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ό μεταφεμινισμός ως προϊόν της εποχής του 
Αρκετές φορές -τόσο σ’ αυτό το περιοδικό όσο και σε εκδηλώσεις μας- μας έχουν α-
πασχολήσει οι μέθοδοι και οι στιγμές ενσωμάτωσης, διαστρέβλωσης και αντεπίθεσης 
ενάντια στο φεμινιστικό κίνημα των δεκαετιών του 1960 και του 1970, τις οποίες έχει 
να επιδείξει η πατριαρχική-καπιταλιστική ιστορία από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και 
σήμερα. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε διατυπώσει την άποψη πως αυ-
τές οι μέθοδοι και οι στιγμές είναι που συνθέτουν το σύγχρονο κυρίαρχο τοπίο ήττας 
που βιώνουμε ως φεμινίστριες. 

Πρώτο, έχουμε επισημάνει ότι η ρήξη που κατάφεραν οι φεμινίστριες των ‘60’s και 
‘70’s απέναντι στην προσταγή της τεκνοποίησης και η κατάδειξη ότι αυτή η προστα-
γή επέβαλλε στις γυναίκες τον ρόλο των αναπαραγωγικών μηχανών και εδραίωνε τον 
πατριαρχικό έλεγχο της αναπαραγωγικότητάς τους, απαντήθηκε από το κεφάλαιο με  
την ανάδυση των σύγχρονων ιατρικών τεχνολογιών της αναπαραγωγής. Στο κανονι-
στικό σύμπαν των μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης, η (φεμινιστικής προέλευ-
σης, όσο παραγνωρισμένη και να είναι αυτή η “καταγωγή” σήμερα) επιθυμία πολλών 
γυναικών να “ζήσουν τη ζωή τους” προτού αποφασίσουν να γίνουν μητέρες, στιγμα-
τίζεται με το φορτίο της “υπογονιμότητας”. Η φιγούρα της “υπογόνιμης” γυναίκας, η ο-
ποία είναι μια κατασκευή με πέρα για πέρα κοινωνική παρά ιατρική χρησιμότητα, κα-
λείται λοιπόν να πληρώσει ακριβά τις προδοτικές για τον έμφυλό της ρόλο επιλογές, 
πειθαρχώντας στον ολοένα και διεισδυτικότερο λόγο του γιατρού. Στην άλλη πλευ-
ρά του νομίσματος, ο (κατά τα άλλα τόσο τεχνολογικά εκλεπτυσμένος) κλάδος της υ-
ποβοηθούμενης αναπαραγωγής εγκαινίασε νέες περιοχές καταναγκαστικής εργασί-
ας με επίκεντρο το γυναικείο σώμα, μέσω του εμπορίου ωαρίων και των υπηρεσιών 
μίσθωσης παρένθετων μητέρων. 

Δεύτερο, έχουμε συχνά αναφερθεί στο φεμινιστικό πρόταγμα της ελεύθερης έκ-
φρασης της γυναικείας σεξουαλικότητας και της ορατότητας της γυναικείας απόλαυ-
σης στο σεξ. Κι έχουμε παραδεχτεί πως, αν κάποια αναρωτηθεί τί έχει απογίνει σήμε-
ρα αυτό το πρόταγμα, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει μια ιστορική σύνδεση ανάμε-
σα στην εξάλειψη του διάχυτου ελευθεριακού ριζοσπαστισμού των ‘60’s και ‘70’s και 
στη σύγχρονη σεξουαλική πραγματικότητα των γυναικών: από τη μια μεριά, η (με-το-
στανιό πολλά και θεαματικά υποσχόμενη) σεξουαλικότητά μας ανα πάσα στιγμή υπό 
την επιτήρηση του αντρικού βλέμματος. Από την άλλη, η εκτεταμένη όσο ποτέ βιο-
μηχανία του σεξ, προσφέρει εντατικά την -και καλά- ανεξάντλητη από επιλογές γκά-
μα υπηρεσιών της και τις βίαια υποτιμημένες εργάτριές της, προς ικανοποίηση των 
κορεσμένων πια φαντασιώσεων των αντρών, συντηρώντας την ψευδαίσθηση πως ε-
μείς οι πρωτοκοσμικές έχουμε μια για πάντα ξεμπερδέψει με την προσταγή του σεξ 
ως συζυγικού καθήκοντος. 

Τρίτο, έχουμε διατυπώσει την απορία μας για το κατα πόσο οι αμέτρητες υποτιθέ-
μενες επιλογές που μας προσφέρει σήμερα η βιομηχανία της ομορφιάς με αιχμή τις 
τεχνολογίες της κοσμητικής χειρουργικής, έχουν πραγματώσει το φεμινιστικό πρό-
ταγμα περί αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος και μη αντικειμενοποίησής του: 
πόσο τελικά σε θέση απελευθερωμένου υποκειμένου έχουμε περάσει, όταν έχουμε 
να διαλέξουμε μεταξύ μπότοξ, τεχνητών βλεφαρίδων και κάθε είδους μικρονυστε-
ριού, υπό το βάρος μιας τυρρανίας της νεότητας την οποία υπηρετούμε εντατικά, με 
τη μόνη διαφορά ότι σήμερα έχουμε μεταμφιεστεί σε “δυναμικές” καταναλώτριες;

