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Είδα πρόσφατα το Faubourg Tremé, ένα ντοκιμαντέρ σχετικά το Τρεμέ της Νέας 

Ορλεάνης, με σκηνοθέτη την Ντον Λόγκντσον (Dawn Logdson) και βοηθό σκηνοθέτη 

και σεναριογράφο τον Λόλις Έρικ Έλι (Lolis Eric Elie), αρθρογράφο στην εφημερίδα της 

Νέας Ορλεάνης The Times-Picayune και βασικό σεναριογράφο της σειράς του Ντέιβιντ 

Σάιμον (David Simon) Treme (παραγωγής HBO)1. Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ 

προέρχονται από γνωστές οικογένειες της πόλης: ο πατέρας του Έλι είναι 

επιτυχημένος δικηγόρος και ακτιβιστής για τα Πολιτικά Δικαιώματα, ενώ η 

Λόγκντσον είναι κόρη ενός εξίσου γνωστού ιστορικού και επίσης ακτιβιστή για τα 

Πολιτικά Δικαιώματα. Μιας και μεγάλωσα κατά κύριο λόγο στη Νέα Ορλεάνη, 

διαθέτοντας, επιπλέον, έναν κύκλο γνωριμιών που συμπίπτει με εκείνον των 

σκηνοθετών, σκέφτηκα πως θα είχε ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον να παρακολουθήσω 

πώς τοποθετούνται σχετικά με τις εξελίξεις στην πόλη άνθρωποι τους οποίους 

τυχαίνει να γνωρίζω, ορισμένοι εκ των οποίων, μάλιστα, δίνουν συνέντευξη στο προς 

συζήτηση ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε να γυρίζεται στις αρχές της 

                                                           
* Adolph Reed Jr., “Three Tremés”, nonsite.org, 4/7/2011. Ο Άντολφ Ριντ ο νεώτερος γεννήθηκε το 1947 

στη Νέα Ορλεάνη. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και 

ιδρυτικό στέλεχος του Αμερικανικού Εργατικού Κόμματος (U.S. Labor Party). Βασικό αντικείμενο της 

δουλειάς του είναι η σχέση μεταξύ οικονομικής και φυλετικής ανισότητας, η πολιτική ιστορία του 

μαύρου κινήματος στις ΗΠΑ και –κατά συνέπεια– η κριτική ανάλυση του αντι-ρατσισμού και της 

λεγόμενης «πολιτικής των ταυτοτήτων (identity politics)» όπως επίσης, βέβαια, και του σύγχρονου 

αριστερισμού. Το Τρεμέ είναι συνοικία του κέντρου της Νέας Ορλεανης. 
1 Σ.τ.μ.: η σειρά προβλήθηκε από τον Απρίλιο του 2010 ως τον Δεκέμβριο του 2013 και αποτελείται από 

4 σεζόν και 36 επεισόδια.  



δεκαετίας του 2000 αλλά ολοκληρώθηκε μετά τον τυφώνα Κατρίνα2. Είναι 

καλογυρισμένο και μας δίνει ταυτόχρονα μια ιδέα για το τι θέλουν να πουν ο Έλι κι ο 

Σάιμον μέσω της τηλεοπτικής τους σειράς. Μας επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, να 

προσεγγίσουμε το εξής ενοχλητικό ερώτημα: γιατί το Treme είναι τόσο κακό, ειδικά 

αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη απόπειρα αστεακής εξερεύνησης που Σάιμον, 

τουτέστιν τη σειρά The Wire3; Τι φταίει για την παταγώδη αποτυχία της πρώτης από 

τις δύο αυτές σειρές, όχι μόνον ως πολιτιστικό αφήγημα αλλά και ως τηλεοπτική 

σειρά; 

Όσο καλογυρισμένο κι ενδιαφέρον κι αν είναι το Faubourg Tremé, δεν παύει να 

βασίζεται σε δύο βασικές μυθοποιήσεις της τουριστικής ιδεολογίας. Αφενός 

αναπαράγει μια καθαγιασμένη εικόνα περί γειτονιάς , που παρουσιάζει την τελευταία 

ως ένα είδος αυτάρκους και οργανικής κοινότητας, ενώ, ταυτόχρονα, από την άλλη 

μεριά, υιοθετεί την –πολύ πιο πρόσφατη– ρητορική του τουρισμού πολιτιστικής 

κληρονομιάς και δη του τουρισμού αφροαμερικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μπορεί, μεν, οι αναφορές στη γειτονιά να συνιστούν κοινό τόπο σε επίπεδο αστεακής 

αναπαράστασης, ωστόσο η ίδια η ιδέα της γειτονιάς δεν είναι ούτε φυσική ούτε 

δεδομένη. Αντιθέτως, εμφανίζεται στις ΗΠΑ ανάμεσα στο δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού στο πλαίσιο της αναδυόμενης αγοράς 

κατοικίας κατά την περίοδο της εκβιομηχάνισης των αμερικανικών πόλεων. Υπήρξε 

πάντοτε εργαλείο και μηχανή προώθησης συγκεκριμένων, από ιστορική άποψη, 

πολιτικοοικονομικών και ιδεολογικών δυνάμεων οι οποίες έθρεψαν την ανάπτυξη 

του real estate ως οικονομικού κλάδου, ενώ ταυτόχρονα επέβαλαν ταξικού και 

φυλετικού τύπου χωροταξικούς διαχωρισμούς. Η γειτονιά μακράν του να είναι 

                                                           
2 Σ.τ.μ.: Δηλαδή μετά τις 29 Αυγούστου 2005. 
3 Σ.τ.μ.: Η σειρά προβλήθηκε στις ΗΠΑ από τον Ιούνιο 2002 μέχρι τον Μάρτιο του 2008 και αποτελείται 

από 5 σεζόν και 60 επεισόδια. Να σημειωθεί, επί την ευκαιρία, ότι με το –λιγάκι αδόκιμο, είναι η 

αλήθεια– επίθετο «αστεακός» αποδίδουμε το urban (=ο σχετικός με την πόλη) του πρωτοτύπου, 

προκειμένου ν’ αποφεύγεται η σύγχυση με το bourgeois, το οποίο έχει καθιερωθεί ν’ αποδίδεται ως 

«αστικός» (=ο σχετικός με την αστική τάξη). 



άσχετη με αυτές τις διαδικασίες, στην πραγματικότητα υπήρξε αξεδιάλυτα δεμένη με 

αυτές. Η μυθοποίησή της, όπως ήδη εξελίσσεται στην περίπτωση του Τρεμέ, συνιστά 

έναν από τους κόμβους τούτης της διαδικασίας πολεοδομικής ανάπλασης. Με άλλα 

λόγια, τούτη η αύρα της «ξεχωριστής» γειτονιάς, ειδικά μάλιστα όταν ενδυναμώνεται 

από το πρεστίζ της πολιτιστικής αυθεντικότητας, συνιστά ένα στοιχείο εμπορικής 

αξιοποίησης που καθορίζει αν μια περιοχή θα θεωρηθεί «in» και, ως εκ τούτου, ώριμη 

για την πολεοδομική της ανάπλαση, που θα εκτοξεύσει τις τιμές των ενοικίων. Τόσο 

σε αυτόν τον τομέα, όσο και στην περίπτωση του τουρισμού αλλά και σε πολλούς 

άλλους τομείς, οι δυνάμεις της αγοράς εξαρτώνται από τον μύθο της δήθεν ύπαρξης 

περιοχών με αυθεντική κουλτούρα που μένουν ακόμη ανέγγιχτες από την αγορά.  

Η δεύτερη ουσιώδης μυθοποίηση στην οποία υποκύπτει το Faubourg Tremé 

είναι η προσχώρησή του στην πολύ πιο πρόσφατη ρητορική του τουρισμού 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την αρχή του ντοκιμαντέρ ο Έλι εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός πως το Τρεμέ είχε «χάσει» την ξεχωριστή του ταυτότητα ήδη από την 

μεταπολεμική περίοδο, με αποτέλεσμα να είναι πλέον κυρίως γνωστό υπό την πεζή 

ονομασία «6ο Δημοτικό Διαμέρισμα (6th Ward)». Αξίζει να σημειωθεί, από αυτήν την 

άποψη, ότι, κατά τη διάρκεια μιας σκηνής του ντοκιμαντέρ που δείχνει μια μουσική 

παρέλαση, το πλήθος το οργανώνει ένας νεαρός μουσικός από τον οποίο έχουν 

πάρει συνέντευξη οι σκηνοθέτες. Το μπλοκ της παρέλασης, λοιπόν, προσδιορίζεται ως 

το 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα κι όχι ως Τρεμέ4, γεγονός που δείχνει πόσο πρόσφατη 

είναι η επινόηση. Όπως συμβαίνει με όλα αυτά τα παγιωμένα και υπεριστορικά 

αφηγήματα περί ταυτότητας –είτε πρόκειται για συνοικίες σαν την Gabon, την France 

ή τη Little Italy– ο λόγος περί πολιτιστικής ταυτότητας συνιστά προτρεπτική 

ρητορική, έκφραση ενός ιδεώδους οργανικότητας, κι επ’ ουδενί αποτέλεσμα 

στοχασμού επί της εμπειρικής πραγματικότητας (για παράδειγμα, μέχρι τη δεκαετία 

του 1930 είχαν υπάρξει ή υπήρχαν έντεκα περιοχές του Σικάγο γνωστές ως «Little 

                                                           
4 Σ.τ.μ.: Μιας και κάθε γειτονιά διαθέτει τη μπάντα της, η οποία και φέρει την ονομασία της. 



