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It’s real thing man
Αυτές δεν είναι οι τσόντες του μπαμπά: καταναλώνοντας πορνό στην εποχή του Web 2.0

Υ πάρχει μία βασική ιδεολογική σταθερά στην οποία βασίζεται κάθε πτυχή 
της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας: η υπεράσπιση της ελευθερί-
ας του ατόμου και των επιλογών του όπως αυτές προκύπτουν από το κα-
πιταλιστικό ρεπερτόριο συμπεριφορών και ενασχολήσεων. Πρόκειται για 

μια εμμονή χωρίς τυχαία ύπαρξη: αποτελεί στοιχείο της ιδεολογικής επικράτησης των 
αφεντικών απέναντι στα προτάγματα των κινημάτων του ‘68. Και ως τέτοια αποτελεί 
μια ομολογουμένως εξαιρετικά αποτελεσματική κατασκευή. 

Πιο συγκεκριμένα: τα αφεντικά απάντησαν με τρεις μεθόδους στα κινήματα της 
εποχής. Με την καταστολή, την αφομοίωση των προταγμάτων και την αναδιάρθρωση 
της παραγωγής και των σχέσεων που αντιστοιχούν σε αυτή. Θα λέγαμε μάλιστα πως 
η καταστολή έρχεται τελευταία σε σπουδαιότητα. Έτσι, τα σκανδαλώδη για την επο-
χή τους προτάγματα της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος, της απελευθερωμέ-
νης σεξουαλικότητας, του σεξ-πέρα-από-την-τεκνοποίηση, απαντήθηκαν από τα αφε-
ντικά με τις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής και την  πριμοδότηση ενός μεταφεμινι-
στικού lifestyle. Από τη μια μεριά, οι γυναίκες εμφανίστηκαν ως υπεύθυνες να επιλέ-
ξουν αν και πότε θα υπακούσουν στην προσταγή του βιολογικού απογόνου. Από την 
άλλη, μια μεγάλη αγορά υποδέχτηκε την ανάδυσή τους ως σεξουαλικά ενεργές κατα-
ναλώτριες. Ο κοινοτικός ερωτισμός του sex-drugs-rock&roll αντικαταστάθηκε με την 
αδιάκριτη σεξουαλικοποίηση των πάντων: της διαφήμισης, των mainstream τεχνών, 
του κώδικα με βάση τον οποίο κάποιος ή κάποια μπορούσε να υπάρξει στην παρέα ή 
την ερωτική σχέση. Η καύλα ως διαρκές υπονοούμενο απέκτησε νέα επίπεδα δημο-
φιλίας: εκεί που κανένας δεν μίλαγε για το σεξ, όλοι πλέον ένιωθαν αναγκασμένοι να 
μιλήσουν γι’ αυτό. Μάλιστα, η κουλτούρα της εξομολόγησης απελευθερώθηκε από 
τα ντουβάρια της εκκλησίας ή το ντιβάνι του ψυχαναλυτή και βρήκε στέγη στα talk 
shows της τηλεόρασης ή στα περιοδικά. Η έκθεση των σεξουαλικών πρακτικών έγι-
νε σταδιακά ολοένα και πιο πομπώδης, ολοένα και πιο δημόσια. Ας μην μπερδευόμα-
στε ωστόσο: η εκκωφαντική ρητορική της απελευθερωμένης ερωτικής επιθυμίας, έξω 

από ένα πολιτικό πρόγραμμα ή έξω από έναν κοινωνικά γενικευμένο αντιεξουσιαστικό 
ριζοσπαστισμό (όπως ήταν αυτός στα 60’s-70’s) μπορεί να καταντήσει το ίδιο πουριτα-
νική  με την προ-’68 σεξουαλική σιωπή. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση για το αν η σεξουαλική ελευθερία και αυτοδιάθεση 
είναι κομμάτι μιας αντιαυταρχικής ή μιας καπιταλιστικής λιμπιντινικής οικονομίας, δεν 
θα μπορούσε παρά να διεξαχθεί γύρω και από το ίντερνετ: την ανάδυση των social 
media, του διαδικτυακού σεξ, της εναλλακτικής πορνογραφίας και των cam models. 
Κατά τη γνώμη μας, η ανάδυση των νέων αυτών διαδικτυακών σεξουαλικών πρακτι-
κών ακολουθεί το νήμα των αφομοιωμένων προταγμάτων στα οποία αναφερθήκαμε 
παραπάνω και ως τέτοια δεν διαθέτει τίποτα το  απελευθερωτικό. Ακόμη, θεωρούμε 
πως οι υπέρμαχοι του εναλλακτικού κυβερνοερωτισμού αναπαράγουν μια θέση που 
τη θεωρούμε (από κινηματική σκοπιά) επικίνδυνη: αναφερόμαστε στον υποτιθέμενο 
εκ των πραγμάτων απελευθερωτικό χαρακτήρα του ίντερνετ ως μέσου. Έχοντας ως 
αφετηρία το ζήτημα της αφομοίωσης θα θέλαμε να πούμε μερικά πράγματα για αυτή 
τη δεύτερη θέση. Πρώτα, ωστόσο, θα εξετάσουμε το ζήτημα χρησιμοποιώντας ως με-
λέτη περίπτωσης το δημοφιλές site SuicideGirls.com και κάνοντας μια περιήγηση στις 
απόψεις περί εναλλακτικής ιντερνετικής πορνογραφίας 1.