Τέταρτο, παρατηρώντας τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα των γυναικών, έ-
χουμε συχνά επιβεβαιώσει την τόσο διορατική υπόθεση του ρεύματος των φεμινιστρι-
ών του ‘70 οι οποίες ανέδειξαν την παραγωγική σημασία της οικιακής εργασίας: η δεδο-
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μένη πλέον μαζική παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, επενδύεται κατά 
κανόνα με τον αέρα της υποτιθέμενα κατακτημένης “ισότητας των φύλων”, που για 
πολλές/ούς χαρακτηρίζει την εποχή μας, στο πλαίσιο μιας αφηρημένης ιδέας περί 
ιστορικής προόδου, η οποία δείχνει με το δάχτυλο τις πολυάσχολες “καριερίστριες” 
για να καταδείξει ότι οι γυναίκες έχουμε ξεφορτωθεί για πάντα τα βαρίδια του πα-
ραδοσιακού οικιακού ιδεώδους. Ωστόσο, μια λίγο πιο προσεκτική ματιά αρκεί για 
να καταλάβει κάποια ότι για τις περισσότερες γυναίκες η εργασία έξω από το σπί-
τι αποτελεί απλώς μια δεύτερη βάρδια, αφού επιστρέφοντας από αυτήν τις περιμέ-
νει η ανατροφή των παιδιών, η ανακούφιση του συζύγου, η προετοιμασία ενός γρή-
γορου βραδινού και άλλα τόσα, μια τεράστια δηλαδή ποσότητα παραγωγικότατης 
αλλά και επίμονα απλήρωτης και μη αναγνωρισμένης εργασίας, η οποία παραμένει 
μια χαρά καμουφλαρισμένη σαν φυσικότατη γυναικεία προσφορά.  Δεν είναι δύ-
σκολο επίσης να παρατηρήσει κάποια ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών 
πιάνουμε δουλειές που αποτελούν απόλυτη συνέχεια αυτού ακριβώς του κοινωνι-
κού μας ρόλου, δουλειές δηλαδή που έχουν να κάνουν με το πεδίο της κοινωνικής 
αναπαραγωγής οι οποίες είναι σκληρά υποτιμημένες, λόγω ακριβώς του έμφυλου 
προσήμου τους. Εκτός βέβαια κι αν μας συνεπαίρνει τόσο η εικόνα της καριερίστρι-
ας, που δεν προλαβαίνουμε να εντάξουμε στο τοπίο της γυναικείας πραγματικότη-
τας την οικιακή εργάτρια που πηγαίνει να της μαζέψει τα παιδιά από τη γειτονική 
λέσχη τέννις. Αλλά έχουμε πει ότι εξαρτάται και το ποια μπάντα κοιτάει η καθεμιά. 

Ας εξηγήσουμε όμως λίγο καλύτερα τον λόγο για τον οποίο παραθέσαμε παρα-
πάνω ένα-ένα κάποια από τα συστατικά της σύγχρονης πραγματικότητας των γυ-
ναικών, έχοντας στο νου μας να αντιστοιχίζουμε το καθένα από αυτά με ένα ιστο-
ρικό φεμινιστικό αίτημα του ‘60 και του ‘70. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι δεν αντιλαμ-
βανόμαστε την καπιταλιστική ιστορία ως μια γραμμική, αδιάκοπη πορεία προς 
την πρόοδο. Αντίθετα, υιοθετώντας την ιδέα των αυτόνομων περί του κύκλου των 
αγώνων, παραδεχόμαστε ότι είναι ο κοινωνικός ανταγωνισμός που δίνει στο κε-
φάλαιο τη δυναμική της ανάπτυξής του. Η πλημμύρα των αρνήσεων που συγκλό-
νισε τον καπιταλιστικό κόσμο στα χρόνια που μεσολάβησαν από τα τέλη της δε-
καετίας του ‘60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘70, και η οποία εκτάθηκε σε ολό-
κληρο το κοινωνικό εργοστάσιο, από τις αλυσίδες συναρμολόγησης μέχρι τα πα-
νεπιστήμια, τους δρόμους και τα νοικοκυριά, απείλησε βαθιά τη λεπτή ισορροπία 
της Κεϊνσιανής περιόδου. Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση που ακολούθησε ήταν 
ακριβώς η απάντηση του κεφαλαίου σ’ αυτήν την κρίση- μια απάντηση που περι-
λάμβανε οργανωτικές, τεχνολογικές και πολιτικές καινοτομίες με στόχο την απο-
σύνθεση των αρνήσεων, είτε καταστέλλοντάς τες είτε αφομοιώνοντάς τες. 

Πέρα όμως από το να ψηλαφίσουμε τις μυστήριες ιστορικές διαδρομές των εμ-
βληματικών φεμινιστικών αιτημάτων στο ιστορικό πλαίσιο της αποσύνθεσης των 
κινημάτων και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης από τη δεκαετία του ‘80 και έ-
πειτα, μας απασχολεί ως φεμινίστριες ακόμη ένα καίριο ζήτημα. Κι αυτό αφορά 
τη σημαντική ιδεολογική και θεωρητική μετατόπιση η οποία συντελέστηκε στους 
κόλπους του φεμινισμού και η οποία είναι γνωστή ως μεταμοντερνισμός. Ας δού-
με πώς περιγράφει αυτή τη μετατόπιση η Μαρία Μίες [Maria Mies]: 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και ιδιαίτερα στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1990, ο μεταμοντερνισμός αποτέλεσε την κυρίαρχη τάση όχι μόνο 
στην τέχνη, στις κοινωνικές επιστήμες και τη λογοτεχνία, αλλά και στο πε-
δίο των γυναικείων σπουδών. Ο νέος μεταμοντέρνος λόγος, όπως ονομά-
στηκε, έσπευσε να ξεμπερδέψει όχι μόνο με τις έννοιες της πατριαρχίας, του 
καπιταλισμού, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, αλλά και με τις ιδέ-

ες της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης. Στη θέση αυτών των κε-
ντρικών εννοιών του φεμινιστικού κινήματος, εμφανίστηκαν οι ιδέ-
ες της διαφοράς και της ταυτότητας, της κατασκευής και της αποδό-
μησης· η ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων και η υλιστική και ιστο-
ρική προσέγγιση της πραγματικότητας παραγκωνίστηκαν. Ο μετα-
μοντερνισμός κατακερμάτιζε την πραγματικότητα σε μια αλληλου-
χία ασύνδετων γεγονότων, στιγμών και κοινωνικών στοιχείων, και υ-
ποστήριξε πως οτιδήποτε υλικό και μη-υλικό είναι μια “κατασκευή” 
του μυαλού.1 

