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αρχη αφήγηση για το φύλο και τη σεξουαλικότητα δε μας χωράει και ε-
πειδή η μάχη για το δημόσιο χώρο είναι διαρκής και σκληρή, κοιτώντας ι-
στορικά τέτοιου είδους παραδείγματα αντλούμε δύναμη, αυτοπεποίθηση 
και χρήσιμα εργαλεία απέναντι σε αυτούς που θέλουν να μας πείσουν ότι 
η θηλυκότητα είναι συνώνυμο της ευγένειας, της υποχώρησης ή ότι αυτά 
που παθαίνουμε τα προκαλούμε και ότι αν θέλουμε να επιβιώσουμε στο 
δημόσιο χώρο πρέπει είτε να συνοδευόμαστε είτε να υιοθετήσουμε μά-
τσο συμπεριφορές.

Μια θεά γεννιέται 
Στα μέσα της δεκαετίας του 70, σε πόλεις κυρίως της βορειοανατολικής α-
κτής των ΗΠΑ όπως, τη Νέα Υόρκη, το Νιούαρκ, τη Φιλαδέλφεια, την Ου-
άσιγκτον κ.α. άρχισε  να δημιουργείται η κοινότητα των Voguers. Απόγο-
νος των Drag Balls του Χάρλεμ, των προηγούμενων δεκαετιών, το Voguing 
πήρε πολλά στοιχεία από τα Drag Shows αλλά και από τα περιοδικά μόδας 
από όπου πήρε και το όνομά του. Επίσης πολλές κινήσεις που αποτελούν 
το λεξιλόγιο του χορού αυτού εμπνεύστηκαν από τις πόζες των μοντέλων 
στα περιοδικά μόδας. Οι Voguers πήραν το ύφος και το στιλ από τα περιο-
δικά αυτά και τα έμπλεξαν με διάφορα άλλα στιλ χορού του δρόμου όπως 
το break dance και το tatting και έφτιαξαν ένα είδος χορού που συνδύα-
ζε τη δρομίσια επιθετικότητα με την έντονη θηλυκότητα. Οι Voguers  ορ-
γανώνονταν σε κοινότητες που ονόμαζαν Οίκους (Houses) και είχαν ονό-
ματα από το χώρο την μόδας πχ Aphrodite, Armani, Chanel, Ultra Omni, 
Parris, Xtravaganza, Diabolique κ.α. Δεν επρόκειτο για σπίτια που έμε-
ναν όλοι μαζί, αλλά για κοινότητες με οργάνωση, δομή στις οποίες ανέ-
πτυσσαν σχέσεις και κώδικες επικοινωνίας. Σε κάθε κοινότητα Οίκο υπήρ-
χε η Μητέρα, ο Πατέρας, τα Παιδιά και καμιά φορά υπήρχε και παππούς 
και γιαγιά. Τίτλοι που φυσικά δεν δήλωναν κάποια συγγένεια εξ αίματος , 
όπως επίσης δεν αντιστοιχούσαν στις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν στα 
μέλη μιας τυπικής οικογένειας αφού μεταξύ της Μητέρας και του Πατέρα 
δεν υπήρχε κάποια οικονομική εξάρτηση ούτε καταναγκασμός σε σεξου-
αλικές υπηρεσίες. Αυτή η οργάνωση δεν είχε κάποια σχέση με την παρα-
δοσιακή μορφή οικογένειας, οι τίτλοι δίνονταν σε μέλη που είχαν κερδίσει 
κύρος μέσα από τους διαγωνισμούς Voguing (για τους οποίους θα μιλή-
σουμε παρακάτω) και δήλωνε την αλληλοϋποστήριξη των μελών τα οποία 
συνήθως ήταν άτομα που λόγω τους φύλου τους, της σεξουαλικότητάς 
του και της τάξης τους κατέληγαν απομονωμένα στο κοινωνικό περιθώ-
ριο. Κάπου εδώ να πούμε ότι οι Voguers  αυτοπροσδιορίζονταν ως λεσβί-
ες, γκέι και τρανς άτομα και αναγνώριζαν τρία βιολογικά φύλα (sexes) (αρ-
σενικό, θηλυκό και ίντερσεξ) και τέσσερα κοινωνικά φύλα (gender): Butch 
Queens, δηλαδή γκέι άντρες ανεξάρτητα από το αν ήταν αρρενωποί ή θυ-
λικοί. Femme Queens, τρανς γυναίκες σε οποιοδήποτε στάδιο της μετάβα-
σης φύλου. Butches, συνήθως αρρενωπές λεσβίες, χωρίς όμως η σεξουαλι-
κότητα να είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και Γυναίκες, δηλαδή βιολογικά 
γεννημένες γυναίκες, με έντονα τα χαρακτηριστικά της θηλυκότητας στη 
συμπεριφορά τους, χωρίς αυτό να ορίζει κάποιο σεξουαλικό προσανατο-
λισμό.1 Αλλά πέρα από τις κατηγορίες θεωρούσαν δυνατή τη μεταμόρφω-
ση του φύλου μέσα από τις αισθήσεις, την ιδεολογία, την εμφάνιση, τη συ-
μπεριφορά και τη χρήση ορμονών ή τη χειρουργική επέμβαση2. 

