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Αντικείμενο της παρούσας ομιλίας,  είναι  η βίαιη επίθεση με οξύ,  που είχε 

δεχθεί το Δεκέμβρη του 2008, πριν από 4 χρόνια δηλαδή, η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Η 

επίθεση  εναντίον  της  ξεσήκωσε  ένα  κύμα  οργής  και  δημιούργησε  ένα  κίνημα 

αλληλεγγύης. Η επίθεση αυτή δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμη και οι δράστες της επίθεσης 

παραμένουν άγνωστοι.  Βέβαια,  από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλοί  τραυματισμοί 

αλλά  και  θάνατοι  μεταναστών,  προκαλούμενοι  από  φανερές,  βίαιες  ρατσιστικές 

επιθέσεις και σχεδόν οι περισσότερες έχουν συγκαλυφθεί και δεν έχουν απασχολήσει 

ούτε κατά διάνοια τη δημοσιότητα. Έχει μεσολαβήσει και η άνοδος της ακροδεξιάς, η 

οποία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις μέρους αυτής της κοινωνίας. 

Μιας  κοινωνίας  που  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της,  σχεδόν  ποτέ  δεν  μπόρεσε  να 

αναγνωρίσει  την  ύπαρξη  των  μεταναστών  και  εν  γένει  της  διαφορετικότητας 

(ομοφυλόφυλοi,  ανάπηροι  κτλ),  με  όρους  ισοτιμίας  και  ισονομίας.  Γι’ αυτήν  οι 

μετανάστες ήταν και είναι πάντα οι άλλοι, το όριο τους, δηλαδή αυτοί με βάση τους 

οποίους η ύπαρξή της αποκτά νόημα εντός της. 

Η άνοδος της ακροδεξιάς έφερε στο προσκήνιο, όλους αυτούς τους λόγους 

που  ακούγονταν  χαμηλόφωνα,  που  αποσιωπούνταν.  Ξεδίπλωσε  το  σεντόνι  του 

ρατσιστικού,  ομοφοβικού,  ξενοφοβικού  και  γενικότερα  φοβικού  λόγου,  που  για 

χρόνια καλλιεργούνταν από τα μίντια. Η Κούνεβα δεν είναι μια περίπτωση άσχετη 

από όλα αυτά τα αφηγήματα. Η επίθεση που δέχθηκε άλλωστε το επιβεβαιώνει με τον 

καλύτερο τρόπο. Η Κούνεβα,  σε αντίθεση, με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και 

χρόνια στους μετανάστες και με αποκορύφωμα τις βίαιες επιθέσεις του τελευταίου 

καιρού, συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας και αποτέλεσε τον κόμβο ανάδυσης 

διαφόρων λόγων, άλλοτε συντηρητικών, άλλοτε ριζοσπαστικών.

Μέσα  από  τον  χειρισμό  από  τα  ΜΜΕ  της  επίθεσης  που  δέχθηκε  η 

Κωνσταντίνα Κούνεβα ανιχνεύονται διάφορες πτυχές που συνδέονται άμεσα τόσο με 

τις έμφυλες αφηγήσεις  όσο και με τις εθνικές και οι οποίες αλληλοδιαπλέκονται με 

το αφήγημα του φόβου. Αυτό το πλέγμα σχέσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 



στη διαμόρφωση της σχέσης, της χρήσης και κατά συνέπεια της βίωσης του δημόσιου 

χώρου από τα έμφυλα εθνικά υποκείμενα. 

Ο  χειρισμός  της  υπόθεσης  της  Κωνσταντίνας  Κούνεβα  από  τα  ΜΜΕ και 

κατ΄επέκταση της ίδιας της Κωνσταντίνας Κούνεβα, αναδεικνύει την ανάδυση ενός 

νέου  υποκείμενου.  Απαριθμώντας  τις  ιδιότητες  της  Κωνσταντίνας  Κούνεβα 

(μετανάστρια,  μητέρα,  εργαζόμενη,  μορφωμένη)  και   με  βασική  αυτή  της 

μετανάστριας, προκύπτει ότι η Κούνεβα δεν είναι το «συνηθισμένο» και «γνώριμο» 

μεταναστευτικό υποκείμενο και αυτό προβάλλεται σε μεγάλο βαθμό από τα ΜΜΕ. Οι 

λόγοι,  οι  οποίοι  αρθρώνονται  γύρω  από  το  πρόσωπό  της  διαμορφώνουν  και 

κατασκευάζουν ένα  νέο  υποκείμενο,  το οποίο  θα  μπορούσαμε να το  ονομάσουμε 

μεταβατικό. Μεταβατικό γιατί σηματοδοτεί ένα πέρασμα στα αφηγήματα του Τύπου, 

το οποίο αντανακλάται και στην κοινωνία.

 Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, κατά τη διάρκεια της 

οποίας η Ελλάδα από χώρα εκροής μεταναστών μετατράπηκε σε χώρα εισροής,  η 

πλειοψηφία  των  ΜΜΕ  τήρησε  μια  επιθετική  και  εχθρική  στάση  έναντι  των 

μεταναστών και με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μέσων «συνέβαλλε» στην αρνητική 

νοηματοδότηση τους από την κοινωνία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό, 

την  περιθωριοποίησή  τους  και  να  γίνουν  αποδέκτες  ρατσιστικών  πρακτικών  και 

επιθέσεων, που σε αρκετές των περιπτώσεων θα τους κοστίσει τη ζωή τους. 

Σε  αυτήν  την  αρνητική  προβολή,  τα  έμφυλα  θηλυκά  και  αρσενικά 

μεταναστευτικά  υποκείμενα  είχαν  μόνο  μια  ιδιότητα,  την  ιδιότητα  του/της 

μετανάστριας.  Σπάνια  γινόταν  και  γίνεται  αναφορά στα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 

αυτών  των  υποκειμένων.  Παρουσιάζονταν  λοιπόν,  ως  μια  ομοιογενής  ομάδα  ενώ 

παράλληλα διαχωρίζονταν από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα. Ο διαχωρισμός αυτός 

ανέτρεπε  και  ανατρέπει  τον  ενιαίο  και  οικουμενικό  χαρακτήρα  της  κοινωνικής 

πραγματικότητας  προκαλώντας  και  εντείνοντας  ανισότητες  και  συγκρούσεις.  Στη 

συγκεκριμένη  περίπτωση  όμως  η  Κούνεβα  παρουσιάζεται  ως  ένα  υποκείμενο, 

ζωντανό, ενεργό, κινούμενο ανάμεσα από άλλα υποκείμενα. Η διαφορετικότητά της 

έγκειται στο γεγονός ότι προβάλλεται ως ένα ξεχωριστό μεταναστευτικό υποκείμενο, 

του οποίου οι  διάφορες υποκειμενικότητες είναι  αφενός ορατές  και  αφετέρου του 

αναγνωρίζονται από τα δημοσιεύματα του Τύπου.   

Το υποκείμενο Κούνεβα αναπαρίσταται εξιδανικευτικά από το σύνολο των 

δημοσιευμάτων  του  Τύπου.  Τονίζεται  ιδιαίτερα  το  γεγονός  ότι  είναι  μητέρα, 



εργαζόμενη-συνδικαλίστρια,  κόρη  και  μορφωμένη.  Ταυτόχρονα  φέρει  και  την 

ιδιότητα  της  μετανάστριας.  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  τη  διαφοροποιούν  από  τους 

«άλλους» μετανάστες. Είναι με άλλα λόγια το «επιθυμητό» υποκείμενο εντός των 

ορίων του ελληνικού κράτους. Είναι το μεταβατικό υποκείμενο, που συνδέει  δύο 

κόσμους. Τους μετανάστες  με τους Έλληνες. Τους εθνικά «άλλους» με τους εθνικά 

«όμοιους».  Παραμένοντας,  ωστόσο,  μετέωρη  αλλά  και  κοινωνικά  ορατή  και 

«αγγίζοντας» τους δύο κόσμους με το λόγο της.

Λίγα λόγια για τα ΜΜΕ

Ο τόπος από τον οποίο αντλεί το υλικό της η παρούσα μελέτη είναι ο έντυπος 

Τύπος και  πιο συγκεκριμένα οι εφημερίδες.  Μέσα από τη δική τους μεσολάβηση 

προκύπτει ότι αναδύονται αλλά και δημιουργούνται ισχυρές απόψεις που αφορούν 

και επηρεάζουν τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο φύλο και στο δημόσιο λόγο 

και  χώρο.  Οι  πρακτικές  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  τη  μεσολάβηση 

προκειμένου να επιτευχθεί ο εκάστοτε στόχος είναι ποικίλες και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το γεγονός.

Η Α. Χαλκιά (Χαλκιά 2006:548-9, στο Κονιόρδος, Σ., Μαράτου-Αλιμπράντη, 

Λ., Παναγιωτοπούλου, Ρ.) αναλύοντας το ζήτημα της «τρομοκρατίας» μέσα από το 

λόγο  του  τύπου,  θέτει  τα  δημόσια  προβλήματα  ως  κοινωνικές  κατασκευές  και 

επιχειρηματολογεί για το ότι ο ορισμός του ποιο είναι κάθε φορά το πρόβλημα και 

ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπισή του, δε συνιστά μια φυσική και αναπόφευκτη 

διαδικασία,  αλλά  είναι  αποτέλεσμα  επιλογής  μέσα  από  μια  πλειάδα  δυνατών 

εκδοχών.

Συνεχίζοντας αυτή τη θεωρητική παραδοχή προσθέτουμε και την άποψη του 

Roger Fouller (Fouller 1991:2), ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι ειδήσεις είναι κοινωνικά 

κατασκευάσματα.  Αυτό  που  συμβαίνει  δεν  είναι  μια  αναπαράσταση  πραγματικής 

σημασίας  των  συγκεκριμένων  γεγονότων,  αλλά  αποκαλύπτεται  η  λειτουργία  ενός 

πολύπλοκου και ψεύτικου μηχανισμού κριτηρίων για την επιλογή των ειδήσεων. Στη 

συνέχεια,  οι  ειδήσεις  που  έχουν  επιλεχθεί  υπόκεινται  σε  αλλαγές  που  είναι 

απαραίτητες για τη δημοσίευση. Τα νέα λοιπόν είναι μια πρακτική. Ένας λόγος, ο 

οποίος  πέρα  από  την  ουδετερότητα  με  την  οποία  αντανακλά  την  κοινωνική 

πραγματικότητα και τα εμπειρικά γεγονότα, παρεμβαίνει σε αυτό που οι Berger και 



Luckman (Berger και Luckman 1966, στο Fuller, R. 1991:2) αποκαλούν «κοινωνική 

κατασκευή της πραγματικότητας».