Everyone loves naked bitches (Tegan,  Suicide Girl)� 

Το 2001 η Selena Moody από το Portland των ΗΠΑ, μαζί με τον τότε γκόμενό της Sean 
Suhl, έστησε το site SuicideGirls.com για να ανεβάσει τις φωτογραφίες φιλενάδων της 
σε πόζες με στυλ pin-up, που είχε τραβήξει η ίδια. «Πάντα μου άρεσε το έξυπνο βλέμ-
μα της Bettie Page»3, θυμάται σε συνέντευξή της. «Υπάρχει κάτι το απελευθερωτικό και 
όμορφο στις pin-up φωτογραφίες του ‘50, που θεωρούσα ότι έλειπε από τη σύγχρονη 
πορνογραφία». 

Σήμερα, η «Missy Suicide» και ο «Spooky», είναι ιδιοκτήτες ενός από τα δημοφιλέ-
στερα site εναλλακτικού πορνό στον κόσμο. Κάθε μέλος του SuicideGirls, με μηνιαία 
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συνδρομή 12 δολάρια, έχει στη διάθεσή του 317.204 φωτογραφίες 2.394 μοντέλων.4 
Για να δουλέψει μια κοπέλα ως μοντέλο στο site, πρέπει να έχει tattoo, piercing, βαμ-
μένα μαλλιά και γενικά μια punk, metal ή gothic αισθητική. Εφόσον γίνει δεκτή, απο-
κτά ένα profile στο οποίο η ίδια η Missy Suicide την παρουσιάζει με λίγα λόγια. Η βα-
σική της δουλειά είναι να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με τα μέλη του site ανεβάζο-
ντας καθημερινά φωτογραφίες της, μέσω on line journal και blog που ενημερώνει συ-
χνά (είτε με αναφορές στο πώς ξύπνησε το πρωί είτε καταθέτοντας εμπειρίες και από-
ψεις για διάφορα ζητήματα), ή και εμφανιζόμενη live σε webcam. Τα μέλη του site, 
εκτός από το να βλέπουν τις φωτογραφίες των κοριτσιών, καλούνται να ποστάρουν 
σχόλια γι’ αυτές, να φτιάξουν δικό τους profile, να μοιράζονται δικές τους φωτογραφί-
ες, να συμμετέχουν σε chat, αλλά και σε groups με κατηγορίες ενδιαφερόντων (για θε-
ματικές από «μόδα και ομορφιά», «σεξ, σεξουαλικότητα και έρωτας», μέχρι «πολιτική 
και ακτιβισμός»).

Ο Henry Jenkins, καθηγητής του τμήματος επικοινωνίας, δημοσιογραφίας και κι-
νηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, περιγράφει τη σύγχρονη 
ιντερνετική πραγματικότητα ως εξής: 
«Αντί να μιλάμε για παραγωγούς και καταναλωτές με διακριτούς ρόλους, τους βλέπου-
με πλέον να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με βάση νέους κώδικες 
που κανένας μας δεν πολυκαταλαβαίνει.5 »

Με την έννοια της κουλτούρας της συμμετοχής να καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο 
στην ανάλυσή τους, θεωρητικοί των media και κοινωνιολόγοι βλέπουν στον 21ο αιώ-
να την έλευση μιας νέας εποχής, όπου η εμπορική και η ερασιτεχνική παραγωγή βα-
δίζουν πλάι-πλάι, οι άνθρωποι έχουν στα χέρια τους τις μηντιακές τεχνολογίες και  οι-
κοδομούν κοινότητες με τρόπους που ήταν αδύνατοι στο παρελθόν. Με βάση την 
άποψη αυτή, οι νέες εφαρμογές που στηρίζονται σε δίκτυα συμμετεχόντων, όπως το 
MySpace, το YouTube και το Second Life, αμφισβητούν τον καθιερωμένο γραμμικό 
τρόπο με τον οποίο οι καθημερινοί άνθρωποι εμπλέκονται στην πολιτισμική παραγω-
γή και κατανάλωση. 

Στο ίδιο πλαίσιο, ακαδημαϊκές και φεμινίστριες του τρίτου κύματος, θεωρούν ότι το 
Web 2.0 καθιστά δυνατή τη δημοκρατικοποίηση της  πορνογραφίας: ο καθένας και η κα-
θεμιά μπορεί πλέον να δράσει ανεξάρτητα από τις εμπορευματικές δομές της βιομη-
χανίας πορνό και, στους κόλπους μιας κοινότητας ανταλλαγής,  να παράγει, να διανεί-
μει και να μοιραστεί πορνογραφικό υλικό. Σ’ αυτή τη συνθήκη της συλλογικής παραγω-
γής πορνό αμφισβητούνται, κατά την άποψη αυτή, ακόμη και οι παγιωμένοι ρόλοι του 
ποιος είναι ο θεατής και ποιος το θέαμα: στο SuicideGirls για παράδειγμα, τα μοντέλα 
είναι και αυτά μέλη της κοινότητας, με τη μόνη διαφορά ότι ... δουλεύουν για την ευχα-
ρίστηση των υπόλοιπων μελών.