Το Ballroom scene
Οι Οίκοι οργάνωναν διαγωνιστικούς  χορούς στους οποίους τα Παιδιά δια-
γωνίζονταν εκπροσωπώντας τον Οίκο στον οποίο άνηκαν. Αυτοί οι χοροί, 
οι οποίοι είναι γνωστοί με το όνομα «Ballroom Scene» ήταν ο τόπος στον 
οποίο ισχυροποιούσαν και γιόρταζαν τη δικιά τους αφήγηση για το φύλο, 
τη σεξουαλικότητα και έχτιζαν συμμαχίες ενάντια στις σχέσεις εξουσίας.  

τ
ο τελευταίο διάστημα η ομάδα έχει αναδείξει μέσα από το 
περιοδικό δύο ζητήματα τα οποία είναι αρκετά κομβικά πα-
ρόλο που από πολλούς θεωρούνται δευτερεύοντα ή και λυ-
μένα. Το ένα είναι το ζήτημα της γυναικείας παρουσίας στο 

δημόσιο χώρο. Θεωρούμε πως ο δημόσιος χώρος είναι ένα πεδίο συ-
νεχούς ταξικής διεκδίκησης. Είναι ένας  τόπος που η γυναικεία πα-
ρουσία ή οποιαδήποτε παρουσία που κάνει ορατή τη θηλυκότητα 
λοιδορείται και πολεμάται, πολλές φορές μέχρι το σημείο της εξό-
ντωσης. Το δεύτερο ζήτημα που μας έχει απασχολήσει είναι ο τρό-
πος που μιλάμε για τις έννοιες  του φύλου και της σεξουαλικότητας 
και πως έχουν μιλήσει διάφορες για αυτά, από το 70- που τα κινήμα-
τα ήταν ισχυρά- μέχρι και σήμερα που ο μαχητικός λόγος είναι κάθε 
άλλο παρά δημοφιλής. Έχοντας ανοίξει λοιπόν αυτά τα δύο ζητήμα-
τα πέσαμε πάνω στο Voguing, ένα είδος χορού που γεννήθηκε ως υ-
ποκουλτούρα, στις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 70, μέσα σε κοινότητες των 
Αφροαμερικάνων και Λατίνων γκέι, τρανς και λεσβιών, οι οποίες ορ-
γανώθηκαν γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Να σημειώ-
σουμε εδώ κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Όταν μιλάμε για κοινότητες 
μαύρων και λατίνων στις ΗΠΑ, μιλάμε για το πιο υποτιμημένο κομμά-
τι της εργατικής τάξης. Όταν δε αυτοί είναι γκέι και τρανς άτομα, η υ-
ποτίμηση αυτή γίνεται με όρους εξόντωσης. Δηλαδή μιλάμε για αυτό 
το κομμάτι που είναι  παρανομοποιημένο με διάφορους τρόπους και 
ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές εκδίδεται, με πολύ επικίνδυνες συνθή-
κες εργασίας (βλ. εικόνα Venus Xtravaganza).  Σε αυτό το κείμενο λοι-
πόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε ιστορικά τη διαδρομή 
του Voguing, όχι από κάποια ερευνητική και ανθρωπολογική λόξα. 
Αλλά επειδή, λόγω της ταξικής μας θέσης και της κοινωνικοποίησης 
μας ως γυναίκες, οι επιταγές και τα όρια για το φύλο μας και η κυρί-

Voguing

Έντονες γωνίες 
στις κινήσεις, 
ακραίες θέσεις 
στα χέρια 
και πολλή 
επιθετικότητα, 
με το γάντι γιατί 
είμαστε κυρίες.

Mια ιστορία γεμάτη πέρλες, στρας και ταξική ανατίμηση 
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Σε αυτούς τους χορούς, η χωροταξία προσομοίαζε σε αυτή μίας πασαρέλας, δη-
λαδή, οι διαγωνιζόμενες κινούνταν σε ένα χώρο σε σχήμα Ταφ με προσανατο-
λισμό σε μία κριτική επιτροπή και στα πλαϊνά στεκόταν το κοινό. Να πούμε εδώ 
ότι διαγωνιζόμενες, κοινό και κριτική επιτροπή ήταν όλες μέλη της κοινότητας 
του Ballroom scene. Μπορούσε οποιαδήποτε να διαγωνιστεί σε κάποια από τις 
κατηγορίες οι οποίες ορίζονταν πρώτα με βάση τα φύλα που αναγνώριζε η κοι-
νότητα. Ορίζονταν επίσης με βάση διάφορες δεξιότητες που είχαν αναπτυχτεί, 
είτε ως εξέλιξη των Drag Shows, είτε ως αισθητικές που αμφισβητούσαν την κυ-
ρίαρχη αφήγηση για το τι είναι όμορφο και άρα επαναπροσδιόριζαν τη μαύρη, 
γκέι και εργατική περηφάνια.

