Φεμινιζηικές πρακηικές σπεράζπιζες ηες δωής από ηον ιζπανόθωνο κόζμο μέτρι ηεν Ελλάδα
Καηερίνα Σεργίδοσ
Γηαηί θεκηληζηηθέο; Πξώηα από όια γηαηί νη θεκηληζκνί, κε ηηο ζεσξίεο, ηελ θνπιηνύξα θαη ηηο
πξαθηηθέο ηνπο δεκηνύξγεζαλ ην ιεμηιόγην πνπ ζε κεγάιν βαζκό ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
ζπδεηήζνπκε γηα ην θαηλόκελν ησλ γπλαηθνθηνληώλ. Επίζεο γηαηί νη θεκηληζκνί άλνημαλ ηε
δπλαηόηεηα γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα απηή ηε δηαδξνκή «από ην δξόκν ζην λόκν» πνπ ήδε έρεη
αξρίζεη θαη ραξάζζεηαη θαη πνπ ηόζν εύζηνρα δόζεθε σο ηίηινο ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ
ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηε Δηνηίκα θαη ηελ ΕΦΣΥΝ.
Επηιέγσ λα δώζσ έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηνπο ιόγνπο ππεξάζπηζεο ηεο δσήο όπσο ζα
πξνζπαζήζσ λα πεξηγξάςσ ζηε ζπλέρεηα, ππνζηεξίδνληαο όηη ηα θηλήκαηα ελάληηα ζηηο
γπλαηθνθηνλίεο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δίλνπλ ρώξν ζην ζξήλν, ραξαθηεξίδνληαη από κηα βαζηά
ζπιινγηθή επηζπκία λα κηιήζνπλ γηα ηηο δσληαλέο θνηλόηεηεο γπλαηθώλ, απηέο πνπ πξνζηαηεύνπλ ε
κία ηελ άιιε, απηέο πνπ δεηνύλ δηθαηνζύλε. Επηιέγνπλ ηειηθά λα κηιήζνπλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο
δσήο, αξλνύκελεο λα απνδερηνύλ ηελ απνπζία ησλ δνινθνλεκέλσλ γπλαηθώλ.
Ο ηόπνο από ηνλ νπνίν μεθηλνύλ απηνί νη ιόγνη θαη απηέο νη πξαθηηθέο είλαη ν ηζπαλόθσλνο θόζκνο
θαη ζπγθεθξηκέλα ε Λαηηληθή Ακεξηθή. Ταμηδεύνπλ όκσο θαη ζηελ Επξώπε, πξώηα ζην Θζπαληθό
Κξάηνο ιόγσ ησλ ηζρπξώλ πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ δεζκώλ κε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη
θαηνξζώλνπλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ Ειιάδα, εκπλένληάο καο. Δελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ ε
Λαηηληθή Ακεξηθή κε θέληξν ηελ Αξγεληηλή αιιά θαη ην Θζπαληθό Κξάηνο απνηεινύλ πνιηηηθά
