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Η σύγχρονη γυναικεία βιβλιογραφία περιβάλλεται συχνά από θεωρήσεις που 
θέλουν τις μουσουλμάνες γυναίκες «θύματα της παραδοσιακής κουλτούρας 
του Ισλάμ», και την μπούρκα «κεντρικό σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης». 

Στο ίδιο πνεύμα, ο ημερήσιος τύπος αναφέρεται στα περιστατικά βίας εναντίον των μου-
σουλμάνων γυναικών ως «Εγκλήματα Τιμής» ανάγοντάς τα σε γεγόνοτα συνδεδεμένα με 
τη κουλτούρα του Ισλάμ, μια κουλτούρα οπισθοδρομική, συνυφασμένη με τη βία κατά 
των γυναικών. Σε αυτό το τεύχος θεωρήσαμε χρήσιμο να αναφερθούμε στην ιστορία 
των ιδεών που μιλάνε για τις γυναίκες ως παθητικά θύματα μιας «οπισθοδρομικής κουλ-
τούρας» και συγκεκριμένα θα ασχοληθουμε με τη θεωρία της «τιμής - ντροπής». Ο πρώ-
τος λόγος που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτο το ζήτημα είναι γιατί πιστεύου-
με πως τέτοιες ιδέες δεν προέρχονται από κάποια έγνοια για τη γυναικεία χειραφέτη-
ση, αντίθετα χρησιμεύουν στην προώθηση της διαφοράς των πολιτισμών ως στοιχείο 
διαχωρισμού εντός της εργατικής τάξης και νομιμοποιούν κρατικές πολιτικές καταστο-
λής των μεταναστών εργατών. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως η θε-
ωρία «τιμή - ντροπή» που πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘�0 έφερνε ως 
τυπικό παράδειγμα της καταπίεσης των γυναικών την Ελλάδα «της ανοικοδόμησης και 
του εκσυγχρονισμού» και συγκεκριμένα την ελληνική ύπαιθρο, πράγμα που αποδεικνύ-
ει όπως θα δούμε και παρακάτω ότι το ποιος είναι προοδευτικός πολιτισμός και ποιος 
υπανάπτυκτος ορίζεται κάθε φορά με βάση την πολιτική και ιστορική συγκυρία και όχι 
με κάποια αδιαμφισβήτητη επιστημονική αλήθεια.

Η πολιτισμική ενότητα της Μεσογείου 
Τον Ιούλιο του 19�9 το Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας Wenner-Gren οργάνωσε συνέ-
δριο με θέμα «Οι άνθρωποι της Μεσογείου». Σκοπός του συνεδρίου ήταν η οριοθέτη-
ση ενός καινούργιου πεδίου έρευνας και ενδιαφέροντος για τους ανθρωπολόγους: η 
Μεσόγειος. Οι σύνεδροι1 αποφάνθηκαν πως οι χώρες που εκτείνονται γύρω από την 
λεκάνη της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Μαρόκο, Αλγερία, Λίβανος, Τουρκία) 
μοιράζονταν κοινά τοπογραφικά χαρακτηριστικά, έχουν παρόμοιο κλίμα, παράγουν 
τα ίδια αγροτικά προϊόντα και, το σπουδαιότερο, έχουν κοινά πολιτισμικά χαρακτηρι-
στικά που συνοψίζονταν στο ιδιαίτερο βάρος που έδιναν οι λαοί αυτοί στις ηθικές αξί-
ες της τιμής και της ντροπής: «Η τιμή και η ντροπή φαίνεται να είναι η μόνιμη ενασχόλη-
ση των ανθρώπων της Μεσογείου», διαπιστώνε ο ανθρωπολόγος Ιωάννης Περιστιάνης 
προλογίζοντας την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου. Ενώ, σύμφωνα με τον δια-
κεκριμένο ανθρωπολόγο του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης και ενός από τους οργα-
νωτές του συνεδρίου Julian Pitt-Rivers, αυτή η κοινή πολιτισμική ιδιομορφία των κοι-
νωνιών της Μεσογείου έχει και ευρύτερες πολιτικές συνέπειες όπως το ότι «αντιστέκο-
νται στον εκμοντερνισμό τους και στην πλήρη ενσωμάτωση τους κάτω από τη σημαία του 
έθνους κράτους στο οποίο υπάγονται.2»  Εν γένει οι ανθρωπολόγοι υποστήριζαν πως οι 
αξίες της τιμής και της ντροπής και οι δυνατοί συγγενικοί δεσμοι καθόριζαν σε μεγάλο 
βαθμό τις κοινωνικές σχέσεις στη Μεσόγειο. Ευθύνονταν για το γεγονός ότι οι μεσο-
γειακές κοινωνίες αποτελούνται απο αμοιβαία ανταγωνιστικές μεταξύ τους οικογένει-
ες οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό, ενώ οι αξίες της τιμής και 
της ντροπής ήσαν οι απόλυτοι ρυθμιστές των σχέσεων μεταξυ των μελών μιας οικογέ-
νειας και μεταξύ αντίπαλων οικογενειων. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν το συνέδριο του ‘�9 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του ‘70 η Μεσόγειος αναδείχτηκε σε προσφιλές πεδίο έρευνας για τους ανθρωπολό-
γους της βόρειας Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τέτοιο ήταν το ενδιαφέρον για τη μελέτη των 
χωρών της Μεσογείου που τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Αγγλία και στις ΗΠΑ 
ίδρυσαν ξεχωριστά τμήματα «Μεσογειακών Σπουδών» και το χρήμα έρρεε άφθονο.  
Οι περισσότεροι από τους σύνεδρους και τους φοιτητές τους καταπιάστηκαν με την 
διάδοση της «πολιτισμικής ιδιομορφίας» της Μεσογείου με την παραγωγή εθνογραφι-
κών κείμενων, βιβλίων και τη διοργάνωση συνεδρίων που όλα είχαν κοινό θέμα «τιμή-

