Οι επιθέσεις στα σώματά μας
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ο
επιλεκτικός
αντιφασισμός του κινήματος
Ερωφίλη εν Ταύροις
Ιανουάριος 2014
Τραμπουκισμός κι εξύβριση παρέας τρανς γυναικών στην πλατεία
Εξαρχείων, από ομάδα ανδρών.
Ιανουάριος 2014
Ξυλοδαρμός τρανς γυναίκας μέσα σε βαγόνι στη στάση μετρό
”Πανεπιστήμιο”, από τέσσερις άνδρες.
Ιούνιος 2014
Επίθεση σε τρανς γυναίκα αλληλέγγυα σε διαμαρτυρία για τις
απολυμένες καθαρίστριες, από καθαρίστρια.
Ιούνιος 2014
Ξυλοδαρμός δύο gay αγοριών στο Γκάζι, από παρέα ανδρών.
Ιούλιος 2014
Απόπειρα δολοφονίας εναντίον τρανς γυναίκας στη Θεσσαλονίκη,
από άνδρα.
Αύγουστος 2014
Ξυλοδαρμός 15χρονου gay αγοριού στη Θεσσαλονίκη, από παρέα
ανδρών.
Αύγουστος 2014
Ξυλοδαρμός ζευγαριού λεσβιών στην Περαία Θεσσαλονίκης, από
παρέα ανδρών.
Αύγουστος 2014
Ξυλοδαρμός gay ζευγαριού στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι,
από πολυάριθμη ομάδα χρυσαυγιτών της περιοχής.

Σεπτέμβριος2014
Τραμπουκισμός ζευγαριού λεσβιών στο σταθμό του Θησείου,
ξυλοδαρμός 17χρονης, από 55χρονο άνδρα.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε πορεία
διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή περίπου 1.500 ατόμων για τις
παραπάνω επιθέσεις και για την ψήφιση του Αντιρατσιστικού
νόμου. Όλες οι lgbtq συλλογικότητες ήταν εκεί. Το
Αντιφασιστικό/Αντιρατσιστικό κίνημα απουσίαζε. Οι διάφορες
αναρχικές, αντιεξουσιαστικές συνελεύσεις επίσης.
Τα lgbtq θέματα, όπως και τα θέματα σεξισμού, φεμινισμού, τα
θέματα φύλου θεωρούνται από το mainstream αντιφασιστικό
κίνημα, ως λιγότερο σημαντικά. Και δεν είναι τωρινή η
διαπίστωση, αλλά είναι καίριο το να ειπωθεί ακόμα μία
φορά. Θέλουν να κάνουν αντιφασισμό αλλά αρνούνται να
συμπεριλάβουν στην πολιτική τους τα αυτονόητα . Η καταπίεση
των σωμάτων μας και της αυτοδιάθεσής τους, του ερωτισμού, της
σεξουαλικότητας, της έκφρασης του φύλου εξορίζονται από το
πολιτικό φάσμα, που στοχεύει μόνο τον καπιταλισμό, το ταξικό,
και τη χρυσή αυγή.
Άραγε το θέμα είναι κομματικό; Μόνο οι χρυσαυγίτες είναι
φασίστες; Επειδή έχουν “στολή”; Οι αποκλεισμοί που υφίστανται
τα lgbtq άτομα είναι εξίσου αποτέλεσμα κρατικής, συστημικής,
καπιταλιστικής βίας, αλλά είναι και αποτέλεσμα της
πατριαρχικής ελληνικής οικογένειας που καμαρώνει τον γιόκα και
«μαζεύει» την κόρη, που αναπαράγει κι εκπαιδεύει στον σεξισμό
από πολύ νωρίς, που στερείται φεμινιστικής παιδείας. Ο κάθε
περήφανος, φιλήσυχος, νοικοκυραίος, πατριώτης για εμάς δεν
είναι λιγότερο φασίστας από τον κάθε “δηλωμένο” φασίστα.
Το Αντιφασιστικό/Αντιρατσιστικό κίνημα, μας καλεί στα φεστιβάλ
και τις εκδηλώσεις, για διακοσμητική χρήση και ξέπλυμα. Για να
φέρουμε τον “κόσμο” μας. Άρα είμαστε δύο κόσμοι σε όλα αυτά,
εμείς κι εκείνοι; Θέλουν να φιλοξενούν κουβέντες για τον
σεξισμό στα στέκια τους αλλά πάντα βρίσκουν μια καλή
δικαιολογία για να λείπουν. Ασκούν κριτική για της χορηγίες