Οι ατέρμονες μεταμοντέρνες αναζητήσεις ενός αποκλειστικά πλέον α-
καδημαϊκού φεμινισμού, ξεκομμένου όχι μόνο από οποιαδήποτε κινη-
ματική προοπτική αλλά και από την ίδια την κοινωνική εμπειρία, τσαλα-
βουτούσαν ακίνδυνα στα νερά της νεοφιλελεύθερης πολιτικής οικονο-
μίας των ‘80’s και ‘90’s. Και ο μεταφεμινισμός, ως απολιτικοποιημένη και 
κατακερματισμένη εκδοχή του φεμινισμού και απαλλαγμένος από τις α-
ντιστάσεις που προέβαλλε απέναντι στα κυρίαρχα μίντια το δεύτερο φε-
μινιστικό κύμα, αγκαλιάστηκε γρήγορα από όλα τα προϊόντα της μαζι-
κής κουλτούρας: με κορύφωση τα τέλη της δεκαετίας του ‘90, το μεταφε-
μινιστικό lifestyle και οι φορείς του, οι “καινούργιες” γυναίκες που έρχο-
νταν σε οξεία αντίθεση με τις φεμινίστριες της προηγούμενης γενιάς, έγι-
ναν αγαπημένο θέμα των περιοδικών, των λογοτεχνικών bestsellers, των 
blockbusters και των τηλεοπτικών σειρών που απευθύνονταν αποκλει-
στικά στο γυναικείο κοινό. Με αυτή την κυρίαρχη αναπαράσταση του με-
ταφεμινιστικού λόγου στη μαζική κουλτούρα της δεκαετίας του ‘90 θα α-
σχοληθούμε λοιπόν παρακάτω παίρνοντας ως παράδειγμα έναν εμβλη-
ματικό εκπρόσωπό της, την αμερικανική τηλεοπτική σειρά Sex and the 
City, η οποία προβλήθηκε απο το κανάλι HBO την περίοδο 1998-2004. 

Πριν προχωρήσουμε στον σχολιασμό ορισμένων -χαρακτηριστικών 
για τις μεταφεμινιστικές θεματικές που πραγματεύονται- σκηνών και δι-
αλόγων της σειράς, ας δούμε με συντομία κάποιες από τις βασικές ιδεο-
λογικές παραδοχές οι οποίες διατρέχουν τη μεταφεμινιστική κουλτούρα:

Βασικό άξονα της μεταφεμινιστικής ατζέντας αποτελεί η πεποίθηση πως 
ο φεμινισμός του δεύτερου κύματος είναι απαρχαιωμένος, δεν εκφράζει 
τη νέα γενιά γυναικών και αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν θύματα ενός πα-
ντοδύναμου πατριαρχικού και καπιταλιστικού συστήματος, ενώ με βάση 
τη μεταφεμινιστική οπτική οι στόχοι του κινήματος αυτού έχουν επιτευ-
χθεί, αφού ζούμε πλέον σ’ έναν κόσμο ισότητας ευκαιριών μεταξύ αντρών 
και γυναικών, σε όλους τους τομείς της ζωής. Στις  17 Οκτωβρίου του 1982, 
το κεντρικό άρθρο του New York Times Magazine με τίτλο “Φωνές της Με-
ταφεμινιστικής Γενιάς” είχε ως βασικό θέμα την επιστροφή της συντάκτρι-
άς του, η οποία αυτοπροσδιοριζόταν ως φεμινίστρια, στο πανεπιστήμιο 
Κορνέλ όπου είχε φοιτήσει, με στόχο να σφιγμομετρήσει τις αντιλήψεις 
των νέων φοιτητριών απέναντι στον φεμινισμό. Παρέθετε λοιπόν -μεταξύ 
πολλών άλλων- τη δήλωση μιας 23χρονης συνεντευξιαζόμενης: “Εγκατέ-
λειψα τον φεμινισμό μέσω μιας λογικής διαδικασίας, αλλά και μιας διαδι-
κασίας παρατήρησης. Κοιτάξτε γύρω σας και θα δείτε κάποιες ευτυχισμέ-
νες γυναίκες, και μετά θα δείτε αυτές τις πικρόχολες, τόσο πικρόχολες γυ-
ναίκες. Οι δυστυχισμένες γυναίκες είναι όλες φεμινίστριες. Θα βρείτε ελά-
χιστα χαρούμενα, ενθουσιώδη, χαλαρά άτομα που να δηλώνουν πως υπο-
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στηρίζουν ένθερμα τον φεμινισμό. Οι φεμινίστριες είναι πραγματι-
κά βασανισμένα άτομα2”.

Δομική αρχή του μεταφεμινιστικού λόγου αποτελεί επίσης η 
έννοια της ατομικής ελευθερίας της επιλογής. Στον αντίποδα 
των πατριαρχικών και καπιταλιστικών προσταγών ενάντια στις 
οποίες συντάσσονταν οι φεμινίστριες του δεύτερου κύματος, η 
μεταφεμινιστική γυναίκα θεωρείται πως έχει απεριόριστες δυ-
νατότητες να σερφάρει ατομικά ανάμεσα σε επιλογές οι οποίες 
βρίσκονται υπεράνω κάθε καταναγκασμού και κυρίως υπερά-
νω οποιασδήποτε συλλογικής συνείδησης. Μπορεί να επιθυμή-
σει να εντάξει στη θεωρούμενη ως διαρκώς ευέλικτη υποκειμε-
νικότητά της σεξουαλικές, επαγγελματικές, αισθητικές και κατα-
ναλωτικές επιλογές, προκειμένου να πραγματώσει την ενδυνα-
μωμένη εκδοχή της εαυτής της. Με μότο το δικαίωμα στην “ανά-
κτηση της θηλυκότητας” την οποία (με πικρόχολο μάλλον τρό-
πο-για να δανειστούμε την έκφραση της συνεντευξιαζόμενης) 
είχε αποστερήσει η φεμινιστική συνείδηση των ‘60’s-’70’s από 
τις γυναίκες, το μεταφεμινιστικό ρεπερτόριο μπορεί να περι-
λαμβάνει την -απελευθερωτική πάντα- συνειδητή επιλογή μιας 
γυναίκας να ενσωματώσει παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, 
όπως αυτοί της μητέρας-συζύγου-νοικοκυράς, της καταναλώ-
τριας προϊόντων μόδας και  lifestyle, της υποστηρίκτριας των 
κυρίαρχων προτύπων ομορφιάς.