ντροπή-Μεσόγειος.» Προτού προχωρήσουμε όμως σε μια πιο αναλυτική περιγραφή 
του σχήματος «τιμή - ντροπή» και πώς αυτό επικεντρώθηκε στις γυναίκες θα ήταν χρή-
σιμο να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για την ιστορική συγκυρία στην οποία εμφα-
νίστηκαν αυτές οι ιδέες περί πολιτισμικής διαφοράς των χώρων της Μεσογείου.

Κατά τη γνώμη μας, το ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων για τη Μεσόγειο σχετιζό-
ταν με μια γενικότερη ιστορική διαδικασία που άρχιζε να συμβαίνει αμέσως μετά τη 
λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Από τη μια, έχουμε την αρχή του τέλους της 
αποικιοκρατίας. Aυτό σήμαινε και για τους ανθρωπολόγους την αρχή του τέλους του 
κλασσικού πεδίου έρευνάς τους, τη μελέτη δηλαδή των φυλών της Αφρικής, της Ασί-
ας και της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον τόσο η λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέ-
μου όσο και το τέλος των αποικιών έθεσαν σταδιακά στο περιθώριο τα θεωρητικά ερ-
γαλεία των φυλετιστών ανθρωπολόγων που δικαιολογούσαν την εξουσία των λευκών 
αποίκων με βάση την «φυσική ιεράρχηση των φυλών». Από την άλλη όμως έχουμε τη 
μαζική μετανάστευση εργατών από χώρες της Μεσογείου και των πρώην αποικιών στις 
ΗΠΑ και τη βόρεια Ευρώπη. Αυτό σήμαινε και την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πε-
δίου έρευνας για τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους ανθρωπολόγους. Το νέο πε-
δίο έρευνας όμως απαιτούσε και  και τα αντίστοιχα θεωρητικά εργαλεία: την ταξινόμη-
ση των κοινωνιών και των επιτευγμάτων τους όχι πια με βάση τη φυλή αλλά με βάση 
τα «πολιτισμικά χαρακτηριστικά». Στη διακήρυξη της Unesco με τίτλο, The race concept 
in modern sciences3, [Η έννοια της φυλής στις σύγχρονες επιστήμες] που δημοσιεύτηκε 
το19�1, διαβάζουμε ότι:

Τα επιστημονικά ευρήματα που έχουμε στη διάθεση μας δεν δικαιολογούν σε 
καμία περίπτωση ότι κληρονομικά γενετικά χαρακτηριστικά αποτελούν κεντρι-
κό παράγοντα της διαφοράς ανάμεσα στους πολιτισμούς και στα πολιτισμικά 
επιτεύγματα διαφορετικών ανθρώπων και ομάδων. Τα ευρήματα αυτά αντιθέτως 
υποδεικνύουν πως κεντρικός παράγοντας για να εξηγηθούν αυτές οι διαφορές είναι 
η πολιτισμική εμπειρία στην οποία υπάγεται η κάθε ομάδα ανθρώπων.