Η έννοια του λόγου (discourse) παίρνει ένα πιο ενεργητικό ρόλο από την απλή 

ύπαρξη εντός του κειμένου και του νοήματος. Η Σάρα Μιλλς (Mills, S. 1997:17), 

παραθέτοντας τη θέση του Φουκώ, ισχυρίζεται ότι ο λόγος συνίσταται σε «πρακτικές 

που συστηματικά μορφοποιούν τα αντικείμενα για τα οποία μιλούν».

Η επικοινωνιακή πράξη λοιπόν γίνεται αντιληπτή κυρίως « ως μια από κοινού 

δραστηριότητα κατασκευής μιας θεώρησης ή μιας άποψης ως βάσης διασύνδεσης και 

δράσης» (Querre,  L.1991:76).  Ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση, η διαμόρφωση 

του δημόσιου χώρου, σύμφωνα με τον Querre, περνά μέσα από από την κοινωνική 

κατασκευή  των  γεγονότων,  των  δημόσιων  προβλημάτων,  των  δρώντων  και  των 

δημόσιων  δράσεων  (Querre,  L.  1992:75-92).  Με  τη  διαμεσολάβηση  του  λόγου 

λοιπόν,  αναδύονται  οι συνθήκες εμφάνισης και  δημιουργίας του δημόσιου χώρου. 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  σε  αυτή  τη  δημιουργία  έχει  η  εμφάνιση  των  θηλυκών 

υποκειμένων στον δημόσιο χώρο. Σ΄ ένα χώρο που κυριαρχείται, ιστορικά, από την 

ανδρική παρουσία και από τον οποίο υπολείπεται η γυναικεία, η οποία αναγνωρίζεται 

κυρίως στην ιδιωτική σφαίρα.

Τα  ΜΜΕ,  ως  φορείς  μετάδοσης  ιδεών,  γνώσεων  και  αναπαραστάσεων 

μεταφέρουν  στερεότυπα,  εικόνες,  πεποιθήσεις,  δίνοντας  τόπο  σε  διαφορετικές 

χρήσεις  που  ποικίλλουν  ανάλογα  με  το  φύλο.  Έτσι,  παράλληλα  με  το  χώρο 

διαμορφώνεται και το φύλο και η χρήση του χώρου για το φύλο. Σε αντιστοιχία με τα 

παραπάνω, ο λόγος των ΜΜΕ, διαμορφώνει το κοινωνικό κλίμα και την περιρρέουσα 

κοινωνική σφαίρα. 

Ένα από τους βασικότερους ρόλους που κατέχουν, σε παγκόσμιο επίπεδο τα 

ΜΜΕ  είναι  η  συμμετοχή  στις  διαδικασίες  υποκειμενοποίησης,  ως  δυνάμεις 

παραγωγής  και  ισχυροποίησης  αξόνων  γύρω  από  τους  οποίους  δομούνται  οι 

ηγεμονικές ταυτότητες (Γκολφινόπουλος 2007:56). Αυτές οι ηγεμονικές ταυτότητες 

όχι μόνο λειτουργούν με όρους αποκλεισμού αλλά και με ελέγχου των ειδήσεων που 

επιλέγονται να παρουσιαστούν. Επίσης, ως ένας από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς 

του κράτους, τα ΜΜΕ, ταυτίζονται αρκετές φορές με τα συμφέρονται και τη λογική 

των  κυρίαρχων  συμφερόντων  αναπαριστάνοντάς  τα  με  ανάλογο  τρόπο.  Με  άλλα 

λόγια,  με  τα  γεγονότα  που επιλέγουν να  προβάλλουν  αλλά και  ο  τρόπος  που  το 

κάνουν συμβάλλουν στην ενίσχυση και στην σταθεροποίηση μιας κοινωνίας ελέγχου, 



στην οποία κάθε δικαίωμα τίθεται υπό αμφισβήτηση και διαρκή αναπροσαρμογή. Με 

αυτές  τις  σκέψεις  για  αφετηρία  θα  αναγνώσουμε  μέσω  του  έντυπου  Τύπου  την 

υπόθεση της Κ. Κούνεβα. Μια περίπτωση, που ειρήσθω εν παρόδω, δεν απασχόλησε 

τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, περνώντας στα ψιλά γράμματα. 

Μεθοδολογία

Η  μέθοδος,  που  χρησιμοποιείται  ως  εργαλείο  στην  παρούσα  εργασία 

βασίζεται στην ποιοτική ανάλυση του λόγου των δημοσιευμάτων. Σύμφωνα με τη 

Μιχαηλίδου (2006), ένας από τους κεντρικούς στόχους της ανάλυσης λόγου είναι η 

δημιουργία μιας τυπολογίας των ειδικών ειδών λόγου που παράγονται στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων  μέσων  επικοινωνίας  και  των  ειδών  που  αυτά  δημιουργούν  και 

προβάλλουν.  Το πρώτο βήμα για  να  δημιουργηθεί  μια  σχετική  τυπολογία  είναι  η 

ανάλυση  συγκεκριμένων  αποσπασμάτων  επικοινωνιακού  λόγου  και  ομιλίας,  έτσι 

ώστε να απομονωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Η ανάλυση λόγου και σε αυτή την περίπτωση του λόγου των ΜΜΕ ξεκινά 

από  το  κοινωνικό  πλαίσιο  στο  οποίο  αποκτά  νοηματικό  φορτίο  και  επιτελεί 

κοινωνικές  λειτουργίες  μέσα  από  τη  χρήση  του  (αναπαραγωγή-κατανάλωση).  Ο 

ρόλος των ΜΜΕ στις σύγχρονες κοινωνίες καθίσταται κεντρικός και αναλύεται ως 

τέτοιος στις  διάφορες  προσεγγίσεις  καθώς ο λόγος που εκφράζουν,  ο  «λόγος  των 

ΜΜΕ»,  τείνει  να  είναι  αλλά  και  αναγνωρίζεται  ως  η  κύρια  πηγή  γνώσης, 

διαμόρφωσης στάσεων και ιδεολογίας των ατόμων (Van Dijk 1993, στο Μαρβάκης, 

Παρσάνογλου, Παύλου (επιμ.) 2001:131).

Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τη δική μας εργασία, η ανάλυση λόγου 

επικεντρώνεται στη λειτουργία της άρθρωσης λόγων, μέσω των οποίων παράγονται 

και αναπαράγονται τα κυρίαρχα αφηγήματα που αφορούν τη σχέση του δημόσιου 

λόγου και χώρου με το φύλο με φόντο το εθνικό συγκείμενο. Με θεωρητικό στήριγμα 

τον τρόπο ανάλυσης που ακολουθεί η Α. Χαλκιά στο «δημογραφικό ζήτημα» (Χαλκιά 

2005 και 2007), θα εξετάσουμε το λόγο του Τύπου, ο οποίος μέσα από τη χρήση 

συγκεκριμένων  λέξεων,  εκφράσεων  συντελεί  στη  δημιουργία  ενός  κοινωνικο-

πολιτικού κλίματος, δρώντας επικουρικά στην προσπάθεια ελέγχου και αποκλεισμού 

των «επικίνδυνων» φωνών, όπως αυτή της Κ. Κούνεβα. Στα πλαίσια της Ανάλυσης 

Λόγου,  ο λόγος (discourse),  νοείται  όχι  μόνο ως γλώσσα αλλά και ως χρήση της 

γλώσσας,  ως  μορφή  κοινωνικής  δράσης.  Ο  Fairclough  (Fairclough  1995,  στο 



Μαρβάκης, Παρσάνογλου, Παύλου (επιμ.) 2001: 130), επεκτείνει την έννοια και σε 

άλλες  μορφές  «σημειωτικής  δραστηριότητας  (δηλαδή δραστηριότητα που παράγει 

νοήματα),  όπως οπτικές εικόνες και μη λεκτική επικοινωνία».  Έτσι  ο «λόγος των 

ΜΜΕ» ως μορφή κοινωνικής δράσης ιστορικό-κοινωνικά προσδιορισμένη, βρίσκεται 

σε διαρκή διαλεκτική σχέση με άλλες πτυχές του κοινωνικού. Παράλληλα μορφοποιεί 

και φυσικοποιεί πεδία, όπως την έμφυλη διάκριση, επιτυγχάνοντας τη διαιώνιση των 

κυρίαρχων ηγεμονικών αφηγημάτων.

Το εύρος των δημοσιευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν δεν εξαντλούν το πεδίου 

του Τύπου και επελέγησαν με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη «κάλυψη», των 

εφημερίδων  «μεγάλης  κυκλοφορίας».  Η  εξέταση  των  εφημερίδων  δεν 

πραγματοποιήθηκε μέσα από κάποια διάταξη του Τύπου γιατί πιστεύουμε ότι είναι 

πιο γόνιμο τα δημοσιεύματα ν’ αντιμετωπίζονται από-ϊδεολογικοποιημένα. Επίσης το 

διακύβευμα  της  συγκεκριμένης  εργασίας,  είναι  να  ξεπεράσει  τις  οποιεσδήποτε 

διαιρέσεις  και  να  καταδείξει,  ότι  ο  Τύπος,  στο  σύνολό  του  παράγει  αλλά  και 

αναπαράγει  αμφισημίες  ανεξάρτητα  από  οποιονδήποτε  διαχωρισμό.  Η  ενιαία 

ανάγνωση και ανάλυση των δημοσιευμάτων βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του 

επιχειρήματος,  ότι  ο  μιντιακός  λόγος  διαμορφώνει  αντιλήψεις,  στάσεις  αλλά  και 

υποκειμενικότητες, ενώ συντηρεί τα διάφορα κυρίαρχα αφηγήματα. Με αυτήν την 

έννοια τα μίντια και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο λόγος που αρθρώνεται από τον 

έντυπο  Τύπο,  είναι  προϊόν  πολλαπλών  παραγόντων,  οι  οποίοι  επηρεάζουν  και  το 

περιεχόμενό του. 