Τέλος, κυρίαρχη στη μεταφεμινιστική σκοπιά είναι μια νέα πρό-
ταση για την εννόηση της αρρενωπότητας. Η μεταφεμινιστική 
θεώρηση του άντρα απομακρύνεται αποφασιστικά από την εμ-
φυλιοπολεμική στράτευση του ριζοσπαστικού φεμινισμού που 
πρότασσε τη συλλογική οργάνωση των γυναικών ενάντια στη 
φαλλοκρατική φιγούρα του συζύγου, πατέρα, γκόμενου. Σύμφω-
να με αυτήν, τα έμφυλα χαρακτηριστικά των αντρών έχουν υπο-
στεί σημαντική μετατροπή στη σύγχρονη μεταφεμινιστική επο-

χή: το σύγχρονο πρότυπο του αρσενικού, ο μετροσέξουαλ, είναι ένας νέος άντρας 
που φροντίζει τον εαυτό του, ξέρει από μόδα, εκτιμά την “ομορφιά”, “με χρήματα 
για ξόδεμα, που κατοικεί σε μια μητρόπολη, [...] είναι τόσο συμφιλιωμένος με την 
αρρενωπότητά του που είναι πρόθυμος να αγκαλιάσει τη θηλυκή πλευρά του- και 
αυτό να το κάνει δημόσια3”. Η αρχετυπική λοιπόν μεταφεμινιστική αρρενωπότη-
τα “είναι μια αναθεωρημένη φαντασίωση η οποία αναμειγνύει τον παραδοσιακό 
φαλλικό ήρωα με τον ευαίσθητο μοντέρνο άντρα4”. Ας μην μπερδευτούμε εδώ. Η 
μεταφεμινιστική φαντασίωση δεν περιλαμβάνει τη μετατροπή των αντρών σε τί-
ποτα μάχιμους αντισεξιστές-φεμινιστές. Αναφέρεται στην κυρίαρχη αρσενική φι-
γούρα των ‘90’s, η οποία μας είναι πλέον τόσο γνώριμη- κι έχει και την τόσο γλα-
φυρή ελληνική της εκδοχή για την οποία έχουμε μιλήσει συχνά: πρόκειται για τον 
απόγονο του στυλοβάτη-κουβαλητή της οικογένειας, ο οποίος πέταξε την άσπρη 
αμάνική του φανέλα, πήγε γυμναστήριο, άρχισε αποτρίχωση και δεν έχανε ούτε 
ένα τεύχος του ΚΛΙΚ.

Εντάξει λοιπόν, υποψιαζόμαστε πως κάποιες αναγνώστριες μπορεί να ζαλίστη-
καν από αυτό το τρελό μεταφεμινιστικό παραμύθι που αφηγηθήκαμε στις τρεις πα-
ραπάνω παραγράφους, όπως άλλωστε κι εμείς καθώς γράφαμε αυτές τις γραμμές! 
Μα ήταν στ’ αλήθεια τόσο μαγική αυτή η δεκαετία του ‘90; Μπορέσαμε πραγματι-
κά εμείς οι γυναίκες να αναπαυθούμε μια για πάντα απολαμβάνοντας τα φεμινι-
στικά κεκτημένα αυτών των κατά τα άλλα τριχωτών, παχουλών, κακοντυμένων, μί-
σανδρων και σκατόψυχων προγονισσών μας; Ξενοιάσαμε στην άνεση μιας τέτοιας 
φεμινιστικής ουτοπίας, όπου μπορούσαμε να διαλέξουμε ελεύθερα από ένα σού-
περ μάρκετ κοινωνικών ρόλων και εμφανίσεων; Στην τελική, βάλαμε στη ρουτίνα 
μας ένα εβδομαδιαίο session pilates, παρακολουθώντας στη διπλανή αίθουσα τον 
φίλο-της-γυναίκας σύντροφό μας να κάνει την καθιερωμένη του χαλάουα, μέσα σ’ 
ένα ειδυλλιακό τοπίο όπου τον σεξισμό, τη βία, τη ματσίλα και τον κάθε είδους κα-
ταναγκασμό που ανέδειξαν οι τριχωτές προγόνισσες δεν τα βλέπαμε πια ούτε με 
κυάλι; Ας επιστρατεύσουμε πάλι αυτήν την πολύτιμη ιστορική ματιά, που μας έχει 
τόσες φορές σώσει από άστοχες ερμηνείες της κοινωνικής πραγματικότητας. Με 
βάση λοιπόν όσα προσπαθήσαμε να δείξουμε στην αρχή, αν είχε κάτι μαγικό η δε-
καετία του ‘90, αυτό ήταν ότι εξαφάνισε δομικά αναλυτικά εργαλεία για την ερμη-

μεταΦεμίνίςτίκες νίκες

Η Κάρι εξαγγέλλει 
πως το φαγητό είναι 
άχρηστο, αφού αρκεί 
να τρεφόμαστε  
με θρεπτικότατο 
lifestyle

Η Σαμάνθα απαιτεί 
από την πωλήτρια 
να ικανοποιήσει 
τις σεξουαλικά 
απελευθερωμένες 
καταναλωτικές τις 
ανάγκες

