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1. Ειςαγωγό 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί:  

 

1. Σελ απνηχπσζε ησλ ζηηγκψλ ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο 

θεκηληζηηθήο δξάζεο ζηελ Διιάδα, απνθεχγεη ηελ απζηεξή ρξνληθή 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θπξίσο ιφγσ ηεο 

εκθάληζεο θαη εμέιημεο ηεο θξίζεο. Σέινο, επηρεηξεί ηελ ςειάθεζε ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο πάλσ ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ θεκηληζηηθνχ θαη ΛΟΑΣΚΗ 

θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

2. Σε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ εγγξαθήο απηήο ηεο θεκηληζηηθήο δξάζεο ζηνλ 

δεκφζην ιφγν θαη ρψξν. Μία θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε πιαηζησκέλε κε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη ελδερνκέλσο 

εμέιημεο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ θεκηληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζηε 

ζπκβνιή δεκηνπξγίαο θαηλνχξγησλ. 

 

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηαξράο, κία 

αλαδήηεζε γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο κειέηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηα λέα θηλήκαηα ζηελ 

Διιάδα θαη έρνπλ ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο θαη δηεξεχλεζήο ηνπο ην θχιν, ην 

ζψκα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκθάληζε θαη δξάζε ηνπο 

απφ ην 2000 θαη χζηεξα. Πνιχ ζεκαληηθή εξγαζία πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

έρεη εθπνλεζεί γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ απφ 1/2008 έσο 5/2008, κε ηίηιν «Σα λέα θηλήκαηα ζηελ Διιάδα: 

πιηθφ γηα ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, 2000-2008» ππφ ηελ επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο Αιεμάλδξαο Υαιθηά. Πξφθεηηαη γηα κία βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, έληππα δξφκνπ, άιια 

έληππα, κηθξά βηβιία, ειεθηξνληθέο θαηαρσξίζεηο θαη αθίζεο πνπ απνηππψλνπλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην θχιν, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην ζψκα γεληθφηεξα, ν νπνίνο 

πξνηάζζεηαη ζηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εκθαλίδεηαη σο 

αληίζηημε ή θαη αληίζηαζε ζε πεξηζζφηεξν ζεζκνπνηεκέλεο θαη λνκηκνπνηεκέλεο 

κνξθέο γλψζεο, ζθέςεο θαη πνιηηηθήο γηα ην θχιν. 

Πέξαλ απηήο ηεο ζεκαληηθήο εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θαηαγξαθήο έρεη 

δεκνζηεπηεί έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο άξζξσλ, κειεηψλ θαζψο θαη βηβιίσλ γχξσ 
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απφ ηελ ηζηνξία ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ απνηχπσζή ηεο ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία θαη ζην ζπγθεθξηκέλν εζληθφ ζπγθείκελν.
1
 Δπίζεο, ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηθεληξψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δηδαθηνξηθέο έξεπλεο θαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ κειεηάλε 

δηάθνξα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην ζψκα, ην θχιν, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

δίλνπλ ζε αδξέο γξακκέο ην ηζηνξηθφ πιαίζην δηακφξθσζεο θαη εμέιημεο ηεο 

θεκηληζηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ θεκηληζηηθή ζθέςε θαη δξάζε ζηελ Διιάδα, φπσο ζα δεηρζεί ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηελ έξεπλα, ζην παξφλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν απνδεηθλχεηαη φηη 

είλαη ελεξγή θαη δξαζηήξηα, αλ θαη κε άιιεο κνξθέο, θαη κε δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθφ-

πνιηηηθέο ζπλεθδνρέο  πνπ απέρνπλ θαηά πνιχ απφ ην καδηθφ θεκηληζηηθφ θίλεκα ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Ηδηαίηεξα έληνλε γίλεηαη ε παξνπζία απηή ηφζν ζην 

επίπεδν αθαδεκατθψλ εξεπλψλ θαη καζεκάησλ, φζν θαη ζην επηπεδν 

δξαζηεξηνπνίεζεο κηθξψλ θαη δηάζπαξησλ νκάδσλ πνπ θηλνχληαη θαη πξάηηνπλ κε 

αληηθείκελν αλάιπζεο θαη δηεξεχλεζεο ην θχιν, ην ζψκα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ 

αλάδεημε ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη έκπξαθηα ακθηζβεηνχλ ηνπο έκθπινπο 

θνηλσληθνχο επηθαζνξηζκνχο. Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα 

ηα κέιε ηεο νπνίαο (νκάδεο) σζηφζν δελ βξίζθνληαη ζε δηάινγν κεηαμχ ηνπο θαη 

πάλσ απφ φια δελ ζπλ-πξάηηνπλ πνιηηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ζθηαγξάθεζεο έκθπισλ 

πνιηηηθψλ ζηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο.   

 

 

1.1 Χϊρτησ τησ ϋρευνασ 

 

ην πιαίζην απηφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο νδεγφ θαη ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθή έξεπλα γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αλεχξεζε ησλ νκάδσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη έσο θαη ζήκεξα ζηελ Αζήλα θαη ηε 

                                                 

1
 �

 Γηα κία νμπδεξθή αλάιπζε απηψλ ησλ «ζηηγκψλ», βι. ηα θείκελα πνπ απνηεινχλ ην βηβιίν 

ην νπνίν έρνπλ επηκειεζεί νη: Απνζηνιέιιε, Άλλα – Υαιθηά, Αιεμάλδξα,  ώκα, θύιν, ζεμνπαιηθόηεηα. 

ΛΟΑΣΚΙ πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2012. Δπίζεο, ζεκαληηθή εξγαζία έρεη εθπνλεζεί ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο Γαλάεο ηψδνπ κε 

ηίηιν Δλαιιαθηηθά κέζα, θύιν θαη θνηλσληθά θηλήκαηα ζηελ Διιάδα: από ηνλ ξηδνζπαζηηθό θεκηληζκό 

σο ην queer, Σκήκα Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 2012.
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Θεζζαινλίθε, εθείλσλ θπξίσο νη νπνίεο εγγξάθνληαη ζε κηα λεψηεξε θεκηληζηηθή  

ή/θαη ΛΟΑΣΚΗ εθδνρή, θαη ζπλνκηινχλ κε ηα πην ζχγρξνλα ζεσξεηηθά θαη 

αθηηβηζηηθά πξφηππα. Δπηιέρζεθαλ νη δχν ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο ιφγσ ηνπ φηη 

ζπγθεληξψλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ 

έλα θαιφ δείγκα πνπ κπνξεί λα απνηππψζεη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζε εζληθφ 

επίπεδν. Πξέπεη, σζηφζν, λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

εληνπίζηεθε θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

επαξρία, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα 

ηνπ θχινπ, ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο δελ είλαη κφλν «πξνλφκην» ησλ 

κεηξνπφιεσλ θαη φηη ε ζθέςε θαη ν ιφγνο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα απηά «ηαμηδεχνπλ» 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, έγηλε εθηεηακέλε 

αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ αλεχξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ νκάδσλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο-θιεηδηά, φπσο «νκάδεο θχινπ», «θεκηληζηηθέο 

νκάδεο», «νκάδεο queer», «θχιν, ζεμνπαιηθφηεηα, ζψκα» κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά 

είηε ζηελ Αζήλα είηε ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ αλαδήηεζε εθηφο απφ νκάδεο 

ζπκπεξηέιαβε θαη ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαζψο θαη φ,ηη 

άιιν ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην θεζηηβάι 

ηαηληψλ Outview Film Festival, αιιά θαη ην κνπζείν queer ηερλψλ AMOQA. Δθηφο 

απφ ηηο ελεξγέο νκάδεο θαη ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη blogs θαηαγξάθεθαλ θαη νη 

αληίζηνηρεο αλελεξγέο ( σο ελδηαθέξνπζεο πξνζπάζεηεο αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα 

δξάζεο ηνπο). 

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθε ε αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο. Πξψηα, θαηαγξάθεθαλ ηα καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο. Καηφπηλ, 

ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ηνπ θχινπ. Μεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη θαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, γεγνλφο πνπ αμηνινγήζεθε σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

λα θαηαγξαθεί, φπσο θαη έγηλε. 

Έπεηηα απφ απηή ηελ θαηαγξαθή πεξλάκε ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαηαβνιψλ-

ξηδψλ ησλ ππαξρνπζψλ νκάδσλ ζην θεκηληζηηθφ θίλεκα. Γηα ην ιφγν απηφλ 

επηιέρζεθε έλαο ζπλδπαζκφο ηεο κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ γηα λα εθαξκνζηεί ζηα θείκελα παξνπζίαζεο επηά (7) νκάδσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ δχν, νη Έθ-θπιεο θαη ην Qv, είλαη πιένλ αλελεξγέο, πξνθεηκέλνπ λα 
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αλαδεηεζνχλ κέζα απφ ηε ρξήζε ιέμεσλ, θξάζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ιφγνπ 

απηέο νη θαηαβνιέο, αιιά θαη ε ζπλέρεηα ζην παξφλ. 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε δχν εκβιεκαηηθψλ «επεηζνδίσλ» γηα ην θεκηληζηηθφ 

θαη ΛΟΑΣΚΗ θίλεκα ζηελ Διιάδα. Απηά ηα πεξηζηαηηθά ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα 

ιφγσ ηνπ αληίθηππνπ πνπ πξνθάιεζαλ αιιά θαη ησλ δξάζεσλ κε ηηο νπνίεο 

πιαηζηψζεθαλ σο αληίδξαζε ζηελ έκθπιε βία. Σν πξψην πεξηζηαηηθφ είλαη ε επίζεζε 

κε νμχ πνπ δέρηεθε ε Κσλζηαληίλα Κνχλεβα, ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008, θαη ην δεχηεξν 

ε δηαπφκπεπζε ησλ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ, ηνλ Μάε ηνπ 2012. Γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο δξάζεο ηνπ θεκηληζηηθνχ θαη ΛΟΑΣΚΗ θηλήκαηνο επηιέρζεθε λα παξαηεζνχλ 

θείκελα αιιειεγγχεο θαη αθίζεο. Ζ αλαδήηεζε απηψλ έγηλε ζην Γηαδίθηπν κε ηε 

ρξήζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ «θείκελα αιιειεγγχεο», «αθίζεο» θαζψο θαη 

παξαιιαγέο απηψλ κε ηνλ εθάζηνηε φξν αλαδήηεζεο. Σέινο, αθνινπζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ε βηβιηνγξαθία. 

ηα παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ πεξηιακβάλνληαη ε Καηαγξαθή θεκηληζηηθψλ 

θαη ΛΟΑΣΚΗ νκάδσλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, Κείκελα θαη αθίζεο αιιειεγγχεο 

ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα θαη ζηηο νξνζεηηθέο γπλαίθεο θαη ηέινο Κείκελα ησλ 

Οκάδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  

 

 

2. Λόγοι περύ φεμινιςμού 

 

2.1 Φεμινιςμόσ και φύλο 

 

Ο φξνο «θεκηληζκφο», παξά ηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο λα νξηζηεί θαη λα δνζεί έλαο 

θαη κνλαδηθφο νξηζκφο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αζαθήο, αθξηβψο γηαηί δελ 

ππάξρεη κία απιή θαη εχθνιε εμήγεζε γηα απηφλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί 

αληηδηθίεο θαη αληηπαξαζέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή, εμάιινπ, ζην πιαίζην απηφ είλαη ε 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ απφ ηνλ 

«ξηδνζπαζηηθφ», «ζνζηαιηζηηθφ», «θηιειεχζεξν» αιιά θαη κεηαδνκηζηηθφ θεκηληζκφ.
2
 

                                                 

2
 �

 Γηα κία παξνπζίαζε απηψλ ησλ θεκηληζηηθψλ ξεπκάησλ βι. Αιεμάλδξα Υαιθηά, 2011, 

Έκθπιεο Βηαηόηεηεο: Δμνπζία, ιόγνο, ππνθεηκεληθόηεηεο, Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, ζ. 53-73.
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Ζ Αζελά Αζαλαζίνπ (2006: 16) αλαδεηθλχεη ηνλ πινπξαιηζκφ ηνπ θεκηληζκνχ 

–θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ζα πξνζζέηακε εκείο– 

επηζεκαίλνληαο ηνλ ξεπζηφ ηνπ ραξαθηήξα. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη φηη «ν φξνο 

“θεκηληζκφο” ζεκαηνδνηεί κία πνιιαπιφηεηα λνεκάησλ θαη εξκελεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, πνπ, κεηαηνπηδφκελα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, έρνπλ γίλεη –θαη 

ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη– αληηθείκελν αληηδηθηψλ θαη ζπγθξνχζεσλ». Σν δηαθχβεπκα 

είλαη ε ζέαζε ηνπ θεκηληζκνχ σο ελφο δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ θαη αζηαζνχο 

ζπζηήκαηνο ιφγσλ θαη λνεκάησλ, θαη φρη σο θάηη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην. 

ην πιαίζην απηφ, ε έλλνηα ηνπ θχινπ απαζρνιεί ζπζηεκαηηθά ηε θεκηληζηηθή 

ζεσξία θαη πξάμε, αλαγλσξίδνληάο ηελ σο έλα ζεκαληηθφ πεδίν πάλσ ζην νπνίν 

αξζξψλεηαη θαη επηηειείηαη έλα ζχλζεην πιέγκα εμνπζηψλ (Αζαλαζίνπ, 2006: 95). Σν 

θχιν απνηειεί έλα ηζρπξφ πεδίν ζπγθξνχζεσλ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο απνθιεηζκνχ θαη ελζσκάησζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ακθηζβήηεζεο ησλ θπξίαξρσλ αθεγεκάησλ. Υξήζηκε εδψ είλαη ε έλλνηα ηνπ θχινπ, 

φπσο ηε ζθηαγξαθεί ε Σδνχληηζ Μπάηιεξ (Judith Butler) (1993), σο «παξαζηαζηαθή 

επηηέιεζε», δειαδή, σο παγίσζε ηνπ εγεκνληθνχ ηδεψδνπο ηνπ θχινπ κέζα απφ ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο θνηλσληθέο ηειεηνπξγίεο ηεο εμηδαληθεπκέλεο θαλνληθφηεηαο. 

Κξίζηκν ζεκείν γηα ηελ εμέιημε ηεο θεκηληζηηθήο πξαθηηθήο είλαη ε αλαγλψξηζε, 

θαηαξράο, ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ νη νπνίεο δηαηξέρνπλ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 

εγθαζηδξπκέλσλ πεηζαξρηθψλ πξαθηηθψλ πνπ νξίδνπλ ηηο έκθπιεο θαλνληθφηεηεο θαη 

ηεο αλαηξνπήο απηψλ ησλ πξαθηηθψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κία ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθή δηεξγαζία ζηηο ζπλζήθεο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο. 

 

 

2.2 Ο «φεμινιςμόσ» ςτο ελληνικό ςυγκεύμενο 

 

ην ειιεληθφ ζπγθείκελν ην θεκηληζηηθφ θίλεκα, κε ηηο πνιιαπιέο εθθάλζεηο θαη 

φςεηο ηνπ, κε ηε ζεζκηθή πνιηηηθή γηα ηελ ηζφηεηα βξίζθνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

’80 ζε κία ελεξγή ζρέζε. Παξ’ φια απηά, ζε επίπεδν παξαγσγήο νπζηαζηηθψλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά ζε ζρέζε κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Σα ηειεπηαία, κάιηζηα, ρξφληα παξαηεξείηαη κία αληίθαζε: 

Αλ θαη απμάλεηαη ε χπαξμε θεκηληζηηθνχ ιφγνπ θαη πξάμεο, απηφ δελ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζην επίπεδν θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Απηή ε δηαπίζησζε κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ζηελ ππφζεζε φηη ην θεκηληζηηθφ θίλεκα θαη ηδίσο νη ξηδνζπαζηηθφηεξεο 

ηάζεηο ηνπ θηλνχληαη ζε κία δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ ην θξάηνο αλαδεηψληαο ηηο 

δηεμφδνπο πέξαλ απηνχ θαη δηαηεξψληαο κία ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή πνπ μεπεξλάεη ηα 

ζηελά φξηα ηεο ζεζκηθήο-θξαηηθήο έλλνηάο ηεο. 

ην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε ςήθηζε 

ηνπ πκθψλνπ πκβίσζεο
3
 γηα ηα νκφθπια δεπγάξηα, ζηηο 22/12/2015, απφ ηελ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
4
 Απηή ε ςήθηζε ζεκαηνδνηεί ελδερνκέλσο κία αιιαγή ζηα 

ζεζκηθά ήζε θαη έζηκα θάλνληαο νξαηνχο θαη νξαηέο ρηιηάδεο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

δνχζαλ ζε θαζεζηψο εμαίξεζεο. Σξφπνλ ηηλά, ηα ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα 

κεηαπεδνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ απνθεηκέλνπ,
5
 ζηελ νπνία είραλ ηεζεί απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνθείκελνπ. Πξέπεη, σζηφζν, λα αλαθεξζεί 

φηη ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο ξπζκίδεη αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, 

δηθαίσκα δηαηξνθήο θ.ά., αιιά δελ πξνβιέπεη ηελ ηεθλνζεζία, αθήλνληαο αλνηθηφ ην 

πεδίν ησλ δηεθδηθήζεσλ θαη ησλ λέσλ αλαδπφκελσλ λνεκαηνδνηήζεσλ ηνπ θχινπ.  

Σν θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, θαη ηδηαίηεξα κε ην ηκήκα 

εθείλν κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο σο ιηγφηεξν 

θαηαγεγξακκέλν θαη ην νπνίν κνηάδεη λα αλαδχεηαη ζηε θάζε κεηάβαζεο απφ ην 

γπλαίθεην θαη θεκηληζηηθφ θίλεκα φιεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζηελ επφκελε 

κέξα, απνηειείηαη απφ ζπιινγηθφηεηεο θαη νκάδεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κία άηππε 

νξγαλσηηθή δνκή, δελ είλαη ηδηαίηεξα καδηθέο θαη επηδηψθνπλ ηε ζχγθξνπζε κε ηηο 

                                                 

3
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 Ζ ζπδήηεζε κε ζέκα ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ είρε 

μεθηλήζεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008. Αθνξκέο γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

απηήο ζηάζεθαλ, αθελφο, ε πξνψζεζε ηελ άλνημε ηνπ 2008 απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ηνπ 

ιεγφκελνπ «ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο», θαη αθεηέξνπ, ε ηέιεζε ζηηο 3 Ηνπλίνπ 2008 δχν γάκσλ κεηαμχ 

νκφθπισλ δεπγαξηψλ απφ ηνλ δήκαξρν ηεο Σήινπ.

 

4
 �

 http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-

Ergou?law_id=a047bb62-62db-4380-b889-a569016d954f

 

5
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 Σν απνθείκελν, φπσο αλαθέξεη ε Μπάηιεξ (2004: 183), «πξνζδηνξίδεη εθείλεο ηηο αβίσηεο 

θαη κε νηθήζηκεο δψλεο ηεο θνηλσληθήο δσήο, νη νπνίεο εληνχηνηο νηθίδνληαη ππθλά απφ εθείλνπο πνπ 

δελ απνιακβάλνπλ ην ζηάηνπο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απηή ε δψλε ηνπ κε νηθήζηκνπ ζα ζπληζηά ην 

πξνζδηνξηζηηθφ φξην ηεο επηθξάηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Θα ζπληζηά εθείλν ηνλ ηφπν έληξνκεο 

ηαχηηζεο, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ –θαη δπλάκεη ηνπ νπνίνπ– ε επηθξάηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζα πεξηγξάθεη 

ηα φξηα ηεο δηθήο ηεο αμίσζεο γηα απηνλνκία θαη δσή».
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ζεζκηθέο αξρέο εμνπζίαο δηακέζνπ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα θαη ηα 

δεηήκαηα θχινπ ή θέξλνληαο απηά εθ λένπ ζην πξνζθήλην. 

Οη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκάδεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

ζπγθξφηεζε δηαιεθηηθψλ ζρέζεσλ κε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη, κέζα απφ ηε 

ρξήζε θαηά θχξην ιφγν ησλ ιεγφκελσλ «ελαιιαθηηθψλ κέζσλ». ηφρνο ηνπο είλαη ε 

επίηεπμε ηεο καδηθνπνίεζεο θαη ε δηάρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπο θαζψο θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε αθηηβηζηηθψλ δξάζεσλ κέζα απφ δηαδειψζεηο, ζπγθξνχζεηο θαη 

δηακαξηπξίεο ζε φ,ηη αθνξά ην δεκφζην πεδίν. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαδεηθλχεηαη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ξήμεο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο κε ηελ 

θαζηεξσκέλε δηαίξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ, φπνπ ν κελ 

δεκφζηνο απνδηδφηαλ ζηνπο άλδξεο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχζε πεδίν δξάζεο 

απηψλ, ελψ ν ηδησηηθφο κε ηελ έλλνηα θπξίσο ηνπ νηθηαθνχ απνδηδφηαλ ζηηο γπλαίθεο 

(ηψδνπ, 2012: 18) 

Ο «θεκηληζκφο» ζηελ Διιάδα θηλήζεθε, ζα ιέγακε, ζε πνιιά επίπεδα. 

Δθθηλψληαο απφ ηα εθδνηηθά εγρεηξήκαηα, ηα νπνία ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα λα 

έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζην εγρψξην ζπγθείκελν, ε θεκηληζηηθή δξάζε δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά. ην πιαίζην απηφ, δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε αξθεηψλ 

νκάδσλ, ησλ νπνίσλ ε δξάζε θπκαίλεηαη απφ ηελ έθδνζε θάπνηνπ εληχπνπ σο θαη ηε 

δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ, αιιά θαη παξεκβάζεσλ ζηνλ δεκφζην ρψξν. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε έληαμε ησλ ζπνπδψλ θχινπ ζην αθαδεκατθφ ζχζηεκα, 

εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Όρη κφλν πξνπηπρηαθά καζήκαηα, αιιά θαη 

κεηαπηπρηαθά δεκηνπξγνχληαη ζε δηάθνξα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Δπίζεο, δελ είλαη 

ακειεηέα θαη ε έξεπλα ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν.  

πλνπηηθά,
6
 κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα πεξηνδηθά ηα νπνία θηλεζήθαλ ζην 

ρψξν ησλ θεκηληζηηθψλ κειεηψλ πνπ παξήγαγε ν απηφλνκνο θεκηληζηηθφο ρψξνο,
7
 κε 

                                                 

6
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 Γηα κία ελδειερή θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηνπ απηφλνκνπ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, βι. ηε κειέηε ««Φεκηληζηηθή Θεψξεζε θαη Γξάζε ζηελ Διιάδα: 1974-1984» 

πνπ δηεμήρζε απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ 

1/2008 σο θαη 5/2008, κε εξεπλεηή ηνλ Γηάλλε Γθνιθηλφπνπιν θαη επηζηεκνληθή επηβιέπνπζα ηελ 

Αιεμάλδξα Υαιθηά. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.genderpanteion.gr/gr/indexvasi84.php
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Χο απηφλνκν θεκηληζηηθφ θίλεκα κπνξεί λα νξηζηεί ην θίλεκα πνπ ιεηηνχξγεζε έμσ απφ ηηο 

νκάδεο ηεο Αξηζηεξάο, ηνπ ΠΑΟΚ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θαη ηεο Άθξαο Αξηζηεξάο. Πξφθεηηαη γηα 

νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχληαλ γχξσ απφ κία θεκηληζηηθή πξνβιεκαηηθή, κε ηελ επξεία έλλνηα, ρσξίο λα 
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έθδειν επνκέλσο ηνλ πνιηηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ήηαλ θπξίσο ε θνύπα: γηα ην 

γπλαηθείν δήηεκα, ε Γίλε: Φεκηληζηηθό Πεξηνδηθό, ε Τπαηία, θίγγα: θεκηληζηηθά θαη 

άιια. πνξαδηθέο κειέηεο εληνπίδνληαη θαη ζε άιια θεκηληζηηθά πεξηνδηθά πνπ 

εθδφζεθαλ είηε σο φξγαλα γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ είηε σο απηφλνκα έληππα, φπσο: 

Λφγηα… ηεο Κίλεζεο Γεκνθξαηηθψλ Γπλαηθψλ, Γειηίν ηεο Κίλεζεο Γεκνθξαηηθψλ 

Γπλαηθψλ, ύγρξνλε Γπλαίθα, Αλνηρηό Παξάζπξν, Φσλή ηεο Γπλαίθαο, Πόιε 

Γπλαηθώλ: Αλνηρηό πεξηνδηθό ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ ρεηξαθέηεζεο, 

Η Λάβξπο: ιεζβηαθόο ιόγνο, Καηίλα, Γαία θ.ά. εκαληηθή είλαη, επίζεο, ε θαηαγξαθή 

πνπ έθαλαλ ε Άλλα Μαξθνπιηδάθε θαη ε Άλλα Μηρνπνπ́ινπ κε ηίηιν Μηα 

βηβιηνγξαθία γηα ηε γπλαίθα θαη ην γπλαηθείν δήηεκα. Πξφθεηηαη γηα κία έξεπλα πνπ 

πεξηιακβάλεη δχν ρηιηάδεο (2.000) πεξίπνπ ηίηινπο ειιελφγισζζσλ βηβιίσλ , πνπ 

εθδφζεθε ην 1988 απφ ην Βηβιηνπσιείν ησλ Γπλαηθψλ (1983-1990). Σν 1990 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αζήλα ην Γπλαηθείν Αξρείν «Γειθχο», ην νπνίν απνηέιεζε 

ζπλέρεηα ηεο δξάζεο ηνπ Βηβιηνπσιείνπ ησλ Γπλαηθψλ . Σν αξρείν πεξηιακβάλεη 

ειιεληθά θαη μελφγισζζα γπλαηθεία ή θεκηληζηηθά έληππα, βηβιία, αθίζεο θ.ά.
8
  

 

 

3. Όψεισ του φεμινιςτικού και ΛΟΑΣΚΙ κινόματοσ ςτην Ελλϊδα κατϊ 

την ύςτερη νεωτερικότητα: Ιδεολογικοπολιτικϋσ ρύζεσ 

 

3.1 Ρύζεσ φεμινιςτικού κινόματοσ 

 

Ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ γηα ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ππήξμε ην γαιιηθφ θίλεκα 

ηνπ Μάε 1968 πνπ επεξέαζε ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζε άιιεο ρψξεο. ηελ Διιάδα ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε ην 1975, κεηά ηελ πηψζε ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ 

                                                                                                                                            
ηελ ελλννχλ σο κία ππνθαηεγνξία άιισλ, ππνηηζέκελα «επξχηεξσλ» πνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

(http://www.genderpanteion.gr/gr/indexvasi84.php).
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 ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζχλδεζκν ηνπ Δξγαζηεξίνπ πνπδψλ Φχινπ θαη Ηζφηεηαο είλαη 

θαηαγεγξακκέλν ην αξρείν ησλ γπλαηθψλ «Γειθχο»: 

http://www.genderpanteion.gr/gr/delfis_arxeio.php
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πληαγκαηαξρψλ (Βαξίθα, 1992 θαη 2000: 293, Αζαλαζάηνπ, 1995: 295-296). H 

Σδηδέια Κάπιαλ (Gisela Kaplan) ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο έκαζαλ πνιιά απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θηλήκαηα ηεο επξχηεξεο Αξηζηεξάο εθείλεο ηεο επνρήο θαη φηη ε 

ελεξγνπνίεζή ηνπο ζηηο θνηηεηηθέο θαη πνιηηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ππήξμε θαζνξηζηηθή, 

θαζψο αλαθάιππηαλ φηη ηα δηθά ηνπο αηηήκαηα ππνηηκνχληαλ ζε ηδενινγηθφ επίπεδν 

θαη ηεξαξρνχληαλ ηειεπηαία ζηε ζπδήηεζε (ακίνπ, 2006). 

Σν θεκηληζηηθφ θίλεκα ηζηνξηθά ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ηνπ 

δεηήκαηνο ηνπ θχινπ σο ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ απνθιεηζκνχ, δηάθξηζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο θαζψο θαη κε ηηο 

δηεθδηθήζεηο ζην πιαίζην ηεο αλαηξνπήο ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Έσο ηψξα 

έρνπλ ππάξμεη ηξία θχκαηα θεκηληζκνχ ελψ θάπνηνη/εο θάλνπλ ιφγν θαη γηα ηελ άθημε 

ηνπ ηέηαξηνπ.  

ην πξψην θχκα
9
 ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη θαηά ηα 

ηέιε ηνπ 18νπ αη. έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, νη δηεθδηθήζεηο αθνξνχζαλ θαηά 

θχξην ιφγν ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ θαηάθηεζε ηεο ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Γηα απηφλ ην ιφγν νη πξψηεο 

πνιηηηθέο ησλ θχισλ απνζθνπνχζαλ ζηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηνπο λφκνπο θαη 

εηδηθφηεξα ζην λα απνθηήζνπλ θαη νη γπλαίθεο ην δηθαίσκα ηνπ «εθιέγεηλ» θαη ηνπ 

«εθιέγεζζαη»,
10

 λα αλαγλσξηζηνχλ σο ηζφηηκνη πνιίηεο θαζψο θαη λα ηνπο δνζεί 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζηελ Διιάδα νη 
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 χκθσλα κε ην e-ιεμηθφ ΦπινΠαηδεία, «βαζηθνί ζεκειησηέο θαη εθθξαζηέο ζηε Γχζε ηνπ 

πξψηνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ππήξμαλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πέξα απφ ηηο Emmeline 

(κεηέξα) θαη Christabel (θφξε) Pankhurst, ηδξχηξηεο ηνπ καρεηηθνχ θηλήκαηνο ησλ ζνπθξαδεηψλ (ηέιε 

ηνπ 19νπ-κέζα 20νπ αηψλα), ε Mary Wollstonecraft κε ην κλεκεηψδεο έξγν ηεο A Vindication of the 

Rights of Woman (1792) θαη o John Stuart Mill κε ην The Subjection of Women (1869). ηελ Ακεξηθή 

μερσξίδνπλ ε Margaret Fuller κε ην «Ζ Μεγάιε Μήλπζε. Άληξαο ελαληίνλ Αληξψλ, Γπλαίθα ελαληίνλ 

Γπλαηθψλ» [“The Great Lawsuit. Man versus Men, Woman versus Women”] ην 1843, θαζψο θαη ε 

χλνδνο ζην έλεθα Φσιο [Seneca Falls Convention] ην 1848, φπνπ κε πξσηαγσλίζηξηεο ηελ 

Elizabeth Cady Stanton θαη ηελ Lucretia Mott δηαθεξχρηεθαλ ηα ζεκειηψδε αηηήκαηα γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ Ακεξηθαλίδσλ γπλαηθψλ (Rendall, 1985: 227-28, 300-01). ηε Γαιιία, φπνπ νη 

πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη επλφεζαλ, αιιά καθξνπξφζεζκα κάιινλ εκπφδηζαλ ην θίλεκα ησλ 

γπλαηθψλ λα αλαπηπρζεί, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δξάζε ηεο Jeanne Deroin, αθηηβίζηξηαο, αξζξνγξάθνπ 

ζην θνκβηθήο ζεκαζίαο πεξηνδηθφ La Voix des Femmes (1848), θαη εθδφηξηαο ηνπ L’Opinion des 

Femmes (1848-49)». ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF_%CE

%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1
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 Οη ζνπθξαδέηεο πξσηνζηαηνχλ ζηε δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ.

 

http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/?????_????_???_????????????_?????????
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=?????_????
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γπλαίθεο απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ηνπ «εθιέγεηλ» θαη «εθιέγεζζαη» ζηα ηέιε Μαΐνπ 

ηνπ 1952, έλαλ αηψλα κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο ζηε ρψξα.  

Σν δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ
11

 αλαπηχρζεθε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60-’80 ζε 

ρψξεο φπνπ ε λνκηθή «ηππηθή» ηζφηεηα είρε ήδε θαηαθηεζεί. ην πιαίζην απηφ, 

αλαγλσξίζηεθε ε ζεκαζία ηεο άξζεο ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αληζνηήησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ «παηξηαξρηθή» θνηλσλία. ηφρνο ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θεκηληζηηθέο απηέο δηεθδηθήζεηο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο είλαη 

λα θαηαθηεζεί ε «νπζηαζηηθή» ηζφηεηα ησλ θχισλ, κέζσ ηεο ίζεο θαηαλνκήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αγαζψλ ζηα δχν θχια. Μείδνλ δήηεκα ηεο 

πεξηφδνπ απηήο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ήδε ππάξρνληνο βηνινγηθνχ θχινπ (sex) θαη 

επίθηεηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, ή έκθπιεο ηαπηφηεηαο (gender). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θεκηληζκνχ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο είλαη φηη έζεζε ζε θαζεζηψο ακθηζβήηεζεο ηηο 

παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο ηδέεο θαζψο ζπλέδεζε δεηήκαηα αλαπαξαγσγήο κε δεηήκαηα 

παξαγσγήο, δηαθήξπμε φηη ην πξνζσπηθφ είλαη πνιηηηθφ θαη έηζη άιιαμε ηελ πνιηηηθή 

ζθέςε ηεο επνρήο. 

Σν ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ μεθηλά απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. 

