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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus plus «Body
Shining», το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας
και σε νέους από διαφορετικά πολιτισμικά/κοινωνικά περιβάλλοντα την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πράξη του body shaming, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να αποτρέπουν τη πρακτική του body shaming.
Το «Body Shining» είναι αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος και των 5 ευρωπαϊκών
οργανισμών-εταίρων να πολλαπλασιάσουν και να βελτιώσουν τα εργαλεία και τις
ικανότητες στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης με νέους που κινδυνεύουν από
κοινωνικό αποκλεισμό, με την ανταλλαγή και τον συνδυασμό πόρων, ικανοτήτων,
εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ τους.
Το θέμα του body shaming και τoυ body-positivity έχει συζητηθεί αρκετές φορές,
κυρίως την τελευταία περίοδο. Από την αξιολόγηση των αναγκών που πραγματοποιήσαμε, παρατηρήσαμε ότι:
1. Η έννοια του body-positivity συμπίπτει με την ιδέα της απώλειας βάρους. «Όλοι
νομίζουν ότι πρόκειται για «αυτοπεποίθηση», «αυτοαγάπη», αλλά δεν είναι αυτό:
πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό κίνημα, που γεννήθηκε από το πρώτο φεμινιστικό
κύμα, το οποίο προωθεί την ιδέα ότι όλα τα σώματα είναι έγκυρα και ότι έχουν
δικαίωμα στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και της εκπροσώπησης»,
2. Το body shaming που αφορά τους άνδρες και τα φαινόμενα της χοντροφοβίας
υποτιμώνται ή παρεξηγούνται,
3. Αν και πρόκειται για ένα γνωστό φαινόμενο, οι εκδηλώσεις του φθάνουν σε πολύ
υψηλούς αριθμούς,
4. Υπάρχει ανάγκη να διερευνηθούν οι λόγοι που κρύβονται πίσω από την πράξη
των διακρίσεων,
5. Υπάρχει η ανάγκη να εξοπλιστούν τόσο οι νέοι όσο και οι εργαζόμενοι στον τομέα
της νεολαίας με εργαλεία για την πρόληψη και την αποφυγή του body shaming.
Το βιβλίο βασίζεται σε ιστορίες - «περιστατικά» - που αφηγούνται νέοι άνθρωποι και
στην κοινή μας ανάλυση αυτών των περιστατικών. Χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια που
αντικατοπτρίζουν τα διάφορα θέματα που συζητήθηκαν σε βάθος από τους εταίρους
κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν. Στο πρώτο κεφάλαιο, η
MOH αναλύει το body & fat shaming, ενώ η Elan στο δεύτερο κεφάλαιο συζητά το πολιτικό σώμα. Χάρη στη συμβολή της Atypical, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θέμα των
ανάπηρων σωμάτων και τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς. Στο τέταρτο κεφάλαιο, η
Animus εξηγεί το φαινόμενο του hate speech και τους τρόπους με τους οποίους αυτό
αντανακλά στο σώμα. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, το ΣΜουΘ μιλάει για το σώμα
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στις παραστατικές τέχνες.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο Μπάρι, το Μπέλφαστ, τη Λάρισα, το Παρίσι και τη Σόφια, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να:
• να εξερευνήσουν τις δικές τους αξίες,
• να αποκτήσουν επίγνωση των ανδρών, των νέων με αναπηρία, των μεταναστών,
των ΛΟΑΤΚΙ και του body shaming στους νέους
• να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν πότε οι αισθητικές/πολιτισμικές
διαφορές προκαλούν παρεξηγήσεις, εντάσεις ή συγκρούσεις,
• να ενδυναμωθούν μέσω της αυξανόμενης ικανότητάς τους να κάνουν έρευνα,
• να διερευνήσουν τις δικές τους αντιλήψεις και να μάθουν περισσότερα για τις
στάσεις και τις πεποιθήσεις των άλλων ανθρώπων,
• αποκτούν επίγνωση των ερμηνειών, των υποθέσεων και των προκαταλήψεων που
διαμορφώνουν για τους άλλους.
Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας (youth
workers) επειδή μπορεί να χρησιμεύσει για να αποκτήσουν λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι νέοι, να αποκτήσουν καλύτερη ικανότητα να συζητούν τις έννοιες του
body shaming και της αυτοεκτίμησης και να αποκτήσουν την ικανότητα να συνδέουν
τις έννοιες και τις συζητήσεις με τις καθημερινές επαγγελματικές προκλήσεις.
Τέλος, το βιβλίο αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε πιο επίσημα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως τα σχολεία, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από
το βιβλίο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο του body shaming και
την πρόληψη του.
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Κεφάλαιο 1

Body & fat shaming: ας
απαλλαγούμε από μια
χοντροφοβική κοινωνία
1.1. Το στίγμα του βάρους: κάποιες σκέψεις
Το στίγμα βάρους (weight stigma), γνωστό και ως χοντροφοβία (fat phobia), είναι η
προκατάληψη και η διάκριση σε βάρος ενός ατόμου με βάση το βάρος του. Πρόκειται
για την ιδέα ότι ένα άτομο με παχύτερο σώμα δεν είναι τόσο πολύτιμο όσο ένα λεπτότερο σώμα.
Το στίγμα βάρους εκδηλώνεται μέσω αρνητικών πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στους άλλους σε σχέση με το βάρος και το σχήμα του σώματός τους.
Το στίγμα επηρεάζει διάφορα επίπεδα και ξεκινά ήδη από νεαρή ηλικία, όπως μας
δείχνουν κάποιες έρευνες και μαρτυρίες που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων μας με άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών.
Fat shaming και παιδική ηλικία: Στην κουλτούρα μας, μαθαίνουμε από μικρή ηλικία να συνδέουμε το σωματικό λίπος με μια σειρά από αρνητικά χαρακτηριστικά.
Σε μια μελέτη του Williams College στη Μασαχουσέτη, οι ερευνητές διηγήθηκαν κάποιες ιστορίες ενός παιδιού που συμπεριφέρεται άσχημα προς έναν συνομήλικο του
σε ηλικία 3 έως 5 ετών. Στη συνέχεια ζήτησαν από τα άλλα παιδιά να δηλώσουν σε
μια φωτογραφία ποιο από αυτά θεωρούσαν ότι μπορεί να ήταν το παιδί και ξεχώρισαν σαν ένοχο ένα παχύ παιδί.1 Το πείραμα αυτό μπορεί να μας φαίνεται μακριά από
την πραγματικότητα, αλλά χάρη στις μαρτυρίες που συλλέχθηκαν διαβάζουμε για το
πώς η πραγματικότητα είναι διαποτισμένη από τέτοιου είδους δυναμικές «Κλασική
κατάσταση στο δημοτικό σχολείο όπου έπρεπε να σχηματιστούν ομάδες ποδοσφαίρου. Ακριβώς, εγώ και ένας συμμαθητής μου μείναμε τελευταίοι, ώστε οι αρχηγοί να
πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στον «χοντρό» και τον «νάνο»»2.
1

Cramer P., Steinwert T., Thin is good, fat is bad: How early does it begin?, “Journal of Applied Developmental Psy chology “, 19 (3)

1998, pp. 429 - 451.
2

Ανώνυμες μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν από το MOH κατά τη διάρκεια εργαστηρίων και μιας διαδικτυακής έρευνας κατά τη
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Οι γονείς συχνά τροφοδοτούν άθελά τους το fat-shaming, επικρίνοντας τη δική τους
σωματική διάπλαση ή τη σωματική διάπλαση άλλων μπροστά στα παιδιά τους.
«Υπέφερα και υποφέρω από body shaming από τότε που ήμουν 6 ετών, από τότε
που συνειδητοποίησα ότι έχω σώμα και ότι το σώμα μου ήταν για κάποιον «μη
συμμορφούμενο». Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε ένα περιστατικό, υποφέρω και έχω
υποστεί μικροεπιθέσεις ακόμα και μέσα στην οικογένειά μου, από το προσωπικό
υγείας (γιατροί που ακόμα και αν έχεις ωτίτιδα σου υπαγορεύουν ότι πρέπει να
κάνεις εξετάσεις και να χάσεις βάρος!), από πρώην συντρόφους...» (γυναίκα)3
Οι προκαταλήψεις σχετικά με το βάρος είναι ευρέως διαδεδομένες και συχνά ο στιγματισμός τείνει να επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες.
Fat shaming και περιθωριοποιημένες ομάδες: Οι ρίζες της χοντροφοβίας έχουν
τρεις κύριες κατευθύνσεις: σεξισμός, ομοφοβία και ταξικότητα.
Σεξισμός
Τα γυναικεία σώματα βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, και
ενώ είναι σαφές εδώ και χρόνια ότι αυτό που εννοούμε με τον όρο «γυναικεία ομορφιά» διαμορφώνεται από το ανδρικό βλέμμα, εξακολουθούμε να παλεύουμε να κατανοήσουμε πώς η «κουλτούρα της δίαιτας» είναι ένα εργαλείο ελέγχου στα χέρια της
πατριαρχίας. Το κυνήγι της ιδέας του τέλειου σώματος είναι ένας τρόπος για να κρατηθούν οι γυναίκες μακριά από πιο σημαντικά και κομβικά ζητήματα στην πολιτική
συζήτηση. Το σώμα μοιάζει να είναι ένα εργαλείο για το τι περιμένει η κοινωνία από
τις γυναίκες: πρέπει να παίρνουμε λίγο χώρο, να είμαστε ήσυχες και να μεταδίδουμε
λεπτότητα και ευθραυστότητα.
Η αποδοχή του σώματός μας γίνεται απειλή για την πατριαρχία, επειδή αυτό θα σήμαινε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον την επικύρωση του βλέμματος των άλλων.
Η συνεχής προσοχή στο σώμα μας έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως είπαμε πολύ περισσότερο στις γυναίκες παρά στους άνδρες.
Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία:
• Μια μελέτη της σχολής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας του Πολιτειακού
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες έχουν δεκαέξι φορές
περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να βιώσουν διακρίσεις λόγω βάρους
στην εργασία τους4.
•

3

Ερευνά του Πανεπιστημίου του Wisconsin αποκάλυψε ότι το body shaming είναι
ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των 13 χρονών κοριτσιών και ότι περισσότερα κορίΑνώνυμες μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν από το MOH κατά τη διάρκεια εργαστηρίων και μιας διαδικτυακής έρευνας κατά τη
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ttps://msutoday.msu.edu/news/2007/msu-led-study-women-face-workplace-weight-discrimination - Consulted in May 2022
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•
•

τσια από ό,τι αγόρια την αισθάνονται σε αυτή την ηλικία5.
Οι υπέρβαροι πολιτικοί υποψήφιοι τιμωρούνται για το βάρος τους μόνο αν είναι
γυναίκες6.
Οι χοντρές γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν ερωτικές σχέσεις από
τις φυσιολογικού βάρους συνομήλικές τους (ενώ το βάρος των ανδρών είναι εντελώς άσχετο)7.

Ομοφοβία & ταξικότητα
Η Amy Erdman Farrel συγγραφέας του βιβλίου «Fat shame: the stigma of the fat
body» ανασυνθέτει το πώς το πάχος από μια έννοια που συνδεόταν με την αίσθηση
της ευημερίας, και του πλούτου μετατράπηκε σε έλλειψη αυτοελέγχου, ισορροπίας
και ηθικής. Όπως συμβαίνει συχνά σε αυτή τη διχαστική κοινωνία, όπου για να αυτοπροσδιοριστούμε κινούμαστε από την υποτίμηση του άλλου, το πάχος χρησιμοποιήθηκε για να ορίσει το «διαφορετικό» από αυτό που θεωρείται το ανθρώπινο πρότυπο, αποδίδεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις που θεωρούνται κατώτερες, ενώ η
λεπτότητα έγινε σύμβολο ηθικής ανωτερότητας.
Ο πουριτανισμός και η λευκή υπεροχή, ο ταξισμός και ο ρατσισμός στην Αμερική και
τη σύγχρονη Δύση είναι αυτά που οδήγησαν στην πεποίθηση ότι το παχύ σώμα ήταν
κατώτερο. Όπως θα δούμε αργότερα, αν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτές τις
πεποιθήσεις σήμερα, το οφείλουμε σε χοντρούς, λεσβίες, queer, μαύρους και ανάπηρους ακτιβιστές που πολέμησαν ενάντια στο σύστημα αξιών που θέλει το λευκό,
αρτιμελές σώμα στην κορυφή του8.

1.2. Fat shaming και υγεία
Αν είστε παχύς από την παιδική σας ηλικία, πιθανώς έχετε ακούσει φράσεις όπως «αν
δεν θέλετε να το κάνετε για τον εαυτό σας, κάντε το για την υγεία σας» ή «έχετε δοκιμάσει ποτέ δίαιτα;». Το να είσαι χοντρός σημαίνει, κατά την κοινή άποψη της κοινωνίας μας, ότι είσαι τεμπέλης, άπληστος, δύστροπος, αδέξιος ή ανίκανος.
«Το πιο πρόσφατο επεισόδιο body shaming, αλλά και το πιο οδυνηρό, μου συνέβη
πριν από έναν χρόνο: Πήγα σε έναν διατροφολόγο για να χάσω βάρος. Σε ένα από
τα πρώτα τσεκ απ, χωρίς να έχω χάσει πολύ βάρος, ο γιατρός με κοίταξε και με ρώτησε: «έλα πες μου την αλήθεια, δεν ακολουθείς τη δίαιτα, είσαι ψεύτρα»
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Υπάρχει μια παραπλανητική και πολύ βαθιά ριζωμένη αφήγηση μέσα μας, οπότε
είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτήν και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια.
Πρώτον, οι χοντροί άνθρωποι υπήρχαν πάντα, υπάρχει μια ποικιλία σωμάτων και
σωματικών σχημάτων, και ο αριθμός των ανθρώπων με χοντρό σώμα έχει αυξηθεί
επειδή η κοινωνία έχει αλλάξει.
Η λανθασμένη αφήγηση είναι να θεωρούμε το πάχος ως «επιλογή». Οι άνθρωποι με
παχύ σώμα θεωρούνται άνθρωποι με ηθικό ελάττωμα, άνθρωποι που θα μπορούσαν
να έχουν επιλέξει διαφορετικά. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει- μπορείτε να
επηρεάσετε το σώμα σας, αλλά δεν είναι τόσο αυτόματο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη
ότι πολλές από τις αιτίες είναι εξωτερικές για τα άτομα, και ακόμη και οι εσωτερικές
αιτίες δεν είναι πάντα τροποποιήσιμες από τους ανθρώπους.
Τα παχιά σώματα υπήρχαν πολύ πριν από την εμφάνιση της ανησυχίας για την υγεία
των χοντρών ανθρώπων, η ανησυχία αυτή προέκυψε στην πραγματικότητα από τη
διασταύρωση της αγοράς με τα αισθητικά μοντέλα.
Η κοινωνία μάς επέβαλε την επιθυμία να μην είμαστε χοντροί, και όταν πρόκειται για
μια ανάγκη, αυτό σημαίνει ότι ταιριάζει με την προσφορά-ζήτηση στην καταναλωτική κοινωνία. Εξ ου και η κουλτούρα της δίαιτας, των προγραμμάτων γυμναστικής και
των προϊόντων αδυνατίσματος9.

1.3. To fat shaming και η κουλτούρα της δίαιτας
Σύμφωνα με το βιβλίο «Ο Άτλας των Γυναικών», τα κέρδη από τα προϊόντα διατροφής και απώλειας βάρους είναι αδύνατο να μετρηθούν με βεβαιότητα, αλλά ο τζίρος
είναι πολλά δισεκατομμύρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, σχεδόν τα δύο
τρίτα των ανθρώπων βρίσκονται σε δίαιτα για «σχεδόν όλη τους τη ζωή», στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 45 εκατομμύρια Αμερικανοί ξοδεύουν 33 δισεκατομμύρια
δολάρια σε προϊόντα για να χάσουν βάρος10.
Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα της γυναικείας ομορφιάς έχει αλλάξει κάπως, αλλά η σταθερή λεπτότητα επιμένει.
Η «κουλτούρα της δίαιτας» αναφέρεται σε ένα σύνολο πεποιθήσεων που εκτιμά τη
λεπτότητα, την εμφάνιση και το σχήμα πάνω από την υγεία και την ευημερία. Επιπλέον, η έννοια δίνει σημασία στον περιορισμό των θερμίδων, στην ομαλοποίηση
του αρνητικού λόγου για τον εαυτό και στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων ως
«καλών» και «κακών». Τα άτομα που υπόκεινται στα μηνύματα της «κουλτούρας της
9
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δίαιτας» έχουν διαμορφωθεί να πιστεύουν ότι όχι μόνο η λεπτότητα και η δίαιτα
ισοδυναμούν με την υγεία, αλλά ότι η επιδίωξη της υγείας καθιστά ένα άτομο ηθικά
ανώτερο από ένα άλλο11.
Στη δυναμική της κουλτούρας της δίαιτας, συναντάμε το παράδοξο σύμφωνα με το
οποίο είναι σαφές ότι η υγεία έχει πολύ μικρή σχέση με το να είσαι αδύνατος. Μέχρι
σήμερα, μάλιστα, είναι δυνατόν να βρει κανείς δίαιτες σε εφημερίδες, περιοδικά, στο
διαδίκτυο και σε εφαρμογές για τηλέφωνα. Πολύ συχνά αυτές οι δίαιτες είναι εντελώς αυθαίρετες και δεν ακολουθούνται από γιατρό. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για υγεία; Όταν μιλάμε για υγεία, πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτή, γιατί η
δίαιτα δεν δρα τόσο άμεσα στην υγεία.
Η υγεία, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι μια πλήρης κατάσταση σωματικής ψυχολογικής κοινωνικής και πνευματικής ευεξίας: θα δούμε τώρα
πώς η πράξη της ντροπής κάποιου για το σώμα του δεν συμβάλλει στην επίτευξη της
υγείας.

1.4. Η επίδραση της ντροπής
«Μια μέρα στην παραλία, οι φίλοι μου κι εγώ ήμασταν κοντά σε μια ομάδα κοριτσιών. Κάποια στιγμή, άρχισαν να βλέπουν τη στιγμή που έβγαλα το παρεό μου,
εκεί και τότε δεν είχα δώσει καμία σημασία, αλλά συνέχισαν να βλέπουν πιο έντονα,
οπότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπήρχε κάτι στο σώμα μου που δεν πήγαινε
καλά. Πέφτοντας σε πλήρη απελπισία, ντύθηκα βιαστικά».
Αν δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ήθελα να είμαι, η ντροπή θα μπορούσε, θεωρητικά,
να με κάνει να συνειδητοποιήσω περισσότερο και να με ωθήσει να αλλάξω τη στάση
μου. Όμως η διαδικασία της ντροπής για το σώμα περνάει μέσα από τρεις βασικές
έννοιες:
• το ιδανικό της ομορφιάς είναι ανέφικτο,
• δεν είναι οι γυναίκες που αποτυγχάνουν, αλλά το σύστημα,
• οι γυναίκες που ντροπιάζονται για το σώμα τους δεν πλησιάζουν το ιδανικό της
ομορφιάς αλλά απομακρύνονται από αυτό.
Σε καμία από τις έρευνες σχετικά με την παχυσαρκία δεν έχει αποδειχθεί ότι το body
shaming οδηγεί σε απώλεια βάρους- στην πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί το αντίθετο.
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Οι συνέπειες της σωματικής ντροπής μπορεί να είναι πολύ σοβαρές: πρώτα απ› όλα,
όπως ήδη επισημάνθηκε, η ντροπή για το σώμα, που είναι μια συναισθηματική κατάσταση που μπορεί να είναι πολύ επώδυνη- η αδυναμία επίτευξης της επιθυμητής
σωματικής εμφάνισης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάθεση, μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του άγχους και της ανασφάλειας- και η δυσαρέσκεια
για το σώμα μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση ή στην υιοθέτηση επιβλαβών συμπεριφορών (όπως η υπερβολική άσκηση ή οι διατροφικοί περιορισμοί, ακόμη και σε
σημείο ανορεξίας) προκειμένου να αλλάξει κανείς την εμφάνισή του12.
Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια συμπεριφορά είναι η βουλιμία, η ανορεξία, η κατάθλιψη και σε ακραίες περιπτώσεις η αυτοκτονία13.

1.5. Κίνημα fat acceptance
Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, το πάχος ήταν προνόμιο των λίγων, οπότε η παχυσαρκία σήμαινε πλούτο και ευμάρεια (που αντιπροσώπευε την απληστία και τη φιλαργυρία στις πιο ακραίες περιπτώσεις). Ωστόσο, υπήρχε μια αντίφαση στην κοινωνία που αφορούσε και τη θεαματοποίηση της παχυσαρκίας που λειτουργούσε κυρίως
από τα περιοδικά μόδας, τις εφημερίδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα.
Τα εξαιρετικά παχιά άτομα θεωρούνταν «γκροτέσκα» και «γελοία».
Η πολιτισμική αλλαγή συμβαδίζει με την κοινωνικοοικονομική αλλαγή του 19ου
αιώνα: η άνοδος της αστικής τάξης σήμαινε ότι περισσότεροι άνθρωποι ήταν σε θέση
να αποκτήσουν επαρκή πλούτο και να κάνουν καθιστική εργασία. Τα σώματα αρχίζουν να αλλάζουν, λιγότερη σωματική προσπάθεια, ευκολότερη διατήρηση υψηλού
βάρους.
Η παραγωγή τροφίμων άρχισε επίσης να αλλάζει. Κατά ειρωνεία της τύχης, ήταν
εκείνη την εποχή -όταν το πάχος δεν ήταν «προνόμιο» των πλουσίων- που το πάχος
άρχισε να θεωρείται πολιτισμικό πρόβλημα14.
Καθώς η κοινωνία άλλαζε, τα σώματα άρχισαν επίσης να αλλάζουν, και με τη σύνδεση της αισθητικής με τον καπιταλισμό, άρχισε να αναδύεται η ιδέα ότι οι άνθρωποι
με παχιά σώματα επέλεξαν να τα έχουν και ότι τους έλειπε, επομένως, η δύναμη της
θέλησης.
Οι άνθρωποι των οποίων τα σώματα δεν ανταποκρίνονται στον «ιδανικό» κανόνα
προσβάλλονται ή υφίστανται διακρίσεις - το ένα τρίτο των ανθρώπων στην Ευρώπη
το έχει ήδη βιώσει αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το να πέσει κανείς θύμα
body shaming δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση: μεταξύ των Ευρωπαίων που έχουν
12
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βιώσει διακρίσεις, το 36% των ανθρώπων έχει υποστεί διακρίσεις περισσότερες από
δέκα φορές15.
Η ντροπή δεν είναι μια πράξη που ενισχύει την υγεία, αλλά μια αδέξια και αυτοδικαιωμένη προσπάθεια υπονόμευσης της αυτοεκτίμησης των άλλων.
Κίνημα fat acceptance
Ο ακτιβισμός των χοντρών ατόμων εμφανίστηκε ως κοινωνικό κίνημα στα τέλη της
δεκαετίας του 1960, την ίδια πολιτιστική στιγμή με το κίνημα απελευθέρωσης των
ομοφυλοφίλων, το δεύτερο κύμα του φεμινισμού, το κίνημα για τα κοινωνικά δικαιώματα, τα φοιτητικά κινήματα και τη μαύρη εξουσία.
Στο βιβλίο της «Beauty Mania», η Renee Engeln αναφέρει ότι το body shaming έχει
σημαντικές επιπτώσεις στη συναισθηματική ευημερία και την ψυχική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών, κυρίως επειδή προκαλεί το αίσθημα της ντροπής16.
Το fat acceptance είναι το κίνημα που οδήγησε τον φεμινισμό στην αντίληψη ότι όλα
τα σώματα είναι έγκυρα. Στόχος του κινήματος ήταν να επιτευχθεί μια κοινωνία στην
οποία κανείς δεν θα μπορούσε να αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις λόγω του σώματός του17.
Ορισμένες από τις αρχικές εκδηλώσεις έμειναν στην ιστορία, όπως το «fat-in» στο
Central Park της Νέας Υόρκης, όπου συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 άτομα, τρώγοντας
γλυκά και καίγοντας βιβλία δίαιτας, ενώ το 1967 ιδρύθηκε η «National Association to
Advance Fat Acceptance», μια οργάνωση που ήθελε να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι χοντρός στην κοινωνία18.
Πρώτο κύμα
Στις αρχές του 20ού αιώνα, το πρώτο κύμα δραστηριοτήτων αποτελούνταν από
μεμονωμένους ακτιβιστές που επέστησαν την προσοχή στο κυρίαρχο μοντέλο της
παχυσαρκίας και το αμφισβήτησαν ως ένα μόνο από τα πολλά πιθανά μοντέλα.
Δεύτερο κύμα
Στο δεύτερο κύμα, το κίνημα fat acceptance έγινε πιο διαδεδομένο στις ΗΠΑ και άρχισε να εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες. Ιδέες από το κίνημα άρχισαν να εμφανίζονται
στην επικρατούσα τάση. Οι εκδότες έγιναν πιο πρόθυμοι να δημοσιεύσουν βιβλιογραφία με θέμα την αποδοχή του χοντρού σώματος.
Μέχρι τη δεκαετία του 1990, εισροές από το κίνημα fat acceptance άρχισαν να ενσωματώνονται σε ερευνητικές εργασίες από ορισμένα μέλη του ιατρικού επαγγέλματος,
15
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όπως νέα προγράμματα κατά της δίαιτας και μοντέλα διαχείρισης της παχυσαρκίας.
Τρίτο κύμα
Το κίνημα fat acceptance γνώρισε μια διαφοροποίηση των έργων κατά τη διάρκεια
του τρίτου κύματος. Οι δραστηριότητες ασχολήθηκαν με θέματα τόσο του πάχους
όσο και της φυλής, της τάξης, της σεξουαλικότητας και άλλα ζητήματα. Οι διακρίσεις
λόγω μεγέθους αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο και στις τέχνες.
Οι στόχοι του κινήματος (λαμβάνοντας υπόψη τα τρία κύματα) περιλαμβάνουν:
•

κατάρριψη των αισθητικών προτύπων,

•

ανάδειξη των συνδέσεων μεταξύ των διακρίσεων κατά του χοντρού σώματος και
άλλων μορφών περιθωριοποίησης,

•

προώθηση νέων ερευνών σχετικά με τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και υγείας,

•

την αντιμετώπιση των εταιρειών ομορφιάς,

•

την απελευθέρωση όλων των σωμάτων από την καταπίεση και την κυριαρχία.

Συμπέρασμα
Με την ιδέα ενός «συμμορφούμενου» και «πολιτισμένου» σώματος, η υποτίμηση των
χοντρών ανθρώπων ενώνει και επιδεινώνει τον σεξισμό, τον ταξισμό, την ομοφοβία και όλα τα άλλα μέσα με τα οποία η κοινωνία μας ταξινομεί και καταπιέζει τους
ανθρώπους με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά. Θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε
αποβάλλοντας αυτό το πολιτισμικό φορτίο που έχει τροφοδοτήσει μια προοπτική
μίσους και αγκαλιάζοντας την ιδέα ότι τα σώματά μας είναι έγκυρα.

10

Εργαστήριο που υλοποιήθηκε στο Μπάρι, Ιταλία

11

Μαρτυρίες που
συλλέχθηκαν
στην Ιταλία
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #1
Στο γυμνάσιο μου είπαν ότι είμαι χοντρή
δύο συμμαθητές μου, κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, μπροστά σε όλους και
μπροστά στον καθηγητή, ο οποίος δεν
έκανε τίποτα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #2
Υπέφερα και υφίσταμαι body shaming
από την ηλικία των 6 ετών, από τότε που
συνειδητοποίησα ότι έχω σώμα και ότι
το σώμα μου ήταν «μη συμβατό» για
κάποιον. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε ένα
επεισόδιο, υποφέρω και έχω υποστεί επίσης μικροεπιθέσεις στην οικογένειά μου,
από το προσωπικό υγείας (γιατροί που
ακόμα και αν έχεις ωτίτιδα σε αναγκάζουν να κάνεις εξετάσεις και να χάσεις
βάρος!), από πρώην συντρόφους...
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #3
Είμαι μια στρέιτ, αδύνατη λευκή γυναίκα,
επομένως με ένα σώμα που θεωρείται
συμβατό από αυτή την κοινωνία. Συμμορφούμενη ναι, αλλά...
Συνήθως το body shaming έχει να κάνει
με πειράγματα από συγγενείς ή στενούς
φίλους. Στην περίπτωση των μελών
της οικογένειας, επειδή έχω μια «πολύ»
προεξέχουσα μύτη, ιδιαίτερα από τον
αδελφό μου. Για πολλά χρόνια θεωρούσα
το πρόσωπό μου άσχημο λόγω της μύτης

μου και πάντα ήθελα μια αόρατη μύτη.
Σήμερα δεν θα την άλλαζα με τίποτα
στον κόσμο. Για το σώμα μου, από την
άλλη πλευρά, με πείραζαν οι φίλοι, ιδιαίτερα οι στενοί φίλοι. Τόνιζαν ότι δεν
είχα σχήμα (ήμουν πάντα πολύ αδύνατη).
Στην ηλικία των 13 ετών, στη συνέχεια,
άρχισα να μεγαλώνω και από τη μια μέρα
στην άλλη βρέθηκα με μεγάλο στήθος
που ξεχώριζε από τη λεπτή μου σωματική διάπλαση. Κάποιοι φίλοι συνήθιζαν
να λένε ότι είχα «κρεμασμένα βυζιά», ένα
κόμπλεξ που κουβαλούσα μαζί μου μέχρι
πριν από λίγα χρόνια και ίσως δεν το
ξεπέρασα ποτέ πραγματικά, παρόλο που
είχα αποφασίσει να μη χρησιμοποιώ μπικίνι για χρόνια. Όλα γίνονταν για πλάκα
και προσποιούμουν ότι δεν προσβλήθηκα για να μην φανεί ότι με πείραζε.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #4
Από τότε που πήγαινα στο δημοτικό
σχολείο, ήμουν πάντα η ψηλότερη στην
τάξη. Στην αρχή, μου άρεσε, αλλά μακροπρόθεσμα, σχεδόν έγινε πρόβλημα για
μένα. Για κορίτσι ήμουν «πολύ ψηλή».
Έτσι μεγάλωσα με αυτό το μικρό τραύμα του ύψους. Κάθε φορά που ήμουν σε
μια ομάδα, έπρεπε να είμαι η τελευταία
στη σειρά, στις φωτογραφίες, πάντα στο
πίσω μέρος. Ακόμα και κάποια αγόρια με
τα οποία έβγαινα, μου έλεγαν «μη φοράς
τακούνια όταν βγαίνουμε» – «φόρα φλατ
όταν βλεπόμαστε». Μέχρι σήμερα το
πρώτο σχόλιο που μου κάνουν είναι «αχ,
πόσο ψηλή είσαι! Ο φίλος σου πρέπει να
είναι πολύ ψηλός!». Τώρα, δεν με νοιάζει
αν είμαι σχεδόν 2 μέτρα με τακούνια.
Αν έχω όρεξη, τα βάζω και ακόμα και αν
ακούω επικριτικά βλέμματα ή σχόλια, εί12

μαι αρκετά συνειδητοποιημένη ώστε να
το ξεπεράσω και να μη δίνω δεκάρα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #5
Ένας ορθοπεδικός χειρουργός μου είπε
ότι θα πρέπει να φορέσω στηθόδεσμο
για να διορθώσω τη σκολίωση μου επειδή με ασύμμετρο στήθος ο σύζυγος μου
δεν θα ήθελε να κάνει σεξ μαζί μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #6
Στο λύκειο, όσοι ήταν τυπικά «φίλοι» μου
κορόιδευαν τις ελιές στο πρόσωπό μου,
έλεγαν ότι είμαι πολύ χλωμή αναγκάζοντάς με να φοράω μακιγιάζ, κορόιδευαν
τα σγουρά μαλλιά μου, με κορόιδευαν
επειδή φορούσα συχνά τα ίδια ρούχα
υπονοώντας ότι δεν τα έπλενα, πάντα τα
πάντα στην τάξη. Με αντιμετώπισαν επίσης αρνητικά όταν φορούσα σιδεράκια
στα δόντια μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #7
Στο σχολείο, οι συμμαθητές αλλά και
κάποιοι καθηγητές πάντα με διαβεβαίωναν και τόνιζαν ότι ήμουν πάντα αρκετά
αδύνατη. Το πιο λυπηρό ήταν ότι συχνά
με ρωτούσαν γιατί και μάλιστα αν ήμουν
ανορεξική, κάτι που φυσικά δεν είμαι και
δεν ήμουν ποτέ. Μου συνέβαινε επίσης
συχνά κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων διαφόρων ειδών να τονίζεται η
λεπτότητά μου.
Θυμάμαι συγκεκριμένα δύο δηλώσεις
που με ενοχλούσαν πολύ, επειδή ήταν
ακατάλληλες και στις οποίες δεν μπορούσα να δώσω κάθε φορά μια έγκυρη απάντηση: «ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ
ΑΔΥΝΑΤΗ; ΦΑΕ!
Μόλις στα 17 μου συνειδητοποίησα δύο

πράγματα:
1) ότι το body shaming είναι και αυτό,
δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να αισθάνεσαι άβολα για τη φυσική σου λεπτότητα
2) μέχρι σήμερα δεν δίνω πλέον τόση σημασία σε αυτές τις φράσεις και απαντώ
απλώς ότι πάντα ήμουν έτσι
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #8
Σε μια αθλητική εκδήλωση έβγαζα τα
χοντρά ρούχα μου για να μείνω μόνο με
τη φόρμα που φορούσα από κάτω για
άθληση και ένας συμμαθητής μου με
αποστόμωσε με έναν ήχο αηδίας προς το
σώμα μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #9
«Ποιο είναι το μυστικό της αιώνιας νεότητάς σου;»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #10
Δέχτηκα body shaming από αγνώστους.
Συγκεκριμένα, θυμάμαι ένα επεισόδιο
όταν έπαιζα βόλεϊ ως νεαρό κορίτσι,
ήμουν περίπου 12 ετών και καθώς επέστρεφα στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα,
ένας μεγαλόσωμος τύπος από το κοινό
με σταμάτησε και μου επισήμανε ότι
ήμουν «πολύ μικροκαμωμένη». Πληγώθηκα πολύ σε εκείνη την ηλικία, αλλά
παρόλα αυτά κατάφερα να του πω να
πάει να γ@.
Αντιλαμβάνομαι ότι η δική μου συμβολή
είναι πολύ μικρή και ότι ήμουν τυχερή
που δεν είχα υποστεί κάτι βαρύτερο από
αυτό που αφηγήθηκα.
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #11
Η φράση από την οποία γεννήθηκε η
Οδύσσεια της Ανορεξίας: «κοίτα πώς
είσαι, πιο αδύνατη, είσαι άλλος άνθρωπος».