Εκτός από τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης του υλικού, το γούστο και η 
αισθητική θεωρούνται βασικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη «ριζοσπαστικότητα» 
του SuicideGirls. Αφενός, η ίδια η φύση των φωτογραφιών έχει πείσει ορισμένες φε-
μινίστριες ότι καταργεί το διεισδυτικό βλέμμα της πορνογραφίας: τα κακοτραβηγμέ-
να πλάνα πορνικών σωμάτων με φουσκωμένα βυζιά διαθέσιμων για διείσδυση, αντι-
καθίστανται από στυλάτες φωτογραφίες κοριτσιών που ποζάρουν γυμνές με αυτοπε-
ποίθηση, επιδιώκοντας να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα της βιομηχανίας του σεξ. 
Αφετέρου, στο site το πορνό βρίσκει τη θέση του ως ένα ακόμη πολιτισμικό προϊόν, 
πλάι στα υπόλοιπα είδη: η πρακτική της φωτογράφησης πλαισιώνεται από περιεχόμε-
να που αφορούν τη μουσική, την αντικουλτούρα, τη μόδα, την τέχνη, επιβεβαιώνοντας 
το μοτο του SuicideGirls ότι «είναι μια κοινότητα που γιορτάζει την εναλλακτική ομορφιά 
και την εναλλακτική κουλτούρα».

Έτσι λοιπόν, η αισθητική του SuicideGirls ανασκευάζει -μέσω μιας σειράς αντιθέσε-
ων με τη mainstream πορνογραφία- τα πρότυπα του πορνό και τη φιγούρα της πορνο-
στάρ. Η προώθηση καλόγουστων ειδών σεξουαλικών αναπαραστάσεων  που ταιριά-
ζουν στις νέες εναλλακτικές κουλτούρες, σηματοδοτεί μια μετατόπιση στο marketing 
του πορνό, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν φτηνό και βρώμικο πολιτισμικό προϊόν.  Οι 
νέες εικόνες  χρησιμοποιούν κώδικες της μόδας και της αντικουλτούρας και αποπνέ-
ουν φρεσκάδα, άνεση, ελευθερία, αυθεντικότητα του κοριτσιού-της-διπλανής-πόρτας,  
glamour, μοναδικότητα, ερωτισμό, εξυπνάδα, κοσμοπολιτισμό, urban θηλυκότητα. Με 
βάση τα λόγια της δημιουργού του, το Suicidegirls είναι «αφιερωμένο στα post-punk κο-
ρίτσια που κυκλοφορούν [...] ακούγοντας Ice Cube στα iPods τους, φοράνε φούτερ Minor 
Threat και κοντές φούστες, κρατάνε στο ένα χέρι το skateboard και στο άλλο ένα καφέ και, 
μέσα στην τσάντα που κρέμεται από τον ώμο τους, έχουν Kerouac και Hemingway6».

Ταυτόχρονα, η αισθητική αυτή επαναπροσδιορίζει το κοινό της πορνογραφίας εν γέ-
νει. Από τη μια μεριά, εντάσσοντας σ’αυτό κοινωνικές κατηγορίες που είχαν παραμελη-
θεί από τη σεξουαλική βιομηχανία, όπως οι νέοι και οι γυναίκες. Από την άλλη,  απο-
δίδοντάς του την ιδιότητα του απελευθερωμένου, ψαγμένου και σοφιστικέ καταναλω-
τή. Φτάνει πια με την εικόνα του ένοχου μπαμπά μας που τον παίζει κρυφά μέσα στη 
νύχτα μπροστά στην κάθε κακόγουστη τσόντα με υπερφυσικούς αλλά ξεπερασμένους 
πρωταγωνιστές...

Η τεράστια επιτυχία των SuicideGirls, ενδεικτική της δυναμικής αυτής της εναλλα-
κτικής αγοράς, τράβηξε σύντομα το ενδιαφέρον της mainstream βιομηχανίας πορνό. 

Τον Απρίλιο του 1996, η δεκαεννιάχρονη Jennifer Ringley ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο 
Dickinson College στην  Pensylvania. Στο δωμάτιο της εστίας όπου έμενε, έστησε μια web κάμερα, 
η οποία κάθε τρία λεπτά έστελνε φωτογραφίες από την καθημερινή της ζωή στο site Jennicam που 
είχε δημιουργήσει η ίδια. Σε μια εποχή όπου το internet έκανε ουσιαστικά τα πρώτα του βήματα, 
το Jennicam έφτασε να έχει πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες την εβδομάδα, εγκαινιάζοντας 
την πρακτική που σήμερα αποτελεί διαδικτυακό χρυσωρυχείο. Η καινοτομία της Jennicam 
συνέπεσε με την εμφάνιση των τηλεοπτικών reality shows, τα οποία εισήγαγαν το στοιχείο της 
επιτήρησης στη μηντιακή κουλτούρα. 
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Παρακάτω παραθέτουμε στοιχεία από το profile της Suicidegirl “Toxic”, που 
έγινε πρωτοσέλιδο του site με μότο τη φράση “Satisfaction Redefined”. Τα 
στοιχεία αυτά μας φαίνονται χαρακτηριστικά του «αέρα χειραφέτησης» 
που φιλοδοξουν να αποπνέουν τα μοντέλα.