Ο λόγος του Τύπου

Στα κείμενα των εφημερίδων, συναντάμε την άρθρωση διαφορετικών λόγων, 

οι οποίοι, ακολουθώντας αυτό που ο Φουκώ (Φουκώ 1982:125) ονομάζει «τακτική 

πολυσημία των λόγων», δεν φέρουν ένα συγκεκριμένο και τετελεσμένο νόημα, αλλά 

μπορούν να ξαναδιατυπωθούν και να διαβαστούν ανάλογα με τα συμφέροντα και τις 

στρατηγικές  που  θέλουν  να  εξυπηρετήσουν.  Αυτοί  οι  λόγοι  κατόπιν  διαδικασίας 

σύνθεσης,  διαμορφώνουν,  επηρεάζουν,  παράγουν  και  αναπαράγουν  τις  κυρίαρχες 

ταυτότητες και εντέλει όπως λέει και η Α. Χαλκιά (Χαλκιά 2007:χχχ),  «παράγουν 

κόσμους».

Οι  λόγοι  που  υπερισχύουν  εκείνη  τη  χρονική  στιγμή,  είναι  άμεσα 

επηρεασμένοι  από  τη  εξεγερσιακή  διαδικασία  που  ακολούθησε  την  εν  ψυχρώ 



δολοφονία  του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον  ειδικό  φρουρό Επαμεινώνδα 

Κορκονέα, στις 6 Δεκέμβρη 2008. Είναι λόγοι αντίστασης, αμφισβήτησης, λόγοι που 

διαρρηγνύουν  με  την  ριζοσπαστικότητά  τους  τον  κοινωνικό  ιστό  και  τον 

επαναπροσδιορίζουν.  Ενώ το συντηρητικό συγκείμενο ταυτισμένο με τα κυρίαρχα 

αφηγήματα της εθνικής ενότητας, του εθνικού κινδύνου και της εθνικής αστάθειας, 

τους χαρακτηρίζει ως απορρυθμιστικούς και αποδιοργανωτικούς. Είναι, επίσης, ένα 

κίνημα  αλληλεγγύης  που  βγαίνει  στους  δρόμους,  γράφει  κείμενα,  συγκεντρώνει 

χρήματα για να συμπαρασταθεί στη Κούνεβα.

Άρα ο λόγος που αρθρώνεται από τον Τύπο για την Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

αντικατοπτρίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  το  συγκεκριμένο  κοινωνικό  και  πολιτικό 

συγκείμενο. Από τη μια δηλαδή ενισχύεται η άρθρωση ριζοσπαστικού λόγου, ενώ από 

την  άλλη  αποδυναμώνεται,  μέσω  των  αντιφάσεων,  προκειμένου  να  μην 

πυροδοτηθούν εκ νέου ανάλογες αντιδράσεις, οι οποίες θα θέσουν ξανά την εξουσία 

του κράτους  υπό αμφισβήτηση.  Τα ΜΜΕ είναι  φορείς  μετάδοσης  των ιδεών που 

ηγεμονεύουν σε μια κοινωνία και συνήθως ταυτίζονται με τα κυρίαρχα συμφέροντα. 

Στόχος αυτής της αναπαραγωγής είναι η εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ελέγχου που 

απλώνεται σε ένα ευρύ πεδίο και καλύπτει τη σκέψη, το λόγο και εντέλει ολόκληρη 

την ύπαρξη των υποκειμένων. Σαφώς και οι ηγεμονικοί λόγοι στοχεύουν κάθε φορά 

σε  εκείνα  τα  αφηγήματα που θέτουν  σε  κίνδυνο το  οικοδόμημα του  ελέγχου  και 

αμφισβητούν τις υπάρχουσες δομές. Ένα περιστατικό ωστόσο μπορεί να εγκυμονεί 

πολλούς «κινδύνους», να αμφισβητεί πολλές κυρίαρχες αξίες, οπότε ο στόχος είναι 

πολλαπλά δύσκολος. 

Η δολοφονική επίθεση ενάντια στη Κωνσταντίνα Κούνεβα ήταν ένα τέτοιο 

περιστατικό. Έφερε στην επιφάνεια όλα αυτά που φοβάται η ελληνική κοινωνία και 

κυρίως την έφερε απέναντι με τον ίδιο της τον εαυτό. Για μια ακόμη φορά έφερε στο 

φως  το  ξενοφοβικό,  πατριαρχικό,  ρατσιστικό  μοντέλο  διάρθρωσης  της  ελληνικής 

κοινωνίας.  Έφερε  όμως  και  έναν  αντί-λόγο,  μια  αντί-δράση  μια  αμφισβήτηση 

απέναντι  στις  καθιερωμένες ιδέες.  Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι  του αστικού Τύπου 

έπρεπε  να  υπερασπιστεί  αυτές  τις  αξίες.  Ήταν  και  ένα  γεγονός  όμως  ιδιαίτερα 

ευαίσθητο. Η Κούνεβα είναι γυναίκα, μητέρα και εργάζεται στη δουλειά που είναι 

κοινωνικά  κατάλληλη  για  αυτήν  αλλά  δεν  έκανε  αυτό  που  έκαναν  οι  υπόλοιποι 

μετανάστες.  Δέχεται  δολοφονική  επίθεση που θυμίζει  μαφία  και  άλλες  εποχές.  Η 

Κούνεβα είναι για τον Τύπο μια αντιφατική προσωπικότητα.



 Θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  στο  συγκεκριμένο  σημείο  ότι  το  βίαιο 

περιστατικό απασχόλησε τον έντυπο Τύπο σχεδόν μια βδομάδα αφού έγινε, χωρίς να 

του  δοθούν  οι  ανάλογες  διαστάσεις,  ενώ  τα  τηλεοπτικά  μέσα  δεν  αναφέρθηκαν 

σχεδόν καθόλου στο γεγονός. Αυτή η τεχνική της αποσιώπησης, επιβεβαιώνει από τη 

μια τη διαπλοκή των μίντια με διάφορα οικονομικά και  πολιτικά συμφέροντα,  τα 

οποία επιθυμούσαν την απόκρυψη του γεγονότος και από την άλλη, ότι η ζωή ενός 

έμφυλου,  θηλυκού,  μεταναστευτικού υποκειμένου μπορεί  να  τεθεί  στο  περιθώριο, 

υπενθυμίζοντας  ότι  η  ζωή  κάποιων  έχει  λιγότερη  σημασία  από  τη  ζωή  κάποιων 

άλλων.

Η  δημοσιότητα  που  ακολούθησε  αφήνει  το  σώμα  αλλά  και  τη  ζωή  της 

Κούνεβα μετέωρα. Η Κούνεβα δεν ανήκει ούτε στους αυτόχθονες ενώ δεν «ταιριάζει 

ή μοιάζει» και με τους ετερόχθονες. Ο λόγος του Τύπου δεν την εντάσσει σε καμία 

από τις δύο κατηγορίες αφήνοντάς τη κάπου «ανάμεσα». Η επίθεση που δέχθηκε η 

Κούνεβα προβλήθηκε μέσα από έμφυλους και εθνικούς φακούς, ενώ το σώμα της 

αποτέλεσε από τη μια το χώρο της αμφισβήτησης και της διεκδίκησης και από την 

άλλη το πεδίο σύγκρουσης των κυρίαρχων αφηγημάτων.

Αναπαραστάσεις

Οι  τρόποι  που  αναπαρίσταται  η  Κωνσταντίνα  Κούνεβα  από  το  λόγο  του 

Τύπου καλύπτονται από ένα μανδύα αντιφάσεων και διπόλων. Από τη μια δηλαδή 

παρουσιάζεται με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία της προσδίδουν μια θετική εικόνα 

και  από  την  άλλη  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  συμβάλλουν  στη  διαμόρφωση  μιας 

λιγότερο «θελκτικής» προσωπικότητας και κατά συνέπεια μιας προσωπικότητας με 

την οποία μπορούμε να ταυτιστούμε λιγότερο. Η χρήση των αντιφάσεων και  των 

διπόλων  που  προβάλλονται  αποδεικνύουν  μια  «αδυναμία»  μεταχείρισης  ενός 

έμφυλου θηλυκού υποκειμένου, το οποίο δεν μπορεί να καταταχθεί άμεσα σε κάποια 

κοινωνική κατηγορία και το οποίο δεν κατατάσσεται σε αυτό που ο Φουκώ (Φουκώ, 

1979:136-138, στο Fraser 1989:24) θ΄αποκαλούσε πειθήνιο σώμα. 

Η λειτουργία αυτών των αντιφάσεων εντοπίζεται στο γεγονός ότι μειώνεται ο 

βαθμός ταύτισης των αναγνωστών με τη συγκεκριμένη προσωπικότητα. Από τη μια 

δηλαδή,  με  την  προβολή  της  «θετικής»-θυματοποιημένης  εικόνας  τα  υποκείμενα 

εισάγονται  στη  διαδικασία  της  ταύτισης  με  την  Κούνεβα,  μέσω  της  βίωσης 

αισθημάτων συμπάθειας αλλά και οίκτου για το συγκεκριμένο υποκείμενο. Από την 



άλλη  μέσω  της  προβολής  της  «αρνητικής»  εικόνας,  η  οποία  δεν  συνάδει  με  τις 

κυρίαρχες εικόνες θηλυκότητας, τα υποκείμενα απομακρύνονται από τη διαδικασία 

ταύτισης  και  υιοθετούν  μια  πιο  ουδέτερη  στάση,  η  οποία  δημιουργεί  και  τις 

απαραίτητες αποστάσεις από το συγκεκριμένο υποκείμενο.