Δκθαλίζηεθε κε ζθνπφ λα ακθηζβεηήζεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο γηα ην 

γπλαηθείν θχιν, θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε, ην δεχηεξν θχκα 

έδσζε θπξίσο έκθαζε ζηηο ιεπθέο, εηεξνθαλνληθέο γπλαίθεο ηεο κεζαίαο ή αλψηεξεο 

ηάμεο, αγλνψληαο ηηο πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζε κία γπλαίθα λα έρεη. 

Κεληξηθή γηα ην ηξίην θχκα είλαη ε κεηαδνκηζηηθή εξκελεία ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο (sexuality), θαζψο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηε θπιή, ηελ 

εζληθφηεηα/εζλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε. κία απφ ηηο θχξηεο αλεζπρίεο ησλ 

θεκηληζηψλ/ηξηψλ ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο είλαη ν ζεβαζκφο γηα ην ζψκα ηεο γπλαίθαο.
12

 

ήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
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 Ο φξνο «δεχηεξν θχκα (second wave)» εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ακεξηθή ζε 

άξζξν ηεο Μάξζα Ληξ (Martha Lear), ζην πεξηνδηθφ The New York Times Sunday Magazine, ην 1968 

γηα λα πεξηγξάςεη κία λέα αλαδπφκελε ζπκκαρία γπλαηθψλ πνπ κφιηο είραλ δηαζπαζηεί απφ ηε «λέα 

αξηζηεξή θίλεζε», ε νπνία είρε θπξηαξρήζεη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 

(Πάληνλ [Panton], 2004: 3).
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http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE

%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82:_%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%C

E%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1_-

_%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1

 

http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/??????????:_???????_????_-_?????_????
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/?????_????_???_??????????
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θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ έρνπλ πιένλ γίλεη επίζεκεο πνιηηηθέο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, 

νη έκθπιεο αληζφηεηεο παξακέλνπλ, κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ βαξχηεηα 

θαη ζεκαζία νη δηεθδηθήζεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο. 

Σέινο, θάπνηνη/εο ζεσξεηηθνί, φπσο ε Άιαζαλη Μνλξφ (Ealasaid Munro) 

(2013) θάλνπλ ιφγν γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ηέηαξηνπ θχκαηνο θεκηληζκνχ. Σν ηέηαξην 

θχκα θεκηληζκνχ ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηνλ δηαδηθηπαθφ θεκηληζκφ, εηδηθά κε απηφλ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηα ιεγφκελα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social Media) γηα λα 

πξνσζήζεη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζεκαηηθψλ ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

θαη πνπ πξνσζνχλ ηελ έκθπιε ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Δθηφο απφ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ θεκηληζκφ, ην ηέηαξην θχκα θεκηληζκνχ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα (intersectionality), ε δηεξεχλεζε θαη ζπκβνιή ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη 

ηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

ηελ Διιάδα νη θεκηληζηηθέο νκάδεο εκθαλίδνληαη ακέζσο κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε 

(Βαξίθα, 1992 θαη 2000: 293, Αζαλαζάηνπ, 1995: 295-296). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ’70 

θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, θεκηληζηηθέο νκάδεο θαη πξσηνβνπιίεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ην δεχηεξν θχκα αξρίδνπλ θαη θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νινέλα θαη 

ζπρλφηεξα. Οη νκάδεο απηέο δίλνπλ δπλακηθνχο θαη απνθαζηζηηθνχο αγψλεο γηα λα 

ππεξαζπίζνπλ ηελ αληηζχιιεςε θαζψο θαη ηελ απνπνηληθνπνίεζε ησλ ακβιψζεσλ.
13

 Σν 

1986 ην θεκηληζηηθφ θίλεκα θαηνξζψλεη λα πεηχρεη ηελ απνπνηληθνπνίεζε ηεο έθηξσζεο.
14

 

Σελ πεξίνδν απηή, πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, παξαηεξείηαη, απφ ηε κία, λα 

δηεπξχλεηαη ε θεκηληζηηθή ξεηνξηθή πεξί ηεο γπλαηθείαο απειεπζέξσζεο, θαη απφ ηελ άιιε, 

νη θεκηληζηηθέο δηεθδηθήζεηο λα γίλνληαη αληηθείκελν θξαηηθήο κέξηκλαο κεηαηνπίδνληαο ην 

έδαθνο απφ ηελ απηννξγάλσζε θαη ηνπο αγψλεο ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ, ζηε ζεζκηθή 
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 Ζ Μπφκπνινπ πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά απηή ηε ζηηγκή ηνπ θηλήκαηνο: «Σν θίλεκα ήηαλ 

ηφηε καδηθφ, δπλαηφ, νξκεηηθφ. Ήηαλ έλα μέζπαζκα. Οη θνξπθαίνη λφκνη, νη πην ζεκαληηθνί, απηνί γηα 

ηελ αιιαγή ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ, ηελ απνπνηληθνπνίεζε ηεο κνηρείαο, ηελ απνπνηληθνπνίεζε 

ηεο έθηξσζεο, ην βηαζκφ, ηνλ πνιηηηθφ γάκν, ςεθίζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. Αιιά ήηαλ θαη θάηη πξσηφγλσξν – λνκίδσ πσο δελ είλαη ππεξβνιή λα πσ φηη 

φζεο ζπκκεηείρακε ηφηε αηζζαλφκαζηαλ πεξίπνπ φπσο νη πξψηνη ρξηζηηαλνί» (Μπφκπνινπ, 2008: 15).
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Αβδειά, Έθε –Παπαγηαλλάθε, Μαξίλα –θιαβελίηε, Κσζηνχια, «1976-1986 Έθηξσζε: Σν 

Υξνληθφ κίαο Γηεθδίθεζεο», Γίλε: Φεκηληζηηθό Πεξηνδηθό, ηεχρνο 1, ζει. 8-28. 
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δηαρείξηζε. Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο αξρίδεη λα αλαδχεηαη έλα είδνο «θξαηηθνχ 

θεκηληζκνχ».
15

 

Αθνινπζεί ε δεθαεηία ηνπ ’90, δεθαεηία θαηά ηελ νπνία νη θεκηληζηηθνί 

αγψλεο θαη νη δηεθδηθήζεηο αθνκνηψλνληαη κέζα απφ έλαλ ζπλδπαζκφ αλαγλψξηζεο 

θαη θξαηηθψλ παξνρψλ, φπσο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά πην πάλσ. Παξάιιεια, ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’90
16

 αλζεί ε θνπιηνχξα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. ην πιαίζην απηνχ, 

αλαδεηθλχεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δσήο θαη αηζζεηηθήο, πνπ, απφ ηε κία, 

αληηθεηκελνπνηεί ην γπλαηθείν ζψκα, θαη απφ ηελ άιιε, επηβάιιεη εθ λένπ ηε 

θπζηθνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ, πξνσζψληαο ηελ εηθφλα ηεο φκνξθεο, 

επάισηεο, εμαξηεκέλεο αιιά θαη ζπγρξφλσο πνζεηήο γπλαίθαο-θαηαλαιψηξηαο. Ζ 

πνιηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ εληζρχεη ηελ νηθνγέλεηα κέζα απφ ηελ παξνρή 

ρξεκαηηθψλ επηδνκάησλ αιιά θαη κέζα απφ κία ξεηνξηθή «εζληθνχ θηλδχλνπ» 

εμαηηίαο ηνπ δεκνγξαθηθνχ δεηήκαηνο (Υαιθηά, 2007), ην lifestyle πνπ ρηίδεη εηθφλεο 

επηπρίαο κέζα ζε άθακπηνπο έκθπινπο ξφινπο, αιιά θαη ε αδπλακία ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο λα δεκηνπξγήζεη δνκέο ελαιιαθηηθέο πξνο ηε ζπδπγηθή δσή, 

νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο καδηθά εθηφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θηλήκαηνο.  

Γηα πάλσ απφ κία δεθαεηία, νη θεκηληζηηθνί πξνβιεκαηηζκνί εληνπίδνληαη ζε 

αθαδεκατθνχο ρψξνπο, ζε κηθξέο νκάδεο κε ζπγγξαθηθφ θπξίσο έξγν, ρσξίο λα έρνπλ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζε επξείεο θηλεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ρσξίο λα απαζρνινχλ 
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Κξαηηθφο θεκηληζκφο (state feminism) ή ζπαληφηεξα ζεζκηθφο θεκηληζκφο (institutional 

feminism) νλνκάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο πξνψζεζεο γπλαηθείσλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πνιηηεηαθήο γξαθεηνθξαηίαο (ακίνπ, 2006: 65). ην πιαίζην απηφ, ν θξαηηθφο 

θεκηληζκφο αλαδηαηππψλεη ηηο θεκηληζηηθέο απαηηήζεηο ηζφηεηαο κε φξνπο αζπκβίβαζηνπο πξνο ηηο 

ζεκειηαθέο απαηηήζεηο απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη απηνδηάζεζεο ησλ γπλαηθψλ, ελζσκαηψλνληάο ηηο ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο θξαηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζεσξνχλ ήδε δεδνκέλν ηνλ ηζρχνληα έκθπιν 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη εμνπζίαο (Βαξίθα, 2012). Ζ αληίδξαζε απέλαληη ζηνλ θξαηηθφ θεκηληζκφ 

πνιιψλ απηφλνκσλ θεκηληζηξηψλ ππήξμε έληνλε θαη θηλήζεθε γχξσ απφ ην γεγνλφο φηη ε θξαηηθή 

εμνπζία νηθεηνπνηήζεθε κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ηα θεκηληζηηθά αηηήκαηα, πεξηφξηζε ηε δξάζε ησλ 

γπλαηθψλ, θαζψο δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη φια ηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ έκθπιε θαηαπίεζε 

απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ππφζεζε ηνπ θξάηνπο, θαη γεληθφηεξα απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζην 

δξφκν ηεο γπλαηθείαο απειεπζέξσζεο (ακίνπ, 2006: 65).
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 Λνχθα, Μαξία, «Πεξηδηαβάδνληαο ηνλ πεξηνδηθφ Σχπν: Απφ ηε θνύπα ζην Κνζκνπόιηηαλ», 

άξζξν πνπ είρε δεκνζηεπηεί ζην έληππν πεξηνδηθφ w/e ηεο Κπξηαθάηηθεο Διεπζεξνηππίαο θαη 

αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.fylosykis.gr/2013/01/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b

2%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-

%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf-%ce%b1/

 

 

http://www.fylosykis.gr/2013/01/???????????????-???-?????????-????-?/
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θεληξηθά ηε δεκφζηα ζπδήηεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο κεηάβαζεο 

είλαη ην θεκηληζηηθφ πεξηνδηθφ Γίλε, πνπ μεθίλεζε λα εθδίδεηαη σο θνκκάηη ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ην 1986, γηα λα δηαθφςεη ηελ θπθινθνξία ηνπ γηα δχν ρξφληα 

θαη λα επαλεκθαληζηεί κε ηέζζεξα αθφκε ηεχρε απφ ην 1993 έσο ην 1997, απηή ηε 

θνξά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επηζηεκνληθή θεκηληζηηθή θξηηηθή. 

 Παξφιν πνπ ε δεθαεηία ηνπ ’90 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξίνδνο 

«ζησπήο», θαίλεηαη φηη, εληέιεη, ππήξμε κία πεξίνδνο κεηάβαζεο θαηά ηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο απφ ηηο ηδέεο, ηηο ηάζεηο θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ αλέδεημαλ 

ηε δπλακηθή ηνπο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21νπ αη., αλάκεζα ζηηο νπνίεο εγγξάθνληαη ε 

ίδξπζε ιεζβηαθψλ, γθέη, ακθί, ηξαλο θαη queer νκάδσλ, ε δηνξγάλσζε ηνπ Athens 

Pride, νη εθδφζεηο πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ θαη βηβιίσλ, θηλεκαηνγξαθηθέο, ζεαηξηθέο 

θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο (ηψδνπ, 2012: 53). 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα δέρεηαη ηηο 

επηξξνέο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο έηζη φπσο απηφ αλαπηχρζεθε ζηηο δπηηθέο ρψξεο. Σν 

πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη εληνπίδεηαη ζε  επίπεδν θξαηηθφ-ζεζκηθφ, ζε αθαδεκατθφ 

θαζψο θαη ζε αθηηβηζηηθφ-θηλεκαηηθφ. Σν αθαδεκατθφ θαη ην αθηηβηζηηθφ πνιιέο 

θνξέο ζπλαληψληαη θαη άιινηε απνθιίλνπλ, σζηφζν ππάξρεη κία ζηαζεξή ζρέζε 

θαζψο ε ζεσξεηηθή ζθέςε πνπ θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εληφο ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ρψξσλ κεηαιακπαδεχεηαη κέζσ ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνπο 

θηλεκαηηθνχο ρψξνπο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα 

δεηήκαηα γχξσ απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ, ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο λα 

ηίζεληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην πξνζθήλην ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Ο θεκηληζκφο 

ηεο πεξηφδνπ απηήο ζέηεη δεηήκαηα ζεμηζκνχ, παηξηαξρίαο, έκθπιεο βίαο θαη 

θαηαπίεζεο αιιά θαη δηθαησκάησλ ζηε δεκφζηα αηδέληα. ε πεξηζηαηηθά άζθεζεο 

έκθπιεο βίαο δίλεη δπλακηθφ «παξψλ», ελψ δηεθδηθεί αληίζηνηρεο πνιηηηθέο θαη ζε 

θξαηηθφ-ζεζκηθφ επίπεδν. Βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία δηαιεθηηθήο κε ην 

ππάξρνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην θαη ζπλνκηιεί κε φια ηα λέα θηλήκαηα.  

Ο Γεθέκβξεο ηνπ 2008 (κε ηε δνινθνλία ηνπ Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ) 

απνηειεί έλα ρξνληθφ νξφζεκν σο πξνο ηελ αλαδσπχξσζε ελφο λεαληθνχ θπξίσο 

θηλήκαηνο θαη κίαο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, γχξσ απφ ηελ αξξελσπφηεηα, γηα 

παξάδεηγκα, αλ θαη ζε ξεηφ επίπεδν ην θχιν απνπζίαδε ζρεδφλ εληειψο απφ ην ιφγν 

ηνπ Γεθέκβξε (Υαιθηά, 2012: 246).  



 

16 

 

Καη ε επίζεζε φκσο κε νμχ ζηελ ηφηε εξγαδφκελε σο θαζαξίζηξηα θαη 

ζπλδηθαιίζηξηα θαη λπλ επξσβνπιεχηξηα κε ηνλ ΤΡΗΕΑ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα 

αλέζπξε ιφγνπο γηα ην θχιν, αλαδεηθλχνληαο ηελ έκθπιε πηπρή ηεο επίζεζεο αιιά 

θαη έλα ηζρπξφ θίλεκα αιιειεγγχεο. Σν ίδην έγηλε θαη ηνλ επφκελν Μάξηε, κε ηελ 

εμέγεξζε ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο ηεο Θήβαο. Αθνξκή ηεο εμέγεξζεο ήηαλ ν ζάλαηνο 

ηεο Καηεξίλαο Γθνπιηψλε θαηά ηελ εθδηθεηηθή κεηαγσγή ηεο, ιφγσ ηνπ αγψλα πνπ 

έθαλε ελάληηα ζηνπο εμεπηειηζηηθνχο θνιπηθνχο ειέγρνπο.  

Γεληθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη, απφ ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα, 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν, ην ζψκα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη είλαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην έζλνο ζίγνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαζψο ππθλψλεη ε πξνζπάζεηα 

νκάδσλ θαη αηφκσλ λα αλαδείμνπλ ηα ζέκαηα απηά ζην πιαίζην κίαο καδηθφηεξεο θαη 

νπζηαζηηθφηεξεο εκπινθήο θφζκνπ, πνπ ππξνδνηείηαη θαη απφ ηε γεληθφηεξε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, θάλεη νξαηή ηελ χπαξμή ηεο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία 

επεθηείλεηαη θαη ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ αιιά θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα 

κία θνηλσληθή δηεξγαζία θαη ζπλζήθεο νη νπνίεο κνηάδεη λα επηδξνχλ ζηηο δηάθνξεο 

θεκηληζηηθέο θαη ΛΟΑΣΚΗ
17

 νκάδεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ην ιφγν ηνλ νπνίν 

εθθξάδνπλ θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο ππέξ ησλ γπλαηθψλ θαη φρη κφλν. 

Ζ εθινγή ηεο Υξπζήο Απγήο ζηελ ειιεληθή Βνπιή απνηππψλεη σο έλαλ βαζκφ ην 

βαζηά ζπληεξεηηθφ εγρψξην ζπγθείκελν. Ζ Υξπζή Απγή έρεη πηνζεηήζεη ηηο πην 

αληηδξαζηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ θαη ηελ νκνθπινθηιία, ηηο νπνίεο θαη πξνσζεί κε δπλακηθφ 

ηξφπν, ρσξίο φκσο λα ηηο γελλά ή λα ηηο εθεπξίζθεη ε ίδηα. Απιψο νξγαλψλεη θαη 

εθθξάδεη ζην δξφκν κία θαηά ηα άιια δηάρπηε νκνθνβία, λνκηκνπνηψληαο έηζη κε ηελ 

παξνπζία ηεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα κηθξέο θαη αφξαηεο έκθπιεο βαξβαξφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα κελ έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο, αιιά αλαδχνληαη θνηλσληθά. 

Παξάιιεια φκσο κε ηε δηαπίζησζε ηεο έκθπιεο βίαο, παξαηεξείηαη θαη κία 

αχμεζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα 
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Με ηνλ φξν ΛΟΑΣ ή LGBT αξρηθά εμεγείηαη ην αθξσλχκην LGBTQ: (Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer). Με ηνλ φξν LGBTQ, δειαδή, ελλννχκε ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηηο άλσζελ θνηλσληθέο νκάδεο. ηελ παηξηαξρηθή θαη ζεμηζηηθή ειιεληθή θνηλσλία ηα άηνκα 

απηά πθίζηαληαη δηαθξίζεηο κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ.
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θηλήκαηα δπλακψλνπλ θαη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

χπαξμεο γηα ηα ππνθείκελα πνπ δνπλ ζην ππάξρνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ φξην. ην 

ίδην πιαίζην αληίζηαζεο, εμάιινπ, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε θηλεηνπνίεζε 

θεκηληζηηθψλ θαη φρη κφλν νκάδσλ απέλαληη ζηελ ππφζεζε ησλ είθνζη επηά (27) 

εθδηδφκελσλ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ (Απξίιεο-Μάεο 2012), ζηελ νπνία ππήξμαλ 

«πξσηαγσληζηέο» ν ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο θαη ν ηφηε ππνπξγφο 

Γεκφζηαο Σάμεο Μηράιεο Υξπζνρνΐδεο, ραξαθηεξίδνληάο ηηο σο «πγεηνλνκηθή 

βφκβα». Οη γπλαίθεο ππνβιήζεθαλ ζε ππνρξεσηηθφ πγεηνλνκηθφ έιεγρν γηα λα 

απνθαιπθζνχλ νη θνξείο ηνπ HIV, νη θσηνγξαθίεο ηνπο δεκνζηεχηεθαλ παξάλνκα θαη 

αξθεηέο πξνθπιαθίζηεθαλ. Όια απηά ζπλέβεζαλ κε πξφζρεκα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Έιιελα νηθνγελεηάξρε, ν νπνίνο παξνπζηαδφηαλ σο «ζχκα» ησλ πεξηζηάζεσλ. 

 Όια απηά ηα πεξηζηαηηθά απνηεινχλ ζηηγκέο ηεο δξάζεο ηνπ θεκηληζηηθνχ θαη 

ΛΟΑΣΚΗ θηλήκαηνο θαηά ηελ χζηεξε λεσηεξηθφηεηα ζηελ Διιάδα. Απηά ζα 

εμεηάζνπκε πην επηζηακέλα ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο. 

 

 

3.2 ΛΟΑΣΚΙ κύνημα ςτην Ελλϊδα 

 

ηελ Διιάδα ην νκνθπινθηιηθφ θίλεκα, φπσο θαη ην θεκηληζηηθφ, εκθαλίδεηαη κεηά 

ην ηέινο ηεο επηαεηνχο Γηθηαηνξίαο, θαλεξά επεξεαζκέλν απφ ηα αληίζηνηρα 

θηλήκαηα ηεο Γχζεο (Απνζηνιέιιε – Υαιθηά, 2012: 38). Δίραλ πξνεγεζεί ε εμέγεξζε 

ηνπ Μάε ηνπ 1968 θαη ην ηννπλγνπφι (Stonewall) ζηελ Ακεξηθή. Σν 1977 ηδξχεηαη 

ην ΑΚΟΔ (Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα Οκνθπιφθηισλ Διιάδαο), ην νπνίν είλαη ε 

πξψηε εγρψξηα νκνθπινθηιηθή νξγάλσζε. Σν 1978 αξρίδεη λα εθδίδεηαη ην πεξηνδηθφ 

ΑΜΦΙ, ην νπνίν θέξλεη ζην πξνζθήλην ηηο ηδέεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ 

νκνθπινθηιηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Απφ ην 1981 σο θαη ην 1993 εθδίδεηαη θαη 

θπθινθνξεί απφ ηελ Πάνια Ρεβεληψηε ην πεξηνδηθφ Κξάμηκν.  

ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ζεκεηψλνληαη θάπνηεο επίζεο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο 

ηνπ εγρψξηνπ νκνθπινθηιηθνχ θηλήκαηνο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο νξαηφηεηαο. 

Παξακέλεη, σζηφζν, πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην κίαο «νηθεηαθφηεηαο». Γελ έρεη, 

δειαδή, έληνλα ζηνηρεία δεκφζηαο εθδήισζεο, ελψ ζπλερίδνληαη θάπνηεο 

πεξηνξηζκέλεο εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο (Καληζά, 2012: 40-41). Οπζηαζηηθά, φπσο 
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ζεκεηψλεη ε Καληζά (40), πξφθεηηαη γηα κία κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία «ζηξψλεη», 

ζα ιέγακε, ην δξφκν γηα ηε δπλακηθφηεξε παξνπζία κέζα απφ πνιηηηθέο νκάδεο θαη 

δξάζεηο ηνπ ΛΟΑΣΚΗ θηλήκαηνο ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ζηελ Διιάδα.  

ην πιαίζην απηφ ζπγθξνηείηαη ε Λεζβηαθή Οκάδα Αζήλαο ην 2000, ε νπνία 

είλαη ελεξγή θαη πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο δξάζεηο κέρξη θαη ζήκεξα, ελψ εθδίδεη θαη 

ην πεξηνδηθφ Νηαιίθα. ην πέξαζκα ησλ εηψλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη άιιεο θαηά 

ηφπνπο ιεζβηαθέο νκάδεο, φπσο είλαη ε Λεζβηαθή Οκάδα Θεζζαινλίθεο (ΛΟΘ), ε 

Άηππε Λεζβηαθή Οκάδα Κξήηεο, ε Λεζβηαθή Οκάδα Ξάλζεο (ΛΟΞΑ), ε Λεζβηαθή 

Οκάδα Καιακάηαο (ΛΟΚ). Σν 2004 ζπγθξνηείηαη ε Οκνθπινθηιηθή Λεζβηαθή 

Κνηλφηεηα Διιάδαο, ην 2005 νξγαλψλεηαη ην πξψην Athens Pride θαη δεκηνπξγείηαη 

ην σκαηείν Αιιειεγγχεο Σξαβεζηί θαη Σξαλζέμνπαι Διιάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

δηάδνρφ ηνπ σκαηείν Τπνζηήξημεο Γηεκθπιηθψλ. Δπίζεο, αξρίδνπκε λα ζπλαληάκε 

νκάδεο κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ σο βαζηθή ζεκαηνινγία, ηνλ νπνίν φκσο 

ζπλδένπλ κε επξχηεξα πξνηάγκαηα θνηλσληθήο ρεηξαθέηεζεο, φρη κφλν ζηελ Αζήλα 

θαη ζηε Θεζζαινλίθε  αιιά πιένλ θαη ζε πνιιέο πφιεηο ηεο ειιεληθήο επαξρίαο.  

Σαπηφρξνλα, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην εγρψξην ζπγθείκελν νκάδεο πνπ 

απηναπνθαινχληαη queer
18

. Απηέο θηλνχληαη θπξίσο ζηνλ αληηεμνπζηαζηηθφ/απηφλνκν 

ρψξν. Χο queer ζπιινγηθφηεηα δξνχζε σο πξφζθαηα «Ζ Πξίδα» – αλαξηήζεηο ηεο 

ππάξρνπλ αθφκα ζην Γηαδίθηπν, ζην blog «stinpriza.blogspot.com», ελψ σο queer 

πεξηνδηθφ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ www.qvzine. net, 

ηνπ νπνίνπ ε ζεκαηνινγία θαη νη δξάζεηο αζρνινχληαη κε ην θχιν, ην ζψκα θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηε ζθνπηά ελφο αληηθαζεζησηηθνχ ιφγνπ. Queer νκάδεο 

ζπλαληηνχληαη ζε θαηαιήςεηο ή θαη ζε ζηέθηα, φπσο έθαλε ε νκάδα «Απνδφκεζεο 

ηνπ θχινπ Losotras», πνπ δηνξγάλσλε ζπλαληήζεηο, ζπδεηήζεηο αιιά θαη βξαδηέο 

queer cinema ζηνλ Κνηλσληθφ Υψξν «Nosotros», ζηα Δμάξρεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζηηο 26-28 Ννεκβξίνπ 2010 δηεμήρζε ην θεζηηβάι What Queer Fest? 

Σν 2009 θπθινθφξεζε ε ειιεληθή ηαηλία  ηξέιια ηνπ Πάλνπ Κνχηξα, ζηελ 

νπνία πξσηαγσληζηεί κία ηξαλο γπλαίθα, ε Μίλα Οξθαλνχ. Ζ ηαηλία απηή ζεσξήζεθε 
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Ο φξνο queer (παξάμελνο, αιιφθνηνο, παξάδνμνο, πεξίεξγνο, χπνπηνο, ζθνηεηλφο, 

ηδηφξξπζκνο, εθθεληξηθφο) εκθαλίζηεθε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά πξφζθαηα, γη’ απηφ 

θαη ε ρξήζε ηνπ παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ «ζνιή». Αληηζέησο, ζηνλ δπηηθφ θφζκν ε νλνκαζία 

επαλεκθαλίζηεθε χζηεξα απφ έλα δηάιεηκκα εθαηφ εηψλ, πεξίνδν φπνπ ζπλαληάηαη ζηε Βξεηαλία, ζηα 

ηέιε ηνπ 1990, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο φξνο-«νκπξέια» γηα απηνχο/έο πνπ δελ ελζηεξλίδνληαλ ηηο 

επηηαγέο ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο αιιά θαη ηεο νκνθαλνληθφηεηαο (Απνζηνιίδνπ, 2011: 136).
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φηη θηλείηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ queer cinema.  Σν 2012 έγηλαλ ζεζκφο θαη ηα queer 

ζεαηξηθά βξαβεία «Queer Theater Awards», ηα νπνία απφ ην 2015 ηειέζηεθαλ ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Athens Pride.
19

 Παξάιιεια, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δεκηνπξγία ζηελ 

Αζήλα, ηνλ Μάην ηνπ 2016, απφ ππνθείκελα ηεο ΛΟΑΣΚΗ θνηλφηεηαο, ηνπ πξψηνπ 

κνπζείνπ, ηνπ κνπζείνπ AMOCA (Athens Museum of Queer Arts), γηα ην ΛΟΑΣΚΗ 

θίλεκα ζηελ Διιάδα. ην ρψξν ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο, ζπλαπιίεο, drug 

show απφ δηεζλείο θαιιηηέρλεο θαη θαιιηηέρληδεο, ελψ θηινμελεί θαη εθζέζεηο απφ 

άηνκα ηεο ΛΟΑΣΚΗ θνηλφηεηαο. Γεληθφηεξα, ε δξαζηεξηφηεηα γηα δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο αλαδεηθλχεη ην δηαξθέο ελδηαθέξνλ 

γχξσ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία γίλεηαη νξαηή 

ηφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, φζν θαη ζε αθηηβηζηηθφ, είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηεί ηελ 

ηειεπηαία θαη πιένλ δεθαεηία ζην εγρψξην ζπγθείκελν.  

Δίλαη δπλαηφλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη, απφ ην 2005 θαη κεηά, θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο αξθεηέο νκάδεο. Κάπνηεο απφ απηέο απνδεηθλχνληαη βξαρχβηεο, ελψ 

θάπνηεο άιιεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

νκάδσλ απηψλ εληνπίδεηαη ζηελ αλάδεημε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα, ην 

θχιν ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ έκθπιε βία. Απηφ βέβαηα είλαη απφξξνηα πνιιψλ 

παξαγφλησλ. Καηαξράο, ε πξνζθνξά καζεκάησλ ζε αθαδεκατθφ επίπεδν δελ πξέπεη 

λα ζεσξεζεί ακειεηέα θαζψο ε γλψζε γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα αξρίδεη λα 

δηεπξχλεηαη θαη λα επεθηείλεηαη ζε επξχηεξν πιαίζην απφ ην αθαδεκατθφ. Δμάιινπ, ν 

πίλαθαο κε ηελ πξνζθνξά καζεκάησλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν αλά 

ηελ Διιάδα απνδεηθλχεη φηη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ (θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε) δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεκαηηθήο ηνπ θχινπ έξρνληαη 
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Οη Παξειάζεηο Τπεξεθάλεηαο ζπλαληψληαη ζηελ Αζήλα ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970. Οη πξψηεο απηέο θηλήζεηο έγηλαλ κε πξσηνβνπιία ησλ ΑΚΟΔ, ΔΟΚ θαζψο θαη ηεο Πάνιαο 

Ρεβεληψηε. Απηέο απνηεινχζαλ νιηγνκειείο παξεκβάζεηο ζηνλ δεκφζην ρψξν ηξαλο, ιεζβηψλ, γθέη θαη 

ακθηθπιφθηισλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο είραλ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο νξαηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλνηήησλ. Απφ ην 2005 νη Παξειάζεηο Τπεξεθάλεηαο ιακβάλνπλ κία δηαθνξεηηθή κνξθή. 

Αθνινπζνχλ ην πξφηππν παξειάζεσλ ησλ γθέη θνηλνηήησλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο 

(Απνζηνιίδνπ, 2012: 53). Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζηε δηνξγάλσζε ησλ  

Pride ζηελ Αζήλα θαζψο δέρνληαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ρνξεγνχο κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηελ ηξφπν ηηλά ξηδνζπαζηηθφηεηά ηνπο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα Pride δηνξγαλψλνληαη θαη ζε επαξρηαθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο, φπσο ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζηελ Πάηξα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ θαη σο 

απηννξγαλσκέλν, θαζψο απνξξίπηνπλ ηελ χπαξμε ρνξεγψλ, αζθψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θξηηηθή ζηα 

θεληξηθά Pride (Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο). Pride δηνξγαλψλνληαη επίζεο ζην Ρέζπκλν.
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δηαξθψο ζην πξνζθήλην, θαιιηεξγψληαο κία θνπιηνχξα θαη κία παηδεία γχξσ απφ 

απηέο ηηο ζεκαηηθέο. Δπίζεο, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε έθδνζε θάπνησλ ηφκσλ κε 

έκθαζε ζην ζψκα θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα, πάιη κε αθαδεκατθή θαηαγσγή, ηνπο 

νπνίνπο (ηφκνπο) ρξεζηκνπνηνχλ θαη αμηνπνηνχλ θαη νη θηλεκαηηθέο νκάδεο.  

εκαληηθή, φκσο, είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ιεγφκελνπ «θηλεκαηηθνχ ρψξνπ» 

ζηελ παξαγσγή ιφγνπ αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ θχινπ, ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθέο δξάζεηο. Ζιεθηξνληθά 

έληππα θαη πεξηνδηθά, νκνθπινθηιηθνχ θαη απνδνκεηηθνχ ραξαθηήξα, κπξνζνχξεο 

θηλεκαηηθήο ρξήζεο,
20

 αθίζεο, εθδειψζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο ζηελ 

παξαγσγή ιφγνπ, ζηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ θαη 

νξαηφηεηαο. 

