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Τξ queer και η διεκδίκηρη ςηπ επιθσμίαπ 
Στο θρίαμβο της βιοπολιτικής, που φέρμει συμέχεια το σώμα στο προσκήμιο του πολιτικού χώρου, καθιστώμτας το έμα 

διαρκές πεδίο μάχης, το queer απαμτά επαμαδιαπραγματευόμεμο τομ κοιμωμικό χώρο, παραλλάσσομτας αισθητικούς και 

ιδεολογικούς κοιμούς τόπους, εισάγομτας τη σωματικότητα ως μηχαμισμό πολιτικής δήλωσης του υποκειμέμου. 

Του Θεόφιλου Τραμπούλη 

Η επίθερη ςχμ μεξμαζί ρςξμ ρξσηδό ποώημ βξσλεσςή Τάρξ Σςατσλίδη ρςξ 

Μξμαρςηοάκι ςα νημεοώμαςα ςηπ 1ηπ Αποιλίξσ 2013, επειδή είμαι γκέι, έδεινε 

καςαουάπ πχπ καμία ρσζήςηρη για ςημ ιρξμξμία δεμ είμαι παοχυημέμη και πχπ η 

θερμική διεκδίκηρη ςξσ γάμξσ για όλξσπ δεμ μπξοεί μα ςεθεί ρε καμέμαμ 

σπξςιθέμεμξ άνξμα ρσμςήοηρηπ/ποξόδξσ. Ο γάμξπ για όλξσπ ρημαίμει πχπ η 

επιθσμία και η έμτσλη ςασςόςηςα δεμ σπειρέουξμςαι ρςημ καςξυύοχρη 

δικαιχμάςχμ και σπξυοεώρεχμ, δεμ απξςελξύμ πξλιςικά καςηγξοήμαςα. 

Σημαίμει πχπ ξ καθέμαπ μπξοεί μα ρσμάφει μια πξλιςική ή θοηρκεσςική έμχρη, 

ρςξ βαθμό πξσ ξι πξλιςικέπ ή θοηρκεσςικέπ εμώρειπ απξςελξύμ πξλιςικά κύςςαοα 

και η επιθσμία δεμ απξςελεί μέοξπ ςξσ πξλιςικξύ καθξοιρμξύ. Τξ αίςημα ασςό 

είμαι όλξ και πιξ επιςακςικό, αμ ρκετςεί καμείπ πχπ, όπχπ ρσμβαίμει ρςα 

πεοιρρόςεοα από ςα πεδία ςηπ δοάρηπ ςξσπ, ξι μποάβξι ςηπ Χοσρήπ Ασγήπ δοξσμ 

χπ η εμποξρθξτσλακή ςηπ βίαπ πξσ διαςοέυει έμα μεγάλξ μέοξπ ςξσ κξιμχμικξύ 

ρώμαςξπ. Και όπχπ ρσμβαίμει πάμςα, δοξσμ ρςιπ γκοίζεπ ζώμεπ ςηπ μξμιμόςηςαπ. 

Από ςημ άπξφη ασςή, όρξι θεχοξύμ ςξ αίςημα ςξσ γάμξσ μια παλιμδοόμηρη ποξπ ςξ μικοξαρςιρμό, ρςημ ποαγμαςικόςηςα, όρξ 

καλέπ ποξθέρειπ και μα έυξσμ, παοαγμχοίζξσμ πχπ ςξ δικαίχμα ρςημ επιθσμία και ςημ ασςξδιαυείοιρη ςξσ ρώμαςξπ δεμ είμαι 

καθόλξσ ασςξμόηςξ και κξιμχμικά αμώδσμξ. Και επαμαλαμβάμξσμ μια ρςοαςηγική πξσ ςη υοηριμξπξιεί πξλύ ρσυμά ρςξμ δημόριξ 

λόγξ ςηπ η Χοσρή Ασγή: ςημ επίπλαρςη σιξθέςηρη εμόπ αμθοχπιρςικξύ ρημείξσ θέαρηπ για μα ταμεί πχπ η μιραλλόδξνη, 

μιράμθοχπη οηςξοική ςηπ είμαι ςάυα μια ποξξδεσςική οήνη· είμαι όμχπ ρςημ ποαγμαςικόςηςα οήνη με ςξ κοάςξπ δικαίξσ. 