Η ανάδυση των αντιφάσεων μέσα από τα δημοσιεύματα του Τύπου συμβάλλει 

ουσιαστικά στην αποστασιοποίηση και στην ουδετερότητα, αρχικά από το συμβάν 

της βίαιης επίθεσης και εντέλει από το ίδιο το υποκείμενο. Βεβαίως και οι αντιφάσεις 

δομούνται μέσω από τη χρήση λέξεων και εκφράσεων, των οποίων η λειτουργία είναι 

σημαντική για την άρθρωση ουδέτερων λόγων και  οι  οποίοι  αντανακλώνται  στην 

ουδέτερη στάση.

Πιο συγκεκριμένα:

Το σύνολο  των  δημοσιευμάτων  του  Τύπου  αναγνωρίζει  στο  πρόσωπο  της 

Κούνεβα μια δυναμική, μαχητική, συνδικαλίστρια, που δε διστάζει να τα βάλει με 

όλους  και  με  όλα προκειμένου να επιτύχει  την ικανοποίηση των εργασιακών της 

διεκδικήσεων.  Η  παρουσίασή  της  στην  πλειοψηφία  των  δημοσιευμάτων 

πραγματοποιείται  μέσω  μιας  διττής  διάκρισης.  Από  τη  μια  η  Κούνεβα  και  οι 

υπόλοιποι μετανάστες και από την άλλη οι μετανάστες και οι αυτόχθονες.

«Απολύθηκε ύστερα από ενάμιση χρόνο και η μόνη ανοιχτή πόρτα που βρήκε  

ήταν στο συνεργείο καθαρισμού που εργαζόταν η ηλικιωμένη μητέρα της. Πεντέμιση το  

απόγευμα με 11.30 το βράδυ και μισθός που δεν ξεπερνούσε τα 600 ευρώ. Σύντομα, η  

Κωνσταντίνα  Κούνεβα  ασχολήθηκε  με  το  συνδικαλισμό.  Έδωσε  μάχες  για  τις  

υπερωρίες που δεν πληρώνονταν,  τις  συμβάσεις που δεν τηρούνταν,  κατήγγειλε  τον  

εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες μετανάστες. Μόλις πριν από  

δέκα μέρες είχε έρθει σε ρήξη με τους ιδιοκτήτες του συνεργείου καθαρισμού επειδή  

διεκδίκησε ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων για την ίδια και το υπόλοιπο προσωπικό  

της εταιρίας 1 ».

 «Εκείνη  είχε  το  θάρρος  να  καταγγείλει  τον  εργασιακό μεσαίωνα  και  αυτό  

ενόχλησε  κάποιους»!  Συνεχίζει  η  δημοσιογράφος:  «Σε  αντίθεση  με  άλλους  

1 «Βιτριόλι σε μετανάστρια επειδή... συνδικαλίστηκε, Ελεύθερος Τύπος, 03/01/2009,  του 
Γεράσιμου, Κόντου. Η υπογράμμιση δική μας.



αλλοδαπούς, οι οποίοι μπροστά στον κίνδυνο της απέλασης ή της μη νομιμοποίησής  

τους υπομένουν την εργοδοτική αυθαιρεσία και εκμετάλλευση2».

Στο πρώτο απόσπασμα από τη μια έχουμε τη σχέση της Κούνεβα με τους 

υπόλοιπους μετανάστες γενικά  και από την άλλη τη σχέση της Κούνεβα με τους 

εργαζόμενους  της  εταιρείας  συγκεκριμένα.  Είναι  φανερή  η  διάκριση  που  γίνεται 

ανάμεσα στην Κούνεβα και τους άλλους μετανάστες. Ενώ οι υπόλοιποι μετανάστες 

απλά  βιώνουν  τον  εργασιακό  μεσαίωνα,  η  Κούνεβα  προχωρά  παραπέρα  και  τον 

καταγγέλλει.  Η  Κούνεβα  προβάλλεται  ως  υπερασπίστρια  των  δικαιωμάτων  των 

εργαζομένων  της  εταιρείας.  Δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  στους  μετανάστες  ενώ  δεν 

γίνεται καμία νύξη για τους Έλληνες εργαζόμενους.

Στο δεύτερο απόσπασμα, αρχικά τα λόγια της συναδέλφισσάς της λειτουργούν 

επικουρικά στην κατασκευή της μαχητικής, δυναμικής και θαρραλέας εικόνας, ενός 

υποκειμένου που παρόλο τις προσωπικές αλλά και κοινωνικές δυσκολίες που βιώνει 

παλεύει και διεκδικεί τα δικαιώματα της. Χρησιμοποιώντας την δεικτική αντωνυμία 

«εκείνη» υπονοεί ότι άλλοι, χωρίς να προσδιορίζεται ποιοι ακριβώς, δεν έδειξαν το 

ίδιο θάρρος και γενναιότητα και δεν προέβησαν σε ανάλογες κινήσεις. Για μια ακόμη 

φορά η Κούνεβα τίθεται πάνω από τα άλλα υποκείμενα, δημιουργώντας ένα σαφή 

διαχωρισμό,  ο  οποίος  και  υποδαυλίζεται  στα  περισσότερα  αποσπάσματα 

δημοσιευμάτων.  Στη  συνέχεια  του  αποσπάσματος  συναντάμε  τα  λόγια  της 

δημοσιογράφου, η οποία κάνει εμφανή την διάκριση ανάμεσα στην Κούνεβα και τους 

άλλους μετανάστες, οι οποίοι αποκαλούνται αλλοδαποί και διαχωρίζονται αφενός από 

τους αυτόχθονες και αφετέρου από την Κούνεβα.

Στα συγκεκριμένα λόγια είναι ξεκάθαρη η αντίστιξη ανάμεσα στην Κούνεβα 

και  τους  άλλους  μετανάστες.  Μέσα  από  την  περιγραφή  προκύπτει  μια  έντονη 

εξιδανίκευση της εικόνας της.  Παρουσιάζεται θαρραλέα, χωρίς να φοβάται γεγονότα, 

τα οποία είναι η καθημερινότητα των μεταναστών (απελάσεις, μη νομιμοποιήσεις) 

και  τοποθετείται  σ΄ένα  άλλο  επίπεδο  διαφορετικό  από  αυτό  στο  οποίο  ζουν  και 

κινούνται  καθημερινά  οι  μετανάστες.  Η  διττή  διάκριση  και  η  παρουσίαση  της 

Κούνεβα ως μοναδική και ως εξαίρεση, επιβεβαιώνει την άποψη ότι, αφού η Κούνεβα 

είναι ένα υποκείμενο που τα καταφέρνει, αν και είναι μετανάστρια, τότε μπορούν και 

2   «Τα  ένσημα  του  ρατσισμού»,  Ελεύθερος  Τύπος,  11/01/2009,  της  Βάλιας  Νικολάου. 
Δηλώσεις συναδέλφων της Κωνσταντίνας Κούνεβα.



οι υπόλοιποι . Άρα οι ευθύνες για την επιλογή των συνθηκών ζωής τους βαραίνουν 

αποκλειστικά τους ίδιους τους μετανάστες και όχι τους ντόπιους. Από την άλλη, η 

προβολή  της  συγκεκριμένης  περίπτωσης  ως  εξαίρεση  εξασφαλίζει  την 

υποτακτικότητα  και  δουλικότητα  των  μεταναστών  και  την  μη  εξέλιξή  τους  σε 

κυρίαρχη  ομάδα,  κάτι  το  οποίο  θα  έθετε  σε  ‘κίνδυνο’ την  ευημερία,  την  εθνική 

ενότητα και ομοιογένεια, την «ασφάλεια» των ντόπιων3. Χρησιμοποιείται επίσης, η 

λέξη  «αλλοδαπός»,  η  οποία  και  υποδεικνύει  ένα  σαφή  διαχωρισμό  από  τους 

«ημεδαπούς». Η χρήση ουδέτερων όρων, όπως ο όρος «αλλοδαπός», χρησιμεύει στη 

μη ευθεία έκφραση ρατσιστικών εκφράσεων και εντέλει συμβάλλει όχι μόνο στην 

αναπαραγωγή των διακρίσεων αλλά και στο στιγματισμό και την περιθωριοποίηση 

των μεταναστών.

Επιπλέον αυτή  η διττή διάκριση συμβάλλει  στη συντήρηση και  προαγωγή 

επιπλέον ασύμμετρων και ιεραρχικών συλλήψεων ως προς το φύλο την κοινωνική 

τάξη,  την αρτιμέλεια  και  το έθνος.  Αναδύονται,  λοιπόν,  δυο κομβικά ερωτήματα-

ζητήματα. Ποιος μπορεί να παρεμβαίνει στα σώματα των άλλων και εντέλει  ποια 

σώματα παρουσιάζονται να έχουν σημασία και ποια όχι.

«Γιατί,  αν  ανεχθούμε  τέτοια  φαινόμενα,  αυτά  κάποια  στιγμή  σταματούν  να  

κάνουν διακρίσεις και φτάνουν σε όλους. Φτάνουν και στα δικά μας παιδιά, όπως στον  

Αλέξη.  Φτάνουν  και  με  πολλές  άλλες  μορφές  που  μας  ξαφνιάζουν.  Η  περίπτωση  

Κούνεβα αφήνει σκιές και για χειρότερα4 ». 

«Δάκρυα  γέμισε  τα  μάτια  των  Ελλήνων  που  έχουν  ακόμη  αισθήματα  

ανθρωπιάς, αυτός ο εφιαλτικός Δεκέμβρης του 2008. Με τραγικό τρόπο ανέδειξε δύο  

μορφές - σύμβολα της Ελλάδας που μας πληγώνει και μας κάνει να ντρεπόμαστε γι  

αυτή. Δύο σύμβολα -  θύματα. Το ένα είναι ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος που  

3 Σύμφωνα με τον Teun A. van Dijk, στην μελέτη του Elite Discourse and the Reproduction 
of Racism, προκειμένου τα μίντια να παρουσιάσουν τους μετανάστες με αρνητικό τρόπο, 
χρησιμοποιούν διαλεκτικούς τύπους, οι οποίοι εξισορροπούν την υπερβολική αρνητικότητα. 
Για  παράδειγμα  παρουσιάζουν  κάποιες  εξαιρετικές  ιστορίες  μεταναστών,  οι  οποίοι 
κατόρθωσαν να πετύχουν. Ωστόσο αυτή η παρουσίαση της μοναδικής περίπτωσης, έχει ως 
στόχο  να  επιβεβαιώσει  στο  κοινό  ότι  α)  κάποιες  μειονοτικές  ομάδες  μπορούν  να  τα 
καταφέρουν, οπότε δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε εμείς για την αποτυχία τους και β) η 
μειονοτική ομάδα ως ολότητα παραμένει στο «δικό της χώρο», οπότε δεν μπορούν να γίνουν 
κυρίαρχοι.

