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Pole Dancing  

εσείς,  
ό,τι συνειρμούς 
θέλουμε εμείς.  

Kαλή γυμναστική 
σε όλους! 

τ
ην τελευταία πενταετία έχει έρθει και στην Ελλάδα η μόδα 
του pole dancing ως χόμπι. Ανοίγουν συνεχώς σχολές που 
ειδικεύονται στο χορό σε στύλο  και οι στύλοι στα γυμνα-
στήρια ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Είπαμε κι εμείς λοιπόν 
ως γυναικεία ομάδα, που είμαστε, να ασχοληθούμε με το 

ζήτημα, μιας και είναι ένα είδος χορού που με τον τρόπο που έχει εξε-
λιχθεί, αφορά στην συντριπτική πλειοψηφία, γυναίκες. Ψάχνοντας λοι-
πόν για το θέμα πέσαμε πάνω στα σάητ των σχολών που εξειδικεύο-
νται στο pole dancing. Θα σας παραθέσουμε εδώ μερικά αποσπάσμα-
τα από τις σχολάρχισσες των σχολών αυτών μιας και ο λόγος τους εμπε-
ριέχει τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται γενικώς από τους 
υπέρμαχους του pole dancing, αλλά και κάνουν φανερά τα πλαίσια στα 
οποία γίνεται λόγος γι' αυτό. Σχολάρχισσα number one: «Χορός σε στύ-
λο; Τι, όπως στο στριπτίζ;». «Αυτό είναι το καλό με τις μόδες των γυμναστη-
ρίων: σου ανοίγουν διαρκώς νέους ορίζοντες. Πάρτε για παράδειγμα τον 
μέσο άνθρωπο, που μάλλον δεν έχει σκεφτεί ποτέ τις λέξεις «σέξι» και «γυ-
μναστική» στην ίδια πρόταση: στην απλή αναφορά του pole dancing σκέ-
φτεται στριπτίζ. Κι εσύ, μετά το δέκατο επιχείρημα για τις διαφορές του pole 
dancing με το στριπτίζ, απλά παραιτείσαι. Ναι, όπως στο στριπτίζ. Τις έ-
χεις δει τι σώματα έχουν;» και συνεχίζει «το pole dancing γυμνάζει όλο το 
σώμα, ενώ ταυτόχρονα είναι διασκεδαστικό και αυξάνει την αυτοπεποίθη-
ση». Σχολάρχισσα number two: «To Pole dancing είναι μια μορφή τέ-
χνης, που συνδυάζει χορό και ακροβατικά και δεν έχει καμιά σχέση με 
το κοινό στριπτίζ. Περιλαμβάνει χορευτικές κινήσεις στο έδαφος και 
την εκτέλεση εναέριων κινήσεων σε ένα κάθετο στύλο.  Προσφέρει πα-
ράλληλα και μια......ενδιαφέρουσα μορφή εκγύμνασης.»

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, στην ελληνική κοινωνία έχει 
γίνει μόδα ένα νέο σπορ-τέχνη που όπως λένε είναι τρομερή γυμναστι-
κή, είναι δύσκολο και γι' αυτό αυξάνει την αυτοπεποίθηση  και το κυρι-
ότερο καμία μα καμία σχέση δεν έχει με το στριπτίζ (όπως ο διάολος 

και το λιβάνι ένα πράμα). Πριν όμως μιλήσουμε για το 
χορό αυτό καθεαυτό, πάμε να δούμε τις συνθήκες που 
έκαναν πρόσφορο το έδαφος για αυτήν την «καινού-
ρια» μόδα. Να πούμε εδώ ότι, παρόλο που το pole danc-
ing δεν είναι το μόνο παράδειγμα, ωστόσο, στο pole 
dancing ως χόμπι γίνονται φανερές όλες οι μεταβολές 
της ελληνικής κοινωνίας από το ΄90 και μετά, δηλαδή 
να το πούμε κι αλλιώς, σε μια κοινωνία με γιγαντωμένη 
βιομηχανία του σεξ, όπου το στριπτίζ είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι της, εμείς δεν μπορούμε να δούμε το pole 
dancing ως κάτι ανεξάρτητο, κάτι που ξαφνικά φύτρω-
σε σε κοινωνικό κενό. Γι αυτόν το λόγο θα κάνουμε μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή.