Επίσης γιορτάζει 
το γεγονός ότι 

ξεφορτώθηκε το 
οικιακό ιδεώδες και 

ζει στην ουτοπία του 
Botox

Η Μιράντα πετάει 
στα μούτρα της 

μετανάστριας οικιακής 
εργάτριας του σπιτιού 

της τα συστατικά 
της ταξικής της 
ανωτερότητας
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νεία του κόσμου, έννοιες οι οποίες είχαν αποτελέσει θέσεις μάχης για τα κινήματα 
του ‘60 και του ‘70. Το ιστορικό πλαίσιο της ήττας των κινημάτων και της καπιταλι-
στικής αναδιάρθρωσης από τη δεκαετία του ‘80 και μετά, είχαν άρα και τα δραστι-
κά τους ιδεολογικά προϊόντα: από τη μια η ταξική ανάλυση θεωρήθηκε χρεωκοπη-
μένη και αντικαταστάθηκε από την κυριαρχία των ιδεολογιών περί “τέλους της ερ-
γασίας” και “αποϋλοποίησης του κεφαλαίου5”, οι οποίες δεν έβλεπαν πουθενά πλέ-
ον εργάτες. Από την άλλη, η ανάδειξη της καπιταλιστικής πατριαρχίας που αποτέ-
λεσε αιχμή του ριζοσπαστικού λόγου του φεμινιστικού κινήματος, θεωρήθηκε ξε-
περασμένη και έδωσε τη θέση της στις ιδέες περί “ασταθούς επιτέλεσης” και “μυθο-
πλασίας του φύλου”, οι οποίες σχετικοποιούσαν και εξομάλυναν τη βία, τον κατανα-
γκασμό και την εκμετάλλευση με έμφυλο πρόσημο. Ας δούμε πώς σηματοδοτήθη-
κε και ποια εργαλεία εισήγαγε ως κυρίαρχα αυτή η αλλαγή παραδείγματος στον φε-
μινισμό, όπως τα περιγράφει μια ελληνίδα ακαδημαϊκός υποστηρίκτρια της μετα-
δομιστικής φεμινιστικής θεωρίας: 

“Ο φεμινισμός εισέρχεται σ’ αυτό που αποκαλείται τρίτο κύμα -τη μεταδομιστι-
κή και αποδομητική στιγμή του. [...]. Το σημαίνον “γυναίκα”, στη χειραφέτηση 
του οποίου είχε επενδύσει η φεμινιστική πολιτική του “δεύτερου κύματος”, απο-
δομείται, ενώ οι συνδηλώσεις του -κοινή ταυτότητα, κοινή εμπειρία, κοινή πολι-
τική πράξη- εκλαμβάνονται ως πεδία διαρκούς και αμφιλεγόμενης ανασήμαν-
σης. [...]. Το φύλο προσιδιάζει στις επιτελεστικές πράξεις, τις χειρονομίες και τα 
ενεργήματα του σώματος· δεν είναι ουσία αλλά δρώμενο6”. 

Ε ρε κόλλημα με το να ξεφορτωθούμε τη συλλογική πολιτική πράξη και να αφι-
ερωθούμε στο να παρατηρούμε την ατομικότητά μας με το μικροσκόπιο για να ε-
ντοπίζουμε ποιο μόριο θηλυκότητας πραγματώνουμε με κάθε μας νεύμα!

το Sex and the city ως μεταφεμινιστικό υπερθέαμα
Βασισμένα στο ομώνυμο γυναικείο lifestyle μυθιστόρημα της Κάντις Μπούσνελ 
[Candice Bushnell], τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς SATC πραγματεύονται τις 
διαφορετικές οπτικές τεσσάρων γυναικείων χαρακτήρων, οι οποίες είναι όλες τους 
λευκές, single, ετεροφυλόφιλες, καριερίστριες, στα τριάντα ή σαράντα τους (πόσο 
διαφορετικές να είναι αυτές οι ρημάδες οι οπτικές τους θα μπορούσε να σκεφτεί 
κάποια για αρχή). Κάθε επεισόδιο εγείρει ένα ζήτημα, με βασικό άξονα το σεξ και 
τις σχέσεις στη Νέα Υόρκη των ύστερων ‘90’s, και περιγράφει τους τρόπους με τους 
οποίους το διαχειρίζεται η καθεμιά από αυτές. Οι ακαδημαϊκοί μεταφεμινιστικοί κύ-
κλοι έχουν ασχοληθεί πολύ με τη συγκεκριμένη σειρά. Κι αυτό,  εκκινώντας αφενός 
από την άποψη ότι “οι απολαύσεις των μήντια μπορεί να είναι στην πραγματικότη-
τα απελευθερωτικές7”, αφετέρου από την πεποίθηση πως η μηντιακή αναπαράστα-
ση γυναικών οι οποίες είναι μεν προβληματισμένες, αλλά παραμένουν τόσο ακατα-
νίκητα ελκυστικές, προάγει μια προσβάσιμη και ενδυναμωτική εκδοχή του φεμινι-
σμού, εύκολα καταναλώσιμη από τις νεαρές τηλεθεάτριες. Μ’ αυτή την έννοια, θεω-
ρούν πως οι πρωταγωνίστριες Κάρι, Σάρλοτ, Μιράντα και Σαμάνθα, καθώς πραγμα-
τεύονται κεντρικά ζητήματα τα οποία ανέδειξε ο φεμινισμός, “ενσαρκώνουν αντι-
κρουόμενες και αντιφατικές φεμινιστικές ταυτότητες [...], υλοποιούν και αμφισβη-
τούν έμφυλα νοήματα” και μ’ αυτόν τον τρόπο το SATC εντάσσεται “στο συνεχώς 
εξελισσόμενο φεμινιστικό πρότζεκτ8”. Πράγματι, οι ακαδημαϊκές μεταφεμινίστριες 
είχαν τους λόγους τους που υποδέχτηκαν διθυραμβικά το SATC. Δεν είναι και λίγο 
το θεωρητικό σου οικοδόμημα να εξελίσσεται σε μια τόσο τεράστια τηλεοπτική ε-
πιτυχία, ούτε να διαχέεται με μορφή κυρίαρχου lifestyle. Είναι όπως και να το κάνου-
με μια σημαντική ιδεολογική νίκη -λέμε ιδεολογική για να μην ξεχνάμε και τη φύση 
και την κοινωνική λειτουργία του θεσμού όπου παράγεται η ακαδημαϊκή γνώση. Ε-
μείς από τη μεριά μας, προκειμένου να μη χαωθούμε από την τόση πολυπλοκότητα 
και μας ξεφύγει από πουθενά καμιά....πλαγιομετωπική απελευθερωτική παρωνυχί-
δα του μεταφεμινιστικού αυτού υπερθεάματος, ταξινομήσαμε σε δύο θεματικές τα 
ζητήματα που θίγονται στη σειρά και μας ενδιαφέρει να τα σχολιάσουμε. 