4 Η περίπτωση Κούνεβα αφήνει σκιές για τα χειρότερα». Δηλώσεις του πρώην υπουργού 
Τάσου Γιαννίτση στην Ελευθεροτυπία, 31/12/2008.



έπεσε νεκρός από τη σφαίρα του αμετανόητου φονιά - αστυνομικού και είναι πια το  

σύμβολο της Ελλάδας που στραγγαλίζει τα όνειρα των παιδιών της. Το άλλο είναι η  

44χρονη Κωνσταντίνα Κούνεβα, η συνδικαλίστρια καθαρίστρια από τη Βουλγαρία, που  

τα μεσάνυχτα της 22 προς 23 Δεκεμβρίου πληρωμένοι δολοφόνοι της έριξαν βιτριόλι  

στα μάτια και μέσα στο στόμα, γιατί διεκδικούσε για τον εαυτό της και τις συναδέλφους  

της τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα! Σύμβολο μιας Ελλάδας που στραγγαλίζει τους  

μετανάστες5 ».

Οι  λέξεις  και  η  φράσεις  στα  συγκεκριμένα  αποσπάσματα  διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του εθνικού αφηγήματος και στην κατασκευή και 

διαμόρφωση  αντίστοιχων  υποκειμένων  αλλά  και  συμπεριφορών.  Διαπιστώνουμε 

λοιπόν,  ότι  τονίζεται ιδιαίτερα η καταγωγή της Κούνεβα σε αντίστιξη με φράσεις 

όπως:  «σύμβολο  της  Ελλάδας  που  στραγγαλίζει  τα  όνειρα  των  παιδιών  της»  ή 

«...Φτάνουν  και  στα  δικά  μας  παιδιά,  όπως  στον  Αλέξη».  Επίσης  η  Ελλάδα 

νοηματοδοτείται ως ένα ενεργό υποκείμενο, η οποία παρεμβαίνει στα σώματα τόσο 

των παιδιών της (Αλέξης Γρηγορόπουλος), όσο και των μεταναστών (Κωνσταντίνα 

Κούνεβα). Η απόδοση ευθυνών σ’ ένα έθνος, αφενός το αναγνωρίζει ως την υπέρτατη 

αξία και αφετέρου αναγνωρίζει στα υποκείμενα που ζουν εντός της ένα παθητικό και 

εξαρτημένο  ρόλο.  Η  ανάδειξη  της  Ελλάδας  ως  του  κύριου  υπαίτιου  των  βίαιων 

επεμβάσεων  στα  σώματα  των  αυτοχθόνων  και  ετεροχθόνων  αναγνωρίζει  τον 

κυριαρχικό  ρόλο  του  έθνους-κράτους  το  οποίο  με  τους  διάφορους  μηχανισμούς 

ελέγχει και πειθαρχεί τα μη πειθήνια σώματα. 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι όταν αναφέρονται στην εθνικότητα της Κούνεβα 

αποφεύγουν  τη  χρήση  της  λέξης  «Βουλγάρα»  ενώ  προτιμούν  εκφράσεις  όπως: 

«βουλγαρικής καταγωγής ή μετανάστρια από τη Βουλγαρία». Αυτό πιστεύουμε ότι 

συμβαίνει  γιατί  η  λέξη  Βουλγάρα  στο  συγκεκριμένο  εθνικό  συγκείμενο  έχει 

αρνητικές  νοηματοδοτήσεις,  οι  οποίες  απηχούν  ρατσιστικά  αφηγήματα.  Θέλοντας 

λοιπόν  να  την  απεκδύσουν  από  όποια  αρνητική  νοηματοδότηση  χρησιμοποιούν 

«ανώδυνες» εκφράσεις.

Η ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στα δικά μας και στα άλλα παιδιά δημιουργεί 

μια μήτρα αποκλεισμών, μέσω της οποίας από τη μια διαμορφώνονται τα υποκείμενα, 

και από την άλλη παράγονται τα αποκείμενα όντα. Με βάση αυτή τη συλλογιστική, 

5 «Ο Αλέξης και η Κωνσταντίνα», Το Έθνος, του Γιώργου Δελαστίκ, 2/01/2009.



ως υποκείμενα αναγνωρίζονται οι εθνικά όμοιοι και ως αποκείμενα οι εθνικά άλλοι. 

Τα αποκείμενα σώματα, τα οποία στο συγκεκριμένο εθνικό και κοινωνικό συγκείμενο 

τα αποτελούν οι  μετανάστες,  τα θηλυκά και  ομοφυλοφιλικά σώματα και  εν  γένει 

καθετί  που  ορίζεται  ως  το  διαφορετικό  από  τις  εκάστοτε  κυρίαρχες  κοινωνικές 

πρακτικές,  καταλαμβάνουν  το  περιθώριο  της  κοινωνικής  ζωής,  βιώνοντας  έναν 

υποδεέστερο τρόπο ζωής  ενώ παράλληλα με  βάση την ύπαρξή τους  ορίζονται  τα 

σώματα αυτών που απολαμβάνουν την κατάσταση του υποκειμένου.

Διαπιστώσαμε ότι η προβολή της Κούνεβα, ως ένα δραστήριο υποκείμενο, το 

οποίο δεν διστάζει να θίξει τα κακώς κείμενα του εργασιακού του χώρου καθώς και 

ως ένα υποκείμενο απεγκλωβισμένο από τα στενά και σιωπηλά όρια του  ιδιωτικού, 

επιβραβεύεται  από  το  λόγο  του  Τύπου.  Ο  λόγος  που  αρθρώνει  αυτό  το  θηλυκό 

υποκείμενο συμβάλλει στην αφύπνιση και άλλων υποκειμένων, που βρίσκονται στην 

ίδια κατάσταση. Είναι όμως επιθυμητή μια τέτοια «αφύπνιση»; Παρακάτω θα δούμε 

ότι μέσω διαφόρων οδών επιχειρείται και προωθείται μια διαδικασία  αποθάρρυνσης 

από την άρθρωση λόγου.

Η διαδικασία της αποθάρρυνσης

Η αποθάρρυνση λαμβάνει χώρα μέσα από την αποδυνάμωση της μαχητικής 

εικόνας της Κούνεβα και την επικάλυψη της από φοβικές δηλώσεις, οι οποίες τίθενται 

πάντα σε αντιδιαστολή με το υποκείμενο Κούνεβα και προβάλλονται ως αποτέλεσμα 

της  άρθρωσης  δημόσιου,  αιχμηρού  λόγου  από  μέρους  της.  Η  προβολή  φοβικών 

δηλώσεων  λειτουργεί  ανασταλτικά  αλλά  και  κατασταλτικά  στην  κατεύθυνση  της 

άρθρωσης  «τολμηρών»  λόγων  και  κατ΄επέκταση  στη  διεκδίκηση  και 

επανοικειοποίηση  του  δημόσιου  χώρου.  Παράλληλα  υφέρπει  το  αφήγημα  της 

ασφάλειας που προσφέρει ο ιδιωτικός χώρος ενώ ταυτόχρονα η σιωπή προβάλλεται 

ως  ο  πιο  ασφαλής  δρόμος. Ας  διαβάσουμε  τα  παρακάτω  αποσπάσματα  και  ας 

επιχειρήσουμε να δούμε τα προϊόντα της ανάδυσης.

«Κι εγώ δούλευα στην εταιρεία και με διώξανε. Προσπαθήσανε να με κάνουν  

να  φύγω μόνη  μου.  Με πήγαν από δω και  από εκεί,  μου  άλλαξαν τρεις  θέσεις  σε  

περιοχές που δεν με βόλευαν, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και όταν είδαν ότι δεν φεύγω  

μόνη μου, είπανε να με διώξουν εκείνοι. Η κόρη μου δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει.  



Γι΄αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Το ένα της μάτι έχει τυφλωθεί, ενώ το μισό της πρόσωπο  

είναι παραμορφωμένο. Κινδυνεύει η ίδια η ζωή της 6».

«Οι  περισσότεροι  φοβούνται  πλέον  ότι  αν  μιλήσουν  για  αυτά  που  ζουν  

πραγματικά στη δουλειά, θα έχουν τη μοίρα της Κωνσταντίνας- ή ακόμα χειρότερα ότι  

θα πεθάνουν. Προχθές έβαλαν καθαρίστριες και καθαριστές συγκεκριμένης εταιρείας  

να υπογράψουν ότι δεν έχουν παράπονα, ότι πληρώνονται κανονικά τις υπερωρίες και  

ότι τους βάζουν τα Βαρέα7  ».

 «Ως  εργαζόμενη  σε  ιδιωτικό  συνεργείο  καθαρισμού  έχει  αναπτύξει  έντονη  

συνδικαλιστική  δράση  στο  πλαίσιο  της  Παναττικής  Ένωσης  Καθαριστριών  και  

Οικιακού Προσωπικού και η απόπειρα δολοφονίας της συνδέεται άμεσα με αυτή τη  

δράση8».