Τη δεκαετία του '90 γιγαντώθηκε και πέρασε στα χέ-
ρια της μαφίας ο κλάδος της πορνείας και γενικά της 
βιομηχανίας του σεξ. Χιλιάδες γυναίκες κυρίως από το 
πρώην ανατολικό μπλοκ ρίχτηκαν με τη βία στη βιο-
μηχανία της πορνείας. Νέοι τόποι διεξαγωγής της πορ-
νείας εμφανίστηκαν και έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς 
στους ντόπιους αρσενικούς. Τα στούντιο, τα μασατζί-
δικα, τα "σπίτια" και τα στριπτιτζάδικα ανταποκρίθη-
καν στις απαιτήσεις που είχε ο νέος πορνοπελάτης, ο ο-
ποίος δεν αρκούνταν στην σεξουαλική εκτόνωση πλέ-
ον, αλλά απαιτούσε τη σεξουαλική απόλαυση, από γυ-
ναίκες που στην πλειοψηφία εξαναγκάζονταν να παρέ-
χουν σεξουαλικές υπηρεσίες, σε συνθήκες τόσο ακραί-
ας υποτίμησης που για πολλές σήμαινε τη φυσική εξό-
ντωσή τους. 

Ταυτόχρονα οι ελληνίδες ανέχονταν να πηγαίνουν οι 
άντρες τους να εξασκούνται σε τόπους που οι γυναί-
κες δούλευαν εξαναγκαστικά ή στην καλύτερη σε πολύ 
σκληρές συνθήκες, πιστεύοντας,  πως αφού ο άντρας 
τους πάει αλλού και εκτονώνεται, αυτές θα μείνουν στο 
απυρόβλητο. Κάθε άλλο, η δεκαετία του 90 δημιούρ-
γησε μια γενιά αντρών οι οποίοι απέκτησαν το θράσος 
να πιστεύουν ότι με τα λεφτά τους μπορούν να έχουν 
στη διάθεση τους οποιαδήποτε γυναίκα, η οποία θα εί-
ναι διαθέσιμη και θα έχει τις δεξιότητες για να ικανο-
ποιεί οτιδήποτε θέλει αυτός. Έτσι αυξήθηκαν οι απαιτή-
σεις για όλες τις γυναίκες, οι οποίες πλέον έπρεπε να α-
νταποκριθούν σε πρότυπα πολύ πιο εντατικά από πριν.

Έτσι οι γυναίκες βρέθηκαν εγκλωβισμένες ανάμεσα 
σε μια κατάσταση ακραίας υποτίμησης που διεξαγόταν 
στους χώρους της πορνικής βιομηχανίας από τη μία κι 
από την άλλη η αφομοίωση του αιτήματος  για σεξου-
αλική απελευθέρωση των κινημάτων του ΄60 και ΄70, 
από τον καπιταλισμό είχε δημιουργήσει νέες απαιτή-
σεις για το πώς οι γυναίκες πρέπει να ανταποκρίνονται 
στα σεξουαλικά πρότυπα.

 Σε αυτή τη συνθήκη έρχονται να προστεθούν πιο 
σύγχρονες απόψεις που υποστηρίζουν ότι κάθε άτομο 
είναι πλέον ελεύθερο να κάνει αυτό που θέλει και άρα 
οι γυναίκες είναι κύριες του εαυτού τους, ότι μπορούν 
να γίνουν πόρνες ή δικηγορίνες και να εκφράζονται με 
όποιον τρόπο θέλουν.

Και επιστρέφουμε στο 2016 και στο θέμα του pole 
dancing. Η κρίση καλπάζει κι εμείς οι γυναίκες βιώνου-
με την υποτίμηση όλο και περισσότερο, όλο και περισ-

Η πρόοδος και η 
τεχνολογία είναι 

"σύμμαχοι " 
της γυναικείας 

απελευθέρωσης!
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σότερες. Σε μια χρονική συγκυρία λοιπόν, που οι συν-
θήκες εργασίας είναι όλο και πιο εντατικές, έρχονται 
και μας λένε ότι βρέθηκε το χόμπι που «γυμνάζει όλο 
το σώμα». Εμείς το ακούμε αυτό και φανταζόμαστε ότι 
τα αφεντικά μας εννοούν τις ατέλειωτες ώρες ορθοστα-
σίας στα μαγαζιά επισιτισμού, ή τα εξοντωτικά ωράρια 
στις εταιρίες καθαρισμού, ή ακόμα το ατελείωτο πη-
γαινέλα από συνέντευξη σε συνέντευξη για να βρούμε 
δουλειά. Αλλά όχι, η γυμναστική είναι φανερή και απο-
δεκτή όταν οι γυναίκες βρισκόμαστε στη θέση της κατα-
ναλώτριας. Το pole dancing όντως είναι μια πολύ εντα-
τική γυμναστική και απαιτεί ιδιαίτερη δύναμη στα χέρια 
και στην πλάτη, δηλαδή χτίζει ένα σώμα που για τα γυ-
ναικεία πρότυπα ομορφιάς είναι παραπάνω γυμνασμέ-
νο από το κανονικό. Η διαφορά με τις δουλειές που επί-
σης «χτίζουν μπράτσα» είναι ότι στο pole dancing αυτό 
είναι αποδεκτό γιατί οι μυς μπαίνουν κι αυτοί στην υπη-
ρεσία της σεξουαλικοποίησης του γυναικείου σώματος. 