Interests
into: Everything and Anything that can get me in to trouble lol! Tattoos, 
piercings, fun loving and wild free spirits like my own! Text Messaging, Hot 
Boys & Hot Girls Indeed!Lets be friends!
makes me happy: SEX! lol besides that though, Hot Lesbians, Porn, 
Masturbation, Oral Sex, and being with old friends! Ice Cream, Decepticons, 
Squishy faced doggies, Buffalo Wild Wings... SG’s & SG Hopefuls make me 
smile! Also Dave Morningstar and Steve Prue’s photography makes me happy 
it’s just amazing!
makes me sad: Emo Exes, Emo people in general, Being Alone, Liars & 
cheaters, People Who are stuckup and whiny, Paris Hilton & Lady Gaga (Both 
are Blah and make me want to puke!)
hobbies: Working out, Dancing, Collecting lingre, Super Nitendo, and 
sometimes busting out my old pom poms.
5 things i can’t live without: My Pugs Belle & Waffles/My Boston Terrier 
Bentley, ANY KIND OF SEX, SuicideGirls, Cellphone, My Wii.
vices: I love to tease and please
i spend most of my free time: FUCKING

Personal
stats: Height: 5’ 3” Weight: 115 lbs Big D Boobies  Measurements: 32-
24-35 Shoe size: 7.5 Hair color: Blonde with Black underneath Hair length: 
Medium Length Eye color: Brown Ethnicity: Caucasian Skin color: Olive 
i lost my virginity: During an epic battle of heroic proportions
CIGARETTES: Nope
MY DIET: Omnivore
ALCOHOL: Occasionally
I AM LOOKING FOR: whoever comes along
MY KINK FACTOR: Talk dirty to me...
MY POLITICS: Bleeding-heart Liberal
MY STATUS: exclusive relationship
MY IDEA OF A GOOD TIME: When I go out, ANYTHING can happen.
I WANT: Friendship

Το 2005, το περιοδικό Adult Video News7, σε άρθρο του με θέμα το πορνό που 
προορίζεται για τη νεανική αγορά, συνέστησε στους παραγωγούς να «γαντζω-
θούν» στους μη-mainstream καταναλωτές και να τους ακολουθήσουν μέχρι να 
ωριμάσουν και μέχρι το αγαπημένο τους προϊόν να κερδίσει αποδοχή8. Επισημαί-
νει επίσης ότι, αν θέλει να έχει απήχηση στο νεανικό, εναλλακτικό κοινό, το 
πορνό πρέπει να παρουσιαστεί σε μια μορφή με την οποία να μπορεί αυτό το 
κοινό να ταυτιστεί αισθητικά. Ακόμη, ότι πρέπει  να προσαρμοστεί στις πρα-
κτικές που αυτές οι ομάδες έχουν υιοθετήσει για να καταναλώνουν το θέαμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η VCA Pictures, που ανήκει στη Hustler, προσέλαβε το νεα-
ρό  σκηνοθέτη Eon McKai, σπουδαγμένο στο California Institute of the Arts και 
με προηγούμενη εμπειρία στο SuicideGirls, για να φτιάξει ταινίες για το εναλλα-
κτικό κοινό. Παρακάτω παραθέτουμε απόσπαμα από συνέντευξη του ίδιου, την 
οποία  φιλοξένησε το SuicideGirls.com,  με αφορμή την ταινία του Art School 
Sluts που κυκλοφόρησε το 2004.

