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Aν	 προσπαθήσει	 	 κανείς	 να	 οριοθετήσει	 	 η	 να	 ορίσει	 το	 φαινόμενο	 της	 λογοτεχνίας	 η	 το	

σώμα	αντιστοίχως		θα	μοιάζει		με	εκείνον	που	προσπαθεί	να	αποκωδικοποιήσει		τη	σκηνή	

που	 κάποιος	 κυνηγάει	 κάποιον	 μ’	 ένα	 ρόπαλο.	 Ένας	 μαρξιστής	 θα	 έλεγε	 ότι	 ο	 εργάτης	

επαναστατεί	ενάντια	στο	αφεντικό	του,		ένας		καπιταλιστής		τις	δυνάμεις	περιφρούρησης	

της	τάξης,	ο	Φρόυντ	θα	έβλεπε	το	οιδιπόδειο	εν	πλήρει	εξελίξει,	ο	γιος	κυνηγάει	τον	εραστή	

της	μητέρας	κι		οι	ερμηνείες	θα	συνεχιζόταν	επ’	αόριστον,	βάσει	βλεμμάτων,	θεωρητικών	

υποδειγμάτων	και	πρακτικών.		

Ο	 Μιχαήλ	 Άγγελος	 είχε	 πει	 ότι	 ζωγραφίζουμε	 με	 το	 μυαλό	 κι	 όχι	 με	 τα	 χέρια	

δηλώνοντας	 το	 διαχωρισμό	 σώματος	 πνεύματος	 και	 υιοθετώντας	 την	 εργαλειακή	

αντίληψη	 περί	 σώματος	 ως	 φυσικού	 στοιχείου	 οντολογικά	 έξω	 και	 πέρα	 από	 τις		

δυνατότητες	 επέμβασης	 και	 διαχείρισης	 των	 κοινωνικών	 επιστημών	 (Αλεξιάς	 2006:	 14).	

Στο	πλαίσιο	της	δυτικής	καρτεσιανής	φιλοσοφικής	αντίληψης	το	σώμα	αντιμετωπίστηκε	

ποικιλοτρόπως.	Θεωρήθηκε	ως	κακό,	καλό,	ως	φυλακή,	μηχανή,	τάφος,	ναός,	μυστικιστικό,	

κοσμικό,	 ιδιωτικό,	 δημόσιο,	 	 προσωπικό	 ή	 ιδιοκτησία	 του	 κράτους,	 ρολόι,	 εαυτός	 κι	 ο	

κατάλογος	των	προσδιορισμών	μακρύς.	

Παράλληλα	 το	 σώμα	 και	 η	 διαχείρισή	 του	 στο	 χώρο	 της	 λογοτεχνίας	 αποτέλεσε	

προνομιακό	πεδίο	μεταβαλλόμενο	από	τις	 ιστορικές	κοινωνικές	πολιτισμικές	αλλαγές.	Το	

σώμα	 υλικό	 ή	 λογοθετικό,	 έμφυλο,	 σεξουαλικοποιημένο,	 φυλετικό,	 ικανό,	 ανίκανο	
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φυσιολογικό	ή	παρεκκλίνον,	εμπορευματοποιημένο,	πάσχον,	το	σώμα	που	καταπιέζεται	ή	

τιμωρείται,	το	ευπαθές	αλλά	και	το	ανθιστάμενο	σώμα,	το	δυνητικό	ή	το	 τροποποιήσιμο	

σώμα	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 πολυσυζητημένα	 ζητήματα	 των	 τελευταίων	 δεκαετιών	

(Παπαρούση	2012:	9).	

Είναι	 το	 χαρακτηριστικό	 πεδίο,	 ο	 τόπος,	 το	 επίκεντρο	 πάνω	 στο(ν)	 οποίο	

καταγράφεται	 ένα	 σύνολο	 ποικίλων,	 διαφορετικών	 και	 αντιφατικών	 μεταξύ	 τους	

σκέψεων	και	θεωρήσεων:	είναι	γνώριμο	και	ταυτόχρονα	ξένο·	είναι	«φυσικά	δοσμένο»	και	

ταυτόχρονα	προσλαμβάνεται	μόνο	σε	συνάρτηση	με	πολιτισμικά	και	κοινωνικά	δεδομένα·	

είναι	άρρηκτα	δεμένο	με	το	νου,	αλλά	ταυτόχρονα	η	υλικότητά	του	συχνά	αντιπαρατίθεται	

με	τις	πνευματικές	δραστηριότητες·	νομίζουμε	ότι	μας	ανήκει,	αλλά	ξέρουμε	ότι	ελέγχεται	

και	 ρυθμίζεται	 από	 μια	 πληθώρα	 κοινωνικών	 απαιτήσεων,	 πολιτισμικών	 πρακτικών,	

επιστημονικών	 λόγων	 και	 κατανομών	 ρόλων·	 το	 νιώθουμε	 ως	 ολότητα,	 αλλά	 βλέπουμε	

την	 ολότητά	 του	 να	 θρυμματίζεται	 σε	 διακριτά	 μέρη	 και	 μεμονωμένες	 λειτουργίες·	

επενδύουμε	σε	αυτό	για	να	εξασφαλίσουμε	μιαν	αποδεκτή	εικόνα	του	εαυτού	προς	τα	έξω,	

αλλά	 ταυτόχρονα	 το	 χρησιμοποιούμε	 για	 να	 δηλώσουμε	 την	 αντίθεσή	 μας	 στα	

καθιερωμένα·	 γνωρίζουμε	 τα	 όριά	 του,	 αλλά	 ανακαλύπτουμε	 ότι	 αυτά	 ανατρέπονται	 σε	

μια	 διαδρομή	 διαρκών	 προσωπικών	 αναδιατάξεων·	 νομίζουμε	 ότι	 το	 ελέγχουμε,	 αλλά	

ταυτόχρονα	γνωρίζουμε	ότι	προδίδει	τις	προσωπικές	μας	ιστορίες	και	εμπειρίες.	

Η	κοινωνική	θεωρία,1	ήδη	από	τις	αρχές	του	20ού	αιώνα,	έχει	θέσει	το	ζήτημα	του	

αδιαμφισβήτητου	 χαρακτήρα	 των	 δεδομένων,	 ιδιαίτερα	 όταν	 αυτά	 εμφανίζονται	 με	 τη	

μορφή	του	«βιολογικού»,	του	«φυσικού».	Τα	σώματα	εξετάζονται	πλέον	σε	συνάρτηση	με	

τις	εκάστοτε	κοινωνικές	και	πολιτικές	συνθήκες,	τις	 ισχύουσες	σχέσεις	εξουσίας	και	τους	

λόγους	 που	 διατυπώνονται	 για	 τη	 διατήρηση	 και	 τη	 νομιμοποίησή	 τους.	 Το	 φύλο,	 η	

κοινωνική	 τάξη,	 η	 φυλή,	 η	 εθνότητα	 καθίστανται	 πεδία	 πρόκλησης	 συγκρούσεων	 και	

ρηγματώσεων,	 η	 έννοια	 της	 διαφοράς	 παραμερίζει	 αυτήν	 της	 ομοιομορφίας	 και	 της	

ομοιογένειας,	 το	 υποκείμενο	 βγαίνει	 από	 το	 θεωρητικό	 περιθώριο,	 αναγνωρίζεται	 η	

ενεργητική	 συμμετοχή	 και	 εμπλοκή	 του,	 υπογραμμίζεται	 η	 δυνατότητα	 αυτοκαθορισμού	

του.	 Το	 ενδιαφέρον	 μετατοπίζεται	 από	 το	 σταθερό	 και	 δεδομένο	 στο	 αβέβαιο,	 ρευστό,	
                                                           
1	 Βλ.	 ενδεικτικά	 την	 αμφισβήτηση	 του	 Διαφωτιστικού	 ορθολογικού	 ενιαίου,	 σταθερού,	 αρραγούς	
υποκειμένου	από	τον	E.	Durkheim	και	την	έννοια	του	homo	duplex,	τη	φροϋδική	ψυχανάλυση,	τον	N.	Elias,	
τον	M.	Merleau-	Ponty,	και	αργότερα	τους	M.	Foucault,	P.	Bourdieu,	M.	Douglas,	τις	φεμινιστικές	θεωρίες.	
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μεταβαλλόμενο,	 με	 ασαφή	 όρια	 σώμα.	 Σχετικοποιείται	 και	 αφαιρείται	 απ’	 αυτό	 ο	