Οι κατηγορίες
Πριν από κάθε χορό, ο Οίκος που τον οργάνωνε τύπωνε φλάιερ –τετρασέλιδα, 
μπορεί και δεκασέλιδα-  στα οποία έγραφε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά κάθε 
κατηγορίας. Το βασικό στοιχείο για να οριστεί μια κατηγορία ήταν τα τέσσερα 
φύλα, παρόλα αυτά, αυτός ο πρώτος διαχωρισμός άνοιγε ένα τεράστιο φάσμα 
τρόπων με τους οποίους μπορούσε κάποια να φέρει το φύλο της. Άνοιγε δηλα-
δή, τα όρια και τις ικανότητες που απαιτούνται αν δεν ανήκεις στην κατηγορία 
του λευκού, αστού, στρέιτ άντρα. Θα δανειστούμε τη λίστα με τις κατηγορίες 
από το site του Οίκου Naphtali, η οποία είναι συνοπτική αλλά ενδεικτική για τον 
πλούτο που παρήγαγαν σε σχέση με το τι σημαίνει να ορίζεις το φύλο.
Αρσενικό (male) Πρόσωπο (Butch Queens ή Butches): «αρρενωπότητα» (επι-

τρέπονται τα μούσια) Vs. «όμορφο αγόρι» (απαλό και καθαρό πρόσωπο)
Θηλυκό (female) Πρόσωπο (Γυναίκες ή Femme Queens): «βαμμένο» Vs. 

«άβαφο»
Αρσενικό Σώμα (BQ ή Butches):  «μυώδες» Vs. «μοντέλο» (ποιότητες περιοδικού)
Θηλυκό Σώμα (Γυναίκες ή FQ): «ζουμερό» Vs. «μοντέλο»
Realness (θα το λέγαμε αναπαράσταση της κανονικότητας): σε αυτήν την κατη-

γορία οι διαγωνιζόμενες πρέπει να αναπαραστήσουν με την παραμικρή λε-
πτομέρεια ένα από τα φύλα στο δίπολο «στρέιτ άντρας/ γυναίκα». Για παρά-
δειγμα στην κατηγορία «FQ s realness» όλα τα σημάδια από τη βιολογική αρ-
ρενωπότητα πρέπει να εξαφανιστούν ή να κρυφτούν. Αντίστοιχα στην κατη-
γορία «ΒQ s realness» κάθε στοιχείο που μπορεί έστω και ελάχιστα να θεω-
ρηθεί «γκέι» πρέπει να κρυφτεί. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φαίνονται στρέ-
ιτ άντρες.

Παράξενο (Bizzare): αυτή η κατηγορία προσφέρεται για τη μεγαλύτερη δυνατό-
τητα δημιουργικότητας σε κοστούμια. 

Πασαρέλα (Runway): σε αυτήν την κατηγορία οι απαιτήσεις αλλάζουν ανάλογα 
με το αν τα κοστούμια είναι χειροποίητα ή μάρκες ή απλά οι διαγωνιζόμενες 
κρίνονται για την ικανότητά τους στο περπάτημα. 

Vogue: σε αυτήν την κατηγορία οι διαγωνιζόμενες κρίνονται για τις ικανό-
τητές τους στο συγκεκριμένο χορό στον οποίο βέβαια υπάρχουν πολλές 
υποκατηγορίες.3

Όλες οι κατηγορίες που είδαμε παραπάνω είναι σε άμεσο διάλογο με τον κόσμο 
της μόδας. Οι διαγωνιζόμενες καλούνταν να «πουλήσουν» το σώμα τους ή το 
πρόσωπό τους ή την ικανότητά τους στο χορό και στο περπάτημα ακόμα. Όμως 
μιλάμε για υποκείμενα που έπρεπε να πουλήσουν το σώμα τους καθημερινά για 
να επιβιώσουν κι επίσης το έκαναν με όρους που αν δεν τους διαπραγματεύο-
νταν, ήταν πολύ εχθρικοί. Μέσα σε αυτούς τους χορούς, λοιπόν, σε αντίθεση με 
το χώρο της μόδας, οι κοινότητα έφτιαχνε τους κανόνες για το τι άξιζε να είναι 
ορατό και ανταγωνιστικό. Και αυτό μπορούσε να είναι η ικανότητα να μπαινο-
βγαίνεις στην αρρενωπή συμπεριφορά αν είσαι γκέι άντρας ή μπουτς γυναίκα. 
Το γυναικείο σώμα, τρανς ή όχι, λεπτό ή χοντρό. Ο υπερβολικά θηλυπρεπής χο-
ρός από ένα γκέι αγόρι. Το προκλητικό ντύσιμο από μια γυναίκα.

Αυτοί οι χοροί λοιπόν, ήταν ο τόπος που η κοινότητα συναντιόταν οργανωμέ-
να για να ισχυροποιήσει την ύπαρξή της. Παρόλα αυτά ο δρόμος και διάφορα 
κλαμπ ήταν επίσης σημείο συνάντησης αυτών των υποκειμένων. Που είτε άρα-
ζαν, χόρευαν και αυτοσχεδιάζανε. Είτε ψωνίζονταν. Είτε βγαίνανε για να διασκε-
δάσουν. Μάλιστα ένα από τα πιο γνωστά μέρη που άραζαν αυτά τα υποκείμενα 
ήταν η Αποβάθρα του Saint Christopher στο Greenwich Village της Νέας Υόρ-
κης. Η συγκεκριμένη αποβάθρα ήταν από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 
2000 ένα από τα κύρια μέρη που συναντιόνταν η γκέι εργατική τάξη.4