Να θυμίσουμε εδώ κάτι που έχουμε αναφέρει πολ-
λές φορές. Εμείς οι γυναίκες επιτηρούμαστε συνεχώς 
από το αντρικό βλέμμα και διαρκώς έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε τα πρότυπα ομορφιάς και πως αυτά μετα-
βάλλονται και δημιουργούν νέες απαιτήσεις για εμάς. 
Το πρότυπο της νέας, όμορφης, καλλίγραμμης, σέξι, ευ-
χάριστης, και ο- κατάλογος –δεν- έχει -τελειωμό, γυναί-
κας έρχεται κάθε μέρα να μας υπενθυμίζει ότι δουλειά 
μας είναι να είμαστε κάθε στιγμή διαθέσιμες. Επίσης 
μας θυμίζει ότι αν δεν συμμορφωνόμαστε με αυτά τα 
πρότυπα, η υποτίμησή μας είναι βέβαιο αποτέλεσμα. 
Και φυσικά υπάρχουν όλοι οι καλοθελητάδες που φρο-
ντίζουν να συμμετέχουν σε αυτή μας την υποτίμηση. 
Από το αφεντικό και τον πελάτη στη δουλειά που θα α-
παιτούν να είμαστε ευχάριστες και γεμάτες υποσχέσεις, 
μέχρι τον «καλοπροαίρετο» σύντροφο που θα μας πει 
για το υπερβολικό μας βάψιμο, καθώς αυτός μας θέλει 
φυσικές. Δηλαδή όλοι θέλουν να έχουν λόγο για το πώς 
εμείς φαινόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

Αυτά όλα τα λέμε απλώς για να θυμίζουμε ότι ο τρό-
πος που εμείς οι γυναίκες «φροντίζουμε» και ασχολού-
μαστε με την εμφάνισή μας έχει ελάχιστα να κάνει με 
την προσωπική μας ανάγκη. Ότι ο τρόπος που επιλέ-
γουμε να ντυθούμε, να βαφτούμε, να γυμναστούμε, να 
χορέψουμε, να φάμε, να φαντασιωθούμε έχει να κάνει 
με το τι μας επιβάλλει η κοινωνία αυτή σύμφωνα με την 
ταξική μας θέση. Συνεπώς  αν θα επιλέξουμε να κάνου-
με pole dancing όσο και να υποστηρίζουμε ότι το κά-
νουμε καθαρά για γυμναστική και καμία σχέση δεν έχει 
να κάνει αυτό με την σεξουαλικοποίηση των σωμάτων 
μας που έχει συντελεστεί στα στριπτιτζάδικα, ότι το κά-
νουμε καθαρά για προσωπική μας ευχαρίστηση και ότι 
δεν πρόκειται ποτέ να δείξουμε το χορό μας σε άλλους, 
δεν παύουμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που το α-
ντρικό βλέμμα δεν διαχωρίζει το σεξουαλικό από την 
καθαρά σωματική άσκηση. Όσο για την αυτοπεποίθη-
ση που λέγεται ότι χτίζει το συγκεκριμένο σπορ, εμείς 
έχουμε να πούμε πως η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που 
χτίζεται συλλογικά και ενάντια σε αυτούς που μας κατα-
πιέζουν. Αυτοπεποίθηση είναι να τη λες στο αφεντικό 

σου στη δουλειά όταν υποτιμά τη συναδέλφισσά σου, 
είναι να βρίζεις το δάσκαλο που μιλάει ρατσιστικά στη 
μετανάστρια συμμαθήτριά σου και αυτά μπορούν να 
συμβούν μόνο αν έχεις την αίσθηση της κοινότητας και 
όχι από κάποια μαγική δύναμη που αποκτάς μόνη σου 
κάνοντας κάτι ατομικό. 