Θα ιέγακε φηη ην αθηηβηζηηθφ θνκκάηη βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία θαη 

ζπλδηαιιαγή κε ην ζεσξεηηθφ, κε απνηέιεζκα ηε δηαξθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη κπξνζνχξεο νκάδσλ κε ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ησλ παξαπάλσ 

δεηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ βηβιηνγξαθία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, 

ηφζν ηνλ εγρψξην, φζν θαη ηνλ μέλν. Χο κία ηέηνηα ζηηγκή ηεο ζπλνκηιίαο αλάκεζα 

ζηα δχν απηά θνκκάηηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εκεξίδα πνπ δηεμήρζε, ην 2009, ζην 

Πάληεην Παλεπηζηήκην απφ ηε δηνξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Athens Pride.
21

 ε απηή 

ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ πνιινί θαη πνιιέο εξεπλεηέο/ηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ζην ειιεληθφ αθαδεκατθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν. Όπσο 

ζεκεηψλεη ε Απνζηνιίδνπ (2011: 144), εθεί θαη ηφηε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά 

επηζήκσο ν φξνο queer. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή αθαδεκατθψλ ζε ζπδεηήζεηο θαη 

εθδειψζεηο θαιιηεξγεί ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηνλ αθηηβηζκφ. Μία 

αληίζηνηρε ηέηνηα ζηηγκή κπνξεί λα ζεσξεζεί ν θχθινο ζπδεηήζεσλ πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ κε ζέκα ην «ψκα θαη Φχιν», ηελ 

επηκέιεηα ηνπ νπνίνπ είρε ν Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
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 Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε κπξνζνχξα ώκα, θύιν, ζεμνπαιηθόηεηα, 

πνπ θπθινθφξεζε απφ ηελ νκάδα Έθθπιεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: https://www.scribd.com/document/26046599/Ek-Fyles-Swma-Fylo-Sexualikothta
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 Σν ζέκα ηεο εθδήισζεο ήηαλ «εμνπαιηθφηεηεο θαη Φχια: Λεζβηαθέο, Γθέη, Ακθί, Σξαλο 

θαη Queer θνηλφηεηεο ζηελ Διιάδα» (Πάληεην Παλεπηζηήκην, 9/5/2009).
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νπνίνπ θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ αξθεηνί/εο αθαδεκατθνί γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηνπ 

θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 

 

4. Ανύχνευςη πολιτικών ςτοιχεύων ςτο λόγο των ΛΟΑΣΚΙ ομϊδων  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζην ειιεληθφ ζπγθείκελν έρεη αλαδσππξσζεί έλαο δηαθνξεηηθφο 

πνιηηηθφο ιφγνο πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Οη νκάδεο απηέο θηλνχληαη θαηά βάζε ζην πιαίζην ελφο απηφλνκνπ, 

αληηεμνπζηαζηηθνχ, ξηδνζπαζηηθνχ, θεκηληζηηθνχ
22

 αιιά θαη queer
23

 πεδίνπ θαη 

πξαθηηθψλ. Φέξλνπλ ζην πξνζθήλην μαλά, κεηά ηελ θξίζε θαη ηε δηάιπζε ησλ 
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«Αθηζνκαρία» ζην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ www.qvzine.net. «Κάζε 

αθίζα, πνιηηηθφο ιφγνο, βγαίλεη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Τπάξρεη κία γεληθφηεξε θίλεζε 

δεκηνπξγίαο απηφλνκσλ γπλαηθείσλ νκάδσλ ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη αιινχ, πνπ 

θαηαπηάλνληαη κε ην γπλαηθείν δήηεκα θαη ηνλ θεκηληζηηθφ ιφγν, αλαθαιχπηνληαο ηε δηαθεθνκκέλε 

ηζηνξία ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Οη γπλαηθείεο νκάδεο πνπ πξνέθπςαλ ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα θαίλεηαη λα δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ θεκηληζηηθφ ιφγν θαη ηα δεηήκαηα πνπ έζεζε. 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα γλσξίζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε παιηφηεξεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

απηφλνκνπ γπλαηθείνπ ρψξνπ, αιιά θαη λα ζίμνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απηνδηάζεζε ηεο 

γπλαίθαο θαη ηνπ ζψκαηφο ηεο, ηελ απνπνίεζε ηνπ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπ γπλαηθείνπ ξφινπ, ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ ηαηξηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο 

πνπ πθίζηαηαη ε γπλαίθα, ηα ςπρνθάξκαθα θ.ά. Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, πνπ θαζίζηαληαη φκσο 

θαζνξηζηηθέο ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ζηνλ παξαγφκελν ιφγν, δηαθαίλεηαη κία άλζεζε ηνπ 

απηφλνκνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ. Αθίζεο, έληππα, απηνθφιιεηα, θείκελα, ζπδεηήζεηο, εθδειψζεηο, 

πξνβνιέο ηαηληψλ είλαη νη θχξηεο δξάζεηο ζε κία πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί απφ ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο 

ηνπ απηφλνκνπ ρψξνπ ε θαηάζηαζή ηνπο ή, αλ απηφ δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν, ε θαηάζηαζε άιισλ 

γπλαηθείσλ ππνθεηκέλσλ γχξσ ηνπο, ε δηεξεχλεζε ζεκάησλ θεκηληζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε αλαπαξαγσγή, ε βία ελάληηα ζηηο γπλαίθεο θαη ε πνξλεία».
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Σν εγρείξεκα ηεο queer ζεσξίαο αθνξά ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Πξνέθπςε απφ ην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη ην κεηακνληεξληζκφ, θαη 

επηρείξεζε λα δηεπζεηήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή, νη 

ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο θαη νη ηαπηφηεηεο θχινπ δελ είλαη δεδνκέλεο –δελ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ– γηαηί είλαη ξεπζηέο, πνιιαπιέο θαη έθθεληξεο, κε άιια 

ιφγηα δελ ζπγθξνηνχληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή θξηηήξην. Ζ queer ζεσξία 

αγθάιηαζε έλα επξχ θάζκα ζεμνπαιηθνηήησλ δηεθδηθψληαο θσλή γηα «κε θαλνληθέο» ζεμνπαιηθφηεηεο 

θαη πξαθηηθέο σο δπλακηθέο παξά σο ζχκαηα θαη εζηηάζηεθε ζην πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο θάζε 

ππνθεηκέλνπ βάζεη ηνπ θχινπ ηνπ. Βαζηθέο ζεσξεηηθέο ησλ αλαδεηήζεσλ απηψλ είλαη ε Ηβ έληγνπηθ 

(Eve Sedgwick), ε Σδνχληηζ Μπάηιεξ θαη ε Νηατάλα Φαο (Diana Fuss). Ζ ζεσξία ηνπ queer 

γνληκνπνηήζεθε ζεκαληηθά απφ ηα θηλήκαηα θαη ηα ππνθείκελα πνπ έδξαζαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

(http://www.chronosmag.eu/index.php/e-s-f-pf-e-esps-g-fl-sxl-s-th.html).
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καδηθψλ θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ ηνπ ’80, ηε ζπδήηεζε γηα δεηήκαηα θχινπ θαη ησλ 

λέσλ δξάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγρξφλσο, εθθξάδνπλ ην ηί 

ζπλέβε θαηά ηε δεθαεηία ηεο «ζησπήο», κέζα απφ έλαλ ιφγν ν νπνίνο δηαηππψλεη ηα 

θελά, αιιά θαη ηα λέα αηηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε δεηήκαηα 

θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. Σέινο, ζπλεξγάδνληαη ή ζπγθξνχνληαη κε ηνπο 

ζεζκηθνχο θνξείο δεηεκάησλ θχινπ, ηζφηεηαο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ηηο πνιηηηθέο αλαθνξέο θαη ηε δξάζε απηψλ 

ησλ νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηφζν ην πνιηηηθφ ζηίγκα, φζν θαη ην 

γεγνλφο ηεο δηάδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζεσξήζεθε φηη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ ηεο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ ζηα θείκελα παξνπζίαζεο ησλ νκάδσλ ζα απνηππψζεη θαηά θάπνην 

ηξφπν ηηο ηδενινγηθνπνιηηηθέο αλαθνξέο θαζψο θαη ηα ζεκεία ζπλάληεζεο θαη 

απφθιηζεο αλαθνξηθά κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα φιεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

αιιά θαη κε ελεξγά ηκήκαηά ηνπ ζηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα. Με απηφ ην 

ζθεπηηθφ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ιέμεσλ, φξσλ θαη εθθξάζεσλ ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ 

«ηνπνζέηεζε» ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζην ππάξρνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην. 

4.1 Ερευνητικό υλικό 

 

 Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ην θείκελν παξνπζίαζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα επηά (7) νκάδσλ, νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη αληηπξνζσπεχνπλ απηέο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ΛΟΑΣΚΗ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ ηα 

θείκελα ησλ αθφινπζσλ νκάδσλ: 

 

1) Μσβ Καθελείν (https://mwvkafeneio.squat.gr/about/) 

2) Gender Asphyxia (http://genderasphyxia.espivblogs.net/about/) 

3) Bra-stards – θεκηληζηηθή γπλαηθεία νκάδα (http://brastards.blogspot.gr/) 

4) Femin@tre (https://autonomosteki.espivblogs.net/?page_id=3818) 

5) Έθ-θπιεο (http://ek-fyles.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html) 

6) QV (http://www.qvzine.net/index.html) 

7) Κακέλα νπηηέλ (https://kamenasoutien.com/about/)  

 

http://ek-fyles.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html
http://www.qvzine.net/index.html
https://kamenasoutien.com/about/
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Δπηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, αθελφο, γηαηί λνκίδνπκε φηη κέζσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ παξνπζίαζεο ηνπο κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα 

απαληήζνπκε θαιχηεξα ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, θαη αθεηέξνπ, γηαηί δελ είραλ 

φιεο νη νκάδεο θείκελν παξνπζίαζεο αλαξηεκέλν ηνπιάρηζηνλ ζην Γηαδίθηπν. 

 

 

4.2 Ερευνητικό πλαύςιο 

 

4.2.1 Ανιχνεύοντασ ςυνδέςεισ 

 

ηα θείκελα παξνπζίαζεο ησλ νκάδσλ πνπ κειεηήζακε, παξαηεξήζακε φηη ε 

ιέμε «βίσκα» θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηα εθηά θείκελα ε ιέμε απηή αλαθέξεηαη δέθα θνξέο.
24

 Σν γεγνλφο 

απηφ δείρλεη φηη ην «βίσκα», ε εκπεηξία δειαδή κίαο  πξνεγνχκελεο ελέξγεηαο ή 

πξάμεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο 

ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Ζ έλλνηα ηνπ βηψκαηνο είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ ( Πάληνλ, 2004). Αιιά ην βίσκα, 

φπσο εχζηνρα κπνξεί λα παξαηεξήζεη θάπνηνο/α, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν σο 

έλα ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ γπλαηθψλ, φζν θαη σο έλα ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο, 

θαζψο ηα βηψκαηα ελέρνπλ ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ίζσο θαη δηάθξηζεο 

εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ηάμεο, θπιήο, έζλνπο, ζεμνπαιηθφηεηαο, ζξεζθείαο. Οη 

θνηλσληθέο δηαθνξέο ζα ιέγακε φηη «ζνιψλνπλ» θαη θαζηζηνχλ φρη θαη ηφζν 

επδηάθξηηε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ κε βάζε ην βίσκα. Δλ νιίγνηο, ην 

βίσκα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θνηλσληθά αιιά θαη πνιηηηθά ζεκαζηνδνηεκέλν. 

Ζ ρξήζε, ινηπφλ, ηεο ιέμεο «βίσκα» ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη ζηνλ 

ππξήλα ηεο κία θνηλή αθεηεξία θαη ελδερνκέλσο κία θνηλή απφιεμε. Ζ θνηλή 

αθεηεξία ζε θάπνηεο νκάδεο ζα εληνπηζηεί ζην θχιν, θαζψο θάπνηεο νκάδεο 
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 πλαληάηαη ηφζν σο ξήκα «βηψλνπκε», φζν θαη σο νπζηαζηηθφ ζηνλ εληθφ αξηζκφ «βίσκα» 

θαη ζηνλ πιεζπληηθφ «βηψκαηα». ην θείκελν ηνπ Μσβ Καθελείνπ ε αλαθνξά πνπ παξαπέκπεη ζην 

βίσκα είλαη «κνηξαδφκαζηε ηηο εκπεηξίεο καο».
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απηναπνθαινχληαη απνθιεηζηηθά «γπλαηθείεο» ή «θεκηληζηηθέο»
25

 ελψ ζε θάπνηεο 

άιιεο ην θχιν ηνλίδεηαη κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζηε ζχζηαζε ησλ νκάδσλ «9 

γπλαίθεο».
26

  

Γηα παξάδεηγκα, ζην θείκελν παξνπζίαζεο
27

 ησλ Bra-stards δηαβάδνπκε: 

 

Σν βίσκα απνηειεί ζεκείν εθθίλεζεο γηα καο θαη πνιύηηκν εξγαιείν. 

Μέζα από ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε γηα ηα βηώκαηά καο ληώζνπκε λα 

παίξλνπκε πίζσ ιηγάθη από ην ρώξν πνπ ζηεξεζήθακε, ληώζνπκε 

ελδπλακσκέλεο θαη κε ην λα επεμεξγαδόκαζηε απηέο ηηο εκπεηξίεο 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, θηάλνπκε ζε πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

εδώ θαη ην ηώξα. 

 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα παξαηεξνχκε φηη ην βίσκα ρξεζηκεχεη σο 

αθεηεξία ζπλάληεζεο αιιά θαη σο έλα «εξγαιείν», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη. Ζ «εθθίλεζε», ην μεθίλεκα, ε αθνξκή γηα λα ζπλαληεζνχλ απηέο νη 

γπλαίθεο είλαη ην βίσκά ηνπο. Σν θχιν, ζειπθφ, ζπλάγεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

επηζέηνπ «ελδπλακσκέλεο». Γελ δηαηππψλεηαη πνην είλαη αθξηβψο ην θνηλφ βίσκα, ην 

νπνίν, αξρηθά, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ εληθφ παξαπέκπνληαο ζε κία θαη κνλαδηθή 

θνηλή ζπλζήθε. ηε ζπλέρεηα, φκσο, ν εληθφο δίλεη ην ρψξν ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ 

θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «βηψκαηα», δείρλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλάληεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Σν «βίσκα» ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

«εξγαιείν», κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ νκαδηθψλ 

ζπδεηήζεσλ, ησλ ζπλαληήζεσλ.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ην βίσκα απνθηά πνιηηηθή 

δηάζηαζε θαζψο ζπλδέεηαη κε ην «ρψξν», ν νπνίνο εδψ παξνπζηάδεηαη φρη σο έλα 

πξνλνκηαθφ πεδίν δξάζεο ησλ γπλαηθψλ. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα παξαπέκπεη ε 
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 Ζ αλαθνξά απηή γίλεηαη ζηα θείκελα ησλ: Bra-stards, Φεκηλ@ηξα. 
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 Ζ αλαθνξά απηή γίλεηαη ζην θείκελν παξνπζίαζεο απφ ηα Κακέλα νπηηέλ.
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 Όια ηα θείκελα ησλ νκάδσλ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο έξεπλαο.
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ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «ζηεξεζήθακε». Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξήκαηνο ζην 

πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν παξαπέκπεη ζηε βίσζε κίαο θνηλήο εκπεηξίαο. Μάιηζηα, 

ην θνηλφ βίσκα απηήο ηεο ζηέξεζεο εκθαλίδεηαη λα «νπιίδεη» ηε ζέιεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ γηα ηελ εθ λένπ πξνζέγγηζή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη πάιη ζε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ηνλίδεη ηελ 

αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, φηη «παίξλνπκε πίζσ ιηγάθη απφ ην ρψξν». Ζ ρξήζε ηνπ 

πνζνηηθνχ επηξξήκαηνο «ιηγάθη» δείρλεη κία πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ, ζπλάκα φκσο ε ρξήζε ηεο θξάζεο «παίξλνπκε πίζσ», έζησ θαη «ιηγάθη», κία 

δηεθδηθεηηθή ζηάζε.  

ην ίδην θείκελν, ζηελ αξρή ηνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζηφρν χπαξμεο ηεο 

νκάδαο θάλνληαο ζχλδεζε ηνπ βηψκαηνο κε ηελ πνιηηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην 

έκθπιν ζχζηεκα εμνπζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη: 

 

Οη Bra-stards είλαη κία θεκηληζηηθή γπλαηθεία νκάδα. ηόρνο καο είλαη 

λα θαηαλνήζνπκε ζπιινγηθά ηηο εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ 

παηξηαξρία θαη λα επεμεξγαζηνύκε πνιηηηθά ηα βηώκαηά καο. 

 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε κειέηε, ε θαηαλφεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

«εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ» ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο ζεσξεηηθήο θαη πνιηηηθήο 

ζπγθξφηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Χο ην βαζηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο 

αλαγλσξίδεηαη ε παηξηαξρία θαη φρη, γηα παξάδεηγκα, ν θαπηηαιηζκφο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δίλεηαη μεθάζαξα ν έκθπινο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

Παξάιιεια, ηα «βηψκαηα» δελ απνθφπηνληαη απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην. Αληηζέησο, ηίζεληαη εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη ζε κία 

δηαδηθαζία πνιηηηθήο επεμεξγαζίαο. Απηή ε αλαθνξά κάο παξαπέκπεη ζην θπξίαξρν 

πνιηηηθφ ζχλζεκα ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ φηη ην «πξνζσπηθφ είλαη 

πνιηηηθφ».
28

 ην ζεκείν απηφ κπνξνχλ ζαθψο λα εληνπηζηνχλ κία ηέηνηα θνηλή 

θαηαγσγή θαη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο. 
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 Ζ θξάζε «The personal is political» εηζήρζε απφ ην δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ. Σν δεχηεξν 

θχκα θεκηληζκνχ είλαη ην πξψην πνπ ζπλδπάδεη απνηειεζκαηηθά ην πξνζσπηθφ κε ην πνιηηηθφ, θαη 

απηφο ν ζπλδπαζκφο επεηεχρζε κε ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ηξφπνπ ζχλδεζεο, ελφο λένπ πνιηηηθνχ 

ζηπι. Θεσξία θαη πξάμε ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ λέν ηξφπν πνιηηηθνχ ζηπι βαζίζηεθαλ πάλσ ζηελ 

πξνζσπηθή «εκπεηξία» (http://womenshistory.about.com/od/feminism/a/consciousness_raising.htm).

 



 

26 

 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο σο «θεκηληζηηθή γπλαηθεία νκάδα» δίλεη, επίζεο, ην 

ζηίγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Ζ ρξήζε ησλ επηζέησλ «θεκηληζηηθή» θαη 

«γπλαηθεία» σο πξνζδηνξηζηηθά ηεο ιέμεο «νκάδα» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

πιενλαζκαηηθή θαζψο έρνπλ ην ίδην λφεκα. Δίλαη δπλαηφ, φκσο, λα ζεσξεζεί θαη σο 

κία πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ηεο δξάζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. ηνλ φξν 

«θεκηληζηηθή» ζα κπνξνχζε λα δνζεί ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηεο αλαηξνπήο ησλ 

έκθπισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο (Παληειίδνπ-Μαινχηα, 1992: 86-87). Ο φξνο 

«γπλαηθεία» είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα, ζπρλά αιιά φρη πάληα κέζα 

ζην θνηλσληθφ θαη ηαμηθφ πιαίζην.
29

 Ζ Παληειίδνπ-Μαινχηα (1992: 86 ζην ακίνπ, 

2006: 34) θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο «γπλαηθείαο ζπλείδεζεο» θαη ηεο 

«θεκηληζηηθήο» αλαδεηθλχνληαο ηε ξηδνζπαζηηθφηεηα ηεο «θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο» 

ζε ζρέζε κε ηε «γπλαηθεία», γηα ηελ νπνία αλαθέξεη φηη απνδέρεηαη ηηο παξαδνζηαθέο 

αλδξνθξαηηθέο δνκέο πξνζπαζψληαο λα εληάμεη θαη ηηο γπλαίθεο κέζα ζε απηέο.  

 ην πιαίζην απηφ έρεη ελδηαθέξνλ ε ρξήζε ησλ δχν επηζέησλ σο 

πξνζδηνξηζηηθψλ ηεο ιέμεο «νκάδα» θαζψο ηνπνζεηεί ηελ πνιηηηθή ηεο χπαξμε αιιά 

θαη ηε γελεαινγία ηεο ζε έλα ζνιφ, μεθάζαξα φκσο θεκηληζηηθφ πιαίζην, κε ηελ 

έλλνηα φηη απνπζηάδνπλ άιιεο αλαθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πην ζχλζεηε 

ηελ θαηαγσγή ηεο νκάδαο. Ο φξνο «παηξηαξρία»,
30

 επίζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν απηή ηε 

θεκηληζηηθή θαηαγσγή. 

 Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «θεκηληζηηθή 

γπλαηθεία νκάδα», «βίσκα», «παηξηαξρία» ππάξρεη κία ζαθήο ζχλδεζε κε απηφ πνπ 

νξίδεηαη σο θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα θαη ην νπνίν είλαη μεθάζαξα 
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 http://www.genderpanteion.gr/gr/other/files/4190355456kinhmata%20_15-01-08.pdf
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 χκθσλα κε ηε ακίνπ (2006: 28), ν φξνο παηξηαξρία ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα ζηε 

ζχγρξνλε θεκηληζηηθή θηινινγία έρνληαο ζαθείο πνιηηηθέο ζπλδειψζεηο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν απφ ζπγγξαθέα ζε ζπγγξαθέα. Αξθεηέο φκσο θεκηλίζηξηεο άζθεζαλ θξηηηθή ζηνλ φξν 

ζεσξψληαο ηνλ σο παξαπιαλεηηθφ θαη έθξηλαλ ηε ρξήζε ηνπ πνιηηηθά επηδήκηα (Μπξάηζνλ [Bryson],  

2005: 261). Παξ’ φια απηά, ζεκεηψλεη ε ακίνπ, αξθεηέο εξεπλήηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ηνλ φξν 

«παηξηαξρία» ζεσξψληαο φηη, αλ θαη δελ πξνζθέξεη κία ψξηκε ζπλεθηηθή ζεσξία, δελ παχεη λα είλαη 

δηαθσηηζηηθφο (Μπξάηζνλ, 1999β θαη 2005:261) θαζψο ζήκεξα ε παηξηαξρία είλαη ε «κφλε έλλνηα πνπ 

ππνγξακκίδεη ηε κε ηπραία θχζε ηνπ αλδξηθνχ πξνλνκηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ηεο γπλαηθείαο 

ππνδεέζηεξεο ζέζεο» (Μπξάηζνλ, 2005: 379).
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επεξεαζκέλν απφ ην αληίζηνηρν δπηηθφ, έηζη φπσο αλαπηχρζεθε ζηε Βφξεηα Δπξψπε 

θαη Ακεξηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη κεηά. Παξαθάησ, ζην θείκελν 

απηνπαξνπζίαζεο ηνπ Queericulum Vitae (QV) ππάξρεη αλαθνξά ζην βίσκα σο 

ζεκείν ζπλάληεζεο θαη αθεηεξίαο ηεο νκάδαο. Ζ ζπρλή αλαθνξά ζην «βίσκα» 

αλαδεηθλχεη κία αλάγθε πνιηηηθνπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. Ζ ζεσξία, ε 

νπνία δελ απνπζηάδεη απφ ηα θείκελα απηνπαξνπζίαζεο, δελ απνθφπηεηαη απφ ηελ 

πξάμε, αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλχπαξμεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζπλνιηθά 

ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ θηλνχληαη ηα ππνθείκελα. 

 ην απφζπαζκα απφ ην θείκελν πνπ αθνινπζεί απφ ηελ νκάδα QV 

παξαηεξνχκε κε κεγαιχηεξε ελάξγεηα ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη 

πξάμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαβάδνπκε: 

 

Έηζη ε νκάδα έθηηαμε έλαλ ρώξν ζπλάληεζεο θαη ζπλνκηιίαο ησλ 

πνηθίισλ ηαπηνηήησλ, κε ζηόρν ηελ παξαγσγή ιόγνπ ρξεζηκνπνηώληαο 

σο άμνλα ην βίσκα θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώλνληαη ηα 

ππνθείκελα.  

 

ην απφζπαζκα απηφ, ην «βίσκα» ραξαθηεξίδεηαη σο «άμνλαο» ζηε 

ζεσξεηηθή θαη πνιηηηθή πξαθηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο «πνηθίιεο ηαπηφηεηεο», ησλ νπνίσλ ην «βίσκα» ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θνηλφ ζεκείν «ζπλάληεζεο» θαη «ζπλνκηιίαο». Δλδερνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα 

αληρλεπηεί κία αληίζεζε κεηαμχ ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ «πνηθίισλ ηαπηνηήησλ» 

θαη ηνπ εληθνχ αξηζκνχ ηεο ιέμεο «βίσκα». Πψο, δειαδή, απηέο νη «πνηθίιεο 

ηαπηφηεηεο» έρνπλ έλα «βίσκα». Με ην λα ηίζεηαη ην «βίσκα» ζηνλ εληθφ αξηζκφ, 

απνθηά κία θαζνιηθή έλλνηα θαη ζεκαζία, θαη πνιηηηθνπνηείηαη θαη 

ζπιινγηθνπνηείηαη πεξηζζφηεξν.  

ην ίδην, θείκελν ιίγν πην θάησ, απνζαθελίδεηαη πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηνπ 

βηψκαηνο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη ζθέςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη: 

 

Σν βίσκα είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε σο αθεηεξία γηα λα δνύκε ηηο 

δηάθνξεο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη ε πξνζσπηθή καο δσή. 

Ξεθηλώληαο από ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο, πξνζπαζνύκε λα θαηαιάβνπκε 

πώο παξάγεηαη ε εμνπζία, πώο ηελ ελζσκαηώλνπκε, πώο ηελ 
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θνπβαιάκε θαη πώο ηελ αλαπαξάγνπκε. Γελ αζηπλνκεύνπκε ηελ 

εκπεηξία καο, απιά πξνζπαζνύκε λα ηελ απνθσδηθνπνηήζνπκε κέζα 

από έλα πιέγκα ζρέζεσλ εμνπζίαο. Έηζη, εμεηάδνληαο ηελ εμνπζία σο 

θαηαζηαιηηθή αιιά θαη σο παξαγσγηθή δύλακε, κηιάκε γηα ηα βηώκαηά 

καο. 

 

Καηαξράο, ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ε ιέμε «βίσκα» αιιά θαη 

παξεκθεξείο ζεκαζίεο ηεο, φπσο «πξνζσπηθή καο δσή», «δηθέο καο εκπεηξίεο», «δελ 

αζηπλνκεχνπκε ηελ εκπεηξία καο», «κηιάκε γηα ηα βηψκαηά καο», θαηέρνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αξθεηά ζπρλή αλαθνξά κέζα ζηελ 

παξάγξαθν. Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ ην βίσκα ηίζεηαη σο «αθεηεξία», 

σο μεθίλεκα αιιά θαη σο ζεκείν ζπλάληεζεο. Σν βίσκα, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ «πνιηηηθψλ πξνεθηάζεσλ πνπ έρεη ε 

πξνζσπηθή δσή». Καη εδψ αληρλεχεηαη ε θξάζε «ην πξνζσπηθφ είλαη πνιηηηθφ» κέζα 

απφ ηηο θξάζεηο «πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο» θαη «πξνζσπηθή δσή».  

ην ίδην απφζπαζκα αληρλεχεηαη θαη ε θνπθσηθή δηάζηαζε ηεο εμνπζίαο 

κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε απηήλ σο «θαηαζηαιηηθή» αιιά θαη σο «παξαγσγηθή». Ζ 

θαηαθιείδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο απνηειεί ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ 

δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θχκαηνο, κέζα απφ ηελ ππνλννχκελε θξάζε «ην πξνζσπηθφ 

είλαη πνιηηηθφ», κε ην κεηαδνκηζκφ, κέζα απφ ηελ θνπθσηθή αληίιεςε γηα ηελ 

εμνπζία φηη είλαη πξσηαξρηθά παξαγσγηθή θαη δεπηεξνγελψο θαηαζηαιηηθή ή 

θαηαπηεζηηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζηψζνπκε κία ζχλδεζε 

αιιά θαη κία κεηαθνξά ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο. 

 Ζ θξάζε «ην πνιηηηθφ είλαη πξνζσπηθφ» ζπλαληάηαη θαη ζην θείκελν ηεο 

νκάδαο Φεκηλ@ηξε. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπλ: 

 

Η θεκηληζηηθή αηδέληα ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν από 

δεηήκαηα πνπ εθθηλνύλ από ηελ πνιηηηθή ζέζε ηνπ θεκηληζηηθνύ 

θηλήκαηνο όηη ην πξνζσπηθό είλαη πνιηηηθό. Από απηή ηελ πνιηηηθή 

ζέζε πξνρσξάκε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ «γπλαηθείνπ» θαη ησλ 

δηάθνξσλ όςεσλ πνπ παίξλεη απηό, σο «δηαθνξέο» κεηαμύ γπλαηθώλ. 

Η νκάδα δηεξεπλά ηε ζεκαζία ελλνηώλ όπσο ην ζώκα, ε ζρεζηαθόηεηα, 

ε θαληαζία, ε επηζπκία θηι. θαη βαζίδεηαη ζηε ζέζε επζύλεο πνπ 

mailto:?????@???.??????????????
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παίξλνπλ νη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα γηα ηηο ζέζεηο από 

ηηο νπνίεο κηινύλ. Ο θεκηληζκόο πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα είλαη ν 

θεκηληζκόο γηα όι@. Καη απηό σο έλα αλνηρηό ζύζηεκα ζθέςεο θαη 

δσήο πνπ μαλαζέηεη ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ειεπζεξία θαη 

αμηνπξέπεηα σο θνηλό πεδίν αγώλα. 

   

ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα νη ιέμεηο κε θαηαγσγή ηνλ θεκηληζκφ θαηέρνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε, δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη ιφγνο γηα «θεκηληζηηθή αηδέληα», «θεκηληζηηθφ θίλεκα», 

«θεκηληζκφ». Ζ πνιηηηθή ζέζε ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο θεκηληζκνχ φηη ην «πξνζσπηθφ 

είλαη θαη πνιηηηθφ» ηίζεηαη σο ζεκείν εθθίλεζεο ησλ πεδίσλ ελαζρφιεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. πγρξφλσο, πξνθχπηεη θαη ην πεδίν ηεο ζεσξίαο κέζα απφ ηελ 

αλαθνξά ζηελ «θξηηηθή αλάιπζε» πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γχξσ απφ ην «γπλαηθείν» θαη 

ηηο δηάθνξεο φςεηο ηηο νπνίεο απηφ παίξλεη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ. 

 Ζ πξάμε πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ «θεκηληζκνχ 

γηα φι@», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη ζην θείκελν. Ζ ιέμε «φι@»
31

 πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο θαη ζεμνπαιηθφηεηεο, 

απηέο δειαδή πνπ μεπεξλάλε ηνλ έκθπιν, βηνινγηθφ δπηζκφ «άλδξαο-γπλαίθα» θαζψο 

θαη ην ζηελφ πιαίζην ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο, έηζη φπσο απηφ νξίδεηαη κέζα απφ ηε 

ζχλαςε ζρέζεσλ απνθιεηζηηθά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαπαξαγσγή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κε ηε ρξήζε δειαδή απηνχ ηνπ γισζζηθνχ 

λεσηεξηζκνχ, ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε θαη ίρλε, ζεκάδηα ηεο 

κεηαδνκηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ θχινπ ή, αιιηψο, ηνπ ηξίηνπ θεκηληζηηθνχ θχκαηνο.
32

 

                                                 

31
 �

 χκθσλα κε ην γισζζάξη πνπ ζπλαληάκε ζηελ ηζηνζειίδα Κακέλα νπηηέλ : «@: Ζ ρξήζε 

ηνπ ζπκβφινπ “@” γίλεηαη ζηηο γιψζζεο πνπ έρνπλ έκθπιεο εθθξάζεηο (ειιεληθά, ηζπαληθά θ.ν.θ.). 

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχκε γιψζζα ρσξίο απνθιεηζκνχο ή απζαίξεηα ζπκπεξάζκαηα, πνιιέο 

θνξέο ην ζχκβνιν “@” αληηθαζηζηά ην ζεκείν εθείλν ηεο ιέμεο πνπ δίλεη ηελ έκθπιε ρξνηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πξφηαζε: Όινη νη ηξαγνπδηζηέο θαη νη ηξαγνπδίζηξηεο είλαη έμππλνη /εο θαη έρνπλ θαθίδεο 

ζα γίλεη: Όι@ νη ηξαγνπδηζη@ο είλαη έμππλ@ θαη έρνπλ θαθίδεο» 

(https://kamenasoutien.com/glossary/).

 

32
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 Κχξηεο εθπξφζσπνη ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο είλαη νη εμήο: Ρεκπέθα Γνπφθεξ (Rebecca Walker), 

Γθιφξηα Αλζαιληνχα (Gloria Anzaldúa), Σζέια αληνβάι (Chela Sandoval), Σζεξί Μνξάγα (Cherríe 

Moraga), νη ζπγγξαθείο Οληξ Λνξλη (Audre Lorde) θαη Μαμίλ Υνλγθ Κίλγθζηνλ (Maxine Hong 

Kingston) θ.ά. 

(http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%C
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 Σέηνηα ίρλε-ζεκάδηα ζπλαληάκε αξθεηά ζηα ππφ κειέηε θείκελα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά ζηηο ζεμνπαιηθφηεηεο αιιά θαη 

ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο έρεη ηέηνηα πξνέιεπζε.  