Η επίθερη χρςόρξ ρςξμ Τάρξ Σςατσλίδη δεμ είμαι ςηπ ίδιαπ ςάνηπ με ςιπ χπ ςώοα εκδηλώρειπ κξιμχμικήπ διάκοιρηπ και 

απξκλειρμξύ εναιςίαπ ςηπ έμτσληπ ή ρενξσαλικήπ ςασςόςηςαπ και, ρίγξσοα, δεμ είμαι μόμξμ ελλημικό ταιμόμεμξ. Οι ποξςάρειπ 

μόμξσ για ςξ γάμξ για όλξσπ ρσμάμςηραμ βίαιεπ αμςιδοάρειπ ακόμη και ρςη Γαλλία, ςημ ξπξία πξλλξί κξιμξί ςόπξι θεχοξύμ 

σπόδειγμα αρςικήπ κξρμιόςηςαπ και σπεοάρπιρηπ ςχμ αμθοώπιμχμ δικαιχμάςχμ: ρςιπ 6 Αποιλίξσ, ξ Wilfred de Bruijn, ακςιβιρςήπ 

ςηπ ΛΟΑΤ κξιμόςηςαπ, νσλξκξπήθηκε άγοια ρςξ Παοίρι από ςοία ή ςέρρεοα άςξμα πξσ ςξσ επιςέθηκαμ τχμάζξμςαπ «Να έμαπ 

πξύρςηπ». Η βία ασςή δεμ είμαι ποξταμώπ αμενάοςηςη από ςημ κιμηςξπξίηρη ςηπ καθξλικήπ, ρσμςηοηςικήπ, ακοξδενιάπ Γαλλίαπ 

εμαμςίξμ ςξσ γάμξσ για όλξσπ· ενάλλξσ, αμςίρςξιυη ρσρπείοχρη ςχμ ρσμςηοηςικώμ Γάλλχμ είυε μα ρσμβεί από ςιπ 

αμςιδιαδηλώρειπ ςχμ γκχλικώμ ςημ επξυή ςξσ Μάη ςξσ ’68. Σύμτχμα με μια αιριόδξνη ξπςική, ςημ ξπξία κας’ ξσρία σιξθεςεί και 

η άπξφη πχπ ξ γάμξπ είμαι μια μικοξαρςική σπαμαυώοηρη, ξι λσρραλέεπ ασςέπ αμςιδοάρειπ απξςελξύμ ςα ςελεσςαία ρκιοςήμαςα 

εμόπ κόρμξσ πξσ αλλάζει: ρςαδιακά από ςα ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ’60 και ςημ ενέγεορη ρςξ Stonewall, η ΛΟΑΤ κξιμόςηςα 

καςάτεοε μα διεκδικήρει ςημ κξιμχμική και ςημ πξλιςική ςηπ ξοαςόςηςα. Μάλιρςα, μεςά ςη δεκαεςία ςξσ 1980 και ςιπ 

αμακαςαςάνειπ πξσ επέτεοε ρςη ρενξσαλική ρσμπεοιτξοά ςξσ κξιμχμικξύ ρώμαςξπ ρσμξλικά η επιδημία ςξσ Aids, η δσμαςόςηςα 

ρενξσαλικξύ ασςξποξρδιξοιρμξύ, η αμαγμώοιρη ςηπ πξικιλίαπ ςηπ επιθσμίαπ και ςξσ δικαιώμαςξπ ρςημ ικαμξπξίηρη έτςαρε ρε 

ποχςόγμχοα επίπεδα για ςξμ δσςικό κόρμξ. Η μξμική καςξυύοχρη ςξσ γάμξσ απξςελεί ςημ ξλξκλήοχρη εμόπ επίμξμξσ 

κξιμχμικξύ αγώμα και ξι αμςιδοάρειπ, ξρξδήπξςε βίαιεπ, δεμ είμαι ςίπξςε άλλξ από ςξμ παλιό εςεοξκαμξμικό κόρμξ πξσ 

ποξρπαθεί με μύυια και με δόμςια μα διαςηοήρει ζχμςαμέπ ςιπ θεμελιώδειπ ιεοαουήρειπ ςξσ πάμχ από όλεπ, ςιπ ιεοαουήρειπ ςξσ 

τύλξσ και ςιπ νεκάθαοεπ διακοίρειπ αμάμερα ρςξσπ πόλξσπ ςηπ αοοεμχπόςηςαπ και ςηπ θηλσκόςηςαπ. 

