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Δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε μελάνι για το προφανές: η οργάνωση που 
λέγεται Φέμεν είναι τόσο φεμινιστική όσο αντιφασιστικό είναι το κράτος 
μας. Οι «ακτιβισμοί» τους είναι τόσο extreme όσο extreme είναι το μπά-
ντζι τζάμπινγκ. Θα αφιερώσουμε ωστόσο λίγες γραμμές στο ιστορικό αυ-

τού του περιοδεύοντος θιάσου, όχι μονο για να βγάλουμε το άχτι μας. Αλλά και για-
τί έχουμε ορισμένες βάσιμες υποψίες για το ποιόν της «οργάνωσης» που ζέχνει από 
όλες τις πάντες.

Οι Φέμεν ιδρύθηκαν το 2008 στην Ουκρανία και σκοπός τους ήταν υποτίθεται η 
εναντίωση στη βιομηχανία του σεξοτουρισμού που ανθεί στη χώρα. Πράγματι η Ου-
κρανία είναι μία χώρα όπου ο τζίρος από την πορνεία φτάνει τα 7�0 εκατομμύρια 
έως το 1 δις δολάρια το χρόνο. Διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία ανά την Ευρώπη 
διαφημίζουν τη χώρα ως σεξουαλικό παράδεισο όπου οι Ευρωπαίοι άρρενες τουρί-
στες μπορούν να απολαύσουν σε προσιτές τιμές «τα κάλλη και τις σεξουαλικές υπη-
ρεσίες των Ουκρανών γυναικών». Τα διεθνή κυκλώματα σωματεμπορίας και κατανα-
γκαστικής πορνείας βρήκαν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν εκεί, μετά τη διάλυ-
ση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του ’�0. Ο ίδιος ο πρόεδρος της 
χώρας (από το 1��4 έως το 200�) Λεονίντ Κούτσμα κατηγορήθηκε ευθέως στο ου-
κρανικό κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής για το Οργανω-
μένο Έγκλημα και τη Διαφθορά ως ο κυριότερος capo της μαφίας1 και σύρθηκε μά-
λιστα στα δικαστήρια κάποια χρόνια αργότερα για τη δολοφονία ενός δημοσιογρά-
φου. Σε γενικές γραμμές, η Ουκρανία είναι μία χώρα που τα συμφέροντα του οργανω-
μένου εγκλήματος έχουν αποκτήσει κρατική και πολιτική ισχύ.  Ταυτόχρονα, η  χώρα 
υπέστη διάφορους εσωτερικούς κλυδωνισμούς και αναταράξεις από το 2004 κι έπει-
τα, τόσο με τη λεγόμενη πορτοκαλί επανάσταση που θέλησε να κλονίσει το φιλορω-
σικό πολιτικό κατεστημένο, όσο και από τις μετέπειτα αντιπαλότητες των ηγετών της 
για τη νομή της εξουσίας που περιλάμβαναν από απόπειρες δηλητηρίασης μέχρι και 
δολοφονικές ενέργειες. 

Από το 2008 κι έπειτα, και προτού ακόμη η ιδιότυπη «οργάνωση» Φέμεν αποκτήσει 
διεθνές προφίλ, η δημόσια παρουσία της είχε επικεντρωθεί κυρίως στους «ρωσόδου-
λους» Ουκρανούς πολιτικούς και ηγέτες των γειτονικών (πρώην σοβιετικών) κρατών 
και λιγότερο στον σεξοτουρισμό αυτόν καθαυτόν. Για παράδειγμα, οι Φέμεν έχουν 
«προτάξει τα στήθη τους» ενάντια στο καθεστώς του φιλορώσου προέδρου Γιανού-
κοβιτς, το ίδιο έκαναν και στη γειτονική Λευκορωσία διαμαρτυρόμενες για την επανε-
κλογή του επίσης φιλορώσου Λουκασένκο. Θυμάστε επίσης πόσο «συγκλόνισαν» με 
την παρέμβασή τους τον Πούτιν κατα την επίσκεψή του στη Γερμανία τον περασμένο 
Απρίλιο, κατηγορώντας τον για δικτάτορα, για να εισπράξουν τη γλοιώδη επιδοκιμα-
σία του Ρώσου προέδρου για τα κάλλη τους. Οι Φέμεν μιλάνε αρκετά για τη διαφθορά 
και τα συμφέροντα των ολιγαρχών και τονίζουν ότι οι ίδιες και τα γραφεία τους στην 
Ουκρανία έχουν γίνει στόχος των ρωσικών και των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. 
Πράγματι έχουν δεχθεί τέτοιες επιθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η οργάνωση εί-
ναι κάτι το ριζοσπαστικό.