του Athens Pride στο οποίο δεν πατάνε ποτέ, αλλά στα φεστιβάλ
τους υπάρχει είσοδος και “πόρτα”. Ποια είναι η διαφορά όταν
και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν κάποια έξοδα; Το
ότι δεν αντέχουν να βρεθούν σε έναν χώρο όπου η “μειονότητα”
γίνεται “πλειονότητα”. Σε έναν χώρο όπου το υποκείμενο της
καταπίεσης που και οι ίδιοι ακούν με τον σεξισμό, την ομοφοβία
, την τρανσφοβία και τη συνειδητή άγνοιά τους, απολαμβάνει μια
μέρα “απενοχοποίησης”. Κατηγορούν το lgbtq κίνημα για το ότι
δεν είναι αρκετά πολιτικοποιημένο και μάχιμο, και μιλάνε για
το αίμα των συντρόφων τους –σπάνια και για των συντροφισσών
τους– αλλά το αίμα των lgbtq ανθρώπων δεν λερώνει τον δρόμο
τους. Οι ίδιοι μπάτσοι μας κράζουν, μας κάνουν έλεγχο,
αρνούνται να καταγράψουν τα περιστατικά και χλευάζουν τα
θύματα. Κι αν ακόμα κάποιοι νομίζουν πως επειδή συμμετείχαν σε
5 πορείες του “χώρου” είναι πιο στοχοποιημένοι από ένα lgbtq
άτομο στην καθημερινότητά του, ας πάνε μια βόλτα στο σούπερ
μάρκετ με μια τρανς γυναίκα, ας πάνε για καφέ με ένα ζευγάρι
λεσβιών,

ας πάνε με ένα gay αγόρι σε έναν αθλητικό σύλλογο.

Ακόμα και ο Αντιρατσιστικός νόμος περιλαμβάνει την ταυτότητα
του φύλου και της σεξουαλικότητας, εξίσου με τη φυλή, το
χρώμα, την εθνική καταγωγή και τη σωματική ακεραιότητα. Το
Αντιφασιστικό/Αντιρατσιστικό κίνημα αρνείται. Επιδεικτικά.
Να μην ξεχάσω να εξαιρέσω τις εξαιρέσεις. Αλλά δεν θα το κάνω
ευχαριστήριο. Ξέρουν αυτ@…
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που πολιτικά
συντηρούν όλα όσα προανέφερα, ή επιλέγουν να τα αγνοούν, ή τα
θεωρούν ασήμαντα:
Λείπετε. Να λείπετε. Δεν μας λείπετε. Τέτοι@ που είστε να μας
λείπετε.
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Τρανσφοβία, ακτιβισμός
πολιτικές συμμαχίες