 ην θείκελν ησλ Έθ-θπιψλ δηαπηζηψλνληαη ηέηνηεο αλαθνξέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, δηαβάδνπκε: 

 

Σν παξόλ κπινγθ είλαη αθηεξσκέλν ζην θύιν, ζην ζώκα, ζηε 

ζεμνπαιηθόηεηα θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ ηα θξαηνύλ αιιειέλδεηα θαζώο 

παξνπζηάδνληαη σο θπζηθέο ζπλζήθεο, ελώ δελ απνηεινύλ παξά 

θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηηο πξνζηαγέο ηεο παηξηαξρηθήο 

ηάμεο πξαγκάησλ θαη ηεο εηεξνθαλνληθόηεηαο. Η παηξηαξρία δελ 

θαζνξίδεηαη κόλν από εμσηεξηθέο ζεζκίζεηο, νύηε πεξηνξίδεηαη ζε 

κεηξήζηκεο ζηαηηζηηθέο. Πνιύ πεξηζζόηεξν νξγαλώλεηαη κέζα ζηα 

ζώκαηά καο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά δηεπξχλεη ην πιαίζην αλαθνξάο θαη αλαδήηεζεο 

πέξαλ ηνπ θεκηληζκνχ, ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο έκθπιεο αληζφηεηαο, 

θέξλνληαο ζην πξνζθήλην δεηήκαηα φπσο ην θχιν, ην νπνίν ηίζεηαη ζε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην θαη ν κε πξνζδηνξηζκφο απηνχ αλνίγεη ηνπο ζεσξεηηθνχο 

νξίδνληεο ακθηζβεηψληαο ηνλ βηνινγηθφ δπηζκφ. Σν ζψκα θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα 

είλαη δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνλ ππξήλα ηεο ζεσξεηηθήο αλαδήηεζεο ηνπ ηξίηνπ 

θεκηληζηηθνχ θχκαηνο. Δλψ κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηελ παηξηαξρία θαη ζην φηη απηή 

«νξγαλψλεηαη ζηα ζψκαηά καο» γίλεηαη κία ζεσξεηηθή ζχδεπμε αλάκεζα ζην 

δεχηεξν θαη ην ηξίην θχκα θεκηληζκνχ. 

 Αληηζηνίρσο, ζην θείκελν ηεο νκάδαο QV παξαηεξνχκε απηή ηε ζχδεπμε 

αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο πέξα απφ ην θιαζηθφ θεκηληζηηθφ 

πεδίν ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο. ηελ θαηαιεθηηθή παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

νκάδαο QV δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά: 

 

                                                                                                                                            
E%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82:_%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%C

F%81%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1_-

_%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1).
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Κύξην δεηνύκελό καο ε έθζεζε, ε νξαηόηεηα θαη ε δεκηνπξγία ρώξνπ γηα ηελ 

έθθξαζε θάζε «δηαθνξεηηθόηεηαο». Καη κέζα ζηα έμη ρξόληα παξνπζίαο καο 

αηζζαλόκαζηε όηη ε θσλή καο έρεη αθνπζηεί θαη έρνπκε ζπκβάιεη ώζηε λα 

αλαδεηρηνύλ ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηεο επηζπκίαο, ηεο έκθπιεο 

ζπλζήθεο σο ζέκαηα πνιηηηθώλ ζρέζεσλ, δειαδή ζρέζεσλ εμνπζίαο.  

 

Ζ «νξαηφηεηα» θαη ε «δηαθνξεηηθφηεηα» πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηεθδηθήζεηο θπξίσο ηεο ΛΟΑΣΚΗ θνηλφηεηαο θαη 

είλαη δχν ιέμεηο πνπ ηηο ζπλαληάκε αξθεηά ζηα θείκελά ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε απηή ηε ζχλδεζε κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο 

ηεο ΛΟΑΣΚΗ θνηλφηεηαο. Μελ μερλάκε φηη ε νκάδα QV απηνπξνζδηνξίδεηαη σο 

νκάδα queer. Δδψ παξαηεξνχκε φηη ε ιέμε «δηαθνξεηηθφηεηα» ηίζεηαη εληφο 

εηζαγσγηθψλ ακθηζβεηψληαο ελδερνκέλσο ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία απηήο ηεο 

ιέμεο έηζη φπσο ηίζεηαη απφ ην θπξίαξρν πιαίζην. 

Ζ «ζεμνπαιηθφηεηα», ε «επηζπκία», ε «έκθπιε ζπλζήθε» αληηκεησπίδνληαη απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο εμνπζίαο, 

δίλνληαο ζε απηέο ηηο έλλνηεο ηελ πνιηηηθή ρξνηά πνπ απηφκαηα ηηο αλεβάδεη απφ ην 

επίπεδν ηεο πξνζσπηθά βησκέλεο εκπεηξίαο ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ε 

εμνπζία γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ έλα επξχηεξν πιαίζην, ηηο «ζρέζεηο εμνπζίαο». 

Ζ εμνπζία πξνζεγγίδεηαη, ζα ιέγακε, κέζα απφ ηε θνπθσηθή νπηηθή σο έλα δίθηπν 

εμνπζίαο πνπ δηαπεξλά θαη δηαηξέρεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα ηηο 

έκθπιεο ζρέζεηο. 

Καηαιεθηηθά θαη αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

απφ ηα θείκελα ησλ νκάδσλ πξνθχπηεη κία ζεκαληηθή ζπγγέλεηα κε ηηο ζεσξίεο θαη 

ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ, ζε άιιεο νκάδεο 

πεξηζζφηεξν θαη ζε άιιεο ιηγφηεξν. Σαπηνρξφλσο, φκσο, νη νκάδεο απηέο είλαη 

επεξεαζκέλεο θαη απφ ηηο κεηαδνκηζηηθέο ζεσξίεο γηα ην θχιν θαη βάδνπλ ζηνλ 

ππξήλα ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο αλαδεηήζεσλ δεηήκαηα φπσο ε άξζξσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο εμνπζίαο ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο. Παξάιιεια, ην βίσκα, ε 

πξνζσπηθά βησκέλε εκπεηξία, ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχλζεκα ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο θεκηληζκνχ φηη ην πξνζσπηθφ 

είλαη πνιηηηθφ ηίζεηαη ζην πξνζθήλην. ην πιαίζην απηφ, ηνπνζεηείηαη θαη ε έλλνηα 

ηνπ ρψξνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  
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Δληνπίδεηαη, δειαδή κία ζπλέρεηα ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ, 

ε νπνία «εκπινπηίδεηαη» απφ ηηο παξνχζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ηνπ θχινπ. Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη ν ιφγνο ησλ 

νκάδσλ αληιεί ην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν ηφζν απφ ην δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ, 

φζν θαη απφ ηε κεηαδνκηζηηθή ζεσξία. Έλλνηεο φπσο ε παηξηαξρία, ν θεκηληζκφο, 

αιιά θαη ην queer, ε επηηειεζηηθφηεηα, ε ζεψξεζε ηεο εμνπζίαο, πξνδίδνπλ, ζα 

ιέγακε, απηή ηε ζεσξεηηθή ζπγγέλεηα. Δπηπιένλ, ζηα θείκελα ησλ νκάδσλ είλαη 

δπλαηφ λα δηαπηζησζεί θαη κηα πην ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ θεκηληζκνχ, ηνπ θχινπ 

θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 

 

4.2.2 Ο δημόςιοσ χώροσ 

 

χκθσλα κε ηελ Κάξνι Πέηηκαλ (Carole Pateman) (1989: 118), «ε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο 

θαη δξάζεο ηνπ δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο». ηα θείκελα ησλ ππφ κειέηε 

νκάδσλ ζπλαληάκε αξθεηά ζπρλά ηνλ φξν «ρψξνο», γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ν 

ρψξνο απνηειεί έλα πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο, ζπδήηεζεο θαη εληέιεη ππφ δηεθδίθεζε, 

θαη φρη κία παξσρεκέλε δηάθξηζε. ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα 

δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε ησλ νκάδσλ κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα κέζα απφ ηε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ. 

ην απφζπαζκα απφ ην θείκελν εηζαγσγήο ηεο νκάδαο QV παξαηεξνχκε φηη 

ν ρψξνο δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ χπαξμε θαη ηε ζπλεχξεζε ηεο 

νκάδαο. Ζ ιέμε «ρψξνο» ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ηφζν κε 

ηε ζηελή ηνπηθή ηεο έλλνηα, φζν θαη κε ηελ επξχηεξε πνιηηηθή ηεο έλλνηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά, δηαβάδνπκε παξαθάησ: 

 

Οη ζπλειεύζεηο γίλνληαλ ηνλ πξώην ρξόλν ζε ζπίηηα, κεηά γηα 4 ρξόληα 

ζην ηέθη Μεηαλαζηώλ θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζηελ θαηάιεςε ηεο 

θαξακαγθά. Δίκαζηε κία θιεηζηή νκάδα, δειαδή δελ έρνπκε αλνηρηέο 

ζπλειεύζεηο, θαη ζπλαληηόκαζηε κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 
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Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο μεθίλεζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ «νηθεηαθφηεηαο», 

φπσο καο ππνδεηθλχεη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «ζπίηηα». Απηή ε ιέμε αλαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε ηεο εχξεζεο αζθάιεηαο θαη νηθείνπ πεξηβάιινληνο ζπλεχξεζεο. Θα ιέγακε 

φηη ε νκάδα απηή επέιεμε γηα ηνλ πξψην ρξφλν δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ηνπιάρηζηνλ 

έλα θαζεζηψο ανξαηφηεηαο απφ ηνλ δεκφζην ρψξν. Ζ ζπγθξφηεζή ηεο θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία δεζκψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη άιισλ θαίλεηαη λα πξνυπνζέηνπλ έλα 

γλψξηκν πεξηβάιινλ φπνπ νη θηλήζεηο θαη νη δξάζεηο δελ ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε. 

Ζ έμνδνο ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη ν εξρνκφο ζε έλα θαζεζηψο κεγαιχηεξεο 

νξαηφηεηαο ζπκβαίλεη έλαλ ρξφλν κεηά.  

Ζ κεηάβαζε, ε κεηαθίλεζε ηεο νκάδαο απφ ηνλ νηθηαθφ ππξήλα ζηνλ 

δεκφζην ρψξν φκσο δελ γίλεηαη ζε έλα ηπραίν κέξνο, αιιά ζε έλα κέξνο πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ρψξν ν νπνίνο κέρξη θαη 

ζήκεξα ιεηηνπξγεί θαη ζηεγάδεη εγρεηξήκαηα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

κεηαλάζηεο αιιά θαη γεληθφηεξα ηα ππνθείκελα εθείλα πνπ κε βάζε ην θπξίαξρν 

πιαίζην αμηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ/ηεο 

«άιινπ/εο».
33

 Σν ηέθη Μεηαλαζηψλ, ην νπνίν πθίζηαηαη έσο θαη ζήκεξα, ππήξμε 

θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη σο έλαο ηφπνο ζπλάληεζεο πνιηηηζκψλ. Πνιηηηθά 

ηνπνζεηείηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο θηλεκαηηθήο Αξηζηεξάο. Σν γεγνλφο ηεο 

κεηαθίλεζεο ζε έλαλ ρψξν πνπ ζηεγάδεη εγρεηξήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζηνλ ππξήλα 

ηνπο δξάζεηο γηα ηνλ/ηελ κεηαλάζηε/ξηα, ηνλ/ηελ «άιιν/ε», δείρλεη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα έρεη αλαθνξέο ζεσξεηηθέο θαη πνιηηηθέο ζε απηφ πνπ νξίδεηαη 

σο «άιιν» θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δείρλεη ηε ζπλέπεηά ηεο αλάκεζα ζην ιφγν θαη 

ζηελ πξάμε.  

Ο ρψξνο, νη ρψξνη, ινηπφλ, ηφζν κε ηελ πην ζηελή έλλνηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηφπν, φζν θαη κε ηελ επξχηεξε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε, είλαη 

δπλαηφλ λα παξαηεξήζνπκε φηη δελ είλαη ακειεηένη παξάγνληεο. Καη απηφ γηαηί 

δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηε δξάζε. Παξ’ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

επηιέγεη λα ιεηηνπξγεί κε φξνπο «θιεηζηφηεηαο» σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπδεηήζεσλ-ζπλειεχζεσλ απφ άιινπο/εο.  
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 Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ πιεξνθνξνχκαζηε φηη 

ιεηηνπξγνχλ θαη ζηεγάδνληαη δηάθνξεο νκάδεο φπσο ε ΛΟΑ (Λεζβηαθή Οκάδα Αζήλαο), ην Γίθηπν γηα 

ηα Κνηλσληθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ε πιινγηθή Κνπδίλα El Chef αιιά θαη άιιεο 

 (http://tsamadou13-15.espivblogs.net/). 
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ην απφζπαζκα αλαθέξεηαη φηη ε νκάδα είλαη «θιεηζηή», θαη ε ίδηα ην 

επεμεγεί αθφκα πεξηζζφηεξν ιέγνληαο φηη «δελ θάλνπκε αλνηρηέο ζπλειεχζεηο». Αλ 

θαη απηφ αθνχγεηαη θάπσο αληηθαηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ε έμνδνο ζηελ νξαηφηεηα 

ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζα έζεηε φξνπο «αλνηρηφηεηαο» θαη επηθνηλσλίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζε επξχηεξν πιαίζην, θαίλεηαη λα εληάζζεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

κία δηαδηθαζία θαιχηεξεο γλψζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αλαδεηήζεσλ αιιά θαη ησλ 

δηεθδηθήζεσλ. Δπηπιένλ, δείρλεη φηη ν δεκφζηνο ρψξνο δελ έρεη κφλν ηε κνξθή πνπ 

γλσξίδνπκε, αιιά είλαη δπλαηφλ ζε απηφλ λα εηζρσξήζεη θαη λα ζπλππάξρεη θαη ε 

ηδησηηθφηεηα φρη κφλν ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη κίαο ζπιινγηθφηεηαο. Καη ίζσο θαη λα 

θαηαξξίπηεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην, θαη λα ππνδεηθλχεη 

κία πεξηζζφηεξν πνιχπινθε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Απηή ε δηάζηαζε εληζρχεηαη αιιά θαη επεμεγείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπλέρεηα, φπνπ θαη δηαβάδνπκε γηα απηή ηε ζεσξεηηθή αιιά θαη θηλεκαηηθή αλάγθε 

γηα ηε «δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ πνπ δελ ππήξρε». Καη ίζσο είλαη θαη ε δεκηνπξγία 

ηνπ «θαηλνχξγηνπ» πνπ θέξλεη ηελ ακεραλία δηαρείξηζεο θαη δηάρπζεο αλνηρηά ζηνλ 

δεκφζην ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαβάδνπκε: 

 

Αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νκάδαο ήηαλ κία αλάγθε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ρώξν πνπ δελ ππήξρε. Οη νκάδεο πνπ 

αζρνινύληαλ κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηελ έκθπιε ζπλζήθε είραλ 

άιινλ πξνζαλαηνιηζκό θαη νη έλλνηεο πνπ καο γνήηεπαλ, όπσο απηέο 

ηνπ queer θαη ηεο επηηειεζηηθόηεηαο ηνπ θύινπ, δελ θπθινθνξνύζαλ κε 

ηε ζεκεξηλή έληαζε ζηνπο ρώξνπο όπνπ θηλνύκαζηαλ. Έηζη, ε νκάδα 

έθηηαμε έλαλ ρώξν ζπλάληεζεο θαη ζπλνκηιίαο ησλ πνηθίισλ 

ηαπηνηήησλ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή ιόγνπ, ρξεζηκνπνηώληαο σο άμνλα 

ην βίσκα θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώλνληαη ηα ππνθείκελα. 

 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο «λένπ ρψξνπ» πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απφ 

κία αλάγθε θαηά θχξην ιφγν ζεσξεηηθή θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δηαπίζησλε 

έλα έιιεηκκα σο πξνο απηφ ην θνκκάηη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο νκάδεο. Οη ζεσξεηηθέο 

έλλνηεο πνπ εηζάγνπλ είλαη ην queer θαη ε επηηειεζηηθφηεηα. Οη έλλνηεο απηέο είλαη ε 

αιήζεηα φηη εηζήρζεζαλ αξθεηά αξγά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ξεθίλεζαλ 

απφ ην αθαδεκατθφ επίπεδν, αιιά θαίλεηαη φηη άζθεζαλ ηδηαίηεξε γνεηεία ζηνλ 
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θηλεκαηηθφ ρψξν πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο έλλνηεο είηε ζε θείκελα είηε ζε εθδειψζεηο.
34

  

 Σν θείκελν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη απηέο νη έλλνηεο «δελ 

θπθινθνξνχζαλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ θηλνχκαζηαλ». Ζ έλλνηα ηνπ «ρψξνπ» εδψ 

παξαπέκπεη ζηνπο ηφπνπο πνιηηηθήο θαη θηλεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη απηή ε ζεσξεηηθή 

έιιεηςε θαη γηα ην επξχηεξν εγρψξην θεκηληζηηθφ θίλεκα θαη γηα ηηο πνιηηηθέο 

νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ γχξσ απφ απηφ.  

 ηε ζπλέρεηα ηνπ απνζπάζκαηνο, ε ρξήζε ηνπ πξψηνπ πιεζπληηθνχ 

πξνζψπνπ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηε ιέμε «νκάδα», πξνζδίδνληαο ζπιινγηθή δηάζηαζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αιιά θαη πξνζσπνπνηψληαο ηε. Ζ ελεξγεηηθή θσλή ηνπ 

ξήκαηνο «έθηηαμε», πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο «ρψξνπ», δείρλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα δξάζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ε νπνία δελ έκεηλε κφλν ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

θελνχ θαη δελ πεξηνξίζηεθε ζε ζηείξα θξηηηθή απέλαληη ζε απηή ηελ έιιεηςε, αιιά 

αμηνπνίεζε απηφ ην θελφ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ «ζπλάληεζεο θαη ζπλνκηιίαο 

ησλ πνηθίισλ ηαπηνηήησλ». ε απηή ηε θξάζε νη «πνηθίιεο ηαπηφηεηεο» 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγλψξηζε ελφο θαηλνχξγηνπ ηνπίνπ ζην εγρψξην ζπγθείκελν, 

ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ φρη κία αιιά αξθεηέο ηαπηφηεηεο, ζεμνπαιηθφηεηεο θαη 

θχια. ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε ππάξρεη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ «έλα» ρψξν θαη 

ζηηο «πνιιέο» ηαπηφηεηεο. Πψο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ; Ζ θνηλή ζπληζηακέλε 

εληνπίδεηαη ζην «βίσκα» θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία 

ππνδεηθλχνπλ ηε ζχλδεζε κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα, δηαηεξψληαο έηζη ηελ επαθή 

θαη ηε ζπλνκηιία κε ηελ ηζηνξία, εηζάγνληαο παξάιιεια θαηλνχξγηεο έλλνηεο ζηνλ 

δεκφζην ρψξν θαη ιφγν. 

 Μηα άιιε πξνζέγγηζε ηνπ «ρψξνπ» γίλεηαη απφ ηελ νκάδα Bra-stards. Ζ 

νκάδα απηή εθθηλεί απφ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ πιαηζίσζεο ηεο δσήο ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα λα αηηηνινγήζεη ην γεγνλφο φηη επέιεμαλ λα είλαη ακηγψο 
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 Ζ ζεσξεηηθφο πνπ εηζήγαγε απηέο ηηο έλλνηεο, φπσο φινη/εο γλσξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ζηελ Διιάδα, είλαη ε Σδνχληηζ Μπάηιεξ. Ζ κεηάθξαζε βηβιίσλ ηεο ζηα ειιεληθά, φπσο ην 

πνιχ ζεκαληηθφ βηβιίν ώκαηα κε εκαζία: Οξηνζεηήζεηο ηνπ «Φύινπ» ζην Λόγν, αιιά θαη νη 

πνιππιεζείο νκηιίεο πνπ έδσζε ζην ειιεληθφ θνηλφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Μπάηιεξ, ε νπνία ζπρλά 

έγηλε δεθηή κε επεπθεκίεο, απνηεινχλ δείγκαηα απηήο ηεο απνδνρήο θαη γνεηείαο πνπ αζθνχλ νη 

έλλνηεο ηηο νπνίεο εηζεγείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν.
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«γπλαηθεία», πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ην «ρψξν» ηεο απφ φια απηά θαη φινπο 

απηνχο πνπ ηεο ην ζηεξνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην απφζπαζκα αλαθέξεηαη: 

 

Όιεο κεγαιώζακε ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία θαη βηώλνπκε κε ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν ζεμηζκό. Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηε 

δνπιεηά, ζηηο ζπλειεύζεηο, ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, έρνπκε ελ κέξεη 

θνηλά βηώκαηα θαη εκπεηξίεο, πνπ ζπγθξνηήζεθαλ πάλσ ζε 

απνθιεηζκνύο, θαηαπηέζεηο θαη ζηεξεόηππα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ό,ηη ζεσξείηαη γπλαηθείν θύιν. Η γπλαηθεία νκάδα κάο δίλεη ηελ 

αζθάιεηα λα κηιήζνπκε γηα απηά, λα ηα επεμεξγαζηνύκε, λα ηα 

εξκελεύζνπκε θαη λα ληώζνπκε δπλαηέο λα δηεθδηθήζνπκε ην ρώξν καο. 

 

 ηε ζεκαηηθή πεξίνδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ ν «ρψξνο» 

εξκελεχεηαη κέζα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο παηξηαξρηθήο δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο. 

Καηά θάπνηνλ ηξφπν ν «ρψξνο» κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνβάιιεηαη λα είλαη 

«αλδξηθφο». ηε ζπλέρεηα, ε «παηξηαξρηθή θνηλσλία» επεμεγείηαη, ηξφπνλ ηηλά 

δηαηξείηαη ζηα κέξε ηεο. Απηά ηα κέξε, νη «ρψξνη» κέζα ζηνλ «ρψξν», είλαη ε 

«νηθνγέλεηα», ην «ζρνιείν», ε «δνπιεηά», νη «ζπλειεχζεηο», ε «θαζεκεξηλφηεηα». 

Απηά ηα πεξηβάιινληα, νη ρψξνη ελειηθίσζεο αιιά θαη δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ, πξνβάιινληαη σο ρψξνη νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ, 

αλαπαξήγαγαλ ή ζπληήξεζαλ «απνθιεηζκνχο», «θαηαπηέζεηο», «ζηεξεφηππα» 

αλαθνξηθά κε ην θχιν. Γεκηνπξγείηαη δειαδή ε αίζζεζε αζθπθηηθψλ ρψξσλ, ζηνπο 

νπνίνπο ηα ζπγθεθξηκέλα γπλαηθεία ππνθείκελα δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ην δηθφ ηνπο 

έδαθνο δξάζεο. 

 Ζ πεξηγξαθή απηή δείρλεη έλα αδηέμνδν αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 

μεπεξάζκαηνο απηνχ ηνπ ζηελνχ νξηνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ θαη απνηππψλεη ηελ 

χπαξμε κίαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο φπνπ ην θχιν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δεκηνπξγία απνθιεηζκψλ θαη δηαθξίζεσλ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο απφ ηελ νκάδα ηελ νδεγεί φρη ζηελ ππνηαγή θαη ηελ απνδνρή απηήο ηεο 

κεηαιακπαδεπφκελεο απφ γεληά ζε γεληά θνηλσληθήο «κνίξαο», αιιά ζηε δηεθδίθεζε 

ηνπ δηθνχ ηεο εδάθνπο εληφο απηψλ ησλ ρψξσλ. 

Ζ βίσζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ σζεί ηηο γπλαίθεο ζηελ αλαδήηεζε ελφο 

«αζθαινχο» ρψξνπ. Ζ έλλνηα ηεο «αζθάιεηαο» πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο 

θαζεζηψηνο θφβνπ, ην νπνίν, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, έρεη 
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απσζήζεη ηηο γπλαίθεο απφ ην ρψξν ηνπο. Ζ «γπλαηθεία» νκάδα, φκσο, φπσο 

αλαθέξεηαη, απνηειεί ην ζηαζεξφ έδαθνο, ην αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

παξάγνληα ελδπλάκσζεο γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ ρψξνπ. Πίζσ απφ ηελ αλαθνξά φηη 

απηή ε «αζθάιεηα» αλαδεηείηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ νκάδα, πθέξπεη έλαο 

ππαηληγκφο γηα ηηο αξζεληθφηεηεο θαη ηηο αξξελσπφηεηεο, νη νπνίεο θαιιηεξγνχληαη, 

αλαπαξάγνληαη θαη ζπληεξνχληαη ζηα παξαπάλσ πεξηβάιινληα, εληζρχνπλ ηε 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο θαη ζπκβάιινπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ έκθπιε 

δηάθξηζε θαη ζηελ ππνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ.  

 Ζ αλαθνξά, επίζεο, ζηε «δηεθδίθεζε» ηνπ ρψξνπ ζεκαίλεη, αθελφο, ηε κε 

θαηνρή ηνπ, θαη αθεηέξνπ, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απνπζίαο απφ απηφλ. Δπίζεο, ε 

αλαθνξά απηή εηζάγεη θαη κία δηάθξηζε αλάκεζα ζην ρψξν ησλ «άιισλ» θαη ζην 

ρψξν ην «δηθφ καο». Απηή ε αλαθνξά πξνθαλψο ππνδεηθλχεη φηη ε δηάθξηζε απηή 

είλαη κεηαμχ ηνπ ρψξνπ ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ ρψξνπ ησλ αλδξψλ. ε απηή ηε 

δηαπίζησζε, εμάιινπ, παξαπέκπεη θαη ε ιέμε «γπλαηθεία» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

νκάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα είλαη ε ρξήζε 

αξθεηψλ ξεκάησλ ζε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν. Ζ ρξήζε ησλ ξεκάησλ απηψλ 

θαλεξψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε αλαδήηεζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ε νκάδα θαζψο θαη ηελ έληνλε επηζπκία γηα λα πάξνπλ ην «ρψξν» ηνπο.  Ζ κε 

αλαθνξά ζην ππνθείκελν απφ ην νπνίν δηεθδηθείηαη πίζσ ν «ρψξνο» θαη ε γεληθή 

αλαθνξά ζηελ «παηξηαξρηθή θνηλσλία» θάλνπλ πην εκθαηηθή ηελ παξνπζία ηνπ θαη 

ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ζχκθσλα κε ηελ νκάδα ζηελ 

απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ηεο. 

 Μηα πην παξαγσγηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ «ρψξνπ», κε ηελ έλλνηα φηη 

μεθηλάεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαη γίλεηαη πην γεληθφ, ζπλαληάκε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

νκάδαο Φεκηλ@ηξα. Υαξαθηεξηζηηθά, δηαβάδνπκε ζην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Η ζπγθαηνίθεζε ζην Απηόλνκν ηέθη παξέρεη ην βαζηθό έδαθνο 

αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηκήκαηα ηνπ αληαγσληζηηθνύ 

θηλήκαηνο πνπ γηα ηελ νκάδα απνηειεί ζεκαληηθό ζεκείν γηα ηελ 

εμσζηξέθεηα, αιιεινθαηαλόεζε θαη δηάρπζε ηεο θεκηληζηηθήο 

πξόζιεςεο. 

  

Ζ αλαθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν φπνπ ζηεγάδεηαη θαη ζπλαληηέηαη ε 

νκάδα δίλεη, αθελφο, έλα ζηαζεξφ έδαθνο εθθίλεζεο, θαη αθεηέξνπ, ην 
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ηδενινγηθνπνιηηηθφ ζηίγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, πνπ είλαη ν ρψξνο ηεο 

αληηεμνπζηαζηηθήο-απηφλνκεο δξάζεο. Δπηπιένλ, ε αλαθνξά ζε απηφλ σο «βαζηθφ 

έδαθνο» δίλεη ηελ έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο. Ζ νκάδα απηή θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

ην ρψξν απηφ γηα λα επηθνηλσλήζεη ηηο απφςεηο ηεο αιιά θαη γηα λα αιιειεπηδξάζεη 

κε άιιεο νκάδεο θαη λα «δηαρχζεη», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ηε «θεκηληζηηθή 

πξφζιεςε». Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «θεκηληζηηθή» δίλεη ην ζηίγκα ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηεο. Σν νπζηαζηηθφ «δηάρπζε» πνπ ζπλνδεχεη ηε ιέμε «θεκηληζηηθή» δείρλεη φηη 

ζθνπφο φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επηθνηλσλίαο είλαη ε δηάδνζε ηεο θεκηληζηηθήο 

ζθέςεο ζην πιαηχ θνηλφ θαη φρη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζηα ζηελά πιαίζηα κίαο 

ζπιινγηθφηεηαο.  

 Σα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ζέηνπλ ην δήηεκα ηνπ «ρψξνπ» φρη απφ κία 

κνλνδηάζηαηε αληίιεςε πεξί δηάθξηζεο αλάκεζα ζην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην θαη 

αληίζηνηρα πεξί ρξήζεο απηψλ ησλ δχν απφ γπλαίθεο θαη άλδξεο. Γείρλνπλ κία πην 

πνιπδηάζηαηε πξφζιεςε απηψλ ησλ δχν θαη πεξηπιέθνπλ ηα ζαθή θαη 

πξνδηαγεγξακκέλα απφ ηνλ θπξίαξρν ιφγν φξηά ηνπο. Ακθηζβεηνχληαη δειαδή απηά 

ηα ζχλνξα, αιιά παξάιιεια ηνλίδνληαη θαη νη ήδε ππάξρνπζεο νξηνζεηήζεηο.

 Δπηπξνζζέησο επηζεκαίλνληαη θαη απηά ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

«παηξηαξρηθή θνηλσλία», ηα νπνία θαη αλαπαξάγνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ζεκειηψλνπλ 

πεξαηηέξσ ηνπο απνθιεηζκνχο ιφγσ θχινπ. Δπηπιένλ, ν «ρψξνο» εθηφο απφ ηελ 

ηνπηθή ηνπ δηάζηαζε έρεη θαη ηελ πνιηηηθή, θαη παξαηεξνχκε φηη νη νκάδεο θηλνχληαη 

ζε ρψξνπο φπνπ ζπλνκηινχλ θαη  αιιειεπηδξνχλ κε απηφ πνπ απφ ηελ θπξηαξρία 

ζεσξείηαη θαηαζηαηηθά ην «άιιν» θαη ην ζπλδηακνξθψλνπλ. 

 Δλ θαηαθιείδη, ν «ρψξνο» παξακέλεη έλα δηαθχβεπκα πάλσ ζην νπνίν 

δνκνχληαη ηζρπξέο αληηιήςεηο γηα ην πνηνο/πνηα πξέπεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαη κε ηη 

θφζηνο. Απηή ε ζπδήηεζε ηέζεθε πνιχ έληνλα ζε δχν πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηηο 

εμεηάζνπκε παξαθάησ, ζην επφκελν θνκκάηη ηεο έξεπλαο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο 

είλαη ε ππφζεζε ηεο Κσλζηαληίλαο Κνχλεβα θαη ε ππφζεζε ηεο δίσμεο ησλ 

νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ. Σα γεγνλφηα ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ζπλέβεζαλ ζηνλ δεκφζην 

ρψξν, ζε ππνθείκελα πνπ δνχζαλ ζηε δψλε ηνπ απνθεηκέλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

εμαίξεζεο, ιφγσ ηεο θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

ζέζεο ελ γέλεη. ε εθείλεο ηηο πεξηφδνπο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αθηζψλ αιιά θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ηεο έξεπλαο, ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα θαη φρη κφλν επέδεημε ηζρπξά αληαλαθιαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη απηέο ηηο έκθπιεο βίαηεο πξάμεηο πνπ ζηνλ ππξήλα ηνπο έθξπβαλ ηα 
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δνκηθά ζπζηαηηθά θαη ηηο ξίδεο ηεο παηξηαξρίαο, κνξθέο ηεο νπνίαο αλαθαίλνληαη ζε 

δηάθνξεο πεξηφδνπο θαη αλαπαξάγνληαη ζαλ ηα θεθάιηα ηεο Λεξλαίαο Ύδξαο.  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο πξνθχπηεη φηη νη νκάδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε άμνλα πνιηηηθήο ην θχιν, ηηο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα βξίζθνληαη ζε επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κε ην παξειζφλ ηνπο, 

έρνληαο ζπκβάιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε απηνχ ηνπ πξνυπάξρνληνο ηεο χπαξμήο ηνπο 

δηαιφγνπ. Παξάιιεια, ν ιφγνο ηνπο είλαη ζαθψο επεξεαζκέλνο απφ ηε ζχγρξνλε 

ζεσξεηηθή ζθέςε αλαθνξηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, θαη απηφ ηξφπνλ ηηλά 

θαλεξψλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε ηα θηλήκαηα θαη ην 

αληίζηξνθν. Δλ θαηαθιείδη, ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη ιφγνη 

γηα ην θχιν εκπινπηίδνληαη θαη βξίζθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην επίθεληξν ηεο 

ζεσξεηηθήο θαη θηλεκαηηθήο πξαθηηθήο. 