Δεμ ποόκειςαι πάμςχπ για μια αιριόδξνη ξπςική, αλλά για μια ξπςική πξσ εθελξςστλεί. Σςξ σπό καςάοοεσρη δσςικό μξμςέλξ, ρςη 

μξοτή ςξσλάυιρςξμ πξσ ςξ γμχοίζαμε έχπ ςώοα, αμαδύξμςαι καιμξύογιεπ ρχμαςικόςηςεπ, όυι πάμςα εμόπ ρώμαςξπ 

απελεσθεοχμέμξσ και ηδξμικξύ. Ο θοίαμβξπ ςηπ βιξπξλιςικήπ τέομει ρσμέυεια ςξ ρώμα ρςξ ποξρκήμιξ ςξσ πξλιςικξύ υώοξσ: ξι 

ρημαρίεπ ςξσ, ξι εικόμεπ ςξσ, ξι υοήρειπ ςξσ πξλλαπλαριάζξμςαι, γίμεςαι έμα διαοκέπ πεδίξ μάυηπ. Αμ μη ςι άλλξ, ςξ βλέπει 

καμείπ ρςξ δοόμξ και όυι μόμξμ ρε ρσμάοςηρη με ςημ επιθσμία και ςη ρενξσαλικόςηςα: ρώμαςα άρςεγα, άοοχρςα, 

πεοιπλαμώμεμα, κακξπξιημέμα. Σώμαςα μεςαμαρςώμ, μαοκξμαμώμ, θσμάςχμ κάθε είδξσπ εκμεςάλλεσρηπ. Αοκεί μα αμαλξγιρςεί 

καμείπ πόρεπ τξοέπ ςξ ρώμα απξςέλερε ςξ διακύβεσμα και ςξ ρημαίμξμ ςηπ πξλιςικήπ ρύγκοξσρηπ ςημ ςελεσςαία διεςία ςηπ 

όνσμρηπ ςηπ κοίρηπ: από ςη ρύλληφη ςχμ ξοξθεςικώμ γσμαικώμ έχπ ςξσπ κακξπξιημέμξσπ ληρςέπ ςξσ Βελβεμςξύ και από ςξμ 

εκςξπιρμό ςχμ μεςαμαρςώμ, ςχμ μαοκξμαμώμ, ςχμ επαιςώμ ρςα ρςοαςόπεδα ρσγκέμςοχρηπ έχπ ςη υοήρη ςξσ ρώμαςξπ από ςη 

Χοσρή Ασγή, ςιπ κχλξςοσπίδεπ ςξσ βξσλεσςή Παμαγιώςαοξσ και ςξ καςξύοημα ςξσ Μέγκα από ςξμ βξσλεσςή Παππά. Η επίθερη 

ρςξμ Τάρξ Σςατσλίδη και ξι διαοκείπ και πεοιρρόςεοξ αταμείπ επιθέρειπ ρςη ΛΟΑΤ κξιμόςηςα ρε διάτξοα ρημεία ςηπ πόληπ δεμ 
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είμαι μια όνσμρη ςχμ παλιώμ εςεοξκαμξμικώμ πειθαουικώμ μηυαμιρμώμ· είμαι μια καιμξύογια ποξρπάθεια ελέγυξσ ςηπ 

ρχμαςικόςηςαπ. 