βάρος θα σας χωρέσει». Spoiler: Δεν θέλω
να χάσω βάρος.

MΑΡΤΥΡΙΑ #12
Όταν το στήθος μου άρχισε να αναπτύσσεται στην όγδοη τάξη προσπαθούσα
να το κρύψω γιατί αυτό προκαλούσε και
ψιθύρους.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #19
Μια μέρα στην παραλία, οι φίλοι μου
και εγώ ήμασταν κοντά σε μια ομάδα
κοριτσιών. Κάποια στιγμή, άρχισαν να
βλέπουν τη στιγμή που έβγαλα το παρεό
μου, εκεί και τότε δεν έδωσα σημασία,
αλλά συνέχισαν να βλέπουν πιο έντονα
και έτσι άρχισα να συνειδητοποιώ ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά με το σώμα μου.
Πέφτοντας σε πλήρη απελπισία, ντύθηκα
βιαστικά.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #13
«Τόσο φαρδιά λεκάνη»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #14
Είχα να δω την παρέα των φίλων μου
για αρκετό καιρό, λόγω της πανδημίας.
Μετά τους συνηθισμένους χαιρετισμούς
και τα διάφορα «πόσο χαίρομαι που σας
ξαναβλέπω!», ένας από τους φίλους μου
ξεκινάει με τα εξής: «Φαίνεσαι καλοζωισμένη, τρως τα πάντα για μεσημεριανό,
έτσι δεν είναι;». Αντιδρώ με ένα αμήχανο
γέλιο και εκείνος, παρατηρώντας την
αμηχανία μου, προσθέτει «μα όχι, πλάκα
κάνω, απλά είσαι λίγο πιο χοντρή».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #15
«Έχεις ωραίο πρόσωπο, όμως!»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #16
«Με αυτούς τους αστραγάλους, δεν θα
μπορέσεις ποτέ να φορέσεις μπαλαρίνες».
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #17
Παίρνω ένα παντελόνι από έναν συγγενή μου, αλλά είναι πολύ στενό. Εκείνη
σχολιάζει «μην ανησυχείς, όταν χάσετε

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #18
«Εεε, και να μαυρίσω λίγο».

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #20
Κλασική κατάσταση στο δημοτικό σχολείο όταν έπρεπε να σχηματιστούν ομάδες ποδοσφαίρου. Ακριβώς, ένας συμμαθητής μου κι εγώ ήμασταν τελευταίοι,
οπότε οι αρχηγοί έπρεπε να διαλέξουν
ανάμεσα στον «χοντρό» και τον «νάνο».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #21
Η μητέρα μου, η γιαγιά μου και η θεία
μου αναφέρονται στο μέγεθος του στήθους μου, το στήθος ως σύμβολο της
θηλυκότητας στο σώμα μου. Πριν από
μερικά χρόνια ήμουν πολύ πιο μικροκαμωμένη και σχεδόν χωρίς το σχήμα που
κανονικά αποδίδεται σε μια γυναίκα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #22
«Σε έχω δει φουσκωμένη τον τελευταίο
καιρό, προσπάθησε να κάνεις περισσότερη σωματική δραστηριότητα και να τρως
καλύτερα».
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #23
«Με τα μαλλιά σου σηκωμένα, φαίνεσαι
πολύ πιο όμορφη».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #24
«Θα πας στην παραλία; Μοιάζεις με μοτσαρέλα!»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #25
«Τρως; Είσαι πολύ αδύνατη, φαίνεσαι
εξουθενωμένη».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #26
Θυμάμαι όταν συνηθίζαμε να έχουμε
οικογενειακά γεύματα ή δείπνα, την περίοδο των Χριστουγέννων, και οι θείοι μου
σχολίαζαν πόσο είχα πάρει βάρος τον τελευταίο χρόνο. Δεν σχολίαζαν μόνο αυτό,
σχολίαζαν επίσης την ποσότητα του
φαγητού που κατάπινα κατά τη διάρκεια
ολόκληρου του γεύματος. Το έκαναν με
αστείο τρόπο, αλλά για έναν έφηβο δεν
ήταν ωραίο να ακούει τέτοιες φράσεις.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #27
Έχω ύψος σχεδόν 1,8 μ., το οποίο είναι
ελαφρώς «έξω από τον κανόνα» για μια
γυναίκα. Ειδικά όταν ήμουν στο λύκειο,
το πρώτο πράγμα που με ρωτούσαν
μεγαλύτεροι άνθρωποι, και επομένως όχι
συνομήλικοι, ήταν «μα παίζεις μπάσκετ/
βόλεϊ; Με αυτό το ύψος, θα έπρεπε!»
Γιατί θα έπρεπε να παίζω ένα συγκεκριμένο άθλημα, μόνο και μόνο επειδή είμαι
ψηλότερη από τον κανόνα;
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #28
Έχω σκανδιναβική καταγωγή, οπότε έχω
ελαφρώς πιο ανοιχτό δέρμα από τον κανόνα, ειδικά εδώ στη νότια Ιταλία. Όταν

ήμουν νεότερη, κάθε φορά που ερχόταν
το καλοκαίρι, φοβόμουν να αποκαλύψω τα πόδια μου, γιατί συχνά δεχόμουν
σχόλια όπως: «Ω, αλλά αντανακλάς το
φως!» - «πόσο λευκή είσαι!» - «Θέλεις να
σε βλέπει ο ήλιος πού και πού;»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #29
Από τότε που ήμουν έφηβη ήμουν πάντα
λίγο υπέρβαρη, οπότε πριν από μερικά
χρόνια, όταν ήμουν 23 ετών, αποφάσισα
να κάνω δίαιτα και να χάσω βάρος επειδή δεν ένιωθα πλέον άνετα με το σώμα
μου, ίσως και λόγω των άσχημων σχολίων που δεχόμουν. Έκτοτε, μερικές φορές
από τους ίδιους ανθρώπους, λαμβάνω
σχόλια όπως «α, σταμάτα να χάνεις
βάρος!». - «είσαι πολύ αδύνατη τώρα!» «φαίνονται τα κόκαλά σου!»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #30
Δεν έχω συγκεκριμένη ανάμνηση τώρα,
αλλά σίγουρα θυμάμαι ότι όταν ήμουν
παιδί, κάθε μικρό σχόλιο για το σώμα
μου, που δεχόμουν από άλλους, μου
φαινόταν τεράστιο πράγμα που έπρεπε
να «ανεχτώ». Δέχτηκα ένα σχόλιο για τη
μύτη μου που ήταν ελαφρώς μακρύτερη
από το μέσο όρο και θυμάμαι ότι όταν
ήμουν 15 ετών, μιλούσα ήδη στη γιαγιά
μου ότι ήθελα να κάνω επέμβαση στη
μύτη μου. Ευτυχώς, συνειδητοποίησα
αργότερα ότι ήταν ανοησίες και ότι η
μύτη μου είναι όμορφη έτσι όπως είναι.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #31
Ήμουν πάντα παχουλός. Αυτό είναι το
πρόβλημά μου. Σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι ήμουν πάντα καλή στο σχολείο, ο συνδυασμός είναι καταστροφικός.
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Αυτοί που θεωρούσα συμμαθητές μου με
αποκαλούσαν με όλα τα είδη των χαρακτηρισμών: γουρούνι, λαρδί, χοιρινό
κ.λπ. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού και
ακόμα δεν συμπαθώ τον εαυτό μου. Όλοι
το ήξεραν, αλλά κανείς δεν έκανε ποτέ τίποτα γι› αυτό, ούτε καν ο ψυχολόγος του
σχολείου που γνώριζε τα πάντα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #32
Οι μηροί μου είναι πανομοιότυποι με
εκείνους ενός ελέφαντα. Νομίζω ότι έχω
ελεφαντίαση. Έχω κάνει χίλιες δίαιτες και
χίλια είδη μασάζ αλλά το πρόβλημα είναι
πάντα εκεί. Ίσως βελτιώνεται αλλά είναι
πάντα εκεί. Ο παππούς μου συνήθιζε να
μου λέει: «Έχεις χάσει βάρος;» Και αυτό
συνέβαινε όταν είχα προφανώς πάρει
βάρος. Έτσι για να τονίσει, ακριβώς, ότι
ήμουν παχύτερος.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #33
Γυμνάσιο, λύκειο, σχολείο που μοιάζει
με αναμορφωτήριο. Μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι τι έκανα εκεί. Ήθελα απλώς
να σπουδάσω. Πάντα μου άρεσε το διάβασμα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι οι σπασίκλες δεν τα έχουν εύκολα. Έπρεπε να
συναγωνιστώ με κορίτσια χαμηλής τάξης
αλλά όμορφα και εγώ ήμουν το ακριβώς
αντίθετο. Μου έκαναν χίλια κόλπα: μου
έκοψαν τα μαλλιά, με κλείδωσαν στο
γυμναστήριο, μου παρουσιάστηκαν ως
υποθετικοί μνηστήρες και τότε ήταν που
κατάλαβα ότι ή συμμαχούσα ή υπέκυπτα.
Έκανα παζάρια για την ελευθερία μου:
Παρέδωσα την εργασία μου με αντάλλαγμα την προστασία. Θα το έκανα ξανά;
Ναι. Χίλιες, εκατό φορές ακόμα. Όσοι δεν
υποφέρουν δεν μπορούν να καταλάβουν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #34
Πήγα στο γυμναστήριο μόνο για να χάσω
βάρος. Ας το παραδεχτούμε, ποιος πηγαίνει επειδή του αρέσει να κουράζεται;
Λοιπόν. Αφού αποφάσισα, πλήρωσα
και αγόρασα όλες τις χαριτωμένες και
ταιριαστές φόρμες. Φτάνω στο γυμναστήριο. Ήμουν κουρασμένος και κάποιοι
2μετροι γκόμενοι με κοιτάνε και γελούν.
Πειράγματα, μειδίαμα, χαμόγελα. Αποφασίζω να το αγνοήσω. Πηγαίνω στην
αίθουσα. Εκεί με περιμένει η τάξη. Αρχίζω τη χορογραφία. Και 1, και 2, και 3...
και ανάμεσα στα άλματα και τα λυγίσματα, χάνω το ρυθμό μου. Ο δάσκαλος με
ταπεινώνει μπροστά σε όλους λέγοντάς
μου ότι το λάθος μου ήταν ότι μπλόκαρα
τη χορογραφία. Δεν το δέχομαι, παίρνω
την πετσέτα μου και φεύγω. Δεν ξαναπατάω το πόδι μου σε γυμναστήριο.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #35
Στην προηγούμενη δουλειά μου για να με
αναγνωρίσουν, οι συνάδελφοι, όταν δεν
ήμουν παρών, έλεγαν: «είναι το μεγάλο
κορίτσι με τις φαρδιές φούστες». Κανείς
δεν σοκαρίστηκε ποτέ από μια τέτοια
περιγραφή. Όταν το άκουσα αυτό, επεσήμανα ότι είχα όνομα και επώνυμο και ότι
το ότι είμαι μεγαλόσωμη δεν μπορούσε
να είναι σημάδι αναγνώρισης.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #36
Γεννήθηκα σε ένα απομακρυσμένο χωριό
στην επαρχία του Τάραντα και ήμουν
πάντα μεγαλόσωμος και πολύ έξυπνος.
Ήμουν εσωστρεφής και αυτό δεν με
βοήθησε. Οι συμμαθητές μου στη μικρή
πόλη πάντα με εκφόβιζαν, με κορόιδευαν
και με πείραζαν. Έφτασα στο σημείο να
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μην βγαίνω ποτέ από το σπίτι, γιατί προτιμούσα να διαβάζω τα βιβλία μου και
να χτίζω τον δικό μου κόσμο με ηρεμία.
Κανείς δεν με βοήθησε ποτέ, αλλά αποφάσισα να φύγω από τη γενέτειρά μου
για να σπουδάσω αλλά και για να ξεφύγω
από αυτή τη μικρή πραγματικότητα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #37
Υπέφερα από τον σωματικό εξευτελισμό
στην οικογένειά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ήμουν
«αρκετά αδύνατη» και όταν έχανα βάρος ήμουν «πολύ αδύνατη». Νομίζω ότι
τέτοιες εμπειρίες είναι επιζήμιες για τους
ανθρώπους που τις υφίστανται γιατί
όσο βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το σύστημα
ιδεών δεν αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις κάνει
κάτι λάθος και νιώθεις μια αίσθηση ντροπής που έρχεται από έξω.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #38
Είμαι θύμα εδώ και χρόνια και πάντα στο
σχολείο. Θύμα των λέξεων, των προσβολών, του παρεμβατισμού. Άνθρωποι που
με κορόιδευαν λόγω του βάρους μου.
Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν
μόνοι τους, αλλά είχαν τις πλάτες των
άλλων συμμαθητών που τους έκαναν να
νιώθουν δυνατοί, καλοί και καταξιωμένοι. Ένας δάσκαλος συγκεκριμένα, στο
γυμνάσιο, άρχισε επίσης να με κάνει να
νιώθω ενοχές γι› αυτά τα πειράγματα, να
με κάνει να νιώθω ότι κάνω λάθος και ότι
κατά κάποιο τρόπο το άξιζα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #39
Ήμουν πάντα υπέρβαρη μέχρι την ηλικία
των 15 ετών. Ξεκίνησα μια αρχική δίαιτα,
αλλά έκτοτε έπαιρνα βάρος και έχανα

συχνά. Έχω υποστεί body shaming στο
σχολείο, στο πανεπιστήμιο και στο σπίτι
από την οικογένειά μου. Άλλοτε βαριά
και με διακρίσεις, άλλοτε με σχόλια για
το «καλό μου» και την «υγεία» μου. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να σχολιάζει
το σώμα των άλλων, ότι η κοινωνία μας
είναι βαθιά χοντροφοβική και ότι πρέπει
να μιλάμε για αυτά τα πράγματα προκειμένου να τα αντιμετωπίσουμε.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #40
Υποφέρω συνεχώς από το body shaming,
αλλά τα τελευταία χρόνια στο πανεπιστήμιο κατάφερα να προχωρήσω και να
συνειδητοποιήσω ότι πράγματι η σχέση μου με το σώμα μου πρέπει να είναι
δική μου και όχι των άλλων. Συχνά ήταν
η οικογένειά μου που είχε την τάση να
δίνει έμφαση στα σωματικά ελαττώματα. Και είναι στην οικογένεια που συχνά
μεγαλώνει κανείς να πιστεύει ότι ένα
σώμα πρέπει απαραίτητα να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις για να είναι όμορφο.
Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πρώτα
προβλήματα είναι ακριβώς αυτή η λανθασμένη εκπαίδευση σχετικά με το ποιο
είναι το τέλειο σώμα και ποιο είναι το τέλειο παράδειγμα ομορφιάς, σύμφωνα με
τις επιρροές από τη διαφήμιση, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τη βιομηχανία
του θεάματος. Πράγματα που μας μεταφέρονται έμμεσα ή ακόμα και συμπεριφορές από μέλη της οικογένειας. Στην
κοινωνία μας, το πρότυπο του τέλειου
σώματος μας επιβάλλεται και από τις
μάρκες μόδας, οι οποίες ευτυχώς πλέον
βελτιώνονται κάπως σε αυτό το κομμάτι,
ενώ η ιδέα του τέλειου σώματος θα έπρεπε να είναι αυτή ενός υγιούς σώματος.
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Κεφάλαιο 2

Το πολιτικό σώμα: σε ποιον
ανήκει το σώμα μας; Σχετικά με
το body shaming, το φύλο και τη
φυλή
Στοχοποιώντας το σώμα και την εμφάνισή μας, το body shaming απευθύνεται σε
μια σημαντική πτυχή της ταυτότητάς μας: το φύλο. Το να είμαστε γυναίκα, άνδρας,
είναι μια ταυτότητα που κατασκευάζεται από την εκπαίδευσή μας, η οποία μας δίνει μια θέση στην κοινωνία και υπαγορεύει ποιους ρόλους και συμπεριφορές πρέπει να έχουμε, ποιες δραστηριότητες γίνονται για εμάς και ακόμη και πώς πρέπει
να μοιάζουμε. Μας έμαθαν ότι τα κορίτσια φορούν φούστες και τα αγόρια παίζουν
ποδόσφαιρο κ.λπ. Αυτή η ταυτότητα φύλου βασίζεται στην παρατήρηση των βιολογικών διαφορών μεταξύ των σωμάτων: σύμφωνα με τα γεννητικά μας όργανα (πέος ή
αιδοίο), και τα δευτερεύοντα σεξουαλικά χαρακτηριστικά (μαλλιά, στήθος κ.λπ.) και
προσθέτουμε σε αυτά και τις διάφορες κοινωνικές νόρμες που πρέπει να ακολουθήσουμε αν είμαστε «άντρας» ή «γυναίκα». Αυτές οι νόρμες είναι κατασκευασμένες: δεν
γεννιόμαστε να αγαπάμε το ροζ αν είμαστε κορίτσι ή να απολαμβάνουμε το μπλε αν
είμαστε αγόρι, αλλά το περιβάλλον μας (γονείς, συγγενείς, σχολείο) μας συνηθίζει
να αγαπάμε και να φοράμε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Επομένως, έχουμε μεταδώσει
αυτές τις νόρμες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε τι είναι ένα
όμορφο, καλό και έγκυρο σώμα, ανάλογα με το πολιτισμικό μας πλαίσιο. Ωστόσο,
στην πράξη, δεν ταιριάζουν όλοι σε αυτές τις νόρμες και μάλιστα οι περισσότεροι
από εμάς βιώνουμε κρίσεις και διακρίσεις επειδή δεν ταιριάζουμε πλήρως σε αυτές
τις άκαμπτες προσδοκίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ντροπή του σώματος χωρίς να μιλήσουμε για την ταυτότητα φύλου.

2.1. Γυναίκες, άνδρες και body shaming
Τι είναι το body shaming για τους άνδρες, για τις γυναίκες;
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Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, μια σειρά από θεσμούς (ιατρικούς, νομικούς, ηθικούς)
παρατηρούν το σώμα μας και μας κατηγοριοποιούν ως «κορίτσι» ή «αγόρι», υπαγορεύοντας έτσι τις νόρμες που πρέπει να ακολουθούμε στην κοινωνία. Αυτές οι νόρμες
αφορούν επίσης την εμφάνισή μας και μας μαθαίνουν πώς πρέπει να μοιάζουν τα
ανδρικά και τα γυναικεία σώματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονομάζονται εκφράσεις
του φύλου: είναι η εμφάνισή μας (ρούχα, κούρεμα, μαλλιά, μυϊκή μάζα, μακιγιάζ, συμπεριφορές) που δείχνει ότι είμαστε κορίτσι ή αγόρι στην κοινωνία («έχω τα μαλλιά
μου κοντά και χτίζω τους ώμους μου γιατί είμαι άντρας» κ.λπ.) και με το να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις νόρμες θα αναγνωριστούμε από τους άλλους στο φύλο μας.
Από τη μία πλευρά, το σώμα μας «θα πρέπει» να αναπτυχθεί με έναν συγκεκριμένο
τρόπο στην εφηβεία για να γίνει ένα ανδρικό σώμα (ψηλό, μυώδες, με τρίχες κυρίως
στο πρόσωπο κ.λπ.) ή ένα γυναικείο σώμα (στήθος, γοφοί κ.λπ.). Από την άλλη, η εμφάνισή μας θα πρέπει να ακολουθεί ακριβή κριτήρια ομορφιάς: να κάνουμε αποτρίχωση, να μακιγιάρουμε, να έχουμε στήθος με τέτοιο σχήμα όταν είμαστε γυναίκα- να
είμαστε μυώδεις, να είμαστε τουλάχιστον ψηλότεροι από τα κορίτσια όταν είμαστε
άντρας κ.λπ. Αλλά αυτά τα πρότυπα είναι φτιαγμένα από στερεότυπα που δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στην πραγματικότητα των σωμάτων και των επιθυμιών του
καθενός. Το να μην ταιριάζουμε στις νόρμες, το να μην είμαστε αρκετά «αρσενικοί» ή
«θηλυκοί», γίνεται αντικείμενο body shaming: «Όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού, δεν
φορούσα ποτέ φούστες, δεν συνήθιζα να βάφομαι, δεν φορούσα τσάντες. Είχα πάντα
πολύ λίγο σχήμα (ούτε στήθος, ούτε κώλο). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να με παρενοχλούν, με παρατηρήσεις για το πώς έμοιαζα με σκελετό, ότι ήμουν άσχημη, ότι δεν
ήμουν κορίτσι...» # - (Γυναίκα, 21 ετών) . Αυτά τα έμφυλα στερεότυπα και οι προσδοκίες σχετικά με τη σωματική εμφάνιση επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε
τον εαυτό μας, τους άλλους και συνεπώς τις αλληλεπιδράσεις μας: «Έχω ύψος 1,69
μέτρα, το οποίο δεν φαίνεται να αρέσει στις γυναίκες. Όντας στο Tinder, συνομιλώ με
πολλά κορίτσια. Η συζήτηση είναι αρκετά καλή, αλλά συχνά με ρωτούν πόσο ψηλός
είμαι. Εγώ λέω την αλήθεια, εκείνες μου λένε ότι είμαι «πολύ κοντός»». - (Άνδρας, 23
ετών). Τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν έτσι πώς «πρέπει» να είναι το σώμα τους
και ακολουθούν τα πρότυπα, μερικές φορές χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Αυτό
καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να αγωνιστούν ενάντια στις μη ρεαλιστικές εικόνες που
τους επιβάλλονται καθημερινά.
Οι συνέπειες του Body Shaming ως είδος διάκρισης λόγω φύλου
Στις κοινωνίες μας, η εμφάνιση κατέχει σημαντική θέση, ιδίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), τα οποία μεταδίδουν εικόνες «τέλειων» σωμάτων. Αυτές οι εικόνες συχνά λαμβάνονται από την οπτική γωνία του ανδρικού βλέμματος: ένας τρόπος κινηματογράφησης, φωτογράφησης, προβολής των
γυναικείων σωμάτων ως αντικειμένων (που συναντάμε στην υπερσεξουαλικοποίηση
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και τον κατακερματισμό των γυναικείων σωμάτων19) και όχι ως υποκειμένων. Αυτή
η οπτική είναι τόσο συνηθισμένη που φαίνεται να είναι ουδέτερη και καθολική, την
οποία υιοθετούμε και η οποία καθοδηγεί τους τρόπους που βλέπουμε τον κόσμο, που
επιθυμούμε και βλέπουμε τα σώματα των άλλων και τα δικά μας. Οι έφηβοι είναι ακόμη πιο πιθανό να ακολουθούν αυτές τις νόρμες και να υποτιμούν τα σώματα που δεν
τους ταιριάζουν, επειδή, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι νέοι είναι πολύ ευάλωτοι
στις αλλαγές του σώματός τους. Το body shaming έχει επιπτώσεις στην κατασκευή της
αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης. Μελέτες δείχνουν ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες
βιώνουν την αρνητική πίεση της ιδανικής εικόνας σώματος με διαφορετικούς τρόπους. Οι άνδρες και οι γυναίκες μοιράζονται τους παράγοντες κινδύνου για την εικόνα
του σώματος και τις συνέπειες της αρνητικής εικόνας του σώματος, αλλά οι γυναίκες
τείνουν να επηρεάζονται πιο σοβαρά»20 και σε μεγαλύτερες αναλογίες, ενισχύοντας
τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων.
Βγαίνοντας εκτός των προσδοκιών: με ποιες συνέπειες;
Το Body shaming συμβαίνει όταν το σώμα μας δεν ανταποκρίνεται φυσικά στις νόρμες, χωρίς να μπορούμε να το αλλάξουμε (φυσικές αναλογίες, μέγεθος κ.λπ.), αλλά
είναι επίσης παρούσα όταν επιλέγουμε ή όταν φαίνεται να επιλέγουμε να μη συμμορφωθούμε με αυτές τις νόρμες που δεν μας αρέσουν. Μπορούμε τότε να γίνουμε
στόχος body shaming και απόρριψης, αν αρνηθούμε να «διορθώσουμε» το σώμα μας
ή να συμπεριφερθούμε «σωστά», όπως μαρτυρεί αυτή η γυναίκα (24 ετών): «Ήμουν
13 ετών, όντας μελαχρινή έχω μαύρα μαλλιά. Μια μέρα, δύο φίλες μου με ρώτησαν
αν ξυρίζομαι. Στο γυμνάσιο, είχα βάλει σορτσάκι και άκουσα την εξής φράση: «Όταν
βάζεις σορτσάκι, ξυρίζεσαι». Έκρυβα πολύ το σώμα μου, ειδικά τα πόδια μου και τις
μασχάλες μου, ώστε να μη βλέπει κανείς ότι είχα τρίχες». Επιπλέον, πολλοί queer21
έφηβοι δέχονται body shaming για το απλό γεγονός ότι η έκφραση του φύλου τους
δεν ταιριάζει στη δυαδική και ετεροφυλόφιλη νόρμα (cisgender γυναίκα-άντρας).
Όπως και άλλες μορφές διακρίσεων, το body shaming έχει σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες και λαμβάνει χώρα στον οικείο, καθημερινό, ακόμη και στον επαγγελματικό
μας χώρο: για παράδειγμα, μια πιο θηλυκή γυναίκα θα προσληφθεί πιο εύκολα για μια
θέση εργασίας ως ρεσεψιονίστ από κάποια που θα θεωρούνταν «τσαπατσούλα». «Στα
16 μου ήθελα να γίνω πυροσβέστης, με κοιτούσαν από την πλευρά μου και δεν πίστευ19

Laura Mulvey, « Plaisir visuel et cinéma narratif », Screen, 1975. ; “Hypersexualisation du corps des femmes”, Feminist

Should, URL. Το αντρικό βλέμμα κοιτάζει το γυναικείο σώμα κατακερματίζοντάς το σε μέρη (στήθος, γοφοί, στόμα, κλπ) αντί να
το βλέπει ως όλον.
20

Audrey Nelson, “Body Shaming Is a Problem for Both Men and Women”, Psychology Today, 2021, URL. Plus ici : AsapSCIENCE,

“The Science of Body Image”, YouTube, 2019, URL ; Allure, “Girls Ages 6–18 Talk About Body Image”, YouTube, 2018, URL
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Queer: κοινότητα ανθρώπων των οποίων η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αντιστοιχεί στο

cisgender και ετεροφυλόφιλο πρότυπο. βλ. αναφορές στη βιβλιογραφία.
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αν ότι ήμουν ικανή γι› αυτό: Ήμουν «εύθραυστη», «εύθραυστη», «πολύ θηλυκή». Και
με κοιτάζουν στραβά όταν λέω ότι είμαι πυγμάχος, στρατιωτικός, πρώην πυροσβέστης». - (Γυναίκα, 20 ετών). Είναι λοιπόν απαραίτητο να παλεύει κανείς συνεχώς για να
εκμεταλλευτεί ορισμένες ευκαιρίες παρά τις προκαταλήψεις.

2.2. Body Shaming και έμφυλες μειονότητες
Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τις «γυναίκες» και τους «άνδρες», αλλά υπάρχουν και
άλλες ταυτότητες φύλου που ονομάζονται «μειονότητες φύλου» και ξεπερνούν τη
δυαδική νόρμα προσδιορίζοντας τους εαυτούς τους με διαφορετικό τρόπο: μη δυαδικά, διεμφυλικά, άτομα με ρευστό φύλο22 κ.λπ. Επηρεάζονται από συγκεκριμένες
μορφές body shaming.
Η ευαλωτότητα των διεμφυλικών και μη δυαδικών ατόμων απέναντι στις νόρμες για το σώμα και το φύλο
Τα τρανσέξουαλ άτομα δεν ταυτίζονται με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους, ενώ τα μη δυαδικά άτομα δεν ακολουθούν αυστηρά μια «ανδρική» ή «γυναικεία» ταυτότητα. Η δυσφορία φύλου είναι η δυσκολία να αισθάνεστε ότι ανήκετε σε
ένα φύλο διαφορετικό από αυτό που σας έχουν αποδώσει οι γύρω σας και η κοινωνία.
Η δυσφορία μπορεί να είναι τέτοια που μερικοί άνθρωποι ξεκινούν μια μετάβαση για
να τροποποιήσουν το σώμα τους και να γίνονται σωματικά αντιληπτοί ως το φύλο με
το οποίο ταυτίζονται (αυτό είναι το πέρασμα23): «Ξεκίνησα την ορμονική μου μετάβαση
πριν από ένα χρόνο. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί, για πρώτη φορά στη ζωή μου,
νιώθω πραγματικά ότι μου αρέσει αυτό που κοιτάζω στον καθρέφτη». - Kellysha, μια
τρανς γυναίκα. Ωστόσο, η έξοδος από τα επιβαλλόμενα πρότυπα φύλου και η έναρξη
της πορείας της μετάβασης μπορεί να φέρει τους ανθρώπους σε πολύ ευάλωτη θέση
όταν έρχονται αντιμέτωποι με τo body shaming.
Ειδικές διακρίσεις : τρανς-φοβία και τρανς-μισογυνισμός
Τα τρανσέξουαλ άτομα αντιμετωπίζουν διακρίσεις που σχετίζονται άμεσα με τον
τρόπο που φαίνεται το σώμα τους και με την αίσθηση της ταυτότητας φύλου τους
(τρανς-φοβία). Αναμένεται από αυτούς να αντιστοιχίσουν το σώμα τους στην ταυτότητα φύλου που ισχυρίζονται ότι έχουν, ακολουθώντας «σωστά» τα πρότυπα ομορφιάς
του φύλου, συχνά με αυστηρό και υπερβολικό τρόπο. Για παράδειγμα, οι τρανς γυναίκες αναγκάζονται να ακολουθούν ακριβώς τα «θηλυκά» πρότυπα ομορφιάς και στιγ-
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Βλ. τις πηγές σχετικά με το λεξικό των ταυτοτήτων φύλου που προσφέρονται στη βιβλιογραφία.
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Amy E. Green & all., “Association of Gender-Affirming Hormone Therapy With Depression, Thoughts of Suicide, and Attempted

Suicide Among Transgender and Nonbinary Youth”, Journal of Adolescent Health, déc. 2021 (Résumé français par XY Media : URL)
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ματίζονται αν έχουν βαθιά φωνή, μούσι, δεν έχουν στήθος κ.λπ. Πρέπει να «μοιάζουν
με πραγματική γυναίκα» για να ταιριάζουν με το πρότυπο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή,
τους καταλογίζουν ότι αναπαράγουν και ενισχύουν τα στερεότυπα της «θηλυκότητας» ή του «ανδρισμού» κάνοντας πολλά. Υποβάλλονται καθημερινά σε αυτές τις διπλές εντολές, στον σωματικό εξευτελισμό και στη βία, γεγονός που μερικές φορές τις
εμποδίζει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας: επειδή οι διακρίσεις είναι πολύ
μεγάλες, ορισμένες προτιμούν να αποφεύγουν τα ιατρικά περιβάλλοντα παρά να κακοποιούνται24.
H σχέση σώματος και σεξουαλικότητας: μια πρόκληση για όλους
Κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών σχέσεων, δείχνουμε το σώμα μας σε άλλους ανθρώπους. Επομένως, πρέπει να αισθάνεται κανείς άνετα με τη γυμνή του εμφάνιση
και την εμφάνιση των γεννητικών του οργάνων, αλλά και με την εικόνα του σώματός
του σε ορισμένες στάσεις ή με την έκφραση του προσώπου του κατά τη διάρκεια της
απόλαυσης κ.λπ. Έτσι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η mainstream πορνογραφία
επηρεάζουν το τι θεωρείται «φυσιολογικό» στην οικεία μας σφαίρα. Κατά τη διάρκεια
του σεξ, οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται περισσότερο το τι βλέπει ο/η σύντροφός τους
για αυτούς παρά το να απολαμβάνουν τον εαυτό τους και εμποδίζουν τον εαυτό τους
να ακολουθήσει τις επιθυμίες25 τους από φόβο για το πώς φαίνονται. Μελέτες δείχνουν ότι ιδιαίτερα οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες είναι θύματα της σωματικής ντροπής
και ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για τη σεξουαλικότητα. Τα ίδια προβλήματα
μπορεί να προκύψουν και σε άλλες σεξουαλικότητες, οι οποίες έχουν επίσης τις ιδιαιτερότητές τους όσον αφορά τις διακρίσεις: οι ομοφυλόφιλοι άνδρες υποφέρουν περισσότερο από τα πρότυπα ομορφιάς από ό,τι οι ομοφυλόφιλες γυναίκες26- στα τρανσέξουαλ άτομα συχνά εστιάζεται η προσοχή στα γεννητικά τους όργανα κ.λπ. όπως
καταθέτει η Kellysha: «Ως μαύρη τρανς γυναίκα, υπάρχει πολύς φετιχισμός γύρω από
τις ταυτότητές μας. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη εμμονή με τη μετάβασή μας παρά
με εμάς τους ίδιους. Αρκετά συχνά, όταν λέω σε έναν άνδρα ότι είμαι τρανς γυναίκα
ή το υποψιάζεται, οι πρώτες ερωτήσεις αφορούν πάντα τα γεννητικά μου όργανα: αν
έχω πέος ή κόλπο. Εκεί συνειδητοποιείς ότι ένας ξένος δεν έχει κανένα πρόβλημα να
σε ρωτήσει πώς είναι το φύλο σου».
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Στη Γαλλία, 35% των τρανσέξουαλ έχουν δεν επιχειρούν να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω της τρανσ-φοβίας των φροντι-