και

Ερωφίλη Εν Ταύροις
Τους τελευταίους καυτούς μήνες από το Athens Pride κι έπειτα
έχει επανέλθει στην επιφάνεια ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια
της lgbtq κοινότητας. Η τρανσφοβία και η αναπαραγωγή
τρανσφοβικού λόγου. Συνοπτικά, ως τρανσφοβία εμείς οι τρανς
γυναίκες, τρανς άντρες και άλλ@, ορίζουμε την υποτίμηση, πχ.
δεν είσαι γυναίκα, είσαι τρανς, την προκατάληψη, πχ. οι τρανς
γυναίκες κάνουν μόνο σεξουαλική εργασία, τον οποιοδήποτε
αποκλεισμό εξαιτίας της ταυτότητας του φύλου μας, όπως είναι η
μη νομική αναγνώριση του, της ανομοιότητας των σωμάτων μας με
τα σώματα που ο μη τρανς κόσμος αναγνωρίζει ως αυθεντικά κι
άξια να αντιπροσωπεύουν τα δύο κυρίαρχα ”γνήσια φύλα” υπό την
ηγεμονία της κανονικότητας. Επίσης ως τρανσφοβία ορίζουμε το
κατεστημένο ότι ως τρανς άτομα δεν έχουμε πρόσβαση στην υγεία,
στην παιδεία και στην εργασία, και αν κι όταν έχουμε είναι
καθαρά θέμα τύχης.
Στην Ελλάδα ο τρανσφοβικός λόγος, που αναπαράγεται για να
προσβάλει ή να κατηγοριοποιήσει τις τρανς γυναίκες, μετρά
κάποιες δεκαετίες και είναι εξέλιξη-προσαρμογή του ομοφοβικού
λόγου, μιας και το υποκείμενο “τρανς γυναίκα” θεωρείται όλα
αυτά τα χρόνια από την πλειονότητα των ανθρώπων, που θέλουν να
λέγονται «φυσιολογικοί», «εξελιγμένο μοντέλο» του gay άνδρα.
Αυτό οφείλεται και στο ότι την περίοδο συγκρότησης του lgbt
κινήματος, τα αιτήματα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, της
ατομικής ελευθερίας και της επιβίωσης υπερίσχυσαν του
αιτήματος της διεκδίκησης της ταυτότητας φύλου, καθώς στην
πρώτη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης (Κ. Καραμανλής) η εφαρμογή
της επιχείρησης «Αρετή» , που προέβλεπε τη σύλληψη και εξορία

των lgbt ατόμων, απειλούσε άμεσα τη ζωή και την ατομική τους
ελευθερία. Η ενημέρωση γύρω από τρανς θέματα ήταν ακόμα πιο
ελλιπής από τη σημερινή , ο όρος «τραβεστί» ήταν κυρίαρχος και
η τρανς ορατότητα υπήρχε μόνο στα στέκια και στις πιάτσες υπό
το καθεστώς φόβου της καθημερινής αστυνομικής βίας αλλά και
των επιθέσεων από συμμορίες, που δρούσαν τότε.
Κι ενώ σήμερα μπορούμε να παραδεχτούμε την σχεδόν πλήρη άγνοια
του κόσμου -ηθελημένη η μη- σχετικά με τρανς θέματα και τρανς
ζωές, μιας και η κυρίαρχη αφήγηση που τα media έχουν επιβάλει
έχει παγιωθεί στις συνειδήσεις εδώ και δεκαετίες, δεν μπορούμε
να σταματήσουμε να υπάρχουμε, φέροντας την δική μας προσωπική
διαφορετική αφήγηση, σε μια τρανς ζωή όπου η διεκδίκηση της
ταυτότητας φύλου απασχολεί περισσότερο από την σεξουαλική
απελευθέρωση, σήμερα που οι πιάτσες έχουν αδειάσει και τα
sites έχουν γεμίσει, σήμερα που γίνονται πογκρόμ ”καλλωπισμού
πόλεων” στα πλαίσια του Ξένιου Δία, που οι ιδιοκτήτες
αρνούνται να μας νοικιάσουν σπίτι, που τα αφεντικά δεν μας
προσλαμβάνουν, που οι μη τρανς άνθρωποι ακόμα μας κοιτάζουν
περίεργα, που οι άντρες εξακολουθούν να μας βλέπουν μόνο σαν
εξωτικές σεξομηχανές που την ημέρα τις κράζουν και τη νύχτα
τις φλερτάρουν, και που δεν υπάρχει πια ούτε η εναλλακτική της
σεξουαλικής εργασίας για την επιβίωση.
Η αφορμή για την φρενίτιδα τρανσφοβίας στην lgbtq κοινότητα
δόθηκε με το μοίρασμα του κειμένου της ομάδας queertrans
(μπορείς να διαβάσεις το κείμενο εδώ queertrans.espiv.net) στο
Athens Pride 2014. Οι απαντήσεις ήρθαν από τους ”τοίχους” του
facebook όπου κάθε αυτοπροσδιοριζόμενος/η ως ακτιβιστής και
ακτιβίστρια θεωρεί τόπο πολιτικής κριτικής κι έκφρασης και
άνθρωποι της κοινότητας που μέχρι τότε θεωρούσαμε συμμάχους,
μας έκοψαν και την καλησπέρα. Οι απαντήσεις ήρθαν από gay tv
persona με αφορμή άρθρο ”προχωρημένου” περιοδικού. Ότι τα
«φρεσκοεγχειρισμένα μας μουνόχειλα» θα έπρεπε να τα
επιδεικνύουμε στους φωτογράφους την ημέρα της πορείας και δεν
θα έπρεπε να αντιδρούμε όταν κάποιος μας φωτογραφίζει χωρίς τη
συναίνεση μας, γιατί αυτό είναι «ένδειξη μη υπερηφάνειας», άρα