Italy» σε καμία εκ των οποίων η πλειοψηφία ή έστω ένα σημαντικό μέρος των 

κατοίκων δεν ήταν Ιταλοί, ενώ η Little Ireland περιελάμβανε μόνο ένα 3% του 

ιρλανδικού πληθυσμού της πόλης και ήταν, ως εκ τούτου, μόνο κατά 30% ιρλανδική5). 

Φυσικά κάτι τέτοιο διόλου δεν μας εκπλήσσει. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι το 

ιδεολόγημα περί οργανικής κοινότητας συνιστά σύγχρονη δημιουργία και βασίζεται 

σε ουσιοκρατικές εικασίες περί χαμένων Παραδείσων. Αυτό, αντίθετα, που έχει 

σημασία είναι η ανθεκτικότητα και η διάδοση της συγκεκριμένης ιδέας. Συνιστά 

φυσική στάση ακόμη και για όσους θεωρούν ότι ανήκουν σε μια στενά 

αντινεοφιλελεύθερη ή αντιπαγκοσμιοποιητική Αριστερά. Στην πραγματικότητα, ένα 

μεγάλο μέρος της φαινομενικά αριστερής κριτικής στον νεοφιλελευθερισμό και στην 

παγκοσμιοποίηση δέχεται ως καθοδηγητικό νήμα κάποια εκδοχή τούτης της 

κοινοτιστικής φαντασίωσης, η οποία απλώς εξιδανικεύει τη σύντομη περίοδο του 

μεταπολεμικού καπιταλιστικού συμβιβασμού, ανάγοντάς την σε φυσικό νόμο. Την ίδια 

στιγμή, άλλες, πιο φανταχτερές κριτικές οραματίζονται έναν μικρής κλίμακας 

καπιταλισμό, βασισμένο στον εθελοντισμό, ως ωραιοποιημένη εναλλακτική στην 

παγκοσμιοποίηση, ενδεχομένως υπό τη ρομαντική εκδοχή που του προσδίδει 

κάποιος από τους γνωστούς νεολογισμούς («αλληλέγγυα οικονομία» κ.λπ.) ή κάποιος 

φετιχοποιημένος τοπικισμός. Γενικώς αυτή η ποικιλία αριστερισμού ταυτοχρόνως 

καθαγιάζει και πραγμοποιεί την «κοινότητα», καθώς την αντιλαμβάνεται ως μια 

μονολιθική οντότητα και ως φυσική σταθερά, ως πολιτικά αυτονόητη αλλά και 

αυταπόδεικτη. Αυτή η τάση επιτείνεται από τη διάδοση της ιδεολογίας της 

πολυπολιτισμικότητας και άλλων εκδοχών ουσιοκρατικού ταυτοτισμού όπως επίσης 

και της ομοούσιάς τους εχθρότητας απέναντι σε κάθε πολιτική που επικαλείται την 

εργατική τάξη και την πολιτικοοικονομική κριτική της Αριστεράς στις ΗΠΑ και τον 

ιμπεριαλιστικό γεωγραφικό της χώρο. Πράγμα που κυρίως επιτυγχάνεται μέσω του 

                                                           
5 Βλ. Th. Philpott, The Slum and the Ghetto: Housing Reform and Neighborhood Work in Chicago, 1880-

1930, Ν. Υόρκη-Λονδίνο, Oxford University Press, 1978, σ. 142. 



ιδεολογήματος της αυθεντικότητας αλλά και χρησιμοποιώντας τις αναφορές στην –

υπαρκτή ή φανταστική– καταπίεση της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας ως βάση 

πολιτικής νομιμοποίησης των αιτημάτων της6.  

Όλα αυτά μάς ξαναφέρνουν πίσω στο Τρεμέ: ως ντοκιμαντέρ, ως τηλεοπτική 

σειρά κι ως υπαρκτή γειτονιά. Η γειτονιά αυτή, λοιπόν, «επανανακαλύφθηκε» στο 

πλαίσιο της μετατροπής της Νέας Ορλεάνης από μια κουλτούρα με τουρισμό σε μια 

τουριστική κουλτούρα (σύμφωνα με τη διατύπωση του Κέβιν Φοξ Γκόθαμ7). Οι 

κάτοικοι της περιοχής αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους, την ιστορία τους, και 

τις καθημερινές τους πρακτικές, όπως επίσης, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, και την ίδια 

την ιστορία της πόλης τους, διαμέσου της ρητορικής της τουριστικής βιομηχανίας: 

αυθεντικότητα και ιδιαιτερότητα. Κι όπως συμβαίνει και αλλού, έτσι και στη Νέα 

Ορλεάνη η πολιτικοποίηση της μαύρης κοινότητας καταλήγει σε μια μικροαστικού 

τύπου πολιτική η οποία προωθεί το αίτημα αναγνώρισης (recognition) των 

Αφροαμερικανών ως ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας σαν ισοδύναμο του αιτήματος 

για αναδιανομή (redistribution) του πλούτου προς όφελος των λαϊκών τάξεων. Και 

καθώς πλέον οι πολιτικές λιτότητας συνιστούν τον κυρίαρχο κανόνα, η κοινωνική 

αναγνώριση παραγκωνίζει ολοένα και περισσότερο την αναδιανομή ως θεμέλιο της 

πολιτικής ατζέντας. Έτσι, ακόμη και πολιτικές εκφράσεις που αυτοπροσδιορίζονται 

ως εξεγερσιακές ή φιλολαϊκές, αρθρώνονται πλέον εξ ολοκλήρου βάσει αυτής της 

λογικής, η οποία, όσο κι αν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, θέτει συγκεκριμένα 

διακυβεύματα υλικής φύσεως. Αυτά τα τελευταία, ωστόσο, γίνονται περίσσότερο 

                                                           
6 Ο Steven Striffer εξετάζει λεπτομερέστερα και με πιο ενδιαφέροντα τρόπο τούτες τις τάσεις της –κατ’ 

αυτόν– «Αριστεράς της αλληλεγύης» στο άρθρο του “Solidarity, the Labor Movement, and the 

Challenges of Building a Left in the United States”, Dialectical Anthropology, τ. 35, Μάιος 2011. Το ίδιο 

κάνει κι ο Bhaskar Sunkara στο άρθρο του “Why We Loved the Zapatistas”, jacobinmag.com, 1/1/2011. 
7 Βλ. Kevin Fox Gotham, Authentic New Orleans: Tourism, Culture, and Race in the Big Easy [Αυθεντική Νέα 

Ορλεάνη. Τουρισμός, κουλτούρα και φυλή στην Big Easy], Ν. Υόρκη, NY U Press, 2007, σ. 20 και 120-122. 

Με τον όρο «τουριστική κουλτούρα» ο Γκόθαμ αναφέρεται στη «διαδικασία μέσω της οποίας η 

τουριστική ρητορική και πρακτική διαμορφώνουν όλο και περισσότερο το νόημα και τις εκάστοτε 

αντιλήψεις περί τοπικής κουλτούρας κι αυθεντικότητας». 



αντιληπτά ως μέτρα μιας περιγραφικού τύπου φυλετικής εκπροσώπησης –π.χ. με 

Μαύρους δικαιούχους να λαμβάνουν εργολαβίες και επιχορηγήσεις ή να εκλέγονται 

σε δημόσια αξιώματα– παρά ως μια γενικότερη πολιτική αναδιανομής. Ακόμα κι οι 

«στρατευμένοι αγωνιστές» ή όσοι αντιλαμβάνονται εαυτούς ως εξεγερμένους 

ακτιβιστές, απορρίπτουν την τελευταία προς όφελος ενός ρητορικού αντιρατσισμού 

και των συνακόλουθων αιτημάτων για αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς. 

Εντούτοις, η αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς αποφέρει κατά βάση συμβολικού 

τύπου κέρδη στον μαύρο πληθυσμό γενικώς και υλικά οφέλη σε συγκεκριμένα άτομα 

τα οποία οργανώνουν, διαχειρίζονται και προωθούν αυτές τις πολιτικές 

αναγνώρισης, ειδικότερα. Κάθε πολιτική που βασίζεται σε αυτήν την ασυμμετρία 

ανάμεσα στα υλικά και τα συμβολικού τύπου οφέλη εξαρτάται εξίσου με την 

τουριστική ιδεολογία από την ρητορική περί αυθεντικότητας. Διότι μπορεί να 

λειτουργεί μόνο στον βαθμό που ορισμένα άτομα ή μικρές ομάδες καταφέρνουν να 

παρουσιάζονται ως οργανικά δεμένες με κάποια ευρύτερη αλλά πολιτικώς άμορφη 

κονωνική βάση –όπως, λ.χ., η «μαύρη κοινότητα»– την οποία καμώνονται πως 

εκπροσωπούν. 

Εντός της λογικής της τουριστικής κουλτούρας και της οικονομίας που την 

αναπαράγει, η φυλετική κοινωνική αναγνώριση έχει μετατραπεί σε δομικό στοιχείο 

του μαύρου πολιτικού λόγου και της αντίστοιχης δράσης στη Νέα Ορλεάνη8. Ο 

Φελίπε Σμιθ, επί παραδείγματι, έχει αναλύσει την αλλαγή της θέσης της παρέλασης 

των Ζουλού στα πλαίσια της πολιτικής δραματουργίας του Καρναβαλιού της πόλης. 

                                                           
8 Στο άρθρο του “’Roots Run Deep Here’: The Construction of Black New Orleans in Post-Katrina Tourism 

Narratives” (American Quarterly, τ. 61, Σεπτέμβριος 2009, σσ. 752-753), ο Lynnell L. Thomas συζητά τα 

αιτήματα της μαύρης κοινότητας για ισότιμη ενσωμάτωση στον μηχανισμό δημόσιου/ιδιωτικού 

σχεδιασμού και διανομής της τουριστικής οικονομίας, κατά τη δεκαετία του ’80. Δεν το κάνω 

υποτιμητικά, όταν υπογραμμίζω τον εντελώς διαφορετικό τρόπο με τον οποίον οι δύο γενιές των Έλι 

και Λόγκτσον αντιμετώπισαν τον αγώνα για κοινωνική και φυλετική δικαιοσύνη. Η διαφορά ανάμεσα 

στη στάση των γονέων και των παιδιών τους αντανακλά τα εξής τρία πράγματα: τις νίκες της 

παλιότερης γενιάς, τον βαθμό στον οποίο η τουριστική ιδεολογία έχει πλέον καταστεί το κυρίαρχο 

πλαίσιο αναφοράς στην τοπική πολιτική κουλτούρα και την εξαφάνιση της Αριστεράς που ήταν 

στρατευμένη, σε προγραμματικό επίπεδο, σε μια πολιτική μιας ευρείας οικονομικής αναδιανομής. 



Περιγράφοντας την εξέλιξη της τελετουργικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα 

στους Ζουλού και τους Ρεξ με σκοπό την από κοινού βασιλεία επί του Καρναβαλιού, 

ερμηνεύει τούτη την τάση σύγκλισης ως τη συμβολική -σε πολιτιστικό επίπεδο- 

έκφραση του κοινωνικού καθεστώτος που αποκρυσταλλώθηκε μετά την κατάργηση 

της ρατσιστικής νομοθεσίας της Λουιζιάνα9. Το συγκεκριμένο καθεστώς οργανώνεται 

γύρω από τη διαπραγμάτευση, ανάμεσα στα μέλη μιας φυλετικά ανάμεικτης και 

διαφυλετικής άρχουσας τάξης, σχετικά με τη διανομή του κόστους και των 

προσόδων εντός της τοπικής πολιτικής κοινότητας. Αντίστοιχα, το ορθόδοξο, πλέον, 

τουριστικό αφήγημα που επικεντρώνεται στην υποτιθέμενα Αφρο-Καραϊβική 

κουλτούρα και πολιτιστική ιδιαιτερότητα της πόλης είναι εν μέρει προϊόν και εν μέρει 

συγκροτητικό στοιχείο αυτού του καθεστώτος. Κι είναι χαρακτηριστικό δείγμα της 

σταθερότητας και της ανθεκτικότητας τούτου του καθεστώτος το γεγονός πως 

πέρασε αλώβητο και δίχως κάποια ουσιώδη αναταραχή τη μεταβολή της φυλετικής 

δημογραφίας της πόλης που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα και η οποία είχε 

εξασφαλίσει για δύο δεκαετίες τη συνεχόμενη εκλογή Μαύρων δημάρχων και  

Μαύρων πλειοψηφιών στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης10. Κι όλα αυτά σε πείσμα 

                                                           
9 Βλ. F. Smith, “King Zulu’s Two Bodies: Racial Masquerade in a Black New Orleans Carnival Performance”, 

στον συλλογικό τόμο (επ. L. Fiet και J. Becerra), Caribe 2000/Caribbean 2000: A Gathering of Poets and 

Players: Voice and Performance in Caribbean Culture(s), Σαν Χουάν, University of Puerto Rico, 1999. (Σ.τ.μ.: 

Οι Ζουλού [Zulu] και οι Ρεξ [Rex] είναι δύο από τα ιστορικότερα και κύρια krewes –ομάδες 

καρναβαλιστών– που συμμετέχουν στο Μάρντι Γκρα, το καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης. Παραδοσιακά 

οι Ζουλού είναι μια ομάδα με αφροαμερικανικό πληθυσμό ενώ οι Ρεξ είναι η ομάδα που προέρχεται 

από το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της πόλης και ο ετήσιος αρχηγός της εθεωρείτο και 

βασιλιάς του Καρναβαλιού συνολικά, μιας και ακόμη αποτελεί ύψιστο τίτλο τιμής για κάποιον δημότη 

της πόλης. Η ανακήρυξη αυτή συνοδεύεται από την παράδοση του κλειδιού της πόλης εκ μέρους του 

δημάρχου, αποτελώντας αναγνώριση του φιλανθρωπικού του έργου και της προσφοράς του στην 

πόλη. Η οριστική κατάργηση του νομικού πλαισίου που επέβαλλε τον φυλετικό διαχωρισμό στο 

μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού Νότου έλαβε χώρα το 1964 με την περίφημη Civil Rights Act του 

Λύντον Τζόνσον, την οποία πρώτος είχε επεξεργαστεί και θέσει προς ψήφιση ο Τζον Φ. Κένεντι το 

1963).  
10 Σ.τ.μ.: Οι καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα οδήγησαν σε μαζική φυγή από την πόλη 

με έναν σημαντικό αριθμό όσων έφυγαν να μην επιστρέφουν. Μεταξύ 2005 και 2008 ο πληθυσμός της 

πόλης έπεσε από τις περίπου 450.000 (προ του Κατρίνα) σε περίπου 310.000 και μόλις το 2016 

ξανάφτασε τις 390.000. 



των αποκαλυψιακών προφητειών που εμφανίστηκαν τότε στην πολιτική ρητορική 

των Μαύρων αλλά και στις νοσταλγικές φαντασιώσεις ορισμένων Λευκών περί 

επιστροφής στην παλιά διακυβέρνηση της πόλης από μια λευκή ολιγαρχία.  

Ιδού το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου το Τρεμέ επινοήθηκε ως μια 

εμβληματική μαύρη συνοικία, ως η ιστορική πηγή της μαύρης πολιτιστικής 

αυθεντικότητας της Νέας Ορλεάνης («η παλιότερη μαύρη συνοικία του Νέου 

Κόσμου») και, ως εκ τούτου, της τουριστικής της μοναδικότητας. Τούτη η ρητορική 

περί αυθεντικότητας ενισχύεται από μια αλληλοεπικαλυπτόμενη ιδεολογική επινόηση: 

τουτέστιν από την σταδιακή μετατροπή, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, των 

Ινδιάνων του Καρναβαλιού σε ενσάρκωση του πνεύματος μιας δήθεν αυτόνομης και 

αμφισβητησιακής μαύρης, λαϊκής κουλτούρας, μέσω ενός αφηγήματος που υπονοεί 

ότι παρενοχλούνται συστηματικά από τις Αρχές και συκοφαντούνται από τα 

ευυπόληπτα, φυλετικώς αναυθεντικά μαύρα ανώτερα στρώματα, τα οποία ζουν στο 

όριο μεταξύ των δύο φυλών –παρ’ όλο που, εδώ και δεκαετίες, οι οι Ινδιάνοι έχουν 

μετατραπεί από μόνοι τους σε στοιχείο ενός κεντρικά οργανωμένου και τουριστικά 

προωθούμενου Καρναβαλιού11. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι παράλληλη υπήρξε και η 

επανεπινόηση του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος (7th Ward) της πόλης ως υποτιθέμενη 

πηγή της ιδιαίτερης κρεόλ κουλτούρας της Νέας Ορλεάνης, με τη μόνη διαφορά πως 

το συγκεκριμένο ιδεολόγημα επικεντρώνεται περισσότερο σ’ ένα αφήγημα 

γαλλοφιλίας, πνευματικής καλλιέργειας, ταχείας επαγγελματικής επιτυχίας και μιας 

                                                           
11 Ο Γκόθαμ (Authentic New Orleans…, ό. π., σσ. 120-121) υποστηρίζει, μέσω πειστικών επιχειρημάτων, 

ότι η Διεθνής Έκθεση του 1984 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη μετατροπή της πόλης από μια 

κουλτούρα με τουρισμό σε μια τουριστική κουλτούρα. Κατά τα άλλα, μόνο υποθέσεις μπορούμε να 

κάνουμε αναφορικά προς το εύρος στο οποίο ο αφελής (μιας και αδυνατεί να εντάξει το φαινόμενο 

των Ινδιάνων του Καρναβαλιού στο σημερινό κοινωνικό πλαίσιο) τρόπος με τον οποίο οι πολιτιστικές 

σπουδές θεωρούν πως οι Ινδιάνοι «αντιστέκονται στην κυριαρχία», αποθάρρυνε ή ενίσχυσε την 

τουριστική μυθοποίηση των τελευταίων. Βλ. σχετικά, G. Lipsitz, “Mardi Gras Indians: Carnival and 

Counter-Narrative in Black New Orleans”, Cultural Critique, τ. 10, φθινόπωρο 1988, σ. 103. (Σ.τ.μ.: Οι 

Ινδιάνοι του Καρναβαλιού [Mardi Gras Indians] αποτελούν μια ειδική ομάδα καρναβαλιστών οι οποίοι 

ντύνονται με πλουμιστά κουστούμια που εμπνέονται από τις τελετουργικές αμφιέσεις των Ινδιάνων 

της Β. Αμερικής και τα οποία κατασκευάζουν οι ίδιοι. Υπολογίζεται πως υπάρχουν περί τις 40 «φυλές» 

Ινδιάνων του Καρναβαλιού.) 



παράδοσης ενεργού πολιτικής στράτευσης ενάντια στην ανισότητα12. Ωστόσο, όπως 

και στην περίπτωση του Faubourg Tremé, οι εισηγητές αυτής της ιδεολογικής 

κατασκευής ψαρεύουν ελεύθερα από τουτα τ’ αφηγήματα περί καταγωγής. Λόγου 

χάριν, οι υποστηρικτές της αφήγησης περί Τρεμέ στρέφονται στην πολιτική ιστορία, 

παρουσιάζοντάς την –συμπεριλαμβανομένης μιας εξέγερσης σκλάβων που έλαβε 

χώρα το 1811, δυτικά της πόλης, στην ενορία (κομητεία) του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή– ως αποκλειστικά Μαύρη και Νέο-ορλεάνεια. Ταυτόχρονα, το 7ο Δημοτικό 

Διαμέρισμα υπήρξε εξίσου σημαντικό με το Τρεμέ ως προς την εξέλιξη της τζαζ, 

διαπίστωση που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, δεδομένης της γειτνίασης των δύο 

συνοικιών. Είναι, δε, ενδεικτικό της κατάστασης πως η αφήγηση στο ντοκιμαντέρ του 

Έλι δεν αναφέρει ότι η πληθωρική παρουσία του Louisiana Living History Project, το 

οποίο στέλνει ηθοποιούς να αλληλεπιδράσουν στους δρόμους της πόλης με τους 

τουρίστες και τους κατοίκους, υποδυόμενοι ιστορικά πρόσωπα σχετιζόμενα με την 

περιοχή, συνιστά πρόγραμμα της Εταιρείας Τουριστικού Μάρκετινγκ Νέας Ορλεάνης 

(New Orleans Tourism Marketing Corporation) και σκηνοθετείται από έναν 

επαγγελματία διοργανωτή εκδηλώσεων. Στη λίστα των ιστορικών προσωπικοτήτων 

του προγράμματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Άντριου Τζάκσον και η Βαρόνη 

Pontalba, η πλούσια Γαλλοϊσπανή κρεολή αριστοκράτισσα του 19ου αιώνα, όπως 

επίσης, βέβαια, και οι Μαύροι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ13. 

                                                           
12 Σχετικά με τις ιστορικές βάσεις του αφηγήματος αυτού περί του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος, βλ. A. 

R. Hirsch, “Fade to Black: Hurricane Katrina and the Disappearance of Creole New Orleans”, Journal of 

American History, τ. 94, Δεκέμβριος, 2007, σσ. 752-761. (Σ.τ.μ.: η σημερινή πολιτεία της Λουιζιάνα –ως 

κομμάτι της πολύ ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής με το όνομα αυτό και με σημαντικότερη πόλη της 

από τις αρχές του 18ου αιώνα την Νέα Ορλεάνη– άλλαξε επανειλημμένως χέρια μέχρι την τελική αγορά 

της από τις ΗΠΑ, το 1803: αρχικά είναι μέρος της ομώνυμης γαλλικής αποικίας και στη συνέχεια περνά 

στα χέρια των Ισπανών μέχρι την ανάκτησή της από τον Ναπολέοντα. Αν συνυπολογίσουμε, 

παράλληλα, την εγγύτητά της με το καραϊβικό αρχιπέλαγος, την αθρώα προσέλευση Μαύρων 

σκλάβων αλλά και το γεγονός πως ένα μέρος από τους Ακαδιανούς που εκτόπισαν οι Βρετανοί κατά 

τη διάρκεια του Επταετούς Πολέμου, τελικά εγκαταστάθηκαν στη Λουιζιάνα, αντιλαμβανόμαστε την 

πολυπολιτισμική της κληρονομιά.) 
13 Βλ. για το Louisiana Living History Project την ιστοσελίδα http://www.anewmuse.com/index.htm. 



Η περίπτωση του επενδυτή στον τομέα των ακινήτων Πρες Κάμπακοφ (Pres 

Kabacoff) αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα των αντιφάσεων που φωλιάζουν στον 

πυρήνα της τουριστικής ρητορικής περί πολιτιστικής αυθεντικότητας. Ο Κάμπακοφ, 

ένας αυτοαποκαλούμενος «χιπ καπιταλιστής»14, επικαλείται τον κατ’ όνομα μόνο 

προοδευτικό (liberal) Μαύρο κοινωνιολόγο του Χάρβαρντ, Γουίλιαμ Τζούλιους 

Γουίλσον (William Julius Wilson), ο οποίος είναι γνωστός όχι μόνο για την άποψη 

σύμφωνα με την οποία η «συγκέντρωση φτώχειας» γεννά μια παθολογική αστεακή 

υποτάξη, ως έμπνευση για την πρωτοβουλία πολεοδομικής ανάπλασης που οδήγησε 

–μάλιστα πριν από το χτύπημα του Κατρίνα– στην κατεδάφιση του συγκροτήματος 

εργατικών κατοικιών St. Thomas και είχε ως αποτέλεσμα μια σαφή μείωση του 

αριθμού κατοικιών χαμηλού κόστους στη μοδάτη συνοικία Lower Garden District. Ο 

ίδιος, επίσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατοικίας της Νέας Ορλεάνης 

(Housing Authority of New Orleans) πρότεινε ένα παρεμφερές σχέδιο 

«αναζωογόνησης» του Τρεμέ, το οποίο προβλέπει την κατεδάφιση ενός από τα 

τελευταία συγκροτήματα εργατικών κατοικιών της πόλης. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι συμμέτοχος στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, με σκοπό την οργάνωση των σχολείων 

της περιοχής, ειναι και η αντιπαθέστατη Μισέλ Ρι (Michelle Rhee), η –πρωτοπόρος 

στην επίθεση ενάντια στα δημόσια σχολεία και τα συνδικάτα των καθηγητών– 

πρώην Σχολική Σύμβουλος του συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης της Ουάσινγκτον, 

που καθαιρέθηκε πρόσφατα εν μέσω ισχυρισμών ότι προέβη σε μαγείρεμα των 

στατιστικών με στόχο να στηρίξει την πολυδιαφημισμένη της –υποτιθέμενη- 

βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών15. Όπως, βέβαια, είχαν 

                                                           
14 Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στην πολυπολιτισμική και New Age βίλα με εσάνς εξωτικής 

πνευματικότητας στην οποία κατοικεί με τη σύντροφό του Sallie Ann Glassman, που επαγγέλεται ιέρεια 

βουντού Βλ. D. MacCash, “Pres Kabacoff and Sallie Ann Glassman Create an Exotic Home in Bywater,” The 

Times-Picayune, 15/1/2011. 
15 Σχετικά με το πρότζεκτ του Κάμπακοφ στο St. Thomas (που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

HOPE VI του Υπουργείου Στέγασης και Αστεακής Ανάπτυξης [US Department of Housing and Urban 

Development]), βλ. B. Bagert, “HOPE VI and St. Thomas: Smoke, Mirrors and Urban Mercantilism”, 

hopehouseneworleans.org, Σεπτέμβριος 2002. 



                                                                                                                                                                                           
 Ο Κάμπακοφ έχει αναφερθεί στην επίδραση που του άσκησε ο Γουίλσον στην ηλεκτρονική του 

αλληλογραφία με τον Bill Quigley –έναν καθηγητή νομικής και υπερασπιστή του δικαιώματος στη 

στέγαση– και κάμποσους τοπικούς δημοσιογράφους. Αναφορικά με τα σχέδια οικιστικής ανάπλασης 

του Τρεμέ, βλ. την έκθεση του Οργανισμού Κατοικίας της Νέας Ορλεάνης, Choice Neighborhoods 

Application for Iberville, 3/12/2010, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.hano.org/Documents%5CIberville%5CCNIapplication.pdf. 

 Η πρώτη σελίδα της αίτησης χρηματοδότησης συμπυκνώνει την καθιερωμένη πλέον αφήγηση 

της ιστορίας του Ίμπερβιλ/Τρεμέ, από τον 18ο αιώνα κι εδώθε, ως γειτονιά ιδιαίτερης σημασίας για τη 

μαύρη κουλτούρα, η οποία περιγράφεται σήμερα ως «μια αφάνταστα δυνατή κοινότητα φίλων και 

οικογενειών, που διατηρούν δεσμούς μεταξύ τους, με ορισμένες εκ των τελευταίων να κατοικούν στην 

περιοχή εδώ κι έξι ή εφτά γενιές». Αφού λοιπόν ο συντάκτης επιτυγχάνει την απαραίτητη αύρα 

αυθεντικότητας, στη συνέχεια το γυρνά τάχιστα, με μεγάλη μαεστρία, στην εξίσου καθιερωμένη 

λιτανεία περί εγκληματικότητας και κοινωνικής παθογένειας, μέσω της οποίας η γειτονιά 

παρουσιάζεται τώρα ως «μια από τις πιο προβληματικές περιοχές της Νέας Ορλεάνης». Κι έτσι 

δικαιολογείται η στοχοποίησή της από τη μηχανή της πολεοδομικής ανάπλασης. Σύμφωνα με την 

καμπακόφεια διάλεκτο της αίτησης, η ανάπλαση του Ίμπερβιλ/Τρεμέ θα «δημιουργήσει μια βιώσιμη 

κοινότητα ικανή να στηρίξει ένα υψηλό επίπεδο ζωής και να ακτινοβολήσει υγεία και αξία σε ολόκληρη 

την πόλη». 

 Η σχεδιαζόμενη συμμετοχή της Ρι στο συγεκριμένο πρότζεκτ (πιθανότατα κατόπιν υπόδειξης 

του επικεφαλής του Οργανισμού Κατοικίας της Νέας Ορλεάνης, David Gilmore, ο οποίος τη θεωρεί φίλη 

από τα χρόνια της Ουάσινγκτον) καταδεικνύει ακόμη μία από τις αντιφάσεις που προκύπτει από το 

τουριστικό αφήγημα περί αυθεντικότητας. Μετά τον Κατρίνα η βικτωριανής προέλευσης ρητορική 

περί οργανικών κοινοτήτων κι αιωνόβιας παράδοσης συνοδεύεται πλέον από τον εξίσου βικτωριανό 

ενθουσιασμό με την ιδέα ότι η φυσική αυτή καταστροφή μετέτρεψε τη Νέα Ορλεάνη σε τάμπουλα 

ράζα για τους νεοφιλελεύθερους «μεταρρυθμιστές». Ο Σάιμον αποδίδει τούτη την οπτική στη δεύτερη 

σεζόν του Τρεμέ, με ένα σενάριο που αναπτύσσεται γύρω από το ζήτημα των μεγάλων 

κατασκευαστικών συμφερόντων. Ωστόσο, ο τομέας στον οποίον ο περί ου ο λόγος ενθουσιασμός 

γίνεται πιο ορατός ή πιο οξύς είναι η προϊούσα επίθεση που υφίσταται το σύστημα δημόσιας 

εκπαίδευσης της πόλης. Αυτή η εξέχουσα προσωποποίηση της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής 

«μεταρρύθμισης», ο Υπουργός Παιδείας και πρώην μπασκετικός συμπαίκτης του Ομπάμα, Arne 

Duncan, αποκάλεσε τον Κατρίνα «το καλύτερο πράγμα που συνέβη στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Νέας Ορλεάνης», διότι παρείχε την αφορμή για να «χτίσουμε από το μηδέν με σκοπο να 

αντιστρέψουμε τη δυναμική της εκπαίδευσης στην πόλη» (βλ. N. Anderson, “Education Secretary Duncan 

Calls Katrina Good for New Orleans Schools”, Washington Post, 30/1/2010).  

Φυσικά τούτη η «οικοδόμηση από το μηδέν» σημαίνει μετατροπή των δημόσιων σχολείων σε 

ημι-ιδιωτικά σχολεία (charter schools), άγριες επιθέσεις στην εργασιακή ασφάλεια και τις συνθήκες 

δουλειάς των διορισμένων καθηγητών, φετιχοποίηση των άπειρων, χαμηλόμισθων, προσωρινων και –

ως εκ τούτου– περισσότερο πειθήνιων δασκάλων της ΜΚΟ Teach For America (TFA) όπως επίσης, 

βέβαια, και απόσπαση των σχολείων από τον έλεγχο του Δημοσίου. Περίπου 70% των επισήμως 

δημόσιων σχολείων της Νέας Ορλεάνης έχουν μετατραπει σε ημι-ιδιωτικά που διοικούνται από 

ιδιώτες. Έξι από αυτά τα διαχειρίζεται το δίκτυο σχολείων, Knowledge Is Power Program (KIPP), ο 

πρωτοπόρος του κινήματος ημι-ιδιωτικών σχολείων ιδιωτικού δικαίου σε εθνικό επίπεδο, που 

διατηρεί στενούς δεσμούς με την TFA, η οποία εφοδιάζει τη Νέα Ορλεάνη με πάνω από 200 καθηγητές 

τον χρόνο (βλ. σχετικά, Tulane University Cowen Institute for Public Education Initiatives, Public Education 

in New Orleans, επικαιροποιημένη έκδοση του Αγούστου 2010, όπως επίσης και τα άρθρα των D. 

Ravitch, “What I Learned in New Orleans”, Education Week, 9/11/2010 και A. Vanacore, “Teach for America 

May Still Land Federal Financing”, The Times-Picayune, 13/4/2011). Η ειδική Σχολική Περιφέρεια, που 



παρατηρήσει από την αρχή της πρώτης σεζόν του Treme πολλοί κάτοικοι της 

περιοχής με πολιτικό αισθητήριο, αφ ης στιγμής εδραιώθηκε η φήμη του Τρεμέ ως 

χώρου αυθεντικότητας, ήταν πλέον απλώς θέμα χρόνου να αλεστεί από τον 

οδοστρωτήρα της πολεοδομικής ανάπλασης. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη την 

περίπτωση της συνοικίας κατά μήκος της U Street στην Ουάσινγκτον, η επινόηση του 

Τρεμέ ως γενέθλιου τόπου της αυθεντικής μαύρης Νέας Ορλεάνης θα μπορούσε να 

είχε χρησιμοποιηθεί με πολύ πιο συνειδητό τρόπο ως εργαλείο προετοιμασίας αυτής 

της διαδικασίας16. 

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την τηλεοπτική σειρά της HBO, ο Ντέιβιντ Σάιμον 

κατάπιε, παραδόξως, αμάσητη την τουριστική μυθοποίηση του Τρεμέ. Οφείλω να 

παραδεχθώ, βέβαια, πως δεν τον βοήθησε καθόλου το γεγονός ότι βασίστηκε σε 

τοπικούς σεναριογράφους σαν τον Έλι και ορισμένους άλλους. Διότι οι εν λόγω έχουν 

προσχωρήσει πλήρως στην τουριστικώς επανεφευρεθείσα ρητορεία περί της 

υποτιθέμενης ιδιαιτερότητας της Νέας Ορλεάνης. Πρόκειται για μια ρητορεία που 

πάσχει από τυφλότητα, όντας αδύναμη να στοχαστεί κριτικά τις ίδιες της τις 

προκείμενες, με αποτέλεσμα άλλο τίποτε να μην κάνει απ’ το να προωθεί μια μαύρη 

εκδοχή του κυρίαρχου τουριστικού αφηγήματος. Στην αποτυχία της σειράς συνέβαλε, 

                                                                                                                                                                                           
συστήθηκε αμέσως μετά τον Κατρίνα και διοικείται από μη εκλεγμένους διευθυντές, προσέλαβε 

πρόσφατα ως Σχολικό Σύμβουλο έναν κλώνο της Ρι, τον John White, έναν τριανταπεντάχρονο δημόσιο 

υπάλληλο και πρώην διοικητικό στέλεχος της TFA, του οποίου η καριέρα χαρακτηρίζεται από κλείσιμο 

σχολείων και ανταγωνισμό με τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών (βλ. τα άρθρα του A. Vanacore: “John 

White Wins State Approval to Lead Recovery School District”, “New Leader of Recovery School District 

Takes Over Today” και “Recovery School District will Use Teacher Evaluations in Deciding Layoffs”, The 

Times-Picayune, 8/4/2011, 1/5/2011 και 12/5/2011 αντίστοιχα). 
16 Σ.τ.μ.: Πρόκειται για μια παραδοσιακά αφροαμερικανική γειτονιά της Ουάσινγκτον η οποία, μέχρι τη 

δεκαετία του ’20, όταν και τη διαδέχθηκε το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, αποτελούσε την αστεακή 

περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μαύρου πληθυσμού στις ΗΠΑ. Υπήρξε κέντρο άνθισης της 

μαύρης κουλτούρας, καθώς εκεί γεννήθηκαν καλλιτέχνες του βεληνεκούς του Ντιουκ Έλινγκτον, ενώ 

κατά καιρούς έζησαν σε αυτήν και μη ντόπιοι μουσικοί σαν τον Λούις Άρμστρονγκ, την Έλα Φιτζέραλντ 

ή τον Μάιλς Ντέηβις. Μετά τους εμπρησμούς και τις καταστροφές που επέφερε η εξέγερση η οποία 

ακολούθησε τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον Απρίλιο του 1968, η περιοχή έπεσε σε 

ερήμωση και παρακμή. Μέσα από συνειδητές προσπάθειες εκμετάλλευσης του μαύρου της 

παρελθόντος, όμως, έχει μετατραπεί σήμερα σε κέντρο της χίπστερ πολιτιστικής κατανάλωσης και 

διασκέδασης της αμερικανικής πρωτεύουσας.  



επιπλέον, η έλλειψη σαφούς και κριτικής ματιάς από πλευράς Σάιμον σχετικά με τον 

νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και τη συστημική λογική που τον αναπαράγει –όχι 

μόνον ως ουτοπική ιδεολογία περί ελεύθερης αγοράς αλλά κι ως πραγματιστικό 

σχέδιο για την προώθηση μιας ανελέητης αναδιανομής πλούτου προς τα επάνω. 

Φυσικά, πρέπει να του αναγνωριστεί ένα εξαιρετικό αισθητήριο, όταν πρόκειται για 

τον κοινωνικό και θεσμικό αντίκτυπο της αποβιομηχάνισης στις πόλεις και την 

εργατική τους τάξη, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Για του λόγου το 

αληθές, κατάφερε να αποδόσει τούτον τον αντίκτυπο με πραγματικά σπάνια χάρη κι 

ευφυΐα στο The Wire. Του λείπει, ωστόσο, μια συνεκτική αντίληψη των ευρύτερων 

δυνάμεων που προωθούν την αποβιομηχάνιση, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει το 

φαινόμενο με ηθικιστικούς όρους. Στο The Wire αυτή η τάση καταλήγει να 

υποστασιοποιεί την περίοδο κοινωνικής ανόδου της εργατικής τάξης μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και να τη μετατρέπει σε Χρυσούν Αιώνα, σε ένα είδος φυσικής 

ηθικής τάξης που ήρθαν να καταλύσουν κάποιες άπληστες, εγωκεντρικές και άκαρδες 

εταιρικές ελίτ με τα τσιράκια τους. 

Μοιραίο ήταν, λοιπόν, να πέσει ο Σάιμον με τα μούτρα στο τουριστικό 

αφήγημα περί πολιτιστικής αυθεντικότητας. Πολλώ δε μάλλον που μετά τον Κατρίνα 

τούτο το αφήγημα διαπλέκτηκε με τη συγκινητική ρητορική περί μιας φτωχής κι 

εγκαταλελειμένης μαύρης Νέας Ορλεάνης, θύμα –υποτίθεται– φυλετικής ανισότητας 

και αδικίας. Εντούτοις, αυτή η εικόνα, παρά τη συμβολική της δύναμη, στην 

πραγματικότητα, αν και φάνταζε προφανής, δεν ήταν διόλου αληθής. Για 

παράδειγμα, το ποσοστό των Μαύρων κατοίκων της πόλης που αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξ αιτίας της πλημμύρας υπήρξε ελάχιστα ανώτερο 

από το αντίστοιχο των Λευκών17. Αντίθετα, ήταν οι φτωχοί κάθε φυλής αυτοί που 

                                                           
17 Ο Richard Campanella (“An Ethnic Geography of New Orleans”, Journal of American History, τ. 94, 

Δεκέμβριος 2007, σ. 714) εκτιμά ότι οι Μαύροι αποτελούσαν το 67% του πληθυσμού της πόλης προ του 

Κατρίνα και το 76% των εκτοπισθέντων μετά τον τυφώνα, ενώ για τους Λευκούς τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 28% και 20% αντίστοιχα. Παρατηρείται, φυσικά, μια δυσαναλογία αλλά δεν είναι σε 



παρέμειναν δυσανάλογα αποκλεισμένοι στους ανισόπεδους κόμβους, στο κλειστό 

γήπεδο και στο συνεδριακό κέντρο της πόλης, αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες κατά την επιστροφή τους στην πόλη και στην προσπάθειά τους ν’ 

ανακτήσουν ό,τι έχασαν και να ξαναρχίσουν τη ζωή τους18. Κι αν οι μηντιακές εικόνες 

αποκλεισμένων Μαύρων κατοίκων της πόλης προκάλεσαν τη γνωστή ρητορική περί 

φυλετικής αδικίας, είναι χαρακτηριστική η αντίθεση μεταξύ, από τη μια μεριά, της 

βεβαιότητας με την οποία σπεύσαμε να τις συνδέσουμε με την εν λόγω ρητορική και, 

από την άλλη μεριά, της απόλυτης ασάφειας γύρω από τις αιτιακές διαδικασίες μέσω 

των οποίων αναπαράγονται οι ανισότητες αλλά και γύρω από το γιατί, κατά 

συνέπεια, ο πιο σωστός και ακριβής τρόπος για να τις περιγράψουμε θα ήταν να τις 

χαρακτηρίσουμε ως φυλετικού τύπου19. Συναισθηματικά φορτισμένα κλισέ του τύπου 

«Mαύρα και φτωχά θύματα της αδιαφορίας των Αρχών» έδωσαν, μεν, έκφραση σε 

ένα γενικό αίσθημα αδικίας, ωστόσο δεν προσέφεραν κανένα στοιχείο σχετικά με τη 

φύση και τις πηγές της ανισότητας –για να μη μιλήσουμε καν για πιθανούς τρόπους 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Τόσο η δραματικότητα των εικόνων με τους 

αποκλεισμένους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους όσο και το αναμφισβήτητα 

επείγον της κατάστασης παρέλυσαν την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε ψύχραιμα 

                                                                                                                                                                                           
καμία περίπτωση δραματική. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους που προκάλεσε ο Κατρίνα, για τους 

Μαύρους το ποσοστό είναι 66%, ενώ για τους Λευκούς 31%. 
18 Σ.τ.μ.: Πρόκειται για τους κατοίκους της πόλης που δεν είχαν τα μέσα για να την εγκαταλείψουν 

κατά τη διάρκεια της εκκένωσής της, τις μέρες πριν το πέρασμα του Κατρίνα, κι έτσι βρήκαν 

καταφύγιο στο μεγάλο κλειστό γήπεδο της πόλης (Superdome) και στο συνεδριακό κέντρο Ernest N. 

Morial Convention Center. Υπολογίζεται πως φιλοξενήθηκαν περίπου 35.000 με 40.000 άνθρωποι στα 

δύο αυτά μέρη, παρ’ όλο που το δεύτερο εξ αυτών δεν είχε τύχει της παραμικρής προετοιμασίας, μιας 

και δεν προβλεπόταν να χρησιμοποιηθεί, ενώ το πρώτο, παρά την ύπαρξη σχετικού σχεδίου, ήταν 

ελλιπώς εξοπλισμένο. 
19 Έχω επιχειρηματολογήσει σε άλλα μου κείμενα ενάντια στην τάση να ερμηνεύουμε αυτομάτως τα 

διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις φυλετικές ανισότητες ως δείγμα κοινωνικών αδικιών 

που χρήζουν ειδικά φυλετικού τύπου θεραπείας. Βλ. A. Reed Jr, “The ‘Color Line’ Then and Now: The 

Souls of Black Folk and the Changing Context of Black American Politics”, στον τόμο, A. Reed Jr, K. W. 

Warren κ. α., Renewing Black Intellectual History: The Ideological and Material Foundations of African 

American Thought, όπως επίσης και A. Reed Jr, “The Limits of Anti-Racism”, Left Business Observer, τ. 121, 

Σεπτέμβριος 2009. 



και να εξετάζουμε κριτικά τέτοιες συναισθηματικού τύπου διατυπώσεις. Μέσα σε 

αυτό το κλίμα, ρητορικού τύπου παραλληλισμοί των σημερινών ανισοτήτων με 

θεσμοποιημένες μορφές φυλετικής καταπίεσης, όπως η δουλεία ή η παλιά ρατσιστική 

νομοθεσία του αμερικανικού Νότου, αντικαθιστούν τον στοχασμό πάνω στα 

πραγματικά αίτια των υπαρκτών μορφών ανισότητας αλλά και την αναζήτηση 

απάντησης σε αυτές. Τούτη η ρητορική χειρονομία δεν εμφανίζεται μόνο όταν 

περιγράφουμε την κατάσταση που προέκυψε μετά τον Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη  

βάσει του αφηγήματος περί φυλετικής καταπίεσης, αλλά συνιστά, αντίθετα, πάγιο 

χαρακτηριστικό του μαύρου πολιτικού λόγου, που τέμνει εγκάρσια τις πολιτικές 

διαιρέσεις. Η συγγραφέας ενός πολυδιαφημισμένου βιβλίου που κυκλοφόρησε 

πρόσφατα αποπειράται να κατανοήσει το πρόβλημα των μαζικών φυλακίσεων στις 

ΗΠΑ ως μια «νέα εκδοχή νομοθεσίας Jim Crow»20, ενώ ανάλογες, αναχρονιστικού 

τύπου αναφορές αποτελούν βασικό σχήμα λόγου στην συζήτηση για τις 

αποζημιώσεις των πληγέντων του Κατρίνα. Ο ρόλος του σχήματος αυτού, αλλά και η 

γοητεία που ασκεί, έγκειται στο ότι τεκμηριώνει μια υποτιθέμενη συνέχεια ανάμεσα 

στις σύγχρονες μορφές ανισότητας και τα συστήματα ανοιχτής φυλετικής υποταγής 

του παρελθόντος, βάσει της ιδέας –μιας και δεν υπάρχει κανένα άλλο αιτιολογικό 

επιχείρημα– ότι οι εμφανείς, σήμερα, φυλετικές ανισότητες, σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο, μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές αλλά και ν’ 

αντιμετωπιστούν διά μέσου της ρητορικής του αντι-ρατσισμού. 

                                                           
20 Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, Ν. Υόρκη, New 

Press, 2010 (Σ.τ.μ.: Η έκφραση «Jim Crow Laws» αναφέρεται στο σύνολο της πολιτειακής νομοθεσίας 

που εφαρμόστηκε σταδιακά στον αμερικανικό Νότο μετά το τέλος της λεγόμενης Περιόδου της 

Ανοικοδόμησης [Reconstruction Era], στα τέλη της δεκαετίας του 1870, και ίσχυσε μέχρι το 1964-65. Υπό 

την αρχή «διαχωρισμένοι αλλά ίσοι» οι νόμοι αυτοί επέβαλαν καθεστώς φυλετικού διαχωρισμού και 

διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, ξαναδίνοντας στη λευκή ολιγαρχία το πάνω χέρι που είχε χάσει μετά 

την ήττα των Νότιων στον Εμφύλιο Πόλεμο. Το όνομά τους προέκυψε από τον Jim Crow, έναν 

πασίγνωστο χαρακτήρα του Λευκού πλανόδιου όρθιου κωμικού, Thomas D. Rice, ο οποίος, λόγω της 

επιτυχίας του, είχε καταστεί συνώνυμο του «Μαύρος» και του «Νέγρος» ήδη από τη δεκαετία του 

1830.) 



Εξ αιτίας, λοιπόν, του συνδυασμού, από τη μια μεριά, του αφηγήματος περί 

Κατρίνα, που μόλις περιγράψαμε, και, από την άλλη πλευρά, της θέσης που κατέχει το 

ιδεολόγημα περί φυλετικής αυθεντικότητας εντός της τοπικής τουριστικής 

ιδεολογίας, η Νέα Ορλεάνη αποτελεί πλέον ένα ιδιαζόντως γλαφυρό σκηνικό όπου 

συγχωνεύεται η εξύμνηση της πολιτιστικής διαφοράς με την καταγγελία των 

φυλετικών ανισοτήτων. Πρόκειται ακριβώς για τα δύο συστατικά ενός δημόσιου 

λόγου περί ανισότητας που έχει συμφιλιωθεί με τον νεοφιλελευθερισμό ξεγράφοντας 

κάθε δυνατότητα μιας ευρείας κλίμακας κοινωνικής αναδιανομής προς τα κάτω. Έτσι, 

η πρώτη σεζόν του Treme χρησιμοποίησε το γελοίο σεναριακό εφεύρημα της 

μοναχικής κατάληψης ενός σφραγισμένου συγκροτήματος εργατικών κατοικιών από 

τον περήφανο αρχηγό μιας φυλής Ινδιάνων του Καρναβαλιού με αίτημα το άνοιγμα 

του συγκροτήματος, ώστε να μπορέσουν να επαναπατριστούν τα μέλη της «φυλής»  

και να δουλέψουν για την προετοιμασία του Καρναβαλιού. Στόχος ήταν να 

στηλιτευθεί η άρνηση του Οργανισμού Κατοικίας της Νέας Ορλεάνης να ξαναδώσει 

προς χρήση συγκροτήματα εργατικών κατοικιών που ελάχιστα επλήγησαν από την 

πλημμύρα αλλά και το σχέδιο του Υπουργείου Στέγασης και Αστεακής Ανάπτυξης να 

τις κατεδαφίσει, παρά τη σοβαρότατη έλλειψη φθηνής στέγης στην πόλη. Ο τρόπος 

με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο Σάιμον τις πηγές και τη φύση της ανισότητας, 

στις οποίες θέλει να επιστήσει την προσοχή των τηλεθεατών, αλλά και τη σχέση της 

με την πολιτιστική παραγωγή, που επιθυμεί να εκθειάσει μέσω της σειράς του, είναι 

μπερδεμένος και στερείται συνοχής. 

Και το χειρότερο όλων είναι πως –στη δεύτερη σεζόν της σειράς– καταλήγει να 

γίνεται συνεργός στην αποκατάσταση της φήμης του πρώην Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης –και καταδικασμένου για κακουργήματα– Όλιβερ 

Τόμας (Oliver Thomas), ο οποίος, έξι μήνες μετά τον τυφώνα, θέλοντας να απαντήσει 

στις καταγγελίες ότι οι εκπατρισμένοι φτωχοί πολίτες δεν λάμβαναν καμία βοήθεια 

στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, παραπονιόταν ότι οι 



κρατικές Αρχές «κακομάθαιναν» τους Μαύρους φτωχούς με τα προγράμματά τους. 

Ήταν τότε που δήλωσε το περιβόητο: «δεν έχουμε ανάγκη από θεατές 

σαπουνοπερών». Ούτε, βέβαια, ακούμε πουθενά, κατά τη διάρκεια της σειράς, ότι ο 

Τόμας υπήρξε πρόσωπο-κλειδί στη μακροχρόνια εκστρατεία υπέρ της κατεδάφισης 

του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών St. Thomas στη συνοικία Λόουερ Γκάρντεν 

Ντίστρικτ. Αντίθετα ο Σάιμον επαναλαμβάνει την ωραιοποιημένη εκδοχή που ο ίδιος 

ο –δήθεν μετανοημένος– Τόμας προωθεί μετά την αποφυλάκισή του 

(συμπεριλαμβανομένης και της θεατρικής παράστασης στην οποία 

πρωταγωνίστησε21), με στόχο να ανακτήσει την παλιά του εικόνα αλλά και να 

ξαναμπεί, ενδεχομένως, στο πολιτικό παιχνίδι. Έτσι, τον παρουσιάζει ως έναν 

καλοσυνάτο «ποπουλιστή» με καλές προθέσεις, ο οποίος, όμως, καταστράφηκε 

πολιτικά ακριβώς εξαιτίας της αφελούς του τιμιότητας η οποία τον έκανε να μπλέξει 

στα γρανάζια της διεφθαρμένης τοπικής πολιτικής κουλτούρας. Πρόκειται για μια 

υπεράσπιση που μας θυμίζει τον κωμικό Φλιπ Γουίλσον και την παράστασή του, Ο 

Διάβολος με ανάγκασε ν’ αγοράσω αυτό το φόρεμα22. Μπορεί, λοιπόν, κι ο Τόμας να 

έκλεψε και να δωροδοκήθηκε, επειδή τον ανάγκασε ο Διάβολος, ωστόσο η καριέρα 

που είχε στο μεταξύ ακολουθήσει βασίστηκε, σε κάθε ανοδικό της βήμα, στις επιθέσεις 

του ενάντια στους φτωχούς23. 

Είναι αυτή η έλλειψη συνοχής που ευθύνεται για το ότι κάθε επεισόδιο του 

Treme, όταν δεν πηδά απ’ τον έναν διδακτικό μονόλογο στον άλλον, καταλήγει να 

ξεχειλώνει τους διαλόγους με έναν τρόπο που μας θυμίζει Τζον Σέιλς (John Sayles) και 

Σπάικ Λι (Spike Lee), στην προσπάθειά του σκηνοθέτη να προσφέρει στο κοινό μερικές 

                                                           
21 Σ.τ.μ.: Και στης οποίας τη συγγραφή συμμετείχε, υπό τον τίτλο Reflections: A Man and His Time, με 

θέμα τις πολιτικές και ποινικές του περιπέτειες. Να σημειωθεί, φυσικά, ότι ο Τόμας υποδύεται τον 

εαυτό του και στη δεύτερη σεζόν του ίδιου του Τρεμέ.  
22 Flip Wilson, The Devil Made Me Buy This Dress, 1970. 
23 Βλ. σχετικά: D. Walker, “Oliver Thomas Talks about Playing Oliver Thomas on Treme”, The Times-

Picayune, 29/5/2011· D. McCash, “Oliver Thomas Stars in Play about his Political Downfall at Anthony Bean 

Theater”, The Times-Picayune, 11/1/2011· A. Reed, Jr., “When Government Shrugs: Lessons of Katrina”, 

Progressive, τχ. Νοεμβρίου 2006. 



μπουκιές αυθεντικότητας και ιδιαίτερης ντοπιολαλιάς. Οτιδήποτε ήταν καλώς 

καμωμένο στο The Wire, είναι τώρα κακοφτιαγμένο: η χρήση της σιωπής και των 

λεπτών αποχρώσεων, με σκοπό την ανάδειξη ζητημάτων και την κατάδειξη των 

συνεπειών της δράσης των μεγάλων, δομικών, κοινωνικών δυνάμεων ή η υιοθέτηση 

ενός αφηγήματος που αρνείται σθεναρά να παρασυρθεί όχι μόνο από τη μουσική 

αλλά και από σεναριακά τεχνάσματα για σαπουνόπερες. Και σα να μην έφτανε αυτό, 

ο Σάιμον δίνει την εντύπωση πως έχει εμπλακεί σε μια κατάσταση που τον ξεπερνά, 

μιας κι η τουριστική ρητορική περί «γνήσιας» αυθεντικότητας έχει κυριαρχήσει 

πλήρως τη ματιά του. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι η πιο επιφανής χειρονομία 

αμφισβήτησης τούτου του αφηγήματος που μας προσφέρει η σειρά –όταν, δηλαδή, ο 

αρχηγός της φυλής των Ινδιάνων του Καρναβαλιού, Άλμπερτ Λαμπρό (Albert 

Lambreaux)24 επιμένει σθεναρά κι εντελώς παράλογα ότι μια δυτικοαφρικανικής 

προέλευσης μάσκα που είδε σ’ ένα μουσείο της Νέας Υόρκης θα πρέπει να είχε την 

προέλευσή της στους «Ινδιάνους» της Νέας Ορλεάνης– αυτή λοιπόν η χειρονομία 

αναιρείται σχεδόν αμέσως, όταν βλέπουμε τον Ντόκτορ Τζον (Doctor John), τον 

Ντόναλντ Χάρισον (Donald Harrison) και άλλους επιφανείς μουσικούς να 

επιβεβαιώνουν τους επίμονους ισχυρισμούς του Λαμπρό σύμφωνα με τους οποίους η 

μουσική της Νέας Ορλεάνης δεν ακούγεται με τον ίδιο τρόπο, όταν παίζεται και 

ηχογραφείται εκτός πόλης, ακόμη κι αν πρόκειται για ερμηνεία της ίδιας σύνθεσης 

από τους ίδιους μουσικούς.  

Πρόκειται για ένα σπίτι με παραμορφωτικούς καθρέφτες, σαν αυτά που 

βρίσκουμε στα λούνα παρκ, το οποίο εγκλωβίζει το βλέμμα και δεν μας επιτρέπει να 

δούμε τις υπόλοιπες πτυχές της πόλης και τη δυναμική της έξω από την 

διαστρεβλωτική αντανάκλαση του καθρέφτη της τουριστικής ιδεολογίας. Για 

παράδειγμα, το μεγαλύτερο πλήγμα που υπέστη η τοπική οικονομία μετά τον 

                                                           
24 Που μέχρι εκείνο το σημείο αποτελούσε, πιθανότατα, ενσάρκωση ενδεχομένως της πιο ακραιφνούς 

εκδοχής του λόγου περί αυθεντικότητας. 



Κατρίνα ήταν η ανακοίνωση της εταιρείας κατασκευής αμυντικών συστημάτων 

Northrop Grumman, πέρυσι το καλοκαίρι, ότι θα κλείσει το ναυπηγείο του Avondale, 

που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής με αξιοπρεπείς μισθούς25. Φυσικά 

αυτή η ανακοίνωση έλαβε χώρα έξω από τον χρονικό ορίζοντα της σειράς. Ωστόσο, η 

εικόνα της Νέας Ορλεάνης που προβάλλει η σειρά περιλαμβάνει μόνο τα ανθρώπινα 

δείγματα της υποτιθέμενης μαύρης πολιτιστικής αυθεντικότητας, αυτούς που τους 

θαυμάζουν, προσπαθούν να τους μιμηθούν, καταγράφουν τη ζωή τους και 

προσπαθούν να ρυθμίσουν την πολιτιστική παραγωγή τούτης της αυθεντικότητας  

(τονίζοντάς την, ως εκ τούτου, ακόμα περισσότερο), όπως, επίσης, βέβαια, και τους 

κύκλους των πλούσιων Λευκών, των οποίων η σχέση με το αφήγημα περί 

αυθεντικότητας αλλά κι η θέση εντός της κοινωνικής αναπαραγωγής της πόλης είναι 

ένας αχταρμάς και μισός. 

Δεν ισχυρίζομαι εδώ ότι η οπτική του Treme είναι περιοριστική ως προς τα 

κομμάτια της Νέας Ορλεάνης που παρουσιάζει. Μια τέτοια ένσταση θα ήταν εξίσου 

άτοπη και αναφορικά προς τη Βαλτιμόρη του The Wire. Το πρόβλημα, με άλλα λόγια, 

δεν έγκειται στο εύρος της ποικιλίας ως προς την απεικόνηση πλευρών της πόλης 

αλλά στον φακό υπό τον οποίο αυτή αναπαρίσταται. Το Treme δεν μας βοηθά να 

κατανοήσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν τη Νέα Ορλεάνη και τις 

οικείες της μορφές κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα καθορίσουν 

το μέλλον της πόλης και των κατοίκων της. Αυτό συμβαίνει, επειδή η σειρά υιοθετεί 

τον ιδεολογικοποιημένο φακό της τουριστικής κουλτούρας η οποία βασίζεται, 

ακριβώς, στην απόκρυψη τούτων των δυνάμεων και των κοινωνικών σχέσεων. Είναι 

αδύνατον, επί παραδείγματι, να φτάσει κανείς, βάσει της συγκεκριμένης προοπτικής, 

στη μασκαράτα του κλεισίματος των ναυπηγείων του Έιβοντεϊλ με τη λεπτότητα και 

τη δύναμη που το The Wire σχολιάζει τις αντίστοιχες εκδοχές αποβιομηχάνισης στην 

                                                           
25 Βλ. τα άρθρα των M. Albright, “Avondale Shipyard Employees Say They Saw Plant Closure Coming”, 

The Times-Picayune, 14/7/2010 και R. Thompson, “Avondale Shipyard to be Studied as it Nears Closure”, 

The Times-Picayune, 22/5/2011. 



περίπτωση του εμπορικού λιμανιού της Βαλτιμόρης. Η αντίθεση, μάλιστα, ανάμεσα 

στις δύο σειρές καθίσταται ακόμα πιο εμφανής, αν αναλογιστούμε ότι η δεύτερη 

σεζόν του The Wire, όπου και θίγονται ακριβώς αυτά τα ζητήματα, είναι ενδεχομένως 

και η σημαντικότερη της σειράς –σύμφωνα τουλάχιστον με την ανάλυση του Κένεθ 

Γουόρεν26. 

Ο Ντέιβιντ Σάιμον είναι ένας ιδιαίτερα οξυδερκής κι ευαίσθητος παρατηρητής 

της κοινωνικής ζωής μέσα στις αμερικανικές πόλεις, προικισμένος μ’ ένα ασυνήθιστα 

οξύ αισθητήριο όταν πρόκειται για την ανάλυση του αποτυπώματος των μεγάλων, 

δομικών κοινωνικών δυνάμεων στην καθημερινή εμπειρία, τις αντιλήψεις και τις 

ευκαιρίες που ανοίγονται στα άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον, 

διαπνέεται, αναμφίβολα, από ένα πνεύμα ανθρωπιάς, προοδευτικών αρχών, ενώ 

διακρίνεται κι από έναν αξιοθαύμαστο ρεαλισμό (Οφείλω εδώ να εξομολογηθώ πως 

είχα την τύχη να τον συναντήσω κατά την εποχή που το Treme ήταν ακόμη στη 

φάση της παραγωγής και να συζητήσω μαζί του περί πολιτικής και πόλεων, κατά τη 

διάρκεια ενός κοινού σιδηροδρομικού μας ταξιδιού από τη Φιλαδέλφεια προς τη Νέα 

                                                           
26 Βλ. Kenneth W. Warren, “Sociology and The Wire”, Critical Inquiry, τ. 37, καλοκαίρι 2011. Κάποια άλλα 

σχόλια σχετικά με την βασική ιστορία της δεύτερης σεζόν της σειράς καταδεικνύουν πόσο απόλυτα 

έχει κυριαρχήσει στη σημερινή Αμερική η φυλετική ρητορική επί του τρόπου με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε την ανισότητα και την κοινωνική αδικία. Επί παραδείγματι, στο ίδιο συνέδριο η 

κριτικός κινηματογράφου Λίντα Γουίλιαμς θεωρεί τούτη τη δεύτερη σεζόν της σειράς ως ένα είδος 

παρέκβασης, που «συνδέεται με τη συνολική ιστορία με πολύ λιγότερη επιτυχία» από ό,τι η πρώτη 

σεζόν. Ακριβώς όπως κι ο Άνμολ Τσάντα με τον Γουίλιαμ Τζούλιους Γουίλσον, το μόνο που βλέπει στην 

αφήγηση της δεύτερης αυτής σεζόν είναι «εθνοτικά Λευκούς λιμενεργάτες» (βλ. τα άρθρα τους, L. 

Williams, “Ethnographic Imagery: Genesis and Genius of The Wire” και A. Chaddha, W. J. Wilson, 

“Sociology Looks at The Wire”, αμφότερα στο Critical Inquiry, τ. 37, ό. π.). Όπως παρατηρεί ο Γουόρεν 

κατά την κριτική του στους Τσάντα και Γουίλσον, αυτού του τύπου η ανάγνωση της δεύτερης σεζόν 

της σειράς βασίζεται στην εξίσωση του λιμενεργάτη ή του μέλους της συνδικαλιζόμενης εργατικής 

τάξης με τον «Λευκό». Σημειώνει, άλλωστε, ότι πρόκειται για μια ιδεολογικά υπερκαθορισμένη 

ανάγνωση, καθώς ένα από τα νήματα που συνθέτουν την πορεία της πλοκής είναι ο τρόπος με τον 

οποίον οι κατά κύριο λόγο Μαύροι λιμενεργάτες διαπραγματεύονται με τους κατά κανόνα Λευκούς 

ελεγκτές τους όρους της μεταξύ τους αλληλεγγύης στο τοπικό παράρτημα του συνδικάτου, 

συμπεριλαμβανομένων των πραγματιστικών διαβουλεύσεων μέσω των οποίων καθορίζεται η ισοτιμία 

μεταξύ των δύο ομάδων εντός της τοπικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το σχήμα του Γουίλσον και των 

υπολοίπων, όμως: Μαύρος από τις υποβαθμισμένες γειτονιές = συγκέντρωση αστεακής φτώχειας, ενώ 

εργατική τάξη με σταθερή εργασία = Λευκοί.  



Υόρκη). Αυτά του τα γνωρίσματα, ενώ εκφράζονται με εντυπωσιακό τρόπο στην 

περίπτωση του The Wire, απουσιάζουν από το Treme, καθώς ο Σάιμον έπεσε στην 

παγίδα της ηγεμονικής τουριστικής ιδεολογίας, με αποτέλεσμα ν’ αφομοιωθεί πλήρως 

από τη ρητορική περί αυθεντικότητας. Για να το πω με όρους της ντοπιολαλιάς που 

τόσο καυχιέται πως αναπαράγει η σειρά (φτάνοντας μέχρι και να επιμένει ανέμελα σε 

ανυπόφορα αποτυχημένες επιλογές όπως ο χαρακτήρας του «Ινδιάνου» Άλμπερτ 

Λαμπρό): τον έτρεξαν άσχημα.  