 

 

4.3 Δύο εμβληματικϊ επειςόδια  

 

4.3.1 Υπόθεςη Κωνςταντίνασ Κούνεβα 

 

ηηο 23 Γεθέκβξε 2008, ε Κσλζηαληίλα Κνχλεβα δέρηεθε δνινθνληθή επίζεζε 

ζην δξφκν, γπξίδνληαο ζην ζπίηη ηεο απφ ηελ εξγαζία ηεο. Ζ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα, 

κεηαλάζηξηα απφ ηε Βνπιγαξία, κεηέξα ελφο αλήιηθνπ παηδηνχ, ηφηε ήηαλ 

θαζαξίζηξηα θαη δνχζε θαη εξγαδφηαλ γηα αξθεηά ρξφληα ζηελ Διιάδα. (Πιένλ είλαη 

εθιεγκέλε επξσβνπιεχηξηα κε ην θφκκα ηνπ ΤΡΗΕΑ.) Ζ επίζεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε, απφ δχν άλδξεο αγλψζησλ ζηνηρείσλ ζε κία γπλαίθα, ε νπνία 

ζεσξνχληαλ πνιχ ελεξγή θαη καρεηηθή ζπλδηθαιίζηξηα, θαη ε ηδηφηεηα ηεο 

γξακκαηέσο ζην ζσκαηείν ηεο ην επηβεβαηψλεη. Ζ ρξήζε βίαο ελαληίνλ ηεο είρε δηηηφ 

ζηφρν: Ο άκεζνο ζηφρνο ήηαλ ε «θίκσζε» ηεο ίδηαο θαη ν έκκεζνο ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ελφο θαζεζηψηνο θφβνπ φρη ηφζν γηα ηελ ίδηα, φζν γηα άιιεο πνπ ζα πξνβνχλ ζε 

αλάινγεο δηεθδηθήζεηο.  

Ζ επίζεζε έγηλε κε βηηξηφιη, ην νπνίν ξίρηεθε ζην πξφζσπφ ηεο, θαη ε Κνχλεβα 

αλαγθάζηεθε λα ην θαηαπηεί, πξνθαιψληαο κεγάιεο δεκηέο ζηα εζσηεξηθά ηεο 

φξγαλα. Σν ζψκα θαη ην πξφζσπφ ηεο ππέζηεζαλ βαξχηαηεο βιάβεο. Ζ δπλαηφηεηα 
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νκηιίαο κέρξη πξφζθαηα ήηαλ αδχλαηε. Καη απηφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηαηί, ζε 

έλα ζπκβνιηθφ θαη φρη κφλν επίπεδν, γίλεηαη πξνζπάζεηα αθαίξεζεο ηεο νκηιίαο απφ 

ηα ζειπθά ππνθείκελα, είηε είλαη ζην ηδησηηθφ, είηε είλαη ζην δεκφζην πεδίν. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, θάπνηεο πνπ ζπάλε ηνπο θψδηθεο ζησπήο θαη δηεθδηθνχλ έλα 

θνκκάηη ζηνλ δηθφ ηνπο ρψξν θαη ρξφλν. Δίλαη, επίζεο, θαη κία επίζεζε ζην ζψκα 

ηνπο, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα ηε ινγηθή ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε θαη δηαησλίζηεθε ε 

παηξηαξρία, φηη, δειαδή, ηα ζψκαηα ησλ ζειπθψλ ππνθεηκέλσλ είλαη «ηδηνθηεζία» 

ησλ αξζεληθψλ άιισλ (παηεξάδσλ, ζπδχγσλ, ζπληξφθσλ, αδέξθψλ, αθεληηθψλ). 

Ζ Κνχλεβα, παξαθάκπηνληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ιερζέληνο, 

ζπλέρηδε λα κηιάεη γηα πξάγκαηα ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθζηνκηζηνχλ απφ ζειπθφ ππνθείκελν, πνπ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηεο κεηαλάζηξηαο, ζε 

ππνθείκελα πνπ δελ έπξεπε λα αθνχζνπλ. Καη ε ηηκσξία απηήο; Βηηξηφιη. ησπή. ην επίπεδν 

ηνπ άξξεηνπ ιφγνπ, βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο ήηαλ ε εγθαζίδξπζε ελφο αδηφξαηνπ 

θφβνπ πνπ αθνξά ηελ άξζξσζε ξηδνζπαζηηθήο θξηηηθήο θαηά ησλ θαζηεξσκέλσλ, θπξίαξρσλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο. Με άιια ιφγηα, επηζηξαηεχεηαη ν θφβνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ειεγθηηθά 

θαη ζαλ κεραληζκφο αζηπλφκεπζεο ηνπ πεδίνπ πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ιφγν. Θα κπνξνχζακε 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε επίζεζε ελάληηα ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα είλαη κία επίζεζε ζην 

ιφγν, ζηελ άξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ απφ ελεξγά πνιηηηθά ππνθείκελα, ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα παξακείλνπλ ζησπειά. Δπηπιένλ, ε επίζεζε ελαληίνλ ηεο απφ δχν άλδξεο ζηνλ 

δεκφζην ρψξν δείρλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν είλαη ππφ δηεθδίθεζε απφ ηα ζειπθά 

ππνθείκελα θαη φηη ηίπνηε δελ είλαη δεδνκέλν γηα απηά.  

Ο θφζκνο ησλ θηλεκάησλ δελ έκεηλε απαζήο κπξνζηά ζε απηή ηε δνινθνληθή 

ελέξγεηα. Ζ βίαηε επίζεζε ελαληίνλ ηεο Κνχλεβα μεζήθσζε έλα θχκα νξγήο θαη 

δεκηνχξγεζε έλα θίλεκα αιιειεγγχεο. Πνιιέο νκάδεο, θεκηληζηηθέο θαη κε, 

ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηνλ αγψλα ηεο Κνχλεβα θαη πάιεςαλ γηα λα γλσζηνπνηεζεί ε 

ππφζεζή ηεο. Όπσο ζα δνχκε θαη ζην πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ην Γηαδίθηπν, 

αθίζεο θαη θείκελα θπθινθφξεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη φρη κφλν, δείρλνληαο φηη 

ηέηνηα πεξηζηαηηθά, έκθπιεο βίαο, δελ κπνξνχλ λα κέλνπλ ζηε ζησπή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζπιιέρζεθαλ ηξηάληα πέληε αθίζεο 

αιιειεγγχεο ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα απφ πνιηηηθέο νκάδεο, θεκηληζηηθέο θαη κε, 

θαζψο θαη δεθαηέζζεξα θείκελα αιιειεγγχεο. Ο θαηάινγνο απηφο δελ είλαη 

εμαληιεηηθφο θαζψο έρνπλ παξέιζεη αξθεηά ρξφληα έθηνηε θαη πνιιά θείκελα νκάδσλ 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ. Παξ’ φια απηά, ν φγθνο ηνπ πιηθνχ δείρλεη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε επίζεζε δελ έκεηλε αλαπάληεηε ζε επίπεδν ιφγνπ θαη αληίδξαζεο. 
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 Σα θείκελα αιιειεγγχεο δεκνζηεχηεθαλ ακέζσο κεηά ηε δνινθνληθή επίζεζε 

ηελ νπνία δέρηεθε ε Κνχλεβα, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα κε αθνξκή ηε δηεμαγσγή 

ζπλαπιηψλ αιιειεγγχεο, ηελ παγθφζκηα εκέξα ηεο γπλαίθαο θαη ηελ παγθφζκηα 

εκέξα θαηά ηεο έκθπιεο βίαο, θαηαδεηθλχνπλ κε εκθαηηθφ ηξφπν ηελ έκθπιε αιιά 

θαη εζληθή δηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επίζεζεο. Γελ ηνπο δηαθεχγεη, δειαδή, λα 

επηζεκάλνπλ ηφζν ην γεγνλφο φηη ε επίζεζε έγηλε απφ δχν άλδξεο ζε γπλαίθα, φζν θαη 

ην γεγνλφο φηη ε Κνχλεβα ήηαλ κεηαλάζηξηα θαη εξγαδφκελε ζηελ Διιάδα. Σνλίδεηαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ηξηπιή ππφζηαζε ηεο Κνχλεβα: γπλαίθα κεηαλάζηξηα, 

εξγαδφκελε ζηελ Διιάδα θαη πψο απηή αληηκεησπίδεηαη ζην ειιεληθφ ζπγθείκελν. 

Πέξαλ ηνχησλ, ζεκαληηθή ζέζε θαηαιακβάλεη ζηα θείκελα, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη 

απφ ηνπο ηίηινπο, ε θαηαγγειία ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ πιαηζίσλαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε επίζεζε. Γίλεηαη ιφγνο γηα «εξγαζηαθφ κεζαίσλα» θαη «εξγνδνηηθή 

ηξνκνθξαηία», ελψ δελ παξαιείπεηαη λα αλαθεξζεί θαη ε αιιειεγγχε θαη ππνζηήξημε 

κε ην ζχλζεκα «Γελ είζαη κφλε». Σέινο, ηα ζπλζήκαηα αιιειεγγχεο πνπ γξάθηεθαλ 

εθείλν ην δηάζηεκα ζηελ Αζήλα, θάπνηα απφ ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, 

δείρλνπλ φηη ε πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληίλαο Κνχλεβα ζπζπείξσζε έλα επξχ θνκκάηη 

ηνπ θφζκνπ πνπ θαηάθεξε λα δεη πέξα απφ ηα ραξαγκέλα ζην ζψκα ηεο Κνχλεβα 

ζχλνξα θαη λα αλαγλσξίζεη ην δηθφ ηνπ πξφζσπν ζην πξφζσπν ηεο Κνχλεβα. 

 

 

4.3.2. Η υπόθεςη των οροθετικών γυναικών 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2012, ζηα ηέιε Απξίιε θαη ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο ηεο 6εο Μαΐνπ, 

μέζπαζε ζηελ Αζήλα έλα ζχγρξνλν θπλήγη καγηζζψλ. Σξηάληα δχν γπλαίθεο, 

νξνζεηηθέο θαη εθδηδφκελεο ή θαη φρη, θαηεγνξνχληαη φηη ζθφπηκα κεηέδηδαλ ηνλ ηφ 

ηνπ HIV ζε αλππνςίαζηνπο Έιιελεο νηθνγελεηάξρεο θαη, ραξαθηεξηδφκελεο σο 

«πγεηνλνκηθή βφκβα» απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Τγείαο Αλδξέα Λνβέξδν, νδεγνχληαη ζηε 

θπιαθή. Ο ξφινο θαη ν ιφγνο ησλ ΜΜΔ, ησλ πγεηνλνκηθψλ θνξέσλ, ησλ 

αζηπλνκηθψλ ππεπζχλσλ θαη ησλ εηζαγγειέσλ ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί γηα ηελ εμέιημε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. Ζ δηαπφκπεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ 

ζπλερίζηεθε θαζψο δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα θσηνγξαθίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γπλαηθψλ κε ην πξφζσπφ ηνπο αθάιππην πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ηπρφλ 
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Έιιελεο νηθνγελεηάξρεο πειάηεο πνπ είραλ ζπλεπξεζεί καδί ηνπο κε ζθνπφ πάληα λα 

πξνζηαηεπηεί ε ειιεληθή νηθνγέλεηα. 

Οη ελέξγεηεο απηέο απνηεινχλ ηελ θνξσλίδα πξάμεσλ πνπ είραλ μεθηλήζεη 

ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα, ην Γεθέκβξε ηνπ 2011. Σφηε ν ππνπξγφο Αλδξέαο Λνβέξδνο 

είρε ζπλδέζεη ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ AIDS κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ χπαξμε 

πνξλείαο. Αθνινχζεζε ηνλ Απξίιε ε ζχιιεςε κίαο γπλαίθαο απφ ηε Ρσζία, πνπ 

εξγαδφηαλ ζε παξάλνκν νίθν ελνρήο θαη ήηαλ θνξέαο ηνπ AIDS. ηε γπλαίθα απηή 

απνδφζεθε ε θαηεγνξία ηεο «βαξηάο ζθνπνχκελεο βιάβεο» θαη νδεγήζεθε ζηε 

θπιαθή. Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθαο, ε αζηπλνκία, έρνληαο 

θπβεξλεηηθή θάιπςε θαη εληνιέο, πξαγκαηνπνίεζε επηρείξεζε-«ζθνχπα» ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη εθείλεο ηηο εθδηδφκελεο γπλαίθεο πνπ ήηαλ 

πηζαλφλ λα είλαη θνξείο ηνπ AIDS θαη απνηεινχζαλ «απεηιή» γηα ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ην απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο ήηαλ ε ζχιιεςε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηξηάληα δχν 

γπλαηθψλ. 

Οη γπλαίθεο απηέο, κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ 

θπξίαξρν ιφγν ζηε δψλε ηνπ «άιινπ», απηνχ πνπ απεηιεί ην εζληθφ ζψκα θαη γηα 

απηφλ ην ιφγν ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηάζηαζε εμαίξεζεο. Έθηνηε, γίλακε κάξηπξεο 

κίαο γεληθεπκέλεο θαηάζηαζεο εμαίξεζεο ζην ειιεληθφ ζπγθείκελν, θπξίσο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ιεγφκελεο κεηαλαζηεπηηθήο ή πξνζθπγηθήο «θξίζεο». Γελ είλαη ηπραίν 

ην γεγνλφο φηη θάζε θνξά πνπ είλαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε θαηάζηαζε εθηάθηνπ 

αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «θξίζε», ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε λνκηκνπνηεηηθφ 

ηξφπν ζηηο δηαδηθαζίεο δηάθξηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνπο «επηζπκεηνχο νκνίνπο» θαη 

ζηνπο «αλεπηζχκεηνπο άιινπο». 

Σα αληαλαθιαζηηθά ηνπ θηλήκαηνο θαη ησλ νκάδσλ, θεκηληζηηθψλ θαη κε, αιιά 

θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δείρλνπλ 

φηη ε αιιειεγγχε αιιά θαη ε πξνάζπηζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φηαλ πξνθχπηεη 

έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, λα 

αξζξψλεηαη έλα πιήζνο αληη-ιφγσλ (απέλαληη ζηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο), ην νπνίν 

πςψλεη ηείρε απέλαληη ζηελ θξαηηθή θαη ζεζκηθή απζαηξεζία. Οη ιφγνη απηνί ζέηνπλ 

ζην επίθεληξφ ηνπο θαη ηνλίδνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, ηνπ έζλνπο θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν «θπλήγη καγηζζψλ», 

πνπ ζηνλ ππξήλα ηνπ θξχβεη έλαλ πνιηηηθφ θαηξνζθνπηζκφ ν νπνίνο δελ δηαθεχγεη 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θηλήκαηνο. 
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ην πιαίζην απηφ, ζπιιέρζεθαλ απφ ην Γηαδίθηπν ηξηάληα ελληά (39) αθίζεο 

αιιειεγγχεο ζηηο δησθφκελεο νξνζεηηθέο γπλαίθεο, δέθα (10) θείκελα αιιειεγγχεο 

απφ πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο αιιά θαη πνιηηηθέο νκάδεο, έλα ληνθηκαληέξ πνπ 

έγηλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα κία παξάζηαζε πνπ 

γξάθηεθε κε αθνξκή ηε δηαπφκπεπζε θαη δίσμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ. 

ηα θείκελα θαη ζηηο αθίζεο πνπ εθδφζεθαλ σο έλδεημε αιιειεγγχεο ζην 

δησγκφ πνπ ππέζηεζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο, θαηαδεηθλχεηαη ν κεραληζκφο πνπ 

ζηήζεθε απφ θπβεξλεηηθνχο εθπξνζψπνπο, ηελ αζηπλνκία θαη ην ΚΔΛΠΝΟ γηα ηε 

δίσμε θαη δηαπφκπεπζε απηψλ ησλ γπλαηθψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «θπλήγη καγηζζψλ» γηα λα δείμεη θαη ην κέγεζνο ηεο δίσμεο 

αιιά θαη ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο δίσμεο απηήο θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε 

εμηιαζηήξησλ ζπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Σν 

γπλαηθείν ζψκα, επίζεο, ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο θαζψο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ απφ ηνλ θπξίαξρν ιφγν ζηελ θαηεγνξία ηνπ πάζρνληνο θαη ε 

δεκηνπξγία κε απηφ ηνλ ηξφπν δσλψλ απνθιεηζκνχ θαη ζπλφξσλ εληφο ηεο θνηλσλίαο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη, ζηα θείκελα θαη ζηηο αθίζεο ν φξνο «θαηάζηαζε εμαίξεζεο», 

κία έλλνηα πνπ εηζήρζε αξρηθά απφ ηνλ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ (Walter Benjamin) 

(1983) θαη ζηε ζπλέρεηα έζεζε εθ λένπ ν Σδφξηδην Αγθάκπελ (Giorgio Agamben) 

(2007: 20). Παξαηεξνχκε, δειαδή, ν αληί-ινγνο πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηα θείκελα 

θαη ηηο αθίζεο θέξλεη ζηνλ δεκφζην ιφγν θαη ρψξν ηε ζεσξεηηθή ζθέςε πνπ κέρξη 

ηφηε ήηαλ ζα ιέγακε ηξφπνλ ηηλά «θιεηζκέλε» ζε έλα αθαδεκατθφ πιαίζην, 

απνδεηθλχνληαο γηα κία αθφκε θνξά ηελ παξαγσγηθή ζπδήηεζε πνπ ππάξρεη ζηνλ 

αθαδεκατθφ θαη ηνλ αθηηβηζηηθφ ρψξν ζηελ Διιάδα.  

 

 

υμπερϊςματα 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηδίσμε λα θαηαδείμεη ηηο δηάθνξεο 

εθθάλζεηο ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεκαηηθήο ηνπ 

θχινπ, ζην εγρψξην ζπγθείκελν, εζηηαδφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. ην πιαίζην απηφ, ε έξεπλα ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν έδεημε φηη νη ιεγφκελεο 

«ζπνπδέο θχινπ» γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε άλζεζε, εηδηθφηεξα θαηά ηελ ηξέρνπζα 
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ρξνληθή πεξίνδν. Απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη, ηφζν ζε 

επίπεδν δηδαζθαιίαο καζεκάησλ, φζν θαη ζε επίπεδν εθπφλεζεο αθαδεκατθψλ 

κειεηψλ, παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα καο επέηξεπε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή ηνπ θχινπ θαη ησλ δηάθνξσλ 

εθθάλζεψλ ηεο έρεη γηα ηα θαιά εηζρσξήζεη ζηνλ αθαδεκατθφ θνξκφ.  

Δπηπιένλ, ε θαηαγξαθή ηεο θεκηληζηηθήο θαη ΛΟΑΣΚΗ δξαζηεξηφηεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην θαη εηδηθφηεξα ζηηο δχν 

κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, δείρλεη φηη θαη 

αληηζηνίρσο ζηνλ ιεγφκελν «θηλεκαηηθφ» ρψξν παξαηεξείηαη απμεκέλε θηλεηηθφηεηα. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ-ζπδεηήζεσλ, ε έθδνζε θεηκέλσλ, θπιιαδίσλ, 

αθηζψλ, απηνθφιιεησλ, ε ζπκκεηνρή ζε θηλεηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζψκα, ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ην θχιν θαη ηελ θαηάδεημε ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ην θεκηληζηηθφ θαη ΛΟΑΣΚΗ θίλεκα είλαη παξφλ θαη ελεξγφ, θαη 

ζπλνκηιεί κε ην παξειζφλ, αιιά ζπγρξφλσο αλνίγεη ηα παξάζπξα ζην παξφλ, ζηνπο 

ιφγνπο θαη ζηε ζεσξεηηθή ζθέςε πνπ πιαηζηψλεη απηά ηα δεηήκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

θείκελα απηνπαξνπζίαζεο ησλ νκάδσλ παξαηεξήζεθε φηη ν ιφγνο ηνπο δηαηεξεί 

ζρέζεηο ζε επίπεδν ιφγνπ θαη ζθέςεο κε ην θεκηληζηηθφ παξειζφλ θαη εηδηθφηεξα κε 

ην δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία απηήο ηεο «ζπλνκηιίαο» είλαη 

ην «βίσκα» αιιά θαη ε ζέαζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ σο ελφο πεδίνπ δηεθδίθεζεο απφ 

ηα αξζεληθά ππνθείκελα. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη δεηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί ζε 

ζπδήηεζε θαηά ην δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ παξακέλνπλ αθφκε «αλνηρηά» θαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζην παξφλ, παξφιν πνπ έρνπλ παξέιζεη αξθεηά ρξφληα. Απηφ 

ελδερνκέλσο ζπκβαίλεη γηαηί, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 πνπ πξνεγήζεθε, φπσο 

ζεκεηψζεθε θαη λσξίηεξα, νη δηεθδηθήζεηο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο θηλήζεθαλ ζε 

έλαλ πην ζεζκηθφ ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα λα αηνλήζνπλ νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ 

απηά ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ αληαλαθιψληαη θαη έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Δπηπιένλ, φκσο, παξαηεξνχκε φηη κέζα απφ ηα θείκελα ησλ νκάδσλ ππάξρεη 

ζπλνκηιία θαη κε ηα ζέκαηα πνπ έζεζε ην ηξίην θχκα θεκηληζκνχ, φπσο είλαη ηα 

δεηήκαηα ηεο ηάμεο, ηεο θπιήο, ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ ιφγσ θχινπ, θπιήο ή 

ηάμεο. Δηδηθφηεξα, απηά ηα δεηήκαηα ηελ πεξίνδν ηεο ιεγφκελεο θξίζεο, νηθνλνκηθήο 

αιιά θαη θνηλσληθήο, ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο 

παξάγνληεο έκθπιεο δηάθξηζεο. Θα ηνικνχζακε, φκσο, λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην 
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θεκηληζηηθφ θαη ΛΟΑΣΚΗ θίλεκα βξίζθεηαη θαη ζε δηαξθή ζπλνκηιία κε ην 

αθαδεκατθφ πιαίζην, φπσο απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο 

αθαδεκατθήο πξνέιεπζεο, φζν θαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ-

ζπδεηήζεσλ κε αθαδεκατθνχο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ην 

θχιν, ην ζψκα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ επεθηείλεηαη θαη ζην πεδίν ησλ 

δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ δεκφζην ρψξν. ην πιαίζην απηφ, θαηά θαηξνχο δηάθνξεο 

νκάδεο έρνπλ δείμεη επαγξχπλεζε θαη γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά δίλνληαο έλα ηζρπξφ 

«παξψλ» φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ παξνχζα έξεπλα είδακε 

φηη ζηα δχν πεξηζηαηηθά έκθπιεο βίαο ην θεκηληζηηθφ θαη φρη κφλν θίλεκα ήηαλ 

παξφλ θαη δξαζηήξην, δείρλνληαο έκπξαθηε αιιειεγγχε αιιά θαη ραξάζζνληαο 

θάπνηα φξηα ζηα πεξηζψξηα άζθεζεο βίαο.  

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχεηαη φηη γηα ηελ θνηλσληθή, 

έκθπιε αιιά θαη πνιηηηθή απειεπζέξσζε έρνπλ ραξαρηεί θαη ραξάζζνληαη δηαδξνκέο 

πνπ δείρλνπλ φηη φια είλαη αλνηρηά θαη ελ δπλάκεη εθηθηά. 
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Παρϊρτημα I 

 

Καταγραφό φεμινιςτικών και ΛΟΑΣΚΙ ομϊδων ςε Αθόνα και Θεςςαλονύκη 

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ θεκηληζηηθψλ θαη ΛΟΑΣΚΗ νξγαλψζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2000 θαη κεηά, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη κία 

ζχληνκε αλαθνξά ζηα είδε ησλ νξγαλψζεσλ θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. χκθσλα 

ινηπφλ κε ην Δξγαζηήξη πνπδψλ Φχινπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ,
35

 ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εμήο θαηεγνξίεο θεκηληζηηθψλ θαη γπλαηθείσλ 

νκάδσλ κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 

  Γπλαηθεία ηκήκαηα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

  Γπλαηθεία ηκήκαηα θάπνησλ ζπλδηθάησλ, νκνζπνλδηψλ, ΓΔΔ. 

  Απηφλνκεο αιιά ειεγρφκελεο απφ θφκκαηα γπλαηθείεο νξγαλψζεηο 

κε ζηφρν ηνπο ηελ δηνρέηεπζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηφο ηνπο ζηελ 

θνηλσλία ησλ γπλαηθψλ. 

  Απηφλνκεο θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο. 

  Απηφλνκεο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο. 

  Γίθηπα γπλαηθψλ κε ζηφρνπο δξαζηεξηφηεηεο γπλαηθείσλ δηθαησκάησλ. 

  Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο γπλαηθψλ πνπ παξέρνπλ αξσγή ζε 

ζχκαηα ηξάθηθηλγθ, βίαο, κεηαλάζηξηεο. 

  Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ δελ είλαη απνθιεηζηηθά γπλαηθείεο θαη 

παξέρνπλ κεηαμχ άιισλ αξσγή ζε ζχκαηα ηξάθηθηλγθ, θησρέο θ.ιπ.  

  Γπλαηθεία ηκήκαηα ΜΚΟ ή θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, δηαθφξσλ εηδψλ. 

  Μηα γπλαηθεία Οκάδα Απηνάκπλαο. 

  Οξγαλψζεηο θαη/ή δίθηπα κεηαλαζηξηψλ. 

  Οξγάλσζε (ηνπιάρηζηνλ κία) Ρνκά γπλαηθψλ. 

  Αγξνηηθνί ή αγξνηνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί γπλαηθψλ 

                                                 

35
 �

http://www.genderpanteion.gr/gr/other/files/4190355456kinhmata%20_15-01-08.pdf
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(πεξίπνπ 500). 

 

Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 

  Ο αγψλαο ελαληίνλ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ ηξάθηθηλγθ. 

  Ο αγψλαο γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ εξγαζία θαη ελαληίνλ ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. 

  Ο αγψλαο γηα ηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηα δχν θχια. 

  Ο αγψλαο γηα ηζφηεηα ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, κε ζεηηθέο δηαθξίζεηο θαη 

πνζνζηψζεηο ζε επίζεκνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο.  

  Ο αγψλαο γηα ηελ αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ζηηο εγεζίεο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ ή θηλεκάησλ.  

  Ο αγψλαο ελαληίνλ ηνπ ζεμηζκνχ ζηα ΜΜΔ. 

  Ο αγψλαο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ληφπησλ θαη κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ. 

 Ο αγψλαο ελαληίνλ ηεο θηψρηαο θαη ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ. 

  Ο αγψλαο γηα ηελ εηξήλε, ελαληίνλ ηνπ πνιέκνπ. 

  Γηεζληζηηθή αιιειεγγχε.  

  Ο αγψλαο γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηεο νκνθπινθηιίαο. 

 

 

Αθόνα 

 

Οη θεκηληζηηθέο θαη ΛΟΑΣΚΗ νκάδεο ζηελ Αζήλα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 

1. ε απηέο πνπ είλαη ζεζκηθά θαη λνκηθά θαηνρπξσκέλεο. 

2. ε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αθηηβηζηηθφ θαη εμσζεζκηθφ επίπεδν. 

 

Ζ θαηαγξαθή καο εθθηλεί απφ ηηο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο θαη 

αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο. 

χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο θεκηληζηηθέο νκάδεο: 
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1. Γπλαηθείεο Οξγαλψζεηο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

(http://www.isotita.gr/var/uploads/gynaikeies%20organoseis/GYNAIKEIES-

ORGANOSEIS-16Jan2015.pdf) 

2. Κνηλσληθνί Φνξείο θαη Οξγαληζκνί 

(http://www.isotita.gr/index.php/docs/c122/) 

3. Γπλαηθεία Σκήκαηα Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ 

(http://www.isotita.gr/var/uploads/gynaikeies%20organoseis/GYNAIKEIA-

TMIMATA-POLITIKON-KOMMATON.pdf) 

 

ηνλ ιεγφκελν «θηλεκαηηθφ ρψξν» ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κειεηάεη ε 

έξεπλα δξαζηεξηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο νκάδεο. Δίλαη πηζαλφλ θάπνηεο νκάδεο λα κελ 

αλαθέξζεθαλ ιφγσ ηεο βξαρχβηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Ζ αλαδήηεζε ησλ νκάδσλ 

έγηλε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ιέμεηο-θιεηδηά φπσο νη αθφινπζεο: θχιν, γπλαηθείεο απηφλνκεο νκάδεο, νκάδεο γηα ην 

θχιν, έκθπιν, αληηζεμηζκφο, queer νκάδεο. Ζ αλαδήηεζε εληφπηζε νκάδεο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2000 έσο θαη ην 2016. Αθνινχζσο / ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε αξρηθά ηηο 

νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα, κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δξάζεο 

ηνπο. 

Ζ αλαθνξά πνπ αθνινπζεί δελ είλαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαζψο δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο λα νξηζηεί ε αθξηβήο εκεξνκελία εκθάληζεο 

θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο δξάζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Κάπνηεο απφ ηηο νκάδεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ελψ θάπνηεο 

άιιεο ηελ έρνπλ ηεξκαηίζεη.  

 

 

1) No woman’s land  

 

εκαληηθή ππήξμε ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο No Woman’s Land, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν αθηηβηζηηθά, φζν θαη ζην ρψξν ησλ απηφλνκσλ εθδφζεσλ, κε 

κία ζεηξά απφ ζπκκεηνρέο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο απηννξγάλσζεο θαη κπξνζνχξεο γηα 

θεκηληζηηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ απηφλνκσλ 

εθδφζεσλ. Γελ έρεη δηθή ηεο ηζηνζειίδα. 

http://www.isotita.gr/var/uploads/gynaikeies%20organoseis/GYNAIKEIES-ORGANOSEIS-16Jan2015.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/gynaikeies%20organoseis/GYNAIKEIES-ORGANOSEIS-16Jan2015.pdf
http://www.isotita.gr/index.php/docs/c122/
http://www.isotita.gr/var/uploads/gynaikeies%20organoseis/GYNAIKEIA-TMIMATA-POLITIKON-KOMMATON.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/gynaikeies%20organoseis/GYNAIKEIA-TMIMATA-POLITIKON-KOMMATON.pdf
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2) Gender Asphyxia 

(http://genderasphyxia.espivblogs.net/) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη 

ιεηηνπξγεί κε ζπλειεχζεηο αληηηεξαξρηθά θαη κε νκφθσλεο απνθάζεηο, ελψ 

δηνξγαλψλεη θαη ζεκηλαξηαθνχο θχθινπο απηνκφξθσζεο. 

 

 

3) Bra-Stards  

(http://brastards.blogspot.gr/) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ακηγψο γπλαηθεία θεκηληζηηθή νκάδα. Ζ νκάδα μεθίλεζε ηηο 

ζπλαληήζεηο ηεο ην θαινθαίξη ηνπ 2012 κε αθνξκή ηε δηαπφκπεπζε ησλ νξνζεηηθψλ 

γπλαηθψλ. Σα βηψκαηά ησλ κειψλ ηεο απνηεινχλ φρεκα θαη εξγαιείν γηα ηε 

δηεθδίθεζε θαη ηελ επαλνηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπο. Ζ νκάδα ζπλερίδεη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο έσο θαη ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνχζα έξεπλα. 

 

 

4) Φέκηλ@tre  

(https://autonomosteki.espivblogs.net/?page_id=3818) 

 

Ζ Φέκηλ@tre είλαη κία αλνηρηή ζε φια ηα θχια θαη ηηο ζεμνπαιηθφηεηεο θεκηληζηηθή 

νκάδα ηεο Αζήλαο, πνπ ζπγθξνηήζεθε κέζα απφ δηεξγαζίεο ελφο έηνπο, απφ γπλαίθεο 

κε δηάθνξεο ζεμνπαιηθφηεηεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ LGBTQI+ 

ρψξν θαη ζην ρψξν ηεο απηνλνκίαο. Σν ηξίπηπρν ην νπνίν απαζρνιεί ηελ νκάδα είλαη 

ην έκθπιν, ηαμηθφ θαη θπιεηηθφ δήηεκα σο έλα πνιιαπιφ ζχζηεκα αλαθνξάο θαη 

θαηαπηέζεσλ, αιιά θαη δπλαηνηήησλ ρεηξαθέηεζεο θαη χπαξμεο. Ζ νκάδα πθίζηαηαη 

έσο θαη ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνχζα έξεπλα. 

 

 

http://genderasphyxia.espivblogs.net/
http://brastards.blogspot.gr/
https://autonomosteki.espivblogs.net/?page_id=3818
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5) Μπεθιόλα, γπλαηθεία θεκηληζηηθή νκάδα 

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ λα 

αθνξνχλ ηελ ίδξπζή ηεο ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Σν φλνκά ηεο εληνπίζηεθε ζε έλα 

θείκελν αιιειεγγχεο ζηε κεηαλάζηξηα άλα Σαιέκπ θαζψο θαη ζηε ζπλδηνξγάλσζε 

κε ηελ νκάδα Φεκηλ@ηξα κίαο ζεηξάο εθδειψζεσλ κε ηίηιν «Ηζηνξίεο Φεκηληζκψλ: 3 

απνγεχκαηα απηνκφξθσζεο κε ηελ Άλλα Μηρνπνχινπ ζην Απηφλνκν ηέθη». 

 

 

6) Οκάδα Γπλαηθώλ ηεο Αλαξρνζπλδηθαιηζηηθήο Πξωηνβνπιίαο Ρνζηλάληε 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εκθαλίδεηαη ζην Γηαδίθηπν κε θείκελν ζπκπαξάζηαζεο θαη 

αιιειεγγχεο γηα ηε κεηαλάζηξηα άλα Σαιέκπ. Γελ ππάξρεη θάπνηα άιιε γλσζηή 

δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο πξσηνβνπιίαο. 

