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εκινώντας να μιλήσουμε για το ρατσισμό που δέχονται οι χο-
ντρές γυναίκες θα θέλαμε να αναφέρουμε ένα κομμάτι από 
την εισήγηση της εκδήλωσης  «Πολιτικά Χοντρέλες» που έγινε 
στα πλαίσια  του Outview Film Festival  στην Ταινιοθήκη της 
Ελλάδας και πολύ μας άρεσε.

«Όταν σε αποκαλούν χοντρή σε αποκαλούν πολλά άλλα πράγμα-
τα μαζί με αυτό. Σε αποκαλούν τεμπέλα, υποθέτουν πως δεν ασκεί-
σαι, λένε πως δεν προσπαθείς αρκετά (ώστε να είσαι αδύνατη), σε α-
ποκαλούν ψεύτρα όπως σε όλα εκείνα τα αστεία για τους χοντρούς 
που τρώνε σαλάτες και χλαπακιάζουν στα κρυφά), σε αποκαλούν 
σεξουαλικά ανεπιθύμητη, σε αποκαλούν αποτυχημένη ως σώμα, 
ως θηλυκότητα, ως αντικείμενο του πόθου... Η αποτυχία όμως μέσα 
στον καπιταλισμό δεν είναι καθόλου μεμπτή θέση».

Όντως, όσες έχουμε το βίωμα της χοντρής, έχουμε γνωρίσει με τον πιο 
σκληρό τρόπο πως ο ρατσισμός και η βία που δέχεται κάθε χοντρός άν-
θρωπος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πίσω από την κατη-
γορία «είσαι χοντρή» κρύβονται ένα σωρό ρατσιστικές ιδέες και πειθαρ-
χήσεις γύρω από το σώμα, τα πρότυπα ομορφιάς, την κοινωνική τάξη, 
την έννοια του υγιούς και τη σεξουαλικότητα. Ο ρατσισμός είναι εκεί για 
πολλούς από τα παιδικά μας χρόνια. Ήταν εκεί μες την οικογένειά μας, 
όταν ο πατέρας μας, μας κοιτούσε κάθε φορά που μπαίναμε στην κουζίνα 
για να δει αν θα ανοίξουμε το ψυγείο, ήταν εκεί όταν μας πήγαινε  μπρο-
στά στον καθρέφτη φωνάζοντας «σου αρέσει αυτό που βλέπεις;». Ήταν 
εκεί σε όλα τα κοροϊδευτικά παρατσούκλια στο σχολείο και τις λοξές μα-
τιές του δασκάλου της γυμναστικής που μας έβαζε να τρέχουμε μόνες 
μας άλλον έναν γύρο στο τέλος κι όλη την τάξη να μας κοιτάει.

Ήταν εκεί από την πρώτη φορά που πήγαμε στον γιατρό μέχρι και την 
τελευταία. Ακόμα κι αν ο γιατρός που είχαμε πάει ήταν οφθαλμίατρος, 
πάντα θα έβρισκε κάποιο λόγο να τονίσει πως πρέπει να χάσουμε κιλά, 



10

ακόμα κι αν παραδεχόταν και ο ίδιος πως δεν το λέει για την υγεία μας 
αλλά για αισθητικούς λόγους. Είναι πάντα εκεί όταν μας λέει ότι «ξέρει 
το καλό μας». 

Είναι εκεί στα μπαρ, στις πλατείες, στις σχολές, στη δουλειά και σε ό-
ποιο δημόσιο χώρο κι αν βρεθούμε. Είναι ο τρόπος που μας κοιτάνε και 
μας συμπεριφέρονται σαν να μην είμαστε πραγματικά εκεί, σα να μη δι-
καιούμαστε να είμαστε εκεί. Είναι οι ματιές που μας κάνουν να νιώθουμε 
υπερ-ορατές και ταυτόχρονα αόρατες. Είναι ο τρόπος που μας προσβά-
λουν και ταυτόχρονα μας την πέφτουν. Είναι επίσης εκεί ακόμα κι όταν 
παραδέχονται ότι μας θέλουν και περιμένουν να τους πούμε και ευχαρι-
στώ, χωρίς καν να περάσει από το μυαλό τους η δική μας επιθυμία. Είναι 
που νομίζουν ότι τους χρωστάμε κιόλας.