εξγαζηήξηα ελόο λένπ καδηθνύ θαη ιατθνύ ζπκπεξηιεπηηθνύ θεκηληζκνύ θαη καο πξνζθέξνπλ θάπνηεο
πξνηάζεηο γηα ην πώο λα πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα από θηλεκαηηθή ζθνπηά.
Ούηε μια λιγόηερε
Μηιώληαο γηα ηνλ ηζπαλόθσλν θόζκν δελ κπνξνύκε παξά λα θάλνπκε ιόγν γηα ην θίλεκα
θαηαγγειίαο ησλ γπλαηθνθηνληώλ, Ni una Menos πνπ εκθαλίδεηαη ην 2015 ζηελ Αξγεληηλή θαη πνπ
ζηα ειιεληθά κεηαθξάζηεθε σο Ούηε μια λιγόηερη. Απηό ην θίλεκα πνπ απέθηεζε γξήγνξα, δηεζλή
ραξαθηήξα δελ πξέπεη λα εηδσζεί σο κηα ζεηξά ζηηγκηόηππσλ ή σο κηα θαιή ηδέα πνπ είραλ θάπνηεο
αθηηβίζηξηεο. Κάζε ζύλζεκα έρεη κηα ηζηνξία. Πίζσ από ην Ni una Menos ινηπόλ ππάξρεη κηα ηέηνηα
ζεκαληηθή ηεο νπνίαο ην λήκα εληνπίδνπκε ζην Μεμηθό θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πόιε Φνπάξεο, ηελ
πόιε ζαλάηνπ όπσο νλνκάζηεθε, όπνπ αλάκεζα ζην 1993-2005, ηα ρξόληα ηεο άγξηαο
λενθηιειεύζεξεο αλάπηπμεο, πάλσ από 370 γπλαίθεο δνινθνλήζεθαλ.
Οη πεξηζζόηεξεο ήηαλ θησρέο, εξγάηξηεο ζηα Μαθηιαδόξαο, ζηα εξγνζηάζηα ζπλαξκνιόγεζεο πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ θαηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο κε ηηο ΗΠΑ, πεξηνρή ζηελ νπνία επηθξαηνύλ
ζπλζήθεο δνύγθιαο, αλύπαξθηνη θόξνη, αζηπλνκηθή απζαηξεζία. Τν κνηίβν γλσζηό.. Γπλαίθεο πνπ
εμαθαλίδνληαλ ζηε δηαδξνκή αλάκεζα ζην ζπίηη θαη ηελ εξγαζία, κηα δηαδξνκή ζηελ νπνία δελ
ππήξραλ κέζα κεηαθνξάο-ιόγσ ηεο αλππαξμίαο θνηλσληθνύ θξάηνπο- θαη πνπ ιίγα 24σξα αξγόηεξα
εληνπίδνληαλ βαζαληζκέλεο, βηαζκέλεο, δνινθνλεκέλεο από νηθεία πξόζσπα, αζηπλνκηθνύο,
εθβηαζηέο θαη κέιε ζπκκνξηώλ. Σην ζεκείν κάιηζηα πνπ βξέζεθαλ νθηώ ζώκαηα γπλαηθώλ ην 1996,
ζήκεξα, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζπκβνιηθό λεθξνηαθείν κε κσβ ζηαπξνύο. Μηιώληαο γηα ηελ πόιε
Φνπάξεο δελ κπνξνύκε παξά λα ζπκεζνύκε ηε κεμηθάλα πνηήηξηα Σνπζάλα Τζάβεο πνπ ην 1995 ζε
έλα πνίεκα ηεο έγξαςε ηνλ ζηίρν «Ούηε κηα λεθξή αθόκα» γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηηο

δνινθνλεκέλεο ζηελ πόιε Φνπάξεο. Τν 2011 κεηά ηε δνινθνλία ηεο κεμηθάλαο πνηήηξηαο, ε θξάζε
ηεο κεηαηξάπεθε ζε θεκηληζηηθό ζύκβνιν.
Μεζνιάβεζαλ πνιιά πεξηζηαηηθά ελδηάκεζα όκσο ην νύηε κηα λεθξή αθόκα ην ζπλαληάκε πάιη
θάπσο παξαιιαγκέλν ζηηο 3 Θνπλίνπ ηνπ 2015, σο Ούηε κηα ιηγόηεξε. Απηή είλαη θαη ε εκεξνκελία
γέλλεζεο ηνπ θηλήκαηνο Ni una menos πνπ ζπγθιόληζε ηελ Αξγεληηλή, θαη πνπ αλαπηύρζεθε ξαγδαία
κεηά ηε δνινθνλία ηεο 14ρξνλεο Τζηάξα Παέδ πνπ βξέζεθε ζακκέλε θάησ από ην ζπίηη ηνπ
ζπληξόθνπ ηεο. Τελ επόκελε ρξνληά ππήξμε λέν θάιεζκα ζε θηλεηνπνηήζεηο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ
ζπλζήκαηνο «Μαο ζέινπκε δσληαλέο». Τν θίλεκα θάιεζε ζηελ πξώηε παλεζληθή θεκηληζηηθή
απεξγία ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2016 κεηά ηε δνινθνλία ηεο Λνπζία Πέξεο. Είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην
θίλεκα εμαπιώζεθε ζε όιε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή-ζπκίδνπκε όηη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή κηα γπλαίθα
δνινθνλείηαη θάζε δύν ώξεο- θαη ηαμίδεςε κέρξη ηελ Θζπαλία. Σην Θζπαληθό Κξάηνο ην θίλεκα
εθθξάδεηαη κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά αλ θαη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνλ
ιαηηλνακεξηθάληθν θόζκν θαη απηή είλαη όηη νη θηλεκαηηθέο δηαδηθαζίεο εληζρύνληαη ζεκαληηθά από
ηηο δεκνηηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο δήκνπο αιιαγήο κε ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο.
Θα αναθέρω εν ζσνηομία κάποια βαζικά ταρακηεριζηικά ηοσ κινήμαηος Ni una menos ζηε
Λαηινική Αμερική και ζηο Ιζπανικό Κράηος ηα οποία μπορεί να αποηελέζοσν ηο ένασζμα για να
εμπνεσζηούμε και να ζκεθηούμε ηεν ελλενική περίπηωζε.
●
Σεκείσζα ήδε όηη έρνπκε ην πέξαζκα από ην ζύλζεκα «νύηε κηα λεθξή αθόκα» ζην
«Ούηε κηα ιηγόηεξε» θαη αξγόηεξα ζην «Μαο ζέινπκε δσληαλέο». Πνιύ γξήγνξα ην θίλεκα
δηεύξπλε ηε δξάζε ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο αηηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ ππεξάζπηζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ζηελ έθηξσζε, ηελ νξαηόηεηα κεηαλαζηξηώλ θαη ηζαγελώλ γπλαηθώλ θαζώο θαη
ηελ νξγάλσζε θεκηληζηηθώλ απεξγηώλ γηα ηε δηπιή εξγαζία. Σε ζεσξεηηθό επίπεδν απηό
νδήγεζε πνιιέο θεκηλίζηξηεο λα κηινύλ γηα ηελ αληίζεζε θεθαιαίνπ-δσήο. Εκθαλίδνληαη
ινηπνλ δηαζεκαηηθά αηηήκαηα θαη θαηαπηέζεηο πνπ δελ δηαρσξίδνπλ ηελ νηθνλνκία από ηελ
έκθπιε βία, ηελ ηάμε, ηε θπιή, ηε δεκνθξαηία. Από έλα ζεκείν θαη ηα θεκηληζηηθά
ξαληεβνύ δελ αθνξνύλ κόλν έλα δήηεκα αιιά αθνξνύλ ζε κηα δηεθδίθεζε ζπλνιηθήο
αλαδηνξγάλσζεο ηεο δσήο.