καθολικός	 και	 ουδέτερος	 χαρακτήρας	 του:	 η	 αναγνώριση	 της	 διαφορετικότητας	 από	 τη	

μια	μεριά	θέτει	το	σώμα	στο	εκάστοτε	κοινωνικό,	ιστορικό	και	πολιτισμικό	πλαίσιο,	μέσα	

σε	ταξικά,	φυλετικά	και	έμφυλα	συμφραζόμενα	και	από	την	άλλη	αποδέχεται	ότι	το	κάθε	

σώμα	βιώνεται	με	διαφορετικό	τρόπο	από	τον	κάτοχό	του.	Το	σώμα	υπάρχει	και	βιώνεται,	

συγκροτείται	 και	 ανασυγκροτείται	 μέσω	 διαρκών	 τροποποιήσεων	 και	

επαναπροσδιορισμών	 άμεσα	 συνυφασμένων	 με	 τη	 διαρκή	 αναζήτηση	 μιας	 έστω	 και	

εφήμερης	ταυτότητας.		

Όλα	 τα	 κοινωνικά	 συστήματα	 κατά	 τον	 Turner,	 καλούνται	 να	 επιλύσουν	 το	

πρόβλημα	 	 του	 σώματος	 το	 οποίο	 έχει	 τέσσερις	 διαστάσεις:	 την	 αναπαραγωγή	 του	

πληθυσμού	στο	πέρασμα	του	χρόνου,	τη	ρύθμιση	του	σώματος	στο	χώρο,	τον	περιορισμό	

του	 έσω	 σώματος	 μέσω	 πειθαρχιών	 και	 την	 αναπαράσταση	 του	 έξω	 σώματος	 στον	

κοινωνικό	χώρο.	Για	την	αντιμετώπιση	του	προβλήματος		σε	κάθε	μια	από	τις	παραπάνω	

διαστάσεις	 ο	 Turner,	 προτείνει	 αντιστοίχως	 τα	 εξής	 θεσμοποιημένα	 συστήματα:	 την	

πατριαρχία,	τη	 μέθοδο	 του	πανοπτικού,	 τον	 ασκητισμό	 και	την	εμπορευματοποίηση	(βλ.	

σχ.	Goffman	2001:	26-36,	Αλεξιάς	2006:	21-22,	Μακρυνιώτη	2004:	11-77).		

Στο	έργο	του	M.	Foucault	αναδεικνύεται	η	κεντρικότητα	του	σώματος	και	ιδιαίτερα	

της	σεξουαλικότητας	στους	κοινωνικούς	λόγους	και	πρακτικές	του	19ου	αιώνα	σε	σχέση	με	

την	εμφάνιση	νεωτερικών	κοινωνικών	οργανισμών.	Η	φουκωική	αντίληψη	ορίζει	το	σώμα	

ως	 προϊόν	 εξουσιαστικών	 σχέσεων.	 Ως	 αντικείμενο	 της	 εξουσίας	 παράγεται	 για	 να	

ελεγχθεί,	 να	 προσδιοριστεί	 και	 να	 αναπαραχθεί.	 Θέτοντας	 το	 σώμα	 στο	 επίκεντρο	 των	

πειθαρχικών	πρακτικών	ο	Foucault	αναλύει	 τον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	 «μικροφυσική	 της	

εξουσίας»	 λειτουργεί	 μέσα	 στους	 θεσμικούς	 σχηματισμούς	 της	 νεωτερικότητας	

προκειμένου	 να	 	 ελέγξει	 και	 να	 	 ρυθμίσει	 τόσο	 τα	 μεμονωμένα	 σώματα	 όσο	 και	 τον	

πληθυσμό	στο	σύνολό	του.	Το	σώμα	τοποθετείται	στο	επίκεντρο	της	πολιτικής	διαμάχης	

και	 διεκδίκησης,	 αφαιρείται	 από	 αυτό	 κάθε	 ουδέτερος	 και	 απολίτικος	 χαρακτήρας,	 και,	

καθώς	 εμπλέκεται	 σε	 σχέσεις	 εξουσίας/κυριαρχίας,	 είναι	 δυνατό	 να	 θεωρηθεί	 κοινωνικά	

μόνο	 εάν	 ανατρέξει	 κανείς	 στους	 λόγους	 περί	 σώματος	 και	 στα	 σημεία/τόπους	 που	 οι	

λόγοι	 αυτοί	 παράγουν,	 προκειμένου	 το	 σώμα	 να	 προσεγγιστεί	 και	 να	 τοποθετηθεί	 στα	

εκάστοτε	κοινωνικά	και	ιστορικά	δεδομένα.		
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Στη	θεώρηση	της	Mary	Douglas	το	σώμα	δεν	μπορεί	να	θεωρηθεί	τόπος	κοινωνικά	

ουδέτερος.	Μέσα	από	προσεγγίσεις	περί	καθαρότητας,	ρυπαρότητας	και	μόλυνσης	φέρνει	

στο	 προσκήνιο	 το	 σώμα	 ως	 σύστημα	 σημείων,	 δηλαδή	 ως	 φορέα	 και	 εκφραστή	

κοινωνικών	σημασιών	και	 συμβολισμών,	ως	«κείμενο»	το	οποίο	αντανακλά	και	εκφράζει	

τις	 αξίες,	 τις	 πεποιθήσεις	 και	 τις	 αμφισβητήσεις	 ενός	 πολιτισμού.	 Η	 «βρωμιά»και	 η	

«μόλυνση»	συνθέτουν	τη	βάση	για	τη	συγκρότηση	μεταφορών	σχετικά	με	την	οργάνωση	

και	την	αποδιοργάνωση	μιας	κοινωνίας,	την	κατάσταση	της	ύπαρξης	και	της	ανυπαρξίας,	

τη	 ζωή	 και	 το	 θάνατο.	 «Είναι	 αδύνατον	 να	 σκεφτούμε	 τη	 βρωμιά»,	 αναφέρει	 η	 Douglas,	

«έξω	 από	 τα	 συμφραζόμενα	 της	 παθογένειας·	 […]	 η	 βρωμιά	 είναι	 ύλη	 εκτός	 τόπου,	

υποπροϊόν	μιας	συστηματικής	τακτοποίησης	και	ταξινόμησης	της	 ύλης	στο	βαθμό	που	η	

τακτοποίηση	 συνεπάγεται	 την	 απόρριψη	 των	 ακατάλληλων	 στοιχείων».	 Μια	 κοινωνία	

μπορεί	να	αντιμετωπίσει	τα	σώματα	εκτός	τόπου	είτε	αγνοώντας	τα	είτε	δημιουργώντας	

ένα	πρότυπο	 πραγματικότητας	στο	 οποίο	 τα	 σώματα	 αυτά	 να	έχουν	θέση.	 Τι	 είναι	αυτό	

που	τοποθετεί	ένα	σώμα	εκτός	τόπου;	Ποια	είναι	τα	διακριτικά	του	γνωρίσματα;	Με	ποιον	

τρόπο	ερμηνεύεται	αυτή	η	παρέκκλιση	από	το	φυσιολογικό;	

Οι	 εκδοχές	 της	 φεμινιστικής	 θεωρίας	 που	 διαπλέκονται	 με	 την	 αντίστοιχη	

φουκωική	 τοποθετούν	 στον	 πυρήνα	 της	 προβληματικής	 τους	 την	 κριτική	 ανάλυση	 της	

διαλεκτικής	 σχέσης	 ανάμεσα	 στο	 «φυσιολογικό»	 και	 το	 «μη	 φυσιολογικό»	 σώμα,	

εξετάζοντάς	 τη	 σε	 σχέση	 με	 τις	 επικρατούσες	 κοινωνικές,	 οικονομικές	 και	 πολιτικές	

συνθήκες,	 τους	 κοινωνικούς	 θεσμούς	 και	 τις	 παγιωμένες	 πρακτικές,	 τους	 ποικίλους	

επιστημονικούς	λόγους	και	τεχνικές,	και	σε	σχέση	με	ένα	σύνολο	σημασιοδοτήσεων	που	σε	

καμιά	περίπτωση	δεν	είναι	φυσικά	δοσμένο.	Στο	σχήμα	αυτό	η	απόδοση	ή	η	στέρηση	αξίας	

από	 το	 σώμα	 και	 από	 συγκεκριμένα	 μέρη	 του	 εξετάζεται	 ως	 κοινωνικά	 καθορισμένη.	