ντροπής. Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, αφού δεν είμαστε
πρόθυμες και χαμογελαστές ανά πάσα ώρα και στιγμή απέναντι
στον φωτογραφικό φακό του κάθε επαγγελματία, του κάθε
ερασιτέχνη ή του κάθε φασίστα, που φακελώνει, κι αφού
ντρεπόμαστε για μας, τι διεκδικούμε πολιτικά; Ας καθόμαστε
κλεισμένες σπίτια μας. Άλλωστε η τρανσφοβική ελληνική κοινωνία
έχει καταφέρει ήδη να αποκλείσει κοινωνικά πολλά τρανς άτομα.
Και με όλους αυτούς τους τρόπους συνεχίζει να το κάνει. Τα
έχει κλείσει στα σπίτια τους. Τα έχει στείλει στο νοσοκομείο
ξυλοδαρμένα. Τα έχει ξεφτιλίσει στο δρόμο. Τα έχει βιάσει. Τα
έχει αναγκάσει να διακόψουν το σχολείο ή τις σπουδές τους. Τα
έχει οδηγήσει σε απόπειρα αυτοκτονίας. Οι απαντήσεις αυτές
ουδεμία σχέση έχουν με πολιτική κριτική, είναι υποτιμητικός
τρανσφοβικός λόγος, εκδίκηση και θυμός επειδή οι τρανς μίλησαν
και είπαν πως διαφωνούν και το έκαναν και κείμενο και τόλμησαν
και να το μοιράσουν. Οι απαντήσεις ήρθαν μέσα από κείμενο
μέλους της επιτροπής του Athens Pride, που δημοσιεύθηκε σε
ιστοσελίδα gay περιοδικού και υποστήριζε ότι τα τρανς άτομα
«αυτοπεριθωριοποιούνται»! Μετά από πλήθος αντιδράσεων ζήτησε
συγνώμη και παραδέχτηκε την τρανσφοβία του και την άγνοια του,
γράφοντας κείμενο με ακόμα περισσότερη τρανσφοβία… Οι
απαντήσεις ήρθαν από εκδότη αυτή τη φορά, άλλου gay
περιοδικού…. «Οι χοντροκωλάρες σας δεν είναι για τις καρέκλες
των επιτροπών».
Κι εκεί που θα λέγαμε πως η τρανς κοινότητα, έστω και
διαδικτυακά, έστω κι αν σε άλλα θέματα διαφωνεί, συμφώνησε και
διαμαρτυρήθηκε κατά της τρανσφοβίας στην lgbtq κοινότητα, εκεί
ακριβώς διαβάσαμε τρανσφοβικό λόγο να απευθύνεται πια από
τρανς γυναίκα προς άλλη τρανς γυναίκα. Κι ενώ αποσύρθηκαν τα
σχόλια, ζητήθηκαν συγνώμες, κι αναγνωρίσθηκε η ευθύνη για
έλλειψη ενδοκοινοτικής δουλειάς στον συγκεκριμένο τομέα, το
ερώτημα παραμένει. Πώς όταν αναπαράγεται τρανσφοβικός λόγος
δημόσια ανάμεσα σε μέλη της κοινότητας, μπορούμε να
συνεχίσουμε να διεκδικούμε την μη αναπαραγωγή του εκτός της
κοινότητας; Και φυσικά δεν μιλάμε για επανοικειοποίηση, αλλά
για επιθετικό τρανσφοβικό λόγο που σκοπό έχει να προσβάλλει