Από  την  ανάγνωση  των  συγκεκριμένων  αποσπασμάτων,  επιβεβαιώνεται  ο 

ισχυρισμός  μας  ότι  είναι  διάχυτος  ο  φόβος  που  κατακλύζει  τόσο  τα  άτομα  του 

περιβάλλοντός  της  όσο  και  άτομα  που  βιώνουν  τις  ίδιες  συνθήκες  εργασίας.  Το 

σημαντικό  στοιχείο  που  εμφανίζεται  είναι  ότι  αυτός  ο  λόγος  αρθρώνεται  από 

υποκείμενα,  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  είναι  και  τα  ίδια  θύματα.  Δηλαδή  από 

συναδέλφους και τη μητέρα της Κούνεβα. Ο φόβος προέρχεται από την επίθεση που 

δέχθηκε η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Φόβος να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο ή χειρότερο 

σε όποιον ή όποια «τολμήσει» να μιλήσει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η μητέρα 

της, η Κούνεβα δέχθηκε την επίθεση επειδή «δεν φοβήθηκε να μιλήσει». Από τον 

λόγο προκύπτει έντονα η έννοια της τιμωρίας και του παραδειγματισμού, τα οποία 

ήταν επακόλουθα της δράσης της. Και τα οποία φαίνεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο 

στα υποκείμενα που κινούνται σε πρώτο ή δεύτερο πλάνο, γύρω της.  Η Κούνεβα 

προβάλλεται  ως  ένα  υποκείμενο,  στο  οποίο  ο  φόβος  δεν  βρήκε  ανταπόκριση.  Η 

επίθεση αυτή όμως, όπως παρουσιάζεται από τα αποσπάσματα δημοσιευμάτων, είχε 

σημαντικότερο αντίκτυπο στις συμπεριφορές των άλλων υποκειμένων, στα οποία η 

«ισχύς» του φόβου διατήρησε την «δύναμή» του και ίσως  απέκτησε και μεγαλύτερη.

6 Λόγια  της  μητέρας  της  Κων/νας  Κούνεβα,  Ελένης  Ντέτσεβα,  Έθνος,  03/01/2009.  Η 
υπογράμμιση δική μας.

7   «Όποιος μιλήσει, θα έχει την τύχη της Κούνεβα», Τα Νέα, της Χριστίνας Κοψίνη. 
Δηλώσεις των κ. Βάσω Τσούνη και Βλασία Παπαθανάση, μέλη της Παναττικής Ένωσης 
Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού.

8   «Βοηθήστε να βρεθεί ο δράστης», Τα Νέα, 05/01/2009, της Λία Νεσφιγέ



Η προβολή αυτής της φοβικής κατάστασης, η οποία έχει δημιουργηθεί στα 

υποκείμενα  που  περιστοιχίζουν  ή  όχι  την  Κούνεβα,  λειτουργεί  ανασταλτικά  στην 

οποιαδήποτε προσπάθεια διεκδίκησης δικαιωμάτων, στην χρήση του δημόσιου χώρου 

και  στην  έκφραση  «αιχμηρών»  λόγων,  καθώς  υπονοείται  ότι  τέτοιου  είδους 

διεκδικήσεις δεν είναι «ακίνδυνες». Γιατί όσο κι αν η Κούνεβα προβλήθηκε ως μια 

«αντιστασιακή»  προσωπικότητα  άλλο  τόσο  προβλήθηκε  και  ως  η  εξαίρεση  στον 

κανόνα.  Όσο  και  αν  τονίζεται  ότι  η  ίδια  δεν  φοβήθηκε  άλλο  τόσο  οι  δηλώσεις 

συναδέλφων αλλά και άρθρα δημοσιογράφων προβάλλουν την ανάδυση μιας έντονης 

φοβικής ατμόσφαιρας, η οποία πλανάται τόσο στο περιβάλλον της Κούνεβα όσο και 

σε άλλα, στα οποία επιδιώκονται ανάλογες διεκδικήσεις.  Χαρακτηριστικά είναι τα 

λόγια Βουλγάρας καθαρίστριας: 

«Εγώ φοβάμαι πλέον για τον εαυτό μου και για τις κόρες μου», μου έλεγε τις  

προάλλες μια μετανάστρια από τη Βουλγαρία που εργάζεται ως καθαρίστρια. «Όλες  

νιώθουμε ότι είμαστε στόχος». Ήταν έκδηλος ο φόβος στο βλέμμα της. Έκδηλη και η  

οργή. Κάποιοι δεν θέλουν να δουν τον φόβο και την οργή που συσσωρεύεται, στάλα  

στάλα,  στους  μετανάστες.  Κάποιοι  άλλοι,  αντί  να  ψάχνουν  σοβαρά  τους  δράστες,  

διαβάζουν Άρλεκιν. Και άλλοι θεωρούν ότι η επίθεση κατά της Κούνεβα αφορά μια  

«ξένη  γυναίκα».  Αλίμονο  σε  όσους  δεν  καταλαβαίνουν  ότι  ο  Άλλος  είναι  ένας  

καθρέφτης όπου αντικατοπτρίζονται σε μεγέθυνση οι εφιάλτες του Εαυτού...9 ».

Ο φόβος και η αίσθηση της μετανάστριας ότι αυτή και οι κόρες της έχουν 

στοχοποιηθεί είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Η χρήση της λέξης «πλέον» δηλώνει 

ότι  ο  φόβος  και  η  αίσθηση  του  κινδύνου  έχουν  εμφανιστεί  στις  ζωές  τους  και 

καθορίζουν τον τρόπο ζωής τους. Η στοχοποίηση, η οποία αναφέρεται, δρα ελεγκτικά 

όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά και στην καθημερινότητά τους. Πηγαίνοντας τη 

σκέψη λίγο παραπέρα, με την επιλογή τέτοιων δηλώσεων, από υποκείμενο που φέρει 

την ιδιότητα της μετανάστριας, δεν μπορούμε να μην διακρίνουμε μια επιβεβαίωση 

της μοναδικότητας της Κούνεβα καθώς και μια προσπάθεια «εφησυχασμού» όσων 

τυχόν νιώσουν ότι «απειλούνται» από ανάλογες κινήσεις μεταναστών.

Ο φόβος,  όμως  όπως  και  ο  λόγος  στα  συγκεκριμένα  αποσπάσματα  έχουν 

έμφυλη  χροιά.  Ο  λόγος  εκτός  από  την  αναπαράσταση  έμφυλων  κοινωνικών 

πρακτικών αποτελεί  και  τον τόπο, όπου το φύλο συγκροτείται  ως ένα ρυθμιστικό 

9 «Βιτριόλι από Μανχάταν», Τα Νέα, 27/01/2009, του Γκαζμέντ Καπλάνι. Δηλώσεις 
Βουλγάρας καθαρίστριας.



ιδεώδες,  σύμφωνα  με  τη  φεμινιστική  ανάγνωση  του  Foucault.  Το  φύλο  λοιπόν, 

αναδεικνύεται  ως  ένας  σχηματισμός  του  λόγου,  ως  μια  ιστορική  και  πολιτισμική 

κατασκευή και όχι ως μια στατική ποιότητα ή μια εγγενή ουσία των υποκειμένων. Με 

βάση λοιπόν αυτήν την οπτική, οι λόγοι κατασκευάζουν μορφές υποκειμένων, μέσα 

από  την  επένδυση  των  σωμάτων  με  συγκεκριμένες  ικανότητες  σε  δεδομένα 

συγκείμενα  εξουσίας.  Παρατηρούμε,  λοιπόν,  ότι  οι  λόγοι  που  εκφράζονται 

διαμορφώνουν αλλά και  αναπαράγουν κυρίαρχα στερεότυπα.  Στο απόσπασμα που 

προηγήθηκε ο φοβικός λόγος που εκφράστηκε από τη Βουλγάρα μετανάστρια ήταν 

επενδυμένος  με  έμφυλο  χαρακτήρα.  Αναπαράγεται  έτσι  το  στερεότυπο  του 

φοβισμένου,  παθητικού,  έμφυλου  θηλυκού  υποκειμένου,  η  οποία,  κάτω  από  την 

απειλή  του  φόβου,  αποσύρεται  στην  «ασφάλεια»  της  σιωπής  και  δεν  συμμετέχει 

ενεργά στη λήψη πρωτοβουλιών δημόσιου χαρακτήρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

δεν φοβάται μόνο για τον εαυτό της αλλά και για τις  κόρες της.   Από τον τρόπο 

παρουσίασης προκύπτει ότι ο φόβος επιδρά καταλυτικά στον τρόπο δράσης και ζωής 

των έμφυλων θηλυκών υποκειμένων και η κύρια συνέπεια αυτής της επίδρασης είναι 

η  παθητικοποίηση  και  η  «φυγή»  από  το  δημόσιο  χώρο.  Ο  δημόσιος  χώρος 

προβάλλεται σαν αρένα για τα θηλυκά υποκείμενα, έτοιμος να τα κατασπαράξει από 

όλες τις απόψεις. 

Πρόσωπο

Σημαντικό  ρόλο  φαίνεται  να  διαδραματίζει  το  πρόσωπο  και  η  εξωτερική 

εμφάνιση,  κατεξοχήν  πολιτισμικές  κατασκευές.  Καθώς  ανάγονται  σε  υπέρμετρες 

αξίες του κοινωνικού συγκείμενου. Η ζωή, η ελπίδα και η ίδια η ύπαρξη συνδέονται 

με μια λέξη, την λέξη ομορφιά. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως άσχημο αποκλείεται και 

απομονώνεται.  Θεωρείται  ανάξιο  να  αρθρώσει  λόγο,  οποιαδήποτε  μορφή  και  αν 

παίρνει αυτός. Ο χώρος που του αναγνωρίζεται να έχει είναι εκτός του κοινωνικού 

συνόλου.  Με λίγα  λόγια  «δεν  έχει  πρόσωπο».  Είναι  πολύ  σημαντικό  ωστόσο  να 

εξετάσουμε ποιος αφαιρεί και παρεμβαίνει σε αυτό το πρόσωπο. Ακολουθούν δύο 

δημοσιεύματα στα οποία αφενός αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του προσώπου και 

σε  πραγματικό  αλλά  και  σε  συμβολικό  επίπεδο και  αφετέρου  γίνεται  εκτεταμένη 

αναφορά  στο  συμβολισμό  που  απορρέει  από  τη  χρήση  βιτριολιού.  Διαβάζουμε 

λοιπόν:



 «Βιτριόλι  ρίχνουν  στις  γυναίκες  που  μορφώνονται  οι  Ταλιμπάν  στο  

Αφγανιστάν. Οι «ανυπάκουες» γυναίκες τιμωρούνται με βιτριόλι στο Πακιστάν, στην  

Καμπότζη, στο Μπανγκλαντές, στην Ινδία. Το βιτριόλι ήταν γνωστό στην Ελλάδα, όταν  

το χρησιμοποιούσαν ως όπλο εκδίκησης και «διά λόγους τιμής», τη δεκαετία του ΄60.  