Από τον Daniel Robert Epstein  για το  SuicideGirls
Το Art School Sluts είναι το πρώτο φιλμ πορνό που απευθύνεται πραγματικά στο 
κοινό του 21ου αιώνα. Είναι τέλειο, goth και punk κορίτσια κάνουν σεξ μπροστά 
στην κάμερα. Ο δημιουργός του, Eon McKai, είναι ένα αληθινό emo αγόρι που δεν 
πιστεύει πια στις σιλικονάτες ξανθές πορνοστάρ του παρελθόντος. Γι’ αυτό βάλ-
θηκε να πείσει τη VCA, μια από τις πιο γνωστές εταιρείες πορνό, να τον αφήσει να 
πραγματοποιήσει το όραμά του.[...]
Eon McKai: It’s real thing man
Daniel Robert Epstein: Τα κορίτσια είναι αληθινά, πράγμα που αποτελεί έκπλη-
ξη, αφού οι περισσότερες πορνοστάρ είναι αναλώσιμες.
Eon McKai: Κάνω casting με την ίδια φιλοσοφία που κάνουν τα SuicideGirls. Βέ-
βαια, υπάρχουν κάποιες διαφορές, αφού τα SuicideGirls δεν είναι πορνοστάρ. 
Αλλά είναι ένα τεστ για να καταλάβω αν ο κόσμος είναι έτοιμος γι’ αυτό.
[...]Προσπαθώ να εισαγάγω μια εντελώς νέα αντίληψη μέσα στη VCA.
[...]
Daniel Robert Epstein: Σου ζήτησε ποτέ η VCA να χρησιμοποιήσεις κανονικά 
κορίτσια και απλώς να τα παστώσεις με make-up;
Eon McKai: Νομίζω ότι η μόνη λέξη που καταλαβαίνουν είναι το Goth, αλλά όσο 
πιο αποφασισμένος ήμουν, τόσο περισσότερο με εμπιστεύονταν.[...]Προσπαθώ 
να τους αποδείξω ότι εκεί βρίσκεται η αγορά.
Daniel Robert Epstein: Έχουν έρθει ποτέ σε οντισιόν σου κορίτσια από το 
SuicideGirls;
Eon McKai: Μέχρι τώρα έχω προσπαθήσει να μείνω μακριά από αυτό. Αυτή είναι 
μια επικίνδυνη ζώνη, γιατί το SuicideGirls είναι μέσα στην καρδιά μου, μου αρέ-
σει ο τρόπος που λειτουργεί και δεν θέλω αυτά τα κορίτσια να κάνουν hardcore 
πορνό.
Daniel Robert Epstein: Είναι αγνά!
Eon McKai: Η δουλειά μου φτάνει εκεί που το SuicideGirls δεν μπορεί...κι αυτό 
πρέπει να το κάνει χωρίς να παρεμποδίζει τη λειτουργία του.
Daniel Robert Epstein: Πάντως το  Art School Sluts είναι ένα hardcore πορνό 
φιλμ. Δεν είναι ακριβώς female friendly.
Eon McKai: Από τα mail που παίρνω καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο για άντρες. 
Πολλά κορίτσια μου γράφουν ότι τo βλέπουν για να τσεκάρουν το στυλ των κορι-
τσιών και το πόσο τολμηρές είναι.
Daniel Robert Epstein: Τα κορίτσια που παίζουν έχουν ξανακάνει πορνό;
Eon McKai: Ναι, αλλά δεν έχουν παίξει σε πολλές ταινίες. Είμαι ανοιχτός στο να 
δουλεύω με κόσμο  από τη βιομηχανία, αλλά θέλω να τους χρησιμοποιώ γι’αυτό 
που πραγματικά είναι. Η Felix Vicious ασχολείται με ζογκλερικά και ανακαλύψαμε 
πολλούς κοινούς φίλους. Έτσι και  στην ταινία την ήθελα να κάνει ζογκλερικά.
[...]
Daniel Robert Epstein: Πού μεγάλωσες;
Eon McKai: Στο Los Angeles.[...]. Μεγάλωσα με το internet. Η γενιά μας διαμορ-
φώθηκε από νωρίς μ’αυτό κι έχει κιλά πορνό εκεί μέσα..(γέλια). Ο λόγος που χωνό-
μαστε τόσο πολύ σε φάσεις όπως το SuicideGirls,  οι ταινίες σαν τις δικές μου, και 
γενικά στο πορνό, είναι το internet. Οι μεγάλες εταιρείες δεν το έχουν συνειδητο-
ποιήσει αυτό. Γι’ αυτό πολλές από αυτές κάνουν ακόμα ταινίες για 40άρηδες και 
50άρηδες άντρες...

Το γεγονός ότι μια εναλλακτική αγορά δεν μένει διακριτή, αλλά σύντομα αφο-
μοιώνεται και τροφοδοτεί την κυρίαρχη, ακόμα και ως extravagant κομμάτι 
της, δεν είναι κάτι πρωτοφανές και σίγουρα η καθεμιά μπορεί να σκεφτεί πολ-
λά παραδείγματα γι’ αυτό από τη μουσική, την πολεοδομία, την τέχνη. Ωστόσο, 
ο πολλά υποσχόμενος σκηνοθέτης, αναφέρθηκε στη συνέντευξή του σε ένα 
θέμα που θεωρούμε σημαντικό. Χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του γνήσιο προ-



�5

ϊόν της γενιάς του, μίλησε για το internet ως προνομιακό περιβάλλλον της σύγχρονης 
πορνογραφίας. Επίσης, έθεσε ως κεντρική την παράμετρο της διαδραστικότητας του 
μέσου, που επιτρέπει στον χρήστη να δει τον εαυτό του ταυτόχρονα σε ρόλους θεατή 
και δημιουργού, μικρο-celebrity και καταναλωτή, πελάτη και μέλους-μιας-κοινότητας.

Φεμινισμός και SuicideGirls
Παρόλο που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο φεμινισμός για να 
εκφράσουν την ιδεολογική κατεύθυνση του SuicideGirls, το site έχει κερδίσει μεγάλη 
δημοτικότητα στους κόλπους των κοινοτήτων των φεμινιστριών του τρίτου κύματος. 