Κι αφού είδαμε τα δύο πρώτα επιχειρήματα υπέρ του 
pole dancing να καταρρέουν ήρθε η ώρα να πιάσου-
με το αγαπημένο μας, ότι δηλαδή το pole dancing κα-
μία σχέση δεν έχει με το στριπτίζ. Ένα επιχείρημα ρατσι-
στικό, συντηρητικό και εχθρικό προς όλες τις γυναίκες. 
Δηλαδή τι μας λένε; Ότι μια γυναίκα είναι ηθική ό,τι και 
να κάνει αρκεί να μην το κάνει ως εργασία. Αυτό το επι-
χείρημα λοιπόν έρχεται να υποτιμήσει και να εντατικο-
ποιήσει κι άλλο την εργασία των γυναικών που δουλεύ-
ουν στη βιομηχανία του στριπτίζ, τις θέτει υπεύθυνες για 
την  υποτίμησή τους και χτίζει έναν τοίχο μεταξύ αυτών 
και των υπόλοιπων γυναικών. Τώρα, σε μια χώρα όπως η 
Ελλάδα, που τα στριπτιτζάδικα ήταν και είναι ένας από 
τους πιο δημοφιλείς τόπους διασκέδασης των αντρών 
και όπου ο χορός γύρω από το στύλο είναι το σήμα κα-
τατεθέν, είναι νομίζουμε επικίνδυνο για όλες μας να χρη-
σιμοποιούμε αυτόν τον διαχωρισμό προς υπεράσπιση 
του pole dancing ως χόμπι. Κι αυτό γιατί είναι ένας δι-
αχωρισμός που μας κατατάσσει σε ηθικές και ανήθικες, 
σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες και γενικώς αποκρύ-
πτει την απλήρωτη εργασία όλων των γυναικών, να εί-
ναι πάντα συνεχώς διαθέσιμες και σεξουαλικά ελκυστι-
κές στο βαθμό που απαιτείται κάθε φορά, ανάλογα με τη 
θέση που κατέχουμε στην ταξική διαστρωμάτωση. Άλ-
λωστε οι άντρες είναι οι πρώτοι που θα μας το υπενθυ-
μίσουν αυτό. Παραθέτουμε εδώ τις απόψεις και τα συ-
μπεράσματα του αρθρογράφου από το site "oneman.
gr"  που έκανε μια «έρευνα» για το pole dancing: «Στύ-
λους για pole dancing έχουμε δει μόνο σε στριπτιτζάδικα 
και στις ταινίες που έχουν σκηνές σε στριπτιτζάδικα. Εσχά-
τως, τους βλέπουμε και στα γυμναστήρια, αλλά και πάλι 
στα στριπτιτζάδικα πηγαίνει ο λογισμός». Άρα, καμία αμφι-
βολία να μην έχουμε: οι άντρες έχουν πολύ συγκεκριμέ-
να το σπορ στο μυαλό τους και καμία διάθεση δεν έχουν 
να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται. Ο αρθρογρά-
φος συνεχίζει: «Δεν κάνουν pole dancing τα κορίτσια για-
τί σκέφτονται να βιοποριστούν με το στριπτίζ. Σίγουρα όχι. 
Απλά δεν πιστεύω ότι το κάνουν μόνο για τις χάρες της γυ-
μναστικής και επειδή είναι αργά πια για να γραφτούν ενόρ-
γανη». Ωραία, τι μας λέει εδώ; Εντάξει τα ντόπια κορίτσια 
δεν θα ξεπέσουν και τόσο, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι α-
θώες περιστέρες, κοινώς όλες οι γυναίκες έχουμε την υ-
ποχρέωση να θέτουμε ό,τι κάνουμε στις υπηρεσίες των 
αντρών. Και καταλήγει: «Αθώος είναι μόνο ο Αντύπας κατά 
το γνωστό άσμα. Άρα pole dancing εσείς, ό,τι συνειρμούς 
θέλουμε εμείς. Καλή γυμναστική σε όλους!». Το λέει ξεκά-
θαρα το παλικάρι, δεν πα' να κάνετε ό,τι θέλετε, το αντρι-
κό βλέμμα είναι συγκεκριμένο και πάντα θα βλέπει ως α-
ντικείμενο τη γυναίκα.

Το πώς βλέπουμε οι γυναίκες τον εαυτό μας έχει δια-
μορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες  τώρα από τη συνε-
χή πάλη των γυναικών με τα γυναικεία πρότυπα και τον 

σεξισμό . Το pole dancing έρχεται να καθιερωθεί σε μια 
περίοδο ήττας των γυναικείων κινημάτων. Έτσι διανύου-
με μια περίοδο που από τη μια η βιομηχανία του σεξ έχει 
εκπαιδεύσει μια γενιά αντρών να βλέπε τη γυναίκα ως α-
ναλώσιμη σεξουαλικά, από την άλλη ο κυρίαρχος λόγος 
έχει οικειοποιηθεί αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος 
του ́ 60 και του ’70 όπως η αυτοδιάθεση του σώματος, και 
τα έχει μετατρέψει σε εχθρικό για εμάς λόγο.