Κάπως έτσι ο φυλετικός ρατσισμός έδωσε τη σκυτάλη της επιστημονικής εγκυρότητας 
στον πολιτισμικό ρατσισμό και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι πήραν τα πρωτεία της έρευ-
νας και των χρηματοδοτήσεων από την UNESCO. Η διαδικασία υποτίμησης της κουλ-
τούρας ενός πληθυσμού, δηλαδή του τρόπου του να υπάρχει και να αναπαράγεται, εί-
ναι χρήσιμο εργαλείο για την πειθάρχηση του ανυπάκουου προλεταριάτου και την περι-
θωριοποίησή του. Είναι τα λόγια που συνοδεύουν τους μηχανισμούς καταστολής όπως 
το βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα. Έτσι λοιπόν η ανθρωπολογία ή, για να είμαστε 
πιο ακριβείς, η κοινωνική ανθρωπολογία επιστρατεύοντας τις πρακτικές και τις μεθό-
δους μελέτης και έρευνας που είχε για χρόνια ασκήσει στους πληθυσμούς των αποικι-
ών της Αφρικής και της Ασίας ανέλαβε μεταπολεμικά να παράξει τις θεωρίες που απο-
τέλεσαν το οπλοστάσιο του πολιτισμικού ρατσισμού. Σημείο εκκίνησης ήταν η εδραιω-
μένη τότε αντίληψη μεταξύ των ανθρωπολόγων πως οι κοινωνίες χωρίζονται σε προηγ-
μένες-σύνθετες και πρωτόγονες-απλές. Η διαφορά μιας προηγμένης κοινωνίας από μια 
πρωτόγονη εξηγούνταν με βάση τη διαφορά των κοινωνικών θεσμών που τις απαρτί-
ζουν: οι δυνατές σχέσεις συγγένειας, η θρησκεία, οι ηθικές αξίες, η μερική διεισδυτικό-
τητα του επίσημου νόμου και το αδύναμο κράτος χαρακτηρίζουν την «κουλτούρα» των 
«πρωτόγονων» κοινωνιών σε αντίθεση βέβαια πάντα με την «πολυπλοκότητα» των «πο-
λιτικών υπερδομών» και της ανωνυμίας που χαρακτηρίζει τον «πολιτισμό» των προηγ-
μένων δυτικών κοινωνιών.

Το σχήμα τιμή-ντροπή
Η προηγούμενη αναφορά μας στο συνέδριο του 19�9  σχετίζεται με το γεγονός ότι απο-
τέλεσε την επισημοποίηση του κλάδου της Μεσογειακής ανθρωπολογίας. Οι επιτόπι-
ες έρευνες των ανθρωπολόγων επικεντρώθηκαν στην ύπαιθρο και στις εργατικές συ-

έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 
είναι από τη μια που η συνήθης αφήγηση της ιστορίας θέλει τις γυναίκες 
για κομπάρσους· είναι από την αλλή που κι εμείς παρασυρόμενες από τα 
σπουδαία κατορθώματα των φεμινιστικών κινημάτων, ή μερικές φορές και 
από ευκολία, θεωρούμε πως η ιστορία των γυναικών είναι μόνο η ιστορία 
των κινημάτων τους 
και αυτή πρέπει να ψαχουλεύουμε· όμως, όπως για κάθε τόπο, έτσι και για 
τούτον εδώ, οι γυναίκες δεν υπήρξαν ποτέ κομπάρσοι της ιστορίας· 
οι γυναίκες του τότε όπως και πάντα παράγουν και αναπαράγουν 
την κινητήριο δύναμη του κόσμου τούτου, την εργατική.

Η ανθρωπολογία της τιμής και της ντροπής
στην υπηρεσία του πολιτισμικού ρατσισμού
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νοικίες των πόλεων. Η βασική ιδέα αυτών των ερευνών ήταν πως οι χώρες της Μεσογεί-
ου χαρακτηρίζονται από ένα ιδιόμορφο πολιτισμικά αξιακό σύστημα στο επίκεντρο του 
οποίου βρισκόταν οι έννοιες «τιμή-ντροπή». «Η τιμή», σύμφωνα με τον Pitt-Rivers, ήταν 
η «αξία ενός ανθρώπου στα μάτια του ίδιου αλλά και στα μάτια της κοινωνίας που τον περι-
βάλλει» «(η τιμή) επιτελείται αμετάκλητα από συμπεριφορές που εκδηλώνονται υπό την πα-
ρουσία μαρτύρων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη». Η τιμή και υπεράσπισή 
της, σύμφωνα πάντα με τους ανθρωπολόγους, δεν ήταν μόνο ατομική, η τιμή ενός αν-
θρώπου ήταν και η τιμή της οικογένειας του. Το υψηλό αίσθημα προάσπισης της τιμής 
ήταν το βασικό αναλυτικό εργαλείο με το οποίο αναπαριστούσαν τις μεσογειακές κοινω-
νίες: οι συμπεριφορές, οι σχέσεις, η κοινωνική διαστρωμάτωση, οι διαπληκτισμοί, οι δι-
απροσωπικές συγκρούσεις καθορίζονταν από αυτό το σχεδόν μεταφυσικό καθήκον δι-
ατήρησης της τιμής. 