 

 

7) Οκάδα Φύινπ ηνπ Οκίινπ Μειέηεο Ιζηνξίαο θαη Κνηλωλίαο 

(http://omadafylou.wordpress.com/ ) 

 

Ζ Οκάδα Φχινπ ηνπ Οκίινπ Μειέηεο Ηζηνξίαο θαη Κνηλσλίαο (ΟΜΗΚ) 

δεκηνπξγήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2010. ηελ Οκάδα ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ δέθα 

λένη/εο επηζηήκνλεο/ηζζεο θαη θνηηεηέο/ηξηεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία 

αληηθεηκέλσλ, φπσο ε ηζηνξία, ε εθπαίδεπζε, νη ζπνπδέο θχινπ, ε πνιηηηθή επηζηήκε, 

ε ινγνηερλία, ε κεηάθξαζε θαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Σα κέιε ηεο είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ή είλαη κεηαπηπρηαθνί ή 

δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο/ηξηεο ζε ειιεληθά θαη επξσπατθά παλεπηζηήκηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη/εο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρνπλ 

δεκνζηεχζεη άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θχιν σο αλαιπηηθφ εξγαιείν. Παξάιιεια, 

αξθεηά απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο είλαη επίζεο ελεξγά ζηνλ ρψξν ηνπ θεκηληζκνχ θαη 

ηνπ LGBT αθηηβηζκνχ. 

http://autonomosteki.espivblogs.net/?p=4382
http://autonomosteki.espivblogs.net/?p=4382
http://autonomosteki.espivblogs.net/?p=4382
http://omadafylou.wordpress.com/
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ΛΟΑΣΚΙ Οργανώςεισ/Ομϊδεσ/Κοινότητεσ 

 

 

8) Λεζβηαθή Οκάδα Αζήλαο (ΛΟΑ) 

 (http://loa.gr) 

 

Ζ Λεζβηαθή Οκάδα Αζήλαο δεκηνπξγήζεθε ην Ννέκβξε ηνπ 2000 θαη ζπλερίδεη 

κέρξη θαη ζήκεξα ηελ θηλεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα βάζεο 

πνπ δνπιεχεη πάλσ ζηε ιεζβηαθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηε ιεζβηαθή νπηηθή ηεο 

θαζεκεξηλήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ ηα κέιε ηεο. Όπσο καο πιεξνθνξεί ε ηζηνζειίδα ηεο Λεζβηαθήο Οκάδαο 

Αζήλαο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη πνιπζρηδήο. Γηνξγαλψλεη 

εθδειψζεηο-ζπδεηήζεηο, πξνβνιέο ηαηληψλ, πάξηη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ρψξν 

ηνπ ΛΟΑΣΚΗ θηλήκαηνο. 

 

 

9)  Queertrans  

(https://queertrans.espivblogs.net/) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ queer θαη trans άηνκα. Χο ζθνπνί ηεο 

νκάδαο Queertrans νξίδνληαη απφ ηνπο/ηηο ίδηεο νη εμήο: 

«Ζ ζπκβνιή ζηε θηλεκαηηθή ζπζπείξσζε γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ καο 

(αιιά θαη ηελ αιιειεγγχε καο ζε άιιεο θαηαπηεζκέλεο νκάδεο). 

Ζ δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ, δξάζεσλ θηι πνπ ζα βνεζνχλ ηηο δηεθδηθήζεηο 

καο αιιά ή ζα αλαδεηθλχνπλ ηα δεηήκαηα ηξαλο θαη έκθπιεο γεληθφηεξα». 

 

 

10) Queer ntekapaz 

(https://queerntekapaz.wordpress.com/) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο queer. Σν πξψην θείκελφ ηεο 

αθνξνχζε ην Athens Pride 2016, νπφηε θάπνπ εθεί ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά θαη ε 

http://loa.gr/
https://queertrans.espivblogs.net/
https://queerntekapaz.wordpress.com/
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εκθάληζε ηεο νκάδαο, ε νπνία απφ ηα θείκελά ηεο θαίλεηαη λα θηλείηαη ζηνλ 

απηφλνκν, αληηεμνπζηαζηηθφ ρψξν. 

 

 

11) AMOQA Μνπζείν Σέρλεο (Athens Museum of Queer Arts) 

 

Ζ AMOQA είλαη έλα πβξηδηθφ ζεκείν ζπλάληεζεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νκάδαο ζην Facebook, κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε εξεπλεηψλ θαη 

θαιιηηερλψλ πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ζψκαηνο, ην θχιν θαη ηελ 

ηαπηφηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν κνπζείν μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ηελ άλνημε ηνπ 

2016 θαη ζηεγάδεηαη ζηνλ δηθφ ηνπ ρψξν. 

 

 

12) Φπηίλε  

(http://fytini.com/)  

 

H Φπηίλε είλαη έλα ειιελφθσλν DIY (θάλ’ ην κφλν ζνπ) label γηα ηελ παξαγσγή 

queer, performative, πεηξακαηηθήο κνπζηθήο θαη πβξηδηθψλ ερεηηθψλ κέζσλ. ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο δελ αλαθέξεηαη ην έηνο δεκηνπξγίαο ηνπο, γίλεηαη σζηφζν 

θαηαλνεηφ, απφ ηελ αλαθνξά ζε κειινληηθά projects, φηη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε παξνχζα κειέηε. 

 

 

13) Colour Youth Κνηλόηεηα LGBTQ Νέωλ Αζήλαο 

 (www.colouryouth.gr) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα LGBTQ αηφκσλ πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο 

ηζρπξήο θνηλφηεηαο λέσλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ νκάδα δεκηνπξγήζεθε ην 2011 θαη ζην πιαίζηφ ηεο δηεμάγνληαη 

εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο, θαηαγξαθέο πεξηζηαηηθψλ βίαο θαη δηαθξίζεσλ κε βάζε 

ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή/θαη ηελ ηαπηφηεηα/έθθξαζε θχινπ, παξέρνληαη 

λνκηθή ππνζηήξημε ζπκάησλ βίαο, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζπκάησλ βίαο, 

http://fytini.com/
http://www.colouryouth.gr/
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αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε ςπρνιφγν, θαη ιεηηνπξγνχλ νκάδα ςπρνδξάκαηνο, βησκαηηθή 

νκάδα κε επνπηεία ςπρνιφγνπ θαη βησκαηηθή νκάδα ππνζηήξημεο LGBTQ γπλαηθψλ. 

 

 

14) ΤΔ ωκαηείν Τπνζηήξημεο Δηεκθπιηθώλ  

(http://transs.gr/) 

 

Σν σκαηείν Τπνζηήξημεο Γηεκθπιηθψλ δεκηνπξγήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2010. Κχξηνη 

ζθνπνί ηνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ηζνλνκίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαθπιηθψλ θαη δηεκθπιηθψλ αηφκσλ, ε αλαγλψξηζε ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θχινπ, ε απνπαζνινγηθνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ, ε 

θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ πγεία, 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηε ζηέγαζε θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο γηα ιφγνπο ηαπηφηεηαο θχινπ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ δηεκθπιηθψλ αηφκσλ. 

 

 

15)  Athens Pride Φεζηηβάι Τπεξεθάλεηαο  

(http://athenspride.eu/)  

 

Μηα θνξά ην ρξφλν, ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην κήλα 

Ηνχλην, ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο, δηνξγαλψλεηαη ην Φεζηηβάι Τπεξεθάλεηαο Athens 

Pride κε ην νπνίν ε ιεζβηαθή, γθέη, ακθηζεμνπαιηθή θαη ηξαλζεμνπαιηθή θνηλφηεηα 

γηνξηάδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα καδί κε φιε ηελ Αζήλα. Ζ αξρή ηνπ Athens Pride 

ζεκαηνδνηείηαη ην 2005, αθφηνπ, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή πνιιψλ 

ειιεληθψλ ΛΟΑΣ νξγαλψζεσλ θαη ζπιιφγσλ, δηνξγαλψλεη έλα αληίζηνηρν ησλ μέλσλ 

ρσξψλ Pride, ην νπνίν ρξφλν κε ην ρξφλν εκθαλίδεη / παξνπζηάδεη / έρεη θαη 

καδηθφηεξε ζπκκεηνρή. 

 

 

16) Οκάδα «Οκνθνβία ζηελ Εθπαίδεπζε»  

(https://omofovia.wordpress.com/) 

 

http://transs.gr/
http://athenspride.eu/
https://omofovia.wordpress.com/
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 Ζ Οκάδα «Οκνθνβία ζηελ Δθπαίδεπζε» δεκηνπξγήζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 θαη 

είλαη κία πξσηνβνπιία αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί θαη ηνλ/ηελ έθεβν/ε. 

Απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο θαη παηδνςπρηάηξνπο. 

ηφρνο ηνπο είλαη λα θάλνπλ νξαηά ζην ελδνζρνιηθφ πιαίζην ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε νκφθπιν ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ έθθξαζε θχινπ λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε. 

 

 

17) LGBTQ+ νκάδα ηνπ ΣΕΙ Αζήλαο  

 

Ζ νκάδα ιεηηνπξγεί κε ηηο αξρέο ηεο ζπλδηακφξθσζεο θαη απηννξγάλσζεο, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη αλάγθεο ηεο θαιχπηνληαη κέζσ ηεο αιιειεγγχεο θαη δξάζεσλ 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

 

 

18) Outview queer film festival 

http://outview.gr/ 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι κε queer ζεκαηηθή. Γηεμάγεηαη γηα δέθα 

ζπλαπηά έηε. Σν πξφγξακκα ηνπ θεζηηβάι πεξηιακβάλεη παγθφζκηεο θαη επξσπατθέο 

πξεκηέξεο, workshop, πάλει, αθηεξψκαηα θαη θαιεζκέλνπο. 

 

 

19) What Queer Fest? 

http://whatqueerfest.espivblogs.net/ 

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2010 νξγαλψζεθε ην πξψην Queer Festival ζηελ Αζήλα, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε ζπδεηήζεηο, εθδειψζεηο θαη πξνβνιέο αλαθνξηθά κε ην θχιν θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. ε απηφ ζπλεξγάζηεθαλ πνιιέο νκάδεο θαη ζηέθηα δηαθφξσλ 

θαηαβνιψλ θαη ζηνρεχζεσλ. Ζ θαηάιεςε ηεο θαξακαγθά, ην θαηεηιεκκέλν θηήξην 

ηεο Σζακαδνχ 15 κε ην ηέθη Μεηαλαζηψλ θαη ην Απηφλνκν ηέθη είλαη νη ηξεηο 

πνιηηηθνί ρψξνη πνπ απνηέιεζαλ ηνπο ηφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ θεζηηβάι. 

http://outview.gr/
http://whatqueerfest.espivblogs.net/
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20) Trans-formers, drag-ons θαη νη αδειθέο Νηάιηνλ  

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαη ηε 

δξάζε ηεο. Τπάξρεη έλα θείκελν ην νπνίν κνηξάζηεθε απφ ηνπο/ηηο ίδηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο πάξηη ζηελ θαηάιεςε ηεο Βίιαο Ακαιίαο.
36

 Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ 

είλαη: «Σν θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη drag... ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα 

είλαη masque». 

 

 

21) ηελ Πξίδα 

(http://stinpriza.blogspot.gr/) 

 

Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ιεηηνπξγνχζε σο queer ζπιινγηθφηεηα. Πιένλ είλαη 

αλελεξγή. 

 

 

22) Losotras, Οκάδα Απνδόκεζεο Φύινπ 

 

Δπξφθεηην γηα κία νκάδα πνπ απηναπνθαινχληαλ queer. ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο 

ηεο, πξαγκαηνπνίεζε κία ζεηξά απφ εθδειψζεηο ζηνλ Διεχζεξν Κνηλσληθφ Υψξν 

Nosotros, αιιά θαη ζην δηεζλέο αληηεμνπζηαζηηθφ θεζηηβάι ηνπ πνιηηηθνχ πεξηνδηθνχ 

Βαβπισλία, Bfest. Δπίζεο, πξαγκαηνπνίεζε θχθινπο απηνκφξθσζεο. Λεηηνχξγεζε ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2009-2011. 

 

 

                                                 

36
 �

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηηο πνπδέο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ζηηο Πνιηηηθέο 

θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ θαη ππάξρεη θαη ην θείκελν πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 8/3/2008. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. ζηελ ηζηνζειίδα : 

http://www.genderpanteion.gr/gr/other/search.php?nid=718

 

http://stinpriza.blogspot.gr/
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23) ΑΣΣΕ 

 

Σν σκαηείν Αιιειεγγχεο Σξαβεζηί-Σξαλζέμνπαι ηδξχζεθε ην 2003 κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηξαβεζηί, transexual, 

νκνθπιφθηισλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη ησλ ακθηθπιφθηισλ αηφκσλ. 

πκκεηείρε ζηηο δξάζεηο ηνπ ΛΟΑΣ θηλήκαηνο, ζηα Pride, είρε ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο 

θαη ζηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν απφ ην 2009 θαη χζηεξα 

θαίλεηαη φηη αδξαλνπνηήζεθε θαη δελ πθίζηαηαη πιένλ. 

 

 

24) Homorebels 

(https://simplethoughtssimplewords.wordpress.com/tag/homorebels/).  

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα ε νπνία θαιεί, σο «Οκνεξσηηθή Αληαξζία», ζε δεκφζηα 

παξνπζία κε απηφλνκν κπινθ θαη ζε πεξηθξνχξεζε, ζην πξψην Gay Pride ζηελ 

Αζήλα, ην 2004.  

 

 

LGBT/θεκηληζηηθά πεξηνδηθά/fanzines, blogs θαη ελεκεξωηηθέο ηζηνζειίδεο 

 

1. Σν πεξηνδηθό Μιγάδα  

(https://autonomia71.wordpress.com/ii-

%CE%BC%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B4%CE%B1/%CF%80%CE%B5%

CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%BC%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B1/).  

  

Πξφθεηηαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ, γηα κία «γπλαηθεία έθδνζε ελάληηα ζηηο 

λέεο πεηζαξρήζεηο». Σν πεξηνδηθφ είλαη θαλεξά επεξεαζκέλν απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ 

ηηαιηθνχ εξγαηίζηηθνπ θεκηληζκνχ. 

 

 

2. Υάξηεο θαηαγξαθήο ζεμηζηηθήο/έκθπιεο βίαο  

(http://sexharassmap.espivblogs.net/)  

 

https://simplethoughtssimplewords.wordpress.com/tag/homorebels/
https://autonomia71.wordpress.com/ii-??????/?????????-??????/
https://autonomia71.wordpress.com/ii-??????/?????????-??????/
https://autonomia71.wordpress.com/ii-??????/?????????-??????/
https://autonomia71.wordpress.com/ii-??????/?????????-??????/
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θνπφο ηνπ ράξηε είλαη ε θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ ζεμηζηηθήο θαη έκθπιεο βίαο ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν. 

 

 

3. Φύιν πθήο  

http://www.fylosykis.gr/ 

  

Πξφθεηηαη γηα κία ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

ζεκαηηθήο ηνπ θχινπ. 

 

 

4. Σν Μωβ  

(http://tomov.gr/)  

 

Πξφθεηηαη γηα κία θαζεκεξηλή ειεθηξνληθή εθεκεξίδα-ηζηφηνπν γπλαηθείσλ 

δηθαησκάησλ θαη γπλαηθείσλ ζεκάησλ. 

 

 

5. Κακέλα νπηηέλ  

 (https://kamenasoutien.com/) 

  

Πξφθεηηαη γηα έλα blog ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη θείκελα γηα ην θεκηληζκφ. 

 

 

6. ύλζεζε 10 percent.gr  

(http://www.10percent.gr/) 

 

Σν πεξηνδηθφ 10% εθδίδεηαη απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν «χλζεζε- 

Δλεκέξσζε, Δπαηζζεηνπνίεζε, Έξεπλα γηα ην HIV/AIDS», πνπ ηδξχζεθε ην 2000. 

 

 

7. Antivirus 

 (http://avmag.gr) 

 

http://www.fylosykis.gr/
http://tomov.gr/
https://kamenasoutien.com/
http://www.10percent.gr/
http://avmag.gr/
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Σν Antivirus μεθίλεζε ην 2003 σο έλα free press πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηελ εγρψξηα 

LGBT θνηλφηεηα.  

 

 

8. Equality – LGBT Community in Greece  
 (https://equalitylgbtgreece.wordpress.com/). 

Πξφθεηηαη γηα κία ηζηνζειίδα πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα 

ηζφηεηαο αιιά θαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

 

 

9. lesbian bi mafia  

(http://lesbianbimafia.blogspot.gr/) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα blog ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη θείκελα αλαθνξηθά κε ην θχιν, ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ πγεία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο έκθπιεο δηεθδηθήζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ θαζψο θαη αθαδεκατθά θείκελα. 

 

 

10. Lesbian.gr 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα ελεκεξσηηθφ site κε εηδήζεηο, λέα θαη άξζξα γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεζβηαθή θνηλφηεηα θαη φρη κφλν. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. 

 

 

11. Θειππξέπεηα  

(http://thiliprepeia.blogspot.gr/) 

 

https://equalitylgbtgreece.wordpress.com/
http://lesbianbimafia.blogspot.gr/
http://thiliprepeia.blogspot.gr/
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Πξφθεηηαη γηα έλα κπινγθ, ην νπνίν νη ζπληάθηξηέο ηνπ ην ραξαθηεξίδνπλ σο 

«ιεχθσκα γηα Γπλαίθεο, γηα ΛΟΑΣ, γηα Πνιπζπληξνθηθφηεηα, γηα Αλνηρηέο θαη 

Διεχζεξεο ρέζεηο». Δίλαη ειεθηξνληθφ θαη έληππν «φηαλ κπνξνχλ». 

 

 

12. Femmes 

(www.femmes.gr) 

  

Πξφθεηηαη γηα έλα blog πνπ απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο πνπ αγαπνχλ άιιεο γπλαίθεο, 

ιεζβίεο, bi ή, φπσο αλαθέξεηαη, απιψο γπλαίθεο. 

 

 

13. Queers.gr 

 

Πιαηθφξκα δηθηχσζεο Διιελίδσλ transgender θαη genderqueers. 

 

 

14. QV (Queericulum Vitae )  

(http://qvzine.net/)  

 

Ζ νκάδα Queericulum Vitae, εθηφο απφ ηε δηεμαγσγή ζπλειεχζεσλ, ηε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο, εμέδηδε θαη έλα ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ κε 

ζέκαηα πνπ εζηηάδνληαλ ζην θχιν αιιά θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα. Σα θείκελα είηε 

ήηαλ πξντφλ δηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο είηε κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ θεηκέλσλ. 

Πιένλ δελ είλαη ελεξγή νκάδα. 

  

 

15. Flesh Machine 

 (http://www.fanzines.gr/flesh-machine)  

 

Σν πεξηνδηθφ Flesh Machine θπθινθφξεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2009 θαη 

αξηζκεί ζπλνιηθά έμη (6) ηεχρε. Ήηαλ έλα queer πεξηνδηθφ «γηα ην ζψκα θαη ηηο 

επηζπκεηηθέο κεραλέο», πνπ πξαγκαηεπφηαλ ηελ έλλνηα ηεο επηζπκίαο γεληθφηεξα 

κέζα απφ έλα πην ξηδνζπαζηηθφ θαη ινγνηερληθφ πξίζκα δηαλφεζεο, κία ζνβαξή 

http://www.femmes.gr/
http://qvzine.net/
http://www.fanzines.gr/flesh-machine
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πξνζπάζεηα λα εμεηάζεη ζέκαηα φπσο ε εηεξνθαλνληθφηεηα, ν θεκηληζκφο, ν 

ζαδνκαδνρηζκφο, ν εξκαθξνδηηηζκφο, ηα βαζαληζηήξηα θ.ά. 

 

 

16. Gender terrorist  

(http://genderterrorist.blogspot.gr/?zx=5b09ada49d4e2ca5) 

 

Έλα queer ηξαλο θνξίηζη –θαη ιεζβία– γξάθεη γηα ην θχιν, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

ηελ αλνρή ζηηο δηαθνξεηηθφηεηεο. Ζ ηειεπηαία αλάξηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν κπινγθ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16/6/2015. 

 

 

17. Ποσζηιά και Όλεθρος  

(http://poustia.tumblr.com/) 

 

Δπξφθεηην γηα έλα θαλδίλ πνπ θπθινθφξεζε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 έσο ην 

Μάην ηνπ 2013. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ ήηαλ πνηθίιε, απφ θσηνγξαθίεο θαη πνηήκαηα 

κέρξη θείκελα γηα ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

 

 

18. Έθ-θπιεο  

(http://www.ek-fyles.blogspot.com). 

 

Πιένλ είλαη αλελεξγφ. Δπξφθεηην γηα έλα blog πνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

«είλαη αθηεξσκέλν ζην θχιν, ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

ηα θξαηνχλ αιιειέλδεηα θαζψο παξνπζηάδνληαη σο θπζηθέο ζπλζήθεο, ελψ δελ 

απνηεινχλ παξά θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηηο πξνζηαγέο ηεο 

παηξηαξρηθήο ηάμεο πξαγκάησλ θαη ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο». 

 

 

19. Transexual Βήμα 

 

Σν πεξηνδηθφ Transexual Βήκα εθδηδφηαλ απφ ην σκαηείν Αιιειεγγχεο Σξαβεζηί-

Σξαλζέμνπαι. Σν πξψην ηεχρνο θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξην 2005, κε ζηφρν ηελ 

http://genderterrorist.blogspot.gr/?zx=5b09ada49d4e2ca5
http://poustia.tumblr.com/
http://www.ek-fyles.blogspot.com/
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ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ηξαβεζηί-ηξαλζέμνπαι θαη ηελ πξνβνιή δηάθνξσλ 

ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλφηεηά ηνπο. Σν Transexual Βήκα έρεη 

θπθινθνξήζεη ζπλνιηθά πέληε (5) ηεχρε. 

 

 

20. CITY UNCOVERED 

 

Σν CITY UNCOVERED μεθίλεζε σο κία δεθαπελζήκεξε εθεκεξίδα ην Ννέκβξην ηνπ 

2006 θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε κεληαίν πεξηνδηθφ σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 πνπ 

θπθινθφξεζε γηα ηειεπηαία θνξά. πλνιηθά εθδφζεθαλ εβδνκήληα πέληε (75) ηεχρε. 

 

 

21. Νηαλίκα 

 

Δθδνηηθή πξνζπάζεηα ηεο ιεζβηαθήο νκάδαο Αζήλαο, ε νπνία αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο ζηε κειέηε. 

 

 

22. Σαπθική Φωνή 

 

Πξφθεηηαη γηα ην ζεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ έληππν κίαο ιεζβηαθήο νκάδαο, ησλ 

απθίδσλ. Όπσο αλαθέξνπλ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπο, κε ηε απθηθή Φσλή 

πξνζπαζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ηεο γπλαηθείαο ελεκέξσζεο θαη εθηφο 

Γηαδηθηχνπ. 

  

 

Παξαθάησ ζα αθνινπζήζεη ε αλαθνξά ζε νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε απφ ην 2000 θαη κεηά, θαη αζρνινχληαη κε δεηήκαηα θχινπ θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 

Θεςςαλονύκη 
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1) Αληηζεμηζηηθή νκάδα ζην Αληηηεξαξρηθό ηέθη ζηελ Ιαηξηθή
37

 

 

Λεηηνχξγεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Πιένλ είλαη 

αλελεξγή.  

 

 

2) Terminal 119  

(www.terminal119.gr) 

 

Ζ ζπιινγηθφηεηα απηή ιεηηνχξγεζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-2013 κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθφηεηα εμέδηδε ην νκφηηηιν πεξηνδηθφ, 

ιεηηνπξγνχζε ηελ ηζηνζειίδα θαη ζπδήηεζε θαη ζπλεξγάζηεθε κε άιια άηνκα θαη 

ζπιινγηθφηεηεο, πξνσζψληαο θαη εγρεηξήκαηα απηνκφξθσζεο γχξσ απφ ηηο 

ζεκαηηθέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 

 

3) Λεζβηαθή Οκάδα Θεζζαινλίθεο.  

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα νκνθπιφθηισλ γπλαηθψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. πκκεηέρεη ζην Pride ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη δηνξγαλψλεη 

εθδειψζεηο-ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηηο ζεκαηηθέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

πξνζπαζψληαο λα θέξεη ζηελ νξαηφηεηα φια απηά ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα 

ΛΟΑΣΚΗ άηνκα. 

 

 

4) Μωβ Καθελείν 

 (https://mwvkafeneio.squat.gr/)  

 

Αλαξρηθή-αληηεμνπζηαζηηθή ζπιινγηθφηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηάιεςε 

ΤΦΑΝΔΣ. Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

                                                 

37
 �

http://mwvkafeneio.squat.gr/page/4/

 

http://www.terminal119.gr/
https://mwvkafeneio.squat.gr/
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δηάζηεκα ζηε Θεζζαινλίθε θαη αζρνιείηαη κε ηηο έκθπιεο ζρέζεηο σο ζρέζεηο 

εμνπζίαο θαη κε ην θεκηληζηηθφ, gay, lesbian, bi, queer, trans θίλεκα. 

 

 

5) Massqueerraid-Μαδηθή Αλώκαιε Επηδξνκή 

(https://massqueerraid.wordpress.com/)  

 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα πνπ ππάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2011, 

θαη ζηεγάδεηαη ζην ζηέθη Κνληξνζφι. Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ηα 

δεηήκαηα ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο αιιά θαη ηεο έκθπιεο βίαο. ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ππάξρεη πιηθφ απφ θείκελα, εθδειψζεηο θαη 

αθίζεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ. 

 

 

6) Good As You(th) Κνηλόηεηα LGBTQ Νέωλ Θεζζαινλίθεο  

(http://goodasyouth.com/about/)  

 

Ζ Good as you(th) είλαη κία νκάδα πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ γθέη, ιεζβίεο, bi, 

ηξαλο λένπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζέηεη σο ζηφρν ηεο ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θχιν, ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, ηελ έθθξαζε 

θχινπ θαη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 

7) Homophonia πιινγηθόηεηα γηα ην Pride Θεζζαινλίθεο 

(http://www.thessalonikipride.com.gr/) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπιινγηθφηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη έρεη 

σο ζηφρν «λα δψζεη θσλή ζε αλζξψπνπο πνπ αλαγθάδνληαη λα θξχβνληαη, επεηδή ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο δσή δελ γίλεηαη αλεθηή απφ ηελ θνηλσλία». 

 

 

https://massqueerraid.wordpress.com/
http://www.thessalonikipride.com.gr/
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8) ύκπξαμε γηα ην Κνηλωληθό Φύιν 

(http://www.thessdiktio.gr/index.php/portfolio/koinoniko-fillo/). 

 

Με θεξδνζθνπηθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε, ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηελ πξνβνιή ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εξσηηθφ θαη έκθπιν 

πξνζαλαηνιηζκφ ή/θαη ηε δηακφξθσζε ηεο νκνθπινθηιηθήο, δηεκθπιηθήο θαη 

κεζνθπιηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

 

9) Queerδηζηά Πνξηνθάιηα 

 

Σα Queerδηζηά Πνξηνθάιηα είλαη κία εξαζηηερληθή θαιιηηερληθή νκάδα θηηαγκέλε 

απφ λέεο θαη λένπο LGBT θαη κε, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 2014. 

 

 

Lgbt/θεμινιζηικά περιοδικά/fanzines, blogs και ενημερωηικές ιζηοζελίδες ζηη 

Θεζζαλονίκη 

 

 

1) Βιηαμίνη Ο 

 

Πξφθεηηαη γηα ην πεξηνδηθφ Βηηακίλε Οκνθπινθηιία. Ήηαλ ην πεξηνδηθφ ηεο 

χκπξαμεο Καηά ηεο Οκνθπινθνβίαο, κίαο νκάδαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κία 

πην ειεχζεξε, πην αμηνπξεπή δσή γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ακθηθπιφθηινπο 

πνιίηεο, γπλαίθεο θαη άλδξεο. Ζ έθδνζή ηνπ μεθίλεζε ην 1995, καδί κε ηελ ίδξπζε ηεο 

χκπξαμεο, θαη θπθινθνξνχζε δσξεάλ ζε φια ηα ζεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 

2004, απφ ην ηεχρνο 34 θαη κεηά, ε Βηηακίλε Ο θπθινθνξνχζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πεξηνδηθφ Antivirus, θαηά ηεο βίαο, ζε θνηλφ έληππν, σο ην 2006, νπφηε θαη 

ζηακάηεζε λα θπθινθνξεί.
38

 

 

                                                 

38
 �

 http://avmag.gr/60411/o-ellinikos-gay-tipos/

 

http://www.thessdiktio.gr/index.php/portfolio/koinoniko-fillo/
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2) Αζάλαηε ειιεληθή ιεβεληηά 

http://athanatiellinikileventia.gr/\ 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα πξνζσπηθφ blog κε queer ζεκαηηθή, πνπ θαιχπηεη δηάθνξα πεδία, 

φπσο ε ηέρλε, αιιά θαη κε πνιηηηθέο αλαθνξέο. 

 

 

3) Ebola: No Future. 100% αγνός queer αρνηηιζμός 

 

Φαλδίλ κε queer ζεκαηηθή πνπ θπθινθφξεζε ζε έληππε εθδνρή ζηε Θεζζαινλίθε ην 

θαινθαίξη ηνπ 2012 θαη ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 2016 ήηαλ δηαζέζηκo ειεθηξνληθά απφ 

ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: http://athanatiellinikileventia.gr/wp-

content/uploads/2015/10/EBOLA-2.00-web.pdf 

 

 

4) Desperately Seeking Susan 

Φαλδίλ πνπ θπθινθφξεζε ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Μάε ηνπ 2015 κε ΛΟΑΣΚΗ 

ζεκαηηθέο. Δίλαη δηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

http://athanatiellinikileventia.gr/wp-content/uploads/2015/05/desperately-seeking-

suzan.pdf 

 

 

 

Πτυχιακϋσ και Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ Φύλου/ Γυναικεύεσ πουδϋσ 

Μαθόματα Φύλου ςτο Πανεπιςτόμιο Αθηνών39 

 

                                                 

39
 �

http://thefyliscentre.uoa.gr/oi-spoydes-fyloy/ma8imata-fyloy-sto-ekpa.html

 

http://athanatiellinikileventia.gr/%5C
http://athanatiellinikileventia.gr/wp-content/uploads/2015/10/EBOLA-2.00-web.pdf
http://athanatiellinikileventia.gr/wp-content/uploads/2015/10/EBOLA-2.00-web.pdf
http://athanatiellinikileventia.gr/wp-content/uploads/2015/05/desperately-seeking-suzan.pdf
http://athanatiellinikileventia.gr/wp-content/uploads/2015/05/desperately-seeking-suzan.pdf
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ήκεξα, πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζπνπδψλ θχινπ θαη γπλαηθείσλ ζπνπδψλ ζηα 

πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παξαθάησ Σκεκάησλ:  

 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο: 

 

1. «Ζ γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα (19νο-20νο αηψλαο)». 

2. «Δηζαγσγή ζηελ έκθπιε δηάζηαζε ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ κε έκθαζε ζηελ αλζξσπνινγία ησλ θχισλ». 

3. «Έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία». 

4. «Έζλνο, εζληθηζκφο, ηαπηφηεηα θαη θχιν». 

5. «Θέαηξν γηα παηδηά θαη λένπο σο παξάγνληαο άξζεο ησλ έκθπισλ 

δηαθξίζεσλ». 

6. «Ζ έκθπιε δηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ζηε λεφηεξε Διιάδα». 

 

 Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο: 

 

1. «Φχια, πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο θαη εθπαίδεπζε». 

 

 Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: 

 

1. «Φεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε». 

 

 Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ: 

 

1. «Κνηλσληθφ Φχιν θαη Αζιεηηζκφο». 

 

 Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο: 

 

1. «Γπλαίθεο ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο». 
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 Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο: 

 

1. «Φχιν θαη Λνγνηερλία». 

2. «Ακεξηθαλίδεο πνηήηξηεο ηνπ 20νχ αηψλα». 

3. «Αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαίθαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν». 

4. «Ζ ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ πνίεζε ησλ γπλαηθψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηνπ 18νπ 

αηψλα». 

5. «Jane Austen». 

 

 Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο: 

 

1. «Ηζηνξία ηνπ θχινπ απφ ηνλ 18ν έσο ηνλ 20φ αηψλα». 

 

 Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο: 

 

1. «Λνγνηερλία θαη Φχιν». 

 

 Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ: 

 

1. «Φχιν θαη ζεμνπαιηθφηεηα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν». 

2. «αίμπεξ: Εεηήκαηα Φχινπ». 

 

 Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ: 

 

1. «Εεηήκαηα θνηλσληθνχ θχινπ ζηε ζχγρξνλε Σνπξθία». 

 

 Σκήκα Ννκηθήο: 
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1. «Ζ λνκηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν». 

2. «Σν δήηεκα ηνπ θχινπ θαη ηεο έκθπιεο δηαθνξάο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν: 

Αλζξσπνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηθαηηθψλ ζεζκίζεσλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ». 

3. «Ζ ζεζκηθή απνηχπσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θχινπ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή». 

4. «Πνηληθή θαη εγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη 

επξσπατθνχ Γηθαίνπ». 

 

 Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο: 

 

1. «Εεηήκαηα θνηλσληνινγίαο ηνπ ζψκαηνο (ΠΜ)». 

2. «Φχιν θαη ζεσξία ηεο δεκνθξαηίαο (ΠΜ)». 

 

 Σκήκα Θενινγίαο: 

 

1. «Φχιν θαη Θξεζθεία». 

2.  «Φχιν, Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή». 

 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο – Εργαςτόριο πουδών Φύλου40
 

1. «Δξγαζηήξην πνπδψλ Φχινπ». 

 

Μαζήκαηα θχινπ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην: 

 

 Σκήκα Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο: 

 

                                                 

40
 �

http://www.genderstudies-panteion.gr/?page_id=668

 

http://www.genderstudies-panteion.gr/
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1. «Φχιν θαη Απαζρφιεζε». 

2. «Φχιν θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή». 

3. «Οηθνγέλεηα θαη Οηθνγελεηαθή Πνιηηηθή». 

4. «Πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ». 

5. «ρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ». 

 

 Σκήκα Κνηλωληνινγίαο: 

 

1. «Φχιν θαη χγρξνλε Κνηλσληθή Θεσξία». 

2. «Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ θαη ηνπ έζλνπο ζηα ΜΜΔ». 

 

 Σκήκα Δηεζλώλ θαη Επξωπαϊθώλ πνπδώλ: 

 

1. «Σν θχιν ζηηο δηεζλείο ζπνπδέο». 

 

 Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο: 

 

1. «Οηθνλνκηθή ζεσξία απφ ηελ ζθνπηά ηνπ θχινπ: Γπλαίθεο, νηθνλνκηθή ζεσξία 

θαη πνιηηηθέο». 

 

 Σκήκα Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο: 

1. «Αλζξσπνινγία ηνπ Φχινπ». 

 

 Δηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ:  

 

1. «Φχιν, Κνηλσλία, Πνιηηηθή». 
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Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ41
 

 

Μαζήκαηα Φχινπ ζην ΑΠΘ
42

 

 

 Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ: 

 

1. «To Φχιν ζην Γίθαην θαη ζηελ Σέρλε». 

 

 Σκήκα Ννκηθήο: 

 

1. «Γηαθξίζεηο θαη Γίθαην». 

 

 Σκήκα Θενινγίαο: 

 

1. «Φχιν, Πνιηηηζκφο, Θξεζθεία». 

 

 Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο:  

 

1. «πνπδέο Φχινπ θαη Παηδηθή Λνγνηερλία». 

 

 Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο: 

  

1. «Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ησλ ηαπηνηήησλ θχινπ». 

2. «Φχιν θαη Παηρλίδη». 

3. «Αληηξαηζηζηηθή, αληηζεμηζηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε». 

                                                 

41
 �

http://www.pg-gender.web.auth.gr/

 

42
 �

 Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 πξνζθέξζεθαλ ζπλνιηθά είθνζη (20) καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ην θχιν ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ΑΠΘ, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Δπηηξνπή Φχινπ θαη Ηζφηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι.: 

(https://www.auth.gr/sites/default/files/mathimata_fyloy_sto_apth_2015_-16.pdf)
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4. «Μνξθέο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία». 

5. Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο πνπδέο Φχινπ». 

 

 Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

 

1. Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 2006 - 2007 ζηα Σκήκαηα 

ηνπ ΑΠΘ: 

 

α) Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη β) Φπρνινγίαο  

 

Σέινο, λα ζπκπιεξψζνπκε φηη ζην πιαίζην ηνπ ΑΠΘ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη 

ιεηηνπξγεί ε Δπηηξνπή Φχινπ θαη Ηζφηεηαο ηνπ ΑΠΘ (Ζ Δπηηξνπή Φχινπ θαη 

Ηζφηεηαο ΑΠΘ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φια ηα 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο ζην ΑΠΘ): 

 (https://www.auth.gr/committee/1073) 

 

 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο 

 

Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε ζρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ζην πιαίζην ηνπ ζέκαηνο «Φχιν θαη Υψξνο» είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. «Δηζαγσγή ζηα ζέκαηα θχινπ θαη ρψξνπ».
43

 

2. «Σφπνη θαη Οκάδεο Γπλαηθψλ».
44

 

3. «Σαπηφηεηα, Γηαθνξεηηθφηεηα, Υψξνο».
45

 

4. «Φχιν θαη Σερλνινγία».
46

 

                                                 

43
 �

http://www.arch.ntua.gr/course_instance/733

 

44
 �

http://www.arch.ntua.gr/course_instance/828

 

45
 �

http://www.arch.ntua.gr/course_instance/814

 

http://www.pg-gender.web.auth.gr/eisagogi_new.html
http://www.pg-gender.web.auth.gr/eisagogi_new.html
http://www.pg-gender.web.auth.gr/eisagogi_new.html
http://www.pg-gender.web.auth.gr/eisagogi_new.html
https://www.facebook.com/????????-?????-???-????????-???-???-1674162879471830/?fref=nf
https://www.auth.gr/committee/1073
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5. «Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο 3».
47

 

6. «Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο 4».
48

 

7. «ρεδηαζκφο Αζηηθνχ Υψξνπ».
49

 

 

 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου  

 

 Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γπλαίθεο θαη Φχια: Αλζξσπνινγηθέο & 

Ηζηνξηθέο Πξνζεγγίζεηο»
50

. 

 Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «θχιν θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» 
51

 (ην Πξφγξακκα ηειεί ππφ 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15). 

 

 

                                                                                                                                            

46
 �

http://iktinos2.arch.ntua.gr/gs/menu.aspx?page2=subjects.asp

 

47
 �

http://iktinos2.arch.ntua.gr/gs/menu.aspx?page2=subjects.asp

 

48
 �

http://iktinos2.arch.ntua.gr/gs/menu.aspx?page2=subjects.asp

 

49
 �

http://iktinos2.arch.ntua.gr/gs/menu.aspx?page2=subjects.asp

 

50
 �

http://www.sa.aegean.gr/msc/postgraduate_gender.html

 

51
 �

http://www.pse.aegean.gr/pms-gender/

 

http://www.pse.aegean.gr/pms-gender/
http://www.pse.aegean.gr/pms-gender/
http://www.pse.aegean.gr/pms-gender/
http://www.pse.aegean.gr/pms-gender/
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Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ - Διατμηματικό Πρόγραμμα πουδών για 

Θϋματα Φύλου και Ιςότητασ 

 

 Σκήκα Αλζξωπνινγίαο: 

2.  

1. «Αλζξσπνινγία ηνπ θχινπ».«Φχιν θαη Μεηαλάζηεπζε: Μνξθέο θηλεηηθφηεηαο 

θαη πνιηηηθήο ζπγθξφηεζεο ζηνλ 20φ αη.». (Γηδάρζεθε: 2005-2006 ρεηκεξηλφ.) 

3. «Αλζξσπνινγία, Φχιν θαη Τγεία» (Γηδάρζεθε: 2007-2008 εαξηλφ.) 

4. «Φχιν θαη Κηλεκαηνγξάθνο» (Γηδάρζεθε: 2009-2010 εαξηλφ.) 

 

 

 Σκήκα Ιζηνξίαο: 

1. «Φχιν, γάκνο, ζπγγέλεηα ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηνλ βπδαληηλφ θφζκν». 

2. «πγγέλεηα, γάκνο θαη ζεμνπαιηθφηεηα ζηε κεζαησληθή Γχζε». 

3. «Φχιν, νηθνγέλεηα θαη ζεμνπαιηθφηεηα ζηελ πξψηκε λεφηεξε Δπξψπε». 

4. «Σν ζψκα ζηελ πξψηκε λεφηεξε Δπξψπε: Βηψκαηα, αλαπαξαζηάζεηο θαη  

 εμνπζία». 

5. «Φχιν θαη Μεηαλάζηεπζε: Μνξθέο θηλεηηθφηεηαο θαη πνιηηηθήο ζπγθξφηεζεο  

 ζηνλ 20φ αη.». 

6.  «Φχιν θαη εξγαζία ζηε ζχγρξνλε επξσπατθή θαη ειιεληθή ηζηνξία». 

7. «Φχιν θαη πνιηηηθή ζηε ζχγρξνλε επξσπατθή θαη ειιεληθή ηζηνξία». 

8. «Γπλαίθεο θαη εμνπζία ζην Βπδάληην». 

9. «Φχιν θαη Ηζηνξία». 

10.  «Ηζηνξία ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ ζηε λεφηεξε Δπξψπε». 
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 Μεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα Ιζηνξίαο: 

 

1. «Σερλνπνιηηηζκφο: Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ». 

(Γηδάρζεθε ην έηνο 2005-2006.) 

2. «Σερλνινγία, θνηλσληθφ θχιν θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηνλ χζηεξν 20φ αη.». 

(Γηδάρζεθε: 2009-2010 ρεηκεξηλφ, 2007-2008 εαξηλφ.) 

 

 

 Παηδαγωγηθό Σκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο 

 

Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: 

 

1. «Έκθπιεο ηδενινγίεο, ηαπηφηεηεο θαη ινγνηερλία». 

 

 Παηδαγωγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο: 

 

1. «πνπδέο Φχινπ θαη Λνγνηερλίαο». 

 

 

Πανεπιςτόμιο Κρότησ  

 

 Παηδαγωγηθό Σκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο 

 

Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: 

 

1. «Έκθπιε ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο». 

 

 Μαζήκαηα ΠΜ: 

 

1. «Λνγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ». 
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 Σκήκα Κνηλωληνινγίαο: 

 

1. «Αλζξσπνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηε ζπγγέλεηα, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα θχια». 

2. «Μέζνδνη έξεπλαο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ». 

3. «Κνηλσλία θαη Γιψζζα (κεηνλφηεηεο, λένη, θχιν)». 

4. «Κνηλσληνινγία ηνπ ζψκαηνο». 

5. «Φπζηθή αλζξσπνινγία θαη θνηλσληθφ θχιν». 

6. «Φπζηθή αλζξσπνινγία σο εξγαιείν αλίρλεπζεο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ». 

7. «Οη ζρέζεηο ησλ θχισλ ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία». 

8. «Φεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα». 

9. «Κνηλσληνινγία ησλ θχισλ». 

10. «Κξάηνο θαη θεκηληζηηθφ θίλεκα». 

11. «Φχιν θαη Πνιηηηθή». 

12. «Δξγαζία θαη Γηαθξίζεηο: Έκθπιεο θαη άιιεο κνξθέο δηάθξηζεο». 

13. «Δηδηθά ζέκαηα θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Νεσηεξηθφηεηα θαη ψκα». 

14. «Ηζηνξία ηεο γπκλαζηηθήο θαη ησλ ζπνξ: Έζλνο, ηάμε, θχιν». 

15. «Δηδηθά ζέκαηα ζηελ θνηλσληνινγία ηνπ θχινπ θαη ησλ ΜΜΔ». 

16. «Έγθιεκα θαη Φχια». 

17. «Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα ηνπ θχινπ». 

18. «Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο». 

19. «ψκα, Κνηλσλία θαη Σαπηφηεηα». 

20. «Κνηλσληνινγία ηνπ Γηθαίνπ θαη θχια». 

21. «Δηδηθά ζέκαηα θπζηθήο αλζξσπνινγίαο θαη θνηλσληθφ θχιν». 

22. «Οη ζρέζεηο ησλ θχισλ ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία». 

23. «Φχιν θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή». 

24. «Φχιν θαη Κξάηνο». 
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25. «Φχιν θαη Πνιηηηθή». 

26. «Κνηλσληνινγία ηνπ θχινπ: Σν γπλαηθείν θίλεκα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα». 

27. «Φπζηθή αλζξσπνινγία θαη θνηλσληθφ θχιν». 

 

 Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

 

1. « Εεηήκαηα θχινπ ζηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα θαη ηε Βπδαληηλή Δπνρή». 

2. «Γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο (16νο-18νο αη.)». 

 

 Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλωληθώλ πνπδώλ 

 

1. «Φηινζνθία ηεο εμνπαιηθφηεηαο». 

2. «Ηζηνξία ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε». 

 

 

ΣΕΙ Αθόνασ – Προπτυχιακό Πρόγραμμα για Θϋματα Φύλου και Ιςότητασ 

(http://isotita.teiath.gr/) 

 

ηηο επηδηψμεηο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζε ζέκαηα Φχινπ θαη 

Ηζφηεηαο ζην ΣΔΗ Αζήλαο είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ κειψλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, πνπ ζα επηδηψμεη ηελ 

εηζαγσγή καζεκάησλ επηινγήο ζηα ηκήκαηα ή ηηο ζρνιέο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε 

ησλ ζπνπδαζηξηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζε ζέκαηα θχινπ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, ηελ 

Σέρλε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θ.ά. 

 

 

Ηλεκτρονικό εγκυκλοπαύδεια ΦυλοΠαιδεύα 

(http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%A4%CE%B9_%CE%B5%CE

%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%85%CE

%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B

1)  

http://www.fks.uoc.gr/greek/lessons/FB234.1_XE_2015-16.html
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/??_?????_??_???????????
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/??_?????_??_???????????
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/??_?????_??_???????????
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/??_?????_??_???????????
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Ζ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα ΦπινΠαηδεία δεκηνπξγήζεθε κε θχξην κέιεκα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ηνπ 

θνηηεηηθνχ θνηλνχ. Χο ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα, δηαζέηεη κία ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα γηα λα πξνσζήζεη απηφλ ην ζηφρν: Πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε θαη 

δπλαηφηεηα γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζηνλ εηδηθφ, φζν θαη ζηνλ κε εηδηθφ 

αλαγλψζηε· ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αλαθαιχςεη, λα ζπλδπάζεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαζέζηκν πιηθφ κε ηνλ δηθφ ηνπ, πξνζσπηθφ θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν, λα ζπγθξίλεη θείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο. Χο 

ειεθηξνληθφ εξγαιείν είλαη ζε ζέζε λα επηθαηξνπνηεί θαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην 

πιηθφ ηνπ.  

 

 

Διπλωματικϋσ Εργαςύεσ και Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ με θϋμα το φύλο και 

τη ςεξουαλικότητα 

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ (23) θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ (27) πνπ εθπνλήζεθαλ ηα ηειεπηαία δέθα  

ρξφληα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ζην 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ειεθηξνληθέο 

βηβιηνζήθεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ελψ ε αλαδήηεζε ησλ δηαηξηβψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΔΚΣ (Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο). Ζ αλαδήηεζε έγηλε 

κε ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ: θχιν, ζεμνπαιηθφηεηα. 

Πξψηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε ησλ 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

 

 

Δηπιωκαηηθέο Εξγαζίεο 
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1. Αβξακίδνπ, Μαξγαξίηα ηαχξνπ, «Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη αλάπηπμε 

ππνινγηζηηθήο ζθέςεο: ν ξφινο ηνπ θχινπ ζηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ», Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2016. 

2. Αζαλαζηάδνπ, Κπξηαθή Γεσξγίνπ, «Ο έκθπινο ιφγνο ζηελ ελδνγισζζηθή 

κεηάθξαζε ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα. Μεηαθξάδνληαο ηε Μήδεηα ηνπ 

Δπξηπίδε», Σκήκα Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2014. 

3. Ακπνπκφγιη, αιάκ-Δηξήλε (Ampoulogli, Salam-Irini ), «Γπλαίθεο ζθελνζέηεο 

ζηελ Διιάδα 1957-1990. κία πξψηε θαηαγξαθή», Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2014. 

4. Βαγησλάθε, Μαξία Γ., «Σα θεκηληζηηθά θαη ηα γπλαηθεία έληππα ζηελ Διιάδα 

(1975-2000). Θεκαηνινγία, ηδενινγηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη εθπαηδεπηηθέο 

αληαλαθιάζεηο», Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Σκήκαηνο Φηινζνθίαο-

Παηδαγσγηθήο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

2006. 

5. Βιηψξα, Νηθνιέηηα Γεκεηξίνπ, «Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ θχινπ ζηα εγρεηξίδηα 

ηηαιηθήο γιψζζαο σο μέλεο», Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2015. 

6. Γεσξγάθα, Οπξαλία, «Γηεξεπλψληαο φςεηο ηεο ηξαλο (δηεκθπιηθήο) εκπεηξίαο», 

Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2013. 

7. Κάββαινπ, ηεξγησηή Γ., «Ζ εηθφλα ηεο γπλαίθαο ηε δεθαεηία ηνπ ’60 κέζα απφ 

έληππεο δηαθεκίζεηο ησλ πεξηνδηθψλ πνηθίιεο χιεο ΔΙΚΟΝΔ θαη 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ», Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 2015. 

8. Καιιηληέξε, Υαξά Παλαγηψηε, «Εεηήκαηα θχινπ ζην δηεζλέο λνκηθφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ», Σκήκα Ννκηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, 2016.  

9. Καλαβέιε, Διηάλα, «Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο Κσλζηαληίλαο Κνχλεβα ζηνλ Σχπν: 

Φχιν, θφβνο θαη δεκφζηνο ρψξνο», Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 2009. 

10. Καξιηάκπαο, Ησάλλεο Ζιία, «Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ ζε κφληκεο εθζέζεηο 

αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ: Σα παξαδείγκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Πέιιαο», Γηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Μνπζεηνινγία, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2016. 

https://ikee.lib.auth.gr/search?f=author&p=??????%2C%20?????????%20?????????&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&ln=el
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11. Καξπαζάθε, Γεσξγία-Ησάλλα, «Ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη δίθαην», Σκήκα Γηθαίνπ, 

Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 2012. 

12. Κππαξίζζεο, Μηράιεο Γ., «Έζλνο, θχιν, ζεμνπαιηθφηεηα: Δμνπζία θαη 

αληηζηάζεηο ζηνλ ιφγν ηνπ ηχπνπ γηα ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα», Σκήκα 

Κνηλσληνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

2013. 

13. Κπξηάθνπ, Διέλε ηέξγηνπ, «Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ε 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ θαηαγσγή θαη ην 

θχιν», Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα φινπο. Φπρνπαηδαγσγηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
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φζν θαη ησλ δηδαθηνξηθψλ, γίλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ γπλαίθεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα 19 απφ ηηο 23 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνπλ εθπνλεζεί απφ γπλαίθεο θαη 

20 απφ ηηο 27 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο έρνπλ παξνκνίσο εθπνλεζεί απφ γπλαίθεο. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη πνηθίιν θαη θηλείηαη ζε θνηλσληνινγηθφ, 

αλζξσπνινγηθφ, δηθαησκαηηθφ αιιά θαη θαιιηηερληθφ επίπεδν, θαιχπηνληαο έηζη 

επξεία γθάκα ελδηαθεξφλησλ. Θέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε έκθπιν ραξαθηήξα, 

φπσο ε ππφζεζε ησλ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ αιιά θαη ε πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληίλαο 

Κνχλεβα, απαζρνινχλ ηνπο/ηηο εξεπλεηέο/ξηεο. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηα ινγνηερληθά 

θείκελα αιιά θαη ε θνηλσληθνπνιηηηθή ηεο ζέζε απνηεινχλ δεηήκαηα απφ ηα νπνία 

πξνζεγγίδεηαη ε ζεκαηηθή ηνπ θχινπ. Δπίζεο, ε ζεμνπαιηθφηεηα κέζα απφ εξγαζίεο 

γηα ην queer θαη ηελ ηξαλο ηαπηφηεηα απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο ησλ εξγαζηψλ.  

Σν γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ εθπνλεί εξγαζίεο θαη έξεπλεο 

ηέηνησλ ζεκαηηθψλ είλαη κεγάινο δείρλεη φηη ηα δεηήκαηα απηά αθνξνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γπλαίθεο απφ φζν ηνπο άλδξεο. Σν γεγνλφο, σζηφζν, φηη θαη 

άλδξεο εθπνλνχλ εξγαζίεο ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν κε ζέκαηα πνπ 

θηλνχληαη γχξσ απφ ην θχιν δείρλεη φηη αξρίδεη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, ζπλαληήζακε θαη κεγάιν αξηζκφ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ή θαη εξγαζίεο 

ζε καζήκαηα, νη νπνίεο θηλνχληαη ζε αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο. 

ε αθαδεκατθφ επίπεδν, ινηπφλ, παξαηεξνχκε φηη έρεη θαιιηεξγεζεί γφληκν 

έδαθνο γηα ηελ πξνζέγγηζε, ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ 

δεηεκάησλ. Σν γεγνλφο φηη επηιέγνληαη ζέκαηα κε θνηλσληθφ αιιά θαη πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα γηα επεμεξγαζία δείρλεη φηη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα βξίζθεηαη ζε ζρέζε, 

επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεδίν. 
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Παρϊρτημα ΙΙ 

 

 

Κεύμενα αλληλεγγύησ ςτην Κ. Κούνεβα 

 

1.  «ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΖΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΚΟΤΝΔΒΑ. ΟΥΗ ΣΟΝ 

ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΜΔΑΗΧΝΑ», 29/12/2008, ΦΔΜΗΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΘΖΝΑ, ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΟΡΔΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ (ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ, 

Γίθηπν Γπλαηθψλ εξξψλ), Γπλαηθεία Οκάδα ΟΚΓΔ πάξηαθνο, Γπλαηθεία 

Οκάδα Απηνάκπλαο, Be Positive, εζεινληηζκφο γηα ζέκαηα θχινπ, ηζφηεηαο 

θαη δηαθξίζεσλ, Φεκηληζηηθφ Γίθηπν, ΟΜΑΓΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Γίθηπν Γπλαηθψλ Πάηξαο, Γίθηπν Γπλαηθψλ ΤΡΗΕΑ 

Πάηξαο, Κίλεζε Τπεξάζπηζεο Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηξηψλ/ησλ, Γίθηπν 

Γπλαηθψλ ΤΡΗΕΑ, Έλσζε Αθξηθαλψλ Γπλαηθψλ 

(https://antiracistes.wordpress.com/2008/12/30/%CE%B1%CE%BB%CE%BB
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%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%

84%CE%AF%CE%BD%CE%B1-

%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1/). 

2. «Όρη ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ – Γελ ζσπαίλσ!», Φεκηληζηηθή Πξσηνβνπιία, 

25/9/2009 

(https://feministikiprotovoulia.wordpress.com/%CE%B4%CF%81%CE%AC%

CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/). 

3. «Ζ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα δελ είλαη κφλε», 30/12/2008 

(http://www.diktio.org/). 

4.  «Καηαγγέιινπκε ηελ δνινθνληθή επίζεζε ελάληηα ζηελ Κσλζηαληίλα 

Κνχλεβα, Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ Καζαξηζηξηψλ», Παλαηηηθή 

Έλσζε Καζαξηζηξηψλ θαη Οηθηαθνχ Πξνζσπηθνχ, Αλαθνίλσζε / Γειηίν Σχπνπ, 

25/12/2008 

 (http://pekop.formyjob.net/). 

5. «Μηα ηζηνξία εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο», 19/01/2009, Καηάιεςε Anti-Info 

Cafe 

http://www.diktio.org/
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(https://athens.indymedia.org/post/974285/). 

6. «Mηα εθπνκπή αθηεξσκέλε ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα», 1431AM 

 (www.1431am.org). 

7. «Ζ εμέγεξζε απέλαληη ζηνλ ηξφκν», 19/01/2009, Πξνθήξπμε πνπ κνηξάζηεθε 

ζηε πνξεία αιιειεγγχεο ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα ζηηο 9/1/2009 ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο 

(https://athens.indymedia.org/post/973776/). 

8. «Ζ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα δελ είλαη κφλε», 18/01/2009, Αλνηρηή πλέιεπζε 

Πεξηζηεξίνπ  

(sdromouperisteriou.blogspot.com). 

9. Κείκελν Καηάιεςεο ΖΑΠ, 27/12/2008, 

(https://athens.indymedia.org/post/956845/) 

10. «2ήκεξν αιιειεγγχεο ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα», 23-24/05/2009, Λατθή 

πλέιεπζε Καηνίθσλ Πεηξαιψλσλ-Θεζείνπ-Κνπθαθίνπ 

(http://2.bp.blogspot.com/_aKhPb24Oqro/Sg7AgQaISrI/AAAAAAAAAzQ/3QX

R5zUjj54/s1600-h/ekdilosilaikisineleusi.jpg). 

11. «Απφ ηνλ Αιέμε ζηελ Κσλζηαληίλα, πφιεκν ζηνλ πφιεκν ησλ αθεληηθψλ…», 

ηέθη Αληίπλνηα, 23/02/2009 

(https://stekiantipnoia.squat.gr/category/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%

83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1-

%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1/). 

12. «ηα κάηηα βηηξηφιη θαη ζθαίξεο ζην ςαρλφ, ηνλ πφιεκν ηνλ δνχκε θάζε κέξα 

εδψ», 28/01/2010, πλέιεπζε Αιιειεγγχεο ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα 

(https://brosoura.wordpress.com/). 

13. «Αιιειεγγχε ζηε κεηαλάζηξηα, ζπλδηθαιίζηξηα Κσλζηαληίλα Κνχλεβα», 

30/12/2008, Καηάιεςε Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο  

(http://apoleia.blogspot.gr/2008/12/blog-post_30.html). 
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14. «Δίκαζηε νξγηζκέλεο Αιιειεγγχε ζηε Κσλζηαληίλα Κνχλεβα», Φάκπξηθα 

Τθαλέη, 8/1/2009 

(http://www.yfanet.net/content/view/%CE%95%CE%AF%CE%BC%CE%B1
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1.  Γειηίν Σχπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, 2/5/2012 

(https://diokomenesorothetikes.wordpress.com/2012/10/17/%ce%b4%ce%b5
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%ce%b1%cf%82/). 

2. Πξσηνβνπιία Αιιειεγγχεο Γησθφκελσλ Οξνζεηηθψλ Γπλαηθψλ, 31/5/2012 

(https://diokomenesorothetikes.wordpress.com/2012/10/16/%ce%b1%ce%bc

%ce%b5%cf%83%ce%b7-
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3. ΟΚΓΔ πάξηαθνο, 7/6/2012 
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4. Αλνηρηή πλέιεπζε Εσγξάθνπ, 19/6/2012 
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5. πλέιεπζε ελάληηα ζην θαζεζηψο εμαίξεζεο, Ηνχιεο 2012 

(http://kenosfakelos.blogspot.gr/2012/07/video.html). 

6. Gender Asphyxia , Μάεο 2012 

(http://genderasphyxia.espivblogs.net/files/2014/07/allhleggyh_stis_diwkomen
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8. «Κείκελν γηα ηηο ζπιιήςεηο, ηηο πξνθπιαθίζεηο θαη ηε δηαπφκπεπζε 

νξνζεηηθψλ ηεξφδνπισλ», Μάεο 2012, Καηάιεςε ηληάιν, Μάεο 2012 

(https://sinialo.espiv.net/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%C

E%BF-
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BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%

B9%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1/). 

9. «Γηα ην ζχγρξνλν θπλήγη καγηζζψλ», ΜΑΤΡΗ ΗΜΑΙΑ, Αλαξρηθφ Γειηίν 

Αληηπιεξνθφξεζεο θαη Γξάζεο, Νν. 63, Ηνχλεο 2012 

(http://squathost.com/a_deltio/gr/d63_mag.htm) 

10. Δξείπηα (Ruins) – Οξνζεηηθέο Γπλαίθεο. Σν ρξνληθό κίαο δηαπόκπεπζεο, 

ληνθηκαληέξ ηεο Εσήο Μαπξνπδή.  

11.  Kiska: Μία ζεαηξηθή παξάζηαζε γηα ην πνχ κπνξεί λα θηάζεη ηνλ άλζξσπν ε 

εμνπζία. 
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Κεύμενα Ομϊδων που εξετϊςτηκαν  

 

 

1. ΜΩΒ ΚΑΦΔΝΔΙΟ (HTTPS://MWVKAFENEIO.SQUAT.GR/ABOUT/) 

 

Γηα ηηο έκθπιεο ζρέζεηο σο ζρέζεηο εμνπζίαο, γηα ην θεκηληζηηθφ, gay, lesbian, bi, queer, trans θίλεκα. 

Ξεθηλάκε απφ ηηο δσέο καο, κνηξαδφκαζηε ηηο εκπεηξίεο καο, ζπιινγηθνπνηνχκε ηηο αξλήζεηο καο, 

αλαδεηάκε ηηο απειεπζεξσηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο ζηηγκέο αλαηξνπήο ηεο έκθπιεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

2. GENDER ASPHYXIA (HTTP://GENDERASPHYXIA.ESPIVBLOGS.NET/ABOUT/) 

 

Η Gender Asphyxia είκαζηε κία νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ παηξηαξρηθή θαη εηεξνθαλνληθή ζπλζήθε ζηελ νπνία δνύκε. Αλαδεηνύκε ηα 

ζεκεία πνπ νη εμνπζίεο δηαπιέθνληαη κε βάζε ην θύιν, ην έζλνο θαη ηε ζεμνπαιηθόηεηα, ελάληηα ζηα 

πξνλόκηα θαη ζηνπο απνθιεηζκνύο πνπ απηέο δεκηνπξγνύλ θαη ζπληεξνύλ. 

Κάλνπκε ζπλειεύζεηο αληηηεξαξρηθά κε νκόθσλεο απνθάζεηο θαη κε εξγαιείν ηελ απηνκόξθσζε. Τν 

πιηθό πνπ ζα βξείηε εδώ είλαη απόξξνηα θάπνησλ ζηηγκώλ πνπ ε απηνκόξθσζε δελ ήηαλ αξθεηή. 

 

 

3. BRA-STARDS- ΦΔΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΔΙΑ ΟΜΑΓΑ (HTTP://BRASTARDS.BLOGSPOT.GR/) 

 

Οη BRA-STARDS είλαη κία θεκηληζηηθή γπλαηθεία νκάδα. Σηόρνο καο είλαη λα θαηαλνήζνπκε 

ζπιινγηθά ηηο εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ παηξηαξρία θαη λα επεμεξγαζηνύκε πνιηηηθά ηα 

βηώκαηά καο. 

Όιεο κεγαιώζακε ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία θαη βηώλνπκε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν 

ζεμηζκό. Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηε δνπιεηά, ζηηο ζπλειεύζεηο, ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

καο, έρνπκε ελ κέξεη θνηλά βηώκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ πάλσ ζε απνθιεηζκνύο, 

θαηαπηέζεηο θαη ζηεξεόηππα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ό,ηη ζεσξείηαη γπλαηθείν θύιν. Η γπλαηθεία 

νκάδα κάο δίλεη ηελ αζθάιεηα λα κηιήζνπκε γηα απηά, λα ηα επεμεξγαζηνύκε, λα ηα εξκελεύζνπκε θαη 

λα ληώζνπκε δπλαηέο λα δηεθδηθήζνπκε ην ρώξν καο. 

Τν βίσκα απνηειεί ζεκείν εθθίλεζεο γηα καο θαη πνιύηηκν εξγαιείν. Μέζα από ηελ νκαδηθή 

ζπδήηεζε γηα ηα βηώκαηά καο ληώζνπκε λα παίξλνπκε πίζσ ιηγάθη από ην ρώξν πνπ ζηεξεζήθακε, 

ληώζνπκε ελδπλακσκέλεο θαη, κε ην λα επεμεξγαδόκαζηε απηέο ηηο εκπεηξίεο αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, 

θηάλνπκε ζε πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην εδώ θαη ην ηώξα. 

 

 

4. Femin@tre (https://autonomosteki.espivblogs.net/?page_id=3818) 

 

https://mwvkafeneio.squat.gr/about/
http://genderasphyxia.espivblogs.net/about/
http://brastards.blogspot.gr/
https://autonomosteki.espivblogs.net/?page_id=3818
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Η Φέκηλ@ tre είλαη κία αλνηρηή ζε όια ηα θύια θαη ηηο ζεμνπαιηθόηεηεο θεκηληζηηθή νκάδα ηεο 

Αζήλαο, πνπ θηηάρηεθε κέζα από δηεξγαζίεο ελόο έηνπο, από γπλαίθεο κε δηάθνξεο ζεμνπαιηθόηεηεο, 

πνπ πνιιέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ LGBTQI+ ρώξν θαη ζηνλ ρώξν ηεο απηνλνκίαο. Τν ηξίπηπρν ην νπνίν 

απαζρνιεί ηελ νκάδα είλαη ην έκθπιν, ηαμηθό θαη θπιεηηθό δήηεκα σο έλα πνιιαπιό ζύζηεκα 

αλαθνξάο θαη θαηαπηέζεσλ, αιιά θαη δπλαηνηήησλ ρεηξαθέηεζεο θαη ύπαξμεο. Οη δηεξγαζίεο γίλνληαη 

ηόζν κέζα από ηηο αλαιύζεηο ηεο θεκηληζηηθήο πνιηηηθήο ζεσξίαο, όζν θαη κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηεο 

νκάδαο ζηνπο θηλεκαηηθνύο αγώλεο ηνπ θεκηληζκνύ θαη ηνπ αληαγσληζηηθνύ θηλήκαηνο. 

