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Ο όρος νομάς είναι συνδεμένος με τη συνεχή μετακίνηση ανθρώπων
από τόπο σε τόπο προκειμένου να εξασφαλίσουν βιώσιμες συνθήκες
ζωής και χωρίς να διατηρούν μια σταθερή κατοικία σε έναν
συγκεκριμένο τόπο. Ο όρος νομαδικό υποκείμενο πέρα από τη
συνηθισμένη του χρήση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις
μεταδομιστικές θεωρίες. Ο γάλλος φιλόσοφος Gilles Deleuze στο
δοκίμιό του «Nomad thought» (1985) νοηματοδοτεί τη νομαδική
υποκειμενικότητα σαν ένα είδος συνειδητής σκέψης, η οποία
έρχεται σε αντίθεση με τις κυρίαρχες αντιλήψεις και τις ιδέες
της ηγεμονίας. Έτσι, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να
ερμηνεύσει την ελεύθερη σκέψη, η οποία προσπερνάει τα
προκαθορισμένα σύνορα των κατηγοριοποιήσεων και των
τυποποιημένων αντιλήψεων που επιβάλλει ένα σύστημα αξιών και
αντιλήψεων και οι οποίες εγκλωβίζουν τη σκέψη και ωθούν στην
παθητικότητα.
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε και από την Rosi Braidotti, προκειμένου
να περιγραφεί ο νομαδικός χαρακτήρας της φεμινιστικής θεωρίας.
Σύμφωνα με την Braidotti, η γυναίκα είναι άπατρις, μια φυγάς
και στην έννοια της νομαδικότητας εντοπίζεται εκείνο το
πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει στις γυναίκες να ξεπεράσουν τις
πατριαρχικές αντιλήψεις και να αναζητήσουν μια «νέα γυναικεία
φεμινιστική ταυτότητα». Η Braidotti όμως εφιστά την προσοχή
στην υιοθέτηση του όρου, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
διαφορές (φυλής, κοινωνικής τάξης κ.λπ.) ανάμεσα στις
γυναίκες.
Ποιοι όμως μπορούν να θεωρηθούν φορείς αυτής της
νομαδικότητας; Ποιοι μπορούν να δουν τον εαυτό τους σε αυτήν
την διαδικασία; Η έννοια του νομαδικού υποκειμένου ενέχει την
ελευθερία. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το νομαδικό υποκείμενο ως

εκείνο που συγκροτείται με βάση την ελεύθερη μετακίνησή του
στις διάφορες θέσεις ετερότητας, τόσο εντός του σώματός του
όσο και εντός του σώματος του πλήθους, εμπλουτίζοντάς τες
ταυτόχρονα. Οι μετανάστες, μπορούν να θεωρηθούν φορείς
νομαδικών χαρακτηριστικών. Καταρχήν γιατί κινούνται, φεύγουν
από τον τόπο τους. Ταυτόχρονα όμως η επιλογή της μετακίνησης
προκύπτει μέσα από την ανάγκη και έτσι αυτή η επιλογή δεν
αποτελεί ένα αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης. Το μεταναστευτικό
υποκείμενο μπορεί να ειδωθεί ως ένα ρευστό υποκείμενο με την
έννοια ότι από τη μια μπορεί να μετακινηθεί από τόπο σε τόπο,
από την άλλη είναι δέσμιο του κυρίαρχου συστήματος, το οποίο
δεν του επιτρέπει να είναι ελεύθερο υποκείμενο, που μπορεί να
πράξει σύμφωνα με τη βούλησή του.