Σύμφωνα	με	την	K.	Davis	κάθε	πολιτισμός	επιτελεί	μια	πράξη	διαχωρισμού	των	σωμάτων	

σε	«καλά»	και	σε	«κακά»:	όλοι	γνωρίζουν	το	«κακό»	σώμα	(λιγότερο	αρρενωπό	ή	θηλυκό	

από	ό,τι	πρέπει…)·	αντίστοιχα	όλοι	γνωρίζουν	αν	πρέπει	να	αποδώσουν	θετικά	ή	αρνητικά	

γνωρίσματα	σε	συγκεκριμένα	μέρη	του	σώματος	(στα	χέρια,	στα	μάτια,	στο	πρόσωπο,	στα	

σεξουαλικά	όργανα…).	Η	 J.	Butler	από	τη	μεριά	της,	αντλώντας	από	τη	 φουκωική	 έννοια	

του	 πειθαρχημένου	 σώματος,	 εισάγει	 τον	 όρο	 επιτελεστικότητα	 (performativity)	 για	 να	

εξηγήσει	πώς	η	ανάπτυξη	του	σώματος	μέσω	κινήσεων,	ενεργημάτων,	χειρονομιών,	ειδικά	
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σε	 σχέση	 με	 την	 έμφυλη	 σεξουαλικότητα,	 συντελείται	 μέσα	 από	 μια	 διαδικασία	

επανάληψης,	 μια	 παραγωγή	 ταυτότητας	 μέσα	 στο	 λόγο,	 η	 οποία	 είναι	 ταυτόχρονα	

περιορισμένη	 από	 κοινωνικές	 και	 πολιτισμικές	 κανονικότητες	 και	 ανοιχτή	 σε	 νέες	

εναλλακτικές	 επανασημασιοδοτήσεις.	 Στο	 έργο	 της	 υπογραμμίζεται	 ο	 αβέβαιος	

χαρακτήρας	 όλων	 των	 σωμάτων,	 καθώς	 δίνεται	 έμφαση	 στο	 «καταστατικό	 εξωτερικό»	

(constitutive	outside)	από	το	οποίο	όλα	τα	σώματα	είναι	απομονωμένα	και	παρ’	όλα	αυτά	

εξαρτημένα.	 Με	 την	 ανάλυση	 αυτή,	 το	 φως	 δεν	 πέφτει	 μόνο	 στα	 σώματα	 που	 είναι	

περιθωριοποιημένα	 λόγω	 φύλου,	 σεξουαλικότητας,	 χρώματος,	 ηλικίας	 αλλά	 και	 στις	

διαδικασίες	διάρθρωσης	και	αποδιάρθρωσης	της	σωματικής	κανονικότητας.	Απαντώντας	

στην	 κριτική	 ότι	 το	 σώμα	 εκλαμβάνεται	 αποκλειστικά	 ως	 αδιαφοροποίητη	 επιφάνεια	

εγγραφής,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 παραμελείται	 το	 υλικό,	 καθημερινό	 βιωμένο	 σώμα	 που	

αποτελείται	 από	 όργανα,	 συναισθήματα,	 επιθυμίες,	 τονίζει	 ότι,	 χωρίς	 να	 αρνείται	 την	

υλική	 του	 υπόσταση,	 το	 κατανοεί	 διαμεσολαβούμενο	 από	 τα	 συμφραζόμενα	 μέσα	 στα	

οποία	αυτό	τοποθετείται.	Δεν	είναι	οι	μορφές	υλικοποίησης	του	σώματος	αλλά	το	ίδιο	το	

υλικό	 που	 απασχολεί	 τη	 δική	 της	 φεμινιστική	 προοπτική	 και	 μέσω	 των	 συμφερόντων	

συγκεκριμένων	κατασκευών	του	ορίζει	το	σώμα	ως	τόπο	πολιτικής	διαμάχης.	

Η	 θεωρητική	 προσέγγιση	 του	 σώματος	 στο	 επίκεντρο	 της	 οποίας	 βρίσκεται	 η	

έννοια	 της	 σωματοποίησης	 αναγνωρίζει	 την	 ανθρώπινη	 σωματικότητα	 ως	 βιοκοινωνική	

οντότητα	 και	 υπογραμμίζει	 την	 αναλυτική	 σημασία	 που	 έχει	 η	 διάκριση	 ανάμεσα	 σε	 ένα	

ορισμένο	στάδιο	ανάπτυξης	του	ανθρώπινου	σώματος	και	τις	τροποποιητικές	επιδράσεις	

που	είναι	δυνατόν	να	ασκήσουν	σ’	αυτό	κοινωνικοί	και	πολιτισμικοί	παράγοντες	μέσα	στο	

χρόνο.	 Ο	 όρος	 σωματοποίηση	 αποτελεί	 μετάφραση	 του	 αγγλικού	 όρου	 embodiment.	

Εναλλακτικά	 υπάρχει	 και	 ο	 όρος	 somatization,	 ο	 οποίος	 απόλυτα	 εννοιολογικά	

μεταφράζεται	 ως	 σωματοποίηση.	 Στην	 κοινωνιολογία	 του	 σώματος	 	 κυριαρχεί	 ο	 όρος	

embodiment	 και	 η	 μετάφρασή	 του	 με	 τον	 όρο	 σωματοποίηση,	 ο	 οποίος	 χρησιμοποιείται	

στο	 πλαίσιο	 μιας	 φαινομενολογικής	 προοπτικής	 που	 επιχειρεί	 να	 αναδείξει	 το	 ρόλο	 που	

ενεργά	 και	 δυναμικά	 διαδραματίζει	 το	 σώμα	 ως	 «βιωμένο	 σώμα»	 στη	 συγκρότηση	 της	

κοινωνίας.	Το	σώμα	δεν	αποτελεί	ένα	αντικείμενο,	ένα	παθητικό	παράγωγο	της	κοινωνίας,	

αλλά	 συμμετέχει	 ενεργά	 στη	 διαμόρφωση	 της.	 Έτσι	 αντί	 του	 όρου	 «ενσωματώνω»,	 που	

είναι	παθητικός	χρησιμοποιείται	ο	όρος	σωματοποίηση	για	να	δηλώσει	αυτή	τη	διαλεκτική	
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σχέση	 μεταξύ	 του	 υποκειμένου	 εν	 σώματι	 και	 κοινωνίας.	 Το	 σώμα	 εκφράζει	 όχι	 μια	

κατάσταση	αλλά	μια	δυνατότητα,	μια	ενδεχομενικότητα	η	οποία	σαφέστατα	συνδέεται	με	

σχέσεις	εξουσίας	και	πρακτικές	πειθάρχησης	τις	οποίες	εκφράζει,	αναπαράγει	από	τη	μια	

και	αντιστοίχως	προσπαθεί	να	εναντιωθεί		από	την	άλλη,	βρίσκοντας	διεξόδους	διαφυγής,	

προβάλλοντας	 αντιστάσεις,	 ακολουθώντας	 εναλλακτικές	 επιλογές	 υπερβαίνοντας	 τις	

κοινωνικές	 επιταγές.	 Έτσι	 αναδεικνύεται	 ο	 ιστορικά,	 πολιτισμικά,	 κοινωνικά	 διαρκώς	

μεταβαλλόμενος	χαρακτήρας	του	και	αναδεικνύεται	η	αβέβαιη	και	ασαφής	διάστασή	του,	

η	 διαρκής	 (επανα)σημασιολόγησή	 του	 και	 η	 τοποθέτησή	 του	 στα	 κοινωνικά	

συμφραζόμενα.	Υπό	αυτό	το	πρίσμα	δεν	υπάρχει	ένα	καθεστώς	αλήθειας	που	προσδιορίζει	

