του στόμα-
τός του, κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν ακίνητο μπροστά του ένα κορμί που κουνιένται 
ικετευτικά, ζητώντας να το παραβιάσουν – γλώσσες, ψωλές, χέρια αγνώστων. «Θες να σε 
σαπίσω στο ξύλο, ρε πούστη;» γαυγίζει ο Tommy στο αγόρι που τον κοιτάζει με λατρεία στα 
μάτια. Εκείνο δεν καταλαβαίνει ελληνικά, νιώθει όμως την πρόκληση στα άγρια μάτια. «Ja, 
ja», ψιθυρίζει…

Ο Tommy περιμένει την ανταπόκριση της πτήσης του στο φλεγόμενο Ελληνικό. Θέλει 
ένα αγόρι να αγαπήσει. Θέλει ένα αγόρι δικό του όλο δικό του γαμώτο οι ελβετικές σοκολά-
τες λιώνουν μέσα στον σάκο του να το κλείσει στην αγκαλιά του να τον μεθύσει με τα φιλιά 
του τα μεγάφωνα τρίζουν κλείνει τα μάτια θέλει να αγαπήσει «προσοχή, παρακαλώ!» ναι 
σε παρακαλώ η αναχώρηση της πτήσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας για Θεσσαλονίκη θα 
καθυστερήσει…

ROAD TO RUIN



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ
Είναι πάλι Χριστούγεννα. Οι οικογένειες μαζεύονται σε συνεστιάσεις, φίλοι βρί-
σκουν αφορμή να τα πούνε και τα τζάνκια της κ. Γαλανού συνωστίζονται στον 
προθάλαμο του ιατρείου για τη δόση τους – να τα βγάλουν πέρα κι αυτές τις γιορ-
τές. Ο Tommy περιμένει σιωπηλός να έρθει η σειρά του και χαζεύει μια obsessive 
compulsive περίπτωση που συνέχεια λύνει τα κορδόνια της και μετά τα ξαναδένει. 
Μια οστέινη anorexia nervosa τρώει με αηδία μια μπανάνα, μια borderline βρί-
ζεται στο κινητό με το αγόρι της και μετά τον ξαναπαίρνει με κλάματα να μην την 
αφήσει. Τον κύριο με το κοστούμι και τον δερμάτινο χαρτοφύλακα δεν μπορεί να 
τον ψυχολογήσει – άραγε σχιζοφρενής ή απλά μια αγχώδης διαταραχή; Στο παλιό 
γραφείο με το τηλέφωνο-αντίκα κάθεται ο πατέρας της κ. Γαλανού, ψυχίατρος κι 
αυτός, σε καιρούς όπου δεν υπήρχαν μαγικά χαπάκια, και αναστενάζει… Πόσα Χρι-
στούγεννα, πόσες πρωτοχρονιές, πασχαλινές διακοπές, καλοκαίρια, τριήμερα κι 
αργίες να ’ταν έτσι γεμάτο το ιατρείο; Τα χρόνια που πέρασαν, οι ασθενείς που τον 
επισκέφθηκαν, άφησαν τα σημάδια τους πάνω του. Ο κ. Γαλανός έχει λίγο απ’ όλα 
– αλλά ο Tommy ξέρει ότι εκείνος ποτέ δεν έζησε στ’ αλήθεια όλα τα συναρπαστικά 
πράγματα που του έχουν αφηγηθεί οι δικοί του ασθενείς. Κανείς δεν μπορεί να 
καταλάβει κανέναν, παρά μόνο οι όμορες περιπτώσεις: το όμορφο αγόρι στο παρα-
δίπλα κάθισμα ρωτά συνέχεια αν πήρε κανείς ποτέ Zyprexa, έχει τρομάξει με όσα 
γράφουν μέσα οι οδηγίες προς τον ασθενή. «Εγώ, παίρνω 30 mg», λέει περήφανα 
ο Tommy. Το αγόρι τον κοιτάζει με υγρά μάτια, γεμάτα απελπισία, και ρωτά: «είσαι 
καλύτερα τώρα;». «Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά» έρχεται αυτόματα η απάντηση. Ο 
Tommy πρέπει να θυμηθεί να μην πει ψέματα στην κ. Γαλανού, να πει την αλήθεια 
για το τι γυρεύει εκείνο το βράδυ στο ιατρείο της, να πει ότι σιχαίνεται τις γιορτές 
και τη δήθεν χαρωπή ατμόσφαιρα, να πει ότι θέλει όλος ο κόσμος να περάσει τα 
χειρότερα Χριστούγεννα της ζωής του, νυσταγμένος από τα Xanax, απαθής από τα 
Efexor, μουδιασμένος από τα Zyprexa.

Στον δρόμο για το ιατρείο ο Tommy πέρασε δίπλα από ένα ψεύτικο αγιοβα-
σίλη. Το σκασμένο πλαστικό του μαρτυρούσε μια επιτυχή πρότερη καριέρα – σε 
καζίνο ή σε shopping mall – και η ρομποτική φωνή επαναλάμβανε ακούραστα στα 
αμερικάνικα: «Merry Christmas, ho, ho, ho!». Ο Tommy κοντοστάθηκε και χάζεψε 
το μαγαζί με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Το δικό του σπίτι δεν είναι στολισμέ-
νο, έχει μόνο μια ουρά από λαμπάκια, ξεχασμένη από τις προηγούμενες γιορτές, 
που αναβοσβήνει πεισματικά… on – off – on – off – on – off… μέχρι που ο Tommy 
νυστάζει, σιγοκλείνει τα μάτια του… on – off – on – off… και αποκοιμάται.

»Είμαι καλά, πολύ καλά…», ψιθυρίζει στον εαυτό του περιμένοντας στον προ-
θάλαμο και γέρνει κουρασμένος το κεφάλι του.

OI POLLOI - SIMON WESTON

Simon Weston is on fire
Can you hear his screams get  
 higher?
Did he really want to burn
So Thatcher’s war machine could  
 turn?
Simon Weston
Simon Weston
Simon Weston
AAAAAAARRGGH!
In Malvinas out of luck
Simon says «my face is fucked»
Simon Weston tried to smile
When he met the Prince of Wales
Argy warplanes in the sky
Did he really have to die?
Simon Weston’s scarred for life
Imagine if you were his wife



ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ

PIG
{  f a g g o t  t i l l  I  d i e  }

ΗΛΙΘΙΑ ΑΘΩΟΙ

Ενώπιον θεού γενική ισότητα
Λευκός θεός λευκή ισότητα
Κάνε στον τυφλό περιγραφή χρωμάτων
Ανοιχτό κλουβί στο νεκρό πουλί
Τράπεζα αίματος από νεκρούς φαντάρους
Τράπεζα σπέρματος για παιδικά επαγγέλματα

Το τέλος αυτού του κόσμου
στα σίγουρα θα στολιστεί
από πολιτισμένη ατμόσφαιρα.
Ρομαντικά δάκρυα πανικού
και κραυγές ατελείωτου φόβου
που δε θα προλάβουν ν’ ακουστούν.

Απόχρωση παράνοιας είναι η ζωή σου
Συμπληρωματική είναι η αναπνοή σου
Κόπος χαμένος η προσπάθεια σου
να δώσεις ένα μήνυμα, να δώσεις μια ελπίδα 
Ποτέ τους δεν πρόκειται να σε καταλάβουν
Την ίδια την ζωή τους δε θα αναλάβουν
Μην γίνεσαι κομμάτια κανείς δεν το αξίζει
Άσ’ τους να σαπίσουν, στα σκατά να ζήσουν

Πρέπει όμως να ξέρεις 
ο θάνατος είναι κοντά
μα όταν εκείνος έρθει
εσύ, εσύ θα γελάς



Ο Φρόιντ είχε τη θεωρία ότι υπάρχει ένας δυϊσμός στην ανθρώπινη 
φύση που αναδύεται από δύο βασικά ένστικτα: Έρως και Θάνατος. 
Έβλεπε στον Έρωτα το ένστικτο για ζωή, αγάπη και σεξουαλικότητα. 

Στον Θάνατο, έβλεπε το ένστικτο για θάνατο, επιθετικότητα και βία. Ο Έρως 
είναι η ορμή προς την έλξη, τη δημιουργία και την αναπαραγωγή. Ο Θάνα-
τος προς την αποστροφή, την καταστροφή και τον θάνατο. Το φως. Το σκο-
τάδι. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα ένστικτα, προτείνει ο Φρόιντ, είναι ότι δεν 
μπορούν να υπάρχουν χωριστά το ένα από το άλλο. Στην πραγματικότητα, 
Έρως και Θάνατος είναι στενοί ομόκλινοι που τροφοδοτούν και ενθαρρύ-
νουν ο ένας τον άλλον. Μέσα σε κάθε ερωτική παρόρμηση, υπάρχει μια 
δύναμη καταστροφής. Μέσα σε κάθε δύναμη καταστροφής, υπάρχει μια 
ερωτική δύναμη. Αυτό είναι το παράδοξο της ανθρώπινης φύσης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής μου ως γκέι άντρας, έχω ενσαρκώσει 
διάφορες αντιλήψεις και θέσεις σε σχέση με το σεξ. Υπήρξα ο τύπος σε 
μονογαμικές σχέσεις που προσπαθούσε να ζήσει μια κανονιστική/ρο-
μαντική σχέση, παγιδευμένος στην ντροπή για τις σεξουαλικές επιθυμίες 
μου έξω από το ζευγάρι. Υπήρξα το σεξουαλικά απελευθερωμένο/sex-
positive τσουλί που περήφανα επιδείκνυε την ανοιχτή σεξουαλικότητά 
του. Έχω εμπλακεί σε ασφαλέστερο σεξ, επικίνδυνο σεξ, πορνογραφικό 
σεξ, ρομαντικό σεξ, σκληρό σεξ, vanilla σεξ, ταμπού σεξ – καταλαβαί-
νετε. Έχω φτάσει σε διάφορα άκρα και τίποτα δεν μου ταίριαξε. Η σε-
ξουαλικότητά μου έχει παραμείνει μυστηριώδης, απύθμενη, χαοτική και 
ουσιαστικά άγνωστη σε μένα. Συχνά, η σεξουαλικότητά μου μου έφερε 
έξαψη και χαρά. Και, κάποιες φορές, με τρόμαξε.

(…) Ο Sky Gilber άρθρωσε μια υπόθεση σεξουαλικής απελευθέ-
ρωσης βασισμένη στην αναζήτηση της απόλαυσης. Μας θυμίζει μια 
«σημαντική ριζοσπαστική χίπικη ιδέα» η οποία ήταν «η αντίληψη ότι 
η απόλαυση είναι πάντοτε καλό πράγμα – και η σωματική απόλαυση 
(ιδιαίτερα) μια θετική αξία που αξίζει να αναζητήσεις για τους δικούς της 
λόγους». Ανατράφηκα με αυτό το ήθος. Όπως μου έλεγε καθησυχαστικά 
ο πατέρας μου όταν διαπίστωσε ότι είχα ανακαλύψει πώς να αυνανίζο-
μαι: «αν νιώθεις ωραία, τότε κάν’το».

Η πολιτική πίσω από αυτή τη θέση είναι ότι καλά πράγματα θα 
προκύψουν από αυτό το καλωσόρισμα της απόλαυσης στις ζωές μας. 
Αυτά τα καλά πράγματα θα περιλαμβάνουν συμπόνια για τους άλλους, 
ισοτιμία, αγάπη για τον εαυτό μας, σεβασμό και ανοχή. Το κακό στον 
κόσμο, σύμφωνα με αυτή την πολιτική, είναι το αποτέλεσμα των απο-
λυταρχικών και ηγεμονικών πολιτισμικών και πολιτικών δυνάμεων που 
επιζητούν να μας ελέγξουν, απωθώντας μας από τα αυθεντικά κέντρα 
απολαύσεών μας και αντικαθιστώντας τα με ντροπή, φθόνο και μίσος. 
Η κοινωνία διαστρέφει τη φύση μας, λέει ο χίπης, απομακρύνοντάς μας 
από την απόλαυσή μας.

Θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό αληθεύει – ότι ένας από τους 
τρόπους για μια πιο δίκαιη κοινωνία είναι να λαμβάνουμε υπόψη την 
αδέσμευτη αναζήτηση της συναινετικής απόλαυσης. Κι όμως, πιστεύω 
ότι η φύση μου δεν είναι τελείως θετική απέναντι στη ζωή. Στην πραγ-
ματικότητα, γνωρίζω ότι η φύση μου είναι επίσης καταστροφική. Αντλώ 
απόλαυση με το να είμαι καταστροφικός όσο κι όταν αντλώ απόλαυση 
με το να είμαι δημιουργικός. Το έργο μου ως ανθρώπινη ύπαρξη είναι 
με κάποιον τρόπο να διαπραγματευτώ και να επιβιώσω από αυτές τις 
αντικρουόμενες δυνάμεις για όσο περισσότερο αντέχω.

Ζούμε σε μια κουλτούρα που έχει εμμονή με την υγεία. Σωματική 
υγεία. Ψυχική υγεία. Συναισθηματική υγεία. Η υγεία είναι ηθική 
αξία. Η μη-υγεία σου είναι σημάδι κάποιας προσωπικής ηθικής 

αποτυχίας: δεν φρόντισες τον εαυτό σου, δεν έφαγες τα σωστά πράγμα-
τα, δεν σκέφτηκες τα σωστά πράγματα, δεν έκανες τα σωστά πράγματα, 
δεν περιέβαλες τον εαυτό σου με τα σωστά πράγματα. Μερικά χρόνια 
πριν, ζούσα με καρκίνο των όρχεων. Δεν μπορείς να φανταστείς τις 
μαλακίες που έπρεπε να ακούω από ανθρώπους που προσπαθούσαν 
να αποδώσουν τον καρκίνο σε κάποιο είδος αποτυχίας – δεν έτρωγα 
βιολογικά γιατί δεν με ένοιαζε αρκετά για τον εαυτό μου. Κρατούσα το 
τηλέφωνό μου υπερβολικά κοντά στα αρχίδια μου γιατί αδιαφορούσα 
υπερβολικά για τις προειδοποιήσεις για την ακτινοβολία, κατέπνιγα τα 
συναισθήματά μου γιατί δεν είχα μάθει ποτέ να διεκδικώ με τον σωστό 
τρόπο για τον εαυτό μου, κλπ. – ενώ η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί υπο-
ψιάζονταν ότι απέκτησα τον όγκο επειδή ήμουν φανατικός ποδηλάτης. Η 
επαναλαμβανόμενη τριβή της σέλας στο δεξί αρχίδι μου ήταν ο πραγμα-
τικός φταίχτης.

Η γκέι ανδρική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε αυτήν την 
κοινωνική εμμονή με την υγεία. Πάμε γυμναστήριο, για να δείχνουμε 
υγιείς. Πρέπει να αποδεικνύουμε στην κοινωνία ότι οι σχέσεις μας είναι 
υγιείς. Οφείλουμε να γαμιόμαστε με υγιή τρόπο. Οφείλουμε να έχουμε 
υγιή αυτοπεποίθηση και αγάπη για τον εαυτό μας και να είμαστε για 
πάντα περήφανοι.

Αλλά δεν είμαι πάντα υγιής. Δεν νιώθω πάντα υγιής. Δεν σκέφτο-
μαι πάντα υγιώς. Δεν συμπεριφέρομαι πάντα υγιώς. Δυσανασχετώ με 
την πίεση να είμαι υγιής. Νιώθω ελεγχόμενος από την πίεση να είμαι 
υγιής. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την κοινωνική και ηθική αξία του 
«υγιούς». Το σώμα και η φύση μου απλά δεν με αφήνουν. Με βρίσκει 
ο καρκίνος. Χτυπάω και χτυπιέμαι στα υπόγεια των σεξ κλαμπ. Κάνω 
επιλογές και φτιάχνονται επιλογές για εμένα που είναι σε εισαγωγικά 
ανθυγιεινές.

Ως καλλιτεχνικός διευθυντής ενός queer θεάτρου, συχνά παλεύω με 
την ερώτηση της αναπαράστασης. Με αυτό εννοώ ότι νιώθω μια τεράστια 
ευθύνη (και πίεση) να αναπαραστήσω την queer κουλτούρα κάτω από ένα 
φως που θα προαγάγει τη θέση μας στην κοινωνία. Αυτό συχνά σημαίνει 
τον εορτασμό των θετικών απόψεων της κουλτούρας μας – τη χαρά μας, 
την ανθεκτικότητά μας, την ποικιλομορφία μας, τη δύναμή μας, το πείσμα 
μας, τη δημιουργικότητά μας, τη θετικότητά μας. Αυτές είναι όψεις της 
κοινότητας μας τις οποίες αγαπώ. Αυτές είναι όψεις της προσωπικότητάς 
μου που μου αρέσει να σκέφτομαι ότι τις κατέχω. Όμως, ως ανθρώπινη 
ύπαρξη, μάχομαι επίσης με το σκοτάδι, τη θλίψη, τη βία, την οργή, τη μο-
ναξιά και τον φόβο. Αυτά τα συναισθήματα συχνά συγκρούονται με το φως 
που αισθάνομαι ότι οφείλω να φέρω στον κόσμο. Μερικές φορές θέλω να 
καταστρέψω πράγματα. Να χαλάσω πράγματα. Να αναστατώσω πράγματα. 
Να αποτύχω μαζικά. Να τα γαμήσω όλα τελείως. Να είμαι κακός. Να με 
μισούν. Γιατί αυτό αξίζω. Πού μπορώ να βάλω αυτά τα συναισθήματα; Ως 
ένας ηγέτης στην queer κοινότητα, πού ανήκουν αυτά τα συναισθήματα; 
Μπορεί ένας ηγέτης να είναι επίσης και μαζοχιστής;

Όταν ήμουν μωρό γκέι πίσω στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, 
μετακόμισα στη Νέα Υόρκη 

φαινομενικά για «να βρω τον εαυτό 
μου». Αυτό βασικά σήμαινε να βλέπω 
όσο το δυνατόν περισσότερη τέχνη και 
να γαμιέμαι με όσο το δυνατόν περισσό-
τερο κόσμο μπορούσα. Είχα αργήσει λίγο 
να ανθίσω και ποτέ πραγματικά δεν είχα 
χτυπήσει κάποια επαναστατική φλέβα 
μέχρι τις αρχές των είκοσί μου. Έτσι, 
για τις μέρες μου στη Νέα Υόρκη, είχα 
αποφασίσει ότι θα είχα σκληρό παρουσι-
αστικό. Είχα κόκκινη μοϊκάνα, φορούσα 
ένα στενό τζιν χωρίς πουκάμισο και σχι-
σμένο στον καβάλο – δίχως εσώρουχα, 
προφανώς. Το σώμα μου ήταν σφιχτό. 
Όχι τόσο μυώδες όσο είναι τώρα, αλλά 
πολύ σφιχτό. Σίγουρα, η φορεσιά ήταν 
ένα ψέμα αλλά επρόκειτο για ένα ψέμα 
που εργαζόμουν πολύ σκληρά να κάνω 
πραγματικό. Και ένιωθα hot.

Ένα κυριακάτικο απογευματάκι, βρέ-
θηκα στο διαβόητο κλαμπ Manhole κάτω 
στην 14η Οδό στη Meatpacking District. 
Το Manhole ήταν για καιρό σημείο συ-
νάντησης για την BDSM κουλτούρα στη 
Νέα Υόρκη. Τώρα είναι κλειστό. Φυσικά, 
ήθελα με κάθε τρόπο να τσεκάρω το μέ-
ρος και όταν ανακάλυψα ότι υπήρχε ένα 
μηνιαίο jerk off πάρτι που το οργάνωναν 
εκεί οι New York City Jacks, άδραξα την 
ευκαιρία να πάω. Ένα jerk off πάρτι φαι-
νόταν λιγότερο απειλητικό από τις άλλες 
εκδηλώσεις τους.

Το κλαμπ βρισκόταν στο υπόγειο 
ενός κτιρίου των αρχών του αιώνα. 
Παρέδωσα τα ρούχα μου στην πόρτα και 
μπήκα μέσα. Ο χώρος ήταν μεγαλύτερος 
και είχε πιο έντονη αύρα από τα λιγοστά 
υπόλοιπα σεξ κλαμπ που είχα επισκε-
φτεί, αλλά δεν ήταν τελείως ανοίκειος. 
Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη 
σκοτεινή, βιομηχανική και λαβυρινθώ-
δης ποιότητα σε όλα τα σεξ κλαμπ και 
αυτό το κλαμπ σίγουρα ανταποκρινόταν 
στο πρότυπο. Παρόλο που αυτό υποτίθε-
ται ότι ήταν ένα jerk off πάρτι, το πρώτο 

πράγμα που είδα ήταν ένας τύπος που 
τον φίσταραν σε μια κούνια ακριβώς δί-
πλα στην είσοδο. Έβγαζε ήχους που δεν 
είχα ακούσει ποτέ πριν και ακόμα μπορώ 
να θυμηθώ μια κοκαλιάρα μεγάλη 
αδελφή με γυαλιά ηλίου να φωνάζει με 
βαθιά προφορά του Μπρονξ: «Το κορίτσι 
γεννάει! Βγάζει μωρό!» πάνω από τα 
βογγητά του.

Βρήκα τον δρόμο μου προς το 
μπαρ για να πάρω τα σχετικά μου και ο 
μπάρμαν έδειξε ότι του άρεσα. Ήταν ένας 
μεγαλόσωμος τύπος – πολύ μεγαλύτε-
ρος από εμένα – και είχε ένα είδος υπερ-
βολικού υπερ-αρρενωπού κομπασμού 
πάνω του. Ήταν στα μέσα των τριάντα 
του. Τραχύς. Του έλειπε ένα μπροστινό 
δόντι. Ενσάρκωνε αυτό που οι Γάλλοι 
αποκαλούν «joli-laid»: όμορφα άσχημος. 
Σκέφτηκα ότι ήταν τέλειος.

Μου έφερε την μπίρα μου και 
προσφέρθηκε να μου κάνει μια ιδιωτική 
ξενάγηση στο κλαμπ. Τον ακολούθησα 
στη δαιδαλώδη διαρρύθμιση, περνώντας 
ανάμεσα από σώματα και πούτσους, 
σταματώντας περιστασιακά για να μας 
χουφτώσουν ή να μας γλείψουν ή να 
μας φιλήσουν. Καθώς συνεχίζαμε με την 
ξενάγησή του, μπορούσα να αισθανθώ 
ότι με κατηύθυνε κάπου συγκεκριμένα. 
Μπορούσα να πω ότι υπήρχε κάποιο 
σχέδιο σε εξέλιξη, αλλά ήμουν εντάξει 
με αυτό. Σκεφτόμουν: «αυτή θα είναι η 
ιστορία που γάμησα έναν μπάρμαν στο 
The Manhole».

Κάποιες στιγμές, ένιωθα λες και 
πηγαίναμε προς τα κάτω αλλά δεν 
μπορούσα πραγματικά να είμαι βέ-
βαιος. Αυτά τα κλαμπ είναι τόσο καλά 
με το να σου γαμάνε την αίσθηση του 
χώρου – πολύ σύντομα αισθάνεσαι λες 
και βρίσκεσαι στο πουθενά. Και είσαι 
ευγνώμων για αυτό το συναίσθημα. 
Κατά κάποιον τρόπο, η σύγχυση γύρω 
σου για το πού βρίσκεσαι στον χώρο 
κάνει το σεξ να είναι πιο ιδιαίτερο. Τελικά 
καταλήξαμε σε ένα άδειο μισοσκότεινο 
δωμάτιο. Έκλεισε τη μεταλλική πόρτα. 