Η κίνηση των μοντέλων να παίρνουν οι ίδιες τη φωτογραφική μηχανή και να σκη-
νοθετούν τις φωτογραφήσεις τους, θεωρείται από τις φεμινίστριες αυτές ως μια κίνη-
ση επανοικειοποίησης από τη μεριά των γυναικών των μέσων παραγωγής της εικόνας 
τους. Οι γυναίκες, με βάση την άποψη αυτή, ανατρέποντας τις φωτογραφικές πρακτι-
κές της παραδοσιακής πορνογραφίας, καταργούν το αντρικό βλέμμα που τις έθετε σε 
καθεστώς αντικειμένου και γίνονται υποκείμενα του δικού τους βλέμματος, του βλέμ-
ματος της επιθυμίας τους. Πολλά από τα μοντέλα δηλώνουν -στο group συζητήσεων 
με θέμα τον φεμινισμό που λειτουργεί στο SuicideGirls- ότι η συμμετοχή τους στο site 
τους προσφέρει τη δυνατότητα να ανατρέψουν τα στερεότυπα που βαραίνουν τις γυ-
ναίκες στη βιομηχανία του σεξ: «το να ποζάρω γυμνή είναι ένας τρόπος να αλλάξω τις 
αναστολές και τις απόψεις για το γυμνό και τη γυναικεία σεξουαλικότητα.»9

Τα σωματικά χαρακτηριστικά των μοντέλων -το piercing και τα tattoo- θεωρείται 
ότι προβάλλουν την εικόνα μιας αποκλίνουσας θηλυκότητας που αμφισβητεί τα κυρί-
αρχα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς. Ο ίδιος ρόλος αποδίδεται και στη φωτογρα-
φική πρακτική που αναδεικνύει τα πρόσωπα των κοριτσιών, που μαζί με το γεγονός 
ότι μέσω των journal τους εκφράζουν απόψεις και συζητούν, δίνει έμφαση στο μυαλό  
τους και όχι μόνο στο σώμα τους, όπως συνηθίζεται στην πορνογραφία. 

Ένα από τα SuicideGirls, η Aya, αναφέρει σε ένα post:
«Βλέπω το πορνογραφικό μόντελινγκ ως μια ενεργητική κίνηση, μια κίνηση αμφισβή-

τησης. Οι γυναίκες της πορνογραφίας αντιμετωπίζονταν πάντα ως μια αισχρή οντότητα, 
απειλητική για την κοινωνία, λόγω του ότι ήταν (ή τουλάχιστον θεωρούνταν) σεξουαλικά 
ενεργές. Το θέμα είναι ότι εγώ το κάνω κυρίως γιατί μου αρέσει. [...] Αυτό είναι πρόοδος. Δεν 
μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων των κοριτσιών. Δεν θα πω ότι αυτό το site προωθεί πά-
ντα μια «ρεαλιστική» εικόνα των γυναικών, ούτε ότι είναι το μοναδικό που το κάνει- υπάρ-
χουν κι άλλα μέρη όπου γίνεται αυτό. Αλλά το τι ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ, αυτό είναι το σημαντικό. Τα 

Η Missy Suicide, ιδιοκτήτρια του SuicideGirls

κορίτσια γίνονται γνωστά ως σεξουαλικά ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ και όχι ως αντικείμενα. Το γεγονός 
ότι υπάρχει μια κοινότητα και το γεγονός ότι μπορώ να δείξω το μυαλό μου με το να γρά-
φω σε post, αυτό δίνει ένα βάθος- ο κόσμος μπορεί να παίξει μια μαλακία με τη φωτογρα-
φία μου, αλλά βλέπει επίσης ξεκάθαρα ότι έχω απόψεις και σκέψεις, ότι δεν είμαι απλά μια 
χαζή.10 Σε άλλο post βέβαια τα λέει λίγο διαφορετικά: «[...] Ας είμαστε ρεαλίστριες. Αν το 
SG ήταν ένας χώρος όπου οι γυναίκες χειραφετούνται πετώντας τα ρούχα τους, δεν θα χρέ-
ωνε, ούτε θα μας πλήρωνε.»11

Άλλο ένα στοιχείο του site, αλλά και του internet γενικότερα,  που κάποιες φεμι-
νίστριες του τρίτου κύματος βλέπουν να επιδρά απελευθερωτικά στις γυναίκες, εί-
ναι η ανωνυμία. Επισημαίνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να πειραματιστούν με τον σε-
ξουαλικό τους προσανατολισμό με μεγαλύτερη άνεση στο διαδίκτυο, όπου βρίσκουν 
έναν «ασφαλή» χώρο, ένα καταφύγιο μακριά από τις πιέσεις της ετεροκανονικότητας 
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, στο SuicideGirls ορισμέ-
να μοντέλα αναφέρονται μεν στα αγόρια τους, εκφράζουν δε συχνά και την έλξη που 
τους ασκούν οι φωτογραφίες άλλων κοριτσιών. Ενώ δηλαδή έχουν την ταυτότητα της 
straight στην πραγματική ζωή, η online ανωνυμία τους προσφέρει τη δυνατότητα να 
προσεγγίζουν την αρρενωπότητα, την αμφισεξουαλικότητα και τον λεσβιασμό.

Πέρα από τη δαιμονοποίηση ή την αποθέωση: η ιντερνετική πορνογραφία ως 
ιστορικό προϊόν
Έτσι λοιπόν για ένα ρεύμα φεμινιστριών, το διαδίκτυο αποτελεί μια ζώνη απόλυτης αυ-
τονομίας, όπου οι ξεχασμένες από τη δεκαετία του ‘70 έννοιες της κοινότητας, της αυ-
τοδιάθεσης του γυναικείου σώματος και της ελεύθερης έκφρασης της γυναικείας σε-
ξουαλικότητας πραγματώνονται επιτέλους πανηγυρικά. 