στών. - Chrysalis.
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Στη Γαλλία, 35% των trans έχουν ήδη εγκαταλείψει την ιατρική φροντίδα λόγω της τρανσ-φοβίας των φροντιστών - Chrysalis.
Περισσότερα: Mental Health Foundation, “Body image, sexual orientation and gender identity”, mentalhealth.org.uk, 6 août

2020, URL.
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2.3. Φύλο, φυλή, body shaming: Όταν οι διακρίσεις
διασταυρώνονται27
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το φύλο και το body shaming χωρίς να μιλήσουμε για
μια άλλη πτυχή της εμφάνισής μας: η φυλή είναι επίσης μια κοινωνική κατασκευή (δεν
υπάρχει βιολογική φυλή!) που κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τους ανθρώπους ανάλογα
με την καταγωγή τους, το χρώμα του δέρματός τους κ.λπ. Στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
μας, οι φυλετικά διαχωρισμένοι άνθρωποι (μαύροι, Ασιάτες, Βορειοαφρικανοί κ.λπ.)
υπόκεινται σε συγκεκριμένες μορφές body shaming.
Ρατσισμός και body shaming (Φυλή και ρατσισμός)
Ο ρατσισμός, δηλαδή οι διακρίσεις που σχετίζονται με την εθνoτική καταγωγή ενός
ατόμου, συνήθως βασίζονται άμεσα στην εμφάνιση και τα στερεότυπα που συνδέονται με αυτήν: «Ξεκίνησε στο γυμνάσιο, όπου κάποια παιδιά άσκησαν κριτική στην
εμφάνισή μου αποκαλώντας με «Tching tchong» ή «χοντρό γουρούνι», διανθισμένο
με το «με αηδιάζεις». Στο λύκειο, για να μην αναφέρω τον συνηθισμένο ρατσισμό, με
αποκαλούσαν noich ή chink (με φιλικό τρόπο) παρόλο που είμαι Βιετναμέζα...». - Γυναίκα.
Οι μαύροι θα δεχτούν επιθέσεις περισσότερο για τα χαρακτηριστικά του προσώπου,
τα φουντωτά μαλλιά ή το χρώμα του δέρματος που θεωρείται «πολύ σκούρο». Αυτή
η άποψη για τα μαύρα σώματα πηγάζει από την ιστορία της αποικιοκρατίας και της
δουλείας28, καθώς βοήθησε να δικαιολογηθεί η υποτίμηση και η εκμετάλλευση των
ανθρώπων άλλης φυλής. Ενώ τα χαρακτηριστικά που στοχοποιούνται αλλάζουν ανάλογα με τη φυλή, αυτό που έχουν κοινό αυτές οι προκαταλήψεις είναι η αυθαίρετη
αξιοποίηση ενός λευκού καυκάσιου προτύπου. Αυτές οι αναπαραστάσεις επιμένουν
και εξακολουθούν να επηρεάζουν τους νέους ανθρώπους: «Πήγα σε ένα κολέγιο
όπου το να έχεις σγουρά μαλλιά ήταν κατακριτέο. Σε παρέπεμπαν στο γεγονός ότι
ήσουν μικτής φυλής, στο γεγονός ότι ήσουν αυτής ή εκείνης της καταγωγής και στο
πώς θα έπρεπε να μοιάζει αυτό. Υπήρχε το «είσαι μικτής φυλής, άρα πρέπει να έχεις
αυτό το είδος χαρακτήρα, πρέπει να είσαι αθλητική, πρέπει να είσαι λεπτή με φουσκωμένους μηρούς...». Και πάνω απ› όλα επέλεγες πόσο μικτής φυλής θα είσαι: είτε
ισιώνεις τα μαλλιά σου είτε έπρεπε να φοράς μόνο πλεξούδες». - Tiphaine, γυναίκα
(στο Dear Body).
Η ανάμειξη φύλου και φυλής: ένα πολύ συγκεκριμένο body shaming (διατομεακότητα)
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Η έννοια της διατομεακότητας (intersectionality) θεωρητικοποιήθηκε από την Αφροαμερικανή νομικό Kimberlé Crenshaw.
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Παράδειγμα : Histoire des coupes afro, voir Gordien, A. “La coupe afro : une simple histoire de cheveux ?”, La Vie des idées,

2019, URL.
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Οι διακρίσεις που διαπλέκονται μεταξύ τους δημιουργούν νέες μορφές διακρίσεων.
Όταν ένα άτομο είναι θύμα σεξισμού και ρατσισμού ταυτόχρονα, το body shaming
αποκτά μια νέα μορφή που δεν είναι ίδια με εκείνο λόγω φύλου ή φυλής. «Όλη μου τη
ζωή, μου έλεγαν ότι η ομορφιά, η θηλυκότητα, η απαλότητα, η χάρη ήταν η ενσάρκωση μιας λευκής Ευρωπαίας γυναίκας, ότι οι μαύρες γυναίκες απείχαν ένα εκατομμύριο
μίλια από αυτό». - λέει μια μαύρη γυναίκα (22 ετών). Oι σεξιστικές υποδείξεις για την
ομορφιά και τη θηλυκότητα είναι συγκεκριμένες για τις μαύρες γυναίκες που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και τον ρατσισμό. Αυτή η διάκριση, που ονομάζεται επίσης
μισογυνισμός, μπορεί επίσης να ενισχυθεί από το στερεότυπο της «δυνατής μαύρης
γυναίκας» και από αυτό ακριβώς το γεγονός δεν αναγνωρίζει τον πόνο και το τραύμα
που προκαλούν τέτοιες εντολές. Επομένως, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες της ταυτότητας των θυμάτων του body shaming για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών.
Αντικειμενοποίηση και αποανθρωποποίηση του άλλου
Η κοινωνία μας είναι χτισμένη πάνω στον στιγματισμό ορισμένων σωμάτων (κληρονομιές της δουλείας, της αποικιοκρατίας, των ανθρώπινων ζωολογικών κήπων κ.λπ.),
ο οποίος εξακολουθεί να επεκτείνεται ακόμη και σήμερα στην αντίληψη και τις προσδοκίες που προβάλλονται στα σώματα άλλων φυλών. Ειδικότερα, οι νέοι άλλων φυλών αναφέρουν σχόλια που τους συνδέουν με μια «φυσική», υπερβολική ή ακόμη και
«άγρια» σεξουαλικότητα. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει τους άνδρες, όπως φαίνεται
από τη μαρτυρία της Kellysha πριν από τη μετάβασή της: «Ως μαύρος άνδρας, βίωσα
πολύ φετιχισμό από την κοινότητα των λευκών ομοφυλόφιλων. Είχα σχόλια για τα
γεννητικά μου όργανα που ήταν δήθεν «μεγάλα». Μου είπαν: «Οι μαύροι άνδρες δεν
επιτρέπεται να είναι τίποτα άλλο από ένα σεξουαλικό αντικείμενο που υπάρχει για
να ικανοποιεί». Όσον αφορά τις μαύρες γυναίκες, στη σεξουαλικότητά29 τους προβάλλεται μια ισχυρότερη, πιο αρρενωπή, πολύ ενεργητική ενέργεια. Η Tiphaine λέει:
«Είχαν εκλέξει τον πιο όμορφο πισινό στην τάξη. Η πιο όμορφη ήταν μια μελαχρινή
κοπέλα από την Καραϊβική και η δεύτερη ήμουν εγώ. Ο λόγος ήταν: «αυτή είναι μαύρη, άρα έχει μαύρο πισινό και εσύ είσαι μικτής φυλής, άρα έχεις μισό μαύρο πισινό».
Σκέφτηκα τον εαυτό μου: «Μα αυτό υποτίθεται ότι είναι κομπλιμέντο. Και αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά τον πισινό μου, δεν είμαι τόσο καλή όσο μια μαύρη κοπέλα
αλλά καλύτερη από μια λευκή κοπέλα;» (στο Dear Body). Στις γυναίκες από τη Βόρεια
Αφρική, για παράδειγμα, αποδίδονται τα στερεότυπα της υπερσεξουαλικοποιημένης
«beurette» (γυναίκας που γεννήθηκε στην Ευρώπη από γονείς από τη ΒΔ Αφρική ),
της «racaille» (δηλ. αποβράσματος) ή της καλυμμένης γυναίκας30 (Γαλλικοί όροι). Τα
29

Claire-Marine Beha, “Racisme sexuel : des stéréotypes lourds de conséquences pour les femmes”, Gazette des femmes, 2022,

URL
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C. Cambreling, G. Erner, Podcast “Beurettes” : du fantasme orientaliste au cliché raciste. Avec Salima Tenfiche et Christelle
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σώματα ατόμων άλλων φυλών επίσης σεξουαλικοποιούνται και φετιχοποιούνται
επειδή φαίνονται «εξωτικά» σε σύγκριση με τα λευκά σώματα. Αυτό μπορεί να φαίνεται «θετικό», αλλά εξακολουθεί να είναι ρατσιστικό: το άτομο δεν λαμβάνεται υπόψη
για τον εαυτό του, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει αντικειμενοποιείται και σεξουαλικοποιείται ανάλογα με την εθνικότητά του. Οι Ασιάτισσες συνδέονται με μια εύθραυστη, νεανική σωματική διάπλαση και με χαρακτηριστικά πειθήνιας και παθητικής
συμπεριφοράς, σαν να είναι άνθρωποι που μπορούν να εκτεθούν σεξουαλικά. Πολλά
παραδείγματα καταδεικνύουν τη βία που προβάλλεται στα σώματα των κοινωνικών
μειονοτήτων.
Συμπέρασμα: ας πάρουμε πίσω τον έλεγχο αυτών των προτύπων, των προσδοκιών
και ας τα επαναπροσδιορίσουμε.
Όλα αυτά τα παραδείγματα μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε τη βία που ασκείται
καθημερινά στο σώμα μας και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία. Οι έφηβοι και οι
νεαροί ενήλικες - επειδή τα σώματά τους αλλάζουν και χτίζουν την ταυτότητά τους
- υπόκεινται ακόμη περισσότερο σε αυτού του είδους την κρίση, την κριτική και τις
διακρίσεις του body shaming, που μπορεί να έχει βαριές συνέπειες στη σωματική
και ψυχική τους υγεία. Το φύλο και η φυλή δεν είναι οι μόνες διαστάσεις του body
shaming, αλλά καλύπτουν έναν ευαίσθητο τομέα σε διαπολιτισμικά πλαίσια, γι› αυτό
είναι σημαντικό να τους δώσουμε προσοχή προκειμένου να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς τους και να τους αντιμετωπίσουμε με τον πιο συγκεκριμένο τρόπο.

Taraud”, France Culture, 2021, URL.
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Μαρτυρίες που
συλλέχθηκαν στη
Γαλλία
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #1
Ήμουν στην 5η τάξη του Κολλεγίου
Victor Hugo στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού, ήμασταν στην τάξη των αθλητικών.
Είχα πρώιμη εφηβεία, και ως εκ τούτου
αρκετά μεγάλο στήθος σε πολύ νεαρή
ηλικία (D/DD). Ήμασταν λοιπόν στο
μάθημα των σπορ, και ένα αγόρι πέρασε
από δίπλα μου και μου είπε «Πρόσεχε,
πέφτει», εδώ ήταν ήδη ένα μεγάλο κόμπλεξ για μένα, αλλά έγινε ακόμα μεγαλύτερο μετά από αυτόν τον προβληματισμό. (Γυναίκα – 18 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #2
Είμαι ένας μάλλον «χοντρός» άνθρωπος,
έχω εμφανή σημάδια και τεράστιες ραγάδες στην κοιλιά μου και σε όλο μου το
σώμα.
Μου συμβαίνει όταν κοιμάμαι με κάποιον ή όταν στέλνω γυμνά με κοροϊδεύουν ή ότι δεν θέλουν να κοιμηθούν μαζί
μου εξαιτίας αυτού. (Τρανς άντρας – 16
ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #3
Στο γυμνάσιο από συμμαθητές που με
αποκαλούσαν χοντρό. Κατά τη διάρκεια
ενός μαθήματος για το σαπούνι, είπαν
«πρέπει να βάλουμε λίγο στο [μικρό μου
όνομα] για να είναι λιγότερο λιπαρό».
Πολλοί παρατήρησαν το γεγονός ότι

ήμουν μεγαλύτερος από αυτούς (ήμουν
τότε μεταξύ 70 και 75 κιλών για 1μ71).
Επίσης παρατηρήσεις ότι είμαι άσχημος.
Είχα επίσης ένα ατύχημα ενώ ήμουν στο
κολέγιο που με εμπόδισε να περπατάω
σωστά για μερικά χρόνια (χρησιμοποιώντας μια πατερίτσα και κουτσαίνοντας),
μου έδωσε το παρατσούκλι «Doctor
House» για 1 χρόνο στο γυμνάσιο. Σήμερα δεν έχω πλέον αναπηρία, αλλά
εξακολουθώ να είμαι υπέρβαρος. Μέχρι
σήμερα δεν έχω καμία αυτοπεποίθηση.
(Γυναίκα - 25 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #4
Μικρή, στον κλασικό χορό, η τριχοφυΐα
έρχεται με την εφηβεία, λέμε σε όλα τα
νεαρά κορίτσια ότι πρέπει να ξυρίζεσαι
για να είσαι όμορφη, ότι είναι αηδιαστικό στη σκηνή.
Στα 15, η μητέρα του πρώην φίλου μου
ήταν υπέρβαρη, οπότε με εκδικήθηκε
επειδή ήμουν πολύ αδύνατη και εγώ
προσωπικά ήθελα να πάρω βάρος, σκεφτόταν συνεχώς τα αντίστοιχα βάρη μας.
16 ετών: Θέλω να γίνω πυροσβέστης, με
κοιτάζουν με καχυποψία και δεν πιστεύουν ότι μπορώ να το κάνω, είμαι «εύθραυστη», «εύθραυστη», «πολύ θηλυκή».
Και γενικά, οι άνθρωποι με κοιτάζουν με
καχυποψία όταν λέω ότι είμαι πυγμάχος,
στρατιώτης, πρώην πυροσβέστης. (Γυναίκα- 20 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #5
Υποτιμητικό σχόλιο από το κολέγιο
επειδή έχω πολύ βάρος. Το τελειωτικό
χτύπημα ήταν όταν η μητέρα μου μου
είπε ότι μαραζώνω επειδή πήρα βάρος.
(Γυναίκα - 22 ετών)
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #6
Παρατηρήσεις στο δημοτικό σχολείο από
συμμαθητές μου: «Οι γονείς σου σου δίνουν φαγητό;» Και το χρώμα του δέρματος: «η οικογένειά σου είναι μαϊμούδες»
Στη συνέχεια, φέτος η θεία μου μπροστά
στους γονείς μου: «Είσαι σίγουρη ότι
τρως αρκετά; Είσαι πολύ αδύνατη». (Γυναίκα - 21 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #7
Νομίζω ότι έχω πολλές σκέψεις σχετικά
με το μέγεθος σε καθημερινή βάση και
ειδικά στις ερωτικές σχέσεις. Δυστυχώς,
οφείλω αυτό το ελάττωμα ανάπτυξης σε
μια ασθένεια που δεν είναι σχεδόν ορατή
αλλά είναι παρούσα. Το τελευταίο και
πιο σαφές παράδειγμα είναι όταν είχα
ένα ραντεβού, για το οποίο το μέγεθός
μου αποτελούσε πρόβλημα. Προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει ότι πρόκειται για ασθένεια, πράγμα που μου απάντησε με το «α ναι με εκπλήσσεις που το
μικρό σου μέγεθος είναι μειονέκτημα».
Δεν ήθελε να καταλάβει ότι «διέθετα»
μειονέκτημα και αναφερόταν μόνο στο
μέγεθός μου ως αναπηρία. (Άνδρας - 21
ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #8
Body shaming για το βάρος, ολόκληρο το
σώμα, από παλιούς συμμαθητές , χοντροφοβία, επίθεση στο υπέρβαρο μου (‘’φάλαινα’’, ‘’χοντρή αγελάδα’’, ‘’θα χάσεις βάρος’’, ‘’δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που θα
σε αγαπήσει’’ ‘’βρωμιάρα χοντρή’’, ‘’αηδία
σου’’,. ), και από τους γύρω μου κατά τη
διάρκεια της ανορεξίας μου, συχνά κατά
τη διάρκεια των γευμάτων όταν έτρωγα
ελάχιστα ή τίποτα (‘’σκελετός’’, ‘’αν πέσεις

θα σπάσεις’’, ‘’φάε περισσότερο’’, ‘’είσαι
πολύ αδύνατη’’, ‘’είσαι κόκαλο’’, ‘’κόλλησες
καρκίνο ή τι’’,.)
Πάντα μάρτυρες, ποτέ πράξεις, εγώ τις
επιθέσεις για το βάρος μου όταν ήμουν
υπέρβαρη τις έπαιρνα ως παρενόχληση,
γιατί ήταν επαναλαμβανόμενες.
Κατά τη διάρκεια της ανορεξίας μου ήταν
πιο στοχευμένες γύρω από τις ώρες των
γευμάτων, ή όταν αναγκαζόμουν να ζυγίζομαι μπροστά σε συγγενείς. (Γυναίκα - 21
ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #9
Έχω πολλή ακμή (πρόσωπο, λαιμός και
πλάτη), αλλά όντας δυσανεκτική σε πολλά προϊόντα δεν μπορώ να τη θεραπεύσω. Εξαιτίας αυτού, δεν φορούσα επίσης
μακιγιάζ, οπότε η ακμή μου ήταν ορατή.
Ήμουν στο τελευταίο έτος του Λυκείου,
συζητούσα για την ερωτική μου ζωή που
ήταν πολύ ήρεμη (δεν είχα ποτέ αγόρι)
και μια «φίλη» μου είπε ότι αυτό ήταν
φυσιολογικό δεδομένης της επιδερμίδας
μου- ότι σχεδόν στα 18 σου δεν έχεις πια
ακμή. Ότι δεν θα ικανοποιούσα κανέναν και ότι ήμουν άσχημη. Στη συνέχεια
επέκρινε βίαια τη γενικότερη εξωτερική
μου εμφάνιση (είμαι «επίπεδη», έχω ξηρά
μαλλιά για τα οποία δεν μπορώ να κάνω
τίποτα, πεσμένα βλέφαρα κ.λπ.) Όλοι το
άκουσαν στον διάδρομο, μαζεύτηκαν
και γέλασαν για 10 λεπτά. Από εκείνη τη
στιγμή, οι φίλοι μου με αποκαλούσαν «η
φλύαρη» ή «η αριθμομηχανή» (Γυναίκα 21 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #10
Βάρος (Γυναίκα - 25 ετών)
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #11
Ξεκίνησε από μικρός, στο κολέγιο, γύρω
στην 4η δημοτικού, οπότε όταν ήμουν
13 ή 14 ετών, την εποχή της εφηβείας,
όντας μελαχρινή, έχω μαύρα μαλλιά και
οι συμμαθητές μου με κορόιδευαν γι›
αυτό. Ειδικά στα σπορ. Υπάρχουν διάφορες αναμνήσεις που ξεχώρισαν, μια μέρα
στην τάξη, οι δύο συμμαθητές μου μπροστά γύρισαν (ένα αγόρι και ένα κορίτσι)
για να με ρωτήσουν αν ξυρίζομαι, ήμουν
εξαιρετικά αμήχανη γιατί είχα αρχίσει
πρόσφατα να το κάνω και δεν ήθελα να
το πω στους διώκτες μου. Νομίζω ότι δεν
απάντησα τίποτα και συνέχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους προσπαθώντας
να με συμπεριλάβουν για να μου πουν
«εγώ αποτριχώνω το μουστάκι μου και
εσύ;». Μια άλλη φορά κάναμε ένα παιχνίδι στο μάθημα της τεχνολογίας, έπρεπε
να μαντέψουμε ποιος ήμασταν και πήρα
τον Chewbacca (αγαπώ τον Πόλεμο των
Άστρων αλλά ήξερα ότι δεν ήταν αυτή η
αναφορά), δεν ξέρω ποιος διάλεξε αυτόν
τον χαρακτήρα αλλά οι περισσότεροι
στην τάξη μου με εκφόβιζαν οπότε θα
μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε. Ακόμα
και στο λύκειο όπου νόμιζα ότι είχα τελειώσει με αυτό και το σχολικό bullying,
είχα βάλει σορτσάκι το καλοκαίρι και
άκουσα την εξής φράση από μια συμμαθήτρια πίσω μου στην τάξη «όταν βάζεις
σορτσάκι, ξυρίζεσαι», μιλούσε σε ένα
αγόρι της τάξης που μου άρεσε. Ήταν
πραγματικά οδυνηρό, ειδικά επειδή είχα
ήδη ένα κόμπλεξ λόγω του εκφοβισμού
μου στο κολέγιο. Είχα επίσης παρατηρήσεις για τα μαλλιά μου στο κολλέγιο,
πολλές παρατηρήσεις επειδή πάντα γίνονταν γρήγορα λιπαρά και κατά τη διάρ-

κεια του αθλητισμού, οι φίλες μου συχνά
μου έλεγαν ότι θα μπορούσα να κάνω
πατάτες τηγανιτές με τα μαλλιά μου, με
ρωτούσαν τι σαμπουάν χρησιμοποιούσα, πόσες φορές την εβδομάδα έπλενα
τα μαλλιά μου κλπ. Ή στο λύκειο από τα
αγόρια της τάξης μου ότι δεν είχα βυζιά,
ότι ήμουν επίπεδη, σαν ψωμί. Έχω χάσει το μέτρημα των περιπτώσεων που οι
άνθρωποι σχολίασαν το σώμα μου, τα
μαλλιά μου ή το στήθος μου. Οι περισσότερες φορές ήταν παρατηρήσεις που
έκαναν κορίτσια, είτε απευθείας σε μένα
σε διάφορες τάξεις, αλλά αρκετά δυνατά
για να τις ακούσω. Ήμουν ήδη στόχος
σχολικής παρενόχλησης και αυτό ήταν
επίσης μέρος αυτού. Έκρυβα πολύ το
σώμα μου, ιδίως τα πόδια και τις μασχάλες μου, ώστε να μη φαίνεται ότι είχα την
παραμικρή τρίχα. Σήμερα, αποδέχομαι
τον εαυτό μου και νιώθω πολύ άνετα με
το σώμα μου, τα μαλλιά μου, τις τρίχες
του σώματός μου, ακόμα κι αν μερικές
φορές δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν βγαίνω έξω χωρίς να είμαι
ξυρισμένη. (Γυναίκα- 24 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #12
Λεκτικά, σχετικά με το ύψος μου και το
βάρος μου. Πάντα ήμουν η μικρότερη και
πάντα είχα μικρό βάρος (γεννημένη πρόωρα). Στο κολέγιο, οι τότε μαθητές της Γ›
τάξης μου είπαν ότι «είχα πάει σε λάθος
σχολείο» και ότι έπρεπε να επιστρέψω
στο δημοτικό. Μου συμβαίνει ακόμα και
σήμερα να έχω παρατηρήσεις από συναδέλφους στη δουλειά ή από ορισμένα
μέλη της οικογένειάς μου: «Δεν είσαι
νάνος;», «δεν σε θεωρούν ανορεκτική;»,
«είσαι πολύ αδύνατη!». (Γυναίκα - 23 ετών)
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #13
Μικρή στο σχολείο, ήμουν «χοντρή» σε
σύγκριση με τις φίλες μου, και μια φορά
στον αθλητισμό ένα αγόρι μου είπε: «Δεν
θέλω να την αγγίξω, είναι βαριά και μεγάλη σαν ψυγείο» (Cis γυναίκα – 20 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #14
Στο κρεβάτι με έναν από τους γκόμενους
μου, περνάει τα χέρια του πάνω από το
σώμα μου και αναφωνεί: «Μα είσαι πραγματικά στρογγυλή!»
Στα 58 κιλά για 1μ60 δεν το περίμενα
καθόλου.
Μετά από εξηγήσεις κατάλαβα ότι εξεπλάγη ευχάριστα από τις καμπύλες μου.
Ωστόσο, οι διατροφικές μου διαταραχές
που είχα καταφέρει να ρυθμίσω επέστρεψαν πολύ έντονα τις εβδομάδες που
ακολούθησαν. (Γυναίκα - 25 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #15
Παραμέληση για το σώμα μου ότι δεν το
κοιτάζουν και δεν μετράει. Τα σγουρά
μου μαλλιά και το μάλλον μεγάλο μου
μέγεθος, το πολύ στρογγυλό μου πρόσωπο, αντιμετωπίστηκαν με υποτιμητικό
τρόπο. Ή μάλλον, δεν είχα ένα πρότυπο
ομορφιάς για μια γυναίκα με στρογγυλό
πρόσωπο που ήταν ψηλή ΚΑΙ στρογγυλή.
Τα πειράγματα προέρχονταν από άντρες
που δεν γνώριζα και που με κοιτούσαν
άσχημα. Ένα από τα γεγονότα που θυμάμαι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού στην Αργεντινή, όπου κατά
τη διάρκεια μιας βόλτας στο χιόνι στις
Άνδεις δυσκολεύτηκα να ξεπεράσω τις
πλαγιές λόγω ενός φόβου που προέρχεται από την παιδική μου ηλικία για τις
πλαγιές στα βουνά. Βρέθηκα όμως πίσω

από κάποιον που δεν με περίμενε και
ωθήθηκα να προχωρήσω μπροστά. (Γυναίκα - 23 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #16
Ξεκίνησα φαρμακευτική αγωγή εδώ και
ενάμιση χρόνο, σε 4 μήνες πήρα 15 κιλά
(χωρίς να αλλάξω τη διατροφή μου, κάνοντας αθλητισμό όπως πριν). Αυτό δεν
εμπόδισε τον πατέρα μου, την αδερφή
μου και τον αδερφό μου να μου το επισημαίνουν κάθε μέρα που περνούσα μαζί
τους στις διακοπές. Ήμουν τόσο κομπλεξικός που παρέλειπα όλα τα βραδινά
γεύματα και γυμναζόμουν υπερβολικά
αλλά χωρίς σπουδαία αποτελέσματα.
Τους βλέπω κάθε 3 μήνες και δυστυχώς
ξαναζώ τα ίδια και δεν καταλαβαίνουν τι
κάνουν. (Γυναίκα – 20 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #17
Έχω πολλά προβλήματα στην ερωτική
μου ζωή. Έχω ύψος 1,69 μέτρα, το οποίο
φαίνεται ότι δεν αρέσει στις γυναίκες.
Έχοντας το Tinder στο τηλέφωνό μου,
ταιριάζω με αρκετές κοπέλες. Η συζήτηση είναι αρκετά καλή, αλλά σε πολλές
περιπτώσεις με ρωτούν το ύψος μου.
Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, οπότε
λέω την αλήθεια, κάτι που φαίνεται να
τις αποθαρρύνει αμέσως - ή μου λένε ότι
είμαι «πολύ μικρός».
Επίσης, δεν αισθάνομαι πολύ καλά στα
κοινωνικά δίκτυα, επειδή μερικές φορές
ασφυκτιώ στα τικ- τοκ ορισμένων γυναικών που εξιδανικεύουν τους ψηλούς
άνδρες. Επιπλέον, αυτές οι προσδοκίες
είναι μερικές φορές μη ρεαλιστικές. (Άνδρας - 23 ετών)

31

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #18
Η μητέρα μου: με κοιτάζει με καχυποψία
όταν τρώω, μου επαναλαμβάνει συνεχώς
να προσέχω, μου σερβίρει μικροσκοπικά
πιάτα κ.λπ. κάτι που δεν κάνει ποτέ με τα
αδέρφια μου. Άλλες παρατηρήσεις, όπως:
«Δεν έχω δει ποτέ μου ένα παιδί να κάνει
κάτι τέτοιο...»: «Ω, σε στενεύει», «Ω, πρέπει να πάρεις τουλάχιστον ένα νούμερο
παραπάνω» (δηλαδή ότι είμαι 34/36, ότι
έχω διατροφικές διαταραχές από τα 10
μου χρόνια) (Γυναίκα - 20 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #19
Ήταν όταν ήμουν στο γυμνάσιο, στην 6η
τάξη. Ήμουν άτομο που δεν έδινε σημασία στη σωματική εμφάνιση, απλά ντυνόμουν άνετα (φαρδύ τζιν, μπλουζάκι,
φούτερ, φούτερ, τα μαλλιά πάντα δεμένα
σε αλογοουρά), κάτι που γινόταν πολύ
άσχημα αντιληπτό. Δεν φορούσα ποτέ
φούστες/φόρεμα, δεν μακιγιαριζόμουν
δεν κουβαλούσα τσάντες κ.λπ... Ομοίως
και για το βάρος μου, ήμουν πάντα αρκετά αδύνατη, με πολύ λίγο σχήμα (όχι
βυζιά, όχι κώλος). Προς διευκρίνιση, το
φύλο μου ήταν πάντα θηλυκό, γεννήθηκα
ως κορίτσι και ταυτίζομαι επίσης με αυτό
το φύλο.
Μετά από αυτό παρενοχλήθηκα από
άτομα της τάξης μου για 2 χρόνια, με
παρατηρήσεις σχεδόν καθημερινά (κάθε
φορά που ήμουν στο πανεπιστήμιο) για
το γεγονός ότι έμοιαζα με σκελετό, ότι
ήμουν άσχημη, αηδιαστική, ότι κανείς
δεν με ήθελε, ότι δεν ήμουν κορίτσι κλπ.
Αυτό κυμαινόταν από λεκτική κακοποίηση σε εξέλιξη μέχρι σωματική κακοποίηση στο δρόμο μεταξύ του κολεγίου μου
και του σπιτιού μου (ρίχνοντας πέτρες,

χτυπώντας με ξύλα). Οι καθηγητές μου
και το σχολείο ήταν ενήμεροι και εφόσον
δεν κατήγγειλα τους ανθρώπους, δεν έκαναν τίποτα. Έτσι περίμενα να σταματήσει
η παρενόχληση από μόνη της... (Γυναίκα
- 21 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #20
Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που προβληματίστηκα γι’ αυτό το θέμα και ότι
με επηρέασε πραγματικά. Ήμουν λοιπόν
8 ετών και ήμουν με τον πατέρα μου,
στο Παρίσι. Είχε μια σύζυγο, την [...], και
ήταν παχύσαρκη. Αν και την έβλεπα με
τα παιδικά μου μάτια, ήμουν πολύ μικρή
για να αμφισβητήσω την εμφάνισή της.
Δεν ξέρω γιατί μου το είπε αυτό, ειδικά
αφού εκείνη την εποχή είχα απολύτως
φυσιολογικό βάρος, αλλά παρ› όλα αυτά,
άρχισε να μου λέει ότι ήμουν χοντρή. Το
είπε μπροστά στη μεγάλη μου αδελφή, η
οποία το πήρε πίσω αργότερα. Δεν μου
το είπε με κακία, μάλλον σαν να το συνειδητοποίησε ξαφνικά και επέμεινε για
μια στιγμή. Μου είπε ότι ήμουν χοντρή,
μεγαλύτερη και από εκείνη. Και ξέρω ότι
αυτό με σόκαρε, γιατί ακόμα κι αν δεν το
είχα σκεφτεί ποτέ, είπα στον εαυτό μου
ότι ήταν αλήθεια ότι ήταν χοντρή, ότι
επιπλέον, καθώς ήταν ψηλή, φαινόταν
πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τώρα. Έτσι
είπα στον εαυτό μου ότι για το ύψος μου,
πρέπει να είμαι πραγματικά τεράστια.
Και ξέρω ότι από τότε και μετά, πάλευα
να δω το σώμα μου ως κάτι άλλο εκτός
από τεράστιο. (Γυναίκα - 21 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #21
Συνέβη αυτό πολλές φορές και συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι (συμμαθητές, μέλη
32