Φύλο και Σεξουαλικότητα
Ξεχωρίσαμε γι’ αυτή τη θεματική ένα επεισόδιο της σειράς το οποίο φέ-
ρει τον τίτλο “Αγόρι, Κορίτσι, Αγόρι, Κορίτσι”. Απηχώντας την ιδέα της α-
καδημαϊκού Τζούντιθ Μπάτλερ [Judith Butler] περί επιτελεστικότητας 
του φύλου, το επεισόδιο επιχειρεί να αναδείξει τη ρευστή φύση της έμ-
φυλης ταυτότητας στη μεταφεμινιστική εποχή. Η αφηγήτρια Κάρι ξεκι-
νάει περιγράφοντάς μας το πόσο δύσκολο είναι να σοκάρει κάτι τους 
κατοίκους της σύγχρονης Νέας Υόρκης, οι οποίοι πραγματικά “τα έχουν 
δει όλα”: μας τους δείχνει να περπατούν αμέριμνα στο πεζοδρόμιο, ενώ 
δίπλα τους δυο μπάτσοι χτυπούν και ρίχνουν κάτω έναν περαστικό, μας 
τους δείχνει να απολαμβάνουν το ποτό τους σε μπαρ όπου οι σερβι-
τόρες σερβίρουν ολόγυμνες (θα ενδιαφερόμασταν να ρωτήσουμε μια 
από αυτές τις σερβιτόρες για το κατά πόσο θεωρεί πως η γύμνια της α-
ποτελεί ασταθή επιτέλεση της ρευστής έμφυλής της ταυτότητας ή υ-
λικότατο και καταναγκαστικότατο συστατικό της εργατικής της δύνα-
μης -θα καλούσαμε στη συζήτηση και τη Μπάτλερ, άλλα μέσα στην κρί-
ση πού φράγκα για ταξίδια στη Νέα Υόρκη). Πίσω λοιπόν στο επεισό-
διο, όπου προσγειωνόμαστε στη γκαλερί της Σάρλοτ και στα εγκαίνια 
της έκθεσης drag queen φωτογραφιών δια χειρός ενός μεταμοντέρ-
νου φωτογράφου, τον οποίο ακούμε να δηλώνει απευθυνόμενος στην 
παρέα των πρωταγωνιστριών: “Νιώθω πως υπάρχουν διττές δυνάμεις 
μέσα στον καθένα μας. Οι άντρες μπορούν να γίνουν πολύ θηλυκοί, οι 
γυναίκες πολύ αρσενικές. Το φύλο είναι μια ψευδαίσθηση”. Και συγκρα-
τούμε την ατάκα της Μιράντα “Με δυσκολεύει τόσο πολύ το να προ-
σπαθώ να είμαι γυναίκα σ’ έναν αντρικό κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να 
είμαι μια γυναίκα η οποία προσποιείται πως είναι άντρας σ’ έναν αντρι-
κό κόσμο”, η οποία μας παραπέμπει κατευθείαν στο μεταφεμινιστικό ε-
ρώτημα “τί έκανε τελικά στη θηλυκότητά μας ο φεμινισμός;”. Η Μιρά-
ντα, που ταλανίζεται από το δίλημμα θηλυκότητα/φεμινισμός, φαίνεται 
πως μας είχε προτείνει μόλις στο προηγούμενο επεισόδιο μια απάντη-
ση μέσω της δικής της ελκυστικής εκδοχής του φεμινισμού: όταν η με-
σήλικη Ουκρανή οικιακή βοηθός της άφησε στο σπίτι της έναν πλάστη 
συμβουλεύοντάς την πως “είναι καλό για τις γυναίκες να φτιάχνουν πί-
τες”, η Μιράντα απάντησε με ύφος: “είμαι συνέταιρος σε μια τεράστια δι-
κηγορική εταιρεία, αν θέλω πίτα, μπορώ να αγοράσω μία”. Σκηνή πλή-
ρης σημασιών, κι εδώ που τα λέμε δεν μας πείθει ούτε αυτή και πολύ για 
τη ρευστότητα της έμφυλης ταυτότητας -αντίθετα μας αποκαλύπτεται 
ως ωμή επίδειξη ταξικού και πολιτισμικού ρατσισμού: από τη μια η με-
τανάστρια οικιακή εργάτρια ως εκπρόσωπος μιας υποταγμένης-παρα-
δοσιακής θηλυκότητας. Από την άλλη το στέλεχος, που της πετάει στα 
μούτρα πως το να ξε-γίνεις γυναίκα (για να μιλήσουμε με όρους επιτε-
λεστικότητας) είναι τί; ταξικό προνόμιο ημών των πρωτοκοσμικών της 
μεταφεμινιστικής εποχής; 