Και ο σεξοτουρισμός; Τι έκαναν οι Φέμεν για τον σεξοτουρισμό στην Ουκρανία; 
Πολύ απλά έριξαν στη μάχη... τα μοντέλα! Η οργάνωση λοιπόν που ανέλαβε να μι-
λήσει για τον σεξοτουρισμό στην Ουκρανία εμφανίζεται με χαρακτηριστικά πρακτο-
ρείου μοντέλων! Και απ’ όσο ψάξαμε έκανε δύο όλες κι όλες ανέξοδες παρεμβάσεις 
για το θέμα. Η πρώτη παρέμβαση στόχευε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στη Νέα Ζη-
λανδία ο οποίος πρόσφερε στον νικητή ενός διαγωνισμού το έπαθλο μιας Ουκρανής 
νύφης, μέσω δωρεάν εισιτηρίων και διαμονής 12 ημερών στην Ουκρανία. Και η δεύ-
τερη παρέμβαση έγινε ενάντια στο πρωτάθλημα Euro 2012 που θα διεξαγόταν στη 
χώρα, με σκοπό να καταγγελθεί η επερχόμενη εκτόξευση του σεξοτουρισμού κατά 
τη διάρκειά του. Με τούτες τις μετρημένες στα δάκτυλα παρεμβάσεις, δικαίως θα λέ-
γαμε πως η εναντίωση στον σεξοτουρισμό της χώρας ήταν απλώς και μόνο η βιτρί-
να των Φέμεν.

Αυτό που έχει περάσει απαρατήρητο είναι πως η οργάνωση έχει αφεντικά και υπαλ-
λήλους, λειτουργεί με όρους ιδιωτικής εταιρείας. Καταρχάς, τρία είναι όλα κι όλα τα 
πρόσωπα που έχουν αναλάβει να μιλούν γι΄αυτήν: έως το 2010 ένας άντρας ονόματι 
Βίκτορ Σβιάτσκι εμφανιζόταν ως ο ιδρυτής της οργάνωσης, ο οποίος κατηγορούνταν 
ως «τύραννος» μιας και αναλάμβανε με σκληρότητα να εκπαιδεύσει τις στρατολογη-
θείσες κοπέλες στο έργο της γυμνόστηθης διαμαρτυρίας2. Σε ένα ντοκιμαντέρ που 
γυρίστηκε με θέμα τις Φέμεν και τίτλο «η Ουκρανία δεν είναι μπουρδέλο»3, η σκηνο-
θέτης παρουσιάζει τις οργανωτικές ικανότητες του Σβιάτσκι ως εξής: «Το κίνημα είναι 
δικό του και ο ίδιος επέλεξε τις κοπέλες μία προς μία. Επέλεξε τις πιο όμορφες κοπέ-
λες, επειδή οι πιο όμορφες πωλούν περισσότερα φύλλα και μπαίνουν στην πρώτη σε-
λίδα(...). Τις βρίζει συχνά και τις αποκαλεί τσούλες. Ο ίδιος παραδέχεται ότι «οι κοπέλες 
δεν έχουν ισχυρό χαρακτήρα ούτε τη δύναμη της θέλησης. Δείχνουν υποτακτικότη-
τα, είναι άνευρες και αδύναμες και γενικά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που οφείλουν 
να έχουν οι πολιτικές ακτιβίστριες. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά είναι που τους 
διδάσκω»»4. Δεν είναι ανάγκη να παραξενευόμαστε για το πώς ένα γυναικείο κίνημα 
μπορεί να είναι κάποιου ή πώς μπορεί να φτιάχνεται μέσω διαδικασίας συνεντεύξεων 
και μετρήσεων σωματικών αναλογιών. Πόσω μάλλον όταν ο φερόμενος ως ιδρυτής 
του συμπεριφέρεται σαν κανονικός νταβατζής. Αλλά ούτως ή άλλως δεν ήταν εξαρ-
χής φανερό ότι  οι Φέμεν δεν επρόκειτο για κίνημα; Πιο ειλικρινής ωστόσο στάθηκε 
μια άλλη φερόμενη ως ιδρύτρια της οργάνωσης, η Αννα Χάτσολ, που ερωτώμενη για 
το αν οι Φέμεν είναι φεμινιστική οργάνωση απάντησε ένα κατηγορηματικό όχι, δηλώ-
νοντας ωστόσο πως η ίδια είναι φεμινίστρια. «Χρησιμοποιούμε τον ερωτισμό στις πα-
ρεμβάσεις μας κι αυτό δεν είναι κάτι το εγκεκριμένο απ΄ τον φεμινισμό»5. Τελικά, τα αφε-
ντικά των Φέμεν μιλάνε λες και είναι μαστροποί. Ή μήπως είναι;