Τα 90ς
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 άρχισαν διάφοροι να αναφέρουν το Voguing 
στο δημόσιο λόγο. Η Madonna έβγαλε το τραγούδι «Vogue». Στο βιντεοκλίπ  
παρατηρούμε τη λευκή τραγουδίστρια περιτριγυρισμένη από Μαύρους και Λα-
τίνους  Voguers να τραγουδάει «Δεν έχει διαφορά αν είσαι μαύρος ή άσπρος, 
αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Άμα η μουσική ξεχύνεται σου δίνει καινούρια ζωή». Η 
Jennie Livingston σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ για το Voguing «Paris is burning» 

Dorian Corey (1937-1993): Έκανε Drag Shows από τη δεκαετία του ΄50. Ήταν σχεδιάστρια 
μόδας και ίδρυσε έναν από τους πρώτους Οίκους του Voguing, τον Οίκο Corey. Πέθανε 

από επιπλοκές λόγω Aids. Μετά το θάνατό της βρήκαν στη ντουλάπα της τη μούμια (15 
ετών) ενός άντρα που πιθανά τον σκότωσε γιατί της άσκησε σεξουαλική βία. Δυο μέτρα 

κάτω από τη γη υπάρχει μια θέση για κάθε βιαστή! Αλλιώς και στις ντουλάπες μας.

Τις δεκαετίες του 70 και του 80 η αποβάθρα του Saint Christopher  ήταν ένα από τα κυριότερα μέρη 
όπου η γκέι εργατική τάξη άραζε, ψωνιζόταν, έκανε Voguing και γενικώς ένα κομμάτι του δημόσιου χώ-
ρου που είχε διεκδικήσει  για την εαυτή της. Το παρακάνω άρθρο με τίτλο «Η γκέι νεολαία εξαγριώθη-
κε», γράφτηκε στο περιοδικό Bίλατζερ το 2005, λίγο πριν η ευρύτερη αυτή περιοχή, μετατραπεί σε πα-
νάκριβη συνοικία, στην οποία μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της είναι  γιάπηδες  γκέι. Οι συντάκτες του 
άρθρου είναι, ο μεν πρόεδρος της επιτροπής κατοίκων και η δε πρόεδρος της ένωσης ιδιοκτητών και κα-
ταστηματαρχών. Στο άρθρο μιλάνε για «το πρόβλημα», για «ίση αντιμετώπιση απέναντι στο νόμο», για 
αγανακτισμένους κάτοικους, για τους κινδύνους που προκαλούνται από την πορνεία και τα ναρκωτικά 
και πάει λέγοντας. Έτσι  παίρνουμε μια ιδέα για τη μάχη που εξελίχθητε στο δημόσιο χώρο τη δεκαετία 
του 90. Μια μάχη που, για να κράτησε πάνω από μία δεκαπενταετία σίγουρα ήταν αρκετά σκληρή. Και 
που στην προκειμένη περίπτωση (όπως και πολλές άλλες περιπτώσεις) φαίνεται ότι τα αφεντικά τελικά 
την κέρδισαν.   Σε αυτό το άρθρο βλέπουμε επίσης, πόσο ωραίο πράγμα για τα αφεντικά είναι ο αταξικός 
λόγος. Μπορείς να μιλάς για μειονότητες, για δικαιώματα, για εκμετάλλευση και να εννοείς  φασιστικές 
επιτροπές κατοίκων που την πέφτουν στους γκέι προλετάριους, να εννοείς εργολάβους που αγόρασαν 
κοψοχρονιά και θέλουν να ανεβάσουν τις αξίες των ακινήτων τους, να εννοείς ΜΚΟ που πήραν λεφτά-
κια για να διαχειριστούν και να καταστείλουν αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης που δεν έλεγε να υ-
ποχωρήσει. Να εννοείς λοιπόν όλα αυτά και να μη λέει κανείς τίποτα. Η ιστορία της αποβάθρας του Saint 
Christopher είναι για μας ένα παράδειγμα για τη σημασία που έχει να δημιουργείς αυτόνομο αντικρατι-
κό λόγο σε συνδυασμό με την παρουσία στο δημόσιο χώρο. Γιατί φίλες, κανείς δε θα μας λυπηθεί κι ας εί-
μαστε μειονότητα, κι ας είμαστε γκέι. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τη γραμμή σκέψης των φασιστοσυντα-
κτών του Βίλατζερ. Ένα ιστορικό παράδειγμα λόγου άλλωστε που μας είναι αρκετά οικείο και μας θυμίζει 
τον τρόπο που έχουν μιλήσει τα ντόπια αφεντικά για διάφορα κομμάτια της εργατικής τάξης που έχουν 
αποφασίσει κατά καιρούς, ότι περισσεύουν.

Βιλατζερ |Σεπτέμβρης 21-27, 2005
ή γκει νεολαια εξαγριωθήκε: κατι πρεπει να αλλαξει*
Των Ντέιβ Πόστερ  (προέδρου της επιτροπής κατοίκων της Οδού Κρίστροφερ) και 

Ηλέιν Γκόλντμαν (προέδρου της ένωσης ιδιοκτητών και καταστηματαρχών της Οδού κρίστοφερ)

Ληστείες και κλοπές τσάντας  στην οδό Μπέντφορντ. Επιθέσεις και ξύλο σε γείτονες από ομάδες παι-
διών (κάποια κάτω των 14 ετών). Εμπόριο ναρκωτικών στην οδό Πέρρυ. Πορνεία από την οδό Γκρί-
νουιτς μέχρι τη λεωφόρο Γκρίνουιτς. Και η λίστα δεν έχει τέλος.