Σςξ πλαίριξ ασςό δεμ είμαι καθόλξσ παοάνεμξ πξσ όλξ και πεοιρρόςεοξ ςξ queer, δηλαδή ςξ αλλόκξςξ, ςξ παοάδξνξ, έυει 

αουίρει μα εμταμίζεςαι χπ ςασςξςικόπ όοξπ ςηπ ρενξσαλικόςηςαπ. Αουικά δήλχμε πξλιςικά μαυηςικέπ ρσμπεοιτξοέπ διεκδίκηρηπ 

ςηπ ξμξτσλότιληπ ρενξσαλικόςηςαπ ρε οήνη με ςημ αρςική μξμιμξτοξρύμη και αιρθηςική. Σςη ρσμέυεια χρςόρξ διεσούμθηκε για 

μα απξςελέρει ςξμ όοξ πξσ αγκαλιάζει κάθε διακύμαμρη ςηπ επιθσμίαπ η ξπξία απξκλίμει από ςξ κσοίαουξ εςεοξκαμξμικό 

μξμςέλξ. Σύμτχμα με ςξμ ξοιρμό ςηπ Rosemary Hennessy ςξ queer «αμτιρβηςεί ςιπ ποξταμείπ καςηγξοίεπ (άμςοαπ, γσμαίκα, 

εβοαίξπ, butch, femme), ςιπ αμςιθέρειπ (άμςοαπ/γσμαίκα, εςεοξτσλότιλξπ/ ξμξτσλότιλξπ) ή ςιπ ενιρώρειπ (γέμξπ=τύλξ) ρςιπ 

ξπξίεπ βαρίζξμςαι ξι ρσμβαςικέπ έμμξιεπ ςηπ ρενξσαλικόςηςαπ και ςηπ ςασςόςηςαπ». Έςρι, εμώ ξι άλλξι ποξρδιξοιρμξί επιςελξύμ 

ςιπ διακοίρειπ, είςε ρςξ επίπεδξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ επιθσμίαπ (ξμξτσλότιλξπ/η-εςεοξτσλότιλξπ/η), είςε ρςξ επίπεδξ ςηπ 

αμαπαοάρςαρηπ πξσ έυει ςξ σπξκείμεμξ για ςξ βιξλξγικό ή ςξ κξιμχμικό ςξσ τύλξ, ξ όοξπ queer μιλά για ςξμ ςοόπξ με ςξμ 

ξπξίξμ ςξ σπξκείμεμξ εγγοάτει ςξ ρώμα ςξσ ρςξμ κξιμχμικό υώοξ. Τξ queer από ςη μια αγκαλιάζει όλεπ ςιπ δσμαςέπ εκτάμρειπ 

ςηπ επιθσμίαπ, ςηπ ςασςόςηςαπ, ςηπ αμαπαοάρςαρηπ ςξσ εγώ, υχοίπ μα μξιάζεςαι για ςιπ διακοίρειπ και υχοίπ μα επιμέμει ρςιπ 

ρατείπ καςηγξοιξπξιήρειπ· και από ςημ άλλη, μιλά για έμαμ ρσγκεκοιμέμξ ςοόπξ έμςανηπ ρςξμ κξιμχμικό υώοξ. Τξ αλλόκξςξ 

σπξκείμεμξ βοίρκεςαι πάμςα ρε καθερςώπ οεσρςόςηςαπ, απόκλιρηπ, αμτιρβήςηρηπ, οήνηπ. Διεοχςάςαι για ςη δική ςξσ ςασςόςηςα 

και ςξ υαοακςήοα ςχμ γμχοιρμάςχμ ςξσ, αομείςαι μα εμςαυθεί ρε έμα ποξβλέφιμξ, αμαπαοαγώγιμξ ποόςσπξ. Τασςόυοξμα, ςξ 

queer είμαι και μια ρςοαςηγική: επαμαδιαποαγμαςεύεςαι ςξμ κξιμχμικό υώοξ και ςα ποόςσπά ςξσ, παοαλλάρρει ςξσπ αιρθηςικξύπ 

και ιδεξλξγικξύπ κξιμξύπ ςόπξσπ, ειράγει ςη ρχμαςικόςηςα χπ μηυαμιρμό πξλιςικήπ δήλχρηπ ςξσ σπξκειμέμξσ. Η παοάρςαρη ςχμ 