Στο σχήμα «τιμή-ντροπή» εντάχθηκαν και οι σχέσεις αντρών και γυναικών μέσα στην 
οικογένεια και μάλιστα αυτό παρουσιαζόταν ως η αιτία για τη δυσμενή θέση των γυναι-
κών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και ως μία από τις βασικότερες πολιτισμι-
κές ομοιότητες των χωρών αυτών. Οι μεσογειολόγοι υποστήριζαν πως η αρρενωπότητα 
των ανδρών βασιζόταν στην δυνατότητα που είχαν να προασπίσουν την τιμή τους, ενώ 
αντίθετα οι γυναίκες κατατρέχονταν από το στίγμα της ντροπής. Αυτό συνέβαινε, έλε-
γαν, γιατί η σεξουαλικότητα των γυναικών, απειλούσε «την τιμή» των ανδρών και άρα 
οι άνδρες έπρεπε να την έχουν υπό τον έλεγχό τους. Για τους μεσογειολόγους οι σχέ-
σεις των δύο φύλων ήταν παράγωγά μιας κουλτούρας στατικής και ισοπεδωτικής, γυ-
μνής από οποιαδήποτε υλική ή ιστορική προσέγγιση. Σε μία από τις πιο διάσημες μελέ-
τες της εποχής που αφορούσε τους νομάδες σαρακατσάνους βοσκούς της Πίνδου και 
αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για τους Μεσογειολόγους, το «Ηonour, family and 
patronage» [Τιμή, οικογενεια και Πατρωνία] του J.K Campbell διαβάζουμε:

Η «ντροπή» της γυναίκας είναι μία ενστικτώδης αποστροφή από τη σεξουαλι-
κή δραστηριότητά, μία προσπάθεια μέσω του ντυσίματος, της κίνησης και της 
συμπεριφοράς της, να συγκαλύψει τα φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
φύλου της.
John Κ. Campbell, Ηonour Family and Patronage, 19�4, σ.14�

Αντιστεκόμαστε στον πειρασμό να αναρωτηθούμε ποια να ήταν κατα τον Campbell τα 
«φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του γυναικείου φύλου» για να μπούμε στο ζουμί. Το 
παραπάνω απόσπασμα το χρησιμοποιήσαμε γιατί απαντάται σχεδόν απαράλλακτο σε 
πολλά κείμενα των ανθρωπολόγων της Μεσογείου είτε πρόκειται για τις ιθαγενείς Σα-
ρακατσάνες, είτε για τις Σικελές ή τις Ανδαλουσιανές γυναίκες. Οι γυναίκες παρουσιάζο-
νταν ως υποκείμενα των οποίων η ίδια η ύπαρξη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ενστικτώ-
δης ενσωμάτωση μιας υποτιθέμενα κυρίαρχης ηθικής αξίας, της «ντροπής». Οι γυναίκες 
παρουσιάζονταν ως παθητικές, πλήρως υποταγμένες στην ιδιαίτερη κουλτούρα που τις 
καταδυνάστευε. Τα ρούχα, οι κινήσεις, η συμπεριφορά τους όλα όσα έκαναν και όσα δεν 
έκαναν έμπαιναν στο στόχαστρο μόνο και μόνο για να μαρτυρήσουν τη συστολή τους:

...Oι γυναίκες λόγω του κωδικά της ακραίας μετριοφροσύνης ήταν μερικές φο-
ρές υποχρεωμένες να ουρούν όρθιες κάτω από τις μακριές και βαριές φούστες 
τους. 
John Campbell, Doing fielwork among the Sarakatsani, Europe Observed, 1992

Κάπως έτσι ο Campbell και οι φίλοι του δεν άφησαν τίποτα όρθιο, ουτε το κατούρη-
μα στην ύπαιθρο. Η εμμονή τους να αποδείξουν πως η δυσμενής θέση των γυναικών 
ήταν αποτέλεσμα της «Μεσογειακής κουλτούρας» τους οδηγούσε συχνά σε γελοιότη-
τες όπως η παρακάτω:

... δεν τρέχουν ποτέ από φόβο ότι θα πέσουν ανάσκελα και θα φανούν τα εσώ-

O Campbell και ο Σαρακατσάνος το 19�4. Δίπλα το εξώφυλλο του βιβλίου του 
που αποτέλεσε πηγή αναφοράς για τους ανθρωπολόγους της Μεσογείου.