Έτσι οι γυναίκες έχουμε να αντιπαλέψουμε το σχή-
μα που λέει ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει pole danc-
ing για χόμπι ή για γυμναστική, όσο δεν υπάρχει η υπό-
νοια της εργασίας. Από την άλλη, οι άντρες μας υπενθυ-
μίζουν ότι το βλέμμα τους είναι συγκεκριμένο και όσο 
και να προσπαθούμε να απαλλαγούμε από την αντικει-
μενοποίηση του σώματός μας, αυτή έχει τόσο βαθιές ρί-
ζες που πάντα θα τη βρίσκουμε μπροστά μας.

Τέλος, σε αυτούς τους καιρούς υποτίμησης που ζούμε, 
έχουμε να αντιπαλέψουμε τη βλακία που λέει ότι η κάθε 
μια μόνη της μπορεί να ανταπεξέλθει στην επιβολή των 
προτύπων και να βρίσκεται έξω από αυτά….

Αυτό το σύστημα δημιουργώντας διαχωρισμούς, συ-
νεχώς μας κρατά υποτιμημένες και αδύναμες. Το σχήμα 
που λέει: καλό το pole dancing όσο το κάνεις για γυμνα-
στική, έχει την όψη που λέει: όσες από μας δουλεύου-
με στη βιομηχανία του στριπτίζ δεν αξίζουμε σεβασμού, 
άρα η υποτίμησή μας είναι αποδεκτή. Το σχήμα που λέει: 
το pole dancing δυναμώνει όλο το σώμα, εννοεί: δυνα-
μώστε όσο θέλετε, όσο αυτή η δύναμη διοχετεύεται στην 
απόλαυση των αντρών και όσο δεν χρησιμοποιείται για 
την υπεράσπιση των συμφερόντων των γυναικών.

Όσο γι αυτούς που υποστηρίζουν πως το pole danc-
ing μπορεί να είναι από μόνο του απελευθερωτικό, για-
τί αναδεικνύει το σώμα και τις δυνατότητές του είναι πε-
ρισσότερο μια υπενθύμιση ότι όλες ανεξαρτήτως μεγέ-
θους και σχήματος μπορούμε να ειδωθούμε ως σώματα 
και μόνο, ότι όλες ανεξαρτήτως μεγέθους σχήματος και 
ηλικίας είμαστε γυναίκες και γι αυτό πρέπει να εκπληρώ-
νουμε τα γυναικεία πρότυπα.

Εμείς οι γυναίκες πρέπει να θυμόμαστε πως αυτό το 
σύστημα πάντα θα βρίσκει τρόπους να μας υποτιμήσει, 
να μας απαξιώσει, να μας διαιρέσει και να μας ιεραρχή-
σει. Ενάντια σε αυτό, η αυτοπεποίθησή μας χτίζεται κά-
νοντας κοινότητες με άλλες γυναίκες, βρίσκοντας γέφυ-
ρες που μας φέρνουν κοντά και απέναντι στον κοινό μας 
εχθρό. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας πει πόσο αξί-
ζουμε με βάση το σώμα μας, γιατί είμαστε οι πρώτες που 
θαυμάζουμε στις αδερφές μας, τη δύναμή τους, τις αδυ-
ναμίες τους, τους άπειρους τρόπους που έχουμε να εκ-
φράζουμε τα συναισθήματα μας, τα άπειρα σχήματα, 
χρώματα και μεγέθη που έχουν τα σώματά μας. Ξέρου-
με πως δεν υπάρχει μια δραστηριότητα που από μόνη 
της μπορεί να είναι απελευθερωτική για μας. Είτε κάνου-
με pole dancing, είτε καθόμαστε σε ένα γραφείο, είτε χο-
ρεύουμε μπαλέτο, είτε παίρνουμε τα βουνά, ποτέ δεν θα 
είναι απελευθερωτικό κάτι από αυτά, όσο γίνονται μέσα 
στη σχέση κεφάλαιο. Η συλλογική άρνησή μας των ρό-
λων που μας έχει επιβάλει ο καπιταλισμός, είναι ο τρό-
πος να παλέψουμε ενάντια σε αυτόν. 

Η Μπάρμπι 
με μπράτσα 
επιτρέπεται 
μόνο αν είναι 
pole dancer και 
γυμνή. 

Εδώ σίγουρα δεν προκύπτει σύγχυση. 
Δεν μπορούμε να σκεφτούμε 
σεξουαλικά… λυπούμαστε.