ή γκει νεολαια εξαγριωθήκε
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στο οποίο πρωταγωνιστούσαν πολλά μέλη της κοινότητας του Ballroom Scene. 
Έτσι άρχισαν διάφοροι στην τηλεόραση και στον τύπο να ψαχουλεύουν την κοι-
νότητα του Voguing.  Και φυσικά στην όλη κουβέντα δεν παρέλειψε να συμμε-
τέχει και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Άρχισε λοιπόν ένας δημόσιος διάλογος για το 
τι κάνουν οι Voguers. Έχουμε από τη μία την ποπ τραγουδίστρια η οποία παίρ-
νει το χορό, τον χρησιμοποιεί για να τον ξανατοποθετήσει μέσα στην κυρίαρχη 
αφήγηση για το φύλο απαλλαγμένη από κάθε ταξική αναφορά. Από την άλλη, 
με βασική πηγή το ντοκιμαντέρ της Livingston, η ακαδημαϊκή κοινότητα άρχι-
σε να τσαλαβουτάει στο νέο πεδίο επιτόπιας έρευνας που είχε ανακαλύψει. Εκεί 
βλέπουμε να διατυπώνονται απόψεις απόλυτα ρατσιστικές με προκάλυμμα τη 
νέα αντίληψη για το φύλο, το φεμινισμό και τα γυναικεία πρότυπα. Η bell hooks 
κατηγορεί τις Voguers ότι είχαν «εμμονή με ένα εξιδανικευμένο, φετιχοποιημέ-
νο όραμα για τη λευκή θηλυκότητα» 5. Η Judith Butler μιλάει για «μοιραία μη α-
νατρεπτική οικειοποίηση» 6. Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Patrick Pacheco α-
ναφέρεται στους Voguers ως άτομα που «μισούν τον εαυτό τους, τραγικοί, αξιο-
θρήνητοι»7. Αυτός ο δημόσιος διάλογος όμως δεν πήγαινε μόνος του. Συνοδευ-
όταν από μια στοχευμένη επίθεση στην κοινότητα του Voguing μέσω μιας πολι-
τικής μάχης για το ποιος θα επικρατήσει στο δημόσιο χώρο. Έτσι, επιτροπές κα-
τοίκων, με τη συνοδεία των αρχών, άρχισαν μια επίθεση «στη νεολαία που είναι 
παραβατική και θορυβώδης»8. 

Τι μας νοιάζει εμάς
Κοιτάζοντας χρονολογικά την ιστορία του Voguing παρατηρούμε ότι γεννήθηκε 
την εποχή που τα κινήματα των μαύρων, το γκέι και το φεμινιστικό κίνημα ήταν 
πολύ δυναμικά και επιθετικά. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία είχαν αρχίσει 
να ξεσπάνε εξεγέρσεις από γκέι, τρανς και παρενδυτικούς σε διάφορες πόλεις 
των ΗΠΑ. «Το 1965 τρανς και παρενδυτικοί διαμαρτυρήθηκαν στο Dewey’s Coffee 
Shop της Φιλαδέλφειας γιατί το μαγαζί αρνούνταν να τους σερβίρει, καταλήγο-
ντας σε συλλήψεις και διήμερη διαμαρτυρία με τη στήριξη της μαύρης ομοφυλό-
φιλης κοινότητας. Το 1966, ξέσπασε η εξέγερση στην καφετέρια Compton στο Σαν 
Φρανσίσκο,… ως αντίδραση στους συνεχείς ελέγχους και κακοποιήσεις από τους 
μπάτσους και κράτησε δύο μέρες. Το 1969, στο Stonewall Inn της Νέας Υόρκης, 
η αστυνομία αρχίζει να συλλαμβάνει μαύρους, τρανς, παρενδυτικούς, αρρενωπές 
λεσβίες και άστεγους νεολαίους. Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα πενθήμερο συγκρού-
σεων με την αστυνομία και διαμαρτυριών έξω από το μπαρ, με δεκατρείς συλλή-
ψεις, τραυματίες και το μπαρ να καίγεται με μπάτσους παγιδευμένους μέσα.»9 Το 70 
λοιπόν ήταν μια δεκαετία που η εργατική τάξη με όλα της τα πρόσωπα εξεγέρθη-
κε και επιτέθηκε , οργανώθηκε και δημιούργησε. Έφτιαξε δομές που υπονόμευαν 
την οικογένεια και τους θεσμούς του κράτους, παρήγαγε μια ισχυρή αφήγηση για 
το φύλο και τη σεξουαλικότητα και την έκανε ορατή με διάφορους τρόπους. Τη 
δεκαετία που ακολουθεί το κράτος επιτέθηκε σφοδρά στην γκέι κοινότητα οργα-
νώνοντας «μια εξόφθαλμη εκστρατεία θανάτου από τον HIV». Έτσι φτάσαμε στη 
δεκαετία του 90, με τα κινήματα εξασθενημένα και διαλυμένα, με την κοινότητα 
του Ballroom Scene και γενικώς τη γκέι κοινότητα πληγμένη από τον HIV και με το 
κράτος να έχει τον πρώτο λόγο (είτε μέσα από τα πανεπιστήμια είτε από τις ΜΚΟ) 
για διάφορα θέματα που αναδυθήκαν μέσα από τα κινήματα των προηγούμενων 
δεκαετιών. Τη δεκαετία αυτή λοιπόν, είχε φτιαχτεί το έδαφος, ώστε να μπορούν 