Το  βιτριόλι  διαλύει  τα  κόκαλα  του  προσώπου,  τυφλώνει,  σακατεύει.  Προπαντός  

ταπεινώνει. Είναι σαν να δολοφονείς καθημερινά το θύμα σου. Να το κάνεις να εύχεται  

καθημερινά  να  είχε  πεθάνει.  Αν  αφαιρέσεις  το  πρόσωπο  από  το  θύμα  σου,  έχεις  

αφαιρέσει τα πάντα. Το θύμα είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα για τις άλλες 10».

«Το τι συνέβαινε με τα συνεργεία, το πόσο εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους  

που δουλεύουν στην πιο σκληρή και ανυπόληπτη δουλειά που υπάρχει αρχίζουμε να το  

μαθαίνουμε τώρα, που η καθαρίστρια και συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα που  

κινδυνεύει  να  χάσει  την  όρασή  της  ύστερα  από  επίθεση  που  δέχθηκε  με  βιτριόλι.  

Χλωρικό οξύ το λένε αλλιώς, ισχυρό προϊόν καθαρισμού, εργαλείο της δουλειάς της,  

που ίσως το έριξαν στο πρόσωπο εργολάβοι καθαριότητας, όχι εραστές, όπως γινόταν  

καμιά φορά πριν από μερικές δεκαετίες. Τότε, οι εραστές που είχαν απορριφθεί ή οι  

ζηλιάρες  γυναίκες  ήθελαν  να  εκδικηθούν  το  όμορφο  πρόσωπο,  να  αλλοιώσουν  το  

σώμα.  Όχι  μόνο  θάνατο  αλλά  και  παραμόρφωση,  και  μάλιστα  με  το  οξύ  που  

καθαρίζει11»!

Και  τα  δύο  αποσπάσματα  επιβεβαιώνουν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  την 

πολιτισμική  αλλά  και  κοινωνική  σπουδαιότητα  του  προσώπου.  Η  αλλοίωση 

χαρακτηριστικών του προσώπου σηματοδοτεί την απώλεια των πάντων. Όπως είδαμε 

και  πριν,  σε  συμβολικό  επίπεδο,  της  ίδιας  της  ζωής.  Και  παράλληλα  αποτελεί 

παράδειγμα προς αποφυγή. Παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα που παραδειγματίζονται 

ταυτίζονται με το θηλυκό φύλο. Θα λέγαμε ότι ο παραδειγματισμός που προκύπτει 

από την βίαιη πράξη έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Η βίαιη πράξη αντικατοπτρίζει την 

βίαιη  αρσενικότητα-αρρενωπότητα,  η  οποία τονίζει  την ηγεμονική  αρρενωπότητα, 

ενώ  η  θυματοποίηση  και  ο  παραδειγματισμός  την  αδύναμη,  υποχωρητική  και 

θυματοποιημένη θυλυκότητα.

Η  σπουδαιότητα  του  προσώπου  τονίζεται  μέσα  από  τον  τρόπο  που 

χρησιμοποιείται για να «αφαιρεθεί» η ομορφιά. Αυτός ο τρόπος είναι το βιτριόλι. Το 

10 «Βιτριόλι από Μανχάταν», Τα Νέα, 27/01/2009, του Γκαζμέντ Καπλάνι

11   [ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ] Εργαλείο της δουλειάς, της Άννας Δαμιανίδη, 31/12/2008



βιτριόλι αναπαρίσταται ως ένα δολοφονικό όπλο, του οποίου η χρήση είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη  σε  χώρες,  οι  οποίες  θεωρούνται  υποανάπτυκτες  και  στις  οποίες  τα 

δικαιώματα των γυναικών είναι ανύπαρκτα.  Το βιτριόλι όμως χρησιμοποιούνταν και 

στην  Ελλάδα  κατά  τη  μετεμφυλιακή  Ελλάδα,  κυρίως  από  γυναίκες,  οι  οποίες  το 

χρησιμοποιούσαν  για  να  εκδικηθούν  τους  εραστές  τους,  σε  περίπτωση  απιστίας 

(Αβδελά Έφη, 2006: 58, 6512).Το βιτριόλι λοιπόν αναπαρίσταται ως μέσο τιμωρίας 

και παραδειγματισμού σε μη πειθήνια και ανυπότακτα σώματα και στόματα. Η χρήση 

του  εξαρχής  αποκτά  έμφυλο  χαρακτήρα  καθώς  σε  συμβολικό  επίπεδο  ως  μέσο 

καθαρισμού  είναι  συνδεδεμένο  με  τα  θηλυκά  υποκείμενα  και  το  οποίο  στη 

συγκεκριμένη  περίπτωση  χρησιμοποιείται  από  αρσενικά  υποκείμενα  για  να 

παραμορφώσουν  και  να  επιβάλουν  καθεστώς  σιωπής  και  επιπλέον  για  να 

παραδειγματίσουν  και  όποιον  άλλον  ή  άλλη  επιχειρήσει  κάτι  ανάλογο.  Η 

χρησιμοποίηση, λοιπόν, από αρσενικά υποκείμενα, ενός «γυναικείου» υλικού για την 

παρέμβαση σ΄ ένα θηλυκό σώμα λειτουργεί, σε συμβολικό αλλά και σε πραγματικό 

επίπεδο, ως μέσο επιβεβαίωσης αλλά και αναπαραγωγής της ανδρικής κυριαρχίας. Το 

σώμα των θηλυκών υποκειμένων αναπαρίσταται ως ευάλωτο, αδύναμο, παθητικό και 

ως ιδιοκτησία των αρσενικών υποκειμένων.

Η επέμβασή τους,  στο  σώμα της  συγκεκριμένης  γυναίκας  αναπαράγει  την 

βαθιά ριζωμένη, στερεοτυπική, πατριαρχική αντίληψη ότι τα σώματα των γυναικών 

υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρσενικών υποκειμένων. Παράλληλα διαμορφώνεται 

το πορτραίτο της παθητικής γυναίκας, η οποία όσο μαχητική και διεκδικητική και αν 

είναι, «λυγίζει» κάτω από την εξουσία του άνδρα ενώ αναπαράγεται με αυτόν τον 

12   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αβδελά στο ‘Δια λόγους τιμής’: «Το βιτριόλι είναι το 
πιο συχνό όπλο στο οποίο καταφεύγει  η γυναίκα για να «εκδικηθεί  τον άπιστον που την 
εγκατέλειψεν».  Η  επιλογή  του  είναι  άκρως  συμβολική:  δηλώνει  καταρχάς  πρόθεση 
τραυματισμού και όχι φόνου. Ενός τραυματισμού όμως που είναι μόνιμος και πλήττει την 
όψη,  το πρόσωπο,  τα μάτια,  εκείνα δηλαδή τα μέλη του σώματος  τα οποία ένας  άντρας 
επιστρατεύει για την πρώτη ερωτική επαφή του με μια γυναίκα: τα μάτια του την επιλέγουν, 
το πρόσωπό του την ελκύει. Το βιτριόλι όμως είναι και με άλλον τρόπο συμβολικό: για την 
μετεμφυλιακή  Ελλάδα  αποτελεί  το  τρέχον  υλικό  καθαριότητας,  χρησιμοποιείται   για  να 
καθαρίζονται τα αποχωρητήρια στα σπίτια και μάλιστα στις αυλές, όπου πολλές φορές είναι 
κοινόχρηστα. Είναι δηλαδή ένα υλικό «γυναικείο», που οι γυναίκες γνωρίζουν να χειρίζονται 
και να δαμάζουν στο πλαίσιο των οικιακών τους καθηκόντων, και που μπορούν εύκολα να 
προμηθευτούν χωρίς  να εγείρουν υποψίες.  Μπορεί  μάλιστα κανείς  να πει  ότι  το βιτριόλι 
ταυτίζεται με μια εκδοχή της θηλυκότητας ως συγχρόνως ευεγερτικής και επικίνδυνης, που 
παρουσιάζεται ως συστατικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο εννοιολογείται πολιτισμικά η 
έμφυλη ταυτότητα».



τρόπο το στερεότυπο ότι οι γυναίκες τιμωρούνται όταν επιδεικνύουν χαρακτηριστικά 

ανεξαρτησίας και δύναμης. 

Η  Κούνεβα,  παρακάμπτοντας  τους  κανόνες  του  κοινωνικά  και  πολιτικά 

λεχθέντος,  συνέχιζε  να  μιλάει  για  πράγματα  που  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα 

μπορούσαν να εκστομιστούν από θηλυκό υποκείμενο,  που φέρει  την ιδιότητα της 

μετανάστριας, σε υποκείμενα που δεν έπρεπε να ακούσουν. Και η τιμωρία αυτής; 

Βιτριόλι.  Σιωπή.  Στο  επίπεδο  του  άρρητου  λόγου,  βασικός  στόχος  της  ενέργειας 

αυτής  ήταν  η  εγκαθίδρυση  ενός  αδιόρατου  φόβου  που  αφορά  την  άρθρωση 

ριζοσπαστικής κριτικής κατά των καθιερωμένων, κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας. Με 

άλλα  λόγια,  επιστρατεύεται  ο  φόβος  για  να  λειτουργήσει  ελεγκτικά  και  σαν 

μηχανισμός αστυνόμευσης του πεδίου που αφορά το δημόσιο λόγο. Θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε ότι η επίθεση ενάντια στην Κ. Κούνεβα είναι μια επίθεση στο λόγο, 

στην άρθρωση του δημόσιου λόγου από ενεργά πολιτικά υποκείμενα, τα οποία θα 

έπρεπε να παραμείνουν σιωπηλά.