Αντίθετα η ζωή του βρίσκεται σε κατάσταση εξαίρεσης. Δεν
αποφασίζουν οι ίδιοι δηλαδή για τις ζωές τους αλλά η εκάστοτε
εξουσία επεμβαίνει και αποφασίζει για την τύχη του. Άλλωστε
τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες ενός σφοδρού και
κατάφωρου διωγμού των φορέων διαφορετικότητας με προμετωπίδα
τους μετανάστες. Η ζωή αυτών των υποκειμένων έχει αξιολογηθεί
από την εξουσία ως κατώτερη και ως αποκλίνουσα από την
«κανονική» ζωή. Ο «διωγμός» που υφίστανται τα συγκεκριμένα
υποκείμενα αναδεικνύει το κρίσιμο ζήτημα των νέων μορφών
βιοπολιτικής, όπου η απόφαση για τα όρια ανάμεσα σε μια ζωή
άξια ή ανάξια να βιωθεί συνιστά ένα πολιτικό διακύβευμα.
Αποτελεί πολιτικό διακύβευμα γιατί αυτός που αποφασίζει για
την αξία ή τη μη αξία της ζωής ως τέτοιας, θεωρείται κυρίαρχος
στη νεωτερική βιοπολιτική (Agamben, 2005:223). Η ζωή που είναι
εγκλωβισμένη στο καθεστώς της κυριαρχίας και μάλιστα στην
απόφαση επί του θανάτου, είναι γυμνή ζωή, ζωή εκτεθειμένη στο
θάνατο. Η γυμνή ζωή είναι η ζωή η οποία, έχοντας υπαχθεί στην
πολιτική δικαιοδοσία του περιληπτικού αποκλεισμού, εκτίθεται
στο θάνατο απογυμνωμένη από κάθε πολιτική διακύβευση. Είναι το
γυμνό και ανώνυμο σώμα, αναλώσιμο και εξοντώσιμο, που
βρίσκεται στη διάθεση μιας απόλυτης εξουσίας. Η κυριαρχία του
κινείται στα όρια του αποκλεισμού και της αποδοχής.

Έτσι οι μετανάστες, και γενικά αυτοί που τοποθετούνται στο
πλαίσιο του καταστατικά άλλου, όπως για παράδειγμα τα θηλυκά
υποκείμενα, οι ομοφυλόφιλοι, ορίζουν κατηγορίες των οποίων η
πολιτική αλλά και η κοινωνική υπόσταση τίθεται υπό
αμφισβήτηση, εξαλείφοντας σιγά σιγά την ιδιότητα του
ανθρώπινου και των οποίων οι ζωές βρίσκονται σε ένα καθεστώς
εξόντωσης. Όπως πολύ εύστοχα διερωτάται η Judith Butler
(Judith Butler, στο Μακρυνιώτη Δήμητρα, 2006:536): Ποιων οι
ζωές μετρούν ως ζωές και τι κάνει μια ζωή άξια οδύνης; Πώς και
γιατί κάποιες ομάδες/πληθυσμοί έχουν διαφορετική σχέση με τη
ζωή; Πώς και γιατί έχουν εκπέσει από την κατηγορία του
ανθρώπινου; Κάποιων, λοιπόν, οι ζωές αναδεικνύονται ως
υπέρτατο αγαθό που πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθούν, ενώ οι
ζωές κάποιων άλλων προσλαμβάνονται ως μιαρές και επικίνδυνες.
Είναι οι ζωές που δεν αξίζει να τις ζήσει κανείς και η
αφαίρεσή τους δεν είναι παρά η επιβεβαίωση της αναλωσιμότητάς
τους.
Το γεγονός όμως ότι οι μετανάστες, οι ομοφυλόφιλοι και καθετί
που «διαφέρει» υπάρχει γύρω μας και κινείται ανάμεσά μας,
είναι μια αμφισβήτηση του κυρίαρχου συστήματος και των
πειθαρχικών ορίων που έχει επιβάλει το ίδιο. Νομαδικές έννοιες
είναι εκείνες που αμφισβητούν τα πειθαρχικά όρια. Είναι η
ενεργοποίηση ενός είδους στοχασμού που διαμορφώνεται στη βάση
μια υποκειμενικότητας ικανής να διασχίζει διαφορετικές ζώνες
ύπαρξης, συχνά διαφορετικά ναρκοθετημένες, μιλώντας τη γλώσσα
του κάθε “τόπου” στο βαθμό που επιβιώνει σε αυτόν. Την ίδια
στιγμή συνθέτει τεχνολογίες υποκειμενικοποίησης και παραγωγής
γνώσης που της επιτρέπουν να φέρνει σε διάλογο της επιμέρους
μικρογνώσεις που αποκομίζει.