Venus Xtravaganza, τρανς κορίτσι και κόρη 
του Οίκου Xtravaganza. Πρωταγωνίστησε στην 
ταινία Paris is burning. Στην ταινία η Venus λέει 
«θα ήθελα να είμαι ένα κατεστραμμένο πλούσιο 
λευκό κορίτσι» και ότι θα ήθελε να παντρευτεί 
και να έχει μια κανονική ζωή. Πολλοί βάσισαν 
στα λόγια της  την κριτική τους, ότι οι Voguers 
εξιδανικεύουν  τη θέση της λευκής μεσοαστής. 
Βέβαια κανείς από αυτούς δε λέει ότι η Venus 
δολοφονήθηκε σε ξενοδοχείο όπου δούλευε ως 
σεξεργάτρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. 

Οι γονείς του Οίκου Xtravaganza. Δηλαδή τώρα θέλετε 
να μου πείτε ότι αυτά τα υποκείμενα εξιδανίκευσαν  τα 
πρότυπα της λευκής αστικής τάξης; 

Αυτά που πριν ήταν τα μεγαλύτερα προσόντα της περιοχής Βιλατζ –η αποδοχή και η διαφορετικό-
τητα- έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα. Οι κάτοικοι έχουν ανεχτεί αμφισβητήσιμες συμπε-
ριφορές από ταραχοποιούς νέους στους δρόμους. … η υπομονή μας έχει κακοποιηθεί και θεωρείται 
δεδομένη. Η κοινότητα μας έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης.

Η ποιότητα ζωής στο Γουέστ Βίλατζ συνεχώς πέφτει από το 1990 και τα προβλήματα που προκα-
λούνται από συμμορίες ανεξέλεγκτων νέων αυξάνονται συνεχώς.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δύο μεγάλες πρωτοβουλίες ξεκίνησαν στις αρχές του 1990. 
Η πρώτη πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία της πολιτοφυλακής της οδού Κρίστοφερ. Η οποία περιπο-
λούσε τους δρόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του εγκλήματος και τη βελτίωση της ζωής των κα-
τοίκων, των μαγαζατόρων και των επισκεπτών. Αυτή η επιτροπή που αποτελείται από κατοίκους της 
περιοχής και από τους Φύλακες Αγγέλους, είναι ακόμα δραστήρια και συνεργάζεται στενά με το Έκτο 
Αστυνομικό Τμήμα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με το όνομα Ου-
δέτερη Ζώνη (Neutral Zone), με σκοπό να παρέχει στη γκέι νεολαία ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο 
θα τους παρέχει δημιουργικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Για πολλούς από αυτούς τους νέους η Ζώνη έγινε απλά μια στάση για ανεφοδιασμό. Το πεζοδρόμιο 
μπροστά από τη Ζώνη έγινε μαγνήτης για πόρνες, διακινητές ναρκωτικών και όσους κάνουν δουλειές 
μαζί τους. Όσο περνούσε ο καιρός η κοινότητα κατάλαβε ότι η Ουδέτερη Ζώνη ήταν ένα μεγάλο λά-
θος. Τελικά το 1995, η κοινότητα ζήτησε από την Ουδέτερη Ζώνη να φύγει.

Με τον καιρό, έγινε ξεκάθαρο ότι η αποβάθρα της Κρίστοφερ Στρίτ έγινε η νέα «Ουδέτερη Ζώνη». 
η αποβάθρα λειτουργούσε μέχρι τη 1.00π.μ. Το να μένει η αποβάθρα ανοιχτή μέχρι τόσο αργά, προ-
σέλκυσε κι άλλους ταραξίες νέους στην αποβάθρα. Αφήνοντας τους κατοίκους του Γουέστ Βίλατζ να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τους κίνδυνους που δημιουργούνταν από απείθαρχους νέους που 
λυμαίνονταν τους δρόμους τους μέχρι τη 1.00π.μ.

Ο θόρυβος δεν έχει προκαταλήψεις. Πολλοί γκέι, λεσβίες, τρανς, μπαϊσέξουαλ και στρέιτ κάτοι-
κοι έχουν να κοιμηθούν ήσυχα εδώ και χρόνια. Οποιοσδήποτε διαφωνεί με τη «γκέι κοινότητα» δεν 
έχει φωνή, γι αυτό η «γκέι κοινότητα» δεν περιλαμβάνει την πλειοψηφία των γκέι που ζουν και δου-
λεύουν στη γειτονιά.