και να ιεραρχήσει σύμφωνα με κάποια τρανς στερεότυπα (πχ. οι
post op τρανς γυναίκες δεν έχουν οργασμό, οι pre op τρανς
γυναίκες δεν έχουν ταυτότητα με γυναικεία στοιχεία, άρα τους
μιλάμε στο αρσενικό). Και το θέμα δεν είναι η εικόνα της τρανς
κοινότητας προς τα έξω, έτσι κι αλλιώς η κοινότητα δεν είναι
ένα πράγμα, δεν εκπροσωπείται από μία ομάδα ή ένα πρόσωπο αλλά
από όλ@ μας σε καθημερινή βάση.
Όλα τα τρανς άτομα, που είναι out, εκπροσωπούν την κοινότητα,
κυρίως αυτά που ασχολούνται με την πολιτική και τις
συλλογικότητες. Επίσης, τα άτομα που επιλέγουν να δίνουν
συνεντεύξεις διεκδικώντας ορατότητα και που μιλούν ανοιχτά για
το βίωμα τους. Το θέμα είναι πώς, αν εμείς τα τρανς άτομα δεν
ξεπεράσουμε την δική μας εσωτερικευμένη τρανσφοβία, μπορούμε
να απευθύνουμε πολιτικό λόγο σε υποκείμενα που ουδεμία σχέση
έχουν με το θέμα και δεν αναγνωρίζουν καν τα προνόμια μιας μη
τρανς ζωής; Φυσικά και μπορούμε όσ@ αρνούμαστε να αναπαράγουμε
τρανσφοβικό λόγο κι αρνούμαστε να μας τον απευθύνουν, αυτό
είναι όρος για οποιαδήποτε συζήτηση και συναναστροφή. Έχουμε
βαρεθεί να ακούμε ότι φταίμε γιατί προκαλούμε, ότι μπορούμε να
λύσουμε μόνες μας τα τρανς θέματα, ότι είμαστε θυμωμένες άνευ
λόγου, ότι, αν είμαστε καλές, ευγενικές κι υπομονετικές όλοι
θα μας συμπαρασταθούν, κι ότι όλοι μας καταλαβαίνουν απόλυτα,
άλλωστε είμαστε όλ@ θύματα του καπιταλισμού κι έχουμε κοινά
βιώματα καταπίεσης. (what?)
Πραγματικά κάποιες φορές νιώθω πως με έναν περίεργο μηχανισμό
κάποιοι cis άνθρωποι που θέλουν να είναι σύμμαχοι , θαυμάζουν
έως και ζηλεύουν τις δυσκολίες και την κακοποίηση μιας τρανς
ζωής τόσο που θα ήθελαν ή νομίζουν ότι την έχουν ζήσει.
Παρατηρώντας την. Και δεν διστάζουν να την οικειοποιηθούν σε
κάθε περίσταση. «Ξέρουμε τι περνάτε», «έχουμε διαβάσει και
Judith Buttler», «κάποτε μίλησαμε με μια τρανς στο facebook»,
«κάποτε έκανα σεξ με μια τρανς», «ερχόμαστε και στο pride».
Όχι , δεν έχουμε και δεν θα έχουμε κοινά βιώματα. Δεν θέλουμε
τρανς σωτήρες. Δεν θέλουμε πολιτικά κόμματα που θα μας
συμπεριλάβουν με το ζόρι στη λίστα με τα θαύματα που μπορούν