της οικογένειας κ.λπ.).
Πάντα ήμουν αδύνατη, ακόμα και κοκαλιάρα, χωρίς να προσπαθώ να είμαι.
Επιπλέον, είμαι μικρού μεγέθους. Στην
ηλικία που ξεκίνησαν οι παρατηρήσεις,
ήμουν 1μ37 και 33 κιλά. Οπότε σίγουρα
δεν ήμουν χοντρή, αλλά δεν είχα καμία
σχέση με αυτό.
Ωστόσο, όλοι μου έλεγαν να τρώω περισσότερο, ότι φαίνομαι άρρωστη, ότι είμαι
σκελετός κ.λπ. Ήταν πραγματικά οδυνηρό γιατί έτρωγα καλά και μάλιστα γυμναζόμουν. Δεν είχα κακή υγεία, κάθε άλλο.
Όλοι το γνώριζαν γιατί, εκτός από λίγους
φίλους, όλοι συμμετείχαν. Γύρω στα 17
μου χρόνια, επειδή το βάρος μου φαινόταν πιο «κατάλληλο» για τους άλλους και
επειδή είχα τελειώσει την εφηβεία μου
(άρα είχε αναπτυχθεί το στήθος μου), άρχισαν να με αφήνουν ήσυχη, αν και αυτό
δεν εμπόδισε ποτέ τα μέλη της οικογένειάς μου (ιδίως την πατρική μου γιαγιά)
να κάνουν απρεπή σχόλια. Ευτυχώς, είχα
μάθει να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου.
Τελικά, αυτό μου προκαλούσε πολύ
άγχος και ανέπτυξα μια πραγματική εμμονή με τη λεπτότητά μου, επειδή ήταν
το μόνο στοιχείο του σώματός μου για
το οποίο μου μιλούσαν. Εξακολουθώ να
έχω εμμονή με το να είμαι αδύνατη και
προσπαθώ ενεργά να μην φτάσω ποτέ τα
50 κιλά, έστω κι αν αυτό έγινε πριν από
χρόνια. (Γυναίκα- 23 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #22
Η μητέρα μου που με κατηγορεί που δεν
ξυρίζω τις τρίχες μου, ότι το βρίσκει
αποκρουστικό και αηδιαστικό. (Γυναίκα27 ετών)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #23
Πάντα δυσκολευόμουν να αποδεχτώ το
σώμα μου, ποτέ δεν ήμουν λεπτή και
ντελικάτη όπως τα περισσότερα ασιατικά μέλη της οικογένειας ή οι φίλοι μου.
Μωρό, ήμουν ήδη παχουλή!
Καθώς είμαι υιοθετημένο παιδί, οι γονείς μου ήθελαν πάντα να έχω τα πάντα,
συχνά ενέδιδαν στις ιδιοτροπίες μου και
μερικές φορές μου έδιναν περισσότερα
από όσα χρειαζόμουν, ειδικά όσον αφορά το φαγητό. Αυτό σήμαινε ότι ήμουν
πάντα εντός του φυσιολογικού αλλά
στα όρια του υπέρβαρου, σύμφωνα με
την καμπύλη ανάπτυξής μου, την οποία
διατηρούσα λίγο πολύ σταθερή χάρη στα
πολλά αθλήματα που έκανα. Φοβόμουν
κάθε φορά την επίσκεψη στον παιδίατρο
που έλεγε στη μητέρα μου ότι έπρεπε να
προσέχω το βάρος μου. Μετά από αυτό η
μητέρα μου με έβαλε σε μια «δίαιτα» βασισμένη στο να τρώω κανονικά κατά τη
διάρκεια της ημέρας, αλλά τυρί cottage
και φρούτα το βράδυ, και αυτό από τα
7 έως τα 12 μου χρόνια, κάτι που ήταν
αρκετά εκνευριστικό για ένα παιδί.
Κατά τη διάρκεια του νηπιαγωγείου και
του δημοτικού σχολείου, αν και ήμασταν
λίγα παιδιά άλλων φυλών, δεν υπέστην
πραγματικά κανενός είδους διάκριση,
αλλά αυτό άρχισε στο γυμνάσιο όπου
κάποια παιδιά επέκριναν την εξωτερική μου εμφάνιση και αποκαλώντας με
ρατσιστικά «Tching tchong» ή «μεγάλο
γουρούνι», διανθισμένο με το «με αηδιάζεις». Μεταξύ των παιδικών μου φίλων
επίσης, με αποκαλούσαν συχνά «η φάλαινα». Συνέβη επίσης να με αποκαλούν
«Mario» αναφερόμενοι στην τριχοφυία
των χειλιών μου.
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Στη συνέχεια, γύρω στην ηλικία των 14
ετών άρχισα να ασκώ εντατικά την κωπηλασία, για να σμιλέψω τον εαυτό μου
και να χάσω τις παιδικές μου καμπύλες,
αλλά η κριτική επέμενε, θυμόμουν τις
προσβολές και δεν μπορούσα να εκτιμήσω το σώμα μου. Στο λύκειο, όταν ήμουν
στο ιδανικό μου βάρος, κάποιοι φίλοι
προβληματίζονταν για το πόσο έτρωγα
ή έβαζαν τα χέρια ή τα πόδια τους δίπλα
στα δικά μου για να συγκρίνουν και να
παρατηρήσουν τη διαφορά στο πλάτος.
Μια εποχή, μάλλον δυσάρεστη, χωρίς να
υπολογίζουμε τον συνηθισμένο ρατσισμό, να με αποκαλούν “noich” ή “κινεζάκι
« (νομίζοντας ότι είναι χαϊδευτικό ενώ
είμαι Βιετναμέζα...)
Σε όλες αυτές τις κοροϊδίες, αυτοί που
τις ξεστόμισαν ήταν είτε φίλοι με τους
οποίους θα μπορούσα να περάσω καλά
κατά τα άλλα, είτε παιδιά με τα οποία συνήθως μπορούσα να τα πάω καλά, αυτά
που έλεγαν έκαναν τους άλλους να γελάσουν ή δεν ήταν απαραίτητα υπερβολικά
και μερικές φορές αυτές οι λέξεις δεν
λέγονταν για να πληγώσουν αλλά ήταν
απλώς παρατηρήσεις που έκαναν δυνατά ο ένας στον άλλο. Αυτό συνέβαινε
κυρίως στο σχολείο και πάντα μπροστά
σε άλλους ανθρώπους, δεν ήμουν ποτέ
μόνη μου με αυτούς που με έβριζαν,
νομίζω ότι ήταν κυρίως για να κάνουν
επίδειξη στους φίλους τους παρά για να
παρενοχλήσουν πραγματικά από κακία.
Στο σπίτι, μερικές φορές συνέβαινε οι
γονείς μου να μου κάνουν σχόλια για το
βάρος μου, να μου λένε να προσέχω τι
τρώω ή να μου λένε «θέλεις πραγματικά
να πάρεις περισσότερα;». Μικρές παρατηρήσεις που ήθελαν να είναι καλοπρο-

αίρετες και αφορούσαν την υγεία μου,
αλλά δεν βοηθούσαν στην αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν δεν ένιωθα όμορφη ούτε
στο σπίτι ούτε έξω.
Κατά την περίοδο του λυκείου και της
έναρξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
έμπλεξα σε αμφίβολες και μη ισορροπημένες δίαιτες που με έκαναν να χάσω
πολλά κιλά σε λίγες εβδομάδες αλλά να
ξαναβρώ τα διπλάσια, στη συνέχεια άφησα όλη την πίεση των διαιτών και δεν
έλεγξα πλέον τη διατροφή μου, γεγονός
που με έκανε να πάρω σχεδόν 20 κιλά σε
1 χρόνο. Δεν δέχτηκα πλέον κριτική από
άλλους γιατί δεν έβλεπα πλέον τους φίλους μου από το λύκειο αλλά εξακολουθούσα να υποφέρω από παρατηρήσεις
των γονιών μου όπως «θα ήσουν ακόμα
πιο όμορφη αν έχανες μερικά κιλά». (Cis
γυναίκα - 23 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #24
Επέστρεφα από την παραλία, ήταν Αύγουστος του 2020 και περπατούσα μόνη
στο δρόμο, μέσα στο απόγευμα, προς το
διαμέρισμα της φίλης που με φιλοξενούσε εκεί.
Κρατούσα το μαγιό μου, μάλλον βαθουλωμένο στο ύψος του στήθους, στο
οποίο είχα βάλει σορτσάκι. Εγώ, που
συχνά προσέχω τι φοράω στο δρόμο
(ναι, προσαρμόζομαι ανάλογα με τα μέρη
όπου πηγαίνω, τα μέσα μεταφοράς που
χρησιμοποιώ κ.λπ.), εκείνη τη μέρα ένιωθα καλά και δεν ήθελα να ξαναβάλω το
μπλουζάκι μου. Εξάλλου, είμαστε κοντά
στη θάλασσα, επιστρέφω από την παραλία, έχω το δικαίωμα.
Κάποια στιγμή, ένα αυτοκίνητο σταματά
στο κόκκινο φανάρι, περνάω κοντά του.
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Το φανάρι σύντομα γίνεται πράσινο, το
αυτοκίνητο ξεκινάει και ακούω τη φωνή
ενός άντρα να μου φωνάζει: «Κυρία μου,
πρέπει να ντυθείτε!». Το αυτοκίνητο
εξαφανίζεται και μαζί του η έκπληξη.
Δεν είπα τίποτα, δεν υπερασπίστηκα τον
εαυτό μου, αισθάνομαι βέβαια ένοχη και
μετά καταλαβαίνω ότι δεν είχα καν χρόνο γι› αυτό, για να φτιάξω ένα γερό επιχείρημα ή απλά να το στείλω βόλτα! Δεν
είδα καν το πρόσωπό του, δεν συστήθηκε
και πρέπει να το αντιμετωπίσω αυτό
στην επιστροφή. Μου χάλασε τη διάθεση. Είμαι τσαντισμένη τώρα και ακόμα
δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά υπάρχει
και αυτό το μικρό κάτι που είναι ακόμα
πιο ενοχλητικό: Αναρωτιέμαι για τον
εαυτό μου: «Είναι πολύ τολμηρό αυτό το
ντύσιμο;», «Δεν είναι έτοιμο;».
Ενώ ξέρω ότι οι άντρες κυκλοφορούν με
γυμνό στήθος με σορτσάκι όλη μέρα σε
παραθαλάσσια θέρετρα και κανείς δεν
τους λέει τίποτα! Τα ξέρω όλα αυτά και
όμως η «ντροπή» έχει κάνει το δρόμο
της.
Και να ένα ωραίο παράδειγμα αυτού
που ονομάζω «γυναικείο προνόμιο»! Με
ειρωνικό τρόπο, φυσικά. (Cis γυναίκα - 32
ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #26
Ξεκίνησα την ορμονική μου μετάβαση
πριν από ένα χρόνο. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί, για πρώτη φορά στη ζωή
μου, νιώθω πραγματικά ότι μου αρέσει
αυτό που κοιτάζω στον καθρέφτη.
Ως μαύρη τρανς γυναίκα, υπάρχει πολύς
φετιχισμός γύρω από τις ταυτότητές
μας. Οι άνθρωποι έχουν εμμονή με το τι
επηρεάζει τη μετάβασή μας περισσότε-

ρο από το ίδιο μας το πρόσωπο. Αρκετά
συχνά, όταν ανακοινώνω σε έναν άνδρα
ότι είμαι τρανς γυναίκα ή ότι το υποψιάζεται, οι πρώτες ερωτήσεις είναι πάντα
σε σχέση με τα γεννητικά μου όργανα: αν
έχω πέος ή κόλπο. Εκεί συνειδητοποιείς
ότι ένας άγνωστος δεν έχει κανένα πρόβλημα να σε ρωτήσει πώς είναι το φύλο
σου.
Ως μαύρος άνδρας, υπέφερα πολύ από
τον φετιχισμό της λευκής γκέι κοινότητας. Είχα σχόλια για τα γεννητικά μου
όργανα που ήταν δήθεν «μεγάλα» και ότι
«οι μαύροι άνδρες δεν επιτρέπεται να
είναι τίποτα άλλο παρά ένα σεξουαλικό
αντικείμενο που είναι εκεί για να τους
ευχαριστεί». (Νεαρή τρανς γυναίκα).
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #27
Ήμουν στο κολέγιο όπου το να έχω σγουρά μαλλιά ήταν κατακριτέο. Σε παραπέμπουμε στο γεγονός ότι είσαι μεικτής
φυλής, ότι έχεις την τάδε καταγωγή και
πώς πρέπει να μοιάζει αυτό. Υπήρχε το
«είσαι μικτής φυλής, άρα πρέπει να έχεις
τέτοιο τύπο χαρακτήρα, πρέπει να είσαι αθλητική, πρέπει να είσαι λεπτή με
στρογγυλό λαιμό...». Και πάνω απ› όλα
επέλεγες πόσο μικτής φυλής θα είσαι:
είτε σφίγγεις τα μαλλιά σου, είτε έπρεπε
να φοράς κοτσίδες συνολικά.
Στην προπαρασκευαστική τάξη, είχαν
εκλέξει το πιο όμορφο κορίτσι της τάξης.
Η πιο όμορφη ήταν ένα πολύ μελαχρινό
κορίτσι από την Καραϊβική και η δεύτερη
ήμουν εγώ. Η δικαιολογία ήταν: «αυτή
είναι μαύρη, άρα έχει μαύρο κώλο και
εσύ είσαι μικτής φυλής, άρα έχεις μισό
μαύρο κώλο». Εγώ έλεγα: «Μα αυτό υποτίθεται ότι είναι κομπλιμέντο. Και αυτό
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σημαίνει ότι από άποψη γλουτών, είμαι
χειρότερη από μια μαύρη κοπέλα αλλά
καλύτερη από μια λευκή κοπέλα;» (Νεαρή
γυναίκα)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #28
Όλη μου τη ζωή μου έλεγαν, μου δίδασκαν ότι η ομορφιά, η θηλυκότητα, η ευγένεια, η χάρη ήταν η ίδια η ενσάρκωση
μιας Ευρωπαίας γυναίκας, ότι οι μαύρες
γυναίκες απείχαν εκατομμύρια μίλια από
αυτό. (Νεαρή γυναίκα)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #29
Επιστρέφοντας από διαμονή στο εξωτερικό. Αύξηση βάρους που πιθανώς συνδέεται με τη νέα διατροφή και τις ορμόνες.
Επιστροφή στην οικογένεια και σημαντική αύξηση βάρους (10kg περίπου). Σχόλια σχετικά με τη φυσική μου εμφάνιση
και το γεγονός ότι θα έπρεπε να χάσει το
βάρος που πήρε. (Γυναίκα - 25 ετών)

επρόκειτο να δοκιμάσω να κρέμεται στην
καμπίνα μου και μόλις πήγα να κλείσω
την κουρτίνα μου πήρε το τοπ και μου
είπε ότι το τοπ δεν θα μου ταίριαζε, δεδομένης της εμφάνισής μου.
Έμεινα άναυδη και δεν είπα λέξη. Ούτε
και η μητέρα μου. Φύγαμε αμέσως μετά.
(Γυναίκα - 23 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #32
Πλαίσιο: Στο μάθημα αθλητισμού κάνουμε ασκήσεις με παράλληλες μπάρες.
Έχω τρομοκρατηθεί με την ιδέα να ανέβω στις παράλληλες μπάρες.
Μάρτυρες: όλοι οι υπόλοιποι μαθητές.
Η καθηγήτριά μου στα αθλήματα (cis γυναίκα, λευκή, περίπου 55 ετών) η οποία
με κοιτάζει και μου λέει: «Α, όχι, δεν ανεβαίνεις στις μπάρες, θα τις σπάσεις».
Εγώ: κλαίω. (Cis γυναίκα - 23 ετών)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #30
Συνάντησα τρεις φορές ηλικιωμένους
λευκούς άνδρες να έρχονται να μου μιλήσουν και μάλιστα να με καλέσουν στο
σπίτι τους ή να μου προσφέρουν κάτι.
Ήταν άγνωστοι στο δρόμο, το βρίσκω
πολύ απίστευτο και ακατανόητο. Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι
ότι είμαι μια νεαρή Ασιάτισσα και μπορεί
να φανώ εύκολη στο φλερτ. (Γυναίκα - 25
ετών)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #33
Βρίσκομαι σε ένα σταθμό για να προλάβω το τρένο μετά από μια έντονη μέρα
μαθημάτων. Πεινάω, παίρνω στον εαυτό
μου ένα McDonalds που τρώω σε ένα παγκάκι στο σταθμό. Και ένας περαστικός
με φωνάζει: «Δεν πρέπει να το φας αυτό,
είσαι πολύ χοντρή». Και φεύγει. Στην
πραγματικότητα, δεν σταμάτησε καν να
μιλήσει. Πέταξε αυτή τη φράση ενώ περπατούσε. Η φράση εμφανίστηκε από το
πουθενά τόσο γρήγορα όσο εξαφανίστηκε. Αλλά δεν την ξέχασα ποτέ. (Γυναίκα
- 30 ετών)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #31
Όταν πήγα για ψώνια με τη μητέρα μου,
μπήκα σε ένα κατάστημα για να δοκιμάσω ένα τοπ. Η πωλήτρια είδε το τοπ που

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #34
Ήταν στο κολλέγιο και στο λύκειο, πάντα είχα κόμπλεξ με τη μύτη μου και το
πρόσωπό μου λόγω της ερυθρότητας,
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των φλεβών κάτω από τα μάτια μου και
της μύτης μου ακριβώς, και πάντα είχα
κόμπλεξ και με το χρώμα του δέρματός
μου.
Γιατί πάντα μου έλεγαν ότι έχω μύτη
γουρουνιού, ότι είμαι κόκκινη σαν ντομάτα ή κάτι τέτοιο και ότι είμαι λευκή
σαν γάιδαρος και αυτό είναι δύσκολο
γιατί πάντα είχα δερματικά προβλήματα.
Γι› αυτό είμαι συχνά κόκκινη στο πρόσωπό μου, φαίνονται οι φλέβες μου πάρα
πολύ, γι› αυτό είμαι τόσο άσπρη, δεν
μπορώ να μαυρίσω και ούτω καθεξής. Το
αγόρι μου και οι φίλοι μου με βοήθησαν
πολύ. (Γυναίκα- 22 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #35
Για το σώμα μου, επειδή οι συμμαθητές
μου με κορόιδευαν επειδή είμαι «αδύνατη». Με αποκαλούσαν «σκελετό». Στη
συνέχεια, όταν πήγα στο λύκειο, τα πράγματα άλλαξαν, οι άνθρωποι με ρωτούσαν
πώς κατάφερα να είμαι «αδύνατη», όλοι
ήθελαν τη σιλουέτα μου. (Γυναίκα - 24
ετών)

- 22 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #38
Αυτό συνέβη στο κολέγιο, κάποια κορίτσια στην τάξη μου μου είπαν ότι είχα
μεγάλο στήθος (φορούσα ένα στενό
μπλουζάκι). Γνωρίζοντας ότι ήδη δεν
ένιωθα άνετα με αυτό, ήμουν ακόμα
χειρότερα. Μετά από αυτό, προσπάθησα
να βάλω φαρδιά ρούχα και προσπάθησα
να τα κρύψω όσο καλύτερα μπορούσα.
(Γυναίκα - 21 ετών)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #39
Όταν ήμουν νεότερη, ήμουν πιο στρογγυλή από ό,τι είμαι τώρα και μου έλεγαν
συχνά ότι έχω όμορφο πρόσωπο, αλλά
ότι θα ήμουν πιο όμορφη αν ήμουν
λιγότερο παχιά, πράγμα που με έκανε να
κάνω δίαιτα. (Γυναίκα - 20 ετών)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #36
Στερεότυπο του Βορειοαφρικανού που
γυρνάει άσκοπα, περνάει τις μέρες του
στοιχηματίζοντας, με κοινωνική βοήθεια
ή στη γειτονιά του. (Άνδρας)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #37
Ήταν για το σώμα μου, πήρα βάρος μετά
από περιορισμούς και είπα ότι τα έκανα
θάλασσα γιατί πήρα 15 κιλά σε λίγους
μήνες και ήθελα οπωσδήποτε να ξαναβρώ την παλιά μου φόρμα, ήταν για τον
εαυτό μου γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο και
δεν έπρεπε να πάρω πολλά κιλά. (Άνδρας
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Κεφάλαιο 3

Disabling bodies: η έννοια του
ableism και ο αντίκτυπος της
συμπεριφοράς
Αυτό το κεφάλαιο θα εισάγει το θέμα του ableism (διακρίσεις εις βάρος των αναπήρων) και της στάσης. Ο ορισμός του τι σημαίνει «ableism»- μια σύγκριση του Κοινωνικού Μοντέλου της Αναπηρίας με το Ιατρικό Μοντέλο της Αναπηρίας- μια διερεύνηση των στερεοτύπων- η αναπαράσταση/αποκάλυψη της αναπηρίας στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και οι συνέπειες που σχετίζονται με αυτό είναι όλα μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Επίσης, περιέχεται ο προβληματισμός για το πώς οι συμπεριφορές του ableism
μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του σώματος ενός ατόμου με αναπηρία και πώς
μπορούν να οδηγήσουν σε ρητορική μίσους ή εγκλήματα μίσους και σε body shaming.

3.1Τι σημαίνει ableism;
Ο όρος ableism ορίζεται από το scope.org.uk31 ως «διάκριση υπέρ των ατόμων χωρίς
αναπηρία». Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από διακρίσεις στο χώρο εργασίας, έλλειψη
πρόσβασης και κοινωνικό αποκλεισμό. Βασίζεται στην υπόθεση ότι τα άτομα με αναπηρία «χρειάζονται διόρθωση». Ως αποτέλεσμα αυτού, τα άτομα με αναπηρία μπορεί
να βιώσουν διακρίσεις. Οι Rosen K.M και Mill J.S. (2016) αναφέρθηκαν στο ableism ως
«ύπουλα κοινωνικά μηνύματα σχετικά με την ανάγκη να διορθωθεί, να θεραπευτεί, να
αποκατασταθεί, να χάσει βάρος ή/και να βελτιώσει την κινητικότητά του32».
Τα κοινωνικά μηνύματα και οι στάσεις πρέπει να αλλάξουν προκειμένου να καταπολεμηθούν οι επιβλαβείς συμπεριφορές που περιλαμβάνουν προκαταλήψεις, στερεότυπα, λανθασμένες αντιλήψεις και γενικεύσεις για την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία.
Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από αδυναμία, αποδίδεται μεγαλύτερη αξία στα
31
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«γυμνασμένα/υγιή σώματα33». Το ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι το εξής: αν το
body-shaming είναι η «πράξη ή η πρακτική της υποβολής κάποιου σε κριτική ή χλευασμό για υποτιθέμενα σωματικά ελαττώματα ή ατέλειες34» και αν μια κοινωνία του
ableism βασίζεται στην προτίμηση για «γυμνασμένα/υγιή» μη ανάπηρα σώματα, αυτό
προκαλεί αρνητικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία και οδηγεί στο body shaming;

3.2 Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας έναντι του ιατρικού
μοντέλου
Σημείο καμπής στην ιστορία της αναπηρίας αποτέλεσε το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας, το οποίο εμπνεύστηκε από το Κίνημα για τα Δικαιώματα της Αναπηρίας στις
δεκαετίες 1960/70 και δημιουργήθηκε για να αμφισβητήσει το Ιατρικό Μοντέλο της
Αναπηρίας. Το Ιατρικό Μοντέλο της Αναπηρίας έχει τις ρίζες του στο ableism, αφορά
την αρτιμέλεια/ικανότητα και παρουσιάζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία ως αποτέλεσμα της αναπηρίας και όχι ως πρόβλημα της κοινωνίας.
Αντιμετώπιζε την αναπηρία ως «ένα ατομικό, ιατρικό πρόβλημα που έπρεπε να προληφθεί, να θεραπευτεί ή να περιοριστεί- και/ή ως ένα φιλανθρωπικό ζήτημα που αντιμετώπιζε τα άτομα με αναπηρία ως άτυχους στους οποιούς οφείλουμε να οικτίρουμε
και να εξυπηρετούμε μέσα από διαχωρισμένες, φιλανθρωπικές υπηρεσίες35».
Το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας αναπτύχθηκε ως απάντηση στον αποκλεισμό,
τις διακρίσεις και την έλλειψη επιλογών και ελέγχου που βίωναν τα άτομα με αναπηρία
στην καθημερινή ζωή, καθώς και στις επικρατούσες αρνητικές στάσεις στην κοινωνία.
Το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας αναφέρει:
«ότι οι άνθρωποι έχουν αναπηρίες, αλλά ότι η καταπίεση, ο αποκλεισμός και οι
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι αναπόφευκτη
συνέπεια της ύπαρξης αναπηρίας, αλλά αντίθετα προκαλείται από τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί και οργανώνεται η κοινωνία36».
Μερικά από τα εμπόδια που προκαλούνται από τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης
της κοινωνίας περιλαμβάνουν:
•

Μη προσβάσιμο κτίριο, π.χ. δεν υπάρχουν ράμπες, δεν υπάρχουν ανελκυστήρες,
έλλειψη σαφούς σήμανσης.

•

Μη προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς.

33

ό.π.

34

https://www.merriam-webster.com/dictionary/body-shaming

35

www.inclusionlondon.org.uk

36

ό.π.

39

•

Δεν υπάρχουν διερμηνείς νοηματικής γλώσσας ή προσβάσιμες μορφές στις εκδηλώσεις κ.λπ.

•

Διαχωρισμένη σχολική εκπαίδευση.

•

Διακρίσεις.

•

Στάση π.χ. μη εκτίμηση των ατόμων με αναπηρία.

•

Μη πρόσληψη ατόμων με αναπηρία/προσφορά προαγωγών.

•

Έλλειψη προσαρμογών στο χώρο εργασίας.

•

Μη προσβάσιμο εκπαιδευτικό σύστημα.

•

Έλλειψη ευκαιριών για στέγαση και επιλογή του πού και με ποιον θα ζήσουν.

3.3 Στερεότυπα και παραποίηση της αναπηρίας στα μέσα
ενημέρωσης
Η Ju Gosling (2011) υποστηρίζει ότι τα στερεότυπα για τα άτομα με αναπηρία έχουν
τις ρίζες τους σε «θρησκευτικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις για τα «ατελή» σώματα
που υπάρχουν εδώ και χιλιετίες37». Η Gosling υποστηρίζει ότι ιστορικά τα άτομα με
αναπηρία αντιμετωπίζονταν πάντα με καχυποψία και ως δυνητικά απειλητικά- ότι σε
ορισμένες θρησκείες και σε όλη την ιστορία πίστευαν ότι οι ψυχικές και σωματικές
αναπηρίες ήταν σημάδια αμαρτίας ή ακόμη περισσότερο, θεωρούνταν σημάδια “δαιμονισμού”38.
Ορισμένες από αυτές τις καχυποψίες και πεποιθήσεις μεταφέρθηκαν στη λαϊκή κουλτούρα μέσω διαφόρων μορφών μέσων ενημέρωσης, εξαιτίας των παραμυθάδων που
βασίστηκαν σε θρησκευτικά κείμενα «τα οποία βασίζονταν στη στενογραφία του σωματότυπου και της εμφάνισης για να δηλώσουν τον χαρακτήρα, ενώ η σωματική αναπηρία χρησιμοποιούνταν για να υποδηλώσει διάφορους βαθμούς κακού καθώς και
κατωτερότητας39».
Παραδείγματα αυτών των στάσεων και πεποιθήσεων που εισέρχονται στη λαϊκή κουλτούρα μπορεί να δει κανείς στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Martin Norden (1999), οι κινηματογραφιστές τις περισσότερες
φορές φωτογραφίζουν και επεξεργάζονται το έργο τους για να αντικατοπτρίζουν μια
μη αναπηρική οπτική και οι ταινίες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαιώνιση των αντιλήψεων της κυρίαρχης κοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία, όπου οι ει-
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κόνες που απεικονίζονται διαφέρουν έντονα από την πραγματικότητα της εμπειρίας40
των ατόμων με αναπηρία. Οι τρόποι που εμφανίζονται κυμαίνονται από το να είναι
κάποιος ηρωικός/θαρραλέος που αντιστέκεται στις αντιξοότητες π.χ. ο εμπνευστής, ο
κωμικός, ο σοφός σοφός, ο κακοποιός και ο αθώος που λαμβάνει θεραπεία41.

3.4 Αναπαράσταση της αναπηρίας στα μέσα ενημέρωσης
Για τα άτομα με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρόβλημα είναι η έλλειψη εκπροσώπησης στη διαφήμιση και στα μέσα ενημέρωσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει
αρνητική εικόνα του σώματος.
Στατιστικά στοιχεία από έρευνα που διεξήχθη το 2019-2021 από την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας, Body Image Survey Results 42σχετικά με το πώς διαφορετικές ομάδες
ανθρώπων αισθάνονται για την εικόνα του σώματός τους και τι επηρεάζει αυτά τα
συναισθήματα αποκάλυψαν ότι:
•

1 στα 5 άτομα με αναπηρία ανέφεραν ότι «ποτέ» δεν αισθάνονται ότι αντιπροσωπεύονται στα μέσα ενημέρωσης και στη διαφήμιση.

•

Το 20% των ατόμων με αναπηρία δηλώνουν ότι «ποτέ» δεν είδαν τον εαυτό τους να
αντικατοπτρίζεται σε εικόνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη διαφήμιση σε
σύγκριση με μόλις το 10% των ατόμων χωρίς αναπηρία.

Ορισμένα από τα σχόλια στη δημοσίευση ανέφεραν τα εξής:
«Είμαι ανάπηρη και κυριολεκτικά δεν έχω δει ποτέ μια γυναίκα με την αναπηρία
μου να αντιπροσωπεύεται σε οποιοδήποτε είδος μέσων ενημέρωσης» (Γυναίκα 1824)43
«Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει απεγνωσμένα να είναι πιο συμπεριληπτικά,
με διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικές φυλές, ανθρώπους με διαφορετικές
αναπηρίες, ακόμη και να προβάλλονται άνθρωποι με ακουστικά βαρηκοΐας. Πρέπει
να γίνουν σημαντικές αλλαγές για να μπορέσουν όλοι στην κοινωνία να νιώσουν
θετικά για το σώμα τους»( Γυναίκα 18-24)44
«Είμαι υπέρβαρος χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου. Σπάνια βλέπω να εκπροσωπού-
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νται νεότεροι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, ούτε εκείνοι με χρόνιες ασθένειες
που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του σωματικού βάρους. Είναι μερικές φορές
μια καταθλιπτική ζωή που τη ζεις χωρίς υποστήριξη και χωρίς πρότυπα». (Άνδρας
35 - 44)45
Όσον αφορά την εικόνα του σώματος, αναφέρθηκε ότι το 71% των ατόμων με αναπηρία ανέφεραν ότι αισθάνονται αρνητικά ή πολύ αρνητικά για την εικόνα του σώματός
τους σε σύγκριση με το 60% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία μίλησαν για το πώς οι αρνητικές εμπειρίες με τους επαγγελματίες υγείας, που συχνά επικεντρώνονταν αποκλειστικά στο βάρος τους, είχαν αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική
τους υγεία καθώς και στην εικόνα του σώματός τους. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία
ανέφεραν ότι αισθάνονταν αγνοημένα, κρινόμενα και απομονωμένα σχετικά με την
εμφάνισή τους.
H Gosling υπογράμμισε ότι, όταν τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζονται στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, αυτό γίνεται συνήθως με τη μορφή του να είναι αποδέκτες φιλανθρωπικών δράσεων (π.χ. Telethon, Children in Need) και σε ντοκιμαντέρ που αποτελούν ουσιαστικά μια ανανέωση του παλιομοδίτικου freak show46.