Η αληίιεςε όηη ε ηάμε απνηέιεζε θαη απνηειεί αθόκα ηε κόλε κνξθή θνηλσληθνύ 

δηαρσξηζκνύ θαη ην βαζηθό, θξίζηκν θαη κνλνπσιηαθό εξγαιείν αλάιπζεο ησλ θαπηηαιηζηηθώλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο, άξα θαη ησλ αγώλσλ ελάληηα ζε απηόλ, απνδείρηεθε όρη απιώο κνλνδηάζηαηε θαη 

απνθιεηζηηθή αληίιεςε, αιιά βαζηά παηξηαξρηθή θαη θηκσηηθή γηα όια όζα ζέηεη ζην πεξηζώξην ηεο 

Ιζηνξίαο ν θαπηηαιηζκόο, αιιά θαη ε νξζόδνμε καξμηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνινύζεζε παξαδνζηαθά 

κεγάιν θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο. Η θαηαλόεζε όισλ ησλ δηαθξίζεσλ θαη θαηαπηέζεσλ, ηόζν από ηελ 

πιεπξά ηνπ θπιεηηθνύ δεηήκαηνο, όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ έκθπινπ δεηήκαηνο, θαζώο θαη από ηελ 

πιεπξά πνιιώλ άιισλ ηαπηνηήησλ (ζεμνπαιηθόηεηαο, ζξεζθείαο, ειηθίαο, αξηηκέιεηαο θηι.), είλαη κία 

ππόζεζε ζπλνιηθνύ αγώλα πνπ απαηηεί ηελ επαλαηνπνζέηεζε όισλ καο απέλαληη ζηε ζεσξία θαη ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή, γηα θάζε κνξθή αγώλα. 

Ο αγώλαο ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκό δελ κπνξεί, ζήκεξα πιένλ, λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο 

απξνζδηόξηζηνο, γεληθόο ηαμηθόο αγώλαο, μέρσξνο από ηνλ εληνπηζκέλν αγώλα ησλ θαηαπηεζκέλσλ, 

καύξσλ, ζθνπξόρξσκσλ, αλαηνιηθώλ, γπλαηθώλ, κεηαλαζηώλ θαη κεηαλαζηξηώλ, γθέη θαη ιεζβηώλ, 

trans αηόκσλ, κε αξηηκειώλ θηι. Η θνηλσληθή αλαπαξαγσγή σο θξπθή θαη απιήξσηε εξγαζία, κε ηνλ 

έκθπιν πξνζδηνξηζκό πνπ παίξλεη σο γπλαηθεία, αλαπηύζζεηαη σο κία παηξηαξρηθή δηαηαμηθή 

πιαηθόξκα, ε νπνία απνηειεί έλα από ηα πεδία πάλσ ζηα νπνία εδξάδνληαη νη θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο 

παξαγσγήο πνπ θαη απηέο νξγαλώλνληαη έκθπια. 

Απηή ε ζπλζήθε ζπλαληά ηηο δηάθνξεο ζπιινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ηηο ρσξνηαμηθέο 

κεηαηνπίζεηο ηνπο, όπσο ησλ θπιώλ, ησλ κεηαλαζηώλ, ησλ εξγαηηθώλ ζηξσκάησλ πνπ αιιάδνπλ, 

εηδηθά κέζα ζην ζεκεξηλό θαζεζηώο ηεο θξίζεο, ζε κία κε κνλνζήκαληε θαη κε γξακκηθή εμίζσζε. 

Η Φέκηλ@ tre επεμεξγάδεηαη θαη αληηκεησπίδεη όια απηά δηεξεπλεηηθά κέζα από ην ηξίπηπρν 

«παηξηαξρία-θαπηηαιηζκόο-ξαηζηζκόο» ζηηο πνιιαπιέο ηνπο ζπλδέζεηο ώζηε λα εληνπίζεη ηα ζεκεία 

ηεο ξήμεο κε απηό αιιά θαη ησλ ζπλαληήζεσλ κε άιιεο θαη άιινπο κέζα ζην αληαγσληζηηθό θίλεκα, 

ζέινληαο λα αλνίμεη ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ αληηθαπηηαιηζκό σο έλα θεκηληζηηθό δεηνύκελν θαη ηε 

ζπδήηεζε γηα ηνλ θεκηληζκό σο έλα αληηθαπηηαιηζηηθό αίηεκα. Γειαδή, λα μαλαβάιεη ην ζέκα ηεο 

παηξηαξρίαο ζηε ζπδήηεζε θαη ηε δξάζε ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκό κε ζύγρξνλνπο όξνπο. 

Η θεκηληζηηθή αηδέληα ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν από δεηήκαηα πνπ εθθηλνύλ από 

ηελ πνιηηηθή ζέζε ηνπ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο όηη ην πξνζσπηθό είλαη πνιηηηθό. Από απηή ηελ 

πνιηηηθή ζέζε πξνρσξάκε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ «γπλαηθείνπ» θαη ησλ δηάθνξσλ όςεσλ πνπ 

παίξλεη απηό, σο «δηαθνξέο» κεηαμύ γπλαηθώλ. Η νκάδα δηεξεπλά ηε ζεκαζία ελλνηώλ όπσο ην ζώκα, 

ε ζρεζηαθόηεηα, ε θαληαζία, ε επηζπκία θηι. θαη βαζίδεηαη ζηε ζέζε επζύλεο πνπ παίξλνπλ νη 

γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα γηα ηηο ζέζεηο από ηηο νπνίεο κηινύλ. Ο θεκηληζκόο πνπ 
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ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα είλαη ν θεκηληζκόο γηα όι@. Καη απηό σο έλα αλνηρηό ζύζηεκα ζθέςεο θαη 

δσήο πνπ μαλαζέηεη ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ειεπζεξία θαη αμηνπξέπεηα σο θνηλό πεδίν αγώλα. 

Η ζπγθαηνίθεζε ζην Απηόλνκν Σηέθη παξέρεη ην βαζηθό έδαθνο αιιειεπίδξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηκήκαηα ηνπ αληαγσληζηηθνύ θηλήκαηνο πνπ γηα ηελ νκάδα απνηειεί ζεκαληηθό 

ζεκείν γηα ηελ εμσζηξέθεηα, αιιεινθαηαλόεζε θαη δηάρπζε ηεο θεκηληζηηθήο πξόζιεςεο. 

Η δνκή ηεο νκάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ απηννξγάλσζε θαη ηελ αληηηεξαξρία, κε ηηο ζπλειεύζεηο ηεο λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Γεπηέξα ζηηο 9 ζην Απηόλνκν Σηέθη. 

 

 

5. Έθ-θπιεο (http://ek-fyles.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html) 

Μέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ θεκηληζκνύ, όιε ε θηινζνθία ηεο αλζξσπόηεηαο κηινύζε γηα ηε ζρέζε ηνπ 

άλδξα κε ηνπο ζενύο ή ηνλ Θεό, κε ηε δσή, ηελ θνηλσλία, ηα αθεληηθά, ην ζύκπαλ, ην ηίπνηα θ.ν.θ. Σε 

πην θαζεκεξηλά πεδία, ν άλδξαο θπξηαξρεί παληνύ σο κέηξν ησλ πάλησλ: Η αλδξηθή θπζηνινγία νξίδεη 

ηε ζσκαηηθή ηθαλόηεηα, ην αλδξηθό βιέκκα νξίδεη ην σξαίν, νη αλδξηθέο εκκνλέο νξίδνπλ ηνλ έξσηα, ε 

αλδξηθή ςπρνζύλζεζε νξίδεη ην ςπρηθά νκαιό, νη αλδξηθέο αλάγθεο δίλνπλ ηνλ νξηζκό ηεο γπλαίθαο. 

Η πεπνίζεζε όηη ν «αλδξηθόο θόζκνο» είλαη ν «αιεζηλόο θόζκνο», όηη ε παηξηαξρία είλαη 

ηαπηόζεκε κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ν πνιηηηζκόο κε ηελ παηξηαξρία, όηη νη «κεγάιεο» ή 

«απειεπζεξσηηθέο» επνρέο ηεο Ιζηνξίαο ήηαλ ίδηεο γηα ηηο γπλαίθεο όπσο γηα ηνπο άλδξεο, όηη νη 

γεληθεύζεηο γηα ηνλ «άλζξσπν», ηελ «αλζξσπόηεηα», ηα «παηδηά», ηνπο «καύξνπο», ηνπο «γνλείο», ηελ 

«εξγαηηθή ηάμε» ηζρύνπλ γηα ηηο γπλαίθεο, ηηο κεηέξεο, ηηο θόξεο, ηηο αδειθέο, ηα κηθξά θνξίηζηα θαη 

όηη απηέο νη γεληθεύζεηο ηηο ζπκπεξηιακβάλνπλ, ρσξίο ηίπνηε πεξηζζόηεξν από κεξηθέο θεπγαιέεο 

αλαθνξέο εδώ θη εθεί, ζπλήζσο ζε ζρέζε κε θάπνηα εηδηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηεινύλ, απηή ε 

πεπνίζεζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο παηξηαξρηθήο ζηελόηεηαο ζ’ έλαλ θόζκν πνπ είλαη θηηαγκέλνο γηα ηνπο 

άλδξεο. 

Ο θεκηληζκόο απνηειεί ηζηνξηθά έλα από ηα πινπζηόηεξα πνιηηηθνθνηλσληθά θηλήκαηα. Όζν 

θη αλ ζηε βάζε κίαο πνιηηηθήο άγλνηαο αληηκεησπίδεηαη κνλνιηζηθά θαη ηζνπεδσηηθά, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ην εζσηεξηθό ηνπ ηαιαλίδεηαη από δηαθνξεηηθέο έσο θαη ζπγθξνπόκελεο ζέζεηο, 

αλαιύζεηο, ζηάζεηο θαη πξνηεξαηόηεηεο. 

Οη ξηδνζπάζηξηεο θεκηλίζηξηεο ακθηζβήηεζαλ ηηο θπξίαξρεο θαη απνδεθηέο ηδέεο γύξσ από ηε 

γπλαηθεία ύπαξμε θαη ηαπηόηεηα. Αγσλίζηεθαλ γηα ηελ ππνζηαζηνπνίεζε ελόο ππνθεηκέλνπ θαη κίαο 

εκπεηξίαο πνπ είρε εθηνπηζηεί θαη πεξηθξνλεζεί βίαηα από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο παηξηαξρίαο. Σηελ 

θαηεύζπλζε απηή, αλαδήηεζαλ δπλαηόηεηεο δηαθπγήο ησλ γπλαηθώλ από πεξηνξηζκέλα, ζηεξενηππηθά 

κνληέια ηνπ «ππάξρεηλ», είηε ελάληηα ζε ζεζκνύο θαη ζπζηήκαηα θαηαπίεζεο (παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα, 

ζενθξαηία, πνιηηηθή δηαθξίζεσλ θηι.), είηε ελάληηα ζε αόξαηεο ζεζκίζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

παηξηαξρία (ηελ ηαύηηζε ηεο γπλαίθαο κε ηε κεηξόηεηα ή κε έλα ζηελά ζσκαηηθό νλ, ηελ εγγύηεηά ηεο 

ζηε θύζε, ηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο θ.ά.). Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, εληόπηζαλ 

ηηο πεγέο ηεο ςπρνθνηλσληθήο ζπγθξόηεζεο ησλ έκθπισλ ππνθεηκεληθνηήησλ θαη πξόηεηλαλ ηελ 

απνδόκεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. Σηηο γπλαηθείεο απηόλνκεο νκάδεο πνπ άλζηζαλ θπξίσο από ηε 

http://ek-fyles.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html
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δεθαεηία ηνπ ’70 θαη κεηά ζε νξηζκέλεο ρώξεο, νη αγώλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ξηδνζπαζηηθέο κε 

ηεξαξρηθέο δνκέο απηννξγάλσζεο – αλαγλσξίδνληαο όηη θαηαπηεζηηθή δελ είλαη κόλν ε ηεξαξρία ησλ 

θύισλ, αιιά όιεο νη κνξθέο ξεηώλ ή άξξεησλ θαλνληζηηθώλ ηεξαξρήζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξόζβαζε ζηελ άζθεζε εμνπζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα (θπξίσο ζε ιεπθνύο 

εηεξνζεμνπαιηθνύο άλδξεο) ζε βάξνο άιισλ. 

Δλώ όιεο απηέο νη αλαδεηήζεηο, νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη πξαθηηθέο ηνπο εθθξάζεηο είραλ κία 

εμέιημε, αθνινπζώληαο ζπλερείο ή δηαθεθνκκέλεο πνξείεο πξνο δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο, νη άλδξεο ζην 

κεηαμύ ειάρηζηα έρνπλ κπεη ζηνλ θόπν λα εμεηάζνπλ ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλδξαο ζηελ παηξηαξρία, 

απινύζηαηα γηαηί δελ ην ρξεηάδνληαη. Τα πνιηηηθά απνηειέζκαηα, σζηόζν, απηήο ηεο παξακέιεζεο 

ηζνδπλακνύλ κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πθηζηάκελσλ εμνπζηαζηηθώλ ξόισλ. Έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ 

πνιηηηθή ηεο απώζεζεο, δελ αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνύο ηνπο σο άλδξεο, αιιά σο αλζξώπνπο, 

σο homo sapiens, όζν έρνπλ απηή ηελ πνιπηέιεηα λα ηαπηίδνληαη κε ηνλ Άλζξσπν, όπσο καξηπξά θαη ε 

γισζζηθή ηαύηηζε ησλ δύν ελλνηώλ ζε κία ιέμε ζε πιείζηεο γιώζζεο θαη πνιηηηζκνύο. Από εδώ 

εθπεγάδνπλ θαη νη αλδξηθέο άκπλεο θαη επηζέζεηο ζηηο «ππεξβνιέο ηνπ θεκηληζκνύ» πνπ ηνπο 

αληηκεησπίδεη «κεξηθά» σο άλδξεο… 

Η γπλαηθεία απηννξγάλσζε, όπνπ θαη όπνηε εκθαλίζηεθε, ελδπλάκσζε ηε γπλαηθεία 

αιιειεγγύε. Μέζα ζηελ παηξηαξρηθή ζπλζήθε, ε δηεθδηθεηηθά απηόλνκε παξνπζία γπλαηθώλ είλαη κία 

απηαμία. H πξνώζεζε κίαο αλεμάξηεηεο, ξηδνζπαζηηθήο θεκηληζηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί όκσο κία 

πεξηνρή απνκόλσζεο, κία επηινγή πνπ βξίζθεηαη ζην πεξηζώξην ηόζν θνηλσληθά, όζν θαη ζε ζρέζε κε 

ην αληαγσληζηηθό θίλεκα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ειιαδηθό ρώξν, εληόο ηνπ αληαγσληζηηθνύ θηλήκαηνο δελ ππάξρεη πηα θακία 

ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξνύζε δπλάκεη λα βαζηζηεί κία ζπλεηδεηή θεκηληζηηθή πνιηηηθή 

ζηάζε, νύηε έλα ζεσξεηηθό έδαθνο πάλσ ζην νπνίν ζα νηθνδνκνύληαλ ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο. Τν 

γεγνλόο όηη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θεκηληζκνύ ηνπ ’80 θαη ηηο πνηθίιεο ηάζεηο ηνπ δελ επηβίσζε 

ζρεδόλ ηίπνηα, δελ ππάξρεη ηίπνηα νξαηό πηα –από ηελ άπνςε ηεο ζεσξεηηθήο εξγαζίαο, ηεο 

λεπξηθόηεηαο θαη ηεο ηζηνξίαο απηώλ ησλ θεκηληζηηθώλ εθδνρώλ πνπ πήξαλ ζάξθα θαη νζηά εθείλε ηε 

δεθαεηία–, είλαη επζύλε ελόο θηλεκαηηθνύ ρώξνπ πνπ ηεξάξρεζε έηζη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, ώζηε ε 

κλήκε ηνπ λα αθήλεη αλέγγηρηεο ηηο βαζηέο παηξηαξρηθέο δνκέο πνπ ηνλ ζπλέρνπλ θαη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ αλδξηζκνύ πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθό ηνπ. Σε αλαιπηηθό επίπεδν, νη ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ δελ 

ζεσξνύληαη εμνπζηαζηηθέο, δελ αλαγλσξίδεηαη θαλ ν ζεμηζκόο ζαλ θνηλσληθή δνκή. Γελ εκθαλίδεηαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο θνηλσλίαο, παξά κόλν ζαλ δεπηεξεύνπζα ηεο δεπηεξεύνπζαο ηεο δεπηεξεύνπζαο 

ζεκαζίαο («αο πνύκε θαη θάηη γηα ην θύιν…», «εζείο πνπ αζρνιείζηε πείηε θαη θάηη γηα ην θύιν…» 

θηι.) θαη κε ην ραξαθηήξα θηιαλζξσπηθήο πνιηηηθήο. 

Οη αλνρέο απέλαληη ζε έλαλ θεκηληζηηθό ιόγν, ν νπνίνο ζεσξεί ηνλ ζεμηζκό σο έλαλ απηόλνκν 

κεραληζκό εμνπζίαο πνπ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια κε άιινπο κεραληζκνύο, είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Οη ξηδνζπαζηηθά θεκηληζηηθέο ζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε ηνπ θύινπ δέρνληαη 

επίζεζε θαη γίλνληαη αληηθείκελν αζηείσλ, γεινηνπνίεζεο θαη ριεπαζκνύ, ελώ επηηξέπνληαη νη ζέζεηο 

εθείλεο πνπ αθνκνηώλνληαη εύθνια, επεηδή κπνξεί λα βνιεπηεί θαλείο κέζα ζ’ απηέο ρσξίο λα 

πξνθύπηεη ε αλάγθε λα αιιάμεη ηνλ εαπηό ηνπ, όπσο νη ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ ζηε Γνπαδεινύπε ή 
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αλαγσγέο πνπ ρσξνύλ ηα πάληα ρσξίο επί ηεο νπζίαο λα ζίγνπλ ηίπνηα. Καζώο κηιάκε γηα επέιηθηνπο 

θπξηαξρηθνύο ξόινπο θαη ζρεζηαθέο πξαγκαηηθόηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη ηόζν ζηε δεκόζηα ζθαίξα, 

όζν θαη ζην άβαηνλ ηεο ηδησηηθήο, ν θαζέλαο κπνξεί λα βξεη έλα άιινζη θαη εηδηθά ζε κία θνηλσληθή 

ζπλζήθε πνπ δνκείηαη κε όξνπο απηήο θαη σκήο αλδξηθήο βίαο. 

Η ζεσξεηηθή καο ακεραλία θαζνξίδεηαη ζεκαληηθά από απηέο ηηο αγθπιώζεηο. 

Πώο λα κηιήζνπκε γηα θαηαζθεπαζκέλα θύια πνπ ζέινπκε λα απνδνκήζνπκε, από ηε ζηηγκή 

πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη θαλ ε εμνπζηαζηηθή ηεξάξρεζή ηνπο; Τη λα πνύκε γηα ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο, 

εθεί πνπ δελ έρνπλ θηάζεη αθόκε θαη νη πην απιέο αιήζεηεο ηνπ θεκηληζκνύ ηνπ ’70; Πώο, κε ιίγα 

ιόγηα, λα ζπδεηήζνπκε ηε κεηακνληέξλα ζεσξία, εθεί πνπ δελ έρεη αθόκα ζπδεηεζεί ε κνληέξλα; Τη λα 

πξσηνπνύκε απ’ όια απηά πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηα θεκηληζηηθά αξρεία ζην εμσηεξηθό, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 35 ρξόληα θεκηληζηηθήο ζεσξίαο ε νπνία δελ κεηαθξάζηεθε, δελ 

ζπδεηήζεθε, δελ εθαξκόζηεθε πνηέ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν; Δίκαζηε εγθισβηζκέλεο ζε έλα αδηέμνδν θαη 

πξνζπαζνύκε ην αδύλαην: λα ζπλδπάζνπκε ηα δεηήκαηα ηνπ ’70 κε πξνζεγγίζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Τν παξόλ blog είλαη αθηεξσκέλν ζην θύιν, ζην ζώκα θαη ζηε ζεμνπαιηθόηεηα, θαη ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ ηα θξαηνύλ αιιειέλδεηα θαζώο παξνπζηάδνληαη σο θπζηθέο ζπλζήθεο, ελώ δελ 

απνηεινύλ παξά θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηηο πξνζηαγέο ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο 

πξαγκάησλ θαη ηεο εηεξνθαλνληθόηεηαο. Η παηξηαξρία δελ θαζνξίδεηαη κόλν από εμσηεξηθέο 

ζεζκίζεηο, νύηε πεξηνξίδεηαη ζε κεηξήζηκεο ζηαηηζηηθέο. Πνιύ πεξηζζόηεξν νξγαλώλεηαη κέζα ζηα 

ζώκαηά καο. 

 

 

6. QV (http://www.qvzine.net/index.html) 

Τν QV δεκηνπξγήζεθε ην θζηλόπσξν ηνπ 2004 δειαδή δηαλύεη ηνλ 7 ν ρξόλν ηνπ. Τν QV πξνθύπηεη 

από έλα ινγνπαίγλην θαη ζεκαίλεη « queericulum vitae ». Πξόθεηηαη δειαδή γηα έλα «βηνγξαθηθό 

ζεκείσκα» ησλ αιιόθνησλ εκπεηξηώλ καο. Σήκεξα είκαζηε 12 άηνκα πνπ ηελ απνηεινύκε θαη παξόιν 

πνπ ε ζύλζεζε ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξόληα, απ’ όια έρεη ν κπαμέο: ιεζβίεο, αδεξθέο, trans θαη 

ζηξέηη θαζώο θαη ζπλδπαζκνύο ηνπο. Οη ζπλειεύζεηο γίλνληαλ ηνλ πξώην ρξόλν ζε ζπίηηα, κεηά γηα 4 

ρξόληα ζην Σηέθη κεηαλαζηώλ θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζηελ θαηάιεςε ηεο Σθαξακαγθά. Δίκαζηε κία 

θιεηζηή νκάδα, δειαδή δελ έρνπκε αλνηρηέο ζπλειεύζεηο, θαη ζπλαληηόκαζηε κία θνξά ηελ εβδνκάδα.  

Αθεηεξία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νκάδαο ήηαλ κία αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ρώξν πνπ 

δελ ππήξρε. Οη νκάδεο πνπ αζρνινύληαλ κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηελ έκθπιε ζπλζήθε είραλ άιινλ 

πξνζαλαηνιηζκό θαη νη έλλνηεο πνπ καο γνήηεπαλ όπσο απηέο ηνπ queer θαη ηεο επηηειεζηηθόηεηαο ηνπ 

θύινπ δελ θπθινθνξνύζαλ κε ηελ ζεκεξηλή έληαζε ζηνπο ρώξνπο πνπ θηλνύκαζηαλ. Έηζη ε νκάδα 

έθηηαμε έλαλ ρώξν ζπλάληεζεο θαη ζπλνκηιίαο ησλ πνηθίισλ ηαπηνηήησλ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή 

ιόγνπ ρξεζηκνπνηώληαο σο άμνλα ην βίσκα θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώλνληαη ηα ππνθείκελα. 

Χξεζηκνπνηνύκε ηηο ηαπηόηεηεο θξαηώληαο όκσο θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζ’ απηέο θαη πξνζπαζνύκε λα 
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δνύκε πώο δνκνύκαζηε ώζηε λα ηηο απνδνκήζνπκε. Τν βίσκα είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε σο 

αθεηεξία γηα λα δνύκε ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη ε πξνζσπηθή καο δσή. Ξεθηλώληαο 

από ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο, πξνζπαζνύκε λα θαηαιάβνπκε πώο παξάγεηαη ε εμνπζία, πώο ηελ 

ελζσκαηώλνπκε, πώο ηελ θνπβαιάκε θαη πώο ηελ αλαπαξάγνπκε. Γελ αζηπλνκεύνπκε ηελ εκπεηξία 

καο, απιώο πξνζπαζνύκε λα ηελ απνθσδηθνπνηήζνπκε κέζα από έλα πιέγκα ζρέζεσλ εμνπζίαο. Έηζη, 

εμεηάδνληαο ηελ εμνπζία σο θαηαζηαιηηθή αιιά θαη σο παξαγσγηθή δύλακε, κηιάκε γηα ηα βηώκαηά 

καο. Πξνζπαζνύκε λα αληρλεύζνπκε ην πιέγκα ησλ κηθξνεμνπζηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ έκθπιε 

ζπλζήθε, ηε ζεμνπαιηθόηεηα, ηελ επηζπκία, θαη πξνζπαζνύκε λα θάλνπκε πνιηηηθή δηαηξέρνληαο ην 

όξην κεηαμύ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ. Απηή ε δηάζρηζε γίλεηαη κε εξγαιείν ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία  

θαζεκίαο από εκάο. Η αλάγθε ύπαξμεο απηνύ ηνπ ρώξνπ ππάξρεη αθόκα, γηα απηό θαη ζπλερίδνπκε, γηα 

απηό θαη πνιινί από εκάο αξρίζακε λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ νκάδα ζε δηάθνξεο θάζεηο κέζα ζηα ρξόληα.  

Δξγαιείν έθθξαζεο ηεο νκάδαο θαη επηθνηλσλίαο είλαη ην πεξηνδηθό, ειεθηξνληθό θαη έληππν. 

Τα θείκελα ηνπ ηεύρνπο δελ είλαη ελππόγξαθα αθνύ κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ε 

νηθεηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ από ην ζύλνιν ηεο νκάδαο. Μνηάδεη ζαλ ην θάζε θείκελν λα ππνγξάθεηαη 

από έλαλ ζπιινγηθό ζπγγξαθέα. Με ηνλ ηξόπν απηό ν πξνζσπηθόο ιόγνο γηα ηελ εκπεηξία ηεο θαζεκηάο 

από εκάο ζπιινγηθνπνηείηαη πξώηα ζην εζσηεξηθό ηεο νκάδαο θαη κεηά εθηόο απηήο κε ηελ έθδνζε ηνπ 

ηεύρνπο. Η δηαδηθαζία απηή είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβόξα. Σπρλά καο αζθνύλ θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ 

εζσζηξέθεηά καο, ηνπο ρξόλνπο καο, ηελ παξαγσγηθόηεηά καο. Σηα πξάγκαηα πνπ θάλνπκε όκσο εκείο 

βξίζθνπκε έλα λόεκα, θαη ίζσο ην βξίζθνπλ θαη άιινη. Δίκαζηε παξαγσγηθνί κε έλαλ ηξόπν πνπ δελ 

θαίλεηαη πξνο ηα έμσ, αιιά απηόο ν ηξόπνο έρεη πνιύ ζεκαζία γηα εκάο, γηα ηελ εζσηεξηθή καο 

επηθνηλσλία. Γελ έρεη ζεκαζία κόλν ηη ζα βγεη, ηη ζα παξάγνπκε ηειηθά, αιιά θαη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπ. Ό,ηη βγεη είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη θηήκα όισλ. Γελ έρεη ζεκαζία 

πνηνο έρεη θέξεη ην αξρηθό θείκελν, αιιά θαηά πόζν ε θαζεκηά βξίζθεη θαη θάηη δηθό ηεο κέζα ζε απηό. 

Σ’ απηό ην επίπεδν ην QV είλαη παξαγσγηθό. Δθεί πνπ κέζα ζηελ νκάδα θαηαθέξλνπκε λα 

ζπλδηακνξθώλνπκε, λα ζπλππάξρνπκε θαη λα κνηξαδόκαζηε, κε έλαλ ηξόπν ηζόηηκν. Η δηάζεζε γηα 

ζπλδηακόξθσζε έρεη έλα θνκκάηη δηαπξαγκάηεπζεο θαη έλα θνκκάηη ππνρώξεζεο, θαη απηό καζαίλνπκε 

λα θάλνπκε κεηαμύ καο. Σεκαζία γηα καο έρεη λα πξνζπαζείο ηηο ζρέζεηο θαη λα κελ ηηο παξαηάο, λα κελ 

ςάρλεηο γηα ζπκθσλίεο εθ ησλ πξνηέξσλ, λα εμαζθείζαη ζηελ ππνκνλή θαη λα αληέρεηο ηε ζρέζε, πνπ 

δελ είλαη πάληα θαιή.  

Μέζα ζ’ απηά ηα ρξόληα έρνπκε παξαγάγεη 4 ηεύρε θαη ηα 3 βξίζθνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ζηε δηεύζπλζε www .qvzine . net. Τν ηέηαξην κόιηο ηππώζεθε ελώ θαη ηα 3 πξνεγνύκελα έρνπλ βγεη ζε 

έληππε κνξθή. επίζεο, έρνπκε νξγαλώζεη 4 queer teas ζην Σηέθη Μεηαλαζηώλ, ην θαζέλα κε 

δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή ελόηεηα, επηδηώθνληαο ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηε ζπιινγηθή έθθξαζε. Τν 

QV έρεη θάλεη επίζεο 2 queer party, έλα ζην Απηόλνκν Σηέθη θαη έλα ζηε Villa Amalias ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ νκάδα ζπλαπιηώλ. Σηα Pride έρνπκε θάλεη θάπνηεο παξεκβάζεηο, ληώζνληαο όηη έρνπκε θάπνηα 

ζρέζε αιιά θαη δηαθσλώληαο κε ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη θαη ην ιόγν πνπ βγαίλεη. Ήκαζηαλ όκσο εθεί 

γηαηί ζέιακε λα αθνπζηεί ε θσλή καο ζην θόζκν πνπ ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλαληεζνύκε κε άιιεο 

νκάδεο. Απνθεύγνπκε λα γίλνπκε νξγαληθό θνκκάηη θάπνηνπ ρώξνπ σο ζπιινγηθόηεηα, ρσξίο απηό λα 

απαγνξεύεη ηε ζύλδεζε θάπνησλ από εκάο κε απηνύο ηνπο ρώξνπο, αθνύ ην QV δελ είλαη παξεκβαηηθό 

http://www.qvzine.net/
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ζηηο αηνκηθόηεηεο. Η ζύλδεζή καο κε ηνπο ρώξνπο πνπ βξηζθόκαζηε γίλεηαη πεξηζηαζηαθά είηε κε 

θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο/εθδειώζεηο καο, είηε ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνηεο δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη 

από απηνύο ηνπο ρώξνπο. 

Τν QV είλαη θεηδσιό ζην πσο ζπλαληηέηαη κε ηνπο άιινπο θαη απηό ζρεηίδεηαη απ’ ηε κία, κε 

ην γεγνλόο όηη δνπιεύνπκε κε άμνλα ηα βηώκαηα καο, θαη απ’ ηελ άιιε, κε ηνλ ηξόπν πνπ βηώλνπκε ηελ 

έθζεζή καο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα απνθηήζνπκε νξαηόηεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ρώξν. Σηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλάληεζεο κε άιινπο ππάξρεη, από ηε κία, ε δηαπξαγκάηεπζε κε ην θπξίαξρν θαη ηηο 

αληηζηάζεηο πνπ πξνθαιεί απηή ε πνιηηηθή ινγηθή, θαη από ηελ άιιε, ε αλάγθε ηεο δηθήο καο 

επηβεβαίσζεο. Η ίδηα ε έκθπιε ζπλζήθε επεξεάδεη ηε ζπλάληεζή καο κε ηνπο άιινπο.  

Βαζηθό εξγαιείν καο είλαη ν ιόγνο, γηα λα θαηαιάβνπκε εκείο πξάγκαηα θαη γηα λα 

επηθνηλσλνύκε κε ηνπο άιινπο. Κύξην δεηνύκελό καο ε έθζεζε, ε νξαηόηεηα θαη ε δεκηνπξγία ρώξνπ 

γηα ηελ έθθξαζε θάζε «δηαθνξεηηθόηεηαο». Καη κέζα ζηα 6 ρξόληα παξνπζίαο καο αηζζαλόκαζηε όηη ε 

θσλή καο έρεη αθνπζηεί θαη έρνπκε ζπκβάιεη ώζηε λα αλαδεηρζνύλ ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηεο 

επηζπκίαο, ηεο έκθπιεο ζπλζήθεο σο ζέκαηα πνιηηηθώλ ζρέζεσλ, δειαδή ζρέζεσλ εμνπζίαο.  

 

7. Κακέλα Σνπηηέλ (https://kamenasoutien.com/about/) 

 

 Δίκαζηε 9 γπλαίθεο. Έρνπκε φιεο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο δσήο θαη μερσξηζηέο εληππψζεηο απφ ην 

θεκηληζκφ. Ζ  θαζεκία αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν ηεο θαη φζν κάο επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο καο. 

Θέινπκε λα κηιήζνπκε γηα ην θεκηληζκφ κε γιψζζα απιή θαη πξνζηηή, ρσξίο θαλθάξεο θη 

αγθπιψζεηο. Γηα καο ν θεκηληζκφο είλαη ζέκα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο –έλα βίσκα ηδηαίηεξν θαη 

ζεκαληηθφ– πνπ ζέινπκε λα κνηξαζηνχκε κε πεξηζζφηεξν θφζκν. 

There are just two pieces of dogma in my feminist tent: 

 

1. Society deals with gender in a way that, on balance, harms women. 

2. This is a problem that must be corrected (yami) 

Πηζηεχνπκε πσο ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο είλαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θεκηληζηήο, ρσξίο θαλ λα ην 

μέξεη. Διπίδνπκε πσο νη απιέο εξσηήζεηο θη απαληήζεηο εδψ, αιιά θαη νη άθζνλεο παξαπνκπέο ζε 

βηβιία θαη sites, ζα δψζνπλ ζε αξθεηνχο ηελ επθαηξία απηήο ηεο αλαδήηεζεο. 
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