Πρόκειται λοιπόν για ένα ταξίδι, από ταυτότητα σε ταυτότητα
που αμφισβητεί την αντίληψη ότι η ύπαρξη σταθερότητας είναι το
προαπαιτούμενο για μια ομαλή ζωή. Η ρευστότητα μπορεί να
ειδωθεί και ως ένα πλαίσιο για τη δημιουργία και τον
επανορισμό της ζωής μας και της ύπαρξής μας. Μπορεί δηλαδή να
αποτελέσει το πλαίσιο για τη δημιουργία των συνθηκών σε μια

πορεία απελευθέρωσης. Η queer θεωρία αποτελεί μια τέτοια
διαδικασία, όπου η σεξουαλικότητα δεν αντιμετωπίζεται σαν μια
πάγια και δεδομένη συνθήκη, αλλά τα υποκείμενα μπορούν να
μεταβαίνουν όπου θέλουν, χωρίς να αντιμετωπίζουν το σώμα τους
ως ενιαίο και στατικό αλλά να το τοποθετούν στη σφαίρα της
ενδεχομενικότητας. Άρα το υποκείμενο-νομάς αντιλαμβάνεται τη
ρευστότητα των ορίων, δηλαδή της ιστορικότητας του υποκειμένου
και της αφηγηματικότητας του σώματος μέσα από το πρίσμα της
μεταδομιστικής σκέψης. Αυτό το νομαδικό πολυγλωσσικό
υποκείμενο παρουσιάζεται ως πρότυπο αντίστασης στις
επικρατούσες αναπαραστάσεις του υποκειμένου.
Με βάση αυτή τη συλλογιστική, το υποκείμενο-νομάς δεν δύναται
να κατακτήσει μία θέση στις υπάρχουσες κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες, αφού δομικά έχει αποκλειστεί από αυτές.
Αντίθετα, η αναγνώριση της υλικής παρουσίας του αναδεικνύει
την ανάγκη της εκ θεμελίων αλλαγής αυτού του κοινωνικού,
πολιτικού και πολιτιστικού τοπίου.
Το υποκείμενο “νομάς” όχι μόνο δεν συγκροτείται σαν μια
ετερότητα αντίθετη προς την ηγεμονική οικουμενική (ανδρική,
λευκή, ετεροκανονική) επικράτεια, αλλά και δεν μπαίνει στη
διαδικασία να ενταχθεί σε κάποιο σχήμα αντιπαράθεσης.
Ταυτόχρονα, μέσα από την εμπειρία του νομάδα οδηγούμαστε σε
μια καλύτερη κατανόηση των πολλαπλών κοινωνικών, πολιτισμικών,
ακόμη και γεωγραφικών επικαθορισμών που δομούν την καταπίεση
και την κοινωνική ανισότητα. Στις σημερινές κοινωνικές και
ιστορικές συνθήκες το υποκείμενο νομάς μπορεί να
αντικατοπτριστεί στους ανθρώπους “χωρίς χαρτιά”, στα queer
άτομα, στους πλανόδιους μικροπωλητές που είναι διαρκώς σε
εγρήγορση μη δεχθούν επίθεση. Υποκείμενο νομάς μπορεί να
θεωρηθεί ακόμη και το άτομο που προσάγεται, χωρίς να
συλλαμβάνεται, από την αστυνομία και βρίσκεται παγιδευμένο σ’
ένα μεγάλο νομικό κενό, αφού η ιδιότητα του προσαχθέντα δεν
αναγνωρίζεται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Εν ολίγοις,
νομάς είναι ό,τι δεν μπορεί να αναγνωριστεί από τις κυρίαρχες
αξίες. Καθετί που δεν μπορεί να νοηματοδοτηθεί με όρους

κανονικότητας.
Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να δούμε και τον κόσμο που τον Μάιο
του 11′ γέμισε τις πλατείες, διαρρηγνύοντας την μέχρι τότε
κανονικότητα της ζωής του, και διεκδίκησε να επαναπροσδιορίσει
το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος γίνεται ένα πεδίο πολιτικής
και κοινωνικής ζύμωσης και τα υποκείμενα που τον αποτελούν
διεκδικούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο. Ο κόσμος που
συγκεντρώθηκε στις πλατείες ζητούσε την κοινωνική και πολιτική
αλλαγή. Αυτός ο κόσμος ήταν σε μεγάλο βαθμό φορέας νομαδικών
χαρακτηριστικών. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε μια συνέχεια στα
χαρακτηριστικά του, πολιτικά και κοινωνικά. Επειδή ξεπέρασε τα
μέχρι τότε όριά του και διεκδίκησε να ακουστεί η φωνή του.
Πρόκειται για υποκείμενα που προσπάθησαν να κινηθούν ελεύθερα
κάνοντας πολιτική, πέρα από τα ήδη προκαθορισμένα όρια
πολιτικής και κοινωνικής δικτύωσης που έχουν τεθεί από τις
κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις. Τα υποκείμενα
προσπάθησαν να δημιουργήσουν καινούριες δομές που δεν
βασίζονται στη σταθερότητα, την τοπική ή την πολιτική.
Παράλληλα όμως αυτά τα υποκείμενα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό
αγκιστρωμένα στους ήδη υπάρχοντες ρόλους τους και δεν μπήκαν
στη διαδικασία να αυτοαναιρεθούν και να μπουν σε μια
διαδικασία κίνησης.
Το υποκείμενο νομάς είναι η συμπύκνωση της ελεύθερης μετάβασης
του εξεγερμένου από τη μία θέση ετερότητας στην άλλη. Είναι
δηλαδή όχι οι θέσεις αλλά η κίνηση. Από την άλλη όμως δεν
μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι η έξοδος στις πλατείες καθώς
και η μη παραμονή σε αυτές σηματοδότησε την αφετηρία για τον
επαναπροσδιορισμό της ζωής μας καθώς και την αμφισβήτηση του
σταθερού ενός τόπου. Αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό ότι κανένας
τόπος δεν μπορεί να περιορίσει την άσκηση ελεύθερης πολιτικής
δράσης και ότι μπορεί να γίνει συνώνυμό της.
Ο Δεκέμβρης του 2008, οι πλατείες, το Σύνταγμα υπήρξαν η
αφετηρία για την έξοδο του υποκειμένου στον δημόσιο χώρο, για
την κίνηση και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Η Τζούντιθ
Μπάτλερ μιλώντας για το κίνημα Occupy απαντάει στους

σκεπτικιστές που έχουν αναρωτηθεί μήπως το κίνημα έχει χάσει
τη δυναμική του, δεδομένου ότι πολλοί από τους δημόσιους
χώρους που είχαν καταληφθεί έχουν εκκαθαριστεί από την
αστυνομική δύναμη υπό τις εντολές του κράτους, τα ακόλουθα:
«Αν δεν μείνουμε στο ίδιο μέρος, δεν πρέπει να θρηνούμε. Αν
είμαστε σε κίνηση, τότε είμαστε σε συλλογικές μορφές,
παρακολουθώντας τους τόπους της αδικίας και της ανισότητας,
και το ίχνος μας γίνεται ο νέος χάρτης της ριζικής αλλαγής».
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