Όχι μόνο ίχνη... συλλογικότητας δεν θα βρει κανείς στις Φέμεν, αλλά θα πέσει πάνω 
σε δημοσιεύματα που αναφέρουν πως οι γυναίκες που αναλαμβάνουν τις δημόσιες 
περφόρμανς το κάνουν έναντι αμοιβής6. Πράγμα φυσικά που ακούγεται λογικό αλλά 
που με τη σειρά του φέρνει εύλογα στο νου ερωτήματα για τις πηγές χρηματοδότη-
σης της οργάνωσης. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε ως προς αυτό γιατί οι υπο-
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ψήφιοι χρηματοδότες είναι σε αυτές τις περιπτώσεις υπόθεση ψάξε-γύρευε... και άλ-
λωστε δεν είμαστε εξοικειωμένες με τα πράγματα στην Ουκρανία. Αλλά αν κρίνουμε 
απ΄ το ποιόν των αφεντικών τους, τότε πώς να μην πάει ο νους ότι εδώ μιλάμε στην 
ουσία για ένα πρακτορείο μοντέλων με άκρες πιθανόν στην πορνεία; 

Πάμε παρακάτω. Έπειτα από την εισβολή της ουκρανικής αστυνομίας στα γραφεία 
των Φέμεν στο Κίεβο το καλοκαίρι του 2013 (όπου λέγεται ότι τους φύτευσαν όπλα 
και προκηρύξεις υβριστικές για τον Πούτιν) κι έπειτα από τον ξυλοδαρμό του αφέντη-
νταβατζή τους Βίκτορ Σβιάτσκι «από αγνώστους», η εταιρεία μετακόμισε στο... Παρί-
σι. Εκεί η οργάνωση άλλαξε ηγεσία (πλέον ως εκπρόσωπός της εμφανίζεται μία γυναί-
κα ονόματι Ίνα Σβετσένκο) βρήκε προφανώς άλλους χρηματοδότες και άλλο πεδίο 
δράσης: τις εκστρατείες ενάντια στο Ισλάμ, τη γυμνή σταυροφορία «ενάντια στην κα-
ταπίεση των μουσουλμάνων γυναικών», θέμα προσφιλές όπως γνωρίζουμε στο γαλ-
λικό κράτος που εσχάτως έχει απαγορεύσει τη μουσουλμανική μαντίλα στους δημό-
σιους χώρους. Toν Μάρτιο του 2013 η γαλλική ρατσιστική «σατιρική» φυλλάδα Char-
lie Hebdo που τον Σεπτέμβρη του 2012 είχε δημοσιεύσει σατιτικά σκίτσα για τον Μω-
άμεθ και το Ισλάμ (όπως ακριβώς είχε κάνει το 200� η δανέζικη εφημερίδα Jullands 
Posten ξεσηκώνοντας τις διαμαρτυρίες των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευ-
ρώπη), φιλοξένησε πολυσέλιδη προβολη στις Φέμεν. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, και 
με αφορμή τη δίωξη της Αμίνα Τάιλερ στην Τυνησία που δημοσίευσε στο blog της γυ-
μνόστηθη διαμαρτυρία με σλόγκαν «το σώμα ανήκει σε μένα, δεν είναι για την Τιμή 