●

Σε εζηθό επίπεδν ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δεκηνπξγείηαη έλαο « θεκηληζηηθόο λόκνο ηνπ
δξόκνπ» πνπ ζπλνδεύεη ην θεληξηθό ζύλζεκα «νύηε κηα ιηγόηεξε» θαη απηόο ζπκππθλώλεηαη
ζηε θξάζε: Εγώ ζε πηζηεύσ αδεξθή. Είλαη έλα ζύλζεκα πνπ δειώλεηαη αληηπαξαζεηηθά κε
άδηθεο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ. Η αδειθόηεηα (sisterhood), απηή ε ζρέζε ζπγγέλεηαο πνπ
δειώλεηαη κε ηελ νλνκαζία αδεξθή, δειώλεη ηνπο ηζρπξνύο δεζκνύο πνπ δεκηνπξγνύληαη
αλάκεζα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηα θηλήκαηα, πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηαλνεηνί σο δεζκνί
αίκαηνο. H αδειθόηεηα αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο δελ είλαη κηα θαηλνύξηα έλλνηα. Απηό πνπ
αιιάδεη είλαη ε καδηθή δηάδνζε ηεο ζρέζεο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο.

●

Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε κεηαηξνπή ησλ δηαδειώζεσλ ζε ηόπνπο κλήκεο.
Φσηνγξαθίεο ησλ ζπκάησλ, ζπιινγηθή αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ δνινθνλεκέλσλ
γπλαηθώλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδειώζεσλ, νκνηώκαηα ηαθηθώλ ζηαπξώλ ζηνπο νπνίνπο
αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ γπλαηθώλ πνπ δνινθνλήζεθαλ, θόθθηλα παπνύηζηα ζε
δεκόζηνπο ρώξνπο θαη καύξεο πέλζηκεο ελδπκαζίεο. Ίζσο ε πην ζπγθηλεηηθή πξαθηηθή πνπ
είδα
ζε κηα δηαδήισζε ζηελ Θζπαλία λα είλαη έλαο νξηνζεηεκέλνο νξζνγώληνο ρώξνο κε

θισζηέο ηηο νπνίεο θνπβαινύζαλ δηαδειώηξηεο. Σηε κέζε ζηεθόηαλ κηα γπλαίθα
κε
ζθξαγηζκέλα ηα ρείιε, θξαηώληαο κηα πηλαθίδα πνπ έγξαθε, « ρώξνο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ
απνπζηάδνπλ» θαη «δελ είκαζηε όιεο εδώ, ιείπνπλ νη δνινθνλεκέλεο.» Καη έηζη κε απηέο ηηο
επηηειέζεηο κλήκεο, δειώλεηαη ην ρξένο ησλ δσληαλώλ ζηηο λεθξέο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν
ρώξνο ηεο δηαδήισζεο δηεπξύλεηαη.

●

Έλα αθόκα θνβεξό επίηεπγκα είλαη ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ θέληξσλ δηάδνζεο ησλ
εηδήζεσλ γηα ηηο γπλαηθνθηνλίεο. Αλάκεζα ζην 2015 θαη ην 2018 δεκηνπξγήζεθαλ
εθαηνληάδεο ηζπαλόθσλεο ηζηνζειίδεο πνπ κέρξη ζήκεξα θαηαγξάθνπλ ηνπο αξηζκνύο θαη
θπξίσο ηηο ηζηνξίεο ησλ γπλαηθώλ πνπ δνινθνλνύληαη. Τα social media απνηέιεζαλ ρξήζηκα
εξγαιεία γηα ηε δηάδνζε ησλ ζπλζεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθώλ, αλάκεζα ηνπο θαη πνιιώλ
θαιιηηερληθώλ πεξθόξκαλο.

●

Τν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθό ζην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθεξζώ αλάκεζα ζηα πάξα πνιιά
πνπ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε γηα ην ιαηηλνακεξηθάληθν θαη ηζπαληθό παξάδεηγκα είλαη ε
ζπκπεξηιεπηηθόηεηα ζηε ρξήζε ηνπ όξνπ γπλαίθεο θαη ε απνκάθξπλζε από κηα νπζηνθξαηηθή
πξόζιεςε ηνπ θύινπ . Οη γπλαίθεο κπνξεί λα δνινθνλνύληαη επεηδή
είλαη
απείζαξρεο,
επεηδή είλαη θησρέο θαη κόλεο, επεηδή είλαη δηάζεκεο δεκνζηνγξάθνη κε επηξξνή πνπ ιέλε ηελ
αιήζεηα, επεηδή είλαη κεηαλάζηξηεο θαη θαλείο δελ ζα ηηο αλαδεηήζεη, επεηδή είλαη ηζαγελείο ή
επεηδή απιώο ηα νηθεία ηνπο πξόζσπα ηηο ζεσξνύλ ηδηνθηεζία ηνπο θαη θπξίσο επεηδή είλαη
ιεζβίεο ή ηξαλο γπλαίθεο θαη δελ ρσξνύλ ζην εηεξνπαηξηαξρηθό θάδξν.

Όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ηνπ ηζπαλόθσλνπ παξαδείγκαηνο ζηελ Ειιάδα, ηα ηειεπηαία ρξόληα
κπνξνύκε λα θάλνπκε ιόγν γηα έλα δηεζληζηηθό θεκηληζκό θαη γηα κηα πξνζπάζεηα ζπλερνύο
κεηάθξαζεο
πξαθηηθώλ κε θνξπθαία ηε θεκηληζηηθή απεξγία. Πέξα από ηε κεηάθξαζε
ζπλζεκάησλ θαη θάπνησλ θαιιηηερληθώλ πξαθηηθώλ σζηόζν, δελ έρνπκε θηάζεη ζην βαζκό
νξγάλσζεο ηνπ ηζπαληθνύ παξαδείγκαηνο. Σηε δηθή καο ηελ πεξίπησζε όζνλ αθνξά ηηο δηακαξηπξίεο
ελάληηα ζηηο γπλαηθνθηνλίεο, ηα δηθαζηήξηα θαη νη πξναύιηνη ρώξνη είλαη νη βαζηθνί ηόπνη
ζπγθέληξσζεο θαη όρη ηόζν νη ζπγθεληξώζεηο. Είλαη αιήζεηα πσο έρνπκε πνιύ δξόκν αθόκα λα
δηαλύζνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ελαιιαθηηθά θαη θεκηληζηηθά δίθηπα ελεκέξσζεο θαη
ππεξάζπηζεο πνπ ζα έρνπλ επηξξνή ζε ΜΜΕ, δηθαζηηθέο αίζνπζεο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζεζκνύο. Σε
θάζε πεξίπησζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζπαλόθσλνπ παξαδείγκαηνο κπνξεί λα καο είλαη
εμαηξεηηθά ρξήζηκα αλ θαη ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγή θαη κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή ηδηνζπγθξαζία.
Πάλησο ε εκπεηξία από ηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ Ειέλε Τνπαινύδε θαη ηνλ Ζαθ Κσζηόπνπιν, ε
δεκηνπξγηθόηεηα πνπ μεδηπιώζεθε γύξσ από απηέο ηηο ππνζέζεηο, δείρλνπλ όηη ήδε αλνίγεη έλαο λένο
δξόκνο θαη ηξόπνο θηλεηνπνηήζεσλ.
Επηζηξέθνληαο ζηνλ ηίηιν ηεο εθδήισζεο από ηο δρόμο ζηο νόμο αμίδεη λα ζπκεζνύκε κεξηθνύο
ζηίρνπο ελόο πνιύ δεκνθηινύο ηξαγνπδηνύ ηνπ sin miedo (κηθ. ρσξίο θόβν) πνπ θπθινθόξεζε κέζα
ζην 2020 θαη αθνύγεηαη ζπρλά ζηηο δηαδειώζεηο γπλαηθώλ ελάληηα ζηηο γπλαηθνθηνλίεο ζην
Μεμηθό. Είλαη έλα ηξαγνύδη ελδεηθηηθό ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηώλνληαη ζην δξόκν. Λέλε ινηπόλ
θάπνηνη ζηίρνη «Αο ηξέκεη ην Κξάηνο, νη νπξαλνί θαη νη δξόκνη, αο ηξέκνπλ νη δηθαζηέο θαη νη
εηζαγγειείο, ζήκεξα καο ζηεξνύλ ηελ εξεκία θαη θαζώο καο ζθνξπίδνπλ θόβν εκείο βγάδνπκε θηεξά.
Τξαγνπδάκε ρσξίο θόβν, δεηάκε δηθαηνζύλε. Φσλάδνπκε γηα θάζε κηα εμαθαληζκέλε, αο αθνπζηεί
θαιά: Ζσληαλέο καο ζέινπκε».