ρουχα τους με συνέπεια να ντροπιαστούν ανεπανόρθωτα. Ιδανικά, μια νέα γυ-
ναίκα θα έπρεπε να μένει στο σπίτι δουλεύοντας για να φτιάξει την προίκα της 
αρκετά μακρυά από τη δημόσια σφαίρα ούτως ώστε (οι άλλοι) να μην την πιά-
σουν στο στόμα τους. 
John Campbell, Honour Family and Patronage, 19�4 σ 287

Είμαστε οι τελευταίες που θα υποστηρίξουμε πως η ελληνική ύπαιθρος ή έστω η Μεσό-
γειος ήταν η γη της επαγγελίας για τις γυναίκες. Δυσκολευόμαστε όμως να συλλάβουμε 
πώς οι αχυρένιες καλύβες και η νομαδική ζωή των Σαρακατσάνων επέβαλλαν την απο-
μόνωση των γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα με έναν τρόπο πιο αναβαθμισμένο από ό,τι 
τα λονδρέζικα διαμερίσματα και τα καθηκόντα τις αγγλίδας νοικοκυράς στα �0’s. Επιπλέ-
ον είναι εντυπωσιακό πως ο καθηγητής της Οξφόρδης όταν άρχισε την έρευνα του το 
19�3 ενδιαφέρθηκε τόσο για τις «πρωτόγονες» συντηρητικές ηθικές αξίες της ελληνικής 
υπαίθρου που επιβάλλουν στις γυναίκες την απομόνωση όταν την ίδια εποχή λειτουρ-
γούσαν τα περιβόητα άσυλα των «έκπτωτων γυναικών», της Αγίας Μαγδαληνής4 στην 
Αγγλία. Επίσης στις ΗΠΑ, η υποχρεωτική στείρωση των μαυρών γυναικών αποτελούσε 
κρατική πολιτική ελέγχου των γεννήσεων μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ‘�0 αλλά 
αυτές οι πρακτικές δεν ήταν για τους ανθρωπολόγους στοιχεία «πολιτισμικής ιδιομορφί-
ας» άξια για μελέτη. 

Σε αντίστοιχο πνεύμα με τον Campbell βρίσκεται και ένα άλλο άρθρο που δημοσι-
έυτηκε το 1971 στο οποίο η αμερικανίδα ανθρωπολόγος Jane Schneider, ειδικευμένη 
στη μελέτη των γυναικών της Ιτάλιας, ανέφερε ότι:

...η Μεσόγειος αποτελεί μία πολιτισμική ενότητα, και αυτή η ενότητα προέρ-
χεται από μία ιδιαίτερη ομάδα οικολογικών δυνάμεων η αλληλοεπίδραση των 
οποίων παρήγαγε τους κώδικες (τιμή-ντροπή)... ...Για τις ανάγκες αυτής της ερ-
γασίας θα ορίσω ως Μεσόγειο όλες τις περιοχές γύρω από τη θάλασσα στις 
οποίες δίνεται μεγάλη έμφαση στην ηθική και την παρθενία των γυναικών...
Jane Schneider, Of Vigilance and Virgins, 1971