το	 ενσώματο	 υποκείμενο.	 Το	 σώμα	 ορίζει	 και	 ορίζεται,	 αποτελεί	 τόσο	 δημιούργημα	 και	

δημιουργό	 ποικίλων	 λόγων	 και	 πρακτικών,	 όσο	 και	 υλική	 οντότητα,	 πηγή	 βιωμένων	

εμπειριών	 και	 συναισθημάτων,	 τόπο	 επιθυμιών	 και	 διαμεσολάβησης	 κοινωνικών	

προσδοκιών.	 Το	 διακύβευμα	 τόσο	 σε	 θεωρητικό	 όσο	 και	 σε	 πρακτικό	 επίπεδο	 είναι	 η	

διαφύλαξη	 ενός	 χώρου	 ελευθερίας	 κα	 αυτονομίας,	 όπου	 το	 σώμα	 των	 νεωτερικών	

υποκειμένων	 σε	 πείσμα	 των	 συνθηκών	 να	 μπορούν	 να	 επινοούν	 και	 να	 ακολουθούν	

μορφές	 δράσεις	 και	 αντιδράσεις,	 που	 δεν	 απαγορεύονται	 ή	 προβλέπονται	 από	 τα	

κοινωνικά	 και	 πολιτιστικά	 συμφραζόμενα.	 Αυτή	 η	 οπτική	 περί	 σώματος	 υιοθετείται	 και	

από	 την	 παρούσα	 εργασία	 με	 σκοπό	 να	 προβληματοποιήσει	 και	 να	 αναδείξει	 την	

κατασκευή,	 διαχείριση	 και	 πρόσληψη	 του	 ενσώματου	 υποκειμένου,	 με	 όρους	

διυποκειμενικούς	και	κοινωνικούς	στα	εξεταζόμενα	διηγήματα.	

Βάσει	της	συγκεκριμένης	προοπτικής	θεματοποιείται	από	τη	μεριά	μας	ο	τρόπος	με	

τον	 οποίο	 προβληματοποιούνται	 στο	 βιζυήνιο	 έργο	 οι	 κυρίαρχοι	 προσανατολισμοί	 περί	

σώματος,	 τα	 κοινωνικά,	 πολιτικά	 και	 πολιτισμικά	 κανονιστικά	 πρότυπα	 και	 ρυθμιστικά	

ιδανικά,	οι	μαζικές	απεικονίσεις	του	σώματος	και	οι	δεσμεύσεις	που	αυτές	επιβάλλουν,	οι	

διαδικασίες	με	 τις	 οποίες	 οικοδομούνται	τα	 φυσιολογικά	 και	 τα	 παρεκκλίνοντα	σώματα,	

τα	 επιχειρήματα	 που	 υιοθετούνται	 προκειμένου	 να	 αιτιολογηθούν	 ποικίλες	 πρακτικές	

παρέμβασης	 και	 ρύθμισης	 αλλά	 και	 παρατήρησης,	 καταγραφής	 και	 αξιολόγησης	 των	

σωμάτων.	

Το	 σώμα	 παρουσιάζεται	 στις	 αντιφατικές	 του	 διαστάσεις,	 όχι	 στατικό,	 ενιαίο	 και	

δεδομένο,	αλλά	αντίθετα	μεταβαλλόμενο	και	ενδεχομενικό.	Σώματα	με	ασαφή	και	αβέβαιη	
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διάσταση,	 σημασιοδοτημένα	 ιστορικά,	 κοινωνικά	 και	 πολιτισμικά,	 τοποθετημένα	

κοινωνικά,	 αξιολογημένα	 και	 ιεραρχημένα,	 αλλά	 ταυτόχρονα	 και	 εναντιωνόμενα	 στις	

κοινωνικές	 επιταγές,	 συγκρουσιακά	 και	 αποσταθεροποιητικά	 των	 προσδοκιών	

πειθάρχησής	 τους,	 των	 αναμενόμενων	 γι’	 αυτά	 κανονικοτήτων.	 Σώματα,	 τελικά,	

δημιουργήματα	 διαφορετικών	 λόγων	 και	 πρακτικών	 και	 συνάμα	 πηγές	 βιωμένων	

εμπειριών	 και	 συναισθημάτων,	 τόποι	 επιθυμιών	 και	 διαμεσολάβησης	

αλληλοσυγκρουόμενων	απαιτήσεων.		

Πέρα	από	τις	όποιες	δεδομένες	στερεοτυπικές	προσεγγίσεις,	ο	Βιζυηνός	διεμβολίζει	

και	 αποσταθεροποιεί	 την	 	 έμφυλη	 	 ενσώματη,	 ταυτοτική	 σταθερότητα	 δημιουργώντας	

περιθώρια	κριτικής	και	αμφισβήτησης	ουσιοκρατικών	προσλήψεων	της	συγκρότησης	των	

υποκειμένων.	Το	έργο	του	παρέχει	τη		δυνατότητα	πολλαπλών	αναγνώσεων	πέρα	από	τις	

στερεοτυπικές	 και	 κανονιστικές	 ερμηνείες	 του	 τρόπου	 συγκρότησης	 της	 ταυτότητας,	

έμφυλης	της	εθνικής,	της	θρησκευτικής.	

Η	 ταυτότητα	στο	έργο	 του	Βιζυηνού,	δεν	αποτελεί	 μια	 δοσμένη	 φυσική	 	σταθερά,	

τουναντίον	 αποτελεί	 μια	 μεταβλητή,	 μια	 κατασκευή	 που	 θα	 πρέπει	 να	 τοποθετείται	 στα	

αντίστοιχα	 κοινωνικά,	 ιδεολογικά,	 πολιτισμικά	 συμφραζόμενά	 του.	 Αν	 και	 δομεί	 το	 έργο	

του	 στη	 βάση	 ενός	 δυαδικού	 αντιθετικού,	 συστήματος,	 άνδρας	 -	 γυναίκα,	 ύλη	 -	 πνεύμα,	

σώμα	–	ψυχή	κτλ.,	εντούτοις		δια	αυτού	και	μέσω	αυτού	καταφέρνει	να	ανατρέψει	πάγιες	

αντιλήψεις	περί	συγκρότησης		υποκειμένων.	Ό,τι	θεωρείται	προνομιακός	τόπος	γυναικών	

και	 ανδρών	 δεν	 είναι	 αποτέλεσμα	 φυσικών	 αιτιών	 αλλά	 πολιτισμικών	 και	 κοινωνικών	

επιβολών.	Το	σώμα	ως	το	απόλυτο	τεκμήριο	τοποθέτησης	στη	μια	ή	την	άλλη	πλευρά	της	

έμφυλης	 διχοτομίας	 	 υπονομεύεται	 μέσα	 από	 σώματα	 και	 συμπεριφορές	 που	 δεν	

συνάδουν	 με	 τις	 κοινωνικές	 νόρμες.	 Στο	 έργο	 του	 παρελαύνουν	 σώματα	 	 ασχημάτιστα,	

απροσδιόριστα	 μη	 ανήκοντα	 ακριβώς	 στη	 μια	 ή	 την	 άλλη	 πλευρά,	 σώματα	 πάσχοντα,	

γυναίκες	φαλλικές,	άνδρες	θηλυπρεπείς	αντιστροφές	ρόλων...	Καταφέρνει	έτσι	να	σπάσει	

κρατούσες	αντιλήψεις,	να	δημιουργήσει	ένα	καινούργιο	χώρο,	ενδιάμεσο	ρευστό	και	κει	να	

τοποθετήσει	 τους	 ήρωές	 του.	 Κι	 όλα	 αυτά	 στα	 τέλη	 του	 19ου	 αι.,	 όταν	 οι	 όποιες	

προσπάθειες	ερμηνείας	 τίθενται	υπό	το	πρίσμα	 ακραιφνούς	αντικειμενικής	φυσικότητας	

και	 βιολογικού	 ντετερμινισμού.	 Στο	 έργο	 του	 Βιζυηνού	 μπορεί	 να	 εντοπιστούν	 όλες	 οι	

θεωρητικές	αναζητήσεις	μετατοπίσεις	της	φεμινιστικής	προσέγγισης:	Από	τη	γυναίκα	στο	
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φύλο	ως	ερμηνευτική	και	αναλυτική	κατηγορία	και	από	το	φύλο	στο	σώμα.	Και	ο	ίδιος	ο	

Βιζυηνός	αποτελεί	το	αποκορύφωμα	αυτού	του	ενδιάμεσου,	του	μεταξύ.	Συμπυκνώνει	σε	

προσωπικό	 επίπεδο	 όλα	 όσα	 ενυπάρχουν	 στο	 έργο	 του.	 Πολλαπλές	 αντιφάσεις	 κα	

αντιθέσεις,	διαρκής	αναζήτηση	ταυτότητας,	διαρκείς	πλάνες	και	διαψεύσεις... 