Αφού η Μιράντα ξεμπέρδεψε με το τί είδους γυναίκα σε κάνει το 
να ανοίγεις φύλλο, συνέχισε να βασανίζεται από ένα άλλο ζήτημα: ο 
τρυφερός γκόμενός της, της ζήτησε να συγκατοικήσουν στο διαμέρι-
σμά της. Εκείνη δεν άντεξε και εξερράγη φωνάζοντας ότι πνίγεται από 
την τόση εγγύτητα και χρειάζεται το χώρο της. Τότε εκείνος της απά-
ντησε “Μιράντα, καμιά φορά είναι λες και είσαι εσύ ο άντρας!”. Ο διχα-
σμός θηλυκότητα/φεμινισμός  δεν είχε λυθεί ακόμα. Η Μιράντα συζη-
τώντας με την Κάρι το επόμενο πρωί, ανησυχεί για την α-θηλυκότητά 
της: “Δεν θα γίνω ποτέ ένα κοριτσίστικο κορίτσι. Ποτέ. Ένα κοριτσί-
στικο κορίτσι θα ήθελε να συζήσει με τον φίλο της”. Ε, μέχρι το βρά-
δυ το ζήτημα είχε λυθεί. Η Μιράντα χώνεται στην αγκαλιά του τρυφε-
ρού Στηβ, αφού πρώτα του εξομολογείται τις ελλείψεις της θηλυκότη-
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τάς της: έχει επαγγελματικά meetings μέχρι αργά, δεν μαγειρεύει, ξεχνάει για 
μέρες να βάλει πλυντήριο (μα αφού αυτά είναι δουλειές της Ουκρανής οικι-
ακής βοηθού -λέμε εμείς- αυτή δεν το είπε γιατί δεν ταίριαζε με το moment). 
Συγκινημένη από αυτή την έκρηξη ειλικρίνειας, του λέει “πω πω, κλαίω στον 
ώμο σου, τελικά είμαι στ’ αλήθεια γυναίκα”. Και ιδού η λύση στον διχασμό: το 
πρωί αφεντικό και το βράδυ ευάλωτη σύντροφος. Ιδού άραγε και η περιβό-
ητη ρευστότητα της έμφυλης ταυτότητας; Δεν ξέρουμε για τη Μπάτλερ, πά-
ντως εμείς δεν μείναμε ικανοποιημένες. 

Στο ίδιο επεισόδιο, η Κάρι αναλαμβάνει να δείξει στις τηλεθεάτριες πώς α-
ντιμετωπίζουμε τη μη σταθερότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού στη 
μεταφεμινιστική εποχή. Αφού σοκάρεται όταν ο γκόμενος με τον οποίο βγαί-
νει της αναφέρει πως είναι bisexual, τον ακολουθεί σε ένα πάρτυ της παρέ-
ας του. Εκεί, παρατηρώντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σεξουαλικών 
επιλογών και οικογενειακής δομής, σχολιάζει: “Αυτό το πάρτυ είναι μια πια-
τέλα σεξουαλικού προσανατολισμού”. Και όταν στο παιχνίδι της “μπουκάλας” 
της τυχαίνει να τη φιλήσει μια γυναίκα, η ίδια σηκώνεται και φεύγει γεμάτη 
straight χάρη, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Ε ως εδώ ανωμαλάρες! Ήρθα 
να σας δω στο ζωολογικό κήπο, εκεί που κάθεστε όλη μέρα και φιλιέστε με-
ταξύ σας σαν κάτι περίεργα κουνέλια, σαν θέαμα προς παρατήρηση ή μπρι-
οσάκια με σολωμό σε κοκτέιλ πάρτυ καλοί είστε, αλλά μακριά απο το καρα-
straight γυμνασμένο μου κωλαράκι!Αυτά λοιπόν και περί της κατακτημένης α-
ποδοχής της ρευστότητας της σεξουαλικότητας στο μεταφεμινιστικό σύμπαν. 
Κατά τα άλλα παρωχημένα τα κινήματα, όλα λυμένα τα ‘χουμε.

Αναπαριστώντας τα σύγχρονα πεδία αγώνα
Μία δεύτερη μεταφεμινιστική θεματική που αναλαμβάνει να αποτυπώσει το 
SATC είναι αυτή που θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε ως “η επιβεβαίωση 
της προόδου των γυναικών στη σύγχρονη εποχή και η επισήμανση των προ-
βλημάτων που αυτή η πρόοδος έχει επιφέρει”, αλλά και “πώς ορίζεται ο φε-
μινισμός και ποιοι είναι οι σκοποί του σήμερα”. Στο επεισόδιο με τίτλο “Όλα 
ή τίποτα”, παρουσιάζεται εξαρχής η κυρίαρχη άποψη που διαπερνά τη μετα-
φεμινιστική ανάλυση: οι γυναίκες σήμερα μπορούν να “τα έχουν όλα” και έ-
χουν πλήρη ελευθερία επιλογής. Η Σαμάνθα έχει καλέσει την υπόλοιπη πα-
ρέα να γιορτάσουν το νέο της διαμέρισμα, ένα υπερπολυτελές λοφτ εν μέσω 
της περιοχής της κεντρικής κρεαταγοράς (η θεματική της ανάπλασης υπο-
βαθμισμένων περιοχών των μητροπόλεων για να μένουν πλούσιοι δεν θί-
χτηκε-επίσης δεν κόλλαγε με το moment). Πίνοντας σαμπάνια και τρατάρο-
ντας τα σπέσιαλ καναπεδάκια που της έφερε έτοιμα μια νέα υπηρεσία ντελί-
βερι, μαζί με τα προφυλακτικά που είχε παραγγείλει, αναφωνεί: “Κυρίες μου, 
τα έχουμε όλα! Τέλεια διαμερίσματα, τέλειες δουλειές, τέλειες φίλες και τέ-
λειο σεξ. Η μητέρα μου στην ηλικία μου μεγάλωνε τρία παιδιά και ήταν ανα-
γκασμένη να ανέχεται έναν αλκοολικό σύζυγο”. Η πιο ρομαντική Σάρλοτ αμ-
φισβητεί τη Σαμάνθα, λέγοντας πως “το να έχεις τα πάντα στ’ αλήθεια, σημαί-
νει να έχεις αυτόν τον κάποιον να τα μοιραστείς μαζί του. Η ζωή μου δεν ήταν 
πλήρης μέχρι που γνώρισα τον Τρέι”. Η ρομαντική Σάρλοτ, η οποία εκπροσω-
πεί το “παλιό τζάκι” στην παρέα, ετοιμάζει το γάμο της με τον μεγαλογιατρό-
επίσης-από-“παλιό τζάκι” Τρέι (είπαμε ρομαντική -δεν είπαμε ότι θα παντρευ-
όταν και κανα ντελιβερά), αλλά καταποντίζεται από το ροζ συννεφάκι του έ-
ρωτα όταν, ενώ ψωνίζουν πανάκριβα πορσελάνινα σερβίτσια, εκείνος -μετά 
από συμβουλή της μαμάς του αφού υπάρχει η υπόνοια ότι είναι αριστοκρά-
της μεν, όχι και τόσο γαμώ-τους-αρσενικούς δε- της πασάρει να υπογράψει 
ένα προγαμιαίο συμβόλαιο για να είναι ξηγημένα τα περιουσιακά τους αν χω-
ρίσουν. Οι ξεπεταγμένες φίλες της πάντως της δίνουν κουράγιο λέγοντάς της 
πως έτσι είναι ο σύγχρονος γάμος -και καλά κάνει και είναι έτσι, αφού είμα-
στε πια μεταφεμινίστριες ρε γαμώτη. Μετά απ’ όλα αυτά και αφού η ίδια τα-
λαιπωρείται από τις λάθος επιλογές στα γκομενικά της, η Κάρι γράφει στο λά-