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τέτοιων ακαδημαϊκών κειμένων όπως τα παραπάνω είναι 
η επιλεκτική αποσιώπηση των γεγονότων που δεν κολλάνε με τις θεωρίες που έχουν 
βαλθεί να διαδώσουν. Για παράδειγμα το 1971 που δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο ήταν 
μια χρονιά που το φοιτητικό, το εργατικό και γυναικείο κίνημα στην Ιταλία είχαν ήδη 
κάνει ηχηρή την παρουσία τους. Το λογικό, λοιπόν, θα ήταν να συμπεράνει κανείς πως 
τα στερεότυπα της συνεσταλμένης και απομονωμένης γυναίκας στην Ιταλία δεν μπο-
ρούσαν πλέον να σταθούν, αφού οι γυναίκες ήταν ήδη στους δρόμους και οργανώνο-
νταν μαζικά. Και όμως αυτή τη χρονιά βρήκε η επιστήμονας να πει ρητά πως η Μεσό-
γειος ορίζεται ως η περιοχή της παρθενίας των γυναικών σε μια ύστατη προσπάθεια 
να υποβαθμίσει τη σημασία των γυναικείων αγώνων. Ίδια ήταν και η μέθοδος των αν-
θρωπολόγων που ασχολήθηκαν με την Ελλάδα του ‘�0 και του ‘�0. Στο σχήμα τους για 
την ελληνική κοινωνία, λείπουν οι ταξικές συγκρούσεις του εμφυλίου πολέμου και η 
μεγάλη συμμετοχή των γυναικών σε αυτές και ας είχαν περάσει μόλις λίγα χρόνια από 
τη λήξη του. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να οφείλεται σε άγνοια της ιστορίας. Ο Campbell, 
για παράδειγμα, ήταν αξιωματικός του αγγλικού στρατού και είχε λάβει μέρος στα δε-
κεμβριανά του 1944. Οι λόγοι της επιλεκτικής μνήμης των ανθρωπολόγων δεν προέρ-
χονταν από άγνοια της ιστορίας, ήταν πολιτικοί. Ανταποκρίνονταν δηλαδή στην ανά-
γκη της νομιμοποίησης του ιδεολογήματος περί πολιτισμικής οπισθοδρομικότητας 
του μεσογειακού προλεταριάτου που βρεθηκε στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις.
Τα στερεότυπα που δημιούργησαν οι ανθρωπολόγοι ήταν βούτυρο στο ψωμί και για 
τις κρατικές πολιτικές στο εσωτερικό των υπό μελέτη χωρών. Για παράδειγμα το ελ-
ληνικό κράτος του ‘�0 και του ‘�0 ονομάτισε την εσωτερική μετανάστευση «αστυφι-
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λία», δηλαδή εθελούσια φυγή από τη σκοταδιστική και οπισθοδρομική ύπαιθρο στο 
προοδευτικό αστικό κέντρο. Με άλλα λόγια απέδωσε την εσωτερική μετανάστευση 
σε λόγους που είχαν να κάνουν με κάποια δεδομένη πολιτισμική υπεροχή των πόλε-
ων έναντι της υπαίθρου αποσιωπώντας παράλληλα τις εχθρικές πολιτικές και υλικές 
συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και που εξα-
ναγκαστικά ωθούσαν μεγάλο μέρος των πληθυσμών της υπαίθρου να μεταναστεύ-
σουν στις πόλεις. 

Μάθε τέχνη και άστην...
Η ευκολία με την οποία οι ακαδημαϊκοί μπορούν να παίρνουν λέξεις και καθημερινές 
πρακτικές, να τις μετουσιώνουν σε κυρίαρχες αξίες και να τις εφαρμόζουν κατά το δο-
κούν σε πληθυσμούς είναι εντυπωσιακή. Το 1971, όταν το ζητούμενο ήταν ακόμα η 
κατασκευή της Μεσογείου ως ενιαίας πολιτιστικής οντότητας έγραφαν πως οι αξίες 
«τιμή-ντροπή» απαντώνται σε χώρες που έχουν ως βάση την κτηνοτροφία και τη γε-
ωργία και πως οι διαφορετικές θρησκείες της περιοχής της Μεσογείου (Καθολικισμός, 
Ορθοδοξία και Ισλάμ) δεν παίζουν κομβικό ρόλο στην εδραίωση αυτών των αξιών. 
Στο άρθρο της Jane Schneider, Of Vigilance and Virgins [Περί επαγρύπνησης και παρ-
θένων] στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμενως διαβάζουμε ότι: «Ο χριστιανισμός... 
...δεν είναι αντίθετος από το Ισλάμ... ...Ο χριστιανισμός αφαιρεί τη μαντίλα και προσφέρει 
την Παρθένο Μαρία  ως πρότυπο της γυναικείας σεμνότητας»�. 
Στις μέρες μας η πολιτική καταστολής των μεταναστών εργατών στην Ευρώπη ορίζει 
εκ νέου τους κώδικες τιμής - ντροπής ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μουσουλμά-
νων αυτή τη φορά, και τη μαντίλα ως το ύψιστο σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης:

Η τιμή και η ντροπή, ως αναγκαίες για τη διαφύλαξη της γυναικείας σεξουαλι-
κότητας παίρνουν ακραίες μορφές σε κάποιες μουσουλμανικές κοινωνίες στις 
οποίες οι γυναίκες οφείλουν να φορούν πέπλο υπό την παρουσία ανδρών που 
ορίζονται ως ξένοι. 
Pnina Webner, Veiled Interventions in Pure Space : Honour, Shame and Embodied 
Struggles among Muslims in Britain and France, Theory Culture Society, 2007

Μια πεπλοφορούσα γυναίκα στέλνει το μήνυμα ότι απαγορεύεται να την αγγί-
ξουν. Σε αυτό το πλαίσιο συντάσσεται με τους κανόνες της τιμής και της ντρο-
πής που απαιτούν τον σεβασμό από τους ξένους. 
Shadid, W. and P.S. van Koningsveld (200�) Muslim Dress in Europe: Debates on 
the Headscarf, Journal of Islamic Studies 1�(1): 3�–�1.