Κατά τη γνώμη μας, ο ενθουσιασμός αυτός έχει ως υπόβαθρο τη μυθολογία με βάση 
την οποία η τεχνολογία -διαγράφοντας μια ατέρμονη πορεία προς την πρόοδο- και 
κάθε επίτευγμά της -καλύτερο από το αμέσως προηγούμενο- ταυτίζονται με την κοι-
νωνική πρόοδο. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ένα τεχνολογικό μέσο μπορεί να δώσει 
την καθοριστική λύση στα προβλήματα των κοινωνικών σχέσεων. 

Το μέσο είναι μαγικό. Μετατρέπει ένα αόριστο, ανώνυμο σύνολο ατομικοτήτων κα-
θισμένων στην  καρέκλα μπροστά στον υπολογιστή ή κρεμασμένων από ένα iphone 
σε κοινότητα. Διασφαλίζει ότι με ένα κλικ, μια πληθώρα υποκειμενικοτήτων, θηλυκο-
τήτων, σεξουαλικοτήτων μπορεί να κάνει την εμφάνισή της, έτοιμη να αποδείξει ότι -
αφού και μόνο έχει κατακτήσει μια cyber ορατότητα- ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η 

Το γνήσιο emo αγόρι και σκηνοθέτης 
εναλλακτικών ταινιών πορνό,  Eon McKai
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ομοφοβία ανήκουν πια στο παρελθόν. Απαλλάσσει τη σεξουαλική εργασία από την εκ-
μετάλλευση και τους νταβατζήδες, αφού προσφέρει στην κάθε γυναίκα τη δυνατότη-
τα να παρέχει τις υπηρεσίες της από τον ασφαλή χώρο του σπιτιού της.

Η δική μας γνώμη είναι διαφορετική. 
Στην προκειμένη περίπτωση, ο εναλλακτικός κυβερνοερωτισμός ήρθε να κουμπώ-

σει πάνω σε μια περίοδο που το Άτομο και οι επιθυμίες του (σεξουαλικές και κατανα-
λωτικές) αναδύθηκαν (μετά την ήττα των κινημάτων του ‘60/’70) ως βασική μεταβλη-
τή των σύγχρονων (σεξουαλικών και καταναλωτικών) σχέσεων. Το ότι η με το στανιό 
σεξουαλικοποίηση βρήκε το δρόμο της στο ίντερνετ δεν οφείλεται σε μια καλή ιδέα 
που είχε ένα ζευγάρι χίπστερς απ’το Πόρτλαντ, αλλά στο ότι το κοινό που ήταν έτοιμο 
να τη δεχτεί υπήρχε ήδη εκεί. Η εναλλακτική ιντερνετική πορνογραφία δεν αποκήρυ-
ξε τον πουριτανισμό, αλλά τον επαναπροσδιόρισε. Το πιξέλιασμα της webcam, η ψευ-
το-DIY νοοτροπία της αναμετάδοσης από κάποιο τυχαίο δωμάτιο και η ροκ-εν-ρολ αι-
σθητική των SuicideGirls αναδύθηκαν όταν το ροκ και τα σημαινόμενά του είχαν προ 
πολλού απονευρωθεί και όταν η τσόντα του video club θεωρούνταν ήδη «μπανάλ». Για 
να το πούμε απλά: ο βαθμός που ένα ρεύμα σοκάρει (ή και απορρίπτεται από) τα χρη-
στά καπιταλιστικά ήθη αποτελεί συνήθως μια αξιόπιστη ένδειξη του ριζοσπαστισμού 
του. Ποιός θα μπορούσε ωστόσο να ισχυριστεί πως η εναλλακτική πορνογραφία είναι 
σήμερα σοκαριστική;

Το στοιχείο του ερασιτεχνισμού που διαπερνά την ιντερνετική πορνογραφία εξαγ-
γέλλει την κατάργηση του θεαματικού: το νέο πορνό προβάλλει «αληθινούς» ανθρώ-
πους που βιώνουν «αληθινές» απολαύσεις. Αντίθετα με τη fake performance της επαγ-
γελματία, η home-made κινησιολογία «εγγυάται» τον ρεαλισμό της εικόνας. Επίσης, το 
γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί μέσω chat να έρθει σε επαφή  με την κοπέλα, προσδί-
δει την ικανοποίηση του «πραγματικού χρόνου» (στο site Chaturbate για παράδειγμα, 
ανάλογα με τους πόντους που πληρώνεις για κάποιο cam model, μπορείς μέσω chat 
να του δίνεις live παραγγελίες για το τί θέλεις να το δεις να κάνει). Το blog, το on line 
journal και το profile, που λειτουργούν ως μέσα «αυτο-έκφρασης» για τα SuicideGirls, 
δίνουν τη δυνατότητα  στο χρήστη να νιώθει ότι γνωρίζει «κατ’ ιδίαν» τα κορίτσια. Κατά 
τη γνώμη μας, η αντικειμενοποίηση της γυναικείας σεξουαλικότητας ως δομική παρά-
μετρος της βιομηχανίας του πορνό δεν ανατρέπεται με βάση το ποιος κρατάει την κά-
μερα. Το γεγονός ότι ένα τεχνολογικό μέσο επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να κατασκευάζει 
μια πορνογραφική αφήγηση για τον εαυτό της, δεν την αναγάγει αυτόματα σε υποκεί-
μενο της επιθυμίας της στο πλαίσιο της δυναμικής αυτής. Η  νέα σκηνοθεσία του «αυ-
θεντικού» δεν αντιστέκεται στο κανονιστικό-αντρικό βλέμμα, αντίθετα του επιτρέπει 
να γίνει πολύ πιο διειδυτικό.  Το θέαμα δεν καταργείται, αντίθετα εμβαθύνει σε νέα πε-
ριεχόμενα: δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο τη χορογραφία μιας πορνοστάρ σε μια υπερ-
φυσική τσόντα, αλλά δίνει στο χρήστη πρόσβαση και, κυρίως, λόγο, πάνω σε ένα ρε-
περτόριο καθημερινών συμπεριφορών και σε στοιχεία από τον υποτιθέμενο αληθινό 
εαυτό της κοπέλας, τα οποία προβάλλονται ως σεξουαλικοποιημένη εικόνα. 