3.5 ∑υμπεριφορές, ρητορική/εγκλήματα μίσους και body shaming
Σε μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Η διαδικτυακή κακοποίηση και η εμπειρία των ατόμων με αναπηρία47», επισημάνθηκε ότι κάθε φορά η διαδικτυακή κακοποίηση αντανακλά ευρύτερες στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία και την έλλειψη
ορατής εκπροσώπησής τους.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Sense ανακάλυψε ότι το 49% των ατόμων χωρίς αναπηρία
δεν πιστεύουν ότι έχουν τίποτα κοινό με τα άτομα με αναπηρία και το 26% παραδέχονται ότι έχουν αποφύγει να εμπλακούν σε συζήτηση με άτομο με αναπηρία. Η έρευνα
της Scope δείχνει ότι το 43% του βρετανικού κοινού δηλώνει ότι δεν γνωρίζει κανέναν ανάπηρο και η πλειοψηφία (67%) αισθάνεται αμήχανα γύρω από την αναπηρία.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι το 21% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών παραδέχονται
ότι έχουν αποφύγει να μιλήσουν με άτομο με αναπηρία επειδή δεν ήταν σίγουροι για
το πώς να επικοινωνήσουν μαζί τους. Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έκθεση
μίλησαν για την ανάγκη βελτίωσης της στάσης απέναντι στην αναπηρία και υπέδειξαν
ότι δεν πιστεύουν ότι η διαδικτυακή κακοποίηση των ατόμων με αναπηρία μπορεί να
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αντιμετωπιστεί χωρίς αλλαγή της στάσης48.
Ορισμένες από τις κακοποιήσεις που βίωναν τα άτομα με αναπηρία οφείλονταν σε
ευρύτερες πολιτικές παραδοχές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επιδόματα. Ένας ερωτώμενος σημείωσε το εύρος των στάσεων των ανθρώπων απέναντι
στην αναπηρία, ιδίως στο διαδίκτυο, δήλωσε: «Είμαστε είτε παραολυμπιονίκες είτε
απατεώνες επιδομάτων49».
Η στάση ορισμένων ανθρώπων απέναντι στα άτομα με αναπηρία ως «απατεώνες επιδομάτων» έχει οδηγήσει ορισμένα άτομα με αναπηρία στο στόχαστρο και στη ντροπή
επειδή λαμβάνουν επιδόματα. Αναφέρθηκε ότι η διαδικτυακή κακοποίηση που δέχονταν σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία ότι υπήρχαν «επανειλημμένες κατηγορίες για
απάτη με τα επιδόματα ή ότι είναι «αφαίμαξη της κοινωνίας». Απειλές ότι θα καταγγελθούν για απάτη με επιδόματα επειδή δημοσίευσαν εικόνες τους εκτός σπιτιού ή
επειδή συμμετείχαν σε πολιτικό ακτιβισμό50».
Η έλλειψη γνώσης γύρω από ένα εύρος αναπηριών και βλαβών έχει ως αποτέλεσμα τα
άτομα με κρυφές αναπηρίες να στοχοποιούνται επειδή «δεν φαίνονται αρκετά ανάπηροι», ενώ τα άτομα με ορατές αναπηρίες στοχοποιούνται για το πώς φαίνονται51.
Αυτή η έλλειψη κατανόησης και η αρνητική στάση απέναντι στην αναπηρία είναι καταστροφική για τα άτομα με αναπηρία και την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία. Είναι
σημαντικό να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε αυτές τις συμπεριφορές, να δημιουργούμε μια καλύτερη κατανόηση της αναπηρίας και να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση για τους παράγοντες που καθιστούν κάποιον ανάπηρο στον κόσμο μας.
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Εργαστήριο που υλοποιήθηκε στο Μπέλφαστ, Β. Ιρλανδία
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Μαρτυρίες που
συλλέχθηκαν
στην Ιρλανδία
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #1
Στο τελευταίο έτος του σχολείου άρχισα να παρατηρώ ένα ελαφρύ τρέμουλο
στα χέρια μου όταν αγχώνομαι. Δέχτηκα
αρνητική προσοχή από κάποιους συμμαθητές μου γι› αυτό, γεγονός που με έκανε
να έχω υπερβολική συνείδηση του εαυτού μου: Ένιωθα αποκομμένη και ντρεπόμουν για το σώμα μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #2
Είμαι κοντός άνθρωπος. Είμαι κοντός
άντρας. Οι άντρες υποτίθεται ότι πρέπει
να είναι ψηλοί. Αν δεν είναι ψηλοί, θεωρούνται αδύναμοι, μη ελκυστικοί, ανεπιτυχείς. Το ξέρω αυτό επειδή οι αδελφές
μου μού το έλεγαν αυτό το μεγαλύτερο
μέρος της εφηβικής μου ζωής, μετά οι
φίλοι μου, μετά οι συνάδελφοί μου. Είναι
μόνιμο. Αν ήσουν ψηλότερος, θα μπορούσες να κάνεις το α ή το β. Είναι πάντα
το ίδιο.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #3
Ήμουν σχετικά ψηλή και αδύνατη από
μικρή ηλικία. Ήμουν η δεύτερη ψηλότερη στην τάξη μου σε όλη τη διάρκεια του
δημοτικού σχολείου. Μου άρεσε να έχω
κοντά μαλλιά, προτιμούσα να φοράω
τζιν και σορτς και ένιωθα άβολα φορώντας φορέματα. Ήμουν σωματικά πολύ
δραστήρια, μου άρεσαν αθλήματα όπως

το ποδόσφαιρο και η αναρρίχηση σε
δέντρα.
Συχνά ντρεπόμουν για το σώμα μου και
με κορόιδευαν άλλα παιδιά και ενήλικες
λόγω του ύψους μου και επειδή συμπεριφερόμουν περισσότερο σαν αγόρι. Στο
σχολείο μας έλεγαν ότι τα αγόρια ήταν
πιο έξυπνα από τα κορίτσια και δυσανασχετούσα με το γεγονός ότι τα κορίτσια δεν είχαν την ίδια υποστήριξη και
τις ίδιες ευκαιρίες που είχαν τα αγόρια.
Μπορούσα να δω πολλά από τα κορίτσια,
συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού
μου, να ξεπερνούν τα αγόρια και υποπτεύομαι ότι μας κρατούσαν σκόπιμα
πίσω και μας περιόριζαν.
Αυτό περιπλεκόταν από το γεγονός ότι
δυσκολευόμουν με ορισμένες σχολικές
εργασίες, όπως η ορθογραφία, λόγω μη
διαγνωσμένης δυσλεξίας. Ο δάσκαλός
μου μου είπε ότι θα έδινε στην τάξη διακοπές αν έπαιρνα ποτέ πλήρη βαθμό στο
καθημερινό τεστ ορθογραφίας για μια
εβδομάδα. Παρά τις προσπάθειές μου,
δεν τα κατάφερα ποτέ.
Συχνά με αποκαλούσαν «tom boy» και
το παρατσούκλι μου ήταν «daddy long
legs». Δεν αισθανόμουν συμβατικά
όμορφη και η μητέρα μου επέκρινε την
εμφάνισή μου, συγκρίνοντας με άλλα κορίτσια με μακριά μαλλιά και ευχόμενη να
τους έμοιαζα περισσότερο. Αυτό επηρέασε την αυτοπεποίθησή μου και ένιωθα
μη ελκυστική και άβολα .
Αυτό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι
αναπτύχθηκα νωρίτερα από τα άλλα
κορίτσια της τάξης μου. Ήμουν η πρώτη
που άρχισε να έχει περίοδο όταν ήμουν
δέκα ετών. Αρχικά ήταν ελαφριά και ακανόνιστη, αλλά αυτό σήμαινε ότι έπρεπε
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να φέρνω σερβιέτες στο δημοτικό σχολείο και ότι μου έλεγαν να μιλάω γι› αυτό
μόνο σε γυναίκες δασκάλες.
Εκείνη την εποχή εμφάνισα άσχημη ακμή
στο πρόσωπό μου και δεν έβλεπα καλά.
Μου πήρε δύο χρόνια για να πείσω τη
μητέρα μου να με πάει να εξεταστούν τα
μάτια μου. Τελικά έπρεπε να φοράω βαριά μαύρα γυαλιά στο σχολείο. Με φώναζαν με ονόματα όπως τετράφθαλμη σπυριάρα και Joe 90. Αυτό, μαζί με το κακό
δέρμα μου, με έκανε να αισθάνομαι πολύ
συνειδητοποιημένη και αποτραβηγμένη
ως έφηβη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
υποφέρω άσχημα με κακό ύπνο, νυχτερινούς τρόμους, κατάθλιψη και χαμηλή
αυτοεκτίμηση, κάτι που συνεχίστηκε και
στην ενήλικη ζωή μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #4
Είναι ένα μικρό παράδειγμα αλλά μια
μοναδική εμπειρία αναπηρίας. Επιστρέφοντας στο σπίτι από ένα ταξίδι στο
νοσοκομείο όπου βρισκόμουν για δύο
εβδομάδες λόγω θρόμβωσης στους
πνεύμονες και το πόδι μου, η οποία
όπως είπε ο γιατρός μου δεν είχε ακριβή αιτία, επομένως έπρεπε να παίρνω
φάρμακα για το υπόλοιπο της ζωής μου.
Ωστόσο, μόλις γύρισα σπίτι το πρώτο
πράγμα που με ρώτησαν οι άνθρωποι
ήταν «ήταν λόγω του βάρους σας;».
«Ώστε αν γυμναστείς θα σου κόψουν τη
φαρμακευτική αγωγή;» Μου το είπαν
πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων
και στενοί συγγενείς. Ενώ στην πραγματικότητα ο λόγος που κατέληξα στο
νοσοκομείο ήταν το στίγμα γύρω από το
βάρος μου. Είχα αναπνευστικά προβλήματα εδώ και καιρό, αλλά η εσωτερικευ-

μένη ντροπή ήταν τόσο μεγάλη που το
απέκρουσα ως χοντρή και ακατάλληλη.
Ενώ στην πραγματικότητα είχα πνευμονική εμβολή. Δεδομένου ότι δεν πήγα
ποτέ στο γιατρό, μόνο όταν μπορούσα να
περπατήσω μόλις και μετά βίας 2 μέτρα
και το πόδι μου πρήστηκε στο διπλάσιο
μέγεθος πήγα τελικά στο νοσοκομείο. θα
μπορούσα να είχα αντιληφθεί το πρόβλημα νωρίτερα, αλλά η εσωτερικευμένη
ντροπή μου με εμπόδισε. Οπότε το να
μου παρουσιάσουν ακόμα περισσότερες
υποθέσεις ότι το ότι ήμουν υπέρβαρος
ήταν η αιτία και ότι αν ήμουν αδύνατος
θα ήμουν υγιής απλώς επέτεινε αυτό το
Shane ακόμα περισσότερο.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #5
Το προσωπικό του μαιευτηρίου έκανε
μεγάλο θέμα το βάρος μου, λέγοντας ότι
θα επηρέαζε τις εξετάσεις και θα αύξανε
τον κίνδυνο, και στη συνέχεια, μετά τον
τοκετό, το προσωπικό παραπονέθηκε ότι
τα στήθη μου ήταν πολύ μεγάλα για να
θηλάσω και μου πήρε τη χαρά από την
εμπειρία. Μισούσα το σώμα μου για λίγο
καιρό μετά από αυτό.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #6
Στο σχολείο, ένα απαίσιο κορίτσι είπε ότι
θα πεθάνω πριν τα 30 μου χρόνια επειδή
είμαι χοντρή. Μισούσα τη γυμναστική
επειδή έπρεπε να την κάνω με σορτς και
μπλούζα και εκτίθεμαι ως πιο εύσωμη
από τους συμμαθητές μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #7
Στη δουλειά, ένας συνάδελφος με ντρόπιαζε τακτικά για το βάρος μου, τους
κύκλους κάτω από τα μάτια μου και το
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χρώμα των μαλλιών μου. Το αφεντικό
είπε ότι δεν είχα μάρτυρα και έτσι δεν
μπορούσα να το αποδείξω.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #8
Η εμπειρία μου σε σχέση με το body
shaming έχει αλλάξει με την πάροδο του
χρόνου. Ως έφηβη ήμουν η χειρότερη
κριτής του εαυτού μου. Είχα πολύ κόκκινα μάγουλα ως παιδί και έφηβη και είχα
έντονη συνείδηση γι› αυτά. Συνήθιζα να
κοκκινίζω με το παραμικρό και οι συνομήλικοι μου συχνά μου το υποδείκνυαν
αυτό κάνοντάς με κοινωνικά ανήσυχη
για το αν βρισκόμουν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. Ευτυχώς ήμουν έφηβη
πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και δεν μπορώ να φανταστώ την πίεση
που ασκείται τώρα στα παιδιά να μοιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τρόπο. Καθώς
μεγάλωνα, η επιδερμίδα μου άλλαξε και
δεν έχω πλέον τα υπέροχα κόκκινα μάγουλά μου! Τώρα βάζω ρουζ!! Φανταστείτε! Εξακολουθώ να επηρεάζομαι από το
πώς νομίζω ότι οι άλλοι με αντιλαμβάνονται καθώς γερνάω και από τον βομβαρδισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
που μου λένε να αψηφήσω τη διαδικασία
της γήρανσης, αλλά όσο μεγαλώνω τόσο
πιο περήφανη είμαι για το σώμα μου.
Έχω γεννήσει 3 παιδιά με φυσικό τρόπο
και ένα τέταρτο με καισαρική τομή. Έχω
θηλάσει τέσσερα παιδιά. Κουβαλάω τα
σημάδια του τοκετού και τις ρυτίδες από
τις άγρυπνες νύχτες και τις ανησυχίες
της μητρότητας, αλλά η εικόνα μου και
αυτό που βλέπω να αντανακλάται στον
καθρέφτη δείχνει ότι έχω ζήσει μια ζωή.
Έχω κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία
ως εικοσάρα με baby oil και το “κάψε με”

γραμμένο στο μέτωπό μου! Έχω καταναλώσει πολύ αλκοόλ, έχω ξενυχτήσει
και έχω φάει μόνο πρόχειρο φαγητό όσο
ήμουν στο πανεπιστήμιο. Έχω βιώσει
απίστευτη θλίψη και ευτυχία εξίσου και
νομίζω ότι όλες αυτές οι εμπειρίες ζωής
συμβάλλουν στην υποσυνείδητη εικόνα
που παρουσιάζω στον κόσμο. Ποτέ δεν
είμαι ευχαριστημένη με τις φωτογραφίες
μου, αλλά αυτό είναι απλά το κριτικό μου
μυαλό, καθώς είμαι σε γενικές γραμμές
ευχαριστημένη με το σώμα μου, αλλά
αυτό έρχεται με 44 χρόνια εμπειρίας σε
αυτό και ανυπομονώ για άλλα 60 χρόνια
με το ίδιο!
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #9
Η μητέρα μου μού έλεγε ότι ήμουν πολύ
χοντρή από την αρχή της εφηβείας.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #10
Να με ρωτάνε πότε θα γεννήσω και να
μου χαϊδεύουν την κοιλιά ενώ δεν ήμουν
έγκυος αλλά υπέρβαρη. Σε ένα δωμάτιο
γεμάτο κόσμο.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #11
Κάποιος στο σχολείο έδειξε μια ελιά στο
χέρι μου και είπε «μπλιαχ». Μια άλλη
εμπειρία στο σχολείο ήταν όταν κάποιος
σχολίασε τη μύτη μου λέγοντας ότι ήταν
«πίστα του σκι». Και τα δύο περιστατικά
με έκαναν να νιώσω αμηχανία και αυτεπίγνωση.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #12
Έχοντας άγχος κατά διαστήματα τη δεύτερη δεκαετία της ζωής μου, το βάρος
μου ανεβοκατέβαινε. Όταν ήμουν πιο
αδύνατη, μου έκαναν κομπλιμέντα για
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την απώλεια βάρους ή μου έλεγαν ότι
«φαίνομαι καλά». Αυτό με έκανε να αισθάνομαι πίεση να διατηρήσω ένα συγκεκριμένο βάρος με σχολίαζαν και στο
παρελθόν όταν είχα πάρει βάρος. Αυτό
σε κάνει να νιώθεις ότι δεν σε εκτιμούν
τόσο πολύ όταν αρχίζεις να παίρνεις
βάρος.

και ότι ήμουν πολύ χαζός για να το δω
αυτό.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #13
Έχω βιώσει body shaming σε όλη μου τη
ζωή για το βάρος μου και την εναλλακτική μου φύση, μετά τον χρόνιο πόνο
και τις σωματικές αναπηρίες που εμφάνισα στα 19 μου. Οι άνθρωποι έλεγαν
ότι προσποιούμαι, πώς έμοιαζα να κουτσαίνω και γενικά υπαγόρευαν πολύ πιο
ακραία σχόλια σχετικά με τις επιπτώσεις
του βάρους μου και της σωματικής μου
διάπλασης και των κινήσεων του σώματός μου. Είναι δύσκολο να συμβιβαστείς
με τον πόνο και την αλλαγή του σώματός
σου, είναι πιο δύσκολο να συμβιβαστείς
με την κοινωνική άποψη που μπορεί μερικές φορές να βιώνεις και την έλλειψη
συμπόνιας σε στιγμές που μπορεί να τη
χρειάζεσαι !

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #19
Κοκαλιάρη/άσχημη. Τέσσερα μάτια.
Daddy Long Legs

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #14
Δεν ήταν ευχάριστο και επεκτάθηκε από
λεκτική σε σωματική κακοποίηση.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ # 25
Τρομακτικός

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #15
Σε γενικές γραμμές, μου αρέσει το σώμα
μου, αλλά δεν μου αρέσει η κήλη μου.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #16
Να με βάζουν σε μια νοοτροπία ότι είμαι
ενοχλητικός και ηλίθιος. Ότι η προσωπικότητά μου ενοχλούσε τους ανθρώπους

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #17
Χοντρούλης, με δόντια ελαφιού
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #18
Παρανοϊκός

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #20
Σπυριάρης
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #21
Σακάτης
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #22
Καταθλιπτικός
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #23
Χάος
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #24
Προσποίηση

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #26
Παράξενος
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #27
Πηδηχτούλης
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #28
Άγριος
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #29
Θα μας λιώσεις
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #30
Λιπόσαρκος
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #31
Πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #32
Χοντρός
ΜΑΡΤΥΡΙΑ # 33
Σπαστικός
ΜΑΡΤΥΡΙΑ # 34
“κούφας”- Deaffo
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #35
Μπουκιά
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #36
Βάλτος
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #37
Πετσί και κόκαλο
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #38
Σκυλί
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #39
Αδερφή, φρούτο, πουφ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #40
Αδερφάρα
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Κεφάλαιο 4

Το φαινόμενο της ρητορικής
μίσους (hate speech) και
οι τρόποι με τους οποίους
αντανακλά στο σώμα
Ο κόσμος της ανθρωπότητας δεσμεύεται από τη λεκτική του επικοινωνία. Οι λέξεις,
η ομιλία, η γλώσσα, τα σήματα και τα σύμβολα, διαμεσολαβούν στην πνευματική
ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων. Χάρη στη γλώσσα, το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον μπορούν να επικοινωνηθούν. Η σημειολογία των λέξεων σε κάθε γλώσσα
περιέχει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η πραγματικότητα μέσα στο μυαλό
ενός ατόμου. Η ομιλία έχει τη δύναμη να ξεκλειδώνει νοητικές διεργασίες, ψυχολογικούς μηχανισμούς και κατά συνέπεια να δημιουργεί αντίκτυπο. Αναμφισβήτητα, οι
λέξεις είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτει η ανθρωπότητα, καθώς μπορούν να
προκαλέσουν συναισθήματα και να πείσουν σε πράξεις. Ωστόσο, αν και στις δυτικές
κοινωνίες υπάρχουν πρότυπα που καθοδηγούν την επικοινωνία, αυτά βασίζονται
κυρίως σε ηθικές ή δεοντολογικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, η ρητορική μίσους έρχεται
σε αντίθεση με τις βασικές αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ενθαρρύνει ή δικαιολογεί τη μισαλλοδοξία απέναντι σε ορισμένους ανθρώπους με βάση την ιδέα ότι
οι άνθρωποι αυτοί είναι διαφορετικοί λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Στο
επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το πού πρέπει να τεθεί το όριο μεταξύ της ρητορικής μίσους και της ελευθερίας του λόγου. Πρέπει να επιβάλλονται νομικοί και
άλλοι περιορισμοί στους υποτιμητικούς όρους ή μήπως πρόκειται για παραβίαση
των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Στη δημόσια σφαίρα, υπάρχουν δύο βασικά είδη λόγου (discourse) της συζήτησηςυπέρ της ποινικοποίησης της ρητορικής μίσους και κατά. Η Judith Butler συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων εκπροσώπων εκείνων που τάσσονται κατά. Στην
ανάλυσή της για τη γλώσσα του μίσους (Butler, 1997), υποστηρίζει ότι αυτό που
κάνει ως επί το πλείστον η ρητορική μίσους είναι να παρουσιάζει το υποκείμενο σε
κατώτερη θέση. Η ιδέα της Butler καθοδηγήθηκε από το βιβλίο του John Austin «How
to Do Things with Words» (Πώς να κάνεις πράγματα με τις λέξεις) (Austin, 1962), υπο50

στηρίζοντας ότι η γλώσσα βασίζεται στην επιτελεστική της διάσταση. Με άλλα λόγια, το να λες κάτι είναι στην πραγματικότητα, να κάνεις κάτι. Η Μπάτλερ προήγαγε
την ιδέα αυτή, υποδεικνύοντας ότι ο λόγος δεν επικοινωνεί μόνο μίσος, αλλά μπορεί
επίσης να προκαλέσει βλάβη ή/και να προκαλέσει βία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άγγλο φιλόσοφο και πολιτικό οικονομολόγο John Stuart Mill (βλ. Bell, 2021), η ρητορική
μίσους αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της ελευθερίας του λόγου και σήμερα, πολλοί
ανησυχούν ότι η ποινικοποίηση του φαινομένου μπορεί να οδηγήσει σε μια κουλτούρα λογοκρισίας.
Αν και οι ρίζες της ρητορικής μίσους μπορούν να εντοπιστούν στην ιστορία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI),
από το 2017 παρατηρείται αύξηση των περιστατικών που την περιέχουν (EPIC, 2020).
Το γεγονός αυτό έχει τοποθετήσει τη ρητορική μίσους ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό και
ανησυχητικό φαινόμενο, τόσο εκτός όσο και εντός του διαδικτύου, και αποδίδει την
ανάγκη για πιο εκτεταμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Εκτός από την πολιτική
έκκληση, οι συνεχιζόμενες συλλογικές προσπάθειες επιστημόνων, ακτιβιστικών
κινημάτων, δημόσιων εκστρατειών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών,
γονέων κ.λπ. έχουν φέρει νέες προοπτικές και εργαλεία για την αντιμετώπιση του
προβλήματος. Και παρόλο που η γραμμή μεταξύ της ρητορικής μίσους και της ελευθερίας του λόγου εξακολουθεί να είναι κάπως θολή, ορισμένες ενέργειες μπορούν να
επιφέρουν νομικές συνέπειες. Τελικά, το κύριο ερώτημα είναι πότε η ρητορική μίσους μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγκλημα μίσους και ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τι είναι η ρητορική μίσους (hate speech)
Ως επί το πλείστον, η ρητορική μίσους είναι ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει μια
σειρά από συμπεριφορές μίσους. Το εννοιολογικό πλαίσιο που διέπει το φαινόμενο
αναδύεται από την ιδέα του διαχωρισμού και της διαίρεσης - εμείς σε αντίθεση με
αυτούς ή εγώ εναντίον σου (Paz, Montero-Díaz, & Moreno-Delgado, 2020). Το ζητούμενο είναι η επίθεση στην αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας με βάση χαρακτηριστικά που διαθέτουν, όπως (αλλά όχι μόνο) η φυλή, το φύλο, το χρώμα, η θρησκεία,
η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία, η
ιδιότητα του μετανάστη ή του πρόσφυγα, η αυτόχθονη καταγωγή, τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας κ.λπ. Στην πραγματικότητα, οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει στόχος «ρητορικής μίσους» μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικός. Για παράδειγμα,
η έκφραση μίσους προς ένα πολιτικό πρόσωπο επειδή διαφωνείτε με αυτό που πρεσβεύει δεν είναι απαραίτητα ρητορική μίσους. Ωστόσο, εάν γίνονται σχόλια μίσους
προς τον πολιτικό με βάση τη θρησκευτική του ιδιότητα, το χρώμα του δέρματός
του ή τη σεξουαλικότητά του, τότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ρητορική μίσους.
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Αν και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η πραγματική δύναμη των λέξεων βρίσκεται στην
ερμηνεία τους και ότι ο καθένας αντιμετωπίζει τη ρητορική μίσους με διαφορετικό
τρόπο, ο σκοπός των σχολίων μπορεί να κυμαίνεται από αδαή σχόλια και προσβλητικά αστεία έως δημόσιες εκκλήσεις για ομαδικές διακρίσεις, ρατσισμό ή ακόμη και
γενοκτονία. Ειδικότερα, η βιβλιογραφία Post (2017) ήταν σε θέση να προσδιορίσει
τέσσερις βάσεις για τον ορισμό της ρητορικής μίσους (δηλαδή τη ζημιά, το περιεχόμενο, τις εγγενείς ιδιότητες -το είδος των χρησιμοποιούμενων λέξεων και την αξιοπρέπεια). Παρόλο που αυτές οι λεγόμενες κατηγορίες δεν έχουν ελεγχθεί εμπειρικά,
μπορούν να βοηθήσουν κατά την ανάλυση/τον ορισμό του περιεχομένου μίσους
όσον αφορά την πρόθεση και τον πιθανό αντίκτυπο.
Η πρώτη κατηγορία εξετάζει τη ρητορική μίσους από την άποψη της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει στο στόχο, όπως προτείνει ο Briston (1998). Ειδικότερα, πρόκειται
για την επίδειξη διακρίσεων που μπορεί να δημιουργήσει ένα εχθρικό, εκφοβιστικό
περιβάλλον και κατά συνέπεια να εισβάλει στα συμφέροντα των εκπροσώπων της
ομάδας. Καλά παραδείγματα αποτελούν οι πολυάριθμες δημόσιες εκκλήσεις μισαλλοδοξίας του Trump, οι οποίες έχουν υποκινήσει πρόσθετες απειλές και ενέργειες
από τους οπαδούς του. Για παράδειγμα, ο πρώην ηγέτης της KKK David Duke δήλωσε:
«Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε πίσω τη χώρα μας... Θα εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις του Donald Trump». Η δήλωση αυτή έγινε από τον Duke σε μια διαμαρτυρία
του 2017 στο Charlottesville από λευκούς ρατσιστές των οποίων οι απόψεις επικυρώθηκαν από τις ομιλίες του Trump (Charlottesville Rally Part of Effort to ‹Take Country
Back, 2017). Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα των επιπτώσεων που
μπορούν να προκαλέσουν οι πολιτικές εκκλήσεις.
Η δεύτερη βάση για τις αναλύσεις βασίζεται στο περιεχόμενο, δηλαδή εστιάζει στις
ενέργειες που μπορούν να υποκινήσουν ή να ενθαρρύνουν τέτοια σχόλια προς μια
ομάδα ατόμων που διακρίνονται από ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (Parekh,
2012). Η αξιολόγηση ενός ισχυρισμού με βάση το περιεχόμενό του μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σημασιολογικά ισοδύναμων δηλώσεων που εκφράζονται με
διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, η ισλαμοφοβία ήταν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην προεδρία του Emmanuel Macron, ο οποίος καταδίκαζε συνήθως τις
ισλαμικές μειονότητες, συνδέοντάς τες με την τρομοκρατία. Συγκεκριμένα, ο Macron
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
1. «Παρόλο που νικήσαμε το εδαφικό χαλιφάτο του ΙΚ, η μάχη κατά της ισλαμικής
τρομοκρατίας δεν έχει τελειώσει»,
2. Τουιτάροντας στα αραβικά ότι η Γαλλία «δεν θα υποχωρήσει ποτέ».
Αν και η πρώτη έκφραση είναι πιο τραχιά σε σύγκριση με τη δεύτερη, ο Γάλλος πρόεδρος επικοινωνεί ένα παρόμοιο μήνυμα. Παρ› όλα αυτά, οι λογαριασμοί που βασί52

ζονται στο περιεχόμενο αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αποφασίσουν ποιο περιεχόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ρητορική μίσους. Δεδομένου ότι η πιο ασαφής
έκκληση ότι η Γαλλία δεν θα παραδοθεί δεν υποκινεί ανοιχτά το μίσος προς μια
συγκεκριμένη ομάδα ή άτομο, είναι δύσκολο να αποφασιστεί αν εμπίπτει στα όρια
της ρητορικής μίσους ή της ελεύθερης έκφρασης.
Η τρίτη λεγόμενη αρχή σχετίζεται με τις εγγενείς ιδιότητες των λέξεων. Αυτή αφορά
την ομιλία που είναι εγγενώς υποτιμητική, βασίζεται σε διακρίσεις, είναι απάνθρωπη
ή συκοφαντική, αναγνωρισμένη ως προσβολή μεταξύ της πλειοψηφίας σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον Kang (2022), η ταξινόμηση του φαινομένου σύμφωνα
με αυτές τις γραμμές μπορεί να είναι προβληματική, καθώς αναφέρεται μόνο στη
ρητή ρητορική μίσους. Ωστόσο, υπάρχει ρητορική μίσους που μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα μίσους αλλά δεν περιέχει απαραίτητα υποτιμητικούς όρους. Τέλος,
οι αντιλήψεις που βασίζονται στην αξιοπρέπεια είναι εκείνες που επικεντρώνονται
κυρίως στην υπονόμευση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου ή μιας ομάδας (Waldron,
2012). Ο λόγος αυτός αποσκοπεί γενικά στην υποτίμηση του στόχου, στηριζόμενος
σε δημοφιλείς προκαταλήψεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις ή εσφαλμένες αντιλήψεις. Αυτό το είδος λόγου περιλαμβάνει κατηγοριοποιήσεις όσον αφορά την ομαδική
δυσφήμιση.
Ωστόσο, αυτό που αποτελεί πρόκληση με αυτή την κατηγορία είναι να παραμεριστούν οι ψευδείς δηλώσεις από τα γεγονότα και να γίνει η διάκριση μεταξύ του επιχειρηματολογικού πολιτικού λόγου και της ρητορικής μίσους.
Παρόλο που το φαινόμενο μπορεί να εξεταστεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες,
γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δοθεί ένας καθολικός ορισμός της ρητορικής μίσους που να μην εμποδίζει το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Σύμφωνα με
τον Bahador (2020), υπάρχει μια άλλη υποκατηγορία που σχετίζεται με τη ρητορική
μίσους- η αρχική «προειδοποίηση». Σε αντίθεση με τις κατηγορίες που συζητήθηκαν
προηγουμένως, οι αρχικές προειδοποιήσεις είναι συνομιλίες που αγγίζουν τα όρια
του τι συνιστά ανοιχτά ρητορική μίσους. Ο συγγραφέας την περιγράφει ως αφετηρία για μελλοντική αποδυνάμωση ή υποκίνηση, αλλά είναι πολύ πιο διφορούμενη ή
διακριτική. Αυτή η κατηγορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχει αμφιβολία για
την πρόθεση κάποιων παρατηρήσεων. Η αναγνώριση πρώιμων ενδείξεων ρητορικής
μίσους μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης προς πιο ρητή
και επιβλαβή γλώσσα.
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4.1. Ρητορική μίσους και πώς αντανακλά στο σώμα
Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, είναι ζωτικής σημασίας
να θέσουμε ένα σαφές πεδίο εφαρμογής της παρούσας έρευνας. Μέσω της Σύστασης
R (97), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε τη ρητορική μίσους ως δημόσια εκφερόμενες
λέξεις που είναι προσβλητικές, μειωτικές ή/και απειλητικές για ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ενώ τα στοχευμένα χαρακτηριστικά
μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως η εθνική καταγωγή, ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, η φυλή ή η αναπηρία, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας
θα επικεντρωθούμε στη ρητορική μίσους σε σχέση με την εμφάνιση/σωματικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Στην αγγλική γλώσσα εκτός από τη χρήση του όρου hate
speech- υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές εκφράσεις, όπως offensive speech, hateful
speech, hatred speech, assaultive speech και words that hurt. Παρόλο που φέρουν
παρόμοιες έννοιες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την ίδια
πράξη, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση που προκαλείται από τις σημασιολογικές τους αποχρώσεις, θα επιμείνουμε στη χρήση του όρου hate speech. Επιπλέον, κατά τη συζήτηση του φαινομένου το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη λεκτική δράση, καθώς η ρητορική μίσους μπορεί να εφαρμοστεί σε
ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, χειρονομιών, συμβόλων, εικόνων κ.λπ. που προκαλούν το ίδιο αποτέλεσμα (Brown, 2015).
Ως εκ τούτου, η ρητορική μίσους μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφή λεκτικής ή μη
λεκτικής εκδήλωσης που αποσκοπεί στην επικοινωνία μίσους.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο όρος «ρητορική μίσους» χρησιμοποιείται ως γενικός χαρακτηρισμός για υβριστικά, εκφοβιστικά ή μεροληπτικά μηνύματα εναντίον
μιας μειονότητας ή ενός ατόμου. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες που μπορούν να
συνδεθούν με το φαινόμενο με βάση τον στόχο τους (π.χ. ηλικιακές, σεξουαλικές, φυλετικές διακρίσεις- σεξισμός- θρησκευτικό μίσος). Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αυτό
που έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό είναι η μορφή της ρητορικής μίσους που στρέφεται
κατά των σωματικών χαρακτηριστικών κάποιου. Η χοντροφοβία, το skinny-shaming,
ττο sizeism, ο lookism, το age/clothing/hair/bald-shaming και άλλα είναι όροι που
εμπίπτουν στην ομπρέλα του body-shaming και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα συγκεκριμένο είδος χλευασμού και κριτικής της εμφάνισης κάποιου. Η
ρητορική μίσους που απευθύνεται σε σωματικά χαρακτηριστικά (π.χ. body shaming)
μπορεί να εμφανιστεί ως προσβολή, αστείο ή/και διακριτικό σχόλιο, οδηγώντας
συχνά κάποιον να ντρέπεται για το σώμα/τα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, το body
shaming μπορεί να επικοινωνηθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, μέσω της αντίληψης ή
του συνειρμού, και μπορεί να συμβεί σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ. στο γραφείο του
γιατρού, στο πλαίσιο μιας σχέσης, στο άμεσο περιβάλλον). Εκτός από τα μαζικά μηνύματα σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς και υγείας, που προέρχονται από την κουλ54

τούρα των διασημοτήτων και το παγκόσμιο μάρκετινγκ, το εθνικό/πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα ιδανικά του σώματος (Awad et al., 2015).
Παρόλα αυτά, επί του παρόντος, υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στην εμφάνιση ενός
ατόμου λόγω της τρέχουσας κατάστασης του διαδικτύου και των δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (Tan, Mat So’od, & Hamid, 2019). Οι εκπομπές, οι ταινίες, η μουσική, τα περιοδικά και οι αγαπημένες διασημότητες, ενισχύουν τα υπάρχοντα πρότυπα και τις νέες τάσεις της εμφάνισης. Ως αποτέλεσμα, το διαδίκτυο έχει
γίνει μια από τις πιο επιδραστικές πηγές πληροφόρησης μεταξύ των νέων. Η έκρηξη
της κοινωνικής δικτύωσης και άλλων πλατφορμών προσανατολισμένων στη νεολαία
έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών αντιπαραθέσεων. Αρχικά, η έρευνα ασχολήθηκε
με την επικράτηση όμορφων θεμάτων σε πλατφόρμες προσανατολισμένες στη νεολαία και με το πώς τέτοιες εκθέσεις μπορεί να επηρεάσουν τη διαμόρφωση στάσεων,
πεποιθήσεων και αυτοεκτίμησης (Gruber, & Grube, 2000).
Αν και το body shaming αναφέρεται στη σωματική εμφάνιση, μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά τόσο τις ψυχικές όσο και τις σωματικές πτυχές της καθημερινής ζωής ενός
ατόμου. Όπως προτείνουν οι Webb & Zimmer Gembeck (2014), το θέμα της σωματικής δυσαρέσκειας κερδίζει σημαντική προσοχή από τους μελετητές και τους επαγγελματίες υγείας, λόγω του γεγονότος ότι: α) είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα, β) έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην ευημερία των νέων και των ενηλίκων. Ωστόσο, παρόλο που
το body shaming επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένου του
ηλικιωμένου πληθυσμού, το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη επίδραση στη νεότερη γενιά
λόγω της συνεχούς πρόσβασης σε διαδικτυακές εικόνες, περιεχόμενο, διαφήμιση
και διαδικτυακό εκφοβισμό. Επιπλέον, σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία,
υπάρχει γενική συναίνεση ότι η περίοδος της εφηβείας είναι το σημαντικότερο στάδιο στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της εικόνας του σώματος που χαρακτηρίζεται από την έναρξη βιολογικών, συναισθηματικών και γνωστικών αλλαγών. Είναι
γνωστό ότι τα χρόνια της εφηβείας συνδέονται με μια έντονη ενασχόληση με τον
σωματικό εαυτό, καθώς το σώμα υφίσταται σημαντικές μεταβολές, που ποικίλλουν
από ξαφνικές αλλαγές στο βάρος, το ύψος, την εμφάνιση του δέρματος, την τριχοφυΐα του σώματος/προσώπου και την παραγωγή ιδρώτα (Moore & Rosenthal, 2006). Με
τη σειρά τους, οι αλλαγές αυτές πυροδοτούν σύνθετες συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις που μπορεί να διαταράξουν τη διαδικασία προσαρμογής.
Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια ανησυχούν περισσότερο για το βάρος τους- και ενώ τα κορίτσια θέλουν να είναι πιο αδύνατα, τα αγόρια
επιθυμούν να είναι πιο αθλητικά (π.χ. Cohane & Pope, 2001- Davison & McCabe,
2006- Kenny, O›Malley-Keighran, Molcho, & Kelly, 2017). Ωστόσο, φαίνεται ότι η δυσαρέσκεια για το σώμα είναι πολύ πιο συχνή στα κορίτσια και αποτελεί τον κύριο λόγο
για τις διατροφικές διαταραχές. Οι Carey κ.ά. (2011) διαπίστωσαν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της δυσαρέσκειας των συνομηλίκων και της προσωπικής εικό55

νας του σώματος, ιδίως μεταξύ των κοριτσιών. Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα κορίτσια
θεωρούν τη δίαιτα ως μια ομαδική δραστηριότητα, όπου όλη η ομάδα επιδίδεται
στην ίδια συμπεριφορά. Επίσης, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση 36 μελετών (Arcelus
Mitchell Wales Nielsen, 2011), η ανορεξία αποτελεί κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των
εφήβων κοριτσιών. Ένας άλλος βιολογικός παράγοντας που μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των νέων είναι η χρονική περίοδος της εφηβείας.
Σύμφωνα με τους Moore και Rosenthal (2006), τα αγόρια που ωριμάζουν νωρίς έχουν
περισσότερα πλεονεκτήματα από εκείνα των οποίων η έναρξη καθυστερεί. Επειδή η
πρώτη ομάδα έχει πιο αρρενωπή εμφάνιση, είναι συχνά δημοφιλή στους συνομηλίκους και οι ενήλικες τείνουν να τα θεωρούν πιο αξιόπιστα και πνευματικά ώριμα. Σε
ό,τι αφορά τα κορίτσια, οι έρευνες συμφωνούν με τα ευρήματα ότι η πρώιμη εφηβεία
είναι τις περισσότερες φορές δυσμενής και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσει
σε διατροφική διαταραχή (Brook-Gunn & Reiter, 1990- McCabe & Ricciardelli, 2003).
Η καθυστερημένη ωρίμανση των κοριτσιών βιώνεται πιο ευνοϊκά (σε σύγκριση με
τα αγόρια), αλλά αν η διαδικασία καθυστερήσει πολύ μπορεί επίσης να προκαλέσει
σοβαρή δυσφορία.
Η ρητορική μίσους που στοχεύει σε body shaming μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες για τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Πάνω απ› όλα, ο στόχος
είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει δυσαρέσκεια για το σώμα, η οποία με τη σειρά της
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επακόλουθων διατροφικών παθολογιών, όπως η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία και οι διαταραχές αδηφαγίας (Shafran, Fairburn,
Robinson, & Lask, 2004). Ειδικότερα, οι Jacobi κ.ά. (2004) υποστήριξαν ότι το φύλο,
οι ανησυχίες για το βάρος, η δίαιτα και η αρνητική εικόνα του σώματος αποτελούν
κοινούς παράγοντες πρόβλεψης των διατροφικών διαταραχών. Επιπλέον, το body
shaming μπορεί να προκαλέσει φυσιολογικές και συμπεριφορικές αλλαγές που συνδέονται με κακή μεταβολική υγεία και αυξημένη αύξηση του σωματικού βάρους
(Vogel, 2019). Άλλες καταναγκαστικές συμπεριφορές που σχετίζονται με το φαινόμενο είναι ο τελετουργικός έλεγχος του σωματικού σχήματος, βάρους και μεγέθους
καθώς και η παραμέληση του σώματος (Reas, Grilo, Masheb, & Wilson, 2005).
Τα αποτελέσματα της ρητορικής μίσους ως απάντηση στα σωματικά χαρακτηριστικά
κάποιου έχουν ποικίλα συμπτώματα. Εκτός από την ανάπτυξη της δυσαρέσκειας για
το σώμα, της διατροφικής παθολογίας και του καταναγκαστικού ελέγχου/αποφυγής
του σώματος, το κοινωνικό άγχος και η ντροπή μπορούν να παρουσιαστούν ως αλληλεπικαλυπτόμενα στα πλαίσια της κοινωνικής ελκυστικότητας και της κριτικής. Υπάρχουν αναδυόμενες ενδείξεις ότι τα άτομα που υφίστανται body shaming συχνά εσωτερικεύουν τις προκαταλήψεις, οι οποίες εμβαθύνουν το αίσθημα ταπείνωσης (Pinto
& Phillips, 2005). Επίσης, είναι αυτά που βιώνουν μεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνική
αποδοχή, κοινωνικό άγχος, ντροπή και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Λόγω της εσωτερίκευσης της ομορφιάς και των ιδανικών του σώματος, τα άτομα αυτά ασχολούνται με
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τον σωματικό τους εαυτό και βιώνουν μεγαλύτερο κοινωνικό άγχος (Austin & Smith,
2008). Ως αποτέλεσμα, είναι απρόθυμα να κοινωνικοποιηθούν και να αναζητήσουν
σχέσεις, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα που σχετίζονται
με την οικειότητα. Η κατάθλιψη, η διαταραγμένη σκέψη, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και
η απομόνωση είναι άλλα τυπικά συμπτώματα που προκύπτουν από την αρνητική
εικόνα του σώματος και τη δυσαρέσκεια για το σώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όσοι
έχουν υποστεί συστηματική διαπόμπευση του σώματος, καθώς και όσοι έχουν εσωτερικεύσει μη ρεαλιστικά ιδανικά σώματος (δηλαδή εσωτερικευμένη καταπίεση), παγιδεύονται στα επικρινόμενα χαρακτηριστικά. Με τη σειρά της, αυτή η υπερ-επιτήρηση μπορεί να εκδηλωθεί σε ακραίες καταστάσεις αυτοτραυματικής συμπεριφοράς ή
διαταραχής σωματικής δυσμορφίας (Singh & Veale, 2019). Παρόλο που τα τελευταία
αποτελέσματα είναι πιο πιθανό να θεωρηθούν εξαιρέσεις, η βιβλιογραφία δείχνει
ότι πρόκειται για μια αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των σύγχρονων νέων (LaGuardiaLoBianco, 2019).
Η θεωρία της αντικειμενοποίησης προσφέρει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των
διαδικασιών που συνδέουν το body shaming και τη δυσαρέσκεια για το σώμα. Σύμφωνα με την Sun (2018), ζούμε σε μια κουλτούρα που σεξουαλικοποιεί τα σώματα και
κατά συνέπεια τα αντιμετωπίζει ως κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε και να αξιολογήσουμε. Επιπλέον, η γενική ελκυστικότητα συνδέεται συχνά με θετικά αποτελέσματα
ζωής στην ποπ κουλτούρα, υποδηλώνοντας έμμεσα ότι η εμφάνιση και μόνο μπορεί
να φέρει επιτυχία και ικανοποίηση. Λέγεαται ότι δεν πρέπει να διαφημίζουμε την
παχυσαρκία ή άλλες επικίνδυνες σωματικές καταστάσεις/πρακτικές, αλλά ήρθε η ώρα
να αντιταχθούμε και να αξιολογήσουμε κριτικά τις πηγές που ενημερώνουν τη γνώμη μας για το σωματικό και τη φυσική. Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε την πολυπλοκότητα του body shaming, να αναπτύξουμε ενσυναίσθηση και να αμφισβητήσουμε τα
στερεότυπα που συχνά ξεπερνούν τις προσωπικές προκαταλήψεις και επηρεάζουν
τους επαγγελματίες υγείας και τις κλινικές οδηγίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τους ιατρούς των οποίων η εργασία συμπεριλαμβάνει την αισθητική (δερματολόγοι, οδοντίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, διατροφολόγοι κ.λπ.). Πάνω απ’ όλα, η ρητορική μίσους και η διαπόμπευση αποτελούν απειλή για την ευημερία των ανθρώπων,
καθώς η εικόνα του σώματός τους πηγαίνει βαθύτερα από μια ζυγαριά ή έναν καθρέφτη.
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Μαρτυρίες που
συλλέχθηκαν στη
Βουλγαρία
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #1
Θυμάμαι όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού, μια συμμαθήτριά μου είχε μεγάλο
στήθος, ενώ τα άλλα κορίτσια δεν είχαν
ακόμα. Τα αγόρια την άγγιζαν και συνέχιζαν να λένε ότι τα βυζιά της ήταν πολύ
μεγάλα. Παρόλο που φαινόταν ότι ενδιαφέρονται πραγματικά γι› αυτήν, εκείνη
δεν αισθανόταν καθόλου καλά.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #2
Ήμουν περίπου 12 ετών και υπήρχε ένα
αγόρι στην τάξη μας που είχε μακριά
μαλλιά. Ήταν παράξενος και τα άλλα
αγόρια της τάξης δεν τον συμπαθούσαν.
Του έλεγαν: «Κορίτσι! Κορίτσι! Μόνο τα
κορίτσια έχουν έτσι τα μαλλιά τους!»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #3
Με έχουν προσβάλει πολλές φορές, αλλά
θυμάμαι μια στιγμή που πολλά αγόρια
με ακολούθησαν στο δρόμο για το σπίτι
και επαναλάμβαναν «χοντρή», «η κοιλιά
σου είναι χοντρή». Έκλαιγα, βιαζόμουν,
βιαζόμουν να πάω σπίτι και να κρυφτώ.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #4
Όταν ήμουν στην 4η δημοτικού, ένα νέο
αγόρι μετακόμισε στη διπλανή πόρτα.
Μου άρεσε και ήθελα να τον γνωρίσω, με
είχε προσέξει κι εκείνος. Μια μέρα η μεγαλύτερη αδελφή μου ήρθε σπίτι και μου

είπε ότι αυτό το αγόρι τη ρώτησε «ποια
είναι αυτή με τα στραβά δόντια». Αυτό το
σημείο του σώματός μου έγινε η αδυναμία μου, απέφευγα να χαμογελάω. Μου
πήρε πολλά χρόνια να αποδεχτώ αυτό
το χαρακτηριστικό ως κάτι συνηθισμένο.
Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα πάψει ποτέ
να έχει σημασία για μένα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #5
Ως έφηβη, είχα ακμή και ουλές ακμής. Με
αποκαλούσαν «καρυδόφατσα».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #6
Οι πιο συνηθισμένες ιστορίες που σχετίζονται με το body shaming στη ζωή μου
σχετίζονται με το βάρος των ανθρώπων.
Οι καταστάσεις αυτές ξεκίνησαν για
πρώτη φορά, ίσως γύρω στην ηλικία των
9-10 ετών, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα (ηλικία 30 ετών). Συμμετέχω ενεργά σε
αστεία σχετικά με το βάρος ενός ατόμου.
Το εκλαμβάνω ως αστείο, αλλά μερικές
φορές βλέπω ότι το άλλο μέρος επηρεάζεται. Αυτές οι καταστάσεις παρατηρούνται πάντα από περισσότερα άτομα (ίσως
2-3). Εάν δεν υπάρχουν παρατηρητές
δεν θα αστειευόμουν με ένα άτομο. Ίσως
αναζητώ την προσοχή των άλλων μέσω
αυτών των ενεργειών.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #7
Βίωσα body shaming γιατί ήμουν υπέρβαρη στο δημοτικό σχολείο (κυρίως από
την 1η έως την 7η τάξη) όταν οι συμμαθητές μου κορόιδευαν το βάρος μου.
Ένιωθα κυρίως ντροπή και ενοχή. Άλλα
παιδιά ήταν μάρτυρες αυτού του γεγονότος, γεγονός που ενέτεινε αυτά τα συναισθήματα. Δεν ζήτησα βοήθεια, τα βίωσα
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όλα αυτά μόνη μου, κλείστηκα στον εαυτό μου και αναζήτησα παρηγοριά μέσα
από περισσότερο φαγητό.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #8
Οι φίλοι μου κορόιδευαν το βάρος μου
και τα «πεταχτά αυτιά» μου ως παιδί.
Αλλά αυτή η νέα ευρωπαϊκή ονομασία
(δηλαδή Body shaming) για την κοροϊδία
είναι ακατάλληλη. Ζούμε σε μια κουλτούρα ανεκτικότητας. Ας λαμβάνουμε υπόψη
τα συναισθήματα του καθενός - αυτό
δημιουργεί έναν αδύναμο χαρακτήρα και
αδύναμους ανθρώπους που αισθάνονται
προσβεβλημένοι με οτιδήποτε διαφέρει
από τη γνώμη τους.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #9
Ένας φίλος μου σχεδίαζε εδώ και πολύ
καιρό να κάνει επέμβαση στη μύτη.
Γνωρίζω από τις ιστορίες του ότι από
πολύ μικρή ηλικία τον κορόιδευαν για
την στραβή και μεγάλη μύτη του. Μερικές φορές μοιραζόταν πως τα παιδιά
στο σχολείο τον αποκαλούσαν συχνά
με λέξεις όπως «μυτόνγκα» ή «κουνούπι». Στη συνέχεια, αυτό του προκαλούσε δυσφορία, την οποία ένιωθε πάντα
στην οικοδόμηση των κοινωνικών του
επαφών. Όταν ήμασταν 19 ετών βγήκαμε για μια μπύρα σε μια επαρχιακή
πόλη. Ενώ στεκόμασταν στο μπαρ, μας
πλησίασαν νεαροί της ίδιας ηλικίας, οι
οποίοι στράφηκαν προς τον φίλο μου με
τα εξής λόγια: «Έι, τι είναι αυτή η προβοσκίδα!;!!» και «Πίνουμε αλκοόλ με το
στόμα, όχι με το ράμφος». Προφανώς
ανήσυχος, ο φίλος μου θέλησε να φύγει
αμέσως. Καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι,
μου είπε πόσο πολύ τον καταπιέζει όλη

αυτή η αρνητική στάση και πρόσθεσε:
«Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι δεν
με βλέπουν, βλέπουν μόνο μια τεράστια
στραβή μύτη, αλλά όχι εμένα!».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #10
Αν κοιτάξει κανείς, μπορεί να δει/αισθανθεί τέτοιες καταστάσεις σε καθημερινή
βάση με κάθε είδους συνδυασμούς συμμετεχόντων και αποτελεσμάτων. Δεν
μπορώ να επιλέξω μια συγκεκριμένη
για να την περιγράψω - ό,τι φαντάζεται
κανείς θα ήταν στην πραγματικότητα μια
πραγματική ιστορία.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #11
Ως παιδί με «κορόιδευαν» συχνά ότι
ήμουν πολύ τριχωτή, αφύσικα, πολύ για
ένα παιδί της 3ης, 4ης δημοτικού, αυτό
δεν ήταν ευχάριστο για μένα και οδήγησε
σε μεγάλο άγχος και εμμονή σε αυτό το
«πρόβλημα», το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι πρόβλημα, αλλά μάλλον
μου πήρε μερικά χρόνια για να το συνειδητοποιήσω. Δεν το μοιράστηκα ούτε
ζήτησα βοήθεια από κανέναν. Άρχισα να
ξυρίζομαι τακτικά.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #12
Θυμάμαι μια συμμαθήτριά μου να αποκαλείται γουρούνι από πολλά αγόρια της
τάξης, ακόμη και παρουσία του δασκάλου. Οι μαθητές μιμούνταν τους ήχους
αυτού του ζώου μπροστά της. Ήμασταν
στο γυμνάσιο, πιθανότατα γύρω στα 13
- χρόνια. Δεν θυμάμαι να παρεμβαίνει ο
καθηγητής, το κορίτσι έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να τους πει να
σταματήσουν. Στο διάλειμμα ή σε στιγμές που ήμασταν λίγα κορίτσια, την είδα
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αναστατωμένη και να ψάχνει για παρηγοριά. Μου έφερε συναισθήματα άγχους,
σύγχυσης και ντροπής.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #13
Θυμάμαι ότι κορόιδευα μια φίλη μου
επειδή ήταν χοντρή. Εκείνη δεν είπε ποτέ
τίποτα γι› αυτό.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #14
Μια φίλη μου απορρίφθηκε από έναν
άντρα που της αρέσει πολύ, ήταν ερωτευμένη μαζί του. Την απέρριψε με τη
χυδαία έκφραση «δεν έχεις βυζιά!», η
οποία είναι προφανώς άσχημη, απαράδεκτη, αποτελεί body shaming, και εκείνη είχε νιώσει όχι μόνο απόρριψη αλλά
και ταπείνωση, ασημαντότητα και τόσο
αναστατωμένη. Μοιράστηκε αυτό το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ
των δύο τους στον κοινό μας φιλικό κύκλο. Δεδομένου ότι υπέθεσε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κάποια συμπάθεια για μένα, η κατάσταση μετατράπηκε
σε σύγκριση μεταξύ των δύο μας. Είπε:
«Δεν μπορώ να καταλάβω τι του αρέσει
τόσο πολύ σε σένα, τα μαλλιά μου είναι
πιο μακριά και πιο όμορφα από τα δικά
σου, η μύτη μου, τα μάτια μου και ... κοίτα τους μηρούς σου, πώς θα μπορούσε
να του αρέσει μια γυναίκα με τέτοιους
μηρούς». Μέχρι τότε, είχα δει τον εαυτό
μου με απόλυτα φυσιολογικούς μηρούς
για τη σωματική μου διάπλαση. Αυτή η
σύγκριση με πλήγωσε, ιδίως επειδή δεν
είχα άμεση εμπλοκή στην προηγούμενη
κατάσταση και ακόμη περισσότερο επειδή διαδραματίστηκε μπροστά σε κοινό.
Επειδή ήταν πολύ αναστατωμένη, προσπάθησα να την ηρεμήσω και της είπα

ότι είναι όμορφη, καλύτερη από εμένα,
και ότι ο άνδρας δεν την εκτιμούσε κ.ο.κ.
Αλλά ήμουν λυπημένη, ίσως κυρίως
επειδή η φίλη μου με έβλεπε έτσι, αλλά
συνειδητοποίησα ότι ήταν μια αντίδραση στην εμπειρία της. Η εν λόγω κοπέλα
έκανε αργότερα απόπειρα αυτοκτονίας,
σύμφωνα με ψυχίατρο, ως αποτέλεσμα
κατάθλιψης και κάποιας μορφής ερωτομανίας. Και το συζήτησα με έναν ψυχολόγο, φυσικά. Η αυτοεκτίμησή μου έχει
επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση και
ναι, τώρα γυμνάζομαι εντατικά για τους
μηρούς .... γιατί αν κάτι σε πονάει, σημαίνει ότι το πιστεύεις ότι είναι αλήθεια
:) Είναι μπερδεμένο, όπως μπορείτε να
δείτε. Χαίρομαι όμως που αναγνωρίζω
το «body shaming» και όταν μου είναι
δύσκολο να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου αναζητώ βοήθεια. Και νομίζω ότι
αυτό είναι πολύ σημαντικό, οπότε μοιραστείτε το!
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #15
Όταν ήμουν στην αρχή της εφηβείας
μου, οι άλλοι με κορόιδευαν επειδή είχα
τρίχες στα πόδια και τα χέρια μου. Δεν
υπήρχε κανείς να απευθυνθώ για κάτι
τέτοιο, επειδή γενικά θεωρείται ότι δεν
είναι τόσο σημαντικό.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #16
Στο δημοτικό σχολείο, υπήρχε ένας
συμμαθητής από την ομάδα των «άτακτων παιδιών» που μου είπε ότι ήμουν
καμπούρα. Αυτό συνέβη στο διάδρομο
κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος και
παρουσία άλλων παιδιών. Η «καμπούρα»
μου οφειλόταν σε μια καμπυλότητα της
σπονδυλικής στήλης και σε υποανάπτυ64

κτους μύες. Ένιωθα ανεπαρκής, λάθος
και διαφορετική. Θυμάμαι να το λέω
στους γονείς μου. Με συμβούλευσαν να
τον «θολώσω» με μια αντίστοιχη παρατήρηση την επόμενη φορά. Δεν θυμάμαι
να είμαι συντετριμμένη για πολύ, αλλά
το γεγονός ότι θυμάμαι την ιστορία 20
χρόνια αργότερα μιλάει από μόνο του.
MAΡΤΥΡΙΑ #17
Μια πολύ στενή μου φίλη από την κοινότητα των Ρομά έχει χαρακτηριστεί
«γύφτισσα» όλα αυτά τα χρόνια. Δεν
σιώπησε στις προσβολές και υπερασπίστηκε τον εαυτό της υψώνοντας τη φωνή
της και γκρινιάζοντας, αλλά ξέρω ότι
κατά καιρούς ένιωθε προσβεβλημένη και
υπέφερε. Το μοιράστηκε με τους γονείς
της, εκείνοι υπερασπίστηκαν τη θέση της
και διαπληκτίστηκαν με το παιδί/ενήλικα
που την προσέβαλε για το χρώμα του
δέρματός της.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #18
Με τα χρόνια, έχω γίνει μάρτυρας του
πώς οι φίλοι μου δέχονταν σχόλια όπως
«χοντρή», «πρέπει να χάσεις βάρος»,
«γουρούνι, κοίτα πώς είσαι» κ.λπ. τόσο
από γνωστούς όσο και από αγνώστους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, φαινομενικά αγνοούσαν τις προσβολές και
παρέμεναν σιωπηλοί. Πώς θα έπρεπε
στην πραγματικότητα να αντιδράσουμε
σε αυτό;
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #19
Ένας γείτονας που ήταν αρκετά παχουλός ως παιδί/έφηβος είχε το παρατσούκλι George ο Χοντρός. Συχνά η παρέα
τραγουδούσε μπροστά του και μπροστά

σε όλους τους άλλους το ρεφρέν «George
ο Χοντρός, από το ζαχαροπλαστείο...». Η
ηλικία των συμμετεχόντων στο περιστατικό ήταν μεταξύ 7-15 ετών. Ήταν πάντα
δυσάρεστο για μένα να γίνομαι μάρτυρας τέτοιων καταστάσεων, αλλά δεν
έκανα τίποτα.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #20
Έχω σκούρο δέρμα και για τα παιδιά
αυτό σημαίνει ότι είσαι τσιγγάνος. Άκουσα αυτή την προσβολή για πρώτη φορά
στην ηλικία των 8. Γενικά, έχω ακούσει
αυτή τη λέξη για τον εαυτό μου σε όλη
μου τη ζωή. Δεν επηρεάστηκα με κανέναν
τρόπο, αλλά έχω μια ισχυρή νοοτροπία.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #21
Ήμουν μάρτυρας μιας κατάστασης στην
οποία η φίλη μου προσβλήθηκε και
χλευάστηκε. Μια άλλη κοπέλα αποκάλεσε
τη φίλη μου «χοντρή». Αυτοί που έγιναν
μάρτυρες ήταν εγώ και η φίλη του νταή.
Ήμασταν 14 ετών. Προσπάθησα να μιλήσω στη φίλη μου, τη ρώτησα αν ήθελε να
το πει σε κανέναν, αλλά εκείνη αρνήθηκε
και επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #22
Θυμάμαι μια κατάσταση με 4 αγόρια από
μεγαλύτερη τάξη που με κορόιδευαν
λόγω των πεταχτών αυτιών μου. Με αποκάλεσαν με δυσάρεστες για μένα λέξεις,
οι οποίες με έκαναν να νιώσω πολύ άβολα, και επειδή ήμουν περίπου 12 ετών, με
πλήγωσε πολύ. Όταν επέστρεφα στο σπίτι, μερικές φορές έκλαιγα εξαιτίας αυτού.
Προσπάθησα να το πω σε κάποιον, αλλά
η συμβουλή όλων ήταν «Μην τους δίνεις
σημασία και θα σε αφήσουν». Είναι σαν
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να το κάνουν μόνο και μόνο επειδή τους
δίνω σημασία και εγώ είμαι το πρόβλημα. Τα αγόρια ήταν περίπου 15 ετών.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #23
Γεννήθηκα με διαφορετικά αυτιά από
τους άλλους ανθρώπους, μεγαλύτερα
και πεταχτά. Στην παιδική μου ηλικία,
κυρίως μέχρι την 4η δημοτικού και λίγο
αργότερα, με κορόιδευαν συχνά. Θυμάμαι μια μάλλον δυσάρεστη περίπτωση με
μια μαθήτρια από τη διπλανή τάξη. Εγώ
και ο φίλος μου ήμασταν στο διάδρομο
για διάλειμμα και μιλούσαμε. Πρέπει
να ήμουν 10-11 ετών. Αυτό το αγόρι με
πλησίασε και στάθηκε πολύ κοντά μου,
άρχισε να με κοιτάζει και ήμουν σίγουρη
ότι κοιτούσε τα αυτιά μου. Τον ρώτησα
τι ήθελε και μου είπε ότι είμαι φρικιό και
ότι τα αυτιά μου μοιάζουν με μαϊμούς,
προσπάθησε μάλιστα να μου τραβήξει
το αυτί. Είπε ότι έπρεπε να κάνω επειγόντως πλαστική χειρουργική, αλλιώς θα
μπορούσαν να με πάνε στο τσίρκο σαν
μαϊμού. Πραγματικά ένιωθα σαν φρικιό.
Σκέφτηκα ότι δεν θα άρεσα ποτέ σε κανέναν ως κορίτσι. Πάντα ένιωθα άβολα
όταν συναντούσα κάποιον. Είχα κολλήσει ακόμη και τα αυτιά μου στο κεφάλι
μου μια φορά.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #24
Όταν ήμουν 14-15 ετών, ήμουν υπέρβαρη. Όλοι οι συγγενείς μου έλεγαν
ότι έπρεπε να χάσω βάρος. Ένιωθα ότι
και οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου, οι
συνομήλικοί μου το ίδιο πίστευαν. Όταν
δεχόμουν κομπλιμέντα, αυτά περιορίζονταν στο πρόσωπό μου, στα μαλλιά μου.
Το βάρος ήταν πάντα ένα «αλλά» στις

συζητήσεις για την εμφάνισή μου. Άρχισα να σκέφτομαι και να αισθάνομαι ότι
το βάρος μου ήταν ένα μεγάλο ζήτημα.
Άρχισα μια δίαιτα και γυμναστική, μετά
έχασα βάρος. Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από αυτό, έβλεπα τον
εαυτό μου χοντρό στον καθρέφτη, παρόλο που είχα πέσει σε ένα κρίσιμα χαμηλό
βάρος.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #25
Ως παιδί από την 1η έως την 7η δημοτικού, δεν μου άρεσε το σώμα μου. Ήμουν
πολύ στρουμπουλή και με κορόιδευαν
συνεχώς. Ήμουν ένας παρείσακτος. Κανείς δεν με συμπαθούσε. Με αποκαλούσαν καρπούζι ή ότι ήμουν έγκυος.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #26
Όταν ήμουν έφηβη είχα πάρα πολλά
σπυράκια στο πρόσωπό μου και με αποκαλούσαν «σεληνιακό τοπίο».
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #27
Θυμάμαι ότι όταν ήμουν 15 ετών, μια
παρέα κοριτσιών και εγώ ήμασταν σε ένα
λούνα παρκ. Κάποια στιγμή, μια ομάδα
μικρότερων παιδιών, περίπου 8- 10 ετών,
μας πλησίασε. Ένας από τους φίλους μου
κοίταξε ένα από τα κορίτσια και είπε: «Είσαι πολύ τριχωτή, ξυρίσου». Το κορίτσι
«ζεματίστηκε», το ίδιο και εγώ. Θυμήθηκα ότι όταν ήμουν στην ηλικία εκείνου
του μικρού κοριτσιού πίστευα κι εγώ ότι
ήμουν «πολύ τριχωτή» και ντρεπόμουν
να φορέσω σορτσάκι. Τώρα (χρόνια μετά)
συνειδητοποιώ ότι η φίλη μου εκείνη την
εποχή, και πριν από αυτήν, ήταν αντικείμενο body shaming για άλλα χαρακτηριστικά της. Η οδυνηρή εμπειρία μεταδίδε66

ται.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #28
Είμαι γυναίκα και είμαι αρκετά ψηλή.
Όταν ήμουν παιδί, όλοι μου έλεγαν συνέχεια, ειδικά τα μέλη της οικογένειάς μου,
που δεν ήταν τόσο ψηλά: «πόσο ακόμα
θα μεγαλώσεις», «σταμάτα να μεγαλώνεις», σαν να εξαρτιόταν από εμένα.
Ένιωθα αποξενωμένη και διαφορετική.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #29
Τα φρύδια μου ήταν ενωμένα πριν αρχίσω να τα βάζω. Ήμουν γενικά πιο τριχωτή από τα άλλα κορίτσια. Αρκετά αγόρια
στην τάξη μου με αποκαλούσαν «Вежди»
(φρύδια). Αυτό με στεναχωρούσε πολύ.
Θυμάμαι πως ακόμη και τα μέλη της
οικογένειάς μου άρχισαν να μου μιλάνε
έτσι. Ένιωθα άσχημα, αλλά για να μην με
βλέπουν, άρχισα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου και να το μετατρέπω σε αστείο.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #30
Όταν ήμουν στην 5η τάξη του σχολείου,
φορούσα γυαλιά. Οι συμμαθητές μου λάτρευαν να με κοροϊδεύουν επειδή ήμουν
σπασίκλας. Η αλήθεια ήταν ότι μου άρεσε να διαβάζω θέματα όπως η ιστορία, η
λογοτεχνία, η χημεία και η φυσική επειδή
με ενδιέφεραν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα
παιδιά της τάξης μου, αυτό ήταν βαρετό και σχεδόν κακό. Για τα περισσότερα
πιο ενδιαφέρον είχαν οι συγκεντρώσεις
στους κήπους, η κατανάλωση μπύρας και
το κάπνισμα, η παρέα με μαθητές από
μεγαλύτερες τάξεις. Παρόλο που κατά
καιρούς ένιωθα να με απορρίπτει η τάξη
μου, είχα φίλους που μοιράζονταν τα
ενδιαφέροντά μου.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #31
Όταν ήμουν στην έβδομη τάξη, ήμουν
αρκετά υπέρβαρος, γι› αυτό και συχνά με
κορόιδευαν και με αποκαλούσαν γουρούνι. Στα διαλείμματα, μια ομάδα παιδιών
με ακολούθησε και γρύλισε. Ένιωθα πολύ
άσχημα που με κορόιδευαν. Αποφάσισα ότι έπρεπε να χάσω βάρος για να το
σταματήσω, αλλά για να μην το μοιραστώ με τους γονείς μου, πήρα τη δική
μου απόφαση να τρώω λιγότερο. Έτρωγα
μία φορά την ημέρα για ένα μήνα και
τον υπόλοιπο χρόνο μασούσα τσίχλα.
Ως αποτέλεσμα, στις αρχές του δεύτερου
μήνα, άρχισα να έχω κρίσεις και χρειάστηκε να επισκεφτώ γιατρό.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #32
Όταν ήμουν στην όγδοη τάξη, μετακόμισα σε ένα νέο σχολείο και τα παιδιά της
τάξης με κορόιδευαν για το μέγεθός μου,
επειδή ήμουν πολύ μεγαλύτερος από
τους συμμαθητές μου. Συχνά δεχόμουν
σωματικές επιθέσεις. Υπήρχαν διάφοροι
τρόποι με τους οποίους μου επιτίθονταν.
Οι χειρότεροι ήταν τα χαστούκια, μου
έβαλαν έναν κάδο σκουπιδιών στο κεφάλι, με φώναζαν Σρεκ.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #33
Από την παιδική μου ηλικία μέχρι σήμερα, όλοι οι φίλοι μου με φωνάζουν
Porky.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #34
Έχω λίγο στραβισμό και όταν ήμουν
περίπου 11 ετών μου άρεσε ένα κορίτσι.
Τα άλλα αγόρια της τάξης με κορόιδευαν
και με έβαλαν να της τραγουδήσω ένα
τραγούδι με τους στίχους «Κοίτα με στα
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μάτια...». Υποτίθεται ότι θα ήταν διασκεδαστικό αλλά δεν ήταν καθόλου ευχάριστο.

εβδομάδα περίγελου, σταμάτησα. Πέρασαν χρόνια μέχρι να ηρεμήσω και να
μάθω να αγνοώ τις προσβολές.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #35
Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, μια ομάδα κοριτσιών με κορόιδευε για το σώμα
μου και μου είπε ότι έμοιαζα με αγελάδα.
Ήμουν στρουμπουλή και το όνομά μου
είναι Milka. Οι συνάδελφοί μου έκαναν
ήχους αγελάδας και κολλούσαν πακέτα
σοκολάτας στην πλάτη της καρέκλας μου.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ #39
Για κάποιο λόγο, από τότε που ήμουν
18-19 ετών, είχα πολλές τρίχες στην πλάτη, τα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπό
μου. Οι φίλοι μου με αποκαλούν τακτικά Chewbacca, και παρόλο που δεν το
δείχνω και μάλιστα περιστασιακά γρυλίζω σαν τον Chewbacca για να γελάσω,
νιώθω πολύ ντροπή μέσα μου και κατά
βάθος θέλω να κάνω αποτρίχωση ή κάτι
τέτοιο.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #36
Είμαι κοντός. Όταν ήμουν μικρότερος οι
συμμαθητές μου έλεγαν πίσω από την
πλάτη μου «Πού είναι η Χιονάτη;» και
μετά γελούσαν.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #37
Έχω κοντά μαλλιά με χρωματιστές
ανταύγειες. Πολλοί άνθρωποι γύρω μου
- γνωστοί και άγνωστοι, με αποκαλούν
«gender» εξαιτίας αυτού. (Στη Βουλγαρία ο όρος «gender» χρησιμοποιείται ως
προσβλητική λέξη για τους ανθρώπους
με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό).
MAΡΤΥΡΙΑ #38
Έχω μυωπία. Αρνήθηκα να φορέσω γυαλιά για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή
δεν ήθελα να με κοροϊδεύουν οι άλλοι
στο σχολείο. Υπήρχαν και άλλα παιδιά
που φορούσαν γυαλιά και τα αποκαλούσαν συνεχώς στους διαδρόμους με διάφορα παρατσούκλια - «τετράφθαλμοι»,
«κύκλωπες», «σπασίκλες». Επειδή είχα
πονοκεφάλους, έπρεπε να πηγαίνω στο
σχολείο με γυαλιά, αλλά μετά από μια

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #40
Είχα ένα εκ γενετής σημάδι στο πρόσωπό μου. Πάντα με κοιτούσαν επίμονα.
Όλο αυτό το κοίταγμα στο πρόσωπό μου
είναι πολύ δυσάρεστο. Αποφεύγω να
κοιτάζομαι στον καθρέφτη γιατί νιώθω
άσχημα και μερικές φορές κλαίω όταν
κοιτάζομαι. Στην παιδική μου ηλικία,
τα παιδιά ήταν σκληρά. Μου έλεγαν ότι
ήμουν σαν τέρας. Σε αυτό το σημείο της
ζωής μου, εξακολουθώ να αισθάνομαι
άσχημα για αυτό το σημάδι και πραγματικά αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να κάνω
τατουάζ στο σημάδι.
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Κεφάλαιο 5

Το σώμα στις Παραστατικές
Τέχνες
5.1. Μια διαφοροποιημένη σκηνή ως αντανάκλαση και αναζήτηση
μιας πιο ανοιχτής κοινωνίας
Η βιομηχανία των παραστατικών τεχνών έχει συχνά θεωρηθεί μια από τις αυστηρότερες και απαιτητικότερες αγορές ως προς τα προαπαιτούμενα σχετικά με την
εξωτερική εμφάνιση και το σώμα, διαβόητη για την πρόκληση υψηλού ποσοστού
προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας στους εργαζόμενούς της.52 Αυτό ισχύει
κυρίως στις μαζικές βιομηχανίες, όπως το κλασικό μπαλέτο, το εμπορικό θέατρο (
π.χ. Broadway) και τις ποπ σκηνές. Ο προφανής λόγος είναι η ανάγκη ομοιομορφίας
στη σκηνή, ειδικά σε ομαδικές συνθήκες, όπως το corp de ballet53 ή τα χορικά σύνολα
στο θέατρο. Αλλά αυτή η αναζήτηση της ομοιομορφίας έχει και την αντίθετη πλευρά
της, εκείνη του εξαντλητικού ανταγωνισμού, προς τους άλλους και προς τον εαυτό,
καθώς οι περφόρμερ κοπιάζουν για την τελειότητα, την τελειότητα της εικόνας του
σώματος και των ικανοτήτων του από τα μαθητικά τους χρόνια54 ως την επαγγελματική τους ζωή.
Γενικά τα χρόνια που πήγαινα χορό μπορώ να πω πως παρατηρούσα τέτοια σκηνικά που με επηρέαζαν σωματικά, όπως βλέμματα και από μαθήτριες, μικρά σχόλια
όλα σχετικά με το σώμα, τη σύγκριση ανάμεσα στο αδύνατο/το ιδανικό για τον χορό
52

Βλ.: Diana Schnitt (1990) Psychological Issues in Dancers—An Overview, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 61:9,

32-34, DOI: 10.1080/07303084.1990.10604624,
Kylie J. Penniment and Sarah J. Egan. (2012), Perfectionism and learning experiences in dance class as risk factors for eating
disorders in dancers. Eur. Eat. Disorders Rev., 20: 13-22. https://doi.org/10.1002/erv.1089
Elizabeth McPherson (2015) Viewpoints: A Look at Issues Related to Body Image and Self-Esteem, Dance Education in Practice,
1:3, 3-4, DOI: 10.1080/23734833.2015.1068087
53

Corp de ballet ονομάζεται το σύνολο των χορευτών μιας ομάδας μπαλέτου, οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν ως πρωταγωνιστές,

αλλά πλαισιώνουν το μπαλέτο στις ομαδικές χορογραφίες. Μια τυπική ομάδα μπαλέτου μπορεί να απασχολεί 20-30 χορεύτριες
και άλλους τόσους άντρες χορευτές corp de ballet.
54

Jill Green,.“Somatic Authority and the Myth of the Ideal Body in Dance Education.”, Dance Research Journal,, vol. 31, no. 2, 1999,

pp. 80–100. www.jstor.org/stable/1478333
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και το πιο παχύ που «δεν κάνεις για χορεύτρια». Αλλά η κατάσταση που προανέφερα ήταν κάτι συγκεκριμένο και έχει χαραχθεί έντονα στο μυαλό μου.
Από μικρή ηλικία ασχολιόμουν με το χορό, στα 15 μου ξεκίνησα σύγχρονο, μέχρι
τα 17 μου ήμουν μέλος σε μια αγωνιστική ομάδα. Κάναμε εντατικές πρόβες για ένα
διαγωνισμό χορού, ωστόσο 2 μήνες πριν το διαγωνισμό ο coach μας ανακοίνωσε
μπροστά σε όλη την ομάδα ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω στο διαγωνισμό λόγω
του ότι η σκολίωση μου δεν μου επέτρεπε να είμαι αρκετά ευλύγιστη και αυτό χαλούσε την ομοιομορφία της ομάδας. Προφανώς ένιωσα άβολα αλλά ακριβώς επειδή
τα λόγια ερχόντουσαν από έναν δάσκαλο μου θεώρησα ότι έχουν απόλυτη λογική.
Μετά από μια βδομάδα σταμάτησα να παρακολουθώ την ομάδα και η αλήθεια είναι
ότι δεν ξανά ασχολήθηκα με τον χορό [...]
				

(Μαρτυρίες από την έρευνα του Body Shining στην Ελλάδα)

Άλλος ένας λόγος είναι η αλληλεξάρτηση της (ποπ) τέχνης και της μόδας που σχηματίζουν τις αντιλήψεις μας για την ομορφιά. «Αν μελετήσουμε φωτογραφίες από
παραγωγές θεάτρου και χορού μόλις μερικών δεκαετιών πριν, αμέσως θα θυμηθούμε
πόσο κοντά είναι οι παραστατικές τέχνες στο στυλ και τη μόδα, το σημερινό λόγο, τα
εμβλήματα, τα ιδανικά και τις αξίες του παρόντος καιρού. Η Οφηλία πάνω στη σκηνή
τη δεκαετία του 1920 ή του 1990 – σε τι βαθμό είναι το ίδιο πρόσωπο αυτό που παρουσιάζεται στη σκηνή;»”55 γράφει η Σουηδή κριτικός χορού και θεάτρου Margarita
Sörenson.
Ενώ, στην εποχή μας, η εικόνα της πολύ αδύνατης, εύθραυστης μπαλαρίνας ή της
τραγουδίστριας με τις τέλειες καμπύλες και αναλογίες ή εκείνη του ηθοποιού του
Hollywood με την αγαλμάτινη συμμετρία είναι οι πρώτες που έρχονται στο μυαλό
μας όταν σκεφτόμαστε περφόρμερ που κυριαρχούν στα μέσα, μια πιο προσεκτική
ματιά στο παρελθόν και στο παρόν της τέχνης αρκεί για να αναδείξει παραδείγματα
που αποτελούν λαμπρές εξαιρέσεις αυτού του κανόνα.

5.2. Ενάντια στη στερεοτυπική αναπαράσταση του ανδρικού και
γυναικείου σώματος στη σκηνή: Προκαλώντας την ομορφιά, τη
δύναμη, την ικανότητα και τη νεότητα στον χορό και στο θέατρο
Επομένως, μπορούν οι τέχνες και η σκηνή να λειτουργήσουν ως φορείς αντίστασης
στα στερεότυπα ή ακόμη και ως ισχυρή εκδήλωση της διαφορετικότητας; Τι μπορού55

Margarita Sörenson, “Femininity and Body Language; Reflections on Pina Bausch and Mats Ek”, Critical Stages Journal, vol 3,

2010 https://www.critical-stages.org/3/femininity-and-body-language-reflections-on-pina-bausch-and-mats-ek/
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με να μάθουμε και πώς μπορούμε να εμπνευστούμε από το έργο καλλιτεχνών –σκηνοθετών/ιδων, χορογράφων, χορευτών/τριών, ηθοποιών, τραγουδιστών/τριών- που
επιλέγουν να ανεβάσουν στη σκηνή έξω από τις αναμενόμενες νόρμες και στενά
στερεότυπα; Πώς ένα σώμα επί σκηνής –όντας ταυτόχρονα παρουσία (το πραγματικό
σώμα και η φυσική υπόσταση του/της περφόρμερ) και αναπαράσταση (τα χαρακτηριστικά του ρόλου), σημαίνον και σημαινόμενο- μπορεί να προκαλέσει κάθε σωματικό
συμφραζόμενο –φύλο, φυλή, σεξουαλικότητα, ικανότητα/αρτιμέλεια, ηλικία, ομορφιά
κ.ο.κ;
Από ιστορικής σκοπιάς, τα στερεότυπα ισχύουν αλλά διαφέρουν αρκετά από πολιτισμό σε πολιτισμό και από εποχή σε εποχή και κάπως εκπλήσσουν όταν τα κοιτάμε
από μια σύγχρονη οπτική. Από τους μεγαλόσωμους αποκλειστικά άνδρες υποκριτές
της αρχαιοελληνικής τραγωδίας και της θεατρικής παράδοσης της Άπω Ανατολής,
στους υπέρβαρους κλόουν του Ελισαβετιανού θεάτρου56, τους θηλυπρεπείς, στρογγυλοπρόσωπους castratti της όπερας57, και τα παχουλά, γεμάτα καμπύλες σώματα
των μπαλαρίνων του 19ου αι., η σκηνή δεν ήταν πάντα χοντροφοβική στο βαθμό που
συχνά νομίζουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα, τα μεγάλα σώματα αποτέλεσαν σε
πολλές κουλτούρες –και ακόμη αποτελούν σε κάποιες- δείγμα ευζωίας και ευγένειας, σε αντίθεση με τα λεπτά ή μυώδη σώματα, που σχετίζονται με χαμηλό κοινωνικό
στάτους, και η σκηνή απλώς αντανακλούσε αυτό το σκεπτικό.
«Το λεπτό ιδανικό είναι ένα χαρακτηριστικό των υστερο-νεωτερικών δυτικών κοινωνιών […] Σε κοινωνίες όπου η δυτική πολιτισμική βιομηχανία είναι ηγεμονική, η
λεπτή εμφάνιση έγινε κυρίαρχο πολιτισμικό ιδεώδες τον 20ο αι. και είναι σήμερα το
μοντέλο αναφοράς στο οποίο οι άντρες, και κυρίως οι γυναίκες, συνήθως αναφέρονται όταν φροντίζουν τα σώματά τους»58.
Πρέπει να δουλεύεις το σώμα σου λιγάκι αν θες να πετύχει κάτι χωρίς να είσαι
πλούσιος σ’ αυτή την κοινωνία [...]Φίλοι μου φλεξάρουν πολύ ακόμα και σήμερα
σωματικά και με κάνουν να αισθάνομαι άβολα όταν καθιστούν τόσο σημαντική τη
σωματική κατάσταση για αυτούς και όταν μου λένε πόσο πολύ χρειάζομαι το γυμναστήριο για να γίνω πιο ωραίος.
Τις παρακάτω φράσεις τις άκουσα όταν ήμουν 120 κιλά, αλλά και όταν ήμουν 60
κιλά:
-Είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά αν ήσουν 5 κιλά πιο αδύνατη θα ήσουν καλύτερη.
56

Βλ: Miroslaw Kokur, “Body and Voice Performances in the Elisabethan Theatre”, 2008 http://kocur.uni.wroc.pl/body-and-voice-

performances-in-the-elizabethan-theatre/
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Βλ: Tony Perrottet’ Napoleon’s Privates: 2,500 Years of History Unzipped, HarperCollins, 2008. Το διαδικτυακό του άρθρο για

τους castratti: https://www.thesmartset.com/article0806070116/
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-Είσαι πάρα πολύ έξυπνη, αλλά αν ήσουν 5 κιλά πιο αδύνατη θα ήσουν καλύτερη.
-Είσαι πάρα πολύ δημιουργική και δραστήρια, αλλά αν ήσουν 5 κιλά πιο αδύνατη
θα ήσουν καλύτερη κ.ο.κ.
(μαρτυρίες από την έρευνα του Body Shining στην Ελλάδα)
Η μόδα των λεπτών ωθείται στα άκρα όσον αφορά τα σώματα των περφόρμερ, φτάνοντας στους «fit» -αν όχι ασθενικούς/ές- χορευτές/τριες, ηθοποιούς, τραγουδιστές/
τριες των ‘90’s. Η ίδια μη ποικιλομορφία ισχύει επίσης για όλες τις εκφάνσεις της
σωματικής εμφάνισης, χρώμα δέρματος, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό,
ηλικία, αρτιμέλεια: η συντριπτική πλειοψηφία των περφόρμερ στις δυτικές σκηνές
έχουν υπάρξει λευκοί, straight, μη ανάπηροι, νέοι. Σ’ αυτό το κείμενο, πρόθεσή μας
δεν είναι να συνεχίσουμε σχετικά με τα στερεότυπα και τους παράγοντες που τα
επηρέασαν, αλλά να εστιάσουμε στο έργο καλλιτεχνών που αντιτάχθηκαν ή αντιστάθηκαν σ’ αυτά. Θα εξερευνήσουμε σύντομα το έργο μετα-μοντέρνων καλλιτεχνών, με
έμφαση στον χορό και το χοροθέατρο, στα οποία απαντώνται μερικά από τα πιο γοητευτικά, εμπνευστικά και γεμάτα νόημα παραδείγματα. Η παρούσα μελέτη δεν μπορεί
να θεωρηθεί εξαντλητική: ευτυχώς υπάρχουν αναρίθμητοι καλλιτέχνες το έργο των
οποίων μπορεί να θεωρηθεί πως αντιμάχεται ή αντιστέκεται στα στερεότυπα ή προωθεί την έννοια του body-positivity ανά την υφήλιο. Θα αναφερθούμε σε μερικούς
μόνο από αυτούς, από το κοντινό παρελθόν, και έπειτα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε ορισμένες σύγχρονες πρωτοβουλίες και άτομα που δείχνουν το δρόμο προς
μια συμπεριληπτική σκηνή.
Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από το γερμανικό μετα-εξπρεσιονιστικό χοροθέατρο, και ειδικά τη δουλειά δύο χορογράφων: της Pina Bausch και του Mats Ek. Η
Bausch με την ομάδα της, το Wuppertal Tanztheater, υπήρξε πρωτοπόρος από πολλές απόψεις, με την ποικιλομορφία των σωμάτων να είναι μία μόνο από αυτές. Ένα
στοιχείο εξίσου σημαντικό, όσο το σκηνικό και ο φωτισμός της σκηνής, είναι η σωματική έκφραση των χορευτών. Είναι χορευτές εκπαιδευμένοι και γυμνασμένοι με διαφορετικά υπόβαθρα ως χορευτές, αλλά επί τούτου διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο
σε αντίθεση με την παράδοση του κλασικού μπαλέτου και την ιδέα του χορευτή ως
μέλους μιας ομοιόμορφης ομάδας. Στο Wuppertal Tanztheater υλοποιήθηκε η ιδέα
του “body casting”, συνδυάζοντας διαφορετικά λουκ, ύψη, σωματότυπους, σε ένα
σχήμα πολλαπλότητας, δίνοντας έμφαση στην προσωπικότητα και την ατομικότητα
κάθε χορευτή”. 59 Χορευτές Ασιατικής, Ινδικής και Αφρο-αμερικανικής καταγωγής,
διαφόρων μεγεθών και ηλικιών μπήκαν στο σχήμα για να χορέψουν στα έργα της, σε
μια εποχή (το ‘70, ‘80 και ‘90) όπου θα δυσκολεύονταν να μπουν σε “παραδοσιακές”
ομάδες χορού.
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Η αντίληψη της Bausch για το σώμα - και ιδιαίτερα το γυναικείο σώμα- συνδέεται
στενά με την προσέγγισή της για το φύλο και το φεμινισμό. “ Το χοροθέατρο της
Bausch εξετάζει την κατασκευή του φύλου και εξερευνά την δυνατότητα του φύλου
να είναι ταυτόχρονα εκφραστικό και επιτελεστικό” όπως δηλώνει ο ερευνητής D. W.
Price. Το πρώιμο έργο της Kontakthof (1978) τελειώνει με μια σκηνή πολλών αντρών
που περικυκλώνουν μια γυναίκα και ξέφρενα αγγίζουν το σώμα της, καλύπτοντας
όλα τα μέρη της και οδηγώντας στην κατάρρευσή της. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το Kontakthof ανέβηκε πάλι το 2000 με άντρες και γυναίκες ηλικίας 65+ και
ξανά το 2008 με έφηβους 14+, δείχνοντας το ενδιαφέρον της να εξερευνήσει το θέμα
σε όλες τις ηλικίες και τις σωματικές καταστάσεις. “Η ποικιλία ηλικιών, εθνικοτήτων,
σωματότυπων και διαθέσεων είναι αναζωογονητική: αυτοί είναι αληθινοί άνθρωποι,
ίσως λίγο σαν καρτούν, και έχουν όλοι εξαιρετική κίνηση, αλλά σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις πόσο σπάνιο είναι το να δεις τέτοια σωματική ποικιλία στο χορό”60 λέει
ένας Αμερικανός κριτικός όταν η ομάδα της Bausch παρουσίασε το Kontakthof στο
φεστιβάλ Next Wave της Brooklyn Academy of Music. Στο Walzer (1982) υπάρχει μια
εντυπωσιακή σκηνή μιας γυναίκας με ένα ρετρό μαγιώ που φωνάζει έναν υστερικό
μονόλογο στον οποίο προκαλεί την αξιπρεπή στάση σώματος των γυναικών, ενώ παράλληλα τρώει ένα μήλο, φτύνοντας μπουκιές στο κοινό και ταυτόχρονα παλεύει με
ασκήσεις μπαλέτου. Το έργο της Bausch παραμένει ακόμη φρέσκο και εμπνευστικό,
μισό αιώνα από τη στιγμή που τάραξε τα νερά της Ευρωπαϊκής σκηνής.
Άλλος ένας χορογράφος που παρουσίασε μια νέα μορφή θηλυκότητας και ομορφιάς και ανέβασε στη σκηνή σώματα που δεν συμμορφώνονταν με τα πρότυπα του
μπαλέτου υπήρξε ο Mats Ek. Ο Σουηδός χορογράφος, επηρεασμένος επίσης από τον
Γερμανικό εξπρεσιονισμό και το έργο του Kurt Joos, είναι ευρέως γνωστός για την
προσαρμογές των κλασικών μπαλέτων (Λίμνη των Κύκνων, Ζιζέλ, Ωραία Κοιμωμένη),
αναμιγνύοντας τεχνικές του μπαλέτου και στοιχεία παραδοσιακού και μοντέρνου
χορού σε ψυχολογικές προσεγγίσεις των μύθων. «Ο Mats Ek θέλησε να θέσει υπο
αμφισβήτηση την αισθητική του μπαλέτου και αναζήτησε ένα διαφορετικό είδος
ομορφιάς, μια νέα αντι-ρομαντική θεώρηση ανδρών και γυναικών στα έργα του.» 61
Οι χορευτές του συχνά ντύνονται και παρουσιάζονται μεταξύ φύλων, με τις γυναίκες πρωταγωνίστριές του να μην είναι καθόλου κοκαλιάρες και εύθραυστες, αλλά
να εκφράζουν μια διαφορετική θηλυκότητα, βασισμένη στη δύναμη. Η μούσα του
Ek, Ana Laguna, έλαμψε έχοντας μια σιλουέτα μυώδη, σχεδόν αρσενική, και δυνατή
τεχνική. Στη Λίμνη των Κύκνων (1987 και 1991 ως τηλεταινία) «το παρουσιαστικό της
Ana Laguna είναι καθαρά θηλυκό, αλλά αντιτίθεται στην λιγνή, αδύναμη και αιθέρια
σωματικότητα με τη ρομαντική έννοια, ξυπόλητη και με εύρωστους μηρούς. Πρόκει60
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ται για ένα ζωντανό πλάσμα με το δικό της δικαίωμα στην αγάπη και την ελεύθερη
βούληση»,62 ενώ «οι κύκνοι με τις τουτού είναι while είναι φαλακροί και κινούνται με
βαθιά καθίσματα και αμηχανία»63. Τέτοιες εικόνες και η κινησιολογία του που αντιτίθεται στην αρμονία, τη λεπτότητα και την αισθητική του μπαλέτου, χάρισαν στον Ek
το παρατσούκλι «ο χορογράφος των άσχημων».
Αυτός ο εορτασμός της «ασχήμιας» μας φέρνει στο επόμενο παράδειγμα, την Ιαπωνική χορευτική φόρμα του Butoh. O Tatsumi Hijikata, ο ιδρυτής του στυλ, υπήρξε (όχι
προς έκπληξή μας) επίσης επηρεάστηκε αρχικά από τον Γερμανικό εξπρεσιονισμό, τις
θεωρίες του Antonin Artaud και το «Θέατρο της σκληρότητας» καθώς και τον κόσμο
του Γάλλου συγγραφέα Jean Genêt και την παρισινή υποκουλτούρα. and the Parisian
subculture. Παρότι η αρχική του έμπνευση ήρθε από τη Δύση, τη συνδύασε με τις
παραδοσιακές ιαπωνικές παραστατικές τέχνες, με την καταστροφική εμπειρία της
τραγωδίας της ατομικής βόμβας και την αισθητική της φτωχής, αγροτικής Ιαπωνίας.
Ο χορός του αρχικά σόκαρε τη χώρα και τον κόσμο, τοποθετώντας στη σκηνή σχεδόν
γυμνά, αποστεωμένα σώματα, βαμμένα λευκά, σε αμήχανες, αφύσικες, γκροτέσκες
και παραμορφωμένες κινήσεις και σωματικές εκφράσεις, προτού γίνει δημοφιλής για
το δικό του νέο, αυθεντικό χορευτικό στυλ που αψηφά ορισμούς και περιγραφές.64
Οι χορευτές που μαζεύτηκαν γύρω του και χόρεψαν μαζί του, παρουσιάζονται στη
σκηνή ως αποκρουστικά πλάσματα, συχνά εκτός φύλου. Ο ίδιος ο Hijikata εμφανίζεται στο εύγλωττα ονομασμένο έργο Revolting Bodies (ή Revolution of the Body)
φορώντας μόνο έναν χρυσό φαλλό και αργότερα ένα γαμήλιο κιμονό. Η ομοφυλοφιλία, το γήρας, η ασθένεια και ο πόνος είναι συχνά τα θέματα των έργων του. Αυτή η
αναπαράσταση της τρίτης ηλικίας δεν είναι μόνο θεματική: Οι χορευτές του Butoh
φημίζονται για το ότι συνεχίζουν να χορεύουν μέχρι τα ύστατα χρόνια τους, με τον
Kazuo Ohno, τον άλλο εμβληματικό χορευτή του Butoh, να δίνει την τελευταία του
παράσταση στην ηλικία των 100, σε εποχή που είχε ήδη χάσει την ικανότητά του να
περπατάει.
Η ικανότητα και η αναπηρία είναι οι λέξεις κλειδιά για το επόμενο θέμα μας. Παρότι
υπάρχει χωριστό κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο αφιερωμένο στην έννοια του ableism
και τους παράγοντες και συμπεριφορές που καθιστούν κάποιον/α ανάπηρο/η, δεν
μπορούμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε το πολύτιμο συμπεριληπτικό έργο
μεμονωμένων καλλιτεχνών και ομάδων. Ανάπηρα σώματα στο θέατρο και στον χορό
εμφανίστηκαν περιστασιακά όχι πριν τη δεκαετία του ’70, με τις διεκδικήσεις του
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κινήματος Disability Arts65, το οποίο ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο και λίγο
αργότερα στις ΗΠΑ, ακολουθώντας τον πολιτικό ακτιβισμό της δεκαετίας του ’60.
Στο ΗΒ, ομάδες όπως η Shape Arts (ιδρ. 1977), η Graeae (1987) και πιο πρόσφατα η
Candoco (1991) έκαναν τη διαφορά στη συμπερίληψη ανάπηρων καλλιτεχνών , μέσα
από παραγωγές που εισήγαγαν μια νέα αισθητική στη σκηνή, εμπλουτισμένη με την
ποικιλομορφία σωμάτων και κίνησης των καλλιτεχνών τους, και με νέες παραστατικές δυνατότητες. «Ενδιαφέρον είναι πως ένα θέμα που διατρέχει τις προοπτικές της
αναπηρίας είναι το ότι η βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας είναι πάντα ήδη παραστατική: πράγματι, πολλοί/ές από εμάς με αναπηρίες κατανοούμε τις αναπηρίες μας ως
περφόρμανς, όχι μόνο με την αισθητική ή θεωρητική έννοια, αλλά σαν πραγματικό
τρόπο ζωής στον κόσμο”66 γράφει η ανάπηρη καλλιτέχνις και θεωρητικός Carrie
Sandahl. Ο Nabil Shaban, η Claire Cunnigham και ο David Tool στο ΗΒ, η Lisa Buffano
και ο John Belluso στις ΗΠΑ, είναι μερικοί μόνο από τους αναγνωρισμένους καλλιτέχνες που βοήθησαν να εδραιωθεί η σκηνή της τέχνης της αναπηρίας και της συμπερίληψης, όχι μόνο ως ακτιβισμός και διεκδίκηση δικαιωμάτων, αλλά ως τέχνη υψηλής
ποιότητας και αισθητικής αξίας.
Η διακαλλιτεχνική προσέγγιση της Claire Cunnigham, τόσο με την Candoco όσο και
ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα, ξεχωρίζει για την καθολική προσβασιμότητά της και
την αυθεντικότητα και εμπλοκή του κοινού σε αυτή. Ανέπτυξε ένα δικό της είδος
κίνησης «που έχει ρίζες στη μελέτη και τη χρήση/κακή χρήση στις πατερίτσες και
την εξερεύνηση των δυνατοτήτων της δικής της σωματικότητας, απορρίπτοντας συνειδητά τις παραδοσιακές τεχνικές χορού (οι οποίες αναπτύχθηκαν για μη ανάπηρα
σώματα)». 67 Στο Give me a reason to live, εξερεύνησε το έργο του Hieronymus Bosch
και παρουσίασε στη σκηνή εικόνες ανάπηρων ζητιάνων από τους πίνακές του. Στο
αριστούργημα The way you look (at me) tonight, το οποίο δημιούργησε με τον Jess
Curtis, το κοινό βρίσκεται επί σκηνής, οι περφόρμερ κινούνται ανάμεσά του, θέτοντας με την κίνησή τους «ερωτήματα σχετικά με τις συνήθειες και τις πρακτικές μας
για το πώς αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλο και τον κόσμο».68
Η ομάδα Candoco συνεργάστηκε ανά τα χρόνια με πολλούς αναγνωρισμένους χορογράφους και χορευτές/τριες, ανάπηρους και μη, δημιουργώντας μια πληθώρα κορυφαίων συμπεριληπτικών παραστάσεων χορού και χοροθεάτρου αλλά ταινίες μικρού
μήκους, που παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία σωμάτων και τις εκφραστικές τους
δεξιότητες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι συμπεριληπτικές ομάδες όπως η Candoco
άρχισαν να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας συμπεριληπτικούς
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χώρους και ευκαιρίες εργασίας για κωφούς/βαρήκοους, ανάπηρους και καλλιτέχνες
με νευροποικιλομορφία. Προσέλκυσαν επίσης και εκείνους/ες που δεν χώρεσαν –ή
δεν θέλησαν να χωρέσουν- σε μη συμπεριληπτικές ομάδες χορού ή θεάτρου εξαιτίας
σωματικών τους χαρακτηριστικών (μέγεθος ή μοναδικά χαρακτηριστικά). Παραγωγές
όπως οι Face In, Unlimited Commissions και Unspoken Spoken, αποτελούν πραγματικό καλειδοσκόπιο σωμάτων και σωματικής έκφρασης (και χτυπούν τις παγιωμένες
αντιλήψεις του τι είναι το σώμα των περφόρμερ).
Το κίνημα του Body positivity κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες, γενικά συσχετισμένο με τα κινήματα Fat Acceptance,
Disability Arts και τον ακτιβισμό των LGBTQ+. Πρωτοβουλίες όπως οι “Broadway
Body Positivity”, “Queer I Art” και “Trans Voices” στις ΗΠΑ και οι “EveryBODY on stage”
στον Καναδά, το “Big Ballet” στο ΗΒ, η θεατρική ομάδα Faces στην Ινδία και πολλοί
ακόμη σε διάφορες χώρες, στρέφουν όλο και περισσότερο τα φώτα στη επείγουσα
ανάγκη της κοινωνίας –και συνακολούθως της τέχνης- να γίνουν ευρύτερες, όχι πια
ως «ανεκτικές» προς την σωματική ποικιλομορφία, αλλά δίνοντάς της αξία και εκτίμηση. Celebrities όπως η Αμερικανίδα χορεύτρια χιπ-χοπ Amanda LaCount, το J-Pop
συγκρότημα Big Angels και η Γιαπωνέζα κωμικός Naomi Watanabe βοηθούν στο να
ακουστεί αυτή η ανάγκη δυνατότερα, να αποκτήσει ορατότητα και να φτάσει και στη
δημοφιλή τέχνη (pop) πέρα από τις κοινότητες της διανόησης και της avant-gardτέχνης. Το θέμα θα συνεχίσει να απασχολεί και να επηρεάζει την κοινότητα και τη
βιομηχανία των παραστατικών τεχνών στο μέλλον: μέχρι όλοι/ες και όλα τα σώματα
να μπορούν να βρουν μια θέση στη σκηνή και σε κάθε άλλη όψη της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να αναστοχαζόμαστε και αναμορφώνουμε της αντιλήψεις μας για το σώμα.
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Amanda LaCount: https://www.amandalacount.com/videos
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Μαρτυρίες που
συλλέχθηκαν
στην Ελλάδα
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #1
Έχω σκολίωση σε ένα μεγάλο βαθμό
(συγκεκριμένα 40 μοίρες στην κάτω
μεριά της σπονδυλικής στήλης και 60
μοίρες στην πάνω μεριά). Περνώντας
χρόνια φορώντας ειδικό νάρθηκα και
κάνοντας ασκήσεις δεν υπήρχε κάποιο
ικανοποιητικό στάδιο βελτίωσης. Ακόμα
είναι δύσκολο να νιώσω απόλυτα καλά
φορώντας κολλητά μπλουζάκια ή μαγιώ.
Η μαρτυρία μου έχει άμεση σχέση με τη
συγκεκριμένη ‘δυσπλασία’ του σώματος
μου.
Από μικρή ηλικία ασχολιόμουν με το
χορό, στα 15 μου ξεκίνησα σύγχρονο,
μέχρι τα 17 μου ήμουν μέλος σε μια αγωνιστική ομάδα. Κάναμε εντατικές πρόβες
για ένα διαγωνισμό χορού, ωστόσο 2
μήνες πριν το διαγωνισμό ο coach μας
ανακοίνωσε μπροστά σε όλη την ομάδα
ότι εγω δεν μπορώ να συμμετέχω στο
διαγωνισμό λόγω του ότι η σκολίωση
μου δεν μου επέτρεπε να είμαι αρκετά
ευλύγιστη και αυτό χαλούσε την ομοιομορφία της ομάδας. Προφανώς ένιωσα
άβολα αλλά ακριβώς επειδή τα λόγια
ερχόντουσαν από έναν δάσκαλο μου θεώρησα ότι έχουν απόλυτη λογική. Μετά
από μια βδομάδα σταμάτησα να παρακολουθώ την ομάδα και η αλήθεια είναι
ότι δεν ξανά ασχολήθηκα με τον χορό,
ίσως λόγω του συγκεκριμένου σχολίου

αλλά και σε συνδυασμό με το έντονο
πρόγραμμα μου εκείνη την περίοδο…
μετά από 7 χρόνια συνειδητοποιώ πόσο
αντιπαιδαγωγικό αλλά και άτοπο ήταν
το σχόλιο του δασκάλου μου. Εάν το
πρόβλημα ήταν η σκολίωση μου εξαρχής
δεν θα είχα μπει στην αγωνιστική ομάδα, επίσης τα προηγούμενα χρόνια που
ασχολιόμουν με τον χορό ποτέ δεν είχα
πρόβλημα στις κινήσεις μου ούτε είχα
ξανακούσει αυτό το σχόλιο από προηγούμενους καθηγητές. Το θέμα είναι ότι
ένα τέτοιο σχόλιο στο χώρο των τεχνών
ξεπερνάει τις προσωπικές ανησυχίες του
ατόμου που το δέχεται και επεκτείνεται
σε μια λογική ότι τα άτομα που έχουν
διαφορετικό σώμα (είτε αυτό περιγράφει
παραπάνω ή λιγότερα κιλά είτε μια δυσμορφία του σώματος) δεν είναι αποδεκτά σε επαγγελματικό και διαγωνιστικό
τομέα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πλήρως
«τη ρίζα» και τη λογική πίσω από αυτό
το σχόλιο και πλέον δεν με ενδιαφέρει να
μάθω…
Παλιότερα ντρεπόμουν να πω αυτήν
την ιστορία, τώρα νιώθω ότι θέλω να τη
μοιραστώ, να την ξανακούσω και η ίδια
για να απομυθοποιήσω όλα τα συναισθήματα φόβου και ντροπής που μου είχαν
δημιουργηθεί τότε.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #2
Από μικρή ηλικία πήγαινα μπαλέτο. Το
λάτρευα. Ήξερα πως δεν ήμουν καλή
όπως τα άλλα κορίτσια αλλά το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε. Όταν
έφτασα γυμνάσιο, έκανα μάθημα χορού
με μια άλλη δασκάλα από αυτή που είχα
συνηθίσει. Ήξερα πως ήταν πολυ αυστη80

ρή. Καποια στιγμη μέσα στο μάθημα την
ρωτάω: «Κυρία πως μπορώ να βελτιώσω
το κουντεπιέ μου;» Και μου απαντάει
μπροστά σε όλες τις συμμαθήτριες μου:
«Ποιο κουντεπιέ κορίτσι μου; Αν πας με
αυτό το μπούτι σε κάποια σχολή,θα σε
διώξουν. Το κουντεπιέ σε πείραξε;». Δεν
κατάλαβα ποτέ γιατί δεν εστίασε στο ότι
ήθελα να βελτιώσω κάτι, αλλά προτίμησε να σχολιάσει αρνητικά το σώμα μου.
Οι συμμαθήτριες μου φυσικά δεν είπαν
κάτι, ουτε εγώ. Ήμασταν σε μια ευαίσθητη ηλικία που όλα αυτά τα αποτυπωναμε
μεσα μας και τα δεχομασταν. Γιατί όντως
θυμάμαι πως ειδικά στην εφηβική μου
ηλικία, το μέρος του σώματος μου για
το οποίο ένιωθα πιο ανασφαλής ήταν
τα μπούτια μου. Ίσως η ανασφάλεια που
ένιωθα προέκυψε μετά από αυτήν την
εμπειρία. Γενικά τα χρόνια που πηγαινα
χορό μπορώ να πω πως παρατηρουσα
τέτοια σκηνικά που με επηρέαζαν σωματικά, όπως βλέμματα και από μαθήτριες,
μικρά σχόλια όλα σχετικά με το σώμα, τη
συγκριση ανάμεσα στο αδυνατο/το ιδανικό για τον χορό και το πιο παχύ που «δεν
κανεις για χορεύτρια». Αλλά η κατάσταση
που προανεφερα ήταν κάτι συγκεκριμένο
και έχει χαραχθεί έντονα στο μυαλο μου.
(γυναίκα, 23)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #3
Ήμασταν σε λεωφορείο γυρνώντας από
το σχολείο και ένα αγόρι πολύ κοινωνικό και «γνωστό» στο σχολείο μου ήρθε
κοντά μου, μου ζήτησε να βγάλω τα
ακουστικά μου και μου είπε δυνατά, όλα
τα παιδιά που ήταν δίπλα το άκουσαν,
το εξής: «Μ@λ@κ@, έχεις τόσο μικρά
βυζιά, πώς μπορείς, πώς γίνεται αυτό».

Εγώ θυμάμαι πως γέλασα, από αμηχανία
προφανώς, και δεν το συνέχισα.Θυμάμαι
ακόμη έντονα εκείνη την μέρα, θυμάμαι
ακριβώς τι φορούσα, την θέση στο λεωφορείο που καθόμουνα και το πως γύρισα μετά στο σπίτι. Μπήκα στο δωμάτιο
μου και άρχισα να κοιτάω επίμονα το
στήθος μου και να κλαίω. Από εκείνη την
μέρα και για έναν χρόνο σίγουρα πήγαινα μπροστά στον καθρέφτη και κοιτούσα
το στήθος μου μετρώντας το με κάποιον
τρόπο για να δω αν έχει μεγαλώσει.
Η συγκεκριμένη εμπειρία είναι κάτι που
πλέον δεν με στεναχωρεί διότι έχω καταλάβει με τα χρόνια πόσο προβληματικό
ή και απλά ανώριμο ήταν το άτομο που
έκανε το σχόλιο αυτό. Δεν με ταράζει
διότι έχω λύσει κάποια θέματα μέσα μου,
πριν λίγα χρόνια ίσως δυσκολευομουνα
να συζητήσω κάτι τέτοιο. Είμαι ήρεμη
συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγια με
ένα μικρό αίσθημα θυμού για το πόσο
μπορεί μια τέτοια «απλή» σχετικά εμπειρία να επηρεάσει ένα άτομο. Ιδιαίτερα
ένα κορίτσι στην εφηβεία που το σώμα
της είναι ξεκάθαρα σεξουαλικοποιημένο 100% από τους συμμαθητές της στο
σχολείο.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #4
Η μητέρα μου τσίμπησε το μπράτσο μου
και μου είπε με χαμόγελο και χαρούμενη
φωνή «Αα, πάχυνες λιγο ε;» . Εγώ απλά
την κοίταξα. Αυτή νευρίασε μόνο απ’ το
βλέμμα μου και με ρώτησε «Τι; Γιατι με
κοιτας ετσι;». Εγώ της είπα «Είναι ωραία
ερώτηση αυτή;» Θα πήγαινες ποτέ σε
έναν ξένο να του πεις αυτό;» Εκείνη λέει
«Εγώ δεν είμαι ξένος, είμαι η μάνα σου.
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Άμα δε στο πω εγώ, ποιος θα στο πει;
Εγώ το λέω για να μη γίνεις σαν εμένα.»
Μπροστά στη σκηνή ηταν κι ο πατέρας
μου που δε συμμετείχε λεκτικά. Έχω
βαρεθεί να μου φορτώνει υποσυνείδητες ανασφάλειες δικές της. Προσπαθεί
να ελέγξει το δικό μου σώμα με σχόλια
τύπου «για το δικό σου καλό» γιατί ποτέ
δεν μπόρεσε να ελέγξει το δικό της.
(γυναίκα, 24)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #5
Οι συμμαθητές μου στο δημοτικό με
κορόιδευαν συστηματικά «οδοντογλυφίδα» επειδή ήμουν πολύ αδύνατη. Αυτό
συνέβαινε είτε στα διαλείμματα είτε στο
μάθημα της γυμναστικής όταν παίζαμε
διάφορα παιχνίδια. Βέβαια σε όλη τη
ζωή μου ακούω αρνητικά σχόλια για
τα κιλά μου, κυρίως από μεγαλύτερους
ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είμαι
αρκετά γυναίκα και δεν θα είμαι αρεστή
στο αντίθετο φύλο, επειδή είμαι αδύνατη.
Νομίζω η κριτική όσον αφορά στα κιλά
μου σχετίζεται με το φύλο μου, διότι δεν
θυμάμαι ποτέ να κοροϊδευουν αδύνατα
αγόρια σαν κάτι αρνητικό. Επίσης και
στην ενήλικη ζωή η συσχέτιση κιλών απήχησης στο αντίθετο φύλο σχολιάζεται κυρίως για τις γυναίκες.
(γυναίκα, 30)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #6
Το μέρος του σώματος αφορούσε τους
μηρούς, ότι ήταν χοντροί με κυτταρίτιδα,από συγγενείς, μάρτυρες ήταν άλλα
μέλη της οικογένειας. Ανακαλώ διάφορα
περιστατικά και με κάνει να σκεφτώ ότι

αυτά τα σχόλια έχουν επηρεάσει την σημερινή εικόνα του σώματος μου.
(γυναίκα, 27)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #7
Λόγω της ενασχόλησης μου με τον αθλητισμό, από πολύ μικρή ηλικία είχα μεγάλη μυική διάπλαση γεγονός που με
διέκρινε από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας μου. Μία χρονιά στην κατασκήνωση παρατήρησα ότι όλα τα παιδάκια με
κοιτούσαν και με έδειχνα, σιγά σιγά όταν
με έβρισκαν σε χώρους εκτός παραλίας
με ρωτούσαν αν είμαι αυτή με τους κοιλιακούς. Θέλω να σημειώσω ότι κανένας
δεν το έκανε κακοπροαίρετα αλλά όντας
σε αυτήν την ηλικία (I was 11) αδυνατούσα να το διαχειριστώ, με αποτέλεσμα να
ντρέπομαι να βγω στην παραλία ή να
δείξω το σώμα μου.
(γυναίκα, 23)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #8
Γονείς και άλλα άτομα να με ρωτάν «πώς
έγινες έτσι» ή «μπορείς να το φορέσεις
εσύ αυτό;»
(γυναίκα, 30)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #9
Ήταν μια κοπέλα, το 2011, σχολίαζε την
κοιλιά μου. Ναι υπήρχαν μάρτυρες , ήμασταν στο σχολείο και παίζαμε…
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #10
Σχόλια για το πόσο αδύνατη είμαι… Το
σώμα μου ήταν αρκετά αδύνατο και αν
έπαιρνα λίγο παραπάνω βάρος θα ήταν
οκ για τα στερεότυπα του σέξινες.
(γυναίκα, 28)
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #11
Στοιχεία που ίσως συνέβαλαν στο μικρό
δείγμα body shaming που δέχτηκα ήταν
το ότι ήμουν ένας καλός μαθητής, ένα ευγενικό παιδί και είχα συχνά διαφορετικά
ενδιαφέροντα σε σχέση με τους υπόλοιπους συνομήλικούς μου..
Δεν δέχτηκα ποτέ ξεκάθαρο και κραυγαλέο body shaming. Αν γινόταν κάποιες
φορές ήταν περισσότερο γενικής φύσεως
και με μια διάθεση χιούμορ...που σίγουρα όμως ήταν άκομψο και άβολο. Συνήθως γινόταν από συνομηλίκους μου στην
εφηβεία ή από τον αδερφό μου, αλλά
όχι για κάποιο συγκεκριμένο μέρος του
σώματός και όχι συχνά ή έντονα.
Όμως υπήρχαν χαρακτηρισμοί για αυτό
το διάστημα της ζωής μου που ήμουν
κάπως ευτραφής, οι οποίοι δεν μου
φαίνονταν εμένα αστείοι. Τα όποια περιστατικά συνέβαιναν συνήθως στα πλαίσια κάποιας άσκησης ή δραστηριότητας,
παρά το ότι ασκόμουν ανέκαθεν, ή στη
περίπτωση που φορούσα ένα ρούχο που
δε με κολάκευε. Υπήρχαν σχόλια τύπου:
«πάχυνες, θα πρέπει να χάσεις κιλά, βουνό, κεφτές, φαίνεται το στήθος, φαίνεται
ο ποπός, μα δεν κάνεις γυμναστική;, έχεις
αντοχή;, θα πρέπει να προσέξεις, χρειάζεσαι διατροφή»
(άντρας, 23)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #12
Σχόλια για την ανάπτυξη και τις καμπύλες (ή μη υπάρχουσες καμπύλες του
σωματος). Χρονικά σίγουρα στα σχολικά
χρόνια. Πλέον από σκόρπια άτομα συμβουλή ή παρατήρηση, ένα άτυπο «πρέπει». Οι απαντήσεις μου συμπυκνώνουν
διάφορα περιστατικά και δυσκολεύομαι

να μεταδώσω πώς και και τι ένοιωθα σε
κάθε περίπτωση. Δύναμη γιατί η διαδικασία μου θύμισε τι ξεπέρασα, πώς
είμαι και νοιώθω με τον εαυτό μου ΤΩΡΑ
.Ευχαριστούμε
(άλλο φύλο, 30)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #13
Μέχρι πριν την απότομη αλλαγή βάρους
μου, είχα πάντα ένα αδύνατο σώμα.
Ξαφνικά αυτό άλλαξε και αρκετά άτομα
σχολίαζαν την αλλαγή με ένα επιπρόσθετο έντονο βλέμμα σε διάφορα σημεία
του σώματός μου. Ένιωθα ντροπή, θυμό,
με αποτέλεσμα να διαφεύγω στο φαγητό
σαν αντίδραση.
(γυναίκα, 28)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #14
Στο δημοτικό μου σχολίασαν οι συμμαθητές μου τα κιλά μου, αναφέροντας ότι
είμαι χοντρή ενώ βρισκόταν μπροστά η
δασκάλα μου. Η δασκάλα μου, μιλώντας
μπροστά σε όλη την τάξη, μίλησε για την
αποδοχή και τον σεβασμό που πρέπει να
υπάρχει.
Ένιωσα πολύ άσχημα, ντράπηκα παρά
πολύ. Από εκείνη την στιγμή προσπαθούσα να φοράω φαρδιά ρούχα για να κρύβω το σώμα μου. Κάτι που με ακολούθησε και μετέπειτα.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #15
Για το ύψος μου, από συμμαθητές στο
σχολείο. Υπήρχαν μάρτυρες αλλά κανένας δεν αντέδρασε.
(γυναίκα, 21)
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #16
Αυτά ξέρουμε συνήθως πως ξεκινάν με
μια αδιάκριτη προτροπή, του τύπου
χάσε κανένα κιλό και θα δεις θα είσαι πιο
όμορφη, εγώ για το καλό σου το λέω. Κάπως έτσι ξεκίνησε και εκείνη την ημέρα,
σε ένα καφέ με φίλους και φίλες. Κάποιος
φίλος φίλου θεώρησε πως έχει το δικαίωμα να επέμβη στην δίκη μου σωματική
κατάσταση και να εκφράσει τις απόψεις
του. Βεβαίως και υπήρχαν μάρτυρες. Οι
υπόλοιποι της παρέας, που απλώς σώπασαν, σαν να έδωσαν σιωπηλά την συγκατάθεση τους σε αυτό το body shamming.
Στην αρχή ντράπηκα. Που αυτό αναφέρθηκε μπροστά σε όλους αυτούς. Όμως
μετά θύμωσα που κανένας δεν εξήγησε
σε αυτό το παιδί πως δεν έχει το δικαίωμα να μου ασκεί κριτική, δεν επηρεάζεται
από αυτό και δεν τον αφορά. Του το είπα
ευγενικά και έφυγα.
Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να επηρέασαν το συμβάν. Αρκούσε το γεγονός
πως ήμουν και είμαι ένα plus size κορίτσι
και δεν ταίριαζα με την εικόνα των φίλων
μου, που είναι αδύνατες.
Αισθάνθηκα πολύ καλά που επιτέλους
μοιράστηκα ένα συμβάν που τότε με
επηρέασε αλλά δεν το συζήτησα ποτε.
Το κράτησα μέσα μου, γιατί ντρεπόμουν
γι’αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε να είμαι εγώ
αυτή που ντρέπεται.
(γυναίκα, 23)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #17
“Πάχυνες”. Από συγγενείς και φίλους. Σε
τυχαίες περιπτώσεις.
(άντρας, 29)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #18
Για το ύψος, βάρος, δεν θυμάμαι για
μάρτυρες, λογικά ναι,το βαθύτερο πρόβλημα νομίζω πως είναι ότι τα ίδια τα
θύματα αναγνωρίζουν ενδόμυχα ότι
δεν είναι «σωστό» το σώμα τους κι αυτό
είναι θλιβερό διότι καθρεφτίζει το πόσο
ασυνείδητα έχουν ορισθεί τα πρότυπα
ακόμα και στους έχοντες μη συμβατικά
«ωραία» σώματα.Είναι σαν ένα πρώτο
body shaming του ίδιου μας του εαυτού
από εμάς τους ίδιους.
(γυναίκα, 30)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #19
Έγινε από αγόρια της παρέας στην οποία
ανήκα. Τα σχόλια αφορούσαν το βάρος
μου χωρίς να εστιάζουν σε σημεία του
σώματος.
(γυναίκα, 25)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #20
Ως προς το βάρος μου γενικότερα στο
σχολικό περιβάλλον μπροστά και σε
συμμαθητές, λέγοντας μου πράγματα
που με στεναχωρούσαν αλλά εντασσόταν
στο πλαίσιο πλάκας για τους ίδιους. Δεν
είχε ποτέ το σθένος να πω ότι με ενοχλεί
αυτή η πλάκα, καθώς τους θεωρούσα
φίλους μου κι ας ένιωθα άσχημα.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #21
Η μορφή body shaming ήταν για το
σωματικό βάρος μου, για την πτώση
βλεφάρου και για το ντύσιμο μου.Όταν
πήγαινα Τρίτη Γυμνασίου μου σχολίαζαν
οι συμμαθητές μου το ντύσιμο και τα παραπάνω κιλά μου.Όταν πήγα να σπουδάσω πηγαινοέρχομουν με τα λεωφορεία,
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ώσπου μια μέρα ένα παιδί κοιταζοντας
με, έκανε περίεργες κινήσεις με τα χέρια
του στο μάτι του.
(γυναίκα, 24)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #22
Λεκτική μορφή body shaming από φίλη συγγενή μου που αφορούσε την ανοδική
μεταβολή βάρους μου. Ελαβε χώρα πριν
3 χρόνια όπου ήμουν 22 και εκείνη την
περίοδο ήμουν στη μέση μιας αγωγής
που περιελάμβανε ορμόνες που αύξαναν
το βάρος μου, με αποτέλεσμα να πάρω
15 κιλά. Συνέβη με την υπόλοιπη παρέα
παρούσα. Σχόλια τύπου «πώς έχεις γίνει έτσι», «δε σε βγάζω έτσι έξω», «χάσε
κανένα κιλό αλλιώς δε θα μπαίνεις στα
ρούχα σε λίγο», «έχεις παχύνει, βγαίνεις
χάλια στις φωτογραφίες». Να σημειωθεί
ότι η παρέα συμφώνησε με τα σχόλια και
ενίσχυσε την άποψη της φίλης που το
ξεκίνησε.
(γυναίκα, 25)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #23
Από αγόρι σε μένα με μάρτυρες μπροστά
να με προσβάλει για σημάδι γέννησης.
Ήμουν 16.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #24
Τα έντονα σγουρά μαλλιά στο Γυμνάσιο
από συμμαθητές μου οι οποίοι με αποκαλούσαν κουνουπίδι, ανανα και Μπαμπάντσα. Τώρα πιστεύω στον εαυτό μου, δεν
με απασχολεί, εχω μαθει να απαντάω αν
κάποιος με στοχοποιήσει.
(γυναίκα, 30)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #25
Μορφή σχολιασμού για το «καλό μου»
τις περισσότερες φορές. Από άντρες ή
γυναίκες του περίγυρού μου κυρίως για
όλο το σώμα .Ο κόσμος δεν έχει κατάλαβει πως το body shaming δεν απευθύνεται μόνο στους ανθρώπους με παραπανίσια κιλά. Αν πεις σε κάποιον «φάε λίγο
έχεις μείνει μισός!» είναι body shaming.
αν πεις σε κάποιον «ο κώλος σου είναι
ανύπαρκτος», είναι body shaming! Αν
πεις σε κάποιον «το πουλί σου είναι μικρό» είναι body shaming.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #26
Bullying απο κοινωνικό περίγυρο και βασική παρέα συνομηλίκων. Δεν υπήρξαν
μάρτυρες. Ήταν περισσότερο συνεχής
ύπαρξη ψυχικής βίας και υποτίμησης
εξαιτίας της συνολικής μορφής του
σώματός εξαιτίας περιττών κιλών και
αδυναμίας ομοιότητας με τον κοινωνικό
μου περίγυρο. Ήταν μια κατάσταση που
βίωσα και κατάφερα να ξεπεράσω με τα
χρόνια.
(άντρας, 23)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #27
Δεν θυμάμαι να έχω βιώσει «χοντρό»
body shaming από τρίτους, σίγουρα
αρκετές στιγμές για το ύψος(είμαι κοντούλα), ειδικά σε μικρότερη ηλικία, αλλά
συνεχίζω να βιώνω body shaming για
τα 2-3-4 παραπανίσια κιλά από την ίδια
μου την μητέρα. Η ίδια από την πλευρά
της έτσι έχει μάθει και προσπαθεί να μου
πει ότι πρόσεχε μην παχύνεις, είσαι νέα
κοπέλα και πρέπει να είσαι όμορφη, με
ωραίο σώμα, μην γίνεις σαν και μένα,
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που το κάνει για το «καλό μου» αλλά δεν
παύει να είναι και αυτό body shaming
και μάλιστα επαναλαμβανώμενο και βαθιά χαραγμένο μέσα μου.
Σίγουρα η κοινωνική τάξη παίζει ρόλο
και σε αυτό, που είμαι στην μεσαία κοινωνική τάξη. Αν δεν είχα να φάω, ίσως
(δεν ξέρω) και να μην είχα λόγο να σκέφτομαι τόσο πολύ τα παραπανίσια μου
κιλά, ίσως να μην είχα δυνατότητα να
έχω και γεμάτο το ψυγείο μου για να
μπορώ να έχω πάντα διαθέσιμη τροφή.
Αν ήμουν σούπερ εύπορη, θα είχα λεφτά
να κάνω γυμναστική όπου ήθελα και
να προσέχω τον μεταβολισμό μου και
την διατροφή μου, ίσως και σε λίγο πιο
υπερβολικό βαθμό από τι τώρα. Επίσης,
σίγουρα η σωματική και διανοητική ικανότητα παίζει ρόλο. Μου αρέσει αρκετά
η γυμναστική και ειδικά συγκεκριμένος
τύπος άθλησης, έχω δει το σώμα μου
πως είναι μετά από αρκετό διάστημα
άσκησης και το νιώθω πιο υγιές και λειτουργικό, με βοηθάει πάρα πολύ και στο
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που
έχω σε συνδυασμό με την διατροφή.
Όπως σας είπα το πιο χαρακτηριστικό
body shaming είναι αυτό της μητέρας
μου. Προφανώς και υπάρχουν μάρτυρες, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου που
τις περισσότερες φορές είτε θα συμφωνήσουν με την μητέρα μου, είτε θα το
πάρουν στην πλάκα, θα κάνουν κανένα
αστειάκι περί κιλών μου, θα σχολιάσουν
τα μπουτάκια μου, τα μαγουλάκια μου
κτλ
Νιώθω περίεργα (αλλά όχι και τόσο με
αρνητική έννοια), που συνειδητοποίησα
ότι το πιο τρανταχτό παράδειγμα body
shaming προέρχεται από το ίδιο μου το

σπιτάκι :) Ίσως το έχω συνηθίσει και εγώ
τόσα χρόνια. Πλέον γελάω και γω με τα
σχόλια. Το αγαπώ το σώμα μου, σίγουρα
κάποιες φορές νιώθω άβολα με τα λίγα
παραπανίσια μου κιλά, αλλά επειδή δεν
είναι και τόοοοοοοοσα πολλά, χαλαρώνω και λέω μεσογειακό κορμάκι έχουμε
τι να κάνουμε :) Μία το γυμνάζω και είναι
σε φόρμα, άλλη φορά θα το αφήσω να
«σαπίσει» και μετά πάλι από την αρχή.
Παλεύω να το έχω σε ένα σταθερό ικανοποιητικό επίπεδο για μένα, αλλά δεν θα
τρελαθούμε κιόλας
(γυναίκα, 26)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #28
Για την περιοχή της περιφέρειας και τα
μπούτια από τους τότε συμμαθητές μου
λίγο στο δημοτικό και γυμνάσιο.
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #29
Buyllying επειδή είχα παραπάνω κιλα...
γενικά για το πώς είμαι έτσι ... από τους
συμμαθητές μου όλο το δημοτικό μέχρι
και στο γυμνάσιο που με έριξε ένα παιδί
από τις σκάλες του σχολείου για να δει
αν θα κάνει σεισμό... υπήρχαν μάρτυρες
κάθε φορα και παιδιά και δάσκαλοι αλλα
δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
Τώρα πια δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί
ξέρω πως ότι έχω ζήσει γενικα με έχουν
κάνει δυνατή οπότε είναι καλό να λέγονται όλες οι μαρτυρίες αυτές για τα σημερινά παιδιά για να τους δίνει δύναμη και
να μην πιστεύουν ότι είναι μόνα τους...
(γυναίκα, 25)
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ #30
Σχόλια για το σωματικό μου βάρος, την
κοιλιά και το στήθος. Ένιωσα άσχημα
που το είπα.
(άντρας, 25)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #31
Έχει να κάνει με το χρώμα του δέρματός
μου. Στην καθημερινότητα υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν το ποσό λευκό
δέρμα έχω.Χαρακτηρισμοι όπως “η μύγα
μέσα στο γάλα” είναι τίτλοι που συναντάω αρκετά συχνά.
Σχετικά με το πώς αισθάνθηκα που το
μοιράστηκα: Χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο βήμα βήμα!
(γυναίκα, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #32
Για όλο το σώμα ότι και καλά είμαι αρκετά λεπτός σε σχέση με άλλους. Πως
αντέχεις και δεν πέφτεις κάτω;
(άντρας, 22)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #33
Για τη σωματική μου ικανότητα, χαρακτηριστικά προσώπου, μυωπία από συνομήλικα άτομα κυρίως στο δημοτικό και
το γυμνάσιο εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος Τώρα είναι πλέον ένα θέμα
που έχω αφήσει πίσω μου. Όλοι έχουμε
ξεχωριστά σώματα και χαρακτηριστικά
και δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν να
μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα γι
αυτά.
(γυναίκα, 26)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #34
Γενικά για το σώμα μου επειδή είχα
παραπάνω κιλά, είχα ακούσει διαφορά

σχόλια από μια τότε φιλη μου και ήταν
στο σχολείο.
(γυναίκα, 21)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #35
«Μπουτάρες» ήταν το σχόλιο ενός τύπου
που πέρασε από δίπλα μου με το ποδήλατο του, ενώ περίμενα το λεωφορείο
στη στάση για να πάω σχολή. Ήταν από
τις πρώτες ζεστές μέρες καλοκαιριού και
γι αυτό είχα βάλει σορτσάκι, υπήρχε κόσμος εκεί και ήμουν και με τις φίλες μου,
ωστόσο απλά σαστίσαμε όλες και δεν
προλάβαμε να πούμε κάτι. Το σκέφτομαι
γενικά αυτό το περιστατικό όταν βάζω
σορτσάκι αρχές καλοκαιριού.
(γυναίκα, 21)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #36
Θυμάμαι το πρώτο καλοκαίρι που είχα
πάρει απότομα κιλά, ενώ έπαιζε στην παραλία ο πατέρας μου σχολίασε το ποσό
τεράστια έγινε η κοιλιά μου μπροστά σε
όλη την οικογένεια μου.
Η αλήθεια είναι πως είναι πως το
bodyshaming ειναι ένα θέμα που με κάνει να αισθάνομαι άβολα γιατί όλη μου
τη ζωή αντιμετωπίζω προβλήματα με το
σώμα μου και παλεύω με διατροφικές διαταραχές. Όμως είναι μέρος του healing
να συζητάω για αυτό και να διαβάζω
πράγματα σχετικά με αυτό.
(γυναίκα, 23)
ΜΑΡΤΥΡΙΑ #37
Ασταμάτητα σχόλια για το πόσο αδυνατίζω και ότι είμαι χάλια και πρέπει να φάω
κυρίως από άντρες και ότι δεν αρέσουν
έτσι οι γυναίκες. Ενώ εγώ να φοβάμαι ότι
θα πεθάνω... Κατάθλιψη.. έχω υπάρξει
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δύο φορές στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας.
(γυναίκα, 27)

είμαι καλύτερη. Αντιθέτως! Είμαι καλύτερη έτσι όπως είμαι: Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ!
(γυναίκα, 26)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #38
Πολλά περιστατικά, από shaming που
δέχτηκα από φίλες και γονείς «για να
μπορέσεις να βρεις άντρα γιατί αλλιώς
αν είσαι χοντρή δεν θα βρεις» μέχρι από
γιατρούς που ενώ είχα άψογες εξετάσεις
για όλα έφταιγε το βάρος. Εντωμεταξύ
μιλάμε για 15-20 κιλά επιπλέον.. Στην
αρχή ένιωθα ντροπή, θλίψη, μίσος για
την εαυτή μου αλλά καθώς ανήκω στο γενικότερο φεμινιστικό ακτιβιστικό κίνημα
δέχτηκα μεγάλη ενδυνάμωση και στήριξη
από συντροφιά οπότε και κατάφερα σιγά
σιγά να πατάω στα πόδια μου.
(γυναίκα, 30)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #40
Έχω πάρει κάποια σχόλια για την τριχοφυΐα μου . Κυρίως στο σχολείο. Από ένα
αγόρι στο προαύλιο του σχολείου (ίσως
ήταν με άλλα δύο άτομα μαζί) για τις
τρίχες που είχα στα πόδια και φαίνονταν
στην άκρη του τζιν.
(γυναίκα, 22)

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #39
Έχω ορμονικά προβλήματα. Από πάντα
είχα παραπάνω κιλά και το σώμα μου δεν
είναι skinny. Αυτό, σύμφωνα με τους άλλους, δε με άφηνε να είμαι αρκετά καλή
όσο αν ήμουν «5 κιλά πιο αδύνατη».
Τις παρακάτω φράσεις τις άκουσα όταν
ήμουν 120 κιλά, αλλά και όταν ήμουν 60
κιλά: -Είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά αν
ήσουν 5 κιλά πιο αδύνατη θα ήσουν καλύτερη. -Είσαι πάρα πολύ έξυπνη, αλλά
αν ήσουν 5 κιλά πιο αδύνατη θα ήσουν
καλύτερη. -Είσαι πάρα πολύ δημιουργική
και δραστήρια, αλλά αν ήσουν 5 κιλά πιο
αδύνατη θα ήσουν καλύτερη. κ.ο.κ.
Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα απελευθέρωση που το μοιράστηκα. Δεν είχα
καταλάβει ότι έχω κανονικοποιήσει αυτή
τη φράση. Το ότι ίσως μου περισσεύουν
5, 10, 15 κιλά δε σημαίνει ότι χωρίς αυτά

ΜΑΡΤΥΡΙΑ #41
Είμαι μέτριας οικονομικής κατάστασης.
Πρέπει να δουλεύεις και λίγο το σώμα αν
θέλεις να πετύχεις κάτι χωρίς να είσαι
φραγκατος στην κοινωνία που ζούμε.
Κοιλιά, μονόφρυδο, χαρακτηρισμοί όπως
κουράδας, άσχημος κτλ στο σχολείο και
στη μονάδα. Από τον πατέρα μου χαρακτηρισμοί όπως πρέπει να αδυνατίσεις. Φίλοι μου φλεξάρουν πολύ ακόμα
και σήμερα σωματικά και με κάνουν να
αισθανόμαι άβολα όταν καθιστούν τόσο
σημαντική τη σωματική κατάσταση για
αυτούς και όταν μου λένε πόσο πολύ
χρειάζομαι το γυμναστήριο για να γίνω
πιο ωραίος.
Αισθάνθηκα μια χαρά άνετα που το
μοιράστηκα. Και κάπως σαν να τα έχω
βγάλει από μέσα μου, χρειάζεται που και
που.
(άντρας, 23)
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Ευχαριστούμε για την ανάγνωση ολόκληρου του
εγγράφου.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο, ανακαλύψτε περισσότερα εδώ:
Ιστότοπος: www.bodyshining.eu | Instagram: https://www.instagram.com/bodyshining.eu/
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