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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το ερευνητικό πρόβλημα αφορά στη  διαμόρφωση των σπουδών queer μέσα 

από τις θεωρίες και απόψεις ερευνητών/τριων για το φύλο και τη σεξουαλικότητα 

κατά τον 20
ο
 αιώνα. Ειδικότερα στόχος είναι η βιβλιογραφική αναζήτηση για 

σχετικές έρευνες με το φύλο κατά την περίοδο 2000-2017. Αναζητούμε την πορεία 

και τη διαδρομή που έχει συντελεστεί μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα από «την ιστορία της σεξουαλικότητας» του Foucault μέχρι την «Αναταραχή 

του φύλου» της Judith Butler, που διαμόρφωσαν την queer θεωρία. 

Καταγράφουμε τις απόψεις ερευνητών και ερευνητριών για το φύλο και τη 

σεξουαλικότητα μέσω επισκόπησης της αγγλικής και ελληνικής βιβλιογραφίας. 

Εξετάζουμε τη χρονική περίοδο (2000-2017) για να ανιχνεύσουμε τις ενδεχόμενες 

καινούργιες απόψεις και θεωρίες για το φύλο και την εξέλιξη των queer σπουδών 

κατά τον 21
ο
 αιώνα. 

Κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 στο πλαίσιο των αμερικανικών σπουδών 

του φύλου και της σεξουαλικότητας και των gay και lesbian σπουδών, στη 

φεμινιστική θεωρία και στο gay και lesbian κίνημα,  αναπτύσσονται οι queer 

σπουδές. Από τον Foucault, την Simone de Beauvoir, την Monique Wittig, την 

γαλλική δομή της ψυχανάλυσης μέχρι την Judith Butler, κυρίαρχη θεωρητικό του 

queer κινήματος, εντοπίζουμε τον όρο queer ως μια πολιτική δράσης και λόγου, ως 

ένα σημείο εκκίνησης απέναντι σε μια στρατηγική συγκυρία. Από την δεκαετία του 

1960 και έπειτα, όπου το φεμινιστικό κίνημα περνάει σε μια άλλη φάση, αρχίζει μια 

περίοδος με έντονους θεωρητικούς προβληματισμούς, κινητοποιήσεις και πολιτικές 

αναζητήσεις με αποτέλεσμα μια γενικότερη αμφισβήτηση, η όποια εκφράζεται μέσω 

των κοινωνικών επιστημών και δίνει διαφορετική κατεύθυνση στο φεμινιστικό 

κίνημα και στην αμφισβήτηση του φύλου. Η επιτέλεση κατασκευής του φύλου 

φαίνεται να αναδομείται με βάση νέες συνθήκες που δεν οδηγούν στην κατάργηση 

του φύλου, αλλά στον πληθυντικό επαναπροσδιορισμό του. 

Η διεθνής βιβλιογραφία περιλαμβάνει πολλές έρευνες για θέματα φύλου και 

ταυτότητας και υπάρχουν εξελίξεις ως προς τον τομέα των σπουδών φύλου. Στα 

πανεπιστήμια των δυτικών χωρών υπάρχουν προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά 



3 
 

και μεταπτυχιακά, που αφορούν αποκλειστικά στις σπουδές φύλου και σε πολλές 

περιπτώσεις την queer θεωρία, η οποία μελετάται σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι των 

σπουδών φύλου.  

Στην Ελλάδα η κατάσταση για τις σπουδές φύλου  δεν αντιστοιχεί με την 

αντίστοιχη κατάσταση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Από τη δεκαετία του 

1980 και έπειτα αρχίζουν να εμφανίζονται σε προγράμματα σπουδών των ελληνικών 

πανεπιστημίων, μαθήματα ή ενότητες σε μαθήματα σχετικές με το φύλο. Οι αρχικές 

έρευνες περιορίζονται σε θέματα εκπαίδευσης και θέματα που αφορούν τις επιστήμες 

της ψυχολογία και της κοινωνιολογίας. Σταδιακά η μελέτη των σπουδών φύλου 

βέβαια φαίνεται να έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα και η σημερινή κατάσταση 

παρουσιάζει μια άλλη οπτική. Το ΚΕΘΙ σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια 

πραγματοποιεί πολλές έρευνες οι οποίες σχετίζονται με τις σπουδές φύλου. Έχουν 

πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70 μελέτες και αντίστοιχα περισσότερες από 100 

εκδόσεις και δράσεις. Στο Πάντειο πανεπιστήμιο λειτούργει το εργαστήριο σπουδών 

φύλου του τμήματος κοινωνικής πολιτικής με στόχο την έρευνα για θέματα φύλου σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης υπάρχει η ομάδα γυναικείων σπουδών για τις φεμινιστικές σπουδές 

και τις  σπουδές φύλου με ερευνητικές δράσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων και 

ημερίδων. Τέλος να σημειώσουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνέδρια και ημερίδες 

με θεματολογία περί φύλου. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια ερευνητική δράση σε θέματα φύλου στην ελληνική 

επιστημονική κοινότητα, η οποία όμως απέχει από την αντίστοιχη διεθνή έρευνα. 

Μέσα από την εργασία αυτή λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια τόσο για την σύνδεση 

των ελληνικών σπουδών με την διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και για την μελέτη ης 

queer θεωρίας στην ελληνική βιβλιογραφία των θεμάτων φύλου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Απόψεις περί φύλου και σεξουαλικότητας  

Στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες για την 

μελέτη του φύλου και της σεξουαλικότητας και έχουν γίνει πολλές μελέτες για τα 

θέματα αυτά. Κατά τον 19
ο
 αιώνα το φύλο, η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική 

συμπεριφορά είχαν διαμορφωθεί  με βάση την ανατομία που καθόριζε μια 

υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία (Παπαταξιάρχης, 1992: 22). Από την δεκαετία του 

1960 και μετά έχουν διατυπωθεί θεωρητικοί προβληματισμοί ,κινητοποιήσεις και 

πολίτικές αναζητήσεις.  

Υπήρξε έτσι μια γενικότερη αμφισβήτηση που εκφράστηκε μέσω των κοινωνικών 

επιστημών και έδωσε νέα πνοή στο φεμινιστικό κίνημα (Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & 

Αθανασίου, 2001: 9). Tο φεμινιστικό κίνημα, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1970 

και 1980 συνέβαλλε σημαντικά στην εξέλιξη των ερευνών και των μελετών για το 

φύλο και την ταυτότητα. Ωστόσο και παλιότερα αυτές οι δύο θεματολογίες 

απασχολούσαν τον επιστημονικό και κοινωνικό κόσμο. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

μελετήσουμε απόψεις και θεωρίες οι οποίες συνέβαλαν στην αμφισβήτηση της 

παραδομένης ταυτότητας και του φύλου, που μέσα από το έργο της Judith Butler 

(1990), «αναταραχή του φύλου» οδήγησαν στις σπουδές Queer. 

Η Simone de Beauvoir εκδίδει το 1952 το βιβλίο «Το δεύτερο φύλο», που είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά έργα σχετικά με την θέση της γυναίκας. 

 Η χαρακτηριστική φράση του βιβλίου της «δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι» 

δείχνει από μόνη της μια αμφισβήτηση, στην μέχρι τότε παραδομένη αντίληψη ότι με 

βάση το βιολογικό φύλο (sex) και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, 

αποδίδεται η ταυτότητα άντρας και γυναίκα. Η Beauvoir (1979) διαπιστώνει πως η 

θέση της γυναίκας στην κοινωνία είναι υποδεέστερη, από αυτή του άντρα. Η 

αρσενική ταυτότητα προσδίδει ένα κύρος, ενώ η θηλυκή έναν εξευτελισμό. Οι 

επιστημονικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, φαίνεται να κατηγοριοποιούν την 

γυναίκα σαν ένα μέσο αναπαραγωγής, για την ενίσχυση του πατριαρχικού 

οικονομικοκοινωνικού συστήματος. Άλλωστε οι άντρες απολαμβάνουν μια 
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γενικότερη ελευθερία, σε αντίθεση με τις γυναίκες που επωμίζονται περισσότερα 

βάρη και δεν απολαμβάνουν την οικονομικοκοινωνική ελευθερία όπως οι άντρες. Σε 

ιστορικά πλαίσια η μέχρι τότε θέση της γυναίκας είναι κατώτερη, αφού η γυναίκα δεν 

μετέχει στην εργασία. Από την εποχή του λίθου, του χαλκού, του σιδήρου μέχρι και 

την εποχή της  Beauvoir, η εργασία καθορίζεται με βάση την αντρική δύναμη. Η 

γυναίκα λοιπόν βρίσκεται εκτός του  εργασιακού χώρου, οπότε δεν έχει καμμία 

συμμετοχή στην οικονομικοκοινωνική διαδικασία και από την στιγμή που δεν μπορεί 

να προσφέρει, τίθεται εκτός. Πάνω σε αυτές λοιπόν τις δομές κατασκευάζεται ένα 

κοινωνικό καθεστώς το οποίο ορίζει την ταυτότητα με βάση τα βιολογικά κριτήρια 

και υποβιβάζει την γυναικεία θέση. Έτσι η γυναίκα αποκλείεται από σχεδόν όλες τις 

δομές μέσα από τις οποίες μπορεί κάποιος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις 

οικονομικοκοινωνικές συνθήκες.  

Η Beauvoir (1979) αμφισβητεί τις βιολογικές δομές περί σωματικής δύναμης, 

καθώς σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται βία ή σωματική δύναμη, το γυναίκειο 

και το αντρικό φύλο δεν διαφέρουν καθόλου. Ας αναφέρουμε εδώ ως παράδειγμα τον 

καλλιτεχνικό τομέα όπου παρατηρείται η ύπαρξη σπουδαίων έργων τόσο από άντρες, 

όσο και από γυναίκες. Η βιολογία λοιπόν δεν είναι σε θέση να ορίσει διαχωριστικές 

γραμμές μεταξύ των φύλων (Beauvoir, 1979). Οι σοσιαλιστικές και φεμινιστικές 

ιδεολογίες έδωσαν το έναυσμα στις γυναίκες να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και 

να θέσουν πολιτικές ισότητας. Θα πρέπει να συμβούν αλλαγές στις κοινωνικές δομές, 

την εκπαίδευση, την αντισύλληψη και την νόμιμη άμβλωση και στην οικονομική 

ανεξαρτησία από τους άνδρες.  

Ένα ακόμα σημείο που είναι βασικό κατά την Beauvoir (1979), είναι αυτό του 

ρόλου της γυναίκας ως μέσου αναπαραγωγής. Η γυναίκα βρίσκεται σε έναν παθητικό 

ρόλο και τον φαλλό  κατέχει ο άνδρας. Έτσι ο άντρας κατασκευάζεται ως το 

σημαίνον υποκείμενο. Η γυναίκα φαίνεται να μπορεί να αντιληφθεί την θέση της, η 

οποία χαρακτηρίζεται από αδικία. Στο πλαίσιο της επιθυμίας νοιώθει πως  δεν 

καλύπτεται ούτε ερωτικά, οπότε περνάει στη διεκδίκηση του ενεργητικού ρόλου. Για 

την κάλυψη της κοινωνικής νόρμας που στηρίζει την ετεροφυλοφιλία φαίνεται ότι 

χρειάζεται συνεχής ενίσχυση των αρσενικών στοιχείων.  

Το 1978 ο Michel Foucault εκδίδει την ιστορία της σεξουαλικότητας, ένα έργο 

που κατακρίνει το υπάρχουν ετεροφυλοφιλικό σύστημα και το οποίο καθορίζει την 
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σεξουαλική συμπεριφορά. Η δυαδική αντίθεση άντρας – γυναίκα, θεωρείται πλέον 

καθαρά βασισμένη σε οικονομικοκοινωνικά κριτήρια και οι γλώσσες και η 

γραμματική έχουν κατασκευαστεί με βάση τα κριτήρια αυτά, ώστε να ενισχύεται η 

δυαδική αντίθεση άντρα και γυναίκας (Μπάτλερ, 2009).  

Μέχρι και τον 17
ο
 αιώνα υπήρχε στην κοινωνία  μια σχετική ελευθερία στην 

σεξουαλικότητα. Μετά από την γαλλική επανάσταση και την εδραίωση των νέων 

οικονομικών συστημάτων, αρχίζει μια σταδιακή αστικοποίηση που μεταβάλλει τα 

δεδομένα. Τον 19
ο
 αιώνα με την εμφάνιση της αστικής βικτωριανής τάξης και την 

εδραίωση ενός καπιταλιστικού συστήματος αρχίζει μια καταστολή στις σεξουαλικές 

ηδονές και το σεξ. Η ενίσχυση της αστικής οικονομίας είχε την ανάγκη από συνεχή 

στήριξη του εργατικού δυναμικού. Η κατασπατάληση της εργασιακής δύναμης σε 

άλλες απολαύσεις και ηδονές, πλην της εργασίας, θα αποδυνάμωναν την αστική 

οικονομία, οπότε εφαρμόστηκε ένα κατασταλτικό σύστημα των σεξουαλικών  

ηδονών, για να μην κινδυνεύσει το αστικό οικονομικό σύστημα. Για την ενίσχυση 

του αστικού τρόπου ζωής μάλιστα εφαρμόστηκε ένα σύστημα σεξουαλικότητας που 

σκόπευε στην αναπαραγωγή πληθυσμού, που θα είναι μια χρήσιμη εργασιακή δύναμη 

στην οικονομία και θα είναι πολιτικά συντηρητική και ελεγχόμενη  (Φουκώ, 2003: 

49). 

Για την εδραίωση της καταστολής της σεξουαλικότητας, εφαρμόζεται μια 

πολιτική ηθικισμού. Η πολιτική αυτή αρχικά εφαρμόζεται στα μέλη της ίδιας της 

αστικής τάξης, καθώς ο απλός λαός δεν μετέχει στις πολιτικές πρακτικές. Για τον 

έλεγχο του απλού λαού εφαρμόζεται ο ηθικισμός μέσω της θρησκείας και της 

επιστήμης. Η θρησκεία σαν όπιο του λαού εκείνη την εποχή ορίζει το πρότυπο του 

πιστού χριστιανού. Ο πιστός χριστιανός είναι αυτός που απέχει από τις σεξουαλικές 

ηδονές και ενεργεί σεξουαλικά μόνο για αναπαραγωγικό σκοπό (Φουκώ, 2003: 35).  

Το σεξ θεμελιώνεται σε τέσσερα σύνολα που αναπτύσσουν συστήματα γνώσης 

και εξουσίας για το σεξ 1) Το πρώτο είναι αυτό της υστερικής γυναίκας. Η γυναίκα 

έχει ένα σώμα το οποίο υστεριάζει με αποτέλεσμα να επιθυμεί τις απολαύσεις και να 

αποκλίνει από τις ηθικές επιταγές. Το γυναικείο σώμα υποβαθμίστηκε και η γυναίκα 

καθορίστηκε ως «προβληματική» 2) Η παιδαγωγικοποίηση των παιδιών. Τα παιδιά θα 

πρέπει να παιδαγωγούνται με βάση την ηθικότητα και να τους διευκρινίζεται με φόβο 

η επικινδυνότητα στις σεξουαλικές εκτροπές (αυνανισμός, σεξουαλικές απολαύσεις 
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κ.α.) Τα παιδιά θεωρείται πως είναι «προεισαγωγικά σεξουαλικά όντα», οπότε και 

χρειάζονται μια σωστή διαπαιδαγώγηση. 3) Κοινωνικοποίηση των παιδοποιητικών 

συμπεριφορών. Μέσω των περιορισμών και των παροτρύνσεων της αναπαραγωγής,  

να υπάρξει μια οικονομική κοινωνικοποίηση. 4) Ψυχιατρικοποίηση των 

διεστραμμένων ηδονών. Ορίστηκαν οι μορφές ανωμαλίας και περιορίστηκε το 

σεξουαλικό ένστικτο (Φουκώ, 2003: 121). 

Η ενίσχυση των συνόλων αυτών έγινε μέσω της ιατρικής και της ψυχιατρικής. Η 

ιατρική καθόρισε τα βιολογικά κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ του άντρα και της 

γυναίκας. Όρισε την ετεροφυλοφιλία σαν κάτι το φυσιολογικό και την ομοφυλοφιλία 

σαν μια γενετική ανωμαλία που αποτρέπει την εξέλιξη του είδους. Η ψυχιατρική από 

την άλλη καθόρισε την ομοφυλοφιλία σαν μια προσβολή των ηθών, μια εκτροπή του 

γενετικού συστήματος και ως ψυχική ασθένεια (Φουκώ, 2003: 80). 