Το πάτωμα ήταν φτιαγμένο από χώμα, 
οι τοίχοι από γυμνά τούβλα. Δεν υπήρχε 
τίποτα άλλο πέρα από τους δυο μας και 
έναν φωτεινό γλόμπο να κρέμεται από το 
ταβάνι. Ο μπάρμαν με κοίταξε στα μάτια. 
Είπε: «αυτό είναι το fight club μας». Και, 
σε μια από εκείνες τις λαμπρές στιγμές 
υπερπραγματικότητας, το δωμάτιο που 
έμοιαζε τόσο παράξενο και προκαλούσε 
σύγχυση ξαφνικά έμοιαζε ακριβώς με 
κάτι που βγήκε από το Fight Club. Η ανα-
φορά στην ταινία με έκανε να αισθανθώ 
λίγο πιο ασφαλής. Κάτι που έμοιαζε με 
λεκέ από αίμα έβγαινε από το βρόμικο 
πάτωμα. Ο μπάρμαν έβγαλε το jock του – 
ο πούτσος του ήταν ταιριαστά εκπληκτι-
κός – και μου ζήτησε να του βαρέσω μια 
γροθιά στα μούτρα.

Όταν λέω την ιστορία μου από το 
Manhole, αυτή συνήθως τελειώνει εδώ. 
Γελάω και χαμογελάω με έναν τρόπο 
που σημαίνει «δεν είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ η 
Νέα Υόρκη;», υπονοώντας ότι συνήλθα 
και επέστρεψα στον κανονικό κόσμο, 
ανακουφισμένος που βρήκα τον δρόμο 
μου πίσω στο φως έπειτα από μια τέτοια 
σκοτεινή επαφή. Η ιστορία που σπάνια 
λέω στον κόσμο είναι ότι, στην πραγμα-
τικότητα, τον βάρεσα. Κάμποσες φορές 
μάλιστα. Η ιστορία που σπάνια λέω στον 
εαυτό μου είναι ότι τον άφησα να με 
βαρέσει.

Η θεατρική παράσταση PIG ανέβηκε 

στο Buddies της Νέας Υόρκης, από 

19 Σεπτεμβρίου μέχρι 6 Οκτωβρίου 

2013. Το κείμενο είναι του Brendan 

Healy. Ο BH είναι καλλιτεχνικός δι-

ευθυντής στο Buddies in Bad Times 

Theatre και ο σκηνοθέτης του PIG. 

Το άρθρο εμφανίστηκε στο site του 

Buddies in Bad Times Theatre.





EVERYTIME I SHIT
I CREATE

GAY CULTURE
Γιατί είμαι πάνκης; Γιατί δεν ήμουν τίποτα πριν, μονάχα διαφορετικός. 

Και τώρα σαν να λέμε διαφορετικός είμαι, αλλά με εκδικητικό τρόπο.

Kief Hillsbery, «What We Do Is Secret»

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, ΗΠΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1993



ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑ 
ΥΠΟΚΕΙ- 

ΜΕΝΟ



ΓΙΑ ΜΙΑ
QUEER

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Μα τι ακριβώς κοιτάζει το αγορι;
Είχαμε ξεκινήσει να πουλήσουμε τσιγάρα ή ό,τι ά�ο μας πλήρωναν 

για να πουλήσουμε. Το αγορι ήταν πολύ καυτό για μας.

w .  s .  b u r r o u g h s

Λοιπόν κάλεσαν έναν δυνατό άντρα τον συνταγματάρχη 
Αράχνιντ Μπεν Ντριςς που έκανε περιπολίες στην πόλη με φορτηγά 

μάζεψε τα αγόρια της βενζίνης τα πήρε έξω από τα τείχη 
ξύρισε τα κεφάλια τους και τα θέρισε με πολυβόλα. 

w .  s .  b u r r o u g h s

Φωτογραφία του αγοριού που άναψε το σπίρτο άφησε τους ά�ους
να περιχύσουν το ζευγάρι του μετά άναψε ένα σπίρτο Swan πρόσωπο 

νεανικό αγνό, χωρίς οίκτο όπως η πυρά της κάθαρσης έφερε το σπίρτο 
αρκετά κοντά για να πιάσει τις αναθυμιάσεις. 

w .  s .  b u r r o u g h s

Τα άγρια αγόρια είναι ένα υπερπλε-
όνασμα από τις πόλεις της Βορείου 
Αφρικής που άρχισε το 1969. Την 

ανήσυχη άνοιξη του 1969 στο Μαρακές. 
Η άνοιξη στο Μαρακές είναι πάντα ανή-
συχη, κάθε μέρα λίγο πιο ζεστή γνωρίζο-
ντας πώς μπορεί να είναι το Μαρακές τον 
Αύγουστο. Εκείνη την άνοιξη συμμορίες 
βενζίνης περιφέρονταν στους σκουπιδό-
τοπους, τα σοκάκια και τις πλατείες της 
πόλης ραντίζοντας σχεδόν τους πάντες 
με βενζίνη και βάζοντάς τους φωτιά. 
Μπουκάραν οπουδήποτε. Γλυκό νεαρό 
ζευγάρι κάθεται στο εμπριμέ μεσοα-
στικό καθιστικό του όταν γεια σας! ναι 
γεια σας! τα αγόρια της βενζίνης ορμάνε 
μέσα τούς περιχύνουν από την κορφή 
ίσαμε τα νύχια με έναν πυροσβεστήρα 
γεμάτο βενζίνη και έχω μερικές καλές 
φωτογραφίες από μια ντουλάπα όπου 
είχα προνοήσει να βρω καταφύγιο. 
Φωτογραφία του αγοριού που άναψε 
το σπίρτο άφησε τους άλλους να περι-
χύσουν το ζευγάρι του μετά άναψε ένα 
σπίρτο Swan πρόσωπο νεανικό αγνό, 
χωρίς οίκτο όπως η πυρά της κάθαρσης 
έφερε το σπίρτο αρκετά κοντά για να 
πιάσει τις αναθυμιάσεις. Μετά άναψε με 

το ίδιο σπίρτο ένα τσιγάρο Player ρού-
φηξε τον καπνό και χαμογέλασε, άκουγα 
τα ουρλιαχτά και σκέφτηκα Θεέ μου τι 
διαφήμιση για τσιγάρο: Πλήθος ψήνεται 
στον ήλιο σε μια ακρογιαλιά το ΑΓΟΡΙ 
μ’ ένα σπίρτο. Κοιτάζει δύο κορίτσια με 
μπικίνι. Καθώς ανάβει το σπίρτο γέρνουν 
μπροστά με ένα LUCKYSTRIKECHEST
ERFIELDDOLGOLDCAMELPLAYER στο 
χέρι και χαιρετούν αυθάδικα. Το ΑΓΟΡΙ 
έγινε το πιο καυτό όνομα στη διαφήμιση. 
Αινιγματικό χαμόγελο πάνω στο νεανικό 
πρόσωπο με τα λεπτά χαρακτηριστικά. 
Μα τι ακριβώς κοιτάζει το ΑΓΟΡΙ; Είχαμε 
ξεκινήσει να πουλήσουμε τσιγάρα ή ό,τι 
άλλο μας πλήρωναν για να πουλήσουμε. 
Το ΑΓΟΡΙ ήταν πολύ καυτό για μας. Σή-
κωσαν ναούς για το ΑΓΟΡΙ και κόλλησαν 
αφίσες με το πρόσωπό του είκοσι μέτρα 
ύψος και άρχισαν όλοι οι τινέιτζερ να 
αντιγράφουν το ΑΓΟΡΙ, σε κοιτάζουν με 
ονειροπαρμένο βλέμμα τα χείλη ανοιχτά 
πάνω από τα Wheaties τους. Αγόρασαν 
όλοι πουκάμισα ΑΓΟΡΙ και μαχαίρια ΑΓΟ-
ΡΙ και περιφέρονταν σαν αγέλες λύκων 
καίγοντας, λεηλατώντας, φονεύοντας 
απλώθηκε παντού όλο εκείνο το καλο-
καίρι στο Μαρακές η πόλη φωτιζόταν τη 

νύχτα ανθρώπινοι πυρσοί να τρεμολά-
μπουν σε τοίχους, δέντρα, σιντριβάνια 
όλα πολύ ρομαντικά μπορούσες να 
χαρτογραφήσεις τις επικίνδυνες περιοχές 
καθισμένος στο μπαλκόνι σου κάτω από 
τα αστέρια πίνοντας αργά το ουίσκι σου. 
Κοίταζα στην απέναντι πλευρά της πλα-
τείας και παρακολούθησα έναν τουρίστα 
να καίγεται μέσα σε γαλάζια φωτιά είχαν 
βενζίνη που καιγόταν σε όλα τα χρώματα 
από τότε… (Άναψε τον προτζέκτορα και 
πήγε ως την άκρη του μπαλκονιού)… 
Απλώς κοίταξέ τους εκεί έξω όλες αυτές 
τις μικρές φιγούρες που διαλύονται στο 
φως. Σαν χώρα των θαυμάτων δεν είναι; 
Εκτός από τη μυρωδιά της βενζίνης και 
της σάρκας που καίγεται.

Λοιπόν κάλεσαν έναν δυνατό άντρα 
τον συνταγματάρχη Αράχνιντ Μπεν 
Ντριςς που έκανε περιπολίες στην πόλη 
με φορτηγά μάζεψε τα αγόρια της βενζί-
νης τα πήρε έξω από τα τείχνη ξύρισε τα 
κεφάλια τους και τα θέρισε με πολυβόλα. 
Όσα γλύτωσαν βγήκαν στην παρανομία 
ή πήραν τις ερήμους και τα βουνά όπου 
εξέλιξαν διάφορους τρόπους ζωής και 
μεθόδους εμπλοκής σε μάχη.

ΓΙΑ ΜΙΑ 
QUEER 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΕΦΘΕΙΡΕ ΤΟΥΣ
ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙτότε αυτό ήταν πιο κρύο κι από τον θάνατο.

Όλη αυτήν τη μιάμιση δεκαετία έκανα 
διάφορες, συνήθως, ενδιαφέρουσες 
σκέψεις που δεν υπήρχε κανείς να τις 
ακούσει. Επίσης διάβασα πάρα πολύ. Βρί-
σκω καλή ιδέα να συνεχίσω να καταγρά-
φω τις σκέψεις μου και να κυκλοφορούν. 
Είναι αλήθεια ότι παρουσίασα ένα σκληρό, 
φονικό πρόσωπο του μηδενισμού, μέσα 
του όμως κρύβονται και απερίγραπτες 
ηδονές. Γι’ αυτό και δεν θα άλλαζα τίποτα. 
Είμαι 43 χρονών και η αναζήτηση έλαβε 
προσωρινά τέλος: νιώθω ότι είμαι σε γα-
λήνιο λιμάνι που ίσως μοιάζει λίγο με αυτό 
που είχα κατά νου όταν ξεκίνησα.

Μια εναλλακτική αφήγηση θα ήταν ότι 
στα 25 μου πυροδοτήθηκε μια κληρονο-
μούμενη γενετική ανωμαλία που επηρε-
άζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και εκ-
φράζεται ως μια βαριά ψυχική νόσος που 
δεν θεραπεύεται. Κι αυτό σωστό ας είναι. 
Όμως είναι ομόλογο με το ερώτημα «γιατί 
είμαι γκέι»: Μια κυριαρχική μητέρα, ένα 
γονίδιο, ο καπιταλισμός, κακά πρότυπα, το 
πουλί του ξαδέρφου μου, θέλημα Θεού; 
Μια – οριστική, για μένα – απάντηση σε 
τέτοιες ανησυχίες και προσπάθειες ερμη-
νείας του κόσμου (γιατί;) δίνει το πρώιμο 
γκέι απελευθερωτικό κίνημα.

Δια φωνής μιας 70ς ντραγκ κουήν 
σε ένα καπνισμένο στέκι στο κάτω East 
Village, θα τραγουδήσω με μπάσα φωνή 
και αυθάδικο σκέρτσο εκείνο το ξεχασμένο 
gay anthem της Gloria Gaynor με μεγαλύ-
τερο πολιτικό περιεχόμενο απ’ όσο όλη η 
ζωή μου: Γιώργο, «I AM WHAT I AM».

Σε μια πολύ έντονη συζήτηση που 
είχα με τον Γιώργο Τ., γύρισε και 
μου είπε πως ό,τι λέω και γράφω 

και απαγγέλω και τραγουδώ – είτε είναι 
ιστορική αφήγηση είτε τοποθέτηση είτε 
συναισθηματικό αποτύπωμα σε έργο 
τέχνης – ποτέ δεν θα είναι πλήρες και 
ικανοποιητικό αν δεν δώσω δημόσια 
μια εξήγηση γιατί τρελάθηκα. Γιατί, 
λοιπόν, τρελαίνεται κανείς;

Στο ντοκιμαντέρ της ΕΤ3 για τις 
αδελφές της Θεσσαλονίκης «Το άλλο 
μισό» (1998) απαντώ στο ερώτημα «τι 
φοβάσαι;» λέγοντας ότι φοβάμαι πως 
θα έρθει μια μέρα και κανείς δεν θα με 

αγαπάει. Αντί να ερευνήσουμε το ψυχαναλυτικό, κοινωνικό, ομοφοβικό και πολιτικό 
υπόβαθρο αυτής της αγωνιώδους, απ’ ό,τι θυμάμαι, διαπίστωσης, αξίζει να δούμε τον 
τρόπο διευθέτησης αυτής της αδυναμίας ενός ανθρώπου που κάγχαζε στα 25 του ότι 
είναι πάρα πολύ δυνατός.

Εφόσον αυτή η ανάγκη (για αγάπη) ικανοποιείται από τρίτα άτομα, άλλους ανθρώ-
πους, τότε πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας όσον αφορά την αυτάρκεια και τα 
δεσμά των κοινωνικών σχέσεων. Κοντολογίς, πέρασα ραγδαία στο στάδιο του μονα-
χικού μαύρου λύκου που τόσο γοητευτικά ουρλιάζει στο σεληνόφως. Δεν ήταν και 
τόσο εύκολο να καταργήσω τους ανθρώπους το συντομότερο δυνατόν – με εξαίρεση 
φυσικά μια ατελείωτη λιτανεία από γκομενάκια της μιας βραδιάς. Και όταν διαπίστωσα 
ότι η αδυναμία μου να ζητώ αγάπη συνεχίζεται παρόλο μου έμεινα θριαμβευτικά ολο-
μόναχος, στράφηκα ενάντια στην πραγματικότητα. Συντροφιά μου ό,τι έβρισκα τότε σε 
μηδενιστικό έντυπο, ό,τι περιείχε μέσα λέξεις όπως «λύσσα», «βία», «επίθεση».

Υπάρχει ένα ισοζύγιο στο πόσο αμφισβητείς, πόσο ισορροπείς μεταξύ του ονείρου-ε-
ξέγερσης και της πραγματικότητας. Ήταν πολύ αργά για να το σταματήσω όταν κατάλαβα 
ότι είμαι ήδη φυλακισμένος στην άλλη πλευρά. Έβγαινα με το σώβρακο στη χιονισμένη 
πλατεία της Θέρμης να πάρω τσιγάρα και το πιο σκληρό στον όποιο τέτοιο τσαμπουκά 
μου ήταν ότι την επόμενη μέρα έπρεπε να παρουσιαστώ και πάλι στη δουλειά: η έσχατη 
πραγματικότητα και η έσχατη ταπείνωση. Τώρα, ιστορίες με ψυχωσικά παραληρήματα 
και αυτοτραυματισμούς και νοσοκομεία είναι τετριμμένες και δεν έχουν θέση εδώ. Αντί-
θετα, θα έλεγα στον ΓΤ, μετά από όλη αυτήν την epic αφήγηση, αυτό που κι ο ίδιος ξέρει 
πολύ καλά: είμαι απλά μια ακόμα αδερφή που είχε προβλήματα με το σπίτι της. Αλλά 
επίσης είμαι και πολλά άλλα πράγματα: δεν είναι βέβαιο όμως ότι μπορούμε να σηκώ-
σουμε τις απαιτήσεις μιας πολυδιάστατης πραγματικότητας. Σας εγγυώμαι ότι προσπάθη-
σα κάποτε να ζήσω μια ήρεμη μονοδιάστατη ζωή στα προάστεια με τη βοήθεια πολλών 
χαπιών, γκόμενου και ενός πανέμορφου golden retriever – αν η ζωή μου ήταν κόλαση, 

MAD LIBERATION

Ευχαριστώ την Ρ. που με έκανε δώρο 
το Primal Screamer, την έμπνευση για 
το τεύχος αυτό.



Υπάρχουν ξαφνικές, φαινομενικά ανεξήγητες αυτοκτονίες
που πρέπει να γίνουν κατανοητές ως η αυγή μιας ελπίδας 

τόσο τρομερής και οδυνηρής
που είναι αδύνατον να την υπομείνεις.

r .  d .  l a i n g

Στις τυπικές παρανοϊκές ιδέες αναφοράς (…)
μια βαθύτερη γνωριμία με τον ασθενή αποκαλύπτει το γεγονός ότι 

αυτό που τον βασανίζει δεν είναι τόσο τα παραληρήματα αναφοράς που έχει, 
α�ά η οδυνηρή υποψία του ότι δεν είναι σημαντικός για κανέναν, 

ότι κανείς δεν αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν. 

r .  d .  l a i n g



ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΓΚΑΒΛΑΣ
Μια φιλική υπενθύμιση στους συντρόφους του «επιθυμητικού» 

ή αλλιώς: 
πούτσα για την πούτσα, βία για τη βία

Προάγω αυτόν τον όρο (ηδονή), γιατί νομίζω ότι ξεφεύγει από 
τις ιατρικές και φυσικοποιημένες υποδηλώσεις συμφυείς στην 
έννοια της επιθυμίας. Αυτή η αντίληψη έχει χρησιμοποιηθεί 
ως εργαλείο, ως πλέγμα κατανόησης, ως βαθμονόμηση όσον 
αφορά τη φυσιολογικότητα: «Πες μου ποια είναι η επιθυμία σου 
και θα σου πω ποιος είσαι, αν είσαι φυσιολογικός ή όχι, και μετά 
μπορώ να νομιμοποιήσω ή να ακυρώσω την επιθυμία σου». Η 
επιθυμία δεν είναι συμβάν αλλά σταθερό χαρακτηριστικό του 
υποκειμένου: παρέχει μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να 
προσκολληθεί όλος αυτός ο ψυχολογικό-ιατρικός οπλισμός.

Ο όρος ηδονή από την άλλη, είναι παρθένα περιοχή, 
αχρησιμοποίητος, σχεδόν στερούμενος νοήματος. Δεν υπάρχει 
«παθολογία» της ηδονής, δεν υπάρχει «αντικανονική» ηδονή. 
Είναι ένα συμβάν «εκτός του υποκειμένου», ή στα όρια του υπο-
κειμένου, λαμβάνοντας χώρα σε αυτό το κάτι που δεν είναι ούτε 
του σώματος ούτε της ψυχής, που δεν είναι ούτε έσω ούτε έξω 
– με λίγα λόγια μια έννοια ούτε ανατεθημένη ούτε δυνάμενη να 
ανατεθεί.

Michel Foucault



Κι όμως, κάθε άντρας σκοτώνει αυτό 
που αγαπά, 
Αλλά τούτο ας ακουστεί, 
Κάποιοι το κάνουν με πικρή θωριά, 
Κάποιοι με κολακευτικές λέξεις. 
Ο δειλός το κάνει με ένα φιλί, 
Οι γενναίοι άντρες με σπαθί! 
–Oscar Wilde, «The Ballad of Reading 
Gaol»

 
Στις κυρίαρχες εκδοχές των αντρών σε 
πόλεμο, οι άντρες επιτρέπεται να συ-
μπεριφέρονται μεταξύ τους με τρόπους 
που δεν επιτρέπονταν αλλού, χαϊδεύ-
οντας και κρατώντας ο ένας τον άλλον, 
παρηγορώντας και κλαίγοντας μαζί, 
παραδεχόμενοι την αγάπη τους. Ο πόνος 
του πολέμου είναι η τιμή που πληρώ-
νεται για τον τρόπο που εκφράζει τον 

ανδρικό δεσμό. Τα δεινά του πολέμου 
είναι ένα είδος τιμωρίας για την εκτόνω-
ση της ομοφυλοφιλικής επιθυμίας και 
της ανδρικής θηλυκότητας που μόνο ο 
πόλεμος επιτρέπει. 
–Anthony Easthope, What a Man’s 
Gotta Do

Η πολεμική ταινία είναι ίσως το 
πλουσιότερο από όλα τα κείμενα 
για την αρρενωπότητα. Διαφυγή 

από το θηλυκό, αιματηρή μύηση στην 
ανδροπρέπεια, ανδρικός δεσμός: όλα 
αυτά είναι θέματα που διαπραγματεύεται 
η παραδοσιακή πολεμική ταινία. Κατά μία 
έννοια, η πολεμική/μιλιταριστική ταινία 
ελάχιστα ασχολείται με οτιδήποτε άλλο 
πέρα από το τι σημαίνει να είσαι άντρας 
και πώς να γίνεις ένας τέτοιος.

Αυτό είναι συχνά πολύ ξεκάθαρο όχι 
μόνο σε ένα αφηγηματικό επίπεδο, αλλά 

επίσης και σε ένα συμβολικό επίπεδο. Η 
ψυχανάλυση προτείνει ότι η παραδοσια-
κή πολεμική ταινία μπορεί να περιγραφεί 
ως το (θετικό) οιδιπόδειο σύμπλεγμα που 
καθίσταται κοινωνικό. Κεντρικός στο οι-
διπόδειο σύμπλεγμα, τη διαδικασία κατά 
την οποία, σύμφωνα με τον Φρόιντ, τα 
αγόρια γίνονται άντρες, είναι ο φόβος του 
ευνουχισμού. Όταν εγκαθίσταται η διαπί-
στωση του «ευνουχισμού» της μητέρας, 
το αγόρι συνειδητοποιεί τη δυνατότητα 
του δικού του ευνουχισμού. Αυτή η 
απειλή φαίνεται σαν να έρχεται από τον 
δικό του πατέρα, τον αντίζηλό του για τα 
αισθήματα της μητέρας του. Είναι μέσα 
από αυτήν την απειλή του ευνουχισμού 
που το αγόρι φθάνει να μεταφέρει τα 
αισθήματά του από τη μητέρα του στη 
«νύφη» του (όπως με όλους τους όρους 
στην ψυχανάλυση αυτός είναι τελείως 
συμβολικός, όχι απαραίτητα στη σύζυγό 

ΜΗ ΜΟΥ 
ΠΕΘΑΝΕΙΣ, 
ΦΙΛΑΡΑΚΟ…
Ομοερωτισμός και μαζοχισμός στις πολεμικές ταινίες



του). Τώρα η ευνουχιστική απειλή έχει 
επιλυθεί, εφόσον δεν υπάρχει πλέον 
αντιζηλία μεταξύ πατέρα και γιου, και 
το αγόρι είναι ικανό να ταυτιστεί με τον 
πατέρα του. Αυτή είναι η στιγμή που ο 
Φρόιντ περιγράφει ως τον «θρίαμβο του 
αρρενωπού εγώ».

Στην κλασική αφήγηση της πολεμι-
κής ταινίας, αυτό το δράμα εκτυλίσσεται 
όταν το αγόρι αφήνει το σπίτι για να αντι-
μετωπίσει τον θάνατο (που αναπαριστά 
τον ευνουχισμό – ή μάλλον, ο θάνατος 
δεν είναι παρά μια σκιά του φόβου του 
ευνουχισμού), κερδίζει τον πόλεμο (η 
νίκη είναι ο θρίαμβος του αρρενωπού 
εγώ), επιστρέφει για να διεκδικήσει 
τη νύφη του και συζευγνύεται με τους 
στρατηγούς/τον πατέρα του. Τα μετάλλια 
που στερεώνονται στο στήθος του δεν 
δηλώνουν τίποτα περισσότερο από την 
επιτυχή επίτευξη της ετεροφυλοφιλίας 
του και την εκτίμηση αυτού από την 
πατριαρχική κοινωνία.

Ακόμα και η μετα-φροϊδική άποψη 
για το πώς ένα αγόρι γίνεται άντρας, η 
οποία απορρίπτει το άγχος του ευνου-
χισμού ως μια ανεπαρκή εξήγηση για 
αυτήν τη διαδικασία, μπορεί να χωρέσει 
στην πολεμική ταινία. Οι μετα-φροϊ-
δικοί προτείνουν ότι τα αγόρια πρέπει 
να διαχωριστούν κοινωνικά, όπως 
και ψυχικά, από τις μητέρες τους, για 
να γίνουν άντρες. Μια τάση προς μια 
οπισθοδρόμηση σε μια ναρκισσιστική 
«ευτυχισμένη ενότητα» με τη μητέρα, μια 
αίσθηση παντοδυναμίας που βασίζεται 
στην αποτυχία να διαχωριστεί από αυτήν 
τη δυάδα, αξιώνεται ως το κύριο εμπόδιο 
στην «προσωπικότητα» ενός αγοριού. 
Με άλλα λόγια, πρέπει να εγκαταλείψει 
τη μητρική θέρμη του σπιτιού και να 
ορμήσει στον κόσμο, για να επιτελέσει 
κάποια «δοκιμασία» που θα εγκαθιδρύσει 
μια αυτόνομη ταυτότητα.

Αγνοώντας τη φροϊδική ή με-
τα-φροϊδική ερμηνεία που εφαρμόζεται 
στην αφήγηση των πολεμικών ταινιών, 
τα αγόρια που ποθούν να γίνουν άντρες 

το γρηγορότερο δυνατόν αποτελούν το 
πλέον άπληστο ακροατήριο αυτών των 
ταινιών, μαθαίνοντας ενθουσιωδώς τα 
«μαθήματα» που έχουν να τους διδάξουν 
τέτοιες ταινίες για την αρρενωπότητα και 
εφαρμόζοντάς τα με τους φίλους τους 
παίζοντας «πόλεμο» τα ίδια.

Αναμφισβήτητα, είναι εις πείσμα 
του οιδιπόδειου και του μετα-φροϊδικού 
μηνύματος που τέτοιες ταινίες έχουν πέ-
ραση σε πολλά αγόρια. Η πολεμική ταινία 
δεν προσφέρει μόνο ένα κείμενο για την 
αρρενωπότητα και πώς να βρει κανείς τη 
θέση του στην πατριαρχία, αλλά προ-
σφέρει επίσης ένα όραμα ενός κόσμου 
όπου τα προνόμια της ετεροφυλόφιλης 
ανδρικότητας μπορούν να συνδυαστούν 
με έναν αγορίστικο ομοερωτισμό – ένας 
καθαρά αρρενωπός κόσμος εντός των 
κυμάτων της θηλυκότητας. Με άλλα λό-
για, κάτι σαν δραπέτευση από το οιδιπό-
δειο σύμπλεγμα.

Αυτό είναι, δίχως άλλο, το μυστικό 
της ιδιαίτερης γοητείας της πολεμικής 
ταινίας με τα φιλαράκια, της πολεμικής 
ταινίας που εστιάζει στις στενές φιλίες 
που αναπτύσσονται μεταξύ αντρών εν 
καιρώ πολέμου. Η πολεμική ταινία με 
φιλαράκια προσφέρει στα αγόρια ένα 
όνειρο, το όνειρο ενός ανέφικτα αρρε-
νωπού κόσμου στον οποίο τα αγόρια 
γίνονται άντρες κι όμως παραμένουν 
αγόρια, μια εναλλακτική στη διαδρομή 
εν καιρώ ειρήνης προς τον ανδρισμό του 
γάμου – τον τρόμο κάθε αγοριού.

Αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι αυτές 
οι ταινίες φτιάχνονται από άντρες. Αν 
τα αγόρια ονειρεύονται να μεγαλώσουν 
αλλά να δραπετεύσουν από το μέλλον, οι 
άντρες ονειρεύονται να μην είχαν μεγα-
λώσει ποτέ και να δραπετεύσουν από το 
παρόν. Αυτό οδηγεί στην ειρωνεία ότι, 
όταν τα αγόρια παίζουν παιχνίδια «πο-
λέμου» βασισμένα σε ταινίες που έχουν 
δει, ουσιαστικά, είναι αγόρια που παίζουν 
τους άντρες που παίζουν τα αγόρια που 
παίζουν τον πόλεμο. Οι πολεμικές ταινίες 
μπορεί να είναι κείμενα αρρενωπότητας, 

αλλά το μεγαλύτερο μάθημα που έχουν 
να διδάξουν είναι ότι το να είσαι άντρας 
είναι ένα παιχνίδι, μολονότι θανάσιμο.

Στις πολεμικές ταινίες του τύπου 
φιλαράκια η νέκρα του πολέμου δεν 
παραβλέπεται. Αντιθέτως, απεικονίζεται 
όχι στον θάνατο του εχθρού, ο οποίος 
είναι απρόσωπος ή ακόμα και αθέατος, 
αλλά στον θάνατο συντρόφων και φίλων. 
Κλασικά, η στιγμή που το φιλαράκι 
κείτεται νεκρό ή πεθαίνει είναι η στιγμή 
όπου αναδεικνύεται η πλήρης ένταση της 
αγάπης που νιώθουν τα αγόρια/άντρες 
μεταξύ τους. Και, παρ’ όλες τις προσπά-
θειες του ευσυνείδητου σκηνοθέτη, η νέ-
κρα προσκολλάται έτσι όχι τόσο στον πό-
λεμο, αλλά στο όλο κουήρ ρομάντζο της 
υπόθεσης. Μια στενή σχέση μεταξύ του 
θανάτου και της έκφρασης της ομο-επι-
θυμίας στήνεται στην πολεμική ταινία. Οι 
Easthorpe, Russo και άλλοι έχουν δείξει 
πως οι πιο σωματικές εκφράσεις της 
αρρενωπής θηλυκότητας οφείλουν να 
πληρώσουν το «υπέρτατο τίμημα». Αλλά 
ο πόνος και ο θάνατος δεν είναι απλά ένα 
τίμημα που πρέπει να πληρωθεί – είναι 
σαν το χάδι, το φιλί, ο εναγκαλισμός 
να ήταν το ίδιο το θανάσιμο χτύπημα. 
Το μάθημα που διδάσκει η ταινία με τα 
φιλαράκια στα αγόρια (και υπενθυμίζει 
στους άντρες) είναι ότι ο «πόλεμος» 
είναι ένα μέρος όπου ο κουήρ έρωτας 
όχι μόνο μπορεί να εκφραστεί, αλλά να 
επιδοκιμαστεί – όμως, μόνο παντρεμένος 
με τον θάνατο. Ο θάνατος δικαιολογεί και 
ρομαντικοποιεί τα σημάδια αλλά όχι την 
πρακτική του κουήρ έρωτα – ο θάνατος, 
όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ο ίδιος 
η ολοκλήρωση, η καθαρτική μαζοχιστική 
αποκορύφωση που ικανοποιεί το ακρο-
ατήριο και κρατά τη μετουσίωση του 
ομοερωτισμού στο πεδίο της μάχης.

Το Taps (1981) του Stanley Jaffe 
δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν 
ξεσπά ο ομοερωτικός έρωτας 

μεταξύ αγοριών σε καιρό ειρήνης. Οι 
δόκιμοι στη «Στρατιωτική Ακαδημία για 

Αγόρια Bunker Hill» με επικεφαλής τον 
Ταγματάρχη Moreland (Timothy Hutton) 
καταλαμβάνουν την Ακαδημία, για να 
αποτρέψουν το κλείσιμό της, καθώς το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει 
να χτιστούν στη θέση της πολυκατοικίες 
που θα αποφέρουν περισσότερα χρήμα-
τα. Γίνεται διαρκώς επίκληση της έννοιας 
της «τιμής» από τα αγόρια, ειδικά από 
τον Moreland, και η πίστη τους σε αυτήν 
έρχεται σε αντίθεση με την προφανή 
έλλειψή της στον εξωτερικό κόσμο.

Το σύστημα τιμής στο οποίο βασίζε-
ται η στρατιωτική ακαδημία τους έγκειται 
στον σεβασμό του αξιώματος, αλλά σε 
αντίθεση με τον πραγματικό στρατό, 
αυτός ο στρατός από νεαρά αγόρια (γιατί 
αυτό είναι μια στρατιωτική ακαδημία) 
θεωρεί την τιμή σημαντικότερη από 
τον σεβασμό. Και τι είναι αυτή η «τιμή»; 
Λοιπόν, τίποτα περισσότερο ή λιγότερο 
από τον αγορίστικο έρωτα. Ο Στρατη-
γός Boche (George C. Scott) λέει στον 
Moreland κατά την προαγωγή του στον 
βαθμό του Ταγματάρχη ότι τα αγόρια θα 
σέβονται το αξίωμά του, αλλά ο άντρας 
πίσω από το αξίωμα πρέπει να κερδίσει 
ο ίδιος τον σεβασμό για τον εαυτό του. 
Με άλλα λόγια πρέπει να κερδίσει τον 
έρωτα των αγοριών. Και αυτό κάνει 
κατά τη διάρκεια της κατάληψης. Γίνεται 
ξεκάθαρο ότι αυτό που υποστηρίζουν τα 
αγόρια ενώπιον της Εθνικής Φρουράς 
και των υστερικών γονιών τους που τους 
πολιορκούν είναι ο έρωτάς τους για τον 
διευθυντή τους, τον Στρατηγό Boche. Για 
το διακεκριμένο αγόρι τους, τον Ταγμα-
τάρχη Moreland. Για τους αρχηγούς της 
διμοιρίας τους. Ο έρωτας αναμεταξύ τους 
και για τα αγόρια περασμένων χρόνων 
που πέρασαν από την Ακαδημία και 
πολέμησαν και πέθαναν για την πατρίδα 
τους. Ο αγορίστικος έρωτας/τιμή πα-
ρουσιάζεται έτσι αρχικά ως ισχυρότερος 
από τις δυνάμεις της οικογένειας και της 
κοινωνίας.

Επιπλέον, όμως, γίνεται ξεκάθαρο 
ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από απλά 



μια υποψία σε αυτόν τον αγορίστικο 
έρωτα. Ο άγαμος γηραιός Στρατηγός που 
εμφύσησε αυτόν τον έρωτα στα αγόρια 
απομακρύνεται, πολύ σωστά, από το 
κάδρο πολύ νωρίς από το τμήμα του 
τοπικού σερίφη  (φαινομενικά για χρήση 
όπλων). Αργότερα, τον αποτελειώνει 
ένα καρδιακό επεισόδιο, αφήνοντας τα 
αγόρια να τιμούν το ένα το άλλο δίχως 
την προβληματική παρουσία του. Αξίζει, 
επίσης, να σημειωθεί ότι η έξοδος του 
Στρατηγού συμβαίνει ενώ προσπαθεί να 
βάλει τέλος σε μια φιλονικία που προκα-
λούν οι ντόπιοι νταήδες που φωνάζουν 
«πούστηδες!» στα αγόρια-στρατιώτες, 

καλλωπισμένα με τις επίσημες στολές 
τους για τον χορό της λήξης του έτους. 
Αυτή είναι και η μόνη σκηνή που κάνουν 
την εμφάνισή τους κορίτσια, σεμνότυφα 
άλλοθι στα μπράτσα των αγοριών που 
παρακολουθούν τον χορό (οι μόνες 
άλλες γυναίκες που βλέπουμε στην 
ταινία είναι τρελαμένες μανάδες που 
προσπαθούν να πείσουν τους γιους τους 
να παρατήσουν την κατάληψη και να 
επιστρέψουν σπίτι).

Αλλά, με τον Στρατηγό να έχει πεθά-
νει, η απόλυτη αφοσίωση του Moreland 
προς αυτόν απλά αυξάνεται: «Ένιωθα 
προνομιούχος με την παρουσία του» 
αναστενάζει. Ο φιλαράκος και συγκάτοι-

κος του Moreland, ο Dyer (Sean Penn) 
αρχίζει να υποψιάζεται κάτι παράξενο και 
εκφράζει τη δυσφορία του ακροατηρίου 
όταν κατηγορεί τον Moreland και τον 
Boche ότι είχαν επενδύσει σε ένα ρο-
μαντικό όνειρο για την Ακαδημία, «τόσο 
ζεστό όσο και δυο σκαθάρια που γαμιού-
νται!» Τα αναπόφευκτα γρονθοκοπήματα 
που ακολουθούν αυτήν την κατηγορία 
είναι σχεδιασμένα για να διαλύσουν τον 
φόβο μας ότι ο έρωτας έχει ονομασθεί. 
Ειρωνικά, πρόκειται στην πραγματι-
κότητα για ένα ερωτικό καβγαδάκι: η 
σχέση μεταξύ Moreland και Dyer είναι 
η κεντρική ερωτική ιστορία της ταινίας, 

ακόμα κι αν ο Moreland κρέμεται από τον 
Boche. Η αφοσίωση του Moreland στον 
Boche κωδικοποιείται ως κουήρ, ούτως 
ώστε να χυθεί «φυσικό» και «υγιές» φως 
στη σχέση του με τον Dyer. Ο Dyer είναι 
επίσης η φωνή της λογικής, που ανθί-
σταται εξαρχής στην κατάληψη, αλλά δεν 
αδράχνει την ευκαιρία να φύγει εξαιτίας 
της σχέσης «τιμής» με το φιλαράκι του 
και τον Αρχηγό. Ο Moreland αγνοεί τις 
ικεσίες του Dyer να λήξει την πολιορκία/
να τον αγαπήσει και προτιμά να παρα-
κολουθεί παλιές home movies με τον 
Στρατηγό.

Ο θάνατος ενός νεαρού δόκιμου 
οδηγεί σε μια δακρύβρεχτη σκηνή μετα-

ξύ του Dyer και του Moreland στην οποία 
ο Moreland εγκαταλείπει τη μνήμη του 
Boche και επιλέγει αντί αυτού τον Dyer, 
ακυρώνοντας την κατάληψη. Αλλά πριν 
μπορέσει να γίνει εφικτή η παράδοση και 
να ολοκληρωθεί ο γάμος Dyer/Moreland, 
ένας επιθετικός/ψυχάκιας χαρακτήρας 
που τον υποδύεται ο Tom Cruise γαζώνει 
τον κόσμο? με ένα βαρύ πολυβόλο από 
τον δεύτερο όροφο της Ακαδημίας. Ο 
Moreland τρέχει να τον σταματήσει, αλλά 
και οι δύο πεθαίνουν σε ένα χαλάζι από 
σφαίρες, ενώπιον του Dyer. Μέσα σε 
μια ικανοποιητική ριπή πυρός, τα κουήρ 
άγχη του ακροατηρίου διαγράφονται: 
ο Cruise, ο δόκιμος με έναν ύποπτο 
ενθουσιασμό για το bodybuilding και 
άνετα αυτός με τα πιο κοντοκουρεμένα 
μαλλιά στην Ακαδημία, και ο Moreland, 
του οποίου ο ιδιαίτερος έρωτας για τον 
Boche οδήγησε σε αυτή την εξέγερ-
ση ενάντια στην οικογενειακή ζωή. Η 
ισορροπία αποκαθίσταται, αφότου η 
διατάραξή της επέτρεψε στο ακροατήριο 
να απολαύσει την έκφραση του κουήρ 
έρωτα.

Η ταινία τελειώνει με τον Dyer να 
κλαίει πάνω από το σώμα του νεκρού φί-
λου του και να μεταφέρει το πτώμα του, 
στηριγμένο στα προτεταμένα μπράτσα 
του, ο Αχιλλέας μεταφέρει τον Πάτροκλο, 
έξω από την είσοδο της Ακαδημίας – ο 
μόνος τρόπος που ο έρωτάς τους θα 
μπορούσε να εισέλθει στον πολιτικό 
κόσμο.

Το Stand By Me (1986) που σκηνο-
θέτησε ο Rob Reiner, είναι μια ακό-
μα πολεμική ιστορία με φιλαράκια 

που εκτυλίσσεται εν καιρώ ειρήνης, αυτή 
τη φορά μεταμφιεσμένη ως νοσταλγία 
για τις τελετές ενηλικίωσης της παιδικής 
ηλικίας. Αυτή η απάτη, στην πραγματικό-
τητα, καταδεικνύει τη θέση των πολεμι-
κών ταινιών με φιλαράκια ως «κείμενο 
της αρρενωπότητας» και τον τρόπο με 
τον οποίο τείνουν να είναι περί αντρών 
που ονειρεύονται να είναι αγόρια ξανά. 

Τέσσερα δωδεκάχρονα αγόρια προσπα-
θούν πάρα πολύ σκληρά να είναι άντρες 
και να ξεχωρίσουν τους εαυτούς του από 
«κοριτσίστικα» πράγματα (το «pussy» 
είναι η χειρότερη βρισιά στο λεξιλόγιό 
τους – ένα λεξιλόγιο που παραδόξως 
δεν δείχνει να φτάνει στο «πούστης»). Ο 
«εχθρός» είναι μια ομάδα από μεγαλύ-
τερα αγόρια που τους ταπεινώνουν και 
τους αποκαλούν «κορίτσια». Όπως και σε 
πολλές πολεμικές ταινίες, «το θηλυκό» 
είναι καθαρά μια συμβολική παρουσία, 
μια προβληματική παρουσία στα αγόρια. 
Δεν υπάρχουν ορατά κορίτσια πουθενά. 
Ακόμα και τα μεγαλύτερα αγόρια που 
μιλούν για κορίτσια και για αυτά που 
κάνουν μαζί τους, βασικά δεν είναι ποτέ 
ορατά με κανέναν άλλον παρά με τους 
άντρες φίλους τους. Αυτή η «απόμακρη 
εποχή» των 50’s στην οποία τοποθετείται 
η ταινία είναι το άλλοθι για όλη αυτή την 
ομοκοινωνικότητα: το παρελθόν – ιδι-
αίτερα η νοσταλγική εκδοχή του – είναι 
τόσο «άλλο» όσο ο καιρός του πολέμου.

Και ακριβώς όπως ο πόλεμος παρέ-
χει ένα πρόσχημα για τη διαφυγή από τις 
γυναίκες και την αναζήτηση της συ-
ντροφιάς των αντρών, κάτι να «κάνεις» 
με τα άλλα αγόρια, έτσι και το Stand By 
Me προσφέρει μια κοινή εργασία για τα 
αγόρια: ένα ταξίδι για να δουν το πτώμα 
ενός νεαρού αγοριού που έχουν ακούσει 
ότι κείτεται δίπλα σε μια σιδηροδρομική 
γραμμή. Το σενάριο είναι στην πραγμα-
τικότητα η ίδια η απόσταξη του θέματος 
της πολεμικής ταινίας με φιλαράκια: η 
εγκατάλειψη της οικίας και του «θηλυ-
κού», ώστε να είσαι με τα φιλαράκια σου 
και να κοιτάξεις τον θάνατο κατάματα. Τα 
ίδια τα αγόρια, ζώντας στη σκιά του Δεύ-
τερου Παγκόσμιου Πολέμου στον οποίον 
υπηρέτησαν οι πατεράδες τους, είναι 
πολύ πρόθυμα να παίξουν την πολεμική 
φύση του «μεγάλου άθλου» τους.

Γίνεται ξεκάθαρο ότι ο αφηγητής, ο 
Gordie (Whil Wheaton), και ο Chris (River 
Phoenix) αγαπούν ο ένας τον άλλον πάρα 
πολύ. Αλλά, κατά την κλασική παράδοση 



της πολεμικής ταινίας, αυτή η τρυφερό-
τητα δεν μπορεί να εκφραστεί σωματικά 
μέχρι να πλησιάσουν τον θάνατο με τη 
μορφή του πτώματος του αγοριού. Ο 
Gordie καταρρέει με κλάματα και φωνά-
ζει «Θα έπρεπε να ήμουν εγώ!» Η έξαψή 
του να δει το πτώμα είναι μια έξαψη να 
αντιμετωπίσει τον θάνατο του μεγαλύτε-
ρου αδερφού του. Κάνοντας φλάσμπακ 
έχουμε αντικρίσει αυτόν τον αδερφό 
ως εξόχως όμορφο και εκπληκτικά 
συναισθηματικό απέναντι στον Gordie, 
ζητώντας αγκαλιές και δείχνοντας ένα 
ενδιαφέρον για τη ζωή του τέτοιο που οι 
γονείς του αποτυγχάνουν να δείξουν.

Δεν υπάρχει τέτοιος αδερφός – ούτε 
καν στο Hollywood. Αυτό είναι το όνειρο 
ενός μεγαλύτερου αγοριού-εραστή που 
καθίσταται εφικτό, γιατί είναι απλά αυτό, 
ένα όνειρο: ο αδερφός του είναι νεκρός 
πριν καν ξεκινήσει η ταινία. Το μοτίβο του 
«αδερφού» παίζεται ξανά και ξανά στη 
διάρκεια της ταινίας σε αντιπαράθεση με 
το μοτίβο του «πατέρα». Τα αγόρια έχουν 
λόγο να μισούν τους πατεράδες τους που 
είναι αλκοολικοί (Chris), βίαιοι (Teddy) ή 
μνησίκακοι (Gordie). Η αγορίστικη, αδερ-
φική αγάπη προσφέρεται ως μια πιο ελ-
κυστική εναλλακτική στην απογοήτευση 
της πατρικής αγάπης. Ο Chris, προσπα-
θώντας να παρηγορήσει τον Gordie που 
υποφέρει από τη βλαβερή μεταχείριση εκ 
μέρους του πατέρα του, λέει, «Αν ήμουν 
ο πατέρας σου, τα πράγματα θα ήταν 
διαφορετικά».

Δίπλα στο συμβολικό πτώμα του 
αδερφού του, ο Gordie θρηνεί και 
αγκαλιάζεται από το φιλαράκι του τον 
Chris. Τα μεγαλύτερα αγόρια υποχρε-
ωτικά κάνουν μια εμφάνιση, έτσι ώστε 
ο Gordie να μπορέσει να τους τρομάξει 
και να περάσει το «τεστ» κραδαίνοντας 
ένα τεράστιο πιστόλι που έχει φέρει μαζί 
του, τρομάζοντάς τους και περνώντας 
το «τεστ»: έχει ξεπεράσει το άγχος του 
ευνουχισμού, άφησε τον αδερφό του και 
τη θηλυκή προσκόλληση σε αυτόν να 
φύγουν και απέδειξε τον ανδρισμό του.

Ο υπαινιγμός ότι αυτά τα αγόρια 
έχουν ένα κουήρ πάθος μεταξύ τους 
είναι σφραγισμένος ερμητικά στο πα-
ρελθόν μέσω της τελευταίας σκηνής. 
Ο αφηγητής Gordie είναι τώρα ένας 
μεσήλικας συγγραφέας που πληκτρολο-
γεί αυτήν την ανάμνηση σε έναν επεξερ-
γαστή κειμένου. Μαθαίνουμε ότι ο Chris 
είναι νεκρός, σκοτώθηκε σε «έναν καβγά 
σε φαστφουντάδικο που προσπάθησε 
να σταματήσει» – ένας καυστικά ηρωι-
κός, και κυριολεκτικά βολικός θάνατος. 
Ο τρόμος και η βία του («μαχαιρωμέ-
νος στον λαιμό») προκαλεί, αλλά είναι 
συνεπής  με τον θάνατο που βλέπουμε 
στα «πολεμικά φιλαράκια»: ο Gordie 
έχει εξέλθει της Ακαδημίας Bunker Hill 
με τον Chris στα μπράτσα του. Παρά 
την εκμετάλλευση από την ταινία της 
ομοερωτικής αδερφικής αγάπης και τη 
συμπονετική αντιπαράθεσή της με αυτή 
«των πατεράδων», η οικογενειακή ζωή 
νικάει, το ομοερωτικό προσπερνάται από 
τον χρόνο: ο Chris είναι νεκρός και ο 
Gordie έχει γίνει ο ίδιος πατέρας.

Εγκατεστημένος πλέον με ασφάλεια 
στο ετεροφυλοφιλικό παρόν, ο Gordie 
έχει την άνεση για μια ονειροπόληση 
του αγορίστικου παρελθόντος του (που 
είναι αυτό για το οποίο πρόκειται, σε όλη 
την ταινία): «Παρόλο που έχουν περάσει 
δέκα χρόνια από τότε που είδα τον Chris, 
θα μου λείπει για πάντα», γράφει. «Ποτέ 
δεν είχα φίλους σαν κι αυτούς που είχα 
όταν ήμουν δώδεκα», προσθέτει, πλέο-
ντας λιγάκι κόντρα στον άνεμο. Βιαστικά 
αναπληρώνει βρίζοντας και πηγαίνοντας 
από το προσωπικό στο γενικό: «Θεέ μου, 
και ποιος έχει!»

ΤΑ πΙΟ ΟΜΟΡφΑ ΑυΤΟΚΟλληΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ πΙΟ ΟΜΟΡφΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΕΙνΑΙ ΤΑ ξΕσΚΙσΜΕνΑ





DO YOU LOVE ME

LIKE I DO LOVE YOU?



ΑΣΕ 
ΤΟ ΚΑΚΟ 
ΝΑ ΜΠΕΙ

Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Θάνατος είναι οι κάργιες που χτυπιούνται
στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια, 
θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται
καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.

Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι, 
με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους, 
ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα,
ο ήλιος, θάνατος μες στους θανάτους.

Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει,
για να ζυγίσει μια «ελλειπή» μερίδα, 
θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι
κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα.

Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης.
Την Κυριακή θ’ ακούσουμε τη μπάντα.
Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης, 
πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.

Περπατώντας αργά στην προκυμαία,
«Υπάρχω;» λες, κι ύστερα «Δεν υπάρχεις!».
Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία.
Ίσως έρχεται ο κύριος Νομάρχης.

Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους
αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία…
Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους, 
θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία.



Ο 
πατέρας μου άρχισε να ρωτάει δεξιά κι αριστερά. 
Δεν του πήρε και πολύ να μάθει τα κουτσομπολιά. 
Ένα απόγευμα με πήγε βόλτα με το αμάξι του. 

Μου έδειξε το εργοστάσιο στο οποίο δούλεψε για πρώτη 
φορά αφού έφτασε στη Μελβούρνη, με πήγε στην παραλία 
και, καθισμένοι δίπλα δίπλα στο φαρδύ, ταπετσαρισμένο 
με βινύλιο, κάθισμα της Πλύμουθ του, παρακολουθούσαμε 
τα κυματάκια να σκάνε στην απέραντη παραλία της Σαιντ 
Κίλντα. Θυμάμαι ότι είχε βάλει Σαββόπουλο στο κασετό-
φωνο κι ότι τα ρούχα του μύριζαν μαριχουάνα.

– Πόσο συχνά βλέπεις τον σινιόρ Μπρούνο Παρλοβέκιο; 
Θυμάμαι ότι του ζήτησα τσιγάρο.

– Σου αρέσει το σεξ μαζί του ή το κάνεις για λεφτά; Δε 
θυμάμαι τι του απάντησα.

– Είσαι αδερφή;
– Ναι. Σ’ αυτό απάντησα σίγουρα ναι.
Θυμάμαι ότι τότε άναψε τσιγάρο, αγκάλιασε το τιμόνι 

και κοίταξε έξω τη θάλασσα.
– Να μην το κάνεις ποτέ για λεφτά, εντάξει; Μου το 

υπόσχεσαι; Νομίζω πως κατένευσα.
– Άμα σου βγει το όνομα ότι ψωνίζεσαι, χάθηκες. Κα-

τάλαβες; Νομίζω πως κατένευσα ξανά.
– Σε ζηλεύω, Ισαάκ. Μακάρι να μου χάριζε κι εμένα ο 

Θεός την αγάπη για τον πούτσο αντί να με καταδίκαζε στην 
επιθυμία για μουνί. Σε ζηλεύω. Ελευθερία να μην έχεις να 
σκέφτεσαι οικογένεια. Μπορείς να κάνεις τα πάντα – να το 
θυμάσαι αυτό, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις.

Και μ’ έκανε σκνίπα στο μεθύσι εκείνο το βράδυ.

Ο πατέρας μου ήταν αυτός που με σύστησε στον πρώτο μου 
έρωτα. Ο Πωλ Ρίκκο ήταν σαράντα ενός, παντρεμένος, με 
δύο παιδιά, ένα εκ των οποίων ήταν μόνο μερικές τάξεις μι-
κρότερο από μένα στο σχολείο. Σε αντίθεση, όμως, με τον 
σινιόρ Μπρούνο, ο Πωλ Ρίκκο ήταν όμορφος και δυνατός το 
σώμα του ήταν τόσο όμορφο, που ήθελα να τυλιχτώ γύρω 
του και να χαθώ μέσα του. Τον θεωρούσα τον πιο αρρενωπό 
άντρα  που είχα δει ποτέ. Το δέρμα του ήταν σκληρό, το 
πρόσωπό του μακρόστενο και τα πόδια του γεροδεμένα και 

τριχωτά. Δεν τον έχω σε καμία φωτογραφία, οπότε βασί-
ζομαι μόνο στη μνήμη μου. Ο χοντρός του πούτσος ήταν 
σκούρος, και το πετσάκι του μακρύ και ελαστικό. Είχε μια 
κρεατοελιά στον αριστερό του ώμο, ένα χρυσό μπροστινό δό-
ντι. Κάπνιζε Benson & Hedges κι  έπινε μπίρα Melbourne 
Bitter. Εκείνη την εποχή ήμουν έτοιμος να κάνω τα πάντα 
για τον Πωλ Ρίκκο. Ήμουν έτοιμος να κόψω και το πουλί 
μου ακόμα και να γίνω κορίτσι, αν μου το ζητούσε.

Ο πατέρας μου κι ο Πωλ έκαναν παρέα με κάποιον 
Τάσο και τη γυναίκα του, την Αθηνά, οι οποίοι είχαν ένα 
κατάστημα στο κέντρο, που πουλούσε χάρτινες διακοσμη-
τικές βάσεις για γλυκά, λευκά είδη και διάφορα μπιχλι-
μπίδια για γάμους. Τα ράφια ήταν σκονισμένα και το μα-
γαζί μύριζε πάντοτε τσιγαρίλα. Η αδερφή μου ορκιζόταν 
ότι είχε δει έναν αρουραίο να τρέχει στο βρόμικο, ξύλινο 
πάτωμα, κι από τότε εκείνη κι η μαμά μου αρνιούνταν να 
πατήσουν το πόδι τους στο μαγαζί. Ο Τάσος κι η Αθηνά 
έμεναν μερικά τετράγωνα νοτιότερα απ’ το δικό μας σπίτι 
και, τις Κυριακές, ο μπαμπάς μάς πήγαινε, εμένα και τη 
Σόφι, να παίξουμε μαζί με τα παιδιά τους. Παίζαμε κρίκετ 
ή ποδόσφαιρο, Μονόπολη ή Τουίστερ, ενώ στο γκαράζ μια 
ομάδα αντρών καταπιανόταν με κάποια βρομοδουλειά. Μια 
φορά τούς κατασκόπευσα. Μέσα από ένα κενό στις βρόμικες 
γρίλιες, παρακολούθησα τους άντρες ν’ αποσυναρμολογούν 
ρολόγια. Τα ρολόγια είχαν μεγάλες προ σόψεις και μπαρόκ, 
πλαστικές θήκες, οι οποίες ήταν βαμμένες με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μοιάζουν φτιαγμένες από κόκκινο ξύλο. Οι άντρες  
έβγαζαν μικρά πακέτα  απ’ το εσωτερικό των ρολογιών, 
βίδωναν και πάλι τις προσόψεις και τις θήκες, έπιναν κρασί, 
κάπνιζαν και γελούσαν. Θα πρέπει να ήταν καλοκαίρι. Ο 
Πωλ φορούσε εφαρμοστή φανέλα και καθόταν σ’ ένα σκαμπό 
με την πλάτη του γυρισμένη σε μένα. Πρόσεξα την τούφα 
από μαύρες τρίχες που πετάγονταν κάτω απ’ τις μουσκε-
μένες μασχάλες του. Ο πατέρας μου, που καθόταν απέναντι 
απ’ τον Πωλ, σήκωσε το βλέμμα του και κατασκόπευσε το 
εκστατικό πρόσωπό μου.

–Τι κοιτάς, βρε διάολε;
Ο Πωλ γύρισε. Χαμογελούσε. Ακόμα ονειρεύομαι εκεί-

νο το χαμόγελο.

ΠΩΣ ΠΟΥΣΤΕΨΑ

Μελβούρνη, 1973



ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ:

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΣΑΣ

Πούστηδες

Την ιστορία που θα σας πω μου την είπε ένας σύντροφος που έκανε φυλακή στην 
Κέρκυρα.

Σαν πολιτικός κρατούμενος, παρατηρούσε την ιδιότυπη ιεραρχία που είχαν 
μεταξύ τους οι ποινικοί – ότι δηλαδή υπήρχε ένας αρχηγός και γύρω από αυτόν 
αναπτύσσονταν τα πρωτοπαλίκαρά του. Κουμάντο στη φυλακή έκανε αυτός και, 
κατά δεύτερο λόγο, αυτοί.

Μια μέρα φέρανε στα κελιά έναν καινούριο, έναν νεαρό, όμορφο άντρα γύρω 
στα 23. Δεν πέρασε πολλή ώρα κι εμφανίστηκε ο αρχηγός με την κουστωδία του, 
τον πλησίασε και του είπε με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση ότι αυτό το βράδυ 
τον περιμένει στο κελί του να πέσει γαμήσι. Πράγματι, κακήν κακώς, το βράδυ ο 
23χρονος εμφανίστηκε στο κελί του αρχηγού. Εκεί, ενώπιον όλων των πρωτοπα-
λίκαρων, ο αρχηγός στήθηκε στα τέσσερα, κατέβασε τα βρακιά του κι έκανε νόημα. 
Αμήχανα στην αρχή, ο νεαρός καβάλησε τον αρχηγό και σύντομα πήρε φόρα, 
ανέβαζε ρυθμό, τον γαμούσε κανονικά, τον τάπωνε από πίσω και την ώρα που τον 
έχυνε φώναξε ένα θριαμβευτικό «Πάρ’ τα, πούστη!»

Τι ήταν να το πει; Αμέσως τα πρωτοπαλίκαρα σηκώθηκαν και τον κύκλωσαν. «Τι 
είπες, ρε, του αρχηγού;» ρωτήξανε, με βλέμμα που έδειχνε ότι τώρα την είχε βάψει. 
Μα στο μεταξύ, ο αρχηγός είχε μαζέψει τα χάλια του και τα παντελόνια του, είχε 
σηκωθεί από το πάτωμα και είχε μπει ανάμεσά τους: «Αφήστε τον, ρε, είπε αυτό που 
περίμενα ν’ ακούσω».

Ανταπόκριση κρατούμενου συντρόφου 
από τις φυλακές Κέρκυρας



DO ANDROIDS 
DREAM OF 

ELECTRIC SHEEP?

«Εκείνη τη στιγμή», είπε η Άιραν, «όταν είχα σβηστό τον ήχο της Τιβί, βρισκόμουν σε 
διάθεση 382. Μόλις την είχα πληκτρολογήσει. Και παρόλο που άκουγα το κενό διανοητι-
κά, δεν το ένοιωθα. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να είμαι ευγνώμων που αντέχαμε οικο-
νομικά την κατοχή ενός οργάνου διάθεσης Πένφηλντ. Αλλά μετά συνειδητοποίησα πόσο 

ανθυγιεινό ήταν, αισθανόμενη την απουσία ζωής, όχι απλά σε αυτό το κτίριο αλλά παντού, 
και δίχως αντίδραση – με πιάνεις; Φαντάζομαι πως όχι. Αλλά αυτό είθισται να θεωρείται 
σημάδι ψυχικής ασθένειας. Το αποκαλούν ‘απουσία αρμόζοντος συναισθήματος’. Κι έτσι 

άφησα τον ήχο της Τιβί κλειστό και έκατσα στο όργανο διάθεσής μου και πειραματίστηκα.

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΒΡΗΚΑ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ.

FORCED INTO
SOLITUDE
HE HAS FOUND 
HIS NIRVANA

IN BONDAGE
THERE IS

NO CHOICE
ΕΞΩΦΥΛΛΟ «Bladerunner» (1982) • ΞΕΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ «Bladerunner» • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΗΡ ΤΟΞΙΚ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΜΑΣ The Prodigy, «No Good 
(Start the Dance)» • ΜΗΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ Σάκης Ρουβάς • ΔΟΥΛΕΣ Σκηνή από τον «Ύμνο στον Έρωτα» του Jean Genet • ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΗ Η ΨΥΧΗ, ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 
Κολάζ με δικές μου σπασμένες ρετσίνες και υλικό από τον κουήρ συγγραφέα Dennis Cooper • I WAKE UP AND SEE THE FACE OF THE DEVIL Remix κειμένου της Diamanda Galás 
από το «Vena Cava», σκηνή από το «Bladerunner» • ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ Χαοτικό Τέλος • GIFT GIVING Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΩΡΗΣΗΣ Tim Dean, «Unlimited Intimacy, Reflections 
in the Subculture of Barebacking» • ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Χαοτικό Τέλος • ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΞΙΑ Χαοτικό Τέλος • ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΗΘΙΝΟ Χαοτικό Τέλος • I LIKE PUNK AND I LIKE TO 
SUCK DICK Φωτογραφία από συναυλία των Limp Wrist • ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ Χαοτικό Τέλος • ΤΑ ΠΙΟ ΠΙΚΡΑ ΧΑΠΙΑ Dr Joanna Moncrieff , «The Bitterest Pills: The Troubling 
Story of Antipsychotic Drugs» • OSCAR WILDE / ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΣ ΡΟΓΧΟΣ Σκηνές από την ταινία «Άσε το Κακό να Μπει» •  ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ Ανάσα 
Στάχτη, «Επιθανάτιος Κοινωνία» • ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΕΙ ΑΠΟΨΕ Γιώργος Ιωάννου, «Tα Xίλια Δέντρα και άλλα ποιήματα», σκηνή από το «Bladerunner» • ΞΕΒΡΑΚΩΣΟΥ Jean Genet, «Ο 
Καβγατζής της Βρέστης» με ένθετη φωτό από την ταινία «Querelle» • ΝΑ ΜΕ ΛΕΤΕ ΑΠΛΩΣ ΤΖΟ William Burroughs, «Τα Άγρια Αγόρια» • ΕΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ William 
Burroughs, «Ο Τόπος των Νεκρών Δρόμων» • Ο ΕΚΝΟΜΟΣ ΓΚΕΪ. ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟΝ JEAN GENET Leo Bersani, «Homos» με σκηνές από την ταινιάρα του Todd Haynes «Poison» 
• ΩΡΑΙΟ ΤΑΓΙΕΡ Leo Bersani, «Homos» • ΟΤΑΝ ΣΕ ΦΙΛΩ ΚΑΤΙ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ Στίχος του Ντίνου Χριστιανόπουλου σε καρέ από τσόντα των «Eric Videos» • ΕΠΤΑ 
ΚΑΥΤΑ SESSIONS ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Προσαρμογή από το «Queer Art of Failure», Judith Halberstam • WHY GAY SHAME NOW Από τη συλλογή «Gay Shame» 
σε επιμέλεια David Halperin, με καρέ από την ταινία «Poison» • ΕΙΜΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Τρία καρέ από ταινίες του Kenneth Anger • ΗΛΙΘΙΑ ΑΘΩΟΙ Γενιά του Χάους, η φωτό από τη 
συλλογή του συγγραφέα Dennis Cooper • ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ Καρέ από την ταινία «Red Dragon» (2002), σκηνοθεσία Brett Ratner • PRIVATE CLUB Από το queerpunk fanzine 
«Strange Looking Exile» (1993), μεταφράστηκε για πρώτη φορά το 1994 για το zine δύο φίλων μου • ΓΙΑ ΜΙΑ QUEER ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ William Burroughs «Τα Άγρια Αγόρια» • MAD 
LIBERATION Φωτογραφημένο στο στρώμα μου το «Primal Screamer – Ψυχική Ασθένεια, Πρωτογενής Θεραπεία και Πανκ Ροκ» του Nick Blinko • ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΦΙΛΑΡΑΚΟ 
Από το «Male Impersonators – Men performing masculinity» του Mark Simpson • ΠΩΣ ΠΟΥΣΤΕΨΑ Από το «Νεκρή Ευρώπη» του Χρήστου Τσιόλκα • DO ANDROIDS DREAM OF 
ELECTRIC SHEEP? Από το ομώνυμο βιβλίο του Philip K. Dick, οι στίχοι είναι η αρχή του «Born in a Womb, Died in a Tomb» των Christian Death, η κατσαρίδα είναι δώρο από μια 
φίλη μου • ΔΥΟ ΤΣΟΛΙΑ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΟΥΣΑΝ Σάρωση δακτυλογραφημένου ποιήματος στα καλιαρντά (1996), δημοσιεύτηκε στη γκέι εφημερίδα «Ο Πόθος» • TIME TO DIE Δύο 
καρέ από το «Bladerunner», με τη ρέπλικα που θα πεθάνει και τη ρέπλικα που (ίσως) θα ζήσει • Ευχαριστώ τον Μ. για τον απαραίτητο ενθουσιασμό του στα τελειώματα αυτού 
του πρότζεκτ • ΕΜΠΙΣΤΕΨΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΟ ΣΗΜΑΔΙ. • Γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2016–Ιανουάριος 2017, Πλατεία Αντιγονιδών & 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Σταυρούπολη» • Αφιερωμένο στον νεκρό SUBBOY25 που τον ξαναβρίσκω στα πρόσωπα κάποιων ιδιαίτερων αγοριών, ξέρουν αυτά • OH, 
THOSE BEAUTIFUL BOYS • Βαγγέλης+Σπίθας+Πήτερ+Άρης=L.F.E., Ιδομενέας, Φρόσω, Ιφιγενούλι, Seraphic Deviltry, Kellogs, Cloud Architect & Co, Αποθήκη Λουλουδιών, Annie 
A-W, Μηδενιστική Απειρότητα, Κατερίνα (όχι μόνο για τις διορθώσεις), Κοντροσόλ και στην εκπομπή «Τα Κουρέλια» του Ράδιο Ουτοπία 107,7 FM.



Out of the flesh core came this child into the queerness of evil



into the throe of madness into the ugliness of Satan’s breath



ΑΓΝΑ ΝΙΑΤΑ
Μια ταινία του Έκτορα Λυγίζου



13 ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΚΟΣΜΟ

1
Η περηφάνια για την υπηρεσία στο στρατό και η αγάπη για τον 
γάμο και την οικογένεια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσμα-
τος. Κατακτώντας την ψυχή του έθνους, τον στρατό, κερδίζε-
ται εγκυρότητα για τα γαμήλια αιτήματα. Μέσα από τα γαμήλια 
ήθη κατασκευάζεται ένας ακόμη ενθουσιώδης πολίτης-οπλί-
της. Και τα δύο μαζί είναι το νόμισμα της νέας LGBT ηθικής, 
που ισχυρίζεται ότι όλα είναι «απλά» θέμα δικαιωμάτων.

2
Η rainbow σημαία είναι καλή, η εθνική σημαία είναι καλύτερη. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μερικοί θα συγκινούταν ιδιαίτερα 
αν έβλεπαν τη δεύτερη να αντικαθιστά την πρώτη δημόσια στη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

3
Στα pride ανεμίζει η γαλανόλευκη. Έξι F-16 σχηματίζουν τα χρώ-
ματα του ουρανιου τόξου στον ουρανό. Πόση συγκίνηση μπορεί 
πια να αντέξει μια καρδιά εμπρός σε μια πατρίδα που την επιθυμεί;

4
Ο γάμος δεν είναι ένα δικαίωμα ούτε μια δυνατότητα. Είναι η 
κατάληξη μιας πορείας της πολιτικής που θεωρεί ότι η ομο-
φυλοφιλία δεν είναι παρά μία ακόμα κατηγορία προς απομυ-
θοποίηση. Είναι το προϊόν δεκαετιών πλασαρίσματος κίβδη-
λων συναισθημάτων, υποταγής και οικειοποίησης της νόρμας, 
είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει καταληπτό το ακατάληπτο. 
Επιτέλους οι ομοφυλόφιλοι διαθέτουν τουλάχιστον μία έγκυρη 
επιθυμία και μάλιστα την πιο σημαντική.

5
Σε αυτές που αιτούνται παραχώρηση ελέγχου για να μας πα-
ρέχουν, με έγνοια, περισσότερη ασφάλεια, απαντάμε με λιγό-
τερη ορατότητα και μεγαλύτερη διάθεση για ελευθερία.

6
Το LGBT κίνημα βυζαίνει κρατική ηθική και ευτυχία.

7
Το βράδυ που ψηφίστηκε ο νόμος για τη συμβίωση στη βουλή 
υπήρχε πολύ μεγάλη συγκίνηση: Φτιάχτηκαν μερικοί Έλληνες 
ακόμα.

8
Ακόμα κι αν δεν μπορούμε, ακόμα κι αν δεν το επιθυμούμε, 
είμαστε όλοι ήδη εν δυνάμει παντρεμένοι. Ο γάμος είναι το 
πρώτο και ουσιαστικότερο κοινό σημείο με τους στρέητ. Για 
πρώτη φορά είμαστε καταληπτοί, είναι ορατές οι μύχιες επι-
θυμίες μας και μοιραζόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό για αυτές. 
Για αυτή την είσοδό μας στην αρένα του τι σημαίνει πολιτικά 
και κοινωνικά θεμιτό, έχουμε δεχτεί πολλά συγχαρητήρια. 
Ακόμα κι από χρυσαυγίτες.

9
Όλοι οι ήρωές μου στο σινεμά ήταν γυναίκες. 
Όλες οι ηρωίδες μου στα βιβλία ήταν άντρες.

10
Μου είπανε ότι ο κώλος δεν ενώνει. Με βάλανε στο ίδιο πάρκο 
να ψωνίζομαι με έναν παπά κι έναν μπάτσο και χασκογέλασαν 
με το οξύμωρο. Μωρός είναι αυτός που αναζητά ή εκβιάζει 
την καταπίεση της ένωσης μέσα από τις ιδιότητες του Ανθρώ-
που. Μωρός είναι αυτός που φαντασιώνεται κοινότητες μέσα 
από Ανθρώπινες ιδεολογίες.

11
Ο κώλος δεν ενώνει.
Η πούτσα όμως;

12
Είμαστε εδώ για να καταστρέψουμε κι όχι να χτίσουμε.

13
Πούστης κανείς, όλοι γενήκανε κουήρ. 
Έτσι όπως τους φωνάζανε στο χωριό τους.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Και αρχίζει ο εφιάλτης/ Κι είν’ ένας εφιάλτης
Είναι σεξουαλικός / Είν’ ένας εφιάλτης

Καραδοκεί στη γωνιά / Με γράμματα, σάρκα και οστά
Καραδοκεί στη γωνιά / Για μένα και για σένα

Γιατί το ξέρει πως αγαπιόμαστε / Και εμείς ξεκινάμε μαζί μωρό μου,
Γιατί στα αλήθεια δεν αγαπιόμαστε / Και εμείς ξεκινάμε μαζί…για τον εφιάλτη

Να, να, να όμως που…

 Ένα ξερό γαμήσι Θα γέμιζε τη νύχτα μου 
Ένα ξερό γαμήσι / Ξέρεις κάτι;

Ξενερώνω άγρια μωρό μου / Και αυτό αρχίζει και δε μου αρέσει καθόλου…

Γαμήσια…ξέρεις…τα γαμήσια κάποτε αγόρι μου καταντούνε ποιοτικά
Όταν το βράδυ είσαι μόνος και ερωτεύεσαι / Το είδωλό σου στον καθρέπτη

Τότε τα γαμήσια μάνα μου… καταντούνε ποιοτικά

Ίσως…γιατί τότε το ξέρεις, / Πως αρχίζεις και γίνεσαι / Ο εαυτός σου

Καθώς αλλάζουν τα αισθήματά μου / Αλλάζει και ο τρόπος που κάνω έρωτα μωρό μου.
Ο τρόπος που παίζω τη μουσική μου / Και όταν αγάπη μου ξεκινώ / Ιδιαίτερα, όταν…

Ένα ξερό γαμήσι Θα γέμιζε τη νύχτα μου, / Ένα ξερό γαμήσι / Ξέρεις κάτι;
Ξενερώνω άγρια μωρό μου / Και αυτό αρχίζει και δε μου αρέσει καθόλου…



TIME TO DIE…