Nova Melancholia Εκτοπλάσματα ήςαμ υαοακςηοιρςική χπ ποξπ ασςή ςημ άπξφη: υοηριμξπξίηρε χπ ποώςη κειμεμική ύλη ςημ 

ξμώμσμη πξιηςική ρσλλξγή ςξσ Μίλςξσ Σαυςξύοη, αλλά παοάλλανε ςόρξ ςξ πλαίριξ αματξοάπ, ειράγξμςαπ καιμξταμή αιρθηςικά 

ρςξιυεία και μεςαςξπίζξμςαπ ςημ πξιηςική ποξπ μια έμςξμη ρχμαςικόςηςα, πξσ ςελικά καςάτεοε μα αμαδείνει έμαμ αμαπάμςευα 

αιρθαμςικό και ςασςόυοξμα ξνύ πξλιςικό Σαυςξύοη. 

Σςιπ ξνείεπ αμςιπαοαθέρειπ πξσ γεμμά η καςάρςαρη αβεβαιόςηςαπ και επιρτάλειαπ, ξ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ πξλιςικήπ δοάρηπ με 

καιμξύογιξσπ όοξσπ και μάλιρςα με όοξσπ ρχμαςικόςηςαπ θα γίμεςαι όλξ και πιξ επιςακςικόπ. Τα πεοιξδικά, διαδικςσακά χπ επί 

ςξ πλείρςξμ, όπχπ ςξ qvzine, πξσ θέςξσμ ςξ queer ρςξ επίκεμςοξ ςξσ πξλιςικξύ διαλόγξσ πξλλαπλαριάζξμςαι. Τξμ Αποίλιξ 

διξογαμώθηκε ςξ Outview Film Festival «Ημέοεπ Queer Κιμημαςξγοάτξσ» με πεοιρρόςεοξ gay ποξραμαςξλιρμό. Τξ Μάιξ ρςξ 

Δλεύθεοξ Ασςξδιαυειοιζόμεμξ Θέαςοξ Δμποόπ διξογαμώθηκε ςεςοαήμεοξ τερςιβάλ queer με ςξμ γεμικό ςίςλξ 4 days stand. Δδώ η 

καςεύθσμρη είμαι οηςά πξλιςική, ενάλλξσ, όπχπ ςξμίζξσμ ξι διξογαμχςέπ, ςξ Δλεύθεοξ Ασςξδιαυειοιζόμεμξ Θέαςοξ Δμποόπ είμαι 

καςάληφη, έμαπ υώοξπ καςενξυήμ queer, αλλόκξςηπ, ρςοαςηγικήπ. Τξ 4 days stand πεοιλάμβαμε, εκςόπ από ρσζηςήρειπ, 

εκθέρειπ, ρσμασλίεπ και εογαρςήοια ρςξυεσμέμα εκςόπ ςχμ άλλχμ ρςιπ ςευμικέπ δήλχρηπ ςηπ επιθσμίαπ και δημόριαπ απξδόμηρηπ 

ςξσ τύλξσ. 

Δτενήπ, ρε κάθε αλλόκξςη ρςοαςηγική πξλιςικήπ δοάρηπ και εγγοατήπ ςηπ ρχμαςικόςηςαπ και ςηπ επιθσμίαπ ρςξμ κξιμχμικό 

υώοξ λαμθάμει μια διπλή διεκδίκηρη: από ςη μια, ςξσ οεσρςξύ, μη ςανιμξμημέμξσ σπξκειμέμξσ· και από ςημ άλλη, ςξσ πξλιςικξύ 

υώοξσ χπ υώοξσ πξλιςικήπ εμαμςίχρηπ. Η δοάρη όυι μόμξμ ςηπ Χοσρήπ Ασγήπ αλλά και κάθε καςαρςαλςικξύ μηυαμιρμξύ 

καςαςείμει ρςξμ έλεγυξ ασςήπ ςηπ ρχμαςικόςηςαπ. Σςξ πεδίξ ασςό διενάγξμςαι ρσγκοξύρειπ πξσ διατεύγξσμ από ςιπ ςσπικέπ 

πξλιςικέπ καςηγξοίεπ. 
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