Εντωμεταξύ, αυτοί οι νέοι εξακολουθούν να συχνάζουν στους δρόμους 24/7 με μία συμπεριφο-
ρά «τρέχει κάτι», γεγονός που έχει αυξήσει τα ποσοστά επικινδυνότητας. Το πρόσφατο περιστατι-
κό μπροστά από το εστιατόριο «Μαλατέστα» στην οδό Κρίστοφερ είναι ένα παράδειγμα για το ση-
μείο που μπορούν να φτάσουν αυτοί οι ταραχοποιοί νέοι. Στην προκειμένη περίπτωση, ξεκίνησαν 
να παλεύουν μπροστά από το εστιατόριο καταλήγοντας να παίρνουν τα αντικείμενα από τα εξωτερι-
κά τραπέζια, ενώ οι πελάτες έτρωγαν. Αυτοί οι νέοι συνέχισαν να τσακώνονται ενώ οι τρομοκρατη-
μένοι πελάτες έτρεξαν μέσα στο μαγαζί, καλυμμένοι με κρασί και φαγητό. Για πόσο καιρό τέτοιες συ-
μπεριφορές θα αγνοούνται από  τις αρχές; Ούτε αυτοί, ούτε κανένας άλλος δεν πρέπει να είναι πάνω 
από το νόμο. Το να είσαι μειονότητα ή γκέι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τέτοιες 
συμπεριφορές.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο του Τιμ Γκέι «Αντίο γκέι γκέτο, είμαστε παντού στην πόλη» (Βίλα-
τζερ, Ιούνιος 15, 2005) «αντίθετα με τις δεκαετίες του 70 και του 80, στη Νέα Υόρκη, οι γκέι και οι λε-
σβίες μπορούν να ζήσουν σε πολλές γειτονιές με τάξη και ασφάλεια. Οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν χρει-
αζόμαστε το γκέτο πια.»
Καιρός για αλλαγή!

Τι σημασία έχει αν 
είσαι αγόρι ή κορίτσι, 
αν είσαι λευκή ή 
μαύρη, στρέιτ ή γκέι; 
Ο καλός ο μύλος της 
δεκαετίας του 1990 
όλα τα αλέθει. Ε, κι αν 
χρειαστεί να αλέσει και 
κανέναν άνθρωπο, τι 
να κάνουμε τώρα;

* Ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά μπορείτε να το βρείτε στο link: http://thevillager.com/villager_125/

gayyouthgonewild.html
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διάφοροι να μιλάνε για την εργατική τάξη. Να κρίνουν ως πετυχημένες ή αποτυχη-
μένες τις κουλτούρες της, να υιοθετούν τον τρόπο διασκέδασής της, να την μελε-
τάνε και γενικώς έχοντας καταστείλει την οργή και την επιθετικότητά της, πλέον να 
βγάζουν ασφαλώς τα συμπεράσματά τους, έξω από κάθε ιστορικό πλαίσιο. 

Εμείς κοιτάζοντας το Voguing μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο βλέπουμε ότι 
ήταν μια μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης γύρω από το φύλο και τη σεξου-
αλικότητα και γι αυτό το λόγο ήταν μια κουλτούρα η οποία μπορούσε να παρά-
ξει μια επιθετική αφήγηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μία αφήγηση που σήμε-
ρα έχει αντικατασταθεί από θεωρίες γύρω από το φύλο που μας αφήνουν εκτεθει-
μένες και μόνες σε έναν κόσμο που συνεχίζει να είναι λευκός αρσενικός και στρέ-
ιτ και ως τέτοιος μας απευθύνεται. Τα φύλα για τους Voguers είχαν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία τα όριζαν οι ίδιες για τις εαυτές τους και μέσα στις κοι-
νότητές τους μπορούσαν να τα μεταβάλουν και να τα φέρουν με παραπάνω από 
έναν τρόπους. Αντίθετα σήμερα, οι κυρίαρχες πολιτικές σε σχέση με την κοινωνι-
κή αναγνώριση των φύλων θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής. Από την μία 
έχουμε την υποτιθέμενα προοδευτική αφήγηση του «όλοι είμαστε άνθρωποι», η 
οποία καταστέλλει και δεν αναγνωρίζει τις διαφορές και τα προνόμια. Από την 
άλλη η άποψη ότι η διαφορά είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό, οδηγεί σε μια α-
μυντική πολιτική, η οποία έχει ως πρώτο στόχο να μην περιθωριοποιεί ή να μην 
προσβάλει. Η δεύτερη αυτή πολιτική τάση αποδυναμώνει την αίσθηση της κοινό-
τητας και την αναγνώριση ενός κοινού εχθρού.  

Δεν είναι όμως μόνο το φύλο και η σεξουαλικότητα πεδία που οι Voguers μας έ-
δωσαν πολύ ισχυρά εργαλεία για το πώς πρέπει να μιλάμε. Αποτέλεσαν ένα παρά-
δειγμα στο οποίο, η θηλυκότητα και η επιθετικότητα πάνε μαζί στο δρόμο. Πράγ-
μα βέβαια, καθόλου τυχαίο. Οι Voguers ήταν υποκείμενα που ο δρόμος και ο δη-
μόσιος χώρος ήταν το πεδίο κοινωνικοποίησής τους αλλά και ο τόπος που εργά-
ζονταν. Πολλές από αυτές έκαναν πεζοδρόμιο, ψωνίζονταν οπότε είχαν ένα παρα-
πάνω λόγο να διεκδικούν το δημόσιο χώρο και να επιβάλουν τα χαρακτηριστικά 
τους. Για μας το να κοιτάμε τέτοιες κουλτούρες μας βοηθάει να χτίζουμε επιχειρή-
ματα απέναντι σε όλους αυτούς που θα μας πούνε ότι προκαλούμε ή ότι ο δημό-
σιος χώρος δε χωράει τακούνια και κολλητές φούστες γιατί είναι επικίνδυνος. Κοι-
τώντας λοιπόν τέτοια παραδείγματα οργάνωσης μπορούμε να πούμε με σιγουριά 
ότι το επικίνδυνο είναι το να μην κάνουμε ορατό αυτό που είμαστε ως κάτι επιθε-
τικό και οργανωμένο. Γιατί πάνω σε αυτήν την απουσία μπορούν να παρέμβουν 
όλοι αυτοί που θέλουν να μας υποτιμήσουν ως τάξη. 