Το αντρικό βλέμμα
Όλα αυτά ταιριάζουν γάντι με το αντρικό βλέμμα και τις προσταγές του, 
οι οποίες μας θέλουν να αισθανόμαστε συνεχώς υπόλογες και ένοχες για 
τα σώματά μας. Και ναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ της κοινωνικής εμπει-
ρίας μιας χοντρής γυναίκας και αυτής ενός χοντρού άντρα. Σε μια πα-
τριαρχική κοινωνία, αν είσαι γυναίκα η αξία σου κρίνεται συνεχώς από 
την εμφάνισή σου. Η αξία μας μετριέται με βάση το πόσο θα καταφέ-
ρουμε να υπάρξουμε μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που η κοινωνία μας 
καθορίζει. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία υποτίμησης και ιεράρ-
χησης των ζωών μας, η οποία γεννά ανταγωνισμούς ανάμεσα σε εμάς 
και τις άλλες γυναίκες. Τα σώματά μας αντικειμενοποιούνται με στόχο 
τη σεξουαλική ικανοποίηση των αντρών. Πρέπει πάντα να είμαστε θη-
λυκές όπως αυτοί θέλουν. Να ζυγίζουμε συγκεκριμένα κιλά, να φοράμε 
συγκεκριμένα ρούχα, ούτε πολύ συντηρητικά ούτε και πολύ αποκαλυ-
πτικά (για να μην μας πουν ούτε παρθένες oύτε τσούλες), να εκφράζου-
με τη σεξουαλικότητά μας με συγκεκριμένους τρόπους, να επιθυμού-
με και να αισθανόμαστε επιθυμητές μόνο όταν μας επιτρέπεται. Έτσι, 
αν παραβλέψεις τα «καθήκοντά» σου ως γυναίκα και δεν ακολουθήσεις 
τις προσταγές, θεωρείται πως έχεις αποτύχει, ως θηλυκότητα και ως άν-
θρωπος. Αντιμετωπίζεσαι σαν να μην αξίζεις να αισθάνεσαι επιθυμητή 
ή ακόμα και να υπάρχεις στον χώρο. Το σώμα σου γίνεται ντροπή για τη 
θηλυκότητά σου και αντιμετωπίζεται σαν να προσβάλει και  μόνο με την 
παρουσία του.

Ο δημόσιος χώρος
Όταν βρισκόμαστε στο δημόσιο χώρο όλοι θεωρούν πως έχουν δικαί-
ωμα να σχολιάσουν τα κιλά μας. Πολλές φορές μας μιλάνε για το ότι πι-
στεύουν πως πρέπει να χάσουμε κιλά και στη συνέχεια μας προτείνουν 
τρόπους για να τα χάσουμε. Ακόμα, συνέχεια μας τονίζουν πόσο  όμορ-
φες  θα ήμασταν αν αδυνατίζαμε και «τι κρίμα που είναι» που δεν το έ-
χουμε κάνει. Αδιαφορούν για το αν εμείς θα θέλαμε να χάσουμε κιλά ή 
όχι, αδιαφορούν για το αν ήδη αισθανόμαστε όμορφες. Προσπαθούν 
να μας πείσουν ότι δεν είμαστε σεξουαλικά επιθυμητές, παραβλέποντας 
το αν εμείς ξυπνήσαμε νιώθοντας  ακριβώς το αντίθετο. Πολλές φορές 
ακόμα έχουν  την ανάγκη να μας προσβάλουν στο δημόσιο χώρο, ενώ 
στον ιδιωτικό μας γουστάρουν και βρίσκουν το πάχος μας σεξουαλικό. 
Επιπλέον, όταν τους συμφέρει σχολιάζουν τα κιλά μας με σκοπό να μας 
υποτιμήσουν ενώ εμείς ξέρουμε ότι έτσι μας γουστάρουν. Αυτό απο-
δεικνύει περίτρανα ότι το πάχος μπορεί να είναι όμορφο και ελκυστικό, 
αλλά ότι λόγω του κοινωνικού ρατσισμού έχει στιγματιστεί ως απαράδε-
κτο αισθητικά και άσχημο.

Σήμερα καλούμαστε να πειθαρχήσουμε στα πρότυπα ομορφιάς που 
επιβάλει η εποχή μας όπως καλούνται οι γυναίκες να κάνουν σε κάθε ε-
ποχή. Τα σημερινά πρότυπα διατείνονται ότι μας προσφέρουν μια μεγα-
λύτερη ποικιλία σωμάτων από τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε αν θέ-

Η λέξη κυτταρίτιδα άρχισε να 
εμφανίζεται στα αγγλικά δημοσιεύματα 
στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με 
την πρώτη αναφορά από το  Vogue  
στις 15 Απριλίου 1968. Κανείς δεν 
ανησυχούσε για την κυτταρίτιδα πριν, 
κανείς δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη 
ούτε την ανέφερε ως έννοια πριν 
αυτό. Από τη στιγμή που αναφέρθηκε 
στην Vogue η λέξη εξαπλώθηκε σαν 
πυρκαγιά. 

 Το Vogue άρχισε να επικεντρώνεται 
όχι μόνο στα ρούχα αλλά και στο 
πώς πρέπει να είναι το σώμα μας. Με 
μια εντυπωσιακή κίνηση, κατάφερε 
να δημιουργήσει έναν πανικό γύρω 
από την κυτταρίτιδα μόνο και μόνο 
επειδή την ονόμασε «πρόβλημα». 
Η κυτταρίτιδα από αδιάφορο 
χαρακτηριστικό του σώματος που 
έχει το 85-98% των γυναικων, έγινε  
υπαρξιακό δίλημμα των γυναικών . 
Μετά από αυτό ο αριθμός των άρθρων  
που σχετίζονται με τη διατροφή 
αυξήθηκαν 70 τοις εκατό  μέσα 
στο 1968-1972 . Η προσοδοφόρα 
«μεταβίβαση της ενοχής» αναστήθηκε 
πάνω στην ώρα.