Πράγματι	 ο	 Βιζυηνός,	 είναι	 μια	 από	 τις	 σπάνιες	 κατηγορίες,	 που	 θα	 έπαιρναν	

αβασάνιστα	 τον	 τίτλο	 της	 ειδικής	 και	 ξεχωριστής	 περίπτωσης.	 Στα	 περισσότερα	 από	 τα	

πενήντα	 λήμματα-μελετήματα	 της	 ζωής	 και	 του	 έργου	 του,	 χαρακτηρισμοί	 όπως	

ιδιαιτερότητα,	 μοναχικότητα,	 καθώς	 και	 επιθετικοί	 προσδιορισμοί,	 όπως	

παραγνωρισμένος2,	 μοιραίος,	 άτυχος,	 τραγικός	 εμφανίζονται	 κατά	 συρροή	 και	 φαίνεται	

στατιστικά	 τουλάχιστο	 να	 καταγράφουν	 την	 προσωπική	 του	 ζωή	 και	 φωτίζουν	 το	

ποικιλόμορφο	 και	 πολυδιαστατικό	 επιστημονικό,	 συγγραφικό	 και	 λογοτεχνικό	 του	 έργο.	

Δεν	είναι	τυχαίο	λοιπόν	πέρα	από	τις	όποιες	υπερβολές	ή	απλουστεύσεις	που	συνοδεύουν	

ένα	συγγραφέα,	καθώς	ο	χρόνος	αμβλύνει	τη	μνήμη	και	εκτρέφει	την	φαντασία,	ότι	όλοι	οι	

μελετητές	 του	 στέκονται	 στις	 δυσκολίες	 της	 προσωπικής	 του	 ζωής	 του,	 με	 τη	 μοιραία	

κατάληξη	 στο	 Δρομοκαϊτειο	 Ψυχιατρείο	 και	 το	 τραγικό	 του	 τέλος.3	 Εξάλλου	 το 

«μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου»  δεν είναι στιχάκι, είναι ομολογία 

ζωής (Παπαγιώργης	2004:	2140).		

                                                           
2 Τα	 τελευταία	 χρόνια,	 ιδιαίτερα	 μετά	 το	 1996	 (έτος	 Βιζυηνού	 για	 τα	 100	 χρόνια	 από	 το	 θάνατό	 του)	
παρατηρείται	επαναπροσέγγιση	και	πολλαπλή	ενασχόληση	με	το	έργο	και	τη	ζωή	του	Βιζυηνού.	Θεατρικές	
παραστάσεις	 πρωτοποριακές,	 βασισμένες	 στα	 διηγήματά	 του	 συμπλεκόμενες	 με	 τη	 ζωή	 του,	
κινηματογραφικές	ταινίες,	μελέτες,	μυθιστορήματα	που	επικοινωνούν	και	διαλέγονται	με	το	συγγραφέα	και	
το	έργο	του,	προσφέρουν	τη	δυνατότητα	για	πολλαπλές	αναγνώσεις	του	συγγραφικού	έργου	του	Βιζυηνού,	
ο	οποίος	υποτιμήθηκε	και	χλευάστηκε	εντόνως	από	την	λογοτεχνική	κριτική	εν	ζωή.	

Ενδεικτικά	 αναφέρουμε:	 	 Παπαγιώργης	 Κωστής,	 Τα	 γελαστά	 ζώα,	 Καστανιώτης,	 Αθήνα,	 2004,	 Φάις	
Μισέλ,	Ελληνική	αϋπνία,	Πατάκης,	Αθήνα,	2004,	 	Παπαχρήστος	 	Δημήτρης,	Βίοι	Αγίων,	Γεώργιος	Βιζυηνός,	Ο	
Τρυφερόκαρδος	κύριος	Γ.Β.,	Ηλέκτρα	Αθήνα,	2005,	Δούκα	Μάρω,	Η	Μάρω	Δούκα	διαβάζει	Βιζυηνό,	Ελληνικά	
Γράμματα,	2005,	Τζερμιάς	Κωστής,	Ποίος	ήτον	ο	φονεύς	του	Βιζυηνού,	Ελληνικά	Γράμματα,	2001.	Παράλληλα	
αρκετές	 θεατρικές	 παραστάσεις	 επικαιροποιούν	 ακόμη	 περισσότερο	 το	 έργο	 του	 Βιζυηνού:	 Το	 Θέατρο	
Τέχνης	 ,	 Εθνικό	 θέατρο,	 Θέατρο	Εμπρός,	ΚΘΒΕ	κτλ.	ασχολήθηκαν	 με	 την	θεατρική	 απόδοση	 των	έργων	του	
Βιζυηνού	και	μάλιστα	με	μεγάλη	επιτυχία.	Πρόσφατα	η		θεατρική	ομάδα	του	Σαχίνη	«Όχι	παίζουμε»,ανέβασε	
σε	εναλλακτικούς	χώρους	δηλαδή	μη	αμιγώς	θεατρικούς,	και	χώρους	που	έδρασε	ο	Βιζυηνός,	όπως	το	Ωδείο	
Αθηνών,	το	διήγημά	του	«Μοσκώβ	Σελήμ»	και	απέσπασε	πολύ	θετικές	κριτικές.	 	Τέλος	η	κινηματογραφική	
ταινία	σε	σκηνοθεσία	Παπαστάθη	Λάκη,	«Το	μόνον	της	ζωής	του	Ταξείδιον»	απέσπασε	αρκετά	βραβεία	στο	
Φεστιβάλ	της	Θεσ/κης		και	προβλήθηκε	και	στο	εξωτερικό. 
3 http:/www.usersauth.gr/~akarakit/bizyenos.doc	
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Ο	 Βιζυηνός	 κινείται	 στο	 μεταίχμιο...	 Είναι ο συγγραφέας του μεταξύ, της 

διάζευξης και	 σύζευξης ταυτόχρονα.	 Μεταξύ	 του	 ή	 και	 του	 και4.	 Εκπρόσωπος	 του	

ενδιάμεσου,	 του	 ενδεχομένως,	 του	 ρευστού…	 Και	 υπό	 αυτούς	 τους	 χαρακτηρισμούς	 το	

έργο	 του	 αφήνει	 	 πολλά	 κενά	 	 ερμηνείας.	 Εξάλλου	 η	 ανάγνωση	 ενός	 έργου	 δεν	 είναι	 μια	

ευθύγραμμη	 κίνηση,	 δεν	 είναι	 απλώς	 μια	 συσσωρευτική	 διαδικασία	 αλλά	 δυναμική,	 μια	

σύνθετη	 κίνηση	 μέσα	 στο	 χρόνο.	 Κάθε	 πρόταση	 ανοίγει	 έναν	 ορίζοντα,	 ο	 οποίος	

επιβεβαιώνεται,	 αμφισβητείται	 ή	 υπονομεύεται	 από	 την	 επόμενη	 πρόταση,	 την	 επόμενη	

στιγμή,	την	επόμενη	εποχή.	Η	ρευστότητα	είναι	μέρος	του	χαρακτήρα	του	ίδιου	του	έργου,	

καθώς	 η	 ερμηνεία	 του	 εξαρτάται	 από	 τις	 εξωτερικές	 συνθήκες,	 διαμορφώνεται	 και	

περιορίζεται	από	την	ιστορική	σχετικότητα.		