Στη Βρετανία η 17χρονη Shafilea Ahmed δολοφονήθηκε από τους πακιστανούς 
γονείς της... ...Tα εγκλήματα τιμής υποδεικνύουν μια μετωπική σύγκρουση ανά-
μεσα στη Δυτική πρόοδο και την αναγνώριση της ατομικής ισότητας και αυτο-
νομίας και στις μη δυτικές παραδόσεις, βασισμένες στην ανισότητα των φύλων 
και την πατριαρχία...
Honour and Shame, Charles Steward, UCL, 2013

Η πεφωτισμένη διανόηση δεν κουράζεται και πολύ να βρει τα λόγια που τη βολεύ-
ουν για να δικαιολογήσει τις κρατικές πολιτικές αποκλεισμού και εκμετάλλευσης. Η 
συνταγή είναι η ίδια: από τη μια μεριά έχουμε τον δυτικό  προοδευτικό πολιτισμό 
και από την άλλη τον μη δυτικό οπισθοδρομικό πολιτισμό. Το ποιος ανηκεί πού, έχει 
να κάνει με το ποια είναι στη δεδομένη ιστορική συγκυρία τα πολιτικά συμφέροντα 
των κρατων που αναπαράγουν τις ιδέες και τις πρακτικές του πολιτισμικού ρατσι-
σμού. Τελικά, αυτό που θα ήταν χρήσιμο να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι 
πως το γυναικείο ζήτημα δεν μπορεί να συμπορεύεται ούτε με γεωπολιτικές στρατη-
γικές ούτε με καμπάνιες εκπολιτισμού των «άλλων». Το γυναικείο ζήτημα είναι δική 
μας δουλειά. 

1 Οι σύνεδροι ήταν διάσημοι ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι της επόχης, αναφέρουμε ενδεικτι-
κά κάποια από τα πιο  τρανταχτα ονόματα που πηραν μέρος και οι οποίο θα μας απασχολήσουν 
και παρακάτω: John Campbell (University of Oxford, UK), Ernestine Friedl (CUNY, Queens College, 
USA), J.G. Peristiany (University of Oxford, UK), Julian Pitt-Rivers (University of Chicago, USA)
2 Στο Anthropology and the Cold War Mediterranean, Jane Scneider, The European Institute, 
Columbia University, 2008.
3 Η σχετική διακήρυξη δημοσιευτηκε μετα από έκκληση της unesco στους ανθρωπολό-
γους και κοινωνικούς επιστήμονες να «ξανασκεφτούν» τις ιδέες περί ιεραρχίας των φυλών 
και να καταδικάσουν οποιεσδηποτέ ιδέες μπορεί να τους συνέδεεαν με το ναζισμό. Το απο-
τελεσμα των συνεδριάσεων αυτών δημοσιέυτηκε το 19�1 από την UNesco στο Παρίσι.
4 Τα άσυλα της Αγίας Μαγδαληνης λειτουργούσαν στην Αγγλία, στην Ιρλανδία και στις 
ΗΠΑ μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα. Στόχος τους ήταν η «ηθική αναμόρφωση» των νεα-
ρών γυναικών που διεξηγαν έκλυτο βίο. Στη πραγματικότητα όμως λειτουργούσαν ως επι-
κερδείς επιχειρήσεις υποχρεώνοντας τις γυναίκες να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται στα 
πλυντήρια του ασύλου. 
� Jane Schneider, Of Vigilance and Virgins, 1971, σελ.20.

«Είχα να τη δω δυο χρόνια. Τη συνάντησα πάλι στο γνωστό μας καλοκαιρι-
νό προορισμό κι έδειχνε σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Καθόμασταν στο 
café απέναντι από τον επιβλητικό βράχο, όπου δεκάδες γυναίκες κολυ-
μπούσαν να φτάσουν κάθε πρωί. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πω τίποτα για 

την περιπέτεια της με τον καρκίνο που ήξερα ότι είχε περάσει. Το μόνο που είπα ήταν 
«σαν να μην πέρασε μια μέρα από πάνω σου». Και εκείνη άρχισε, μόνη της με τόλμη και 
χαμόγελο να μιλάει για την εμπειρία της με τον καρκίνο. Την κοίταξα με ενθουσιασμό 
και τη ρώτησα «δεν το κρύβεις, το συζητάς ανοιχτά;» και μου απαντάει:«έχουμε φτιάξει 
και ένα βίντεο με φωτογραφίες από όλες τις φάσεις που πέρασα». 