κανενός» οι Φέμεν λάνσαραν την «Topless Jihad Day». Υλοποιώντας το ρατσιστικό-
αποικιοκρατικό ιδεολόγημα «δύση=γυναικεία χειραφέτηση=ξεγύμνωμα, ισλάμ=οπι
σθοδρόμηση=κουκούλωμα» στήθηκαν γυμνόστηθες και πάλι έξω από κεντρικό τζα-
μί στο Παρίσι και έξω από την πρεσβεία της Τυνησίας. Την ίδια μέρα, η οργάνωση εμ-
φανίστηκε και στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στη Στοκχόλμη, στο Μιλάνο, στο Κίεβο, 
φωτογραφήθηκε έξω από τα κεντρικά τζαμιά  με κεντρικό σύνθημα «Γυναίκες ας γδυ-
θούμε». Η κραυγαλέα και γελοιοδέστατη αυτή καμπάνια οδήγησε την ίδια την Αμίνα 
Τάιλερ να δηλώσει αργότερα στην εφημερίδα Huffington Post: «δεν θέλω το όνομά 
μου να συνδέεται με μια ισλαμοφοβική οργάνωση»7.

Με λίγα λόγια, οι Φέμεν είναι ένα πρακτορείο μοντέλων με παραρτήματα σε διά-
φορες πόλεις. Ξεκίνησε τη δράση του από την Ουκρανία με σκοπό να παίξει κάποι-
ον ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας στήνοντας μια οργάνωση – σφραγίδα δή-
θεν ενάντια στη σωματεμπορία και την πορνεία. Προφανώς η χρηματοδότησή του, αν 
κρίνουμε από τα αφεντικά του, τον τρόπο στρατολόγησης των γυναικών, αλλά και τις 
πολυδάπανες εκστρατείες του σε διάφορες πόλεις ανά την Ευρώπη, προέρχεται από 
τα κυκλώματα της πορνείας. Στην Ουκρανία, το πρακτορείο Φέμεν φαίνεται πως δέ-
χτηκε σοβαρές ενοχλήσεις από το κράτος. Τα αφεντικά του μετακόμισαν αλλού, στο 
Παρίσι και βρήκαν άλλα πεδία δράσης και από πρόβλημα χρηματοδότησης...ουδέν. 

Με λίγα λόγια, το πρακτορείο Φέμεν ζέχνει βρώμα, δυσωδία και μαφία. Πόσο παλα-
βοί και σκοτεινοί είναι οι καιροί μας!   
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Η γαλλική ρατσιστική 
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Ο ιδρυτής του πρακτορείου Φέμεν, Βίκτωρ Βιάτσκι. Πρόκειται για κανονικό νταβατζή μασκαρεμένο σε 
υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γυναικών. 
Η συνέταιρος Άννα Χάτσολ, πιθανότατα αυτή που έχει αναλάβει να στρατολογεί Ουκρανές φοιτήτριες στο 
πρακτορείο Φέμεν. 
Το πρακτορείο Φέμεν σε νέες αντιμουσουλμανικές εργολαβίες. Εδώ, έξω από τζαμί στο Βερολίνο, Απρίλιος 
2013.