Στο	έργο	του	Βιζυηνού	κάθε	προσπάθεια	να	οριστεί	επακριβώς	και	να	οριοθετηθεί	

το	 υποκείμενο	 αποτυγχάνει.	 Το	 ίδιο	 το	 υποκείμενο	 αποκεντρώνει	 το	 κέντρο	 του	 και	

αποκεντρώνεται,	δημιουργώντας	φυγόκεντρες	πορείες	σε	μια	προσπάθεια	έτσι	όπως	έχει	

ευφυώς	 προσδιοριστεί	 από	 την	 Μπάτλερ,	 διαρκούς	 επανατοποθέτησης	 και	

αναπροσανατολισμού,	 αναζήτησης	 ενός	 αποσταθεροποιημένου	 κέντρου-	 άκεντρου.	

Κινείται	διαρκώς	σε	μια	κατάσταση	έμφυλης	κοινωνικής	και	πολιτισμικής	υβριδικότητας,	

σε	 ένα	 κόμβο	 σε	 μια	 διασταύρωση	 ρευστότητας	 και	 διαρκούς	 αβεβαιότητας,	 πλάνης	 και	

πολλαπλής	 πραγματικότητας.	 Ο	 Βιζυηνός	 ως	 Τουρκομερίτης	 ενσάρκωσε	 τόσο	 σε	

προσωπικό	όσο	και		σε	πεζογραφικό		επίπεδο	αυτή	την	ρευστότητα	(Barbeito	1995,		299	-

32).	Η	αθηναϊκή	κριτική	δεν	αντιμετώπισε	σκωπτικά	μόνο	το	ποιητικό	του	έργο	αλλά	και	

τον	 ίδιο.	 Εμπάθεια	 και	 ζήλεια	 δείχνει	 καθαρά	 ένα	 	 βίαιο	 άρθρο	 στο	 Μη	 Χάνεσαι	 των	

αθηναϊκών	κύκλων.	

Στο	 έργο	 του	 Βιζυηνού	 θεωρούμε	 ότι	 οι	 όποιες	 απόπειρες	 ουσιοκρατικών	

εννοιολογήσεων	 βρίσκονται	 υπό	 συνεχή	 διακινδύνευση.	 Οι	 σταθερές	 των	 έμφυλων	

                                                           
4	Το	μοτίβο	της	διπλής	πραγματικότητας	όπως	το	ονομάζει	ο	Αθανασόπουλος	χαρακτηρίζει	όχι	μόνο	το	έργο	
του	αλλά	και	την	ίδια	τη	ζωή	του.	Τουρκομερίτης	με	σπουδές	 	κι	αναγνώριση	στην	Εσπερία	προσπαθεί	επί	
ματαίω	να	ενταχθεί	στο	λογοτεχνικό	γίνεσθαι	της	Αθήνας.	Επιδιώκει	να	επιβάλλει	το	ποιητικό	του	τάλαντο	
κι	 αναγνωρίζεται	 κυρίως	 ως	 πεζογράφος.	 Πρώιμα	 απορριφθείς,	 όψιμα	 αναγνωρισθείς.	 «Κοσμοπολίτης	 κι	
Αποσυνάγωγος»	 κατά	 την	 έκφραση	 του	 Τζιόβα.	 Τζιόβας,	 Δημήτριος, «Ἡ	 μελαγχολία	 τοῦ	 Μοσκὼβ	 Σελήμ»,	
στο:	 Πρακτικὰ	 Διεθνοῦς	 Συνεδρίου,	 Γεώργιος	 Βιζυηνός,	 Κομοτηνή,	 1998,	 σσ.	 94-101,	 Τζιόβας,	 Δημήτριος, 
«Μεταξὺ	Ἀνατολῆς	καὶ	Δύσεως:	Α.	Ρ.	Ραγκαβῆς	καὶ	Γ.	Βιζυηνός»,	στο:	Πρακτικὰ	τοῦ	Α'	Εὐρωπαϊκοῦ	Συνεδρίου	
Νεοελληνικῶν	Σπουδῶν.	[Τόμοι	Α'	καὶ	Β'],	Ὁ	Ἑλληνικὸς	Κόσμος	ἀνάμεσα	στὴν	Ἀνατολὴ	καὶ	τὴ	Δύση	1453-1981,	
Τόμος	Α',	Βερολίνο,	1999,	σσ.	105-116,	Τζιόβας,	Δημήτριος, «Ἕνας	ἀποσυναγωγὸς	τοῦ	περασμένου	αἰώνα»,	
Τὸ	Βῆμα	τῆς	Κυριακῆς,	30/04/1995,	σ.	10.	
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κατασκευών,	 από	 «αντικειμενικές»	 και	 «ουδέτερες»	 μονάδες	 ανάλυσης,	

μετασχηματίζονται	 σε	 διαπραγματεύσιμα	 προϊόντα	 αφηγημάτων	 που	 διαρρηγνύουν	 τις	

κυρίαρχες	 αφηγήσεις,	 οι	 οποίες	 είναι	 και	 ισχυροί	 φορείς	 εξουσίας	 και,	 επιπλέον,	

συνδέονται	 σε	 ταυτοποιήσεις	 αποταύτισης,	 σε	 διαρκείς	 ρηγματώσεις	 των	 δοσμένων	

σχημάτων.	 Ένας	 από	 τους	 τόπους	 όπου	 συνδέονται	 με	 φορτισμένο	 τρόπο	 είναι	 το	 ίδιο	 το	

βιολογικό	θηλυκό	σώμα.		

Αντίτρεχα	 ποτάμια	 συγκρότησαν	 τη	 ζωή	 του	 και	 το	 έργο	 του.	 Αντιφάσεις,	

συγκρουσεις,		διαρκείς	αμφιταλαντευσεις,	διαλεκτική	της	σύζευξης	και	της	διάζευξης.	Αυτη	

η	ρευστότητα,	η	ζωή	στο	όριο,	είναι	που	σηματοδοτεί	και	την	ιδιαίτερη	παρουσία	του	στο	

χώρο	 των	 γραμμάτων.	 Μεταιχμιακός	 εγκαθίσταται-τοποθετείται	 στο	 δικό	 του	

διασυνοριακό	έμφυλο,	εθνικό,	πολιτισμικό	και	κοινωνικο	στερεόν	Rio	Grande,	ανοίγοντας	

περάσματα	 άλλοτε	 εμφανή	 και	 άλλοτε	 δυσδιάκριτα	 στους	 συμπαγεις	 όγκους	 έμφυλων	

ταξινομιών,	εθνικών	κατηγοριοποιήσεων,	κοινωνικών	οριοθετήσεων.		

Υιοθετήθηκε	 σ’	 αυτή	 την	 	 απόπειρα-δοκιμή,	 η	 	 έμφυλη	 ανάγνωση,	 το	 ενσώματο	

βλέμμα	 στον	 κόσμο	 του	 συγγραφέα	 ως	 προς	 την	 κατασκευή,	 θέαση	 και	 πρόσληψη	 	 των	

όψεων,	 αναπαραστάσεων	 της	 ταυτοτικής	 συγκρότησης	 του	 υποκειμένου.	 Βλέμμα	 και	

κείμενο	συναντώνται	διαρκώς	υπο	νέο	πρίσμα	ωθώντας	σε	αναδιπλώσεις	και	εκδιπλώσεις	

νοημάτων	και	αναγνώσεων	συσχετιζόμενες	με	χώρο,	χρόνο,	εμπειρία,	διάθεση.	Εξάλλου,	η	

παρουσίαση	 ξανά	 (αναπαράσταση)	 μιας	 κειμενικής	 πραγματικότητας,	 οριοθετεί,	

κατατασει	 και	 αναδιατάσσει	 όψεις	 αυτης	 της	 πραγματικότητας.	 Ο	 τρόπος	 συνάρθρωσης	

και	 άρθρωσης	 των	 εκδοχών	 της	 έμφυλης	 κατασκευής	 αναπαρίσταται	 μέσω	 πολλών	

εσωκειμενικών	και	όχι	μόνο	βλεμμάτων.	Η	απόκτηση	και	χρήση	ταυτότητας	αν	και	δίνεται	