να κάνουν αν εκλεγούν. Δεν θέλουμε πολιτικές ομάδες, που
οικειοποιούνται την τρανς ατζέντα, για να ξεπλυθούν από τα
χρόνια που έχουν αποκλείσει από τους πολιτικούς χώρους κάθε
out lgbtq άτομο, κι εξακολουθούν να το κάνουν. Δεν συμφωνούμε
με την πολιτική εκπτώσεων που ιεραρχεί τον σεξισμό, την
ομοφοβία και την τρανσφοβία σε δευτερεύουσες και πολυτελείς
εκδοχές του αντιρατσιστικού/αντιφασιστικού αγώνα . Δεν θέλουμε
lgbtq ομάδες που περιλαμβάνουν το τιμής ένεκεν, χωρίς να έχουν
τρανς μέλη, ούτε ιδέα για τρανς θέματα και σε κάθε τοποθέτηση
τους αναπαράγουν τρανσφοβία. Δεν θέλουμε να πίνουμε μπύρες με
την αναρχία και την αριστερά, όταν στις συνελεύσεις τους ο
γυναικείος λόγος φιμώνεται, η θηλυκότητα θεωρείται αδυναμία, ο
φεμινισμός ισούται με φασισμό και το χειρότερο ελάττωμα ενός
άντρα θεωρείται η πουστιά. Δεν θέλουμε να μορφώσουμε κανέναν
προνομιούχο για τα προνόμια που η πατριαρχική κοινωνία του
δίνει από τη μέρα της γέννησης του και ποτέ δεν μπήκε στον
κόπο να τα αναγνωρίσει και να αναρωτηθεί γιατί άραγε το να
είσαι cis straight άντρας είναι τόσο cool?
Θέλουμε σύμμαχες και συμμάχους. Εντός lgbtq κοινότητας κι
εκτός. Που πρώτα θα μας ακούσουν, θα προσπαθήσουν να μας
καταλάβουν, θα αναγνωρίσουν τα προνόμια τους και την άγνοια
τους σχετικά με το τρανς βίωμα και την τρανς εμπειρία, θα
έχουν την πρόθεση να ξεπεράσουν τα τρανς στερεότυπα, και
τελικά θα καταλάβουν τι είναι όλα αυτά για τα οποία η
κοινότητα διαμαρτύρεται και παλεύει. Η απάντηση βρίσκεται μέσα
στην τρανς κοινότητα. Εκεί που εμείς υπάρχουμε ως εμείς. Όπως
εμείς θέλουμε να υπάρχουμε. Έξω από τα όρια του έμφυλου
κατεστημένου. Με τα ονόματα που εμείς διαλέξαμε για εμάς. Με
τα τρανς σώματα μας. Με τις απαντήσεις που δίνουμε εμείς για
εμάς. Στα περιβάλλοντα που νιώθουμε ασφαλείς. Με τους φίλους
και τις φίλες μας. Τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας.
ΥΓ: Όσ@ περάσουν
μπισκοτάκι!

τον

τρανς

λαβύρινθο,

δεν

κερδίζουν

*Όπου @ περιλαμβάνονται όλα τα φύλα, αρσενικά, θηλυκά,
ουδέτερα.

*pre op = pre operation/post op = post operation
*cis = μη τρανς
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