Καταλήγοντας, δεν θεωρούμε το διαδίκτυο ως ένα πεδίο όπου μπορεί να ανακτηθεί 
έδαφος για λογαριασμό των κοινωνικών σχέσεων, σε μια ζώνη απαλλαγμένη από τους 

1 Υπάρχουν και πιο hardcore sites στελεχομένα με cam models (κορίτσια κατά βάση αλλά όχι 
μόνο) όπως το Cam4 και το Chaturbate στα οποία μπορεί οποιοσδήποτε να αναμεταδώσει 
σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη από το σπίτι του. Σε αυτά τα sites οι  
broadcasters αυτοπροσδιορίζονται ως cam models και ανάλογα με τα tips των επισκεπτών του 
site βγάζουν το μεροκάματό τους. Ανάμεσα στα άτομα αυτά υπάρχουν και κάποια που δηλώνουν 
επιδειξίες (κυρίως άντρες)  χωρίς να πληρώνονται. 
2 Από το DVD «Suicide Girls: The First Tour» (2005)
3 Η Bettie Page ήταν Αμερικανίδα μοντέλο της δεκαετίας του ‘50. Χαρακτηρίστηκε «Βασίλισσα 
των PinUps».  Πήρε τον τίτλο «Miss January 1955», αποτελώντας μια από τις πρώτες Playmate 
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διαφημίζει ότι το υλικό του ανανεώνεται κάθε λίγες ώρες.
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7 Το AVN είναι αμερικάνικο περιοδικό της βιομηχανίας πορνό. Βαθμολογεί τις τρέχουσες ταινίες 
και αξιολογεί τις εξελίξεις στην αγορά. Κάθε χρόνο διοργανώνει στο Las Vegas τελετή απονομής 
βραβείων, εν είδει Oscar.
8 Attwood, Feona (2007), No Money Shot?Commerce, Pornography and New Sex Taste Cultures, 
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9 Magnet, Shoshana (2007), Feminist Sexualities, race and the internet: an investigation of 
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10 Στο ίδιο
11 Στο ίδιο.
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Κόσμου,  Αρχείο 71, Αθήνα 2012.  

Η αρχική σελίδα του SuicideGirls.

περιορισμούς που θέτει η υλική πραγματικότητα. Στη σύγχρονη cyber διευθέτηση της 
σεξουαλικότητας, δεν βλέπουμε να πραγματώνεται κάποια απελευθερωτική, αλλά μάλ-
λον μια καπιταλιστική ουτοπία. Ένα ακόμη βήμα στη μακρά διαδικασία «κατά τη διάρ-
κεια της οποίας το κεφάλαιο μειώνει το αισθησιακό- σεξουαλικό περιεχόμενο των ζωών μας 
και των σχέσεών μας με άλλους ανθρώπους, αντικαθιστώντας τη φυσική επαφή με τη νοητι-
κή εικόνα».12 Μια πολιτική στο επίπεδο του σώματος που  δουλεύει για τον ανασχηματι-
σμό ενός ολόκληρου συμπλέγματος αναγκών και επιθυμιών, που παραείναι αυθαίρετες 
για να είναι αποδεκτές. 

Επιτέλους, βρέθηκε ένας τόπος όπου μπορούμε ελεύθερα και πιο δημόσια από ποτέ 
να ξεδιπλώσουμε την αλήθεια του σεξ μας, να γιορτάσουμε τη χαρά του και την ανωμα-
λία του! Κι όλα αυτά, με ένα κλικ. Σε τελική ανάλυση, τί πιο παραγωγικό από τη μεσολά-
βηση των απείθαρχων σαρκικών ηδονών με μια τεχνολογία της απόλαυσης που υπόσχε-
ται ότι ο καθένας, κλεισμένος στο δικό του χώρο και στις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς, θα 
έχει μυαλό μονάχα για όσα διαδραματίζονται στην οθόνη του και θα επιτύχει την τέλεια 
συμβίωση με... τον υπολογιστή του; 