μέσα	 από	 τις	 αξιακές	 εκδοχές	 του	 κυρίαρχου	 ανδρικού	 κανονιστικού	 λόγου,	 εντούτοις	

μορφοποιείται	 διαρκώς	 και	 από	 σταθερή	 αμετάβλητη	 και	 φυσική,	 αποφυσικοποιείται	

στην	 περίπτωση	 της	 γιαγιάς	 ,	 του	 παππού	 του	 Σελήμ	 ,	 της	 Μάσιγγας......Τίθεται	 υπό	

διακινδύνευση	 	 μετασχηματίζοντας	 έτσι	 το	 οριστικό,	 	 σε	 ένα	 εκκρεμές	 έμφυλης	

απροσδιοριστίας,	 	 σε	 ένα	 εσαεί	 παιχνίδι	 	 ταυτισης	 και	 αποταύτισης	 ώστε	 κυρίαρχες	

εξουσιαστικές	 αφηγήσεις	 έμφυλων	 κατασκευών	 να	 ρηγματώνονται	

αποσταθεροποιούμενες.	Η	συγκρότηση	υποκειμένου	πολυπαραγοντική:	φύλο,	τάξη,	έθνος,	

αφηγήματα	που	δημιουργούν	σταθερες	και	αξονες	αναφοράς	του,	στο	έργο	του	Βιζυηνού	
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ανατρέπονται.	 Τούρκος,	 γίνεται	 ή	 προσπαθεί	 	 να	 γίνει	 	 Ρώσος,	 ενώ	 Έλληνας	 γράφει	 την	

ιστορία	 του,	 χαρακτήρες	 κινούμενοι	 στο	 μεταξύ,	 έτσι	 ώστε	 η	 ταύτιση	 ποτέ	 δεν	 είναι	

αρκετή,	πάντα	κάτι	υπολείπεται.	Πρόκειται	για	μια	μια	προσπάθεια	εν	εξελίξει	δοσμένη	σε	

χώρους	υβριδικούς,	ασυνεχείς,	αμφίσημους	ή	καλύτερα	πολύσημους.	

Κι	 αυτό	 εγγράφεται	 στην	 ιδιαιτερότητα	 του	 Βιζυηνού.	 Τοποθετεί	 τους	 ήρωες	 του	

ένας	 τουρκομερίτης,	 στο	 εθνικό	 και	 έμφυλο	 σύνορο.	 Το	 έργο	 του	 επίκαιρο	 σήμερα	 όσο	

ποτέ	μια	και	τα	όρια	επαναπροσδιορίζονται,	κυρίαρχα	εθνικιστικά	ταυτοτικά	αφηγήματα	

καθορίζουν	 μεταναστατευτικές	 πολιτικές	 και	 περιστέλλουν	 	 δικαιώματα,	 ενώ	 το	

υποκείμενο	 ως	 άλλος	 μετανάστης	 «λάθρα»	 προσπαθεί	 να	 βρεί	 χώρους	 οικείωσης	 και	

ένταξης	σε	ένα	καθεστώς	διαρκών	αποκλεισμών	και	ετερονομίας.		

				 Στο	έργο	 του	φαίνεται	 να	πριμοδοτείται	κυρίως	το	 θηλυκό	 έναντι	 του	 αρσενικού.	

Αν	 και	 	 τοποθετείται	 σε	 πλαίσια	 αμιγώς	 πατριαρχικά,	 εντούτοις	 δυναμιτίζεται	 αυτή	 η	

αυστηρή	 ιεραρχία,	 με	 τον	 τρόπο	 που	 στήνονται	 οι	 εκδοχές	 της	 γυναικείας	

υποκειμενικότητας.	Υπόγειες	κινήσεις	ή	εμφανείς	υπονομεύουν	διχοτομικές	σταθερότητες,	

οι	διασυνοριακές	εκφορές	απορρυθμίζουν	φυσικοποιημένους	δυισμούς.	Αν	και	η	γυναίκα	

παραμένει	στο	φύλο	 της,	παραμένει	γυναίκα,	εν	 τούτοις	 στο	 τέλος	 της	 πρότασης	 πολλές	

φορές	τίθεται	ερωτηματικό	κι	όχι	οριστική	τελεία.	

Η	 άρση	 ή	 η	 προβληματοποίηση	 του	 αυτονόητου	 επιβάλλει	 μια	 νέα	 θέαση	 σε	 ό,τι	

αμιγώς	μπορεί	να	θεωρηθεί	ανδρική	ή	γυναικεία	ταυτότητα.	Στο	συγκεκριμένα	διηγήματα	

αυτό	είναι	εμφανές.	Ο	Γιωργής	στο	«Αμάρτημα»	ασχολείται	με	«γυναικείες	δουλειές»	εντός	

της	 εκκλησίας	 και	 η	 μητέρα	 	 αντίστοιχα	 μετά	 το	 θάνατο	 του	 πατέρα	 	 ακόμη	 πιο	 έντονα	

υιοθετεί	και	ενσωματώνει	και	τις	δύο	πολιτισμικά	επιβαλλόμενες	κοινωνικά	ταυτότητες.	Ο	

παππούς	αγνοεί	 το	φύλο	του	 και	 ο	Μοσκώβ,	υφίσταται	πολλές	βίαιες	παρεμβάσεις	 στην	

διαμόρφωση	της	ταυτότητάς	του.	

Η	 γυναίκα	 και	 εδώ	 είναι	 συνδεδεμένη	 με	 την	 οικογενειακή	 ζωή,	 στην	 σφαίρα	 του	

ιδιωτικού,	 ενασχολούμενη	 με	 την	 ανατροφή	 των	 παιδιών,	 στοιχείο	 απορρέον	 από	 την	

κυρίαρχη	 αντίληψη	 περί	 φυσικότητας	 του	 αντίστοιχου	 ρόλου	 ως	 προέκταση	 της	

αναπαραγωγικής	διαδικασίας.	Ο	οικογενειακός	τόπος	όμως	ενίοτε	αποτελεί	και	το	 	χώρο	

όχι	 μόνο	 της	 γυναικείας	 αδυναμίας	 αλλά	 και	 της	 γυναικείας	 εξουσίας.	 Είναι	 ένας	 χώρος	

γεμάτος	αντιφάσεις	ως	προς	τις	έμφυλες	διαφοροποιήσεις	και	απαξιώσεις.	Επενδύεται	με	
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λιγότερο	 κύρος,	 εγκλωβίζει	 	 την	 γυναίκα	 σε	 μια	 δραστηριότητα	 εντός	 του	 οίκου,	 σε	

αντίστιξη	 	 με	 την	 πηγή	 εξουσίας	 του	 	 άνδρα	 (εκτός	 του	 οίκου),	 πηγή	 που	 είναι	

απαγορευτική	για	την	γυναίκα,	εκτός	από	ελάχιστες	περιπτώσεις	π.χ	γάμοι,	γιορτές		κτλ.	Η	

απομάκρυνση	 ενισχύεται	και	επενδύεται	 ιδεολογικά,	συμβολικά,	θεσμικά.	Η	κοινή	 γνώμη	

λειτουργεί	 ως	 καταλύτης	 και	 ως	 διαμεσολαβητής	 μεταξύ	 ιδιωτικής	 και	 δημόσιας	

διαφωνίας.	