Ανοίγει ο καιρός και μαζί με αυτόν και η κάνουλα των εκδηλώσεων που γίνονται 
στην Αθήνα κάθε αρχή καλοκαιριού. Μία από αυτές ήταν και η προβολή μικρού 
μήκους ταινίας στο Outview Film Festival, ένα φεστιβάλ λεσβιακών, γκέι, μπάι και 
τρανς ταινιών, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. «Το ημερολόγιο της Βασίλισσας, Ιούλι-
ος 2011-Ιούλιος 2012» ήταν ένα κολάζ  φωτογραφιών της Νατάσας Παπαδημητρίου, 
εκπαιδευτικός λεσβία μαμά, η οποία επιβίωσε από τον καρκίνο στο στήθος.

Το ταινιάκι αυτό κάθε αυτό είχε μια προσέγγιση στο στίγμα της «επάρατου νό-
σου» πολύ φρέσκια για τα ελληνικά δεδομένα. Με βάση αυτά, οι γυναίκες που πα-
θαίνουμε καρκίνο, όπως και οι άντρες, θεωρούμαστε σχεδόν χαμένη υπόθεση και 
κουβαλάμε το κοινωνικό στίγμα του ηττημένου, του ελαττωματικού, του όχι άξιου 
να αναπαραχθεί, για την υπόλοιπη ζωή μας. Πόσο δε μάλλον εάν χάσουμε, λόγω 
μαστεκτομής, το αξεσουάρ-σύμβολο της θηλυκότητας, το στήθος. Το κολάζ που 
παρακολουθήσαμε ήταν καθαρά βιωματικό και είχε μια γενναία προσέγγιση στην 
ασθένεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που την συνοδεύει. 

Αλλά δεν θέλαμε να σας πούμε μόνο αυτό. Συνήθως για κάτι θα έχουμε να «γκρι-
νιάξουμε» - κάτι που αξίζει κριτικής. Κατ’ αρχάς, εκτός από το ότι είναι οξύμωρο 
ένα λοατ δρώμενο, όπως είναι το Outview, να συνεργάζεται με το ΚΕΕΛΠΝΟ -αν 
μη τι άλλο δεν υπάρχουν πια οι δικαιολογίες «δεν ήξερα»- στη σύνθεση του κοι-
νού που παρακολούθησε στην εκδήλωση ήταν και ο συ.ρι.ζα., με τα γνωστά επι-
χειρήματα που τον συνοδεύουν, πράγμα που δε μας προκάλεσε καθόλου εντύπω-
ση. Λείπει ο Μάρτης από τη σαρακοστή; 

Τα μέλη του συ.ρι.ζα. μας παρότρυναν «να στηρίξουμε τα κοινωνικά ιατρεία» 
(Ποιοι; Εμείς οι υγιείς; Εμείς οι καρκινοπαθείς;). Σε ένα κοινό που οι καρκινοπαθείς 
ήταν μια σεβαστή παρουσία, η παρότρυνση να «στηρίξουν» οι καρκινοπαθείς το 
αριστερό εγχείρημα των κοινωνικών ιατρείων δεν είναι καθόλου αστεία. Δηλαδή 
να πηγαίνουμε εκεί να κάνουμε χημειοθεραπείες; Αφού και τα ίδια λένε ότι δεν 
έχουν φάρμακα. Εκτός αυτού, μια άλλη συμμετέχουσα μας ενημέρωσε ότι οι χη-
μειοθεραπείες είναι εν γένει «κακό πράγμα» και ότι η ίδια θεωρεί τις εναλλακτικές 
θεραπείες εκτός της διαδικασίας παραγωγής κέρδους των φαρμακευτικών. Ξέχα-
σε όμως να πει ότι τις χημειοθεραπείες τις πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ ένα μπουκαλά-
κι καλή βιταμίνη κοστίζει και 3� ευρώ. 

Έ, όχι να βάλουμε και το κεφάλι μας στο ντορβά για να βγει ο συ.ρι.ζα. κυβέρ-
νηση και να σώσει το «λαό» επαναφέροντας το «κράτος πρόνοιας»! Δε θέλουμε 
κοινωνικά ιατρεία (το νέο κράτος πρόνοιας;) για χημειοθεραπεία. Θέλουμε έλεγ-
χο στη θεραπεία, να μην αραιώνουν τις δόσεις των φαρμάκων και να έχουν και κα-
μιά σωστή βελόνα! 

Το ημερολόγιο  
της Βασίλισσας 