1 Maria Mies, Patriarchy & Accumulation on a World Scale: Women in the International 
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5 Για την κριτική ανάλυση των θεωριών αυτών, δες την έκδοση του Αρχείου 71 Η 
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8 Στο ίδιο.
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πτοπ της για τη στήλη της στην εφημερίδα The New York Star που φέρει τον ο-
μώνυμο με τη σειρά τίτλο και μέσω της οποίας η πρωταγωνίστρια, απευθυνό-
μενη στις αναγνώστριές της, δίνει τον απαραίτητο τόνο οικουμενικότητας (και 
μπόλικη δόση προπαγάνδας) στις εμπειρίες των τεσσάρων φιλενάδων: “Σκέ-
φτηκα το ζήτημα των επιλογών. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε εμείς οι μο-
ντέρνες γυναίκες, μας λένε ότι μπορούμε να κάνουμε και να γίνουμε ό,τι θέλου-
με: αστροναύτες, διευθύντριες μιας εταιρείας προγραμματισμού, να μείνουμε 
σπίτι ως μαμάδες. Δεν υπάρχουν πλέον κανόνες και οι επιλογές είναι ατέλειω-
τες. Μήπως όμως έχουμε γίνει τόσο κακομαθημένες από τις πολλές επιλογές, 
που έχουμε καταστεί ανίκανες να καταλήξουμε σε μία; Και αναρωτιέμαι: μπο-
ρούμε να τα έχουμε όλα;”. 

Εντάξει, νιώθουμε πάλι τη ζαλάδα που προκαλεί η αφήγηση αυτής της με-
ταφεμινιστικής σαπουνόπερας, θα συνέλθουμε όμως για να διατυπώσουμε το 
εξής προφανές -αν όχι νιανιά- συμπέρασμα: το γεγονός ότι η μεταφεμινιστική 
αντίληψη περί προόδου αναδεικνύει ως νικήτριες τις καλοβαλμένες πρωτοκο-
σμικές. Η ειρωνεία όμως βρίσκεται αλλού: βασικά στοιχεία της μεταφεμινιστι-
κής κριτικής στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού είναι αφενός ότι αυτό παρέμει-
νε προσκολλημένο σε συλλογικές -και άρα άκαμπτες και τελικά ουσιοκρατι-
κές- κατηγορίες γυναικών· και αφετέρου ότι προήγαγε μια θυματοποιητική α-
ναπαράσταση των γυναικών, τονίζοντας την έμφυλη, ταξική, φυλετική κατα-
πίεση και επισκιάζοντας την παράμετρο της υποκειμενικής βούλησης. Αντίθε-
τα, για τον μεταφεμινισμό η αλήθεια βρίσκεται στην πολυπλοκότητα των έμ-
φυλων υποκειμενικοτήτων, “υπό το πρίσμα της ανοιχτής στην αλλαγή κοινωνι-
κής σημασιοδότησης κι όχι της παγιωμένης οντολογίας9”. Αναρωτιόμαστε λοι-
πόν σχετικά με το εξής: πού ακριβώς έγκειται η μη-άκαμπτη υπόσταση της γυ-
ναίκας-προτύπου του μεταφεμινισμού; Μήπως στην πίστη ότι η ταξική και φυ-
λετική της θέση είναι ζήτημα ελεύθερης ατομικής επιλογής; Μα, το ίδιο το υπο-
κείμενο που πραγματώνει υποδειγματικά τη μεταφεμινιστική έννοια της επιλο-
γής, φέρει ταξικά, έμφυλα και φυλετικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε 
κοινωνικές σχέσεις καθορισμένες με υλικότατους -και καθόλου ρευστούς εδώ 
που τα λέμε- όρους. Ταυτόχρονα, η ίδια η μεταφεμινιστική εννόηση της επιλο-
γής δεν έχει παραχθεί σε κοινωνικό κενό -κάτι τέτοιο θα την έκανε άλλωστε α-
κατανόητη: αυτή η έννοια (είτε υπονοεί πως μπορεί ένα υποκείμενο να μπαινο-
βγαίνει κατά βούληση και περιστασιακά σε έμφυλα χαρακτηριστικά, είτε ανα-
φέρεται στις ατέλειωτες ευκαιρίες που προσφέρει η “πρόοδος” σε όλο το φά-
σμα της σύγχρονης ζωής), είναι άρρηκτα δεμένη με τις ιστορικές συνθήκες που 
τη γέννησαν. Κι αυτές είναι οι πολύ συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες της ήτ-
τας των κινημάτων και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης που περιγράψαμε 
παραπάνω. Κατά τα άλλα, ευτυχώς που ξεφορτωθήκαμε το απαρχαιωμένο μο-
νομπλόκ του φεμινισμού και πλέον πλέουμε ανάλαφρες στην τόσο απελευθε-
ρωτική ιδεολογία περί παντοδυναμίας του ατόμου. 