Ο	κοινωνικός	έλεγχος	είναι	διαρκής,	καθορίζοντας		τις	πράξεις		και	αντιλήψεις	των	

υποκειμένων	 μέσα	 από	 μια	 έμφυλη	 και	 συντηρούμενη	 ανισωτική	 οπτική.	 Άνδρες	 και	

γυναίκες		βρίσκονται	διαρκώς	υπόλογοι,	και	υποκείμενοι	στην	εξουσία	που	ασκείται	μέσω	

αυτού,	 εσωτερικεύοντας	 σταθερές	 της	 κυρίαρχης	 δομής	 οι	 οποίες	 προβαλλόμενες	 σε	

αξιακό	 και	 ιδεολογικό	 επίπεδο	 αποσπούν	 τη	 συναίνεση	 των	 υποκειμένων	 διαιωνίζοντας	

πάγιες	 	σχέσεις	 κυριαρχίας	και	υποταγής.	 	Πέρα	όμως	από	 τις	παγιωμένες	νόρμες	και	τα	

αυστηρά	 κανονιστικά	 πρότυπα,	 πάντα	 υπάρχει	 το	 περιθώριο	 αντίδρασης	 και	

υπονόμευσης	 αυτών.	 Η	 Δεσποινιώ	 π.χ.	 δείχνοντας	 την	 εμμονή	 της	 για	 τα	 κορίτσια,	

ανατρέπει	 το	 πατριαρχικό	 ανδροκρατικό	 μοντέλο	 της	 οικογένειας	 που	 αδιαφορεί	 για	 τα	

κορίτσια,	δίνοντας	προτεραιότητα	μόνο	στα	αγόρια.		Ούτε	η	συγκεκριμένη	εμμονή	μπορεί	

να	 οδηγήσει	 στην	 απλοϊκή	 συζήτηση	 κι	 αξιολόγηση	 για	 το	 αν	 η	 συγκεκριμένη	 γυναίκα	

αποτέλεσε	υπόδειγμα	καλής	ή	κακής	μητέρας,	γιατί	έτσι	αποκρύπτεται	ένα	βασικό	πλέγμα	

συνιστωσών	και	παραμέτρων	που	διαμόρφωσαν	τις	συμπεριφορές	των	υποκειμένων.			

	 Η	 παρουσίαση	 του	 άνδρα	 προβληματοποείται	 εντονότερα,	 ενω	 οι	 ταυτοτικές	

κρίσεις	 και	 ρήξεις	 είναι	 διαρκώς	 παρούσες.	 Η	 προσπάθεια	 να	 αποδεικνύει	 διαρκώς	 το	

υποκείμενο	που	δεν	ειναι,	ή	να	περιφρουρεί	στο	πλαίσια	ενός	πατριαρχικού	πλαισίου	ένα	

πανοπτικό	 αρσενικό	 καθορίζει	 	 και	 τη	 σχιζοειδή,	 συγκρουσιακή	 δόμησή	 του.	 Κυριαρχία,	

δύναμη,	επιβλητικότητα,	έλεγχος	σωμάτων	 και	 δή	του	 έτερου	πόλου,	της	γυναίκας,	 ωθεί	

σε	 διαρκείς	 επιτελεστικές	 παραστάσεις	 του	 φύλου	 του	 σε	 διαρκείς	 κανονιστικές	

επαναλήψεις.	 Όταν	 αυτές	 παρουσιάζουν	 ρωγμές,	 κενά	 χώρου,	 απορρυθμίζεται	 και	 η	

έμφυλη	 κυριαρχική	 κατασκευή	 καταρρέει	 και	 προβληματοποείται	 τόσο	 απο	 το	 ίδιο	 το	

άτομο	όσο	και	από	τον	κοινωνικό	του	χώρο.		

	 Το	 σώμα	 παρουσιάζεται	 ως	 ένα	 προνομιακό	 πεδίο,	 στο	 Βιζυηνό,	 εκβολής	

ταυτοτικού	 ασυνεχούς.	 	 Είναι	 οικείο	 και	 ανοίκειο	 ταυτόχρονα.	 Ιδιοκτησιακό	 καθεστώς,	
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διαχειρίσιμο	 και	 απροσδιόριστο.	 Πολιτισμικές	 πρακτικές	 κυρίαρχοι	 λόγοι	 ασελγούν	 και	

εγγράφουν	 πάνω	 του	 επιταγές	 ταξινομητικές,	 ελεγκτικές	 που	 εγκαθιδρύουν,	

αποικιοποιούν	τόσο	την	επιφάνεια	του	όσο	και	το	εσωτερικό	του.		

Το	σώμα	στο	έργο	του	Βιζυηνού,	παρουσιάζεται	διχοτομημένο,	κατακερματισμένο,	

απόν	 στη	 βάση	 που	 το	 υποκείμενο	 δεν	 το	 γνωρίζει.	 Αλλοτριωτικές	 προσλαμβάνουσες	

δημιουργούν	πάσχοντα	ενσώματα	υποκείμενα	που	είτε	έτσι,	είτε	αλλιώς	δε	βολεύονται	σε	

αυτά	τα	σώματα.	Σχέση	εαυτού–σώματος	συγκρουσιακή,	το	ένα	δεν	ανήκει	στο	άλλο	και	η	

συγκατοίκηση	 ωθεί	 σε	 αναθεωρήσεις	 του	 έμφυλου	 εαυτού.	 Έναντι	 της	 υλικότητας	 του	

σώματος,	ο	Β.,	προάγει	την	ψυχή.	Η	αδυναμία	διαχείρισης	της	υλικότητάς	του	πριμοδοτεί	

την	 ψυχή.	 Σώμα	 ως	 πάσχον,	 ως	 αποκλίνον	 από	 τις	 κοινωνικές	 νόρμες	 και	 ρυθμιστικές	

πρακτικές	θεματοποιεί	την	πρβληματικότητα	της	μονομερούς,	αντιστικτικής	κανονιστικής	

επιβολής.	Και	εδώ	ο	Βιζυηνός	υπαινίσσεται	τον	εκφυλισμό	του	φύλου.	Το	σώμα	ως	πεδίο	

κανονιστικών	 προβολών	 και	 εγγραφών,	 πάσχει	 πολλαπλά,	 δεν	 βολεύεται	 	 σε	 αυτό	 τον	

ουρανό.	 Η	 αναζήτηση	 εδαφών	 στα	 οποία	 η	 έμφυλη	 ταυτότητα	 ωθείται	 σε	 πολιτικές	

εκφυλισμού	 ίσως	 να	 είναι	 η	 απάντηση	 στο	 ζητούμενο	 της	 αυτονομίας	 και	 αυτοδιάθεσης	

των	ενσώματων	υποκειμένων...					

Προς	 την	 κατεύθυνση	 αυτού	 του	 ερμηνευτικού	 συνεχούς	 εντάσσεται	 και	 η	

προσπάθεια	 ανάδειξης	 μιας	 ενσώματης	 γραφής	 κι	 ανάγνωσης	 ώστε	 να	 εντοπιστούν	 οι	

κοινωνικές	 σχέσεις	 προκύπτουσες	 από	 το	 τρίγωνο	 χρήστρια	 (αναγνώστρια-	

συγγραφέας)–κείμενο–κουλτούρα	 και	 οι	 κοινωνικοοικονομικές	 σχέσεις	 παραγωγής	 του	

κειμένου	 με	 τη	 διεύρυνση	 αντιστοίχως	 αυτών	 των	 σχέσεων(Γκασούκα	 2002).	 Σ	 ένα	

πρόγραμμα	δημιουργικής	ενσώματης	γραφής	βάσει	όσων	έχουν	προηγηθεί	το	υποκείμενο	

έρχεται	 αντιμέτωπο	 	 με	 την	 «πίστη	 στη	 γραφή»,	 με	 την	 προσπάθεια	 πρόσληψης	

αναπαράστασης	αφήγησης	του	εαυτού	και	του	Άλλου,	της	ενδυνάμωσης	ή	της	απόκρυψης	

του,	τις	διαδικασίες	υποκειμενοποίησης	μέσω	της	γραφής.	

Το	 παρόν	 κείμενο	 υιοθετώντας	 την	 ερμηνευτική	 προσέγγιση	 ενός	 αναγνωστικού		

και	 ερηνευτικού	 συνεχούς	 δεν	 κλείνει	 με	 τελεία.	 Αφήνει	 το	 κείμενο	 ανοιχτό	 για		

αναθεωρήσεις,	 διαφορετικές	 προσεγγίσεις	 και	 επανανοηματοδοτήσεις,	 επανεγγραφές.	

Αναζητά	τους	όρους	μιας	δημιουργικής	πειραματικής	ενσώματης		μετεγγραφικής	προσπάθειας	του	

πεζογραφικού	σε	ποιητικό	ενσώματο	λόγο.	
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		Γι’	αυτό	ενδεχομένως	δεν	κλείνει	και	καθόλου...	
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