Είδαμε λοιπόν, ότι από τα 90ς και μετά αρχίζει το Voguing να γίνεται ορατό στο 
χώρο του mainstream. Παρόλα αυτά τα υποκείμενα που φέρουν αυτήν την κουλ-
τούρα έχουν υποστεί άγρια επίθεση. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι η αφομοίωση 
μιας κουλτούρας σημαίνει και τη αφομοίωση των υποκείμενων από το σύστημα. 
Όσες είμαστε εργάτριες, τρανς, λεσβίες, γκέι, πουτάνες, ανώμαλες, το κράτος πά-
ντα θα μας επιτίθεται ακόμα και με το περιτύλιγμα της «κοινωνικής ένταξης». Όσο 
κι αν εκμεταλλεύεται τον πλούτο που παράγουμε στις γιορτές του ή για να δείξει 
πόσο πολύχρωμο και αντιρατσιστικό είναι, για εμάς θα έχει πάντα βία και κατα-
στολή. Αλλά αυτό ισχύει και από την αντίστροφη. Αυτός ο πόλεμος είναι διαρκής 
και όσο κι αν μας επιτίθεται το κράτος εμείς θα υπάρχουμε και θα βρίσκουμε νέ-
ους τρόπους να οργανωνόμαστε και να τους τρίβουμε στα μούτρα την ανωμαλία 
μας. Και όπως έκαναν οι Voguers θα παίρνουμε τα πρότυπά τους και θα τους αλ-
λάζουμε τα φώτα. Κι ας τολμήσει κάποιος να πει σε μια τρανς γυναίκα ότι εξιδανι-
κεύει τα γυναικεία πρότυπα ομορφιάς. Ή ας τολμήσει να πει κανείς ότι ένα butch-
femme λεσβιακό ζευγάρι αντιγράφει τον τρόπο ζωής του στρέιτ ζευγαριού. Αυτός 
που τα λέει αυτά δεν έχει καταλάβει πως η εργατική τάξη δημιουργεί τον πλούτο 
αυτού του κόσμου. Κι ότι αν η εργατική τάξη παράγει μαχητικές πολιτικές αφηγή-
σεις δεν είναι επειδή ακολουθεί πολιτικά ορθές έννοιες, αλλά επειδή είναι ο τρό-
πος της να επιβιώνει, να δημιουργεί και να αναπαράγεται. 

1 Από την ιστοσελίδα του Οίκου Naphtali http://houseofnaphtali.tripod.com/id3.html The 
House of Naphtali, Ball slang, categories, and everything about Vogue.
2 Jonathan David Jackson, The social world of Voguing σελ. 27
3 Από την ιστοσελίδα του Οίκου Naphtali http://houseofnaphtali.tripod.com/id10.html the 
House of Naphtali, Categories, Which category will you walk?
4 Βλέπε sidebar.
5 Βell hooks, 1992, Is Paris Burning? In Black looks: Race and representation. Boston, South End 
Press. pp. 145-156 
6  Judith Butler, 1991, Gender is Burning: Questions of Appropriation and Subversion. In Bodies 
That Matter: on the discursive limits of “sex”, New York: Routledge pp, 121-140
7 Patrick Pacheco, 1991. “At the Drag Queen’s Ball”, Review of Paris is Burning (film). Los Angeles 
Times. 4 Aug.: 19
8 Βλέπε sidebar
9 Περισσότερα στο τεύχος 12 της Μιγάδας, «Ιστορίες Αγάπης στις ΗΠΑ: το κίνημα και ο γάμος 
των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

«Omni  εμμονή. Αν το 
να είσαι θρύλος είναι 

αμαρτία… τότε ας είμαι 
ένοχη» κατά το «αν είναι η 

αγάπη αμαρτία, θα βγω να το 
φωνάξω με λατρεία». 

Willi Ninja του Οίκου Ninja. «Το όνομα Vogue είναι από μόνο του μια δήλωση. 
Εννοώ, δεν θα πήγαινες σε ένα χορό να κάνεις Mademoiselle*». Ήταν από τους 

πρώτους που έδωσαν φόρμα στο Voguing ως χορό. Και από τους λίγους που 
ανελίχτηκαν ταξικά.

*Το «Mademoiselle» ήταν γυναικείο περιοδικό που εκδιδόταν από το 1935 έως το 

2001. Απευθυνόταν στις «έξυπνες νέες γυναίκες» και το κοινό του αποτελούνταν από 

φοιτήτριες, εργαζόμενες και παντρεμένες. Στα εξώφυλλά του, λευκά μοντέλα ποζάρουν 

με χάρη και σεμνότητα. Έτσι μπορούμε να φανταστούμε γιατί δεν αποτέλεσε πηγή 

έμπνευσης για τους Voguers.

«Δεν ξέρω τι είναι το φύλο αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ καυτό»
David Zambrano 

«σουπερ γκέι» όπως δηλώνει ο ίδιος, χορευτής και χορογράφος