Η αρσενική κυριαρχία στο πεδίο του δημόσιου ενθαρρύνει την αναπαραγωγή 

και  εξέλιξη  της  έμφυλης  ιεραρχίας.  Αυτό  το  επιτυγχάνει  με  το  να  ιδιωτικοποιεί 

πρακτικές της κυριαρχίας, είτε αυτή είναι σεξουαλική είτε είναι κάποιου άλλου είδους 

άσκηση  βίας  και  παρενόχλησης.  Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  η  Nancy  Fraser 

(Fraser  1995:287-288,  στο  Nickolson  και  Steven  Seidman  1995)  «Με  αυτές  τις 

πρακτικές ενισχύονται  τα ιδιωτικά δικαιώματα των ανδρών να «τραυματίζουν» τα 

έμφυλα  θηλυκά  υποκείμενα  παραμένοντας  οι  ίδιοι  σε  καθεστώς  ατιμωρησίας  και 

ασυδοσίας, ‘κηλιδώνοντας’ όποια επιχειρήσει να διαμαρτυρηθεί». 

Εμείς θα το προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα λέγοντας ότι, αφού η τιμωρία 

είναι  δεδομένη,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  της  διαμαρτυρίας  για  κάποια  βίαιη 

ενέργεια  εναντίον  τους,  τότε  η  τιμωρία  θα  θεωρείται  φυσικό  επακόλουθο  στη 

περίπτωση της διεκδίκησης αυτονόητων δικαιωμάτων. Συνεχίζοντας τη συλλογιστική 

της  Fraser,  οι  γυναίκες  πρέπει  να  διαλέξουν  ανάμεσα  στην  κακομεταχείριση  της 

σιωπής στον ιδιωτικό χώρο κα στην ηχηρή διαλογική κακομεταχείριση στο δημόσιο 

χώρο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Catherine MacKinnon (MacKinnon 1993:73) 

«Ο λόγος ποτέ δεν πρέπει να θυσιάζεται για άλλους κοινωνικούς στόχους. Αλλά ο 

φιλελευθερισμός ποτέ δεν κατάλαβε ότι ο ελεύθερος λόγος των ανδρών σιωπά τον 

ελεύθερο λόγο των γυναικών».



Εν κατακλείδι

Το περιστατικό της επίθεσης εναντίον της Κωσταντίνα Κούνεβα διατηρεί το 

δικό του χώρο στην επικαιρότητα. Όχι καθεαυτό το συμβάν αλλά οι διάφορες πτυχές 

που  ανέσυρε.  Τώρα  περισσότερο  από  ποτέ  η  έννοια  του  συνδικαλισμού,  της 

διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων είναι πιο έντονη και  πιο επιτακτική. Η 

Κούνεβα,  ήταν  εικόνα  από  το  μέλλον,  για  να  δανειστούμε  ένα  σύνθημα  που 

κυριάρχησε κατά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Ήταν μια εικόνα που τώρα οι 

περισσότεροι  μπορούν να δουν τον εαυτό τους.  Ο εργασιακός μεσαίωνας για τον 

οποίο γίνεται λόγος σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν αφορά μόνο και αποκλειστικά τις 

εταιρείες καθαρισμού. Το πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα είναι ιδιαίτερα ευρύ και 

διευρύνεται  ολοένα  και  περισσότερο.  Ό,τι  μέχρι  σήμερα  θεωρούνταν  δεδομένο 

καταρρίπτεται και μπαίνει στη σφαίρα της ενδεχομενικότητας και της ρευστότητας. 

Σαφώς  και  συμβαδίζει  με  την  περίοδο  που  διανύουμε.  Μια  περίοδο  δυστοπική, 

αντιπολιτική ,όπου ο καπιταλισμός μετασχηματίζεται προκειμένου να επιβιώσει, ενώ 

η εξουσιαστική ισχύς ανακατενέμεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Δεν είναι πια μόνο οι μετανάστες ανασφάλιστοι και με μεροκάματα φθηνά. Η 

κατάσταση αυτή επεκτείνεται και αφορά πια και τους αυτόχθονες. Τίποτα δεν είναι 

αυτονόητο και τίποτα σταθερό. Πια, μπορούμε να κάνουμε λόγο για αποκλεισμένους 

σε  μια  διευρυνόμενη κατώτερη τάξη με  τους  πολύ λίγους  δρόμους διαφυγής που 

υπήρχαν μια προηγούμενη περίοδο - μια δουλειά και μια καλή προσιτή εκπαίδευση – 

να φράζονται κι αυτοί πολύ γρήγορα. Οι περικοπές, οι μαζικές απολύσεις δίνουν το 

μήνυμα σε ολόκληρα τμήματα της κοινωνίας, ότι είναι καταδικασμένα να βρίσκονται 

εκεί που είναι τώρα, όλο και περισσότερο σαν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

που διώχνουμε έξω από τα όλο και πιο οχυρωμένα σύνορα μας. 

Η περίπτωση της Κωνσταντίνας Κούνεβα αναδεικνύει και το κρίσιμο ζήτημα 

των νέων μορφών βιοπολιτικής, όπου η απόφαση για τα όρια ανάμεσα σε μια ζωή 

άξια  ή  ανάξια  να  βιωθεί  συνιστά  ένα  πολιτικό  διακύβευμα.  Αποτελεί  πολιτικό 

διακύβευμα γιατί  αυτός  που αποφασίζει  για  την  αξία  ή  τη  μη  αξία  της  ζωής  ως 

τέτοιας,  θεωρείται κυρίαρχος στη νεωτερική βιοπολιτική (Agamben, 2005:223).  Η 

κυριαρχία  του  κινείται  στα  όρια  του  αποκλεισμού  και  της  αποδοχής.  Έτσι  οι 

μετανάστες,  τα  θηλυκά  υποκείμενα,  οι  ομοφυλόφιλοι  και  γενικά  αυτοί  που 

τοποθετούνται στο πλαίσιο του καταστατικά άλλου ορίζουν κατηγορίες των οποίων η 

πολιτική αλλά και η κοινωνική υπόσταση τίθεται υπό αμφισβήτηση, εξαλείφοντας 



σιγά σιγά την ιδιότητα του ανθρώπινου και των οποίων οι ζωές βρίσκονται σε ένα 

καθεστώς εξόντωσης. Όπως πολύ εύστοχα διερωτάται η Judith Butler (Judith Butler, 

στο Μακρυνιώτη Δήμητρα, 2006:536): Ποιων οι ζωές μετρούν ως ζωές και τι κάνει 

μια ζωή άξια οδύνης; Πώς και γιατί κάποιες ομάδες/πληθυσμοί έχουν διαφορετική 

σχέση με τη ζωή; Πώς και γιατί έχουν εκπέσει από την κατηγορία του ανθρώπινου; 

Η γυμνή ζωή,  έτσι όπως την όρισε ο Αγκάμπεν, είναι πια μια διευρυμένη 

συνθήκη με την έννοια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εντοπίσουν 

τον εαυτό τους σε αυτή.  Το πεδίο της γυμνής ζωής τείνει ολοένα και περισσότερο να 

συμπίπτει με το πεδίο του πολιτικού και η εξαίρεση να μετατρέπεται σε κανόνα. Οι 

ζωές  ολοένα  και  περισσότερων  ανθρώπων  είναι  στο  όριο.  Οι  ζωές  αυτές,  ζωές 

μεταναστών,  ομοφυλόφυλων,  queer  ατόμων,  φυλακισμένων,  ψυχικά  ασθενών, 

ανέργων,  ανθρώπων στιγματισμένων αποτελούν απειλή σε πολιτικό και  κοινωνικό 

επίπεδο.  Τα  σώματά  τους  πρέπει  να  εξαλειφθούν,  για  να  συνεχίζει  να  υπάρχει 

«κανονικά» η κοινωνία. Για το καλό της ίδιας της «ζωής». Η εξάλειψη αυτών των 

σωμάτων μέσω του κοινωνικού θανάτου και της φυσικής εξόντωσης προβάλλεται ως 

ο  μόνος  δρόμος  για  την  εξασφάλιση  της  ευζωίας  και  της  καθαρής  κοινωνικής 

ταυτότητας.  Οι  ζωές  αυτές  βρίσκονται  σε  κατάσταση εξαίρεσης.  Στην κατάσταση 

αυτή όπου οι ζωές μπορούν να εξοντωθούν χωρίς τιμωρία.

 Η Κωνσταντίνα Κούνεβα κατάφερε να επιβιώσει της βίαιης επίθεσης που 

δέχθηκε. Αυτό το γεγονός από τη μια έδειξε ότι η ζωή της δεν είναι άξια να βιωθεί 

από την άλλη η προβολή αυτής της πράξης λειτούργησε ως μια πράξη αντίστασης. Ο 

κόσμος που βγήκε στο δρόμο και έδειξε την έμπρακτη αλληλεγγύη του απέναντι στη 

Κωνσταντίνα Κούνεβα αμφισβήτησε τα προδιαγεγραμμένα όρια τόσο της δικής της 

ζωής όσο και των δικών τους ζωών. Για πολλούς και για πολλές, διαπέρασε το εθνικό 

τείχος που την κάλυπτε, και η φωνή της στάθηκε το ξεκίνημα για την διεκδίκηση 

όλων αυτών, που ενώ θεωρούνται αυτονόητα, παραμένουν απαγορευμένα. Και ίσως 

είδαν πολλοί στο πρόσωπο της Κούνεβα το δικό τους πρόσωπο και μπορεί στην αρχή 

να ένιωσαν άβολα και αμήχανα. Στην πορεία σίγουρα θα κατάλαβαν, ότι η ζωή τους 

έχει αξία και ότι το σώμα τους έχει σημασία, όταν αμφισβητεί και επαναπροσδιορίζει 

τα  στενά  όρια  που  θέτουν  οι  ταυτότητες  και  όταν  οι  ίδιοι  προσπαθούν  να 

νοηματοδοτήσουν και να προσδιορίσουν τα όρια της ύπαρξής τους, επινοώντας και 

ακολουθώντας  μορφές,  δράσεις  και  αντιδράσεις  που  δεν  υπαγορεύονται  ή 

προβλέπονται από τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα.



Τώρα περισσότερο από ποτέ!
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