Την εποχή που ο Foucault γράφει το βιβλίο του παρατηρεί βέβαια μια 

χαλαρότητα σε σχέση με τις απαγορεύσεις του 19
ου

 αιώνα. Παρόλα αυτά έχει 

εδραιωθεί το σύστημα της υποχρεωτικής ετεροφυλοφιλίας και οι εκτροπές από αυτό 

θεωρούνται ανωμαλίες και απόκλιση από μια κανονικότητα. Πάνω σε αυτό ασκεί μια 

κριτική στην υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία. Θεωρεί πως είναι ένα αποτέλεσμα 

επαναλαμβανόμενων σεξουαλικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν και πως η αλλαγή 

του ετεροφυλοφιλικού συστήματος θα καταργήσει ιατρικοκοινωνικές, 

ετεροφυλοφιλικές και αναπαραγωγικές ηγεμονίες για αυτό και το διαφορετικό δεν 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί μέσα στο ήδη υπάρχον πλαίσιο. Το διαφορετικό όμως 

υπάρχει και αποδιοργανώνει το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, τις επιθυμίες και την 

σεξουαλικότητα. Η υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία κατηγοριοποιεί τους άντρες και τις 

γυναίκες με βάση τα αντρικά και τα γυναικεία χαρακτηριστικά τους  αντίστοιχα,. Ο 

Michel Foucault όμως υποστηρίζει ότι,  όπως ένας άντρας κατηγοριοποιείται με βάση 

τα αντρικά του χαρακτηριστικά στο αντρικό φύλο, θα μπορούσε να γίνει το ίδιο με 

μια γυναίκα που όμως έχει αντρικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι η υποχρεωτική 

ετεροφυλοφιλία δεν μπορεί να ισχύει αφού πάντοτε υπάρχουν διαφορετικά μοτίβα 

από αυτά που έχουν καθοριστεί και οι επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πρακτικές 

αποτυγχάνουν (Μπάτλερ, 2009). 

Οι απόψεις και οι ιδέες του Jacques Marie Émile Lacan άσκησαν σημαντική 

επίδραση στο φεμινιστικό κίνημα και στην θεωρία της σεξουαλικότητας και του 
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φύλου. Θεώρησε ότι η σεξουαλικότητα και η ετεροφυλοφιλία καθορίζεται με βάση 

τις οικονομικοκοινωνικές συνθήκες και την γλώσσα.  

Η ετεροφυλοφιλία ορίζεται ως αποτέλεσμα πρακτικών που επαναλαμβάνονται 

στις κοινωνικές συνθήκες με βάση τον πατρικό νόμο που κυριαρχεί και τα διάφορα 

ταμπού. Αυτό οδηγεί σε αντικοινωνικά μέτρα με κανονιστικές συνθήκες (στο 

Μπάτλερ, 2009: 67). Ο άνθρωπος ως αντικείμενο, αναγκάζεται να ταυτιστεί με ένα 

φύλο, καθώς του το καθορίζουν τα κοινωνικά κριτήρια. Αν οδηγηθεί σε άλλη επιλογή 

αποκλίνει από το φυσιολογικό και έχει ως συνέπεια την τιμωρία.  Με το σκεπτικό της 

απειλής της τιμωρίας το αντικείμενο οδηγείται στην αναγκαστική επιλογή φύλου με 

βάση τα κοινωνικά κριτήρια, ακόμα και αν δεν συμφωνεί. Η επανάληψη των 

πρακτικών που καθορίζουν την ετεροφυλοφιλία αποτελείται από απαγορεύσεις που 

οδηγούν στην προϋπόθεση της αποτυχίας και στην εμφάνιση της ομοφυλοφιλίας η 

οποία περνάει στο συμβολικό πεδίο. Η τιμωρία που επιβάλλεται οδηγεί σε δυο 

μοτίβα. Το ένα είναι αυτό της «εκθηλυμένης αδερφής» και το άλλο αυτό της 

«εκφυλλισμένης λεσβίας». Το αντικείμενο δεν επιλέγει κανένα από τα δύο και 

ταυτίζεται με τα μοτίβα της ετεροφυλοφιλίας. Αποκλείεται έτσι η gay και lesbian 

σεξουαλικότητα και η ταύτιση που επιλέγεται είναι φαντασιακή.  (στο Μπάτλερ, 

2008: 205).  

Η ετεροφυλοφιλία φαίνεται ότι αποτελεί μια διαδικασία μασκαρέματος. Το κάθε 

υποκείμενο επιλέγει την μάσκα που του επιβάλει η κοινωνία για να καλυφθούν οι 

ετεροφυλοφιλικές δομές. Η μάσκα που επιλέγει το κάθε υποκείμενο είναι μια 

αναγκαστική διαδικασία καθώς υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας σε περίπτωση μη 

τήρηση ων ομοφυλοφιλικών δεδομένων. Ο άντρας αναγκάζεται να φορέσει την 

μάσκα του «άντρα» αφού βιολογικά και κοινωνικά θεωρείται «άντρας», γιατί 

φοβάται τις επιπτώσεις και τον ευνουχισμό του φαλλού, με αποτέλεσμα να χάσει την 

φαλλική ιδιότητα του σημαίνοντος. Από την άλλη η γυναίκα φοράει την μάσκα της 

γυναίκας για να εξυπηρετήσει την αντανάκλαση του υποκειμένου του άντρα και 

επειδή φοβάται μην αποκηρυχτεί από την ετεροφυλοφιλία.    Οι άντρες έχουν ως 

σημαίνον τον φαλλό, αλλά επειδή δεν μπορούν να συμβολίσουν το πέος και να 

εξυπηρετήσουν την ετεροφυλοφιλία, χρειάζονται τις γυναίκες για αντανάκλαση του 

φαλλού. Οι γυναίκες όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο αυτό, καθώς με 

βάση τους ετεροφυλοφιλικούς κανόνες δεν μπορούν να είναι ο φαλλός. 

Δημιουργείται λοιπόν ένα κενό που ανάγει την αμφιβολία της ετεροφυλοφιλίας (στο 
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Μπάτλερ, 2009: 78).  Η γυναικεία ομοφυλοφιλία με βάση τον Lacan εκφράζεται 

μέσω της απογοήτευσης και της μελαγχολίας που νοιώθει η γυναίκα καθώς 

υποβαθμίζεται μέσα στην κοινωνία του πατρικού νόμου. Επιθυμεί τον φαλλό για να 

εδραιώσει την θέση της και εκδηλώνει την επιθυμία για αγάπη και ανταπόκριση. 

Επιδιώκει την κυριαρχία της αρνούμενη την ετεροφυλοφιλία. Έτσι προκύπτει μια 

ομοφυλοφιλία διαμέσου της ετεροφυλοφιλίας (στο Μπάτλερ, 2009: 80). Οι 

στρατηγικές της υποχρεωτικής ετεροφυλοφιλίας απαγορεύουν τις αποκλίσεις από 

τους κανόνες της, όμως οι απαγορεύσεις αυτές οδηγούνται σε μια αποτυχία που 

αμφισβητεί το ετεροφυλοφιλικό σύστημα.  

Η Luce Irigaray μελετώντας πολλά κείμενα του δυτικού πολιτισμού κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως ο δυτικός πολιτισμός εφαρμόζει ένα σκέπτεσθαι μέσω της 

φιλοσοφίας, της ψυχανάλυσης, της γλωσσολογίας και άλλων δομών, που ευνοεί ένα 

ανδρικό πρότυπο και αποκλείει την γυναίκα. Το υποκείμενο στη δυτική σκέψη 

φαίνεται να δομείται ως μια ενιαία, αδιαφοροποίητη και αυτοτελή ταυτότητα, η οποία 

περιγράφεται με ουδέτερους όρους, αφήνοντας το υποκείμενο χωρίς φύλο και σώμα. 

Πίσω από την ταυτότητα αυτή υπάρχουν υπολανθάνοντα ανδρικά νοήματα, αφού ο 

άνδρας θεωρείται πως κατέχει όλα εκείνα τα θετικά χαρακτηριστικά για να προάγει 

πολιτισμό. Η γυναίκα θεωρείται ως συμπλήρωμα του ανδρικού και είναι κατώτερη 

από τον άνδρα. Ο άνδρας ιδιοποιείται την θέση του υποκείμενου και αφήνει έκτος την 

γυναίκα (στο Ρεθυμιωτάκη, Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2015: 81).  

Στο γλωσσικό σύστημα η έννοια της γυναίκας προσλαμβάνεται ως μια αντίφαση 

απέναντι στο ανδρικό υποκείμενο και ουσιαστικά δεν νοούνται σαν έννοια. 

Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα φύλα δεν μπορούν να αποδοθούν στο γλωσσικό 

σύστημα. Η σεξουαλική γλώσσα φαίνεται να δομεί μια σειρά από θεμελιωμένες 

καταστάσεις. Η Irigaray υποστηρίζει ότι το γυναίκειο φύλο είναι γλωσσικά απών και 

δεν νοείται σαν υποκείμενο. Το αντρικό φύλο καθορίζει το σημαίνον και 

σημαινόμενο, περιγράφεται λοιπόν η καθημερινότητα σαν μια κλειστή 

φαλλογοκεντρική κοινωνία, η οποία δεν είναι ανοιχτή σε αλλαγές. Στην κοινωνία 

αυτή υπάρχει μόνο το αντρικό φύλο, το όποιο αναπτύσσεται διαμέσου του «άλλου». 

Οι γυναίκες πάντα αναπαριστούν το ανδρικό «υποκείμενο» φύλο. Άραγε δεν είναι 

αναπαράσταση του υποκείμενου όπως οι άντρες, οπότε δεν έχουν θέση στο κοινωνικό 

σύστημα. Μέσω της γραμματικής και της γλώσσας δεν επιτυγχάνεται κάποια αλλαγή 

καθώς υποστηρίζεται η δυαδική αντίθεση (στο Μπάτλερ, 2009: 45-52). Το φύλο στην 
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δυτική σκέψη όπως είπαμε και παραπάνω είναι ουδέτερο, αλλά το αντρικό φύλο 

καταλαμβάνει τη θέση του υποκειμένου και επιβάλλει σκέψεις και ιδέες οι οποίες 

καθορίζονται ως ικανές να καθορίσουν τον λόγο και την σκέψη. Δομείται λοιπόν η 

δυτική σκέψη με μια ενιαία ταυτότητα χωρίς φύλο, την οποία όμως καταλαμβάνει το 

ανδρικό φύλο, δημιουργώντας έτσι μια αδυναμία στην ισχύ της (Ρεθυμιωτάκη, 

Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2015: 81).  

Η Monique Wittig συνέβαλε στην ενίσχυση των φεμινιστικών διεκδικήσεων και 

στην αμφισβήτηση του συστήματος της σεξουαλικότητας. Στην κοινωνία έχουν 

κατασκευαστεί γλωσσικά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν το ένα το άλλο. Στο 

γλωσσικό σύστημα του φύλου και της σεξουαλικότητας επικρατεί ο πατρικός νόμος 

και το ανδρικό φύλο, που καθορίζουν την ετεροφυλοφιλία ως υποχρεωτική και 

κανονική. Το ομιλών υποκείμενο λοιπόν είναι το αντρικό Οι φεμινίστριες, οι λεσβίες 

και οι gay αισθάνονται καταπιεσμένοι μέσα στο σύστημα αυτό της ετεροφυλοφιλίας, 

αφού θεωρείται πως διαφεύγουν από το ετεροφυλοφιλικό σύστημα και αποκλείονται 

σαν ταυτότητες. Καταπιέζεται έτσι ταυτόχρονα και το γλωσσικό σύστημα των gay 

και της λεσβίας. Το ετεροφυλοφιλικό γλωσσικό σύστημα η Wittig το ονομάζει 

«straight mind». Αυτό δημιουργείται μέσα από κοινωνικές συνθήκες, τα ΜΜΕ, την 

πορνογραφία και τις επιστήμες (δεν αποδέχονται όλες οι επιστήμες την 

ομοφυλοφιλία). Το «straight mind» θεωρεί την ομοφυλοφιλία σαν κάτι το μη 

φυσιολογικό (Wittig, 1992).  

Το βιολογικό φύλο φαίνεται να εξυπηρετεί την αναπαραγωγή της 

ετεροφυλοφιλίας και επηρεάζει μέσω του γλωσσικού συστήματος και το κοινωνικό 

φύλο. Ο άντρας καθορίζεται ως ετερόφυλος όπως αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και με 

την γυναίκα. Η θεώρηση αυτή δημιουργεί ταυτότητες. Η μια ταυτότητα αντανακλά 

στην άλλη επιθυμίες, σεξουαλικότητα και πρακτικές. Δικαιολογείται έτσι η 

ετεροφυλοφιλία (Μπάτλερ, 2009). Το γλωσσικό σύστημα δεν είναι από την φύση του 

μισογυνικό. Μετατρέπεται σε αυτόν τον χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείται με 

ετεροφυλοφιλικές δομές. Τα υπόλοιπα γλωσσικά συστήματα (lesbian, gay κ.α.) 

παραμένουν στο περιθώριο. Με τις συνθήκες αυτές ο όρος λεσβία αναγκαστικά  

κατατάσσεται στον όρο γυναίκα. Ο όρος όμως με την μορφή αυτή καθιερώθηκε από 

την ετεροφυλοφιλική κοινωνία με «βίαιο» τρόπο. Οι λεσβίες δεν είναι γυναίκες, αλλά 

λεσβίες. Η άρνηση του ρόλου της γυναίκας οφείλεται σε άρνηση των οικονομικών, 

κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων που επικρατούν (στο Wittig, 1993). 
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Στο σύστημα αυτό της ετεροφυλοφιλίας η λεσβία δεν μπορεί να ταυτιστεί με την 

γυναίκα (Wittig, 1992). Από αυτό το τελευταίο λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι ούτε και οι υπόλοιπες ταυτότητες που υπάρχουν (gay, trans κ.α.) μπορούν να 

ταυτιστούν με την ανδρική ή γυναικεία ταυτότητα, εφόσον αποτελούν ξεχωριστή 

ταυτότητα, η οποία υποβαθμίζεται στον ετεροφυλοφιλικό κόσμο. 

Οι  σημειωτικές αναλύσεις της Julia Kristeva υπήρξαν καθοριστικές για τη 

φιλοσοφία της σεξουαλικότητας. Η γλώσσα καλύπτεται από τον πατρικό νόμο και 

την υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία, κάτι που περνάει μέσω της γλώσσας στις 

κοινωνικές συνθήκες. Η θέση της γυναικάς είναι υποβαθμισμένη από αυτή του άντρα, 

αφού ο άντρας είναι το κυρίαρχο υποκείμενο στο γλωσσικό σύστημα.  

Ακολουθώντας την λακανική θεωρία, υποστηρίζει πως το υποκείμενο από την 

γέννηση του έχει μια εξάρτηση από την μητέρα και όταν αποκόπτεται από αυτήν 

αποκτάει την δική του προσωπικότητα. Αλλά εφόσον η ετεροφυλοφιλία επικρατεί σε 

όλες τις συνθήκες συγγένειας και πολιτισμού, το υποκείμενο γαλουχείται σε 

ετεροφυλοφιλικές ενορμήσεις. Η γλώσσα όμως είναι ένα στοιχείο το οποίο το 

υποκείμενο αποκτά στη συνέχεια και δεν γεννιέται με αυτό. Άραγε το υποκείμενο 

κατά τη γέννηση του έχει καθορισμένες δομές. Αυτές όμως δεν χρησιμοποιούνται 

καθώς το υποκείμενο αποκτά τις δομές της ετεροφυλοφιλίας. Με βάση λοιπόν αυτό ο 

πατρικός νόμος δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει φυσικές ενορμήσεις., αφού οι 

ενορμήσεις της γλώσσας είναι τεχνητές. Παρατηρούνται αδυναμίες στην 

υποχρεωτική ετεροφυλοφιλική γλώσσα που οδηγούν στο συμπέρασμα πως με βάση 

την γλώσσα η κατάκτηση ενός αντρικού ή γυναικείου φύλου είναι αποτέλεσμα 

τεχνητών διαδικασιών (στο Μπάτλερ, 2009: 121). 

 

 

2. Ο φεμινισμός και ο ρόλος του στην αμφισβήτηση του φύλου και της 

σεξουαλικότητας 

Οι φεμινίστριες θεωρητικοί, σε διάλογο με τις θέσεις και τις παραπάνω απόψεις, 

οδηγούν το φεμινιστικό κίνημα κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 σε άλλη μορφή. 

Πέρα από τις ιδέες για ισονομία ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο, αρχίζει να αποζητά και μια αναγνώριση της γυναικείας 

σεξουαλικότητας. Η θέση της γυναίκας είναι μέχρι τότε υποβαθμισμένη και 
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καθορίζεται με βάση το ετεροφυλοφιλικό σύστημα που εξυπηρετεί τις 

οικονομικοκοινωνικές πολιτικές του αντρικού φύλου. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα καθαρίζονται σε πολλούς τομείς και κατασκευάζονται με βάση πολιτισμικά 

σύμβολα, κανονιστικές αντιλήψεις (θρησκευτικές, επιστημονικές, νομικές, πολιτικές 

κ.α.), υποκειμενικές ταυτότητες και  κατασκευή φύλων σε πολιτικό επίπεδο και 

θεσμούς. Επιστημονικά το ανδρικό σώμα είναι το απόλυτο και οικουμενικό σώμα, ο 

υγιής τύπος ενός ανθρώπινου σώματος, ενώ το γυναικείο έχει αποκλίσεις και 

διαφορές από τον οικουμενικό χαρακτήρα του σώματος. Σε ιστορικές μελέτες ο 

άντρας είναι πάντα αυτός που υπερισχύει σε όλα τα επαγγέλματα και τα αξιώματα 

(στρατηγός, βασιλιάς, κ.α.). Η γυναίκα κατέχει υποδεέστερη θέση και κυρίως σε 

ιδεώδες και ρομαντικές συνθήκες (Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & Αθανασίου, 2001: 

142). Η γυναίκα στον τομέα της εργασίας θεωρείται πιο αδύναμη από τον άντρα και 

για αυτή την αδυναμία της δεν μετέχει στην εργασία, άρα ούτε και στις 

οικονομικοκοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Κατέχει λοιπόν μια θέση στο 

περιθώριο και δεν λαμβάνει μέρος στην λήψη αποφάσεων. Το γλωσσικό σύστημα 

επιδεινώνει την θέση της γυναίκας αφού είναι κατασκευασμένο με βάση τον πατρικό 

νόμο και την ετεροφυλοφιλία και εξυπηρετεί το αντρικό φύλο.  

Η γυναίκα μοιάζει να καταλήγει να εξυπηρετεί τις αναπαραγωγικές δομές και την 

στήριξη του αντρικού οικονομικοκοινωνικού συστήματος.  Για να ενισχυθεί αυτό το 

σύστημα επιβάλλεται ένα είδος συγγένειας ανάμεσα στους άντρες το οποίο όμως 

μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω της γυναίκας. Η γυναίκα λοιπόν δίνεται σαν 

ανταλλακτικό προϊόν στον γάμο που θα δημιουργήσει τις συγγενικές δομές των 

αντρών. Οι κανόνες εξάλλου της ετεροφυλοφιλίας δεν επιτρέπουν ομόφυλες σχέσεις 

μεταξύ αντρών, οπότε χρησιμοποιείται η γυναίκα που δημιουργεί μέσα από τον γάμο 

έναν συγγενικό δεσμό μεταξύ τους. Το ταμπού της αιμομιξίας που επικρατεί επίσης 

απαγορεύει τις ομόφυλες σχέσεις μεταξύ αντρών και έτσι οδηγούμαστε σε ένα 

ετεροφυλοφιλικό σύστημα που αναγκάζει την γυναίκα σε εξυπηρέτηση των αντρικών 

συμφερόντων και τη καθιστά αναπαραγωγικό μέσο. Η σεξουαλικότητα 

κατασκευάζεται σε επιταγές του λόγου και της εξουσίας. Για την ισχύ της 

εφαρμόζονται συνεχεία επαναλήψεις πάνω σε κοινωνικές συνθήκες και καταλήγει να 

θεωρείται κανονιστική (Μπάτλερ, 2009: 58). Η γυναίκα όχι μόνο δεν κατέχει θέση 

στη λήψη αποφάσεων, αλλά δεν κατέχει ούτε το ίδιο της το σώμα, ούτε επιλέγει την 

σεξουαλικότητα της.  
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Οι φεμινίστριες της εποχής νοιώθουν αδικημένες από την θέση που κατέχουν 

στην ετεροφυλοφιλική κοινωνία. Οι απόψεις που εκφράστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο δίνουν το έναυσμα για να πάρει το φεμινιστικό κίνημα μια άλλη μορφή. Οι 

φεμινίστριες και οι λεσβίες νοιώθουν καταπίεση στην κοινωνία, αφού η θέση τους 

εκτοπίζεται από το αντρικό φύλο. Ασκούν κριτική στο υπάρχον σύστημα και 

θεμελιώνουν απόψεις και θεωρίες για να διεκδικήσουν την θέση τους. Οι απόψεις 

αυτές είναι η έναρξη για την αμφισβήτηση της σεξουαλικότητας και την κατάκτηση 

της γυναικείας σεξουαλικότητας. Ασκείται  κριτική στην επιστήμη της βιολογίας, 

αφού οι μέχρι τότε βιολογικές θεωρήσεις διαχωρίζουν την γυναίκα με βάση τις 

σωματικές της «αδυναμίες». Οι ανατομικές και φυσιολογικές διαφορές εξηγούν την 

διαφοροποίηση του άντρα και της γυναίκας με βάση ψυχικές και συμπεριφορικές 

διαφορές (Παπαταξιάρχης, 1992: 18). Η τεχνολογική εξέλιξη της μηχανής καθιστά 

την γυναίκα το ίδιο «δυνατή» με τον άνδρα και την εξισώνει στον εργασιακό τομέα. 

Άλλωστε σε επαγγέλματα που δεν χρειάζεται σωματική δύναμη, οι γυναίκες 

ανταπεξέρχονται επάξια στον εργασιακό τους ρόλο (στο Beauvoir, 1979). Οπότε με 

βάση αυτή τη θέση δεν νοείται ο αποκλεισμός τους από τον εργασιακό χώρο, που 

είναι αναγκαία συνθήκη για να συμμετέχει κάποιος στην λήψη αποφάσεων. Το 

γλωσσικό σύστημα με βάση την Irigaray είναι δομημένο με ετεροφυλοφιλικούς 

κανόνες, αλλά εφόσον η δυτική σκέψη έχει μια ταυτότητα ενιαία και ουδέτερη χωρίς 

φύλο, το γλωσσικό σύστημα δεν είναι σε θέση να ορίσει την σεξουαλικότητα και το 

φύλο (Ρεθυμιωτάκη, Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2015: 81).  

Η φεμινιστική κριτική περνά και στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών, όπου 

και εκεί παρατηρείται μια κατωτερότητα της γυναίκας. Η ισονομία δεν εκφράζεται σε 

όλες τις δομές, παρόλο που υπάρχουν νόμοι που καλύπτουν την γυναίκα. 

Παρατηρείται μια γενικότερη ανισότητα στην έννοια του πολίτη, η οποία φυσικά 

παρατηρείται και στην έννοια της γυναίκας. Απαξιώνεται λοιπόν η γυναίκα στους 

δημοκρατικούς, πολιτικούς και πολιτειακούς θεσμούς. Η δημοκρατία χρειάζεται μια 

ριζοσπαστική μετάλλαξη που θα διαρρήξει τις εκδοχές του έμφυλου υποκείμενου. 

Πρέπει να υπάρξει μια κατεύθυνση στην ιδέα μιας πολλαπλής αναφοράς, 

ρευστότητας και πολυμορφίας των υποκειμενικών ταυτοτήτων. Αυτό απαιτεί 

πολιτικές διεκδικήσεων μέσω ομάδων πίεσης και συνδιαλλαγής με την κρατική 

εξουσία, αφού η απλή επέκταση δικαιωμάτων και ευκαιριών στις γυναίκες δεν 

έδωσαν την ισοτιμία (Μαλούτα, 2002: 49-52). 
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Οι γυναίκες αρχίζουν να διεκδικούν την σεξουαλικότητά τους και τα σώματά 

τους, σαν δικαίωμα μιας αυτονομίας που θα κατοχυρώσει την θέση τους (Butler & 

Αθανασίου, 2016: 145). Οι λεσβίες φεμινίστριες διαχωρίζουν την θέση τους από τις 

γυναίκες. Ο όρος λεσβία, κατατάσσεται από τον αντρικό νόμο στον όρο γυναίκα. 

Υπάρχει λοιπόν μια καταπίεση της ταυτότητας της λεσβίας, στην οποία καταπίεση 

αντιδρούν οι λεσβίες σε ιδεολογικό και οικονομικοπολιτικό επίπεδο. Χρειάζεται 

πολιτικός αγώνας για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Αγώνας που θα καταργήσει τους 

όρους άντρας και γυναίκα και θα οδηγήσει σε μια αποδόμηση της σεξουαλικότητας 

και του φύλου, αφού δεν υπάρχουν «δούλοι χωρίς αφεντικά» (Wittig, 1993). Οι 

lesbian,  gay και όλες οι υπόλοιπες ταυτότητες που περιορίζονται από την 

ετεροφυλοφιλία, θα μπορέσουν μέσω του φεμινισμού να αρχίσουν διεκδικήσεις για 

την σεξουαλικότητα τους και την θέση τους στην κοινωνία. 

 

3. Βιολογικό (sex) και κοινωνικό (gender) φύλο 

Οι θεωρίες που αναπτυχθήκαν από τα μέσα του 20
ου

 αιώνα μέχρι και την 

τελευταία δεκαετία του, μας βοηθάνε να κατανοήσουμε ότι το φύλο έχει εφαρμοστεί 

από πρακτικές οι οποίες οδηγούν σε μορφές καταπίεσης. Η καταπίεση αυτή ορίζεται 

τόσο για το αντρικό, όσο και για το γυναικείο φύλο. Θα πρέπει ωστόσο να ορίσουμε 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταλήγει το φύλο να είναι καταπιεστικό και κατά 

πόσο το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο κατασκευάζονται, συγχέονται και 

εξυπηρετούν ετεροφυλοφιλικούς σκοπούς . 

Το βιολογικό φύλο φαίνεται να καθορίζεται με βάση τις βιολογικές δομές 

(χρωμοσώματα, αντρικά και γυναικεία μέλη κ.α.), ενώ το κοινωνικό φύλο φτιάχνεται 

με βάση κάποιες κοινωνικές δομές. Ανάμεσα τους υπάρχει ένα χάσμα. Το βιολογικό 

φύλο είναι δύο ειδών, το αντρικό και το γυναικείο. Το κοινωνικό φύλο όμως σήμερα 

ξεπερνάει τον δυϊσμό άντρας και γυναίκα. Μέχρι στιγμής ήταν καθορισμένο με βάση 

το βιολογικό φύλο και ανάμεσα τους υπήρχε μια ταύτιση ενιαία και αδιαίρετη. Το 

υποκείμενο που γεννιόταν με ανατομικά χαρακτηριστικά αντρικά, βιολογικά 

θεωρούνταν «άντρας». Ταυτόχρονα το κοινωνικό φύλο είχε τα χαρακτηριστικά και 

τις δομές του βιολογικού φύλου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο «άντρας» με 

βάση το βιολογικό φύλο ήταν και «άντρας» με βάση το κοινωνικό φύλο. Αντίστοιχα 

συνέβαινε και το ίδιο με τις γυναίκες (Μπάτλερ, 2009: 104). Η κοινωνία λοιπόν 
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κατασκευάζει το φύλο με τέτοιο τρόπο ώστε του αποδίδει χαρακτηριστικά και δομές 

που θεωρούνται δεδομένες και αναλλοίωτες. Οπότε εδώ προκύπτει το εξής παρακάτω 

ερώτημα. Το βιολογικό φύλο καθορίζει το κοινωνικό ή μήπως τελικά συμβαίνει το 

αντίθετο; Αφού το κοινωνικό φύλο κατασκευάζεται κάτω από συνθήκες, μήπως τότε 

δίνει και τον χαρακτήρα του στο βιολογικό φύλο; Για παράδειγμα ας αναφέρουμε 

εδώ το εξής. Οι ανθρωπολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι την Κένυα σε διάφορες φυλές 

επιτρεπόντουσαν τόσο οι ετερόφυλες, όσο και οι ομόφυλες σχέσεις ανάμεσα στα 

μελή μιας φυλής (στο Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & Αθανασίου, 2001: 56). Επίσης αν 

διαβάσει κανείς το Συμπόσιον του Πλάτωνα, θα παρατηρήσει ότι στην αρχαία Αθήνα 

υπήρχαν ομόφυλες σχέσεις μεταξύ αντρών. Η ομοφυλοφιλία αυτή είχε έναν 

χαρακτήρα θα λέγαμε παιδαγωγικό αφού υπήρχε σχέση μεταξύ εραστή και ερωμένου, 

όπου ο ερωμένος προσπαθούσε μέσα της σχέσης αυτής να δώσει στον νέο 

πνευματικές αξίες και ηθικά εφόδια και να του μάθει την αλήθεια. Δεν 

χαρακτηριζόταν η σχέση αυτή ως «παράνομα» σεξουαλική, παρά μόνο σε 

περιπτώσεις απόκλισης ήθους και συμπεριφοράς. Υπήρχαν αστεϊσμοί για τους 

ομοφυλόφιλους, χωρίς .όμως να χρησιμοποιούνται «ταμπέλες». Αυτό που έκανε τους 

ανθρώπους να επιθυμούν έναν άντρα ή μια γυναίκα ήταν η επιθυμία που η ίδια η 

φύση είχε εμφυτεύσει στον άνθρωπο, να επιθυμούν δηλαδή αυτούς που είναι 

«ωραίοι», άσχετα από το φύλο τους (Φουκώ, 2003: 319). Ενδεικτικά να αναφέρουμε 

ως σημείο ηθικής σεξουαλικής χαλαρότητας τα δείγματα τέχνης στην Μεσοποταμία 

και την Ασία (Ιαπωνία και Κίνα), όπου έχουμε παραστάσεις ζωγραφικής (σε αγγεία, 

σκεύη κ.α.) ερωτικού περιεχομένου, παραστάσεις που αποκλίνουν από την 

σεξουαλική ηθική που επικρατεί σήμερα. Εφόσον λοιπόν υπήρχαν δομές τέτοιου 

χαρακτήρα σε διάφορες κοινωνίες, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις επιταγές που 

προστάζονται σήμερα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το φύλο και η σεξουαλικότητα 

έχουν κατασκευαστεί και έχουν αλλάξει τις δομές που επικρατούσαν, για να 

εξυπηρετηθούν οικονομικοκοινωνικές πολιτικές (Φουκώ, 2003: 11-17). Το 

ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μοντέλο φύλου διαφέρει από τα μοντέλα άλλων λαών, 

όπως της Αφρικής και της Ασίας, όπου εκεί δεν ορίζονται τα ανατομικά 

χαρακτηριστικά ως απαραίτητα για την έμφυλη διαφορά.  

Το φύλο είναι ένα σύνολο πρακτικών που δημιουργούν το αποτέλεσμα μιας 

συνεκτικής ουσίας. Οι άνθρωποι πείθονται από τις πρακτικές αυτές και ταυτίζονται. 

Επιβάλλονται έτσι συμπεριφορές που αποκλείουν άλλες, που δεν είναι κοινωνικά 
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αποδεκτές. Η βιολογική/σεξουαλική ταυτότητα συγκροτείται στο σύστημα του 

κοινωνικού φύλου με μίμηση και επανάληψη σωματικών πρακτικών στην 

καθημερινότητα (Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & Αθανασίου, 2001: 64). Εφόσον η 

κοινωνία κατασκευάζει το φύλο και το αποδίδει σε σώματα, τα μετατρέπει σε 

παθητικούς δέκτες που απλώς αποδέχονται το φύλο που τους επιβάλλεται. Το σώμα 

είναι σαν άγραφος χάρτης, που πάνω του καταγράφονται πολιτιστικά δεδομένα. Τα 

δεδομένα αυτά έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από 

συγκεκριμένες και καθορισμένες δομές (Μπάτλερ, 2009). 

Το φύλο αποτελεί δομούσα αρχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Για την 

εξυπηρέτηση πατριαρχικών και καπιταλιστικών συμφερόντων ιδιοκτησίας 

κατασκευάζεται μια έμφυλη ανισότητα, η οποία αναδύεται από τις ευρύτερες 

κοινωνικές σχέσεις και μια επικρατούσα ιδεολογία, που συγκροτεί την ταυτότητα 

άντρας και γυναίκα. Τα στοιχεία που δομούν το φύλο και την έμφυλη διαφορά είναι 

τα εξής. Πολιτισμικά σύμβολα με μεταφορική ισχύ, που καθορίζουν φύλο και 

διαφορές, κανονιστικές αντιλήψεις μέσω θρησκείας, επιστήμης , νομικής και 

πολιτικής που παγιώνουν την αντίθεση άντρα και γυναίκας. Κατασκευή του φύλου σε 

οικονομικοκοινωνικό επίπεδο και θεσμούς και υποκειμενικές ταυτότητες  

(Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & Αθανασίου, 2001: 72). Η κατασκευή επίσης έμφυλης 

ανισότητας και των ταυτοτήτων ορίζεται και από  τους φορείς παιδείας που λαμβάνει 

ο κάθε άνθρωπος. Μέσω της οικογένειας, του σχολείου, της θρησκείας, της κοινωνίας 

και της πολιτείας, διαμορφώνεται ένα υπόβαθρο για την έννοια της ταυτότητας του 

κάθε υποκειμένου και συνάμα την προσωπική ταυτότητα που πρέπει να έχει ο κάθε 

άνθρωπος (Ταίηλορ, 1997: 190). Η έννοια του φύλου έχει έναν ηθικό γνώμονα και 

είναι κριτήριο κοινωνικής συμπεριφοράς. Η κοινωνική συμπεριφορά διαχωρίζει τα 

δύο φύλα. Η αμφισβήτηση του φύλου θα φέρει απαξίωση του αντρικού φύλου στη 

κοινωνία, οπότε γίνεται συνεχής ενίσχυση μέσω της επανάληψης. Το κοινωνικό φύλο 

λοιπόν είναι μια κατασκευή που έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει συμφέροντα. 

Οργανώνει τις κοινωνικές σχέσεις, νομιμοποιεί την ιεραρχία και αποτελεί ένα 

αυτόνομο σύμβολο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση (Παπαταξιάρχης, 1992: 24) . 

Από την άλλη το βιολογικό φύλο προκατασκευάζεται με βάση το κοινωνικό φύλο και 

η κατασκευή του είναι μια χρονική διαδικασία που λειτουργεί με την επανάληψη των 

επιβαλλόμενων κανόνων, μια ιστορικοκοινωνική κατασκευή που συνάδει με την 

δυτική αντίληψη. Δίνεται μια υλικότητα στο βιολογικό φύλο που αναπαριστά το 
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κοινωνικό φύλο. Το κοινωνικό φύλο προκύπτει ως αποτέλεσμα λόγου, ενώ το 

βιολογικό φύλο ως αποτέλεσμα του κοινωνικού φύλου (στο Μπάτλερ, 2008: 51). Το 

βιολογικό φύλο αφού καθορίζεται με ανατομικά χαρακτηριστικά, θεωρητικά 

προϋπάρχει του κοινωνικού. Μέσα στο πλαίσιο όμως τον απαγορεύσεων, των ταμπού 

και της υποχρεωτικής ετεροφυλοφιλίας, ανακατασκευάζεται από την αρχή. Ακόμα οι 

οικονομικοκοινωνικές συνθήκες και η κατανομή της εργασίας συμβάλουν προς αυτή 

την κατεύθυνση. Έτσι το βιολογικό φύλο, γίνεται στην ουσία κοινωνικό φύλο. Οι δύο 

αυτές κατηγορίες φύλων ταιριάζουν μεταξύ τους, συγχέονται και θεωρούνται 

αδιαίρετες (Rubin, 1975).   

Από τα παραπάνω φαίνεται να ισχύει ότι το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, οι 

έμφυλες διαφορές και οι ταυτότητες κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση σκοπών 

και συμφερόντων, καθορίζουν την υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία και εξυψώνουν το 

αντρικό φύλο. Οι επαναλήψεις που συντελούνται διαχρονικά για την επιτυχία αυτού 

του ετεροφυλοφιλικού συστήματος αποτυγχάνουν, αφού τα υποκείμενα μπορεί να 

καθορίζουν το σώμα τους και τη ταυτότητα τους με μη κανονιστικούς όρους και 

ανατρεπτικούς τρόπους. Επιπλέον οι συνεχείς απαγορεύσεις και συνθήκες υπακοής, 

οδηγούν σε αστάθεια λόγω της μονοτονίας και των φειδωλών μεθόδων. Επιβάλλεται 

έτσι μια νεωτερικότητα στην παγκόσμια κατάσταση που επιχειρεί να διευρύνει την 

έννοια του φύλου, κάτι που θα δούμε παρακάτω, στο κεφάλαιο 5 της εισαγωγής 

 

4. Ο ρόλος των επιστημών στην καθιέρωση του φύλου 

Ο καθορισμός της ετεροφυλοφιλίας προκειμένου να έχει μια επίσημη θεώρηση 

και ισχύ, ήταν απαραίτητο να υποστηριχτεί από επίσημους φορείς, οι οποίοι θα 

έδιναν άλλο κύρος στις θεωρήσεις περί φύλου και ετεροφυλοφιλίας. Οι επιστήμες της 

ιατρικής, της βιολογίας και της ψυχολογίας – ψυχιατρικής, συνέβαλαν στη θεώρηση 

του φύλου με βάση της κανονιστικές ετεροφυλοφιλικές δομές. Ωστόσο οι απόψεις 

που έχουν εκφραστεί παραπάνω για το φύλο, μας βοηθάνε να ασκήσουμε κριτική στις 

επιστήμες αυτές και να αμφισβητήσουμε μερικώς τις ετεροφυλοφιλικές δομές που 

εισάγουν.  

Κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα αναπτύχθηκε μια άποψη για την ομοφυλοφιλία, 

κυρίως την αντρική. Με βάση την άποψη αυτήν η ομοφυλοφιλία καθορίστηκε ως 
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αποκλίνουσα σε σχέση με τις ετεροφυλοφιλικές δομές που επικρατούσαν. Η 

ψυχιατρική απαγόρευε οποιαδήποτε ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, καθώς 

προσέβαλλε τα ήθη και αποτελούσε μια εκτροπή του γενετικού ενστίκτου. Η ιατρική 

θεωρούσε την ομοφυλοφιλία σαν ασθένεια και γενετική ανωμαλία, η οποία οφείλεται 

σε γονίδια κάποιου προγόνου. Οι ομοφυλοφιλικές τάσεις αποτρέπουν και δεν 

ενισχύουν την εξέλιξη του είδους, αφού με βάση τις δομές που επικρατούν υπάρχουν 

δυο φύλα το αντρικό και το γυναικείο, τα οποία μάλιστα καθορίζουν και την 

αναπαραγωγή. Η ομοφυλοφιλία δεν μπορεί να ισχύσει αφού δεν συμβάλει στην 

αναπαραγωγή του είδους. Μάλιστα για την «καταπολέμηση» της εφαρμόζονται 

ιατρικές και ψυχιατρικές θεραπείες (στο Φουκώ, 2003: 80 και 138).  

Η ομοφυλοφιλία αποτέλεσε έναν ορισμό που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και 

έριδες στον τομέα της ψυχολογίας. Η ομοφυλοφιλία εντάχτηκε στις διαταραχές της 

ταυτότητας φύλου ως μια δυσφορία του ατόμου για το ανατομικό – βιολογικό φύλο 

του. Σαν αντιμετώπιση προτάθηκαν διάφοροι μέθοδοι, όπως η ψυχανάλυση, η 

χειρουργική, η ψυχοθεραπεία ή συνδυασμός αυτών των μεθόδων. Βέβαια στους 

κόλπους της ψυχιατρικής επιστήμης υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ομοφυλοφιλία. 

Η ετεροφυλοφιλία θεωρείται δεδομένη, παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι που 

επιθυμούν ανθρώπους του ιδίου φύλου. Η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων όμως 

δεν μπορεί να εξηγηθεί και οι απαντήσεις για αυτόν τον προσανατολισμό τους δεν 

είναι ξεκάθαρες. Χρησιμοποιήθηκαν πολλές ψυχολογικές και βιολογικές υποθέσεις, 

αλλά δεν έδωσαν βάσιμες απαντήσεις για τα αίτια της ομοφυλοφιλίας. Στη πρώτη 

έκδοση του διαγνωστικού και στατιστικού εγχειρίδιου των ψυχικών διαταραχών το 

1952 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders – DSM), η ομοφυλοφιλία 

συμπεριλήφθηκε ως ψυχιατρική διαταραχή. Το 1968 στην δεύτερη έκδοση, 

προφανώς λόγω της μη δυνατότητας της εξήγησης της ομοφυλοφιλίας σαν 

διαταραχή, η ομοφυλοφιλία μπήκε σε μια γενικότερη σεξουαλική διαταραχή, αυτή 

του διαταραγμένου σεξουαλικού προσανατολισμού (sexual oriantation disturbance). 

Στην Τρίτη έκδοση του DSM, και πρόσφατα στην τέταρτη, η ομοφυλοφιλία δεν 

περιλαμβάνεται σαν σεξουαλική διαταραχή και ο όρος « ομοφυλοφιλία δυστονική 

προς το εγώ» (ενόχληση του ατόμου για την ομοφυλοφιλία του και επιθυμία για 

ετεροφυλόφιλη κατεύθυνση), δεν υπάρχει πουθενά (στο Μάνος, 1997: 649-694). 

Με βάση την βιολογία τα φύλα είναι δύο, το αντρικό και το γυναικείο. Στο 

αντρικό φύλο ανήκουν όσοι έχουν χρωμοσώματα ΧΧ και στο γυναικείο αντίστοιχα 
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αυτοί με χρωμοσώματα ΧΥ. Επίσης η κατανομή στα φύλα ορίζεται με βάση τα 

ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος (στο Μπάτλερ, 2009: 143-148). Αυτή η 

βιολογική θεώρηση είναι και αυτή που θεωρείται ως η «επίσημη» θέση με βάση την 

οποία υπάρχουν δύο φύλα, τα οποία καθορίζονται με βάση το χρωμόσωμα τους και 

τα ανατομικά τους χαρακτηριστικά.  

Οι παραπάνω θεωρήσεις που έχουν διατυπωθεί για το φύλο και την 

σεξουαλικότητα έχουν καθορίσει πως το κοινωνικό σύστημα βασίζεται σε ένα 

ετεροφυλοφιλικό κόσμο με κανόνες που το εξυπηρετούν. Οι βιολογικές δομές λοιπόν 

μπορούν να χαρακτηριστούν και αυτές καταρτισμένες με βάση τους 

ετεροφυλοφιλικούς κανόνες. Σύμφωνα με βιολογικές αναφορές, μπορεί σε κάποιους 

ανθρώπινους οργανισμούς να έχουμε περισσότερα ανδρικά ή γυναικεία 

χρωμοσώματα, ορμόνες και γενετικές ή ανατομικές διαφορές. Κάποιο υποκείμενο 

μπορεί να έχει χρωμοσώματα ΧΧ, αλλά ανατομικά να είναι θηλυκό. Χαρακτηριστικά 

όπως η επιθετικότητα και η μυϊκή δύναμη βασίζονται σε ανδρικές ορμόνες, 

παρουσιάζονται όμως και στις γυναίκες. Επιπλέον το αναπαραγωγικό σύστημα 

δομείται με τους ετεροφυλοφιλικούς κανόνες. Ο άντρας είναι ο κυρίαρχος που έχει το 

«επιθετικό» σπέρμα, ενώ η γυναίκα το «παθητικό» ωάριο. Ακολουθούνται 

πολιτισμικές αναπαραστάσεις που μειώνουν την γυναικεία θέση. Η κυοφορία, η 

γέννα και η σύλληψη είναι στοιχεία που δεν καθορίζουν όλες τις γυναίκες (στο 

Μαλούτα,2002: 158). Βλέπουμε λοιπόν ότι το βιολογικό φύλο, καθορίζεται όπως 

αναφέραμε από το κοινωνικό φύλο και οι επιστημονικές θεωρήσεις της βιολογίας και 

των άλλων επιστημών ακολουθούν το ίδιο μοντέλο. Φυσιολογικά λοιπόν μπορεί να 

ασκηθεί μια κριτική απέναντι στη βιολογία, αφού οι ανατομικές και φυσιολογικές 

διαφορές καθορίζονται με γνώμονα ψυχικά και συμπεριφορικά κριτήρια (στο 

Παπαταξιάρχης,1992: 18) και ίσως η βιολογία δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει το 

φύλο με βάση τις βιολογικές τις ρυθμίσεις.  

Η βιολογία μετατρέπεται σε ένα είδος κοινωνιοβιολογίας που έχει ως σκοπό τις 

ανθρώπινες ενορμήσεις και προδιαθέσεις (σεξουαλικότητα, επιθετικότητα κ.α.), να 

τις αποδίδει σε κοινωνικούς θεσμούς. Αυτοί οι κοινωνικοί θεσμοί ρυθμίζουν τις 

προδιαθέσεις και τις ενορμήσεις μέσω της επανάληψης. Η επανάληψη όμως οδηγεί 

σε αποτυχία, όπως είδαμε παραπάνω, και επιβάλλεται ουσιαστικά στα υποκείμενα μια 

καταπιεστική ταυτότητα. Οι ανθρώπινοι οργανισμοί όμως δεν είναι προσαρμοσμένοι 
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σε υποχρεωτικές θεσπίσεις και όλες οι παράμετροι του περιβάλλοντος του μπορούν 

να αλλάξουν αδιάκοπα (Sahlins,1997: 46-58 και 122-135). 

 Ο Lacan εξάλλου είχε αναφέρει πως το σώμα αρρωσταίνει όταν δεν δέχεται 

την φυσικότητα του. Οι ψυχαναλυτικές δομές που αναφέρουν το ομοφυλόφιλο σώμα 

ή το σώμα που αποκλίνει σεξουαλικά ,σαν σώμα που υστεριάζει, δεν υπολογίζουν το 

γεγονός ότι το σώμα είναι ρυθμισμένο με βάση τα χαρακτηριστικά που κατέχει. Η 

επιβολή στοιχείων στο σώμα, που έχει ήδη τα δικά του χαρακτηριστικά, οδηγεί σε 

μια δυσλειτουργία. Το σώμα είναι ένα σημαίνον που έχει την έννοια του «είναι». Το 

φύλο που του ορίζεται στο σώμα δημιουργεί ένα κενό στην έννοια του «έχειν», 

έννοια που δεν μπορεί να ταυτιστεί με την έννοια του «είναι» . Η ταύτιση ενός 

υποκειμένου με το «είμαι ένα σώμα» και με το «έχω ένα σώμα» δεν ισχύει και το 

αποτέλεσμα είναι μια δυσλειτουργία που κάνει το υποκείμενο να μην αποδέχεται το 

σώμα του. Η ψυχανάλυση, η ιατρική και η βιολογία λοιπόν δεν είναι σε θέση να 

κάνουν το υποκείμενο να ταυτιστεί με ένα σώμα το οποίο δεν του αρμόζει, ούτε να 

ορίσουν το φύλο το οποίο θα πρέπει να έχει το κάθε υποκείμενο σύμφωνα με τα 

ανατομικά και βιολογικά του χαρακτηριστικά (στο Miller & Σκολίδης, 2004: 86-93). 

 

5. Η αναταραχή φύλου της Judith Butler 

Το έργο της Judith Butler αναταραχή του φύλου εκδόθηκε το 1990 και 

αποτελεί ένα ανατρεπτικό εγχειρίδιο για το φύλο και την ταυτότητα, όπως αυτές 

ορίζονται με βάση τις κοινωνικές νόρμες και τους κοινωνικούς κανόνες. 

Βασισμένη στις θεωρίες περί φύλου και σεξουαλικότητας των δεκαετιών του 

1970 και 1980, προχωρά σε μια ρηξικέλευθη θεώρηση που ασκεί κριτική στην 

βιολογική ανατομία, στο βιολογικό και κοινωνικό φύλο και στην 

επιτελεστικότητα. Το φύλο θα πρέπει να αποκατηγοριοποιηθεί από θεωρίες 

διαχωρισμού του φύλου σε αρσενικό και θηλυκό, οι οποίες το καθορίζουν με 

βάση κανόνες που επαναλαμβάνονται. Το φύλο θα πρέπει να γίνει μια ευέλικτη 

πολιτική κατηγορία (στο Αθανασίου, 2007: 206). Πολλές από τις απόψεις που 

αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια μας βοηθάνε να κατανοήσουμε 

καλύτερα την θεωρία της Butler για τη αποδόμηση του φύλου και να φτάσουμε 

στην κατανόηση γιατί το φύλο θα πρέπει να απελευθερωθεί από τις 

ετεροφυλοφιλικές δομές μέσα στις οποίες έχει «παγιδευτεί».  
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 Το φεμινιστικό κίνημα μετά την δεκαετία του 1970 διεκδικεί την ισοτιμία 

ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Διεκδικείται όχι μόνο η οικονομικοκοινωνική 

ισονομία αλλά και η σεξουαλικότητα των γυναικών, κάτι που δίνει το έναυσμα να 

διεκδικήσουν την σεξουαλικότητα τους και άλλες ταυτότητες (lesbian, gay κ.α), 

οι οποίες αποκλείονται από την ετεροφυλοφιλία. Η έμφυλη κατασκευή, που 

αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν επιτρέπει στα σώματα να ορίσουν το 

φύλο που επιθυμούν, αλλά ουσιαστικά τα κατηγοριοποιούν με βάση το αντρικό ή 

το γυναικείο φύλο, σύμφωνα με τα βιολογικά και ανατομικά τους 

χαρακτηριστικά. Το φύλο είναι μια ρυθμιστική πρακτική που υλοποιείται με 

επιβεβλημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός γίνεται με διάφορες τακτικές που 

επαναλαμβάνονται μέσα στον χρόνο (Μπάτλερ,2008: 42). Οι επαναλήψεις μέσα 

στον χρόνο βασίζονται σε μια σειρά από τακτικές οι οποίες εξυπηρετούν τον 

ετεροφυλοφιλικό κανόνα, αλλά κάνουν τα έμφυλα σώματα να μην 

συμμορφώνονται με τον κανόνα αυτό. Ο σχηματισμός του έμφυλου σώματος, η 

φιλοτέχνηση του, το ύφος που του αποδίδεται, η διακίνηση και η σηματοδότηση 

του δεν υπακούν στον νόμο, αλλά τον κινητοποιούν (Μπάτλερ,2008: 69).  

Η έμφυλη διαφορά αναγκαστικά εξαντλείται στο αρσενικό και το θηλυκό. Οι 

δύο έννοιες αυτές είναι αντίθετες, αλλά συμπληρώνουν η μια την άλλη. Η 

δυαδική αυτή ύπαρξη του φύλου αποκλείει κάθε διαφορετικότητα με απαξιωτικό 

τρόπο(Αθανασίου,2007: 207). 

 Όπως είδαμε και παραπάνω το βιολογικό φύλο, στην ουσία είναι κοινωνικό. 

Το κοινωνικό φύλο κατασκευάζεται με βάση τις επιταγές της ετεροφυλοφιλίας 

μέσω των επιστημών, της γλώσσας και άλλων πρακτικών. Καθορίζει τις 

κοινωνικές πρακτικές μέσα από τις οποίες η διχοτόμηση του φύλου είναι 

φυσιολογική. Δίνει λοιπόν το στίγμα του και στο βιολογικό φύλο. Οπότε 

βιολογικό και κοινωνικό φύλο συγχέονται μεταξύ τους και έτσι το φύλο 

καθιερώνεται με τις πολιτισμικές επιρροές και τις νόρμες οι οποίες γίνονται μέσω 

της επανάληψης της επιτελεστικότητας.  

Το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο είναι πολιτισμικές κατηγορίες, για 

τρόπους αναπαράστασης και αντίληψης των ανθρωπίνων σωμάτων και των 

αντίστοιχων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων  (στο Μαλούτα,2002: 157). Το φύλο 

λοιπόν αποκρυσταλλώνεται μέσα στον χρόνο με την επιτελεστική 
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επαναληπτικότητα, κανονιστικές μυθοπλασίες και με σωματικές πρακτικές, που 

νοούνται ως νόμιμες και εφικτές (Αθανασίου,2007: 78).  

Η Butler αναδιατυπώνει την επιτελεστικότητα, αφού η έμφυλη 

επιτελεστικότητα που υπάρχει δεν ξεχωρίζει τα καθεστώτα που ρυθμίζουν  το 

φύλο, αλλά βασίζεται σε άλλα καθεστώτα, μέσω της ετεροφυλοφιλίας. Η 

βούληση και ο ατομικισμός των υποκειμένων δεν λαμβάνεται υπόψη  και η 

ετεροφυλοφιλία αποδίδει μια υλικότητα στα σώματα. Το σχήμα του σώματος 

αποδίδεται μέσα από επαναλαμβανόμενες νόρμες και καθορίζεται το φύλο. Τα 

σώματα όμως καταλήγουν σε αντιθέσεις με βάση τον ετεροφυλοφιλικό νόμο. 

Έτσι παρόλο που η επανάληψη διασφαλίζει τον νόμο της έμφυλης διαφοράς, τα 

σώματα που διαφέρουν, εισάγουν ενδεχόμενο ρήξης με τους κανόνες που 

κυριαρχούν. Η θεωρία της επιτέλεσης μας βοηθάει να καταλάβουμε τον 

εξαναγκασμό στην έμφυλη κανονικότητα, αλλά θεωρεί το υποκείμενο ως μη 

πιστή αναπαραγωγή των κοινωνικών συμβάσεων, κάτι που οδηγεί σε αντίφαση με 

τον έμφυλο κανόνα. Η επανάληψη προκαλεί ασυνέχειες και αστάθειες, και δομεί 

τον ετεροφυλοφιλικό νόμο με αντινομικές συμβάσεις και ρήξεις (στο 

Αθανασίου,2007: 207). 

 Το φύλο είναι ουσιαστικά μια τεχνητή κατασκευή που παράγεται μέσα από 

κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες μέσω της επανάληψης. Το σώμα 

καθορίζεται μέσω της βιοπολιτικής, με συναρμολόγηση πρακτικών λόγου, 

θεσμών και φαντασιακών επεξηγήσεων που καθιστούν τη ζωή σε πολιτικό 

έλεγχο. Ο έλεγχος και η κανονικοποίηση της ζωής επιβάλουν ταυτόχρονα και τις 

ανθρώπινες σχέσεις και επαφές στο κοινωνικό σύστημα. Έτσι καθορίζεται και το 

βιοπολιτικό φύλο, σε ανδρικό και γυναικείο (Αθανασίου,2007: 208). 

 Οι θεωρίες αποδόμησης του φύλου που θέτει η Butler  δίνουν την δυνατότητα 

να αναδιοργανώνουμε τις θεωρίες περί φύλου και να κατανοήσουμε ότι η 

επιβεβλημένη ετεροφυλοφιλία και η ανδρική κυριαρχία επιβάλουν την έμφυλη 

διαφορά. Μέσα στο σύστημα αυτό που επιβάλει την διπολική διαφορά, άνδρας 

και γυναίκα, υπάρχουν πρακτικές που ορίζουν αυτή τη διαφορά με σχέσεις 

εξουσίας με κανονιστικούς όρους. Η Butler θεωρεί όμως ότι δομείται όλο αυτό με 

μυθοπλασίες που ορίζουν ως «νόμιμα» έμφυλα προϊόντα τον άνδρα και την 

γυναίκα, ενώ οτιδήποτε διαφορετικό απειλείται με κυρώσεις και αμφισβήτηση της 
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ύπαρξης του. Υπάρχουν πολλές και έμφυλες  ταυτότητες, οι οποίες όμως 

αποκλείονται από την ετεροφυλοφιλία ως αδύνατες, αφού δεν αρμόζουν με το 

ετεροφυλοφιλικό status. Το δίπολο, αντρικό και γυναικείο, ορίζεται με βάση το 

βιολογικό και κοινωνικό φύλο και συνδέεται με την σεξουαλικότητα και τις 

επιθυμίες. Η αμφισβήτηση της ετεροφυλοφιλίας θα αποφέρει ενδεχομένως μια 

ρήξη των ιστορικοκοινωνικών δομών (Μπάτλερ, 2009). Αυτή την ρήξη λοιπόν 

επιθυμεί και η Butler, αφού το κάθε σώμα αποτελεί από μόνο του ένα εργαλείο 

και θα πρέπει να αποφασίζει το ίδιο το υποκείμενο τις καταγραφές που θέλει να 

γίνουν στο σώμα του. 

 Η υλικότητα που αποδίδεται στο κάθε σώμα είναι κατασκευασμένη με μια 

φαλλογοκεντρική σκοπιά και ορίζεται και με την γλωσσική καταγραφή. Οι 

φροϋδικές αντιλήψεις ορίζουν πως το κάθε υποκείμενο έχει την ανάγκη να 

αγαπήσει. Η επιβολή μιας κατασκευασμένης υλικότητας στο σώμα μέσω ταμπού 

και απαγορεύσεων, δημιουργεί εμπόδια στην εκδήλωση αγάπης του υποκειμένου, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νευρώσεις. Οι απαγορεύσεις καθορίζονται 

μέσα σε κοινωνικά πλαίσια και επιβάλλονται με βία στο σώμα. Η μη τήρηση της 

απαγόρευσης επιφέρει την τιμωρία. Το σώμα που δεν μπορεί να αγαπήσει λόγω 

της απαγόρευσης οδηγείται σε απολαύσεις που είτε δεν του ταιριάζουν (οπότε 

προκαλείται νεύρωση), είτε είναι τιμωρητικές απολαύσεις, αφού αν ενδώσει σε 

αυτές κοινωνικά δεν θα γίνει αποδεκτό. Οι απαγορεύσεις λοιπόν δεν είναι 

πετυχημένες για να ορίσουν την έμφυλη διαφορά. Παράγουν ένα σώμα που δεν 

είναι πειθήνιο και δεν συμμορφώνεται με το κοινωνικό ιδεώδες. Σκιαγραφεί 

σώματα τα οποία συμβαδίζουν με την ετεροφυλοφιλία, άλλα τα σώματα αυτά θα 

γίνουν τοποθεσίες μετάδοσης ιδιοτήτων. Το σώμα που δεν μπορεί να ενδώσει σε 

αυτό που επιθυμεί θα αντιμετωπίσει λογοκρισία για την σεξουαλικότητα του και 

την αγάπη (Μπάτλερ,2008: 150).  

  Η υποχρεωτική προσέγγιση του φύλου, οι απαγορεύσεις και οι ταυτίσεις 

προκαλούν συγκρούσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς οι απαγορεύσεις είναι 

ευμετάβλητες στην διαδικασία της επανάληψης και δεν πετυχαίνουν. Η εξουσία 

περιορίζει την σεξουαλικότητα σε ένα πλαίσιο απαγόρευσης και υπακοής. Η 

τακτική αυτή δεν έχει δυναμική αφού δεν υπάρχουν επεξηγήσεις και είναι 

μονότονη και φειδωλή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι μέσω της επανάληψης 

να διατάζει το υποκείμενο να κάνει αυτό που του απαγορεύεται να κάνει 
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(Φουκώ,2003: 102). Από την άλλη οι ταυτίσεις είναι φαντασιακές αφού το σώμα  

δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτές. Τα όρια του σώματος είναι επισφαλή. Τα φύλα 

που τους αποδίδονται παράγονται ως απεικονίσεις αλήθειας. Έτσι το σώμα 

συγκρατείται και δεν εκφράζεται όπως επιθυμεί. Η ετεροφυλοφιλική 

σεξουαλικότητα λοιπόν είναι μια μορφή παρωδίας αφού  οι φαντασιακές νόρμες 

αναγκάζουν τα σώματα να υιοθετήσουν πρακτικές που δεν τους αρμόζουν. Έτσι 

λοιπόν γίνεται μια ανατρεπτική επιτέλεση που επιτρέπει στο σώμα να 

ακολουθήσει αυτό που το εκφράζει (Μπάτλερ,2009: 178). Τα υποκείμενα 

μπορούν να σχεδιάζουν το σώμα τους με μη κανονιστικούς όρους επιβάλλοντας 

μια ανατρεπτική τεχνική. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί μια νεωτερικότητα 

στην παγκόσμια κατάσταση περί φύλου που θα διευρύνει την διχοτόμηση του 

φύλου δημιουργώντας συνθήκες, που δεν θα θεωρούν το διαφορετικό σαν 

αδύνατο και ούτε θα οδηγούν σε πρακτικές αμφισβήτησης του «ανθρώπινου», 

άλλα θα καταστήσουν το φύλο πολιτικά αναγνώσιμο και πολιτισμικά 

αναγνωρίσιμο (Αθανασίου,2007: 209). 

 

6. Προς μια queer κατεύθυνση 

Με βάση τις παραπάνω απόψεις και θεωρίες μπορούμε να χαρτογραφήσουμε 

την διαδικασία μετάβασης στις queer σπουδές.  

Το φεμινιστικό κίνημα κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 έκανε προσπάθειες 

για την διεκδίκηση τις ισονομίας της γυναικάς σε όλους τους τομείς και βοήθησε 

να καταλήξουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι τα φύλα, άντρας και γυναίκα δεν 

αποτελούν φυσικές κατηγορίες, αλλά αποτελούν προϊόντα κοινωνικών, 

πολιτισμικών και ιστορικών διαδικασιών (στο Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & 

Αθανασίου, 2001: 27).  

Μέσα από την αναδιατύπωση της θεωρίας της επιτελεστικότητας το βιολογικό 

φύλο (sex) αποσυνδέεται από το κοινωνικό φύλο (gender). Η επιτελεστικότητα 

πλέον μπορεί να  γίνεται με τον τρόπο που επιθυμεί ο καθένας και να επιτελεί με 

τον δικό του τρόπο την δική του ταυτότητα. Τα γεννητικά όργανα, οι σεξουαλικές 

πρακτικές, επιθυμίες και ταυτότητες και τα κοινωνικά status δεν μπορούν να 

καθορίσουν το φύλο (Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & Αθανασίου, 2001: 97). Τα 
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σώματα μπορούν να επιλέξουν τον σχεδιασμό τους χωρίς κανονιστικούς κανόνες 

και επιβάλλεται μια νεωτερικότητα για την διεύρυνση του φύλου.  

Ο όρος «queer» αν μεταφραστεί από την αγγλική γλώσσα σημαίνει τον 

παράξενο ή τον αλλόκοτο. Χρησιμοποιούνταν για να καταδηλώσει και να 

κατονομάσει όλες εκείνες τις ταυτότητες οι οποίες δεν συμμορφώνονταν με βάση 

το κοινωνικό status της ετεροφυλοφιλίας και απέκλιναν από το δίπολο άντρας και 

γυναίκα.  

Ο όρος είχε μια προσβλητική και απαξιωτική σημασία και πέρα από τις δύο 

έννοιες που εκφράστηκαν παραπάνω πήρε και άλλες έννοιες. Έτσι αν αναφέραμε 

ως queer, κάποιον που με βάση το βιολογικό φύλο είχε αντρικά χαρακτηριστικά, 

τότε σήμαινε αυτό που θα λέγαμε στα ελληνικά «αδερφή», «gay», «πούστης», 

«ανώμαλος» και άλλες διάφορες σημασίες.  

Αντίστοιχα το ίδιο γινόταν και στα άτομα με γυναικεία βιολογικά 

χαρακτηριστικά («λεσβία», «ανώμαλη» κ.α.). Η λέξη λοιπόν queer απέκτησε μια 

υβριστική σημασία για όλα αυτά τα υποκείμενα που απέκλιναν από την 

σεξουαλική νομιμότητα της ετεροφυλοφιλίας και στόχο είχε να ντροπιάσει το 

υποκείμενο στο οποίο αναφέρονταν (Μπάτλερ, 2008: 407). Γύρω λοιπόν από τον 

όρο αυτόν συγκεντρώθηκαν όλες εκείνες οι ταυτότητες που αποβάλλονταν από το 

ετεροφυλοφιλικό σύστημα και θεωρούνταν ως ξένες. Αυτές λοιπόν οι ταυτότητες 

άρχισαν να διεκδικούν τα δικαιώματα τους στην ετεροφυλοφιλική κοινωνία 

(Ρεθυμιωτάκη, Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2015: 135). 

Τις δεκαετίες 1980 και 1990 στο πλαίσιο των αμερικανικών σπουδών φύλου,  

εμφανίζονται οι queer σπουδές που θέτουν ως στόχο την αμφισβήτηση του φύλου 

και της ετεροφυλοφιλίας. Θεωρούν ότι το φύλο έχει διαμορφωθεί με βάση μια 

παραμορφωτική και καταχρηστική δύναμη και ανασχηματίζουν τον όρο φύλο 

καθώς δεν τον θεωρούν σταθερό με βάση την ετεροφυλοφιλική δομή (Μπάτλερ, 

2008: 416).  

Οι queer σπουδές είναι ένας αντίποδας στο δίπολο άντρας και γυναίκα, και 

αποτελούν ένα κοινό πεδίο αναφοράς για όλες τις έμφυλες/σεξουαλικές εκφορές 

(gay, λεσβίες, τραβεστί, transsexual, άφυλοι, διεμφυλικοί, διαφυλικοί κ.α.) οι 

οποίες διαφοροποιούνται από το ετεροκανονιστικό ιεραρχικό διχοτομικό  μοντέλο 
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του φύλου και της σεξουαλικότητας (στο Αστρινάκη, Χαντζαρούλα & 

Αθανασίου, 2001: 290). Με βάση την queer θεωρία, οι έμφυλες ταυτότητες δεν 

αντιμετωπίζονται ως αυθεντικές και αμετάκλητες ιδιότητες, αλλά ως 

αμφιλεγόμενες και ενδεχόμενες επιτελέσεις, που φτιάχνονται με τρόπους 

συγκειμενικούς και στρατηγικούς. Το υποκείμενο εγκαθιδρύεται κοινωνικά, αλλά 

δεν καθορίζεται από τις ρυθμιστικές πρακτικές, αφού αντιδρά στους λόγους της 

εξουσίας. Το φύλο λοιπόν δεν αποτελεί μια φυσική προϋπόθεση, όπως ορίζεται 

από τους καθορισμένους επιβεβλημένους κανόνες (Αθανασίου, 2007: 90).  

Οι queer σπουδές θέτουν ως στόχο όχι την κατάργηση του φύλου, αλλά την 

αποσταθεροποίηση του και την αναθεώρηση του. Κάθε ταυτότητα (έμφυλη, 

σεξουαλική, εθνική, θρησκευτική κ.α.) καθορίζεται μέσα στην κοινωνία με βάση 

κανόνες και θεσμούς, που εξυπηρετούν το εκάστοτε κοινωνικό σύστημα. Το κάθε 

υποκείμενο όμως έχει μια δική του προσωπική ταυτότητα που προσπαθεί να την 

κάνει αποδεκτή από την κοινωνία. Αν για παράδειγμα κάποιος νοιώθει 

αμερικανός αφρικανικής καταγωγής, για να αναγνωριστεί με αυτή την ταυτότητα 

θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία. Αυτό όμως φέρνει αντιθέσεις 

στους κοινωνικούς κανόνες πολλές φορές (Ταίηλορ, 1997: 189). Έτσι λοιπόν και 

οι ταυτότητες των queer σπουδών δεν γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία, αφού 

έρχονται σε αντίθεση με την ετεροφυλοφιλία. 

Ως κεντρική θέση των queer σπουδών τίθεται η άποψη ότι όλες οι έμφυλες 

και σεξουαλικές ταυτότητες είναι ρευστές, ανοιχτές και ασταθείς. Η θέση αυτή 

δομείται μέσα από την αποδόμηση του βιολογικού και κοινωνικού φύλου και της 

ετεροφυλοφιλίας και της ομοφυλοφιλίας, σε συνδυασμό με την αποδόμηση της 

ίδια της ταυτότητας με βάση τις ετεροφυλοφιλικές δομές.  

Οι queer σπουδές γίνονται ένα πλαίσιο ελευθερίας για το φύλο, χωρίς 

περιορισμούς και κανονιστικούς όρους (στο Ρεθυμιωτάκη, Μαροπούλου & 

Τσακιστράκη, 2015). Οι queer σπουδές διαταράσσουν την συγγένεια, το έθνος, 

την μνήμη, την επιθυμία και την σεξουαλική σύμπνοια που επικρατεί. Για την 

επίτευξη των στόχων όπως τους εκφράζουν οι queer σπουδές απαιτείται ένας 

πολιτικός ανασχηματισμός που θα καταργήσει την σχέση εξουσίας και τους 

κανονιστικούς όρους της σεξουαλικότητας. Οι ταυτότητες queer όσο 

χαρακτηρίζονται αμβλύνουν τις διαφορές (Wittig, 1992). Η αποδόμηση λοιπόν 
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του φύλου θα πρέπει να γίνει πάνω στο πλαίσιο μιας νέας δομής που δεν θα 

απαιτεί την κατάργηση του φύλου, αλλά τον μετασχηματισμό του και την 

αποδέσμευση από τα κοινωνικά στερεότυπα (Μαλούτα, 2002).  

Η σεξουαλικότητα αποτελεί  δικαίωμα με βάση τον χάρτη των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Αυτό καθιερώνει μια νόρμα από ελευθερίες έκφρασης, καθώς αυτοί 

που δεν μπορούν να εκφράσουν την σεξουαλικότητα τους, την διεκδικούν. 

Ορίζονται έτσι νέες επιτελεστικές πρακτικές που δεν βασίζονται σε κανονιστικά 

πρότυπα και συμβάλουν στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των queer 

ταυτοτήτων και της ισότητας στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο (Μπάτλερ & 

Αθανασίου, 2016).  

Μια πολιτική συμμαχιών θα μπορούσε να αποφέρει αποτελέσματα, ακόμη και 

παροδικά, που θα άνοιγαν τον δρόμο. Οι πολιτικές δράσεις μπορούν να 

συγκροτήσουν ή να διαλύσουν τις ταυτότητες σε δημοκρατικά πλαίσια με 

κανόνες διαλόγου. Μέσω του διαλόγου θα πρέπει να θέτουμε ερωτήματα για τις 

έμφυλες σχέσεις των υποκειμένων, ώστε να καταλήγουμε σε συμπεράσματα 

δίχως καταναγκασμούς, αφού όπως είδαμε οι καταναγκασμοί δημιουργούν 

ταυτότητες που δεν είναι ούτε μόνιμες, ούτε και ελεύθερες (Μπάτλερ, 2009). 

Μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια διαλόγου απαιτείται μια ριζοσπαστική  μετάλλαξη 

η οποία πρέπει να διαρρήξει το έμφυλο υποκείμενο και να ακολουθήσουμε μια 

κατεύθυνση πολλαπλής αναφοράς στη ρευστότητα και την πολυμορφία των 

υποκειμενικών ταυτοτήτων. 

 Με σεβασμό των ανθρωπίνων υποστάσεων, ελεύθερη έκφραση της 

υποκειμενικότητας και διαπαιδαγώγηση για αποδοχή, θα μπορέσουμε να έχουμε 

μια ισοτιμία και ελευθερία ταυτοτήτων που θα οδηγήσει στην κατάργηση της 

διχοτόμησης φύλου σε άντρα και γυναίκα (Μαλούτα, 2002). Πιθανόν κάποιοι να 

θεωρήσουν μια ουτοπία την συγκεκριμένη πρακτική, αλλά να σημειώσουμε εδώ 

ότι η ουτοπία απορρέει από την πραγματικότητα και την κριτική διάθεση και ότι 

πολλά ιστορικά γεγονότα είναι προϊόντα ουτοπικής διάθεσης.  

Οι queer σπουδές ωστόσο έχουν δεχτεί την κριτική από αγγλοσαξονικούς 

κύκλους των gay and lesbian σπουδών. Η ετερόφυλη ταυτότητα θεωρείται 

κανονιστικά θεμελιωμένη από νόρμες και χρειάζεται η αποδόμηση της, η 

ομοφυλοφιλία όμως είναι μια πρόσφατη κατάκτηση και χρειάζεται έναν ασφαλή 
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χώρο για να θεμελιωθεί. Μέσω της queer θεωρίας η ετερόφυλη ταυτότητα 

θεωρείται ως παραδομένη και καθιερωμένη, οπότε εδώ υπάρχει ο κίνδυνος λόγω 

του μεταμοντερνισμού η ετερόφυλη ταυτότητα να παραμείνει ως έχει και η 

ομόφυλη να επανέλθει στην κατάσταση της απόκλισης από το φυσιολογικό. Η 

queer θεωρία αποβλέπει σε διεκδίκηση ισοτιμίας και δικαιοσύνης χωρίς «βίαιες» 

πολιτικές και κοινωνικές δράσεις. Μοιάζουν οι πρακτικές της με τις δομές που 

επιβάλουν την έμφυλη κυριαρχία και ανισότητα.  

Η φεμινιστική και λεσβιακή θεωρία, καταγράφουν ότι μέσω της queer 

θεωρίας ισχυροποιείται η αντρική θέση και υποβαθμίζεται η γυναικεία θέση τόσο 

της ετερόφυλης γυναικάς, όσο και της ομοφυλόφιλης. Απέναντι στην κριτική 

αυτή οι queer θεωρητικοί απαντούν πως το να καταφεύγει κάνεις σε πρακτικές 

μίσους και στη βία του νόμου, υπάγεται στον νόμο που καταπολεμά. Τα 

κοινωνικά κινήματα δεν έχουν να κερδίσουν κάτι αν περιορίζονται σε πολιτικές 

ταυτότητες (στο Ρεθυμιωτάκη, Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2015: 135). 

 Το φύλο πρέπει να τοποθετηθεί σε πλαίσια φυλετικά και πολιτικά, για να 

αποκτήσει μια πολιτική ισχύ και να ακολουθηθεί μια πολιτική συμμαχιών των 

υποκειμένων, στα οποία γίνεται διάκριση σεξιστική, ομοφοβική, κοινωνική και 

φυλετική (Μπάτλερ, 2009) 

 

7. Η κατάσταση στην Ελλάδα   

Αν θελήσουμε να ανιχνεύσουμε την κατάσταση στην Ελλάδα για το θέμα του 

φύλου και της ταυτότητας, θα παρατηρήσουμε πως οι παραπάνω θεωρίες σχετικά με 

την παραδεδομένη ετεροφυλοφιλία και την διάκριση του φύλου σε αντρικό και 

γυναίκειο, ισχύουν και στον ελληνικό χώρο. Η ελληνική κοινωνία έχει 

παραδεδομένες αντιλήψεις σχετικά με το φύλο και την ταυτότητα.  

Η διάκριση του φύλου γίνεται ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα, και τα δυο 

αυτά φύλα δομούνται με βάση τις δομές του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου. 

Οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις από την διχοτόμηση αυτή του φύλου δεν θεωρούνται 

νόμιμες και καταγράφονται ως αποκλίσεις από το φυσιολογικό.  
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Όπως αναφέραμε και παραπάνω, σύμφωνα με τον Ταίηλορ (1997), μέσα στα 

πλαίσια μιας κοινωνίας η παιδεία είναι αυτή που διαμορφώνει τις ταυτότητες τις 

κοινωνίας , με βάση τις οποίες διαμορφώνονται οι προσωπικές ταυτότητες των 

υποκείμενων. Στην ελληνική κοινωνία λοιπόν, οι ταυτότητες διαμορφώνονται από τις 

ιστορικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες. Καθορίζεται ένα πλαίσιο 

οικονομικοκοινωνικών σχέσεων και στο ελληνικό πεδίο, το οποίο διαμορφώνει το 

φύλο σε αντρικό και γυναικείο. Επικρατεί ο πατρικός νόμος σε όλα σχεδόν τα 

πλαίσια. Βέβαια το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει εδραιωθεί και μπορεί 

κάποιες απόψεις να θεωρούνται ξεπερασμένες, αλλά δεν παύουν να υπάρχουν 

θεωρίες που διακρίνουν το φύλο σε αντρικό και γυναικείο και δεν επιτρέπουν 

αποκλίσεις από αυτό.  

 Το φύλο αποτελεί κριτήριο κοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία στην Ελλάδα 

είναι διαχωρισμένη, σε αντρικές ενασχολήσεις και γυναίκειες ενασχολήσεις. 

Διαμορφώνεται έτσι το κοινωνικό φύλο που καθορίζει κανονικές σχέσεις, 

νομιμοποιεί την ιεραρχία και είναι ένα αυτόνομο σύμβολο (Παπαταξιάρχης, 1992). 

Αυτό γίνεται εύκολα διακριτό στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Για 

παράδειγμα σε έγγραφα προς υπογραφή, ακόμα αναγράφονται « ο δηλών», και τα 

τελευταία χρόνια έχει τοποθετηθεί «ο/η δηλών/δηλούσα». Ακόμα σε ανώτερες 

διοικητικές θέσεις και επαγγέλματα αναφέρονται μονάχα «ο πρόεδρος, ο 

κοσμήτορας, ο πρύτανης, ο γιατρός κ.α.», ενώ τελευταία έχουν τοποθετηθεί μπροστά 

το άρθρο «ο/η», χωρίς ωστόσο να κλιθεί  μια αλλαγή στην γραμματική τέτοιων 

λέξεων που να ανατρέψει την θηλυκοποίηση αρσενικών  χαρακτηρισμών. Για 

παράδειγμα «πρόεδρος» αναφέρεται σε αρσενικό και θηλυκό, δεν εξετάζεται όμως 

μια αλλαγή στον όρο, όπως για παράδειγμα «προεδρίνα, κοσμητόρισσα κ.α.». Μπορεί 

να ακούγεται παράξενο να χρησιμοποιούμε την λέξη «προεδρίνα», θα μπορούσαμε 

όμως να αναλογιστούμε ότι είναι αντιστοίχως παράξενο ένα αρσενικό ουσιαστικό να 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια θηλυκή ιδιότητα. Η νομιμοποίηση όμως που έχει 

τεθεί με τους ετεροφυλοφιλικούς κανόνες στην ελληνική κοινωνία κάνει κάτι τέτοιο 

να θεωρείται παραδομένο και κανονιστικό. Ένα τελευταίο παράδειγμα επιπλέον είναι 

οι προσφωνήσεις που χρησιμοποιούμε  σε ακροατήριο. Αναφερόμαστε στο 

ακροατήριο ως εξής: «ακούτε όλοι» ή διαφορετικά «πολλοί από εσάς», όπου και εδώ 

χρησιμοποιείται αρσενικό γένος επιθέτου πληθυντικού αριθμού για να χαρακτηρίσει 

ένα πλήθος υποκειμένων, τόσο αρσενικών, όσο και θηλυκών, ενώ θα μπορούσε να 
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χαρακτηριστεί το ακροατήριο ως «ακούτε όλες» ή «πολλές από εσάς» ή πολύ απλά 

να μην χαρακτηριστεί ως αρσενικό ή θηλυκό.  

Οι queer ταυτότητες στον ελληνικό χώρο δεν είναι αποδεκτές, όπως γίνεται σε 

άλλες χώρες. Θεωρούνται σαν ένα ξένο σώμα της κοινωνίας και αποβάλλονται από 

αυτήν. Νομικά μπορεί να κατέχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά κοινωνικά δεν γίνονται 

αποδεκτές. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν καθιερωθεί μέσα στην κοινωνία και 

έχουν γίνει αγώνες διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν τα τρία πρόσφατα νομοσχέδια του ελληνικού κοινοβουλίου, το  

νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης που επιτρέπει στα ομόφυλα ζευγάρια να 

συνάψουν μια νομική δέσμευση συμβίωσης (2015) το νομοσχέδιο για την νομική 

αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (2017) και το άρθρο 8 για αναδοχή παιδιών από 

ομόφυλα ζευγάρια του νομοσχεδίου περί υιοθεσίας και αναδοχής (2018). Τα 

νομοσχέδια αυτά προκάλεσα πολλές αντιδράσεις και δεν είχαν ομόφωνη ψήφιση από 

το ελληνικό κοινοβούλιο. Ωστόσο μπορεί νομικά να καθορίζουν διαδικασίες 

αναγνώρισης queer δικαιωμάτων και ταυτοτήτων, όμως η κοινωνία δεν αποδέχεται 

κάτι τέτοιο.  

Ο όρος queer στην ελληνική κοινωνία (αν η λέξη αυτή θεωρήσουμε ότι υπάρχει 

στο ελληνικό λεξιλόγιο) ταυτίζεται με προσβλητικό χαρακτηρισμό απέναντι στα 

υποκείμενα που αναφέρεται. Οι λέξεις λεσβία, gay, ομοφυλόφιλος/η, τραβεστί, τρανς 

και όλες οι υπόλοιπες που σχετίζονται με τον όρο queer έχουν σημειωτικά μια 

απαξιωτική έννοια, κάτι σαν βρισιά.  

Ο ρόλος των queer στην ελληνική κοινωνία κατά κάποιο τρόπο είναι 

καθορισμένος. Η αποδοχή από την οικογένεια τους δεν είναι πάντοτε δεκτική και 

ακόμα και όταν γίνεται αποτελεί ένα καλά κρυμμένο μυστικό που διαφυλάσσεται από 

το «κουτσομπολιό» της γειτονιάς. Τα επαγγέλματα που τους αντιστοιχούν είναι 

συγκεκριμένα. Είναι σχεδόν παράλογο να θεωρούμε έναν gay άνδρα υδραυλικό, 

οδηγό ταξί ή νταλικέρη, αλλά είναι απόλυτα λογικό να τον βλέπουμε ως make up 

artist, κομμωτή και ενδυματολόγο, καθώς τα επαγγέλματα αυτά θεωρούνται 

θηλυπρεπή και δεν αρμόζουν σε άνδρες. Επίσης στον κλάδο των ιεροδούλων 

συναντάμε συχνά τρανς άτομα, αφού αυτά δεν γίνονται αποδεκτά σχεδόν σε κανέναν 

χώρο εργασίας. Ποιος έλληνας  θα μπορούσε να φανταστεί μια τρανς υπάλληλο 

τραπέζης! Ακόμα και στην σημειωτική καθημερινότητα μπορούμε να δούμε πολλά 
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χαρακτηριστικά που αποδίδουν έναν queer χαρακτήρα στην ελληνική κοινωνία. Το 

κοντό κουρεμένο μαλλί σε μια γυναίκα με φαρδιά ρούχα, της αποδίδει την ταυτότητα 

της λεσβίας, ενώ το ροζ χρώμα σε έναν άντρα με βαμμένο μαλλί θα μπορούσε να τον 

κατατάξει στην ταυτότητα του gay. Ίσως να μην μπορεί να υπάρχει μια straight 

γυναίκα με αυτά τα χαρακτηριστικά ή ένας straight άνδρας που να φοράει ένα ροζ 

πουκάμισο, και αν το κάνει κάποιος κινδυνεύει να δεχθεί τον προσβλητικό 

χαρακτηρισμό λεσβία και gay.  

Όλοι γενικά οι queer χαρακτηρισμοί στην ελληνική πραγματικότητα δεν 

αποδίδουν την διαφορετικότητα, αλλά την ρετσινιά και την προσβλητική 

διαφορετικότητα που διαρρηγνύει την ετεροφυλοφιλία. Οι queer σπουδές λοιπόν 

είναι μια αναγκαιότητα στην ελληνική κοινωνία. Μέσω δημοκρατικών θεσμών 

διαλόγου και διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να αρχίσουμε να καθιερώνουμε τις 

ταυτότητες queer ως ισότιμες και ισάξιες και όχι σαν διαφορετικές, αφού η 

διαφορετικότητα αμβλύνει τις αντιθέσεις (Μαλούτα, 2002). Η επιτέλεση του φύλου 

στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλέσει αντιδράσεις 

βίαιες αφού στις δομές της ελληνικής κοινωνίας, το φεμινιστικό κίνημα μπορεί να 

έχει κάνει κάποιες προόδους, αλλά ουσιαστικά δεν έχει ολοκληρώσει τα βήματα του. 

Φεμινισμός, queer, gay και lesbian θεωρία απαιτούν μια πολιτική συνεργασίας για να 

επιτύχουν την αποδόμηση της ετεροφυλοφιλίας και όχι την κατάργηση του φύλου, 

αλλά την διεύρυνση του, κάτι που θα οδηγήσει σε μια πολιτική ισονομίας και 

ισοτιμίας σε όλα τα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά πλαίσια.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Η παρούσα εργασία έχει ως ερευνητικό πρόβλημα την βιβλιογραφική έρευνα 

για θέματα queer studies στην αγγλική βιβλιογραφία και την ελληνική βιβλιογραφία 

την χρονική περίοδο 2000-2017. Οι σπουδές queer άρχισαν να εξετάζονται τις δυο 

τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να 

καταγραφούν θεματικά και μεθοδολογικά έρευνες σχετικές με queer studies, 

σεξουαλικότητα, ταυτότητα και φύλου οι οποίες έγιναν στον 21
ο
 αιώνα.  

 Πάνω σε αυτό το ερευνητικό πρόβλημα διατυπώνονται και τα σχετικά 

ερευνητικά υποερωτήματα. Αρχικά θα πρέπει να αναζητηθεί η πορεία και η διαδρομή 
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που έχει συντελεστεί μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, που 

διαμόρφωσαν την θεωρία queer, οπότε θα πρέπει να αναζητηθούν οι απόψεις 

ερευνητών και ερευνητριών για το φύλο, τη σεξουαλικότητα και τη queer θεωρία, 

που διαμόρφωσαν τις σπουδές queer. Στη συνέχεια θα πρέπει να βρούμε τις σχετικές 

μελέτες στην αγγλική βιβλιογραφία για θέματα queer, σεξουαλικότητας, φύλου και 

ταυτότητας. Επειδή στην αγγλική βιβλιογραφία είναι μεγάλη η αναζήτηση, θα 

περιοριστούμε γεωγραφικά στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου έχει 

εδραιωθεί το φεμινιστικό κίνημα και έχουν γίνει μελέτες queer. Έπειτα θα γίνει μια 

αντίστοιχη ανίχνευση για μελέτες queer, ταυτότητας, φύλου και σεξουαλικότητας 

στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε εδώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

συγκεντρώσουμε όλες τις μελέτες που είναι σχετικές με το θέμα, οπότε ορίζουμε την 

αναζήτηση μόνο σε φορείς που ασχολούνται με θέματα φύλου και ταυτότητας τόσο 

στην αγγλική, όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Ακόμα θα προσπαθήσουμε να 

βρούμε τις διαφορετικές απόψεις και θεωρίες που υπάρχουν στην μέχρι τώρα queer 

θεωρία. Ως τελευταίο ερευνητικό ερώτημα ορίζουμε την σχετική σύγκριση της 

ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα queer σε σχέση με την αγγλική βιβλιογραφία και 

το κατά πόσο η μελέτη των queer σπουδών είναι ανεπτυγμένη στην Ελλάδα. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ/ KEY WORDS 

 Για την αναζήτηση επιλέξαμε τα εξής: 

Queer studies, , Queer Theory,  Gender Studies,  Φύλο, Gender, Μεταδομισμός, 

Μεταφεμινισμός.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

1.Προσδιορισμός του θέματος 

 Οι σπουδές φύλου έχουν εξελιχθεί κατά πολύ στον 21
ο
 αιώνα στην Ελλάδα 

και από την παρούσα έρευνα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές πτυχές θεμάτων που 

έχουν απασχολήσει τους ερευνητές. Οι queer σπουδές ωστόσο δεν έχουν μελετηθεί 
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σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι των σπουδών φύλου στην Ελλάδα. Η θεματολογία queer 

και οι queer ταυτότητες που αυτή συμπεριλαμβάνει, εντάσσονται σε έρευνες φύλου, 

αλλά δεν υπάρχουν μελέτες αποκλειστικά για θεματολογία queer. Στην έρευνα αυτή 

λοιπόν προσδιορίζουμε το θέμα queer, όπως αυτό παρουσιάζεται σε μικρή ή μεγάλη 

έκταση στις ελληνικές έρευνες. Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες έρευνες που έχουν 

γίνει στον δυτικό κόσμο παρατηρούμε ότι υπάρχουν πανεπιστήμια που μελετάνε 

αποκλειστικά και κάνουν έρευνες για τις queer σπουδές. Η ελληνική βιβλιογραφία 

παρουσιάζει ένα κενό σε έρευνες αποκλειστικά για θέματα queer. Προσεγγίζουμε 

λοιπόν τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία για μια ξεχωριστή 

μελέτη των queer σπουδών και τον διαχωρισμό τους από τις σπουδές φύλου. Δεν 

υπάρχει βέβαια προσπάθεια αποκοπής από τις σπουδές φύλου, αλλά μια συνέχεια 

συνδετική με αυτές, που σκοπό έχει να προσφέρει νέα πεδία έρευνας. Έτσι θα δούμε 

τις δυνατότητες σύνδεσης και συσχετισμού των ελληνικών σπουδών queer, με τις 

έρευνες της αγγλικής βιβλιογραφίας και την προσαρμογή των ελληνικών σπουδών 

queer στα διεθνή δεδομένα ερευνητικής δραστηριότητας.  

 

2. Η διαμόρφωση της βιβλιογραφίας 

 Η βιβλιογραφία για την παρούσα έρευνα χωρίζεται σε αγγλική και ελληνική 

βιβλιογραφία. Για την συλλογή ερευνητικού υλικού στην αγγλική βιβλιογραφία 

βασιστήκαμε στον ακαδημαϊκό χώρο. Η αναζήτηση ερευνητικού υλικού έγινε στους 

εξής χώρους: 

 Στην βιβλιοθήκη Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 Στις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών του πανεπιστημίου του Sussex, του 

Westminster και του East London 

 Στην βάση δεδομένων της Βρετανικής βιβλιοθήκης 

 Στην Βάση δεδομένων της ιστοσελίδας Academia.edu 

Σχετικά με την διαμόρφωση ερευνητικού υλικού για την ελληνική βιβλιογραφία η 

αναζήτηση έγινε: 

 Στην βιβλιοθήκη Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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 Στην βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας 

 Στις δημοσιεύσεις του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

 Στις δημοσιεύσεις της Σύμπραξης κατά της Ομοφοβίας 

 Στην Βάση δεδομένων της ιστοσελίδας Academia.edu 

 Στην βάση δεδομένων του Εθνικού αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.  

Η συλλογή της βιβλιογραφίας περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα σε συνέδρια και 

ημερίδες, άρθρα σε συλλογικούς τόμους, δημοσιευμένες έρευνες στο διαδίκτυο, 

διδακτορικές διατριβές και δημοσιογραφικά άρθρα σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.   

 

3. Η διαμόρφωση των επισκοπήσεων 

 Η αγγλική βιβλιογραφία περιλαμβάνει μελέτες οι οποίες σχετίζονται με 

gender studies και queer studies. Παρουσιάζεται συνοπτικά το βασικό θέμα κάθε 

έρευνας, το ερευνητικό πρόβλημα, τα ερευνητικά ερωτήματα και  οι αναφορές στις 

queer σπουδές.  

 Η ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Αρχικά γίνεται μια 

αναφορά στις σπουδές φύλου στα ελληνικά πανεπιστήμια και καταγράφονται τα 

πανεπιστήμια που έχουν εισάγει στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα σχετικά 

με θέματα φύλου. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται έρευνες σχετικές με το φύλο 

που καλύπτουν διαφορετική θεματολογία και πεδία έρευνας για το φύλο. 

Αναφέρονται συνοπτικά το βασικό θέμα κάθε έρευνας, το ερευνητικό πρόβλημα, τα 

ερευνητικά ερωτήματα και  οι αναφορές στις queer σπουδές (όπου υπάρχουν). 
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 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Bell, D. & Binnie, J. (2000). The sexual citizen: Queer politics and beyond. UK: 

Malden, MA: Polity.  

 Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του «σεξουαλικού πολίτη» στις ΗΠΑ 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε την τάση 

πολιτικοποίησης του φύλου. Το γνωστικό πεδίο που διεπιστημονικά υποστήριζε την 

εννοιολόγηση, προέρχεται από τις πολιτικές σπουδές και την ιδιότητα του πολίτη σε 

παγκόσμιο πεδίο, παρόμοια με την έννοια της τάξης.  Η έννοια του πολίτη με βάση 

τις αναφορές είναι προκαθορισμένη και ορίζεται μέσα στο πλαίσιο μιας 

ετεροκανονικότητας, με βάση την οποία όλοι οι πολίτες χαρακτηρίζονται με την 

ιδιότητα του σεξουαλικού πολίτη. Στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί η 

έννοια αυτή σε σχέση με τους πολίτες που έχουν διαφορετικές σεξουαλικές επιλογές 

που αντικρούονται από τον ετεροφυλοφιλικό κανόνα. Η έννοια αυτή ορίζεται σε 

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και νομικά πλαίσια. Μελετώνται θεωρητικές 

προσεγγίσεις για την έννοια του πολίτη σε διάφορα θέματα όπως της οικογένειας, του 

στρατού, της πολιτείας και της οικονομικής αγοράς. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

ακτιβιστικές και λοιπές δράσεις που έχουν γίνει από τις lesbian, gay και trans 

κοινότητες τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα στις ΗΠΑ και την Αγγλία, ως 

έκφραση των δικαιωμάτων που επιθυμούν τα μέλη τους. Τα δικαιώματα που ζητάνε 

έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, όπως με το παραδοσιακό μοντέλο που 

κυριαρχεί στην οικογένεια ή την μη αποδοχή τους στα στρατιωτικά σώματα. Μια 

queer προσπάθεια στην έννοια του sexual citizen θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα, 

καθώς με την αποδόμηση του φύλου θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν νέα δεδομένα 

στα πλαίσια εκείνα που αποβάλλουν τους μη ετεροκανονικούς ανθρώπους και να 

τους επιτρέψουν συνθήκες ισότητας και ισονομίας.  
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Alsop, R, Fitzsimons, A. & Lennon, K. (2002). Theorizing gender. Malden, MA: 

Blackwell Publishers. 

  Το βιβλίο αυτό επιδιώκει μια μελέτη για την έννοια του φύλου όπως αυτή 

ορίζεται μέσα από τις θεωρίες περί φύλου και την ακαδημαϊκή διδασκαλία κατά τα 

τέλη του 20
ου

 αιώνα. Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι διατυπώνονται θεωρίες 

σχετικές με το φύλο και τις γενικότερες πτυχές του. Εξετάζονται οι διαφορές 

ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα και ορίζεται ότι η γυναίκα αποτελεί ένα φύλο 

που δέχεται καταπίεση και υποβάθμιση σε σχέση με το αντρικό φύλο. Οι 

φεμινιστικές θεωρίες μάλιστα ορίζουν την διαφορά στα δύο αυτά φύλα σε θέματα 

ισότητας με βάση τον καπιταλισμό και τον πατριαρχικό νόμο. Η έμφυλη κατασκευή 

γίνεται με την έννοια του φύλου που έχει ένα χαρακτήρα υποκειμενικό, 

αναπαριστάται στις πολιτιστικές αντιλήψεις και μεταβάλλεται στις κοινωνικές 

ταξινόμησες και στις μεταβλητές. Έτσι διαμορφώνεται το φύλο σε δύο περιοριστικές 

κατηγορίες, άντρας και γυναίκα. Μέσα από τις φεμινιστικές θεωρίες, τις θεωρίες περί 

κοινωνικής κατασκευής του φύλου, την γαλλική σχολή της ψυχανάλυσης, την 

αναταραχή φύλου της Judith Butler, κατοπτρίζεται η θεωρία περί αρρενωπότητας και 

ανδρικού φύλου και διαφαίνονται οι ανάγκες μια πολιτικής αλλαγής στο πλαίσιο της 

έμφυλης κατασκευής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η θεωρία queer διαμορφώνεται σαν 

ένα νέα πεδίο επιστημονικής έρευνας που απασχολεί τον επιστημονικό χώρο. 

Gardiner, J. K. (2002). Masculinity studies & feminist theory: New directions. New 

York: Columbia University Press. 

 Στο βιβλίο αυτό γίνεται αντιληπτό από τον τίτλο του, η έννοια της 

αρρενωπότητας και η έννοια του άνδρα στην κοινωνία μετά τον μεταδομισμό και τον 

μεταφεμινισμό. Σκοπός του βιβλίου είναι να ορίσει τις νέες κατευθύνσεις μέσα από 

τις οποίες μπορούμε να ορίσουμε την αρρενωπότητα σε συνδυασμό του ανδρισμού 

και της φεμινιστικής θεωρίας. Η αρρενωπότητα και ο φεμινισμός αρχικά ήταν σε μια 

διένεξη καθώς οι άντρες θεωρούνται ότι κατείχαν την εξουσία σε όλους τους τομείς 

αφήνοντας εκτός τις γυναίκες. Οι φεμινιστικοί αγώνες περιόρισαν την δύναμη των 

ανδρών και με τα νέα δεδομένα παρατηρείται μια κρίση της ανδρικής ταυτότητας, η 

οποία θεσμοθετείται μέσα από τις αντρικές σπουδές. Οι φεμινιστικοί αγώνες 

περιόρισαν την ανδρική ταυτότητα και δίνεται προτεραιότητα στην φεμινιστική 

ανάλυση του φύλου. Μέσα από τα δοκίμια του βιβλίου προσπαθούμε να 
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αναγνωρίσουμε τα κενά τα οποία έχει η έννοια της αρρενωπότητας και να βρούμε 

κοινά σημεία ανάμεσα στις δυο θεωρίες για να θέσουμε τα πλαίσια ισότητας ανάμεσα 

στα φύλα και στις δύο θεωρίες. Μέσα από τις masculinity σπουδές θεσπίζεται το 

ευάλωτο σώμα των ανδρών, το οποίο μετατοπίζεται στον queer και στον θηλυκό 

χώρο. Η queer θεωρία αναφέρεται στα δοκίμια του βιβλίου αυτού ως μια θεωρία που 

θα συμβάλει στην εξισορρόπηση για την ισότητα και στον ισοσκελισμό φεμινισμού 

και αρρενωπότητας. 

Marra, K. & Schanke, R. A. (2002). Staging desire: Queer readings of American 

theater history. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το βιβλίο αναφέρεται σε θεματολογία 

queer, καθώς η λέξη αυτή υπάρχει στον τίτλο. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται 

δοκίμια και κριτικές για προσωπικότητες (συγγραφείς, χορευτές, ηθοποιούς κ.α.) οι 

οποίοι έδρασαν στον θεατρικό αμερικάνικο χώρο πριν από το 1969, την χρονολογία 

ορόσημο των γεγονότων του Stonewall, από όπου και οργανώθηκε το gay και 

λεσβιακό κίνημα. Η δράση των ανθρώπων αυτών υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξη 

του queer αμερικάνικου θεάτρου, καθώς υπήρξαν οι πρώτοι που εφάρμοσαν και 

εμφάνισαν queer χαρακτήρες στην θεατρική σκηνή και αποκάλυψαν τις σεξουαλικές 

τους ταυτότητες. Μέχρι εκείνη την εποχή πολλοί από αυτούς, λόγω της 

ετεροκανονικότητας και του φόβου, δεν εκδήλωναν την σεξουαλική τους ταυτότητα. 

Το γεγονός αυτό συνδυαζόταν με τις θρησκευτικές αντιλήψεις και με τις αντιλήψεις 

περί εθνικότητας και κοινωνικής τάξης που απαγόρευαν οποιαδήποτε απόκλιση από 

την ετεροσεξουαλικότητα.  Η συμβολή όμως του Stonewall υπήρξε σημαντική έτσι 

ώστε να αρχίσει μια σεξουαλική απελευθέρωση στο αμερικάνικο θέατρο και να 

αναπτυχτεί μια queer θεωρία και μια παρουσία από πολλούς ρόλους και θεατρικά 

έργα με queer περιεχόμενο. Βέβαια μέχρι και σήμερα υπάρχουν αντιδράσεις σε 

θεατρικά έργα με περιεχόμενο queer, να σημειώσουμε όμως εδώ ότι πολλές 

παραστάσεις και πολλοί θεατρικοί παράγοντες έχουν βραβευτεί για την queer 

παρουσία τους στο αμερικάνικο θέατρο. Οι θεατρικές παραστάσεις αυτού του είδους 

εκφράζουν μια κοινωνική πραγματικότητα των ταμπού και της απαγόρευσης και 

πολλές φορές είναι ανατρεπτικές, δείχνοντας νέα κοινωνικά δεδομένα στην 

σεξουαλικότητα.  
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Leap, W. & Boellstorff, T. (2004). Speaking in queer tongues: Globalization and 

gay language. Urbana: University of Illinois press. 

 Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε ότι η θεματολογία του βιβλίου έχει να 

κάνει με την queer θεωρία, οπότε το γνωστικό πεδίο που διεπιστημονικά υποστήριζε 

την εννοιολόγηση προέρχεται από την μελέτη  της queer γλώσσας σε ένα πλαίσιο 

γλωσσολογικού ενδιαφέροντος. Η αγγλική gay γλώσσα όπως διαμορφώθηκε στο 

δυτικό κόσμο και κυρίως στην Αμερική, έρχεται σε αλληλεπίδραση τόσο με τον 

δυτικό κόσμο όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των ΜΜΕ, του διαδικτύου, της 

τέχνης, τον τουρισμό, την μετανάστευση κ.α. Έτσι δημιουργείται μια αλληλεπίδραση 

η οποία επηρεάζει τις κουλτούρες και την γλώσσα άλλων πολιτισμών. Στο βιβλίο 

υπάρχει η μελέτη για αυτή την αλληλεπίδραση στην Νότια Αφρική, την Γαλλία, την 

Γερμανία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδονησία και το Ισραήλ. Μέσα από τα άρθρα και 

τις διάφορες μελέτες βλέπουμε την επιρροή της αγγλικής queer γλώσσας στα 

γλωσσικά συστήματα των χωρών αυτών, αλλά και κατ’ επέκταση στην κουλτούρα 

τους. Οι queer διεκδικήσεις ωστόσο και η προσαρμογή της gay και λεσβιακής 

γλώσσας όπως καθιερώθηκε μετά το stonewall στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να έχει την ίδια 

επέκταση σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα η προώθηση της gay γλώσσας μέσα από 

ταινίες και περιοδικά στην Γαλλία, θα πρέπει να μεταφραστεί σε μια gay γαλλική 

γλώσσα για να γίνει αντιπληπτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η queer γλωσσολογία περά από 

την βόρεια Αμερική μέσω της  παγκοσμιοποίησης είναι δύσκολο να γίνει νοητή, 

καθώς τίθενται πάλι οι βάσεις ομοιότητας και διαφοράς ανάμεσα σε ετεροκανονικούς 

και μη. Τα δικαιώματα και οι αντιλήψεις για λεσβίες, gay, trans και αμφιφυλόφιλους 

μπορεί να είναι διαφορετικά και όχι το ίδιο κατανοητά.  

Khoja – Moolji, S. (2016).  Third spaces – Critical concepts in queer studies and 

education.  Στο Rodriguez, N., Martino, W., Ingrey, J, & Brockenbrough, E. 

(Επιμ.),  Critical Concepts in Queer Studies and Education: An International 

Guide for the Twenty-First Century. US: Palgrave Macmillan. 

 Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε ότι γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της 

queer θεωρίας στην εκπαίδευση. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την 

αποσυναρμολόγηση της δυαδικότητας gay – straight, σε εκπαιδευτικά πλαίσια, μέσω 

διαφορετικών μεταδομιστικών όρων. Οι ακτιβιστικές δράσεις και το σχολικό και 

εκπαιδευτικό σύστημα, δεν βοηθάνε στην κατάργηση του δυισμού, αλλά στην 
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ενίσχυση του. Οι διάφορες πρακτικές (όπως national day of silence, coming out day 

κ.α.), δεν οδηγούν στην άρση του δίπολου gay – straight. Απαιτείται η δημιουργία 

ενός τρίτου χώρου, όπου μέσα από την queer πρακτική να επιδιώξουμε τον στόχο 

αυτό. Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί έναν χώρο ο οποίος μέσω 

επαναληπτικών πρακτικών δημιουργεί τους κανόνες της ετεροσεξουαλικότητας. 

Απαιτείται η δημιουργία ενός νέου τρίτου χώρου, όπου θα αναπροσαρμόζονται τα 

δεδομένα και θα δημιουργούνται νέες δομές.  

Kemp, J. (2009). Queer past, Queer present, Queer future. Graduate journal of 

social science, vol. 6 (i), 3-23.  

Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε μια σύνδεση της queer θεωρίας ανάμεσα 

στο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο δοκίμιο αυτό περιγράφεται η εξελικτική πορεία 

της queer θεωρίας από την γέννηση της το 1991 μέχρι και σήμερα. Η Judith Butler 

είχε αναφέρει πως  «ο ισχυρισμός του «queer» θα είναι αναγκαίος ως όρος 

ασφάλισης, αλλά δεν θα περιγράψει πλήρως αυτά που υποτίθεται ότι 

αντιπροσωπεύει». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη συνθήκη του όρου: 

να τον αφήσουμε να τον καταλάβουν όσοι αποκλείονται από τον όρο, αλλά 

δικαιολογημένα αναμένουν την εκπροσώπηση από αυτόν, να τον αφήσουν να πάρει 

τις έννοιες που δεν μπορούν να προβλεφθούν από μια νεότερη γενιά του οποίου το 

πολιτικό λεξιλόγιο μπορεί να φέρει πολύ διαφορετικές επενδύσεις» (Butler, 1993). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι queer θέλανε να εφαρμόσουν μια τακτική που 

να μην τους εντάσσει στους κανόνες του κοινωνικού κατεστημένου και τα κινήματα 

τους είχαν αυτήν την εξής παρακάτω λογική. Η μη αμφισβήτηση των κανόνων της 

ετεροσεξουαλικής κοινωνίας, συμβάλει στην διατήρηση τους. Σε μια πλουραλιστική 

κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει αυτοδιάθεση για την σεξουαλικότητα.  

Το queer κίνημα διαχωρίζεται από το gay και λεσβιακό κίνημα, αφού 

επιδιώκει όρους ζωής εκτός των κανόνων της ετεροφυλοφιλικής κοινωνίας. Η queer 

θεωρία δεν επιδιώκει τον συμβιβασμό, αλλά την κρίση σε διαφορετικές πτυχές της 

ζωής, την μη τήρηση κανονιστικών προτύπων και την αναζήτηση εναλλακτικών 

λύσεων. Η queer θεωρία σήμερα έχει περάσει από το πολιτικοκοινωνικό φιλοσοφικό 

επίπεδο, στη μελέτη πολλών επιστημονικών πεδίων και υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί 

για θέματα queer. Η σημασία της queer θεωρίας είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε έναν 
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κόσμο όπου συνδέεται ακόμη με ετεροκανονιστικά πρότυπα και καθορισμένη 

σεξουαλικότητα. 

Genz, S., & Brabon, B. A. (2009). Postfeminism: Cultural texts and theories. 

Edinburgh: Edinburgh University Press. 

 Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε μια προσπάθεια προσέγγισης του 

μεταφεμινισμού. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται κείμενα σχετικά με τον μεταφεμισνιμό 

και υπάρχει μια προσπάθεια για την σύνδεση του πρώτου φεμινιστικού κινήματος με 

το τρίτο φεμινιστικό κίνημα. Αναλύεται η μεταφεμινιστική θεωρία και γίνεται μια 

προσπάθεια για την εκμετάλλευση της για την ενίσχυση των κοινωνικών και 

πολιτικών συνθηκών. Η queer θεωρία συνδέεται με το μεταφεμινιστικό κίνημα και 

εξετάζεται ως προς την συμβολή της στα νέα δεδομένα του τρίτου φεμινιστικού 

κινήματος. Η θέση του φεμινισμού θα πρέπει να εδραιωθεί σε πολλές πτυχές και 

συγκεκριμένα στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια επέμβασης της στην πολιτική, στην 

popular κουλτούρα  και στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Gunckel, K. (2009). Queering Science for All Probing Queer Theory in Science 

Education. Journal of Curriculum Theorizing, vol. 25 (no. 2,), 62-75. 

Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε μια εφαρμογή queer στο επιστημονικό πεδίο της 

εκπαίδευσης. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η σημασία της queer θεωρίας στην 

εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα λειτούργει με κανόνες ετεροκανονικότητας 

και το θέμα της σεξουαλικότητας συζητείται μονό σε σχέση με την υγεία και την 

εκπαίδευση. Οποιοδήποτε άλλο θέμα σεξουαλικότητας θεωρείται ταμπού. Η συμβολή 

της queer θεωρίας θα αποτελέσει μια έναρξη για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα που 

θα λειτούργει με αρχές που θα περιλαμβάνει αποδοχή, ισότητα και δικαιοσύνη για 

όλες τις σεξουαλικές ταυτότητες που μετέχουν στην σχολική διαδικασία και την 

κοινωνία και θα θέσει σε νέες βάσεις το ζήτημα της σεξουαλικότητας. Το σχολείο 

αποτελεί έναν χώρο που διαμορφώνει μέσα από τα δυαδικά συστήματα 

ετεροκανονικότητας την σεξουαλικότητα των παιδιών. Τα παιδιά όμως εκτός του 

σχολείου έρχονται μέσα από τον κοινωνικό περίγυρο και τα ΜΜΕ σε επαφή με 

άλλου τύπου σεξουαλικές ταυτότητες, τις οποίες δεν έχουν μάθει να αναγνωρίζουν 

από το σχολικό σύστημα.  Απαιτείται λοιπόν μια επιστημονική εκπαίδευση με 

περιεχόμενο queer που θα δίνει την δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να ασκούν 

κριτική απέναντι στα δυαδικά συστήματα ετεροφυλοφιλίας που εφαρμόζονται από 
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την εκπαίδευση και θα δώσει την δυνατότητα για μια διαπαιδαγώγηση χωρίς straight 

πρότυπα.  

Smith, A. (2010). Queer theory and native studies: The heteronormativity of Settler 

Colonialism. GLQ, Vol. 16 (issue 1-2), 41-68. 

 Με βάση τον τίτλο προσλαμβάνουμε σύνδεση των μεταποικιακών σπουδών 

με την θεωρία queer. Η επαφή του δυτικού κόσμου με τους ιθαγενείς είναι 

επηρεασμένη από την ετεροκανονική πολυπολιτισμικότητα και τα φυλετικά 

δεδομένα.. Έτσι οι ιθαγενείς είναι αυτοί που θεωρούνται παράξενοι. Οι Native 

σπουδές θα πρέπει να εναρμονιστούν και να ασχοληθούν και με άλλα αντικείμενα 

μελέτης και να μην απορρίπτουν την ταυτότητα. Θα πρέπει να σχηματιστεί μια δομή 

γύρω από τις λογικές της φυλής της αποικιοκρατίας, του καπιταλισμού, του φύλου 

και της σεξουαλικότητας. Με βάση την queer θεωρία, η queer κοινότητα επιδιώκει 

μια αντίθεση στο φυσιολογικό και όχι στο ετερόφυλο. Αντίστοιχα αν συμβεί το ίδιο 

στις native σπουδές θα βοηθήσει ώστε να απαγκιστρωθούν οι σπουδές αυτές από την 

εθνογραφική παγίδα, που μελετάει τους ιθαγενείς σαν απλά αντικείμενα μελέτης. Η 

αποικιοκρατία θα πρέπει να σταματήσει να ακούει στην φυλή και στο φύλο, όπως 

ακριβώς γίνεται και με την θεωρία queer. Έτσι δεν θα ισχύει μια «λευκή» 

αποικιοκρατική τάση, που θεωρεί ότι κάτι της ανήκει ή δεν της ανήκει.  

Morton, T. (2010). Queer Ecology. By the modern language association of 

America, 273-282. 

 Στην δημοσίευση αυτή παρατηρούμε την σύνδεση δυο θεωριών σε μια 

πρωταρχική προσπάθεια, αυτή της θεωρίας queer και αυτή της οικολογίας. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μετάφραση της οικολογικής θεωρίας από την φύση, 

στον άνθρωπο, με στοιχεία της queer θεωρίας. Έτσι όπως με την οικολογία 

προστατεύουμε την φύση και το περιβάλλον, με την queer οικολογία θα 

προστατέψουμε το ανθρώπινο είδος. Έτσι θα μπορέσει να υπάρξει μια δικαιοσύνη 

στην σεξουαλικότητα και το φύλο, η οποία θα αποδεσμευτεί από τους βιολογικούς 

και κοινωνικούς κανόνες του πατριαρχικού νόμου.  
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Wong, A. (2014). Queer sinophone studies as anti – capitalistic critique. Mapping 

queer kinship in the work of Chen Ran and Wong Bik-wan. Στο Chiang, H. & 

Heinrich, L. (Επιμ.) Queer sinophone cultures (pp. 109-129). New York: 

Routledge 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε μια τάση κριτικής στον καπιταλισμό μέσα 

από την θεωρία queer.Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την queer μελέτη 

μέσα από το έργο δυο κινέζων συγγραφέων που ανήκουν στο κινεζικό φεμινιστικό 

λογοτεχνικό κίνημα, της Chen Ran και της Wong Bik-wan. Γίνεται μια προσπάθεια 

για την ανάδειξη του queer κινήματος μέσα από τα πλαίσια του εθνικισμού και της 

συγγένειας στην Κίνα και την σύνδεση με αντικαπιταλιστικά δεδομένα με τον δυτικό 

κόσμο. Μέσα από τις λογοτεχνικές αφηγήσεις διαφαίνονται τα λεσβιακά πρότυπα και 

οι φεμινιστικές αντιδράσεις απέναντι στην ετεροκανονικότητα της Κίνας και τον 

καπιταλιστικό τρόπο που επιδιώκει την ενίσχυση της ετεροφυλοφιλίας, Τα 

λογοτεχνικά κείμενα που μελετώνται δείχνουν την αντίθεση του Sinophone με τους 

αντικαπιταλιστικούς τρόπους διαβίωσης. Έτσι η sinophone είναι ένας άλλος τρόπος 

μελέτης της σεξουαλικότητας στην Κίνα, που επιστρέφει σε μια πιο αγνή περίοδο 

σεξουαλικότητας πριν την μαοϊστική εποχή. Έτσι λοιπόν η queer δυτική σκέψη δεν 

αποτελεί μια μόνη επιλογή για την αναδόμηση του φύλου, αλλά μπορεί να γίνει το 

αντίστοιχο στην κινεζική queer θεωρία.  

Herring, S. (2015). The Cambridge companion to American gay and lesbian 

literature. New York, NY: Cambridge University Press. 

 Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε την αναφορά σε gay και lesbian 

λογοτεχνικά θέματα της αμερικανικής λογοτεχνίας. Στο βιβλίο αυτό βλέπουμε την 

προσπάθεια για μια σύνδεση της αμερικανικής λογοτεχνίας και των LGBT 

πληθυσμών από τον 18
ο
 αιώνα μέχρι και τον 21

ο
 αιώνα, μέσα από μια προσπάθεια 

ανάγνωσης και κριτικής των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξέλιξη των gay και lesbian 

studies στις ΗΠΑ οδήγησε στην ανάγκη για ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων 

με gay και lesbian περιεχόμενο. Μέσα από την ανάγνωση αυτή προκύπτουν οι 

πρακτικές για το LGBT περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων και οι προεκτάσεις 

που τίθενται σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Κατά την δεκαετία του 1990 στην 

αμερικανική gay και lesbian λογοτεχνία εμπλέκεται η θεωρία queer, καθώς υπάρχει 

επιθυμία να ενταχθούν και άλλες σεξουαλικές ταυτότητες όπως διεμφυλικοί, τρανς 



43 
 

και αμφιφυλόφιλοι. Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα που μελετώνται βλέπουμε τις 

προεκτάσεις των LGBT χαρακτήρων σε θέματα σεξουαλικότητας, πολιτικής, 

κοινωνικής πραγματικότητας, σεξουαλικής επιθυμίας και σε σύγκριση με 

ετεροκανονικά στερεότυπα, 

Sueyoshi, A. (2015). Why queer American studies? Implications for Japanese America. 

Pan – Japan: The international journal of the Japanese diaspora, vol.12 (nos. 1 & 2, 

spring/fall 2015), 104-120. 

 Από τον τίτλο που τίθεται με ερώτηση, προσλαμβάνουμε μια αναφορά στις 

αμερικανικές queer σπουδές. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η συμβολή της ασιατικής 

αμερικανικής queer θεωρίας στην εξέλιξη μιας ασιατικής queer θεωρίας, μέσα από 

την τριβή με τις αμερικάνικες queer σπουδές. Σαν πρότυπα αυτής της εξέλιξης η 

αρθρογράφος αναφέρει ακτιβιστικές δράσεις από ιάπωνες και ασιάτες μετανάστες 

στην Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, που συνέβαλαν στον αγώνα 

για μια queer διαμόρφωση στο πλαίσιο ισότητας και δικαιωμάτων. Η εξέλιξη της 

αμερικανικής queer κοινωνίας δεν μπορεί να επιδράσει στην διαμόρφωση μιας 

ασιατικής queer αλλαγής, καθώς η ασιατική κοινωνία στην Αμερική, είναι 

συνδεδεμένη με την μετανάστευση σε έναν τόπο για καλύτερες ευκαιρίες εργασίας 

και ισονομίας, σε δεδομένα όμως υποχρεωτικής ετεροφυλοφιλίας. Η 

ασιατικοαμερικανικές queer σπουδές θα μπορούσαν να μεταβάλλουν τις εξελίξεις σε 

πλαίσια εξουσίας και πολιτικής φύλου και σεξουαλικότητας, σαν ένα κίνημα 

αποδοχής της διαφορετικότητας. 

Richard, S. (2016). A new queer cinema renaissance. Queer studies in media and 

popular culture, vol. 1 (no.2), 215-229. 

 Από τον τίτλο ήδη γίνεται αντιληπτό ότι το άρθρο αυτό κάνει αναφορά sε μια 

νέα τάση queer cinema. Το άρθρο αυτό μελετά μερικές από τις κινηματογραφικές 

ταινίες του 21
ου

 αιώνα με περιεχόμενο queer. Οι ταινίες αυτές ενδεχομένως να 

αποτελέσουν την αναβίωση του νέου κινηματογραφικού queer κινήματος (new queer 

cinema, NQC), κάτι που είχε εκδηλωθεί την δεκαετία του 1990. Στόχος των ταινιών 

αυτών είναι να αντιδράσουν στον σύγχρονο κινηματογράφο και με τους queer 

χαρακτήρες τους να εισάγουν μια queer πνευματική επιρροή. Οι ταινίες με 

περιεχόμενο queer  της δεκαετίας του 1990 αποσπάσανε πολλά βραβεία και καλές 

κριτικές και έδωσαν την ώθηση για το queer κίνημα με την εισαγωγή χαρακτήρων 
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queer σε μια κοινωνία που έχει κινηματογραφικά στερεότυπα της ετεροφυλοφιλίας. 

Οι ταινίες του 21
ου

 αιώνα με queer περιεχόμενο θα πρέπει να ακολουθήσουν τον 

μεταδομιστικό τρόπο σκέψης  εισάγοντας συμβατικές αναπαραστάσεις queer 

χαρακτήρων, έξω από τα όρια των φεστιβάλ queer και του queer κινηματογράφου. Οι 

ταινίες που μελετώνται εδώ διαφέρουν από το πρώτο NQC καθώς χαρακτηρίζονται 

ως πιο προοδευτικές και αμφισβητούν τις συμβατικές αναπαραστάσεις των LGBT 

χαρακτήρων των μέχρι τώρα κινηματογραφικών ταινιών,  θέτοντας έτσι τα δεδομένα 

για μια αποδόμηση των πολιτικών που επικρατούν. 

Wortham, J. (2016, 12 Ιουλίου). When everyone can be “queer”, is anyone. The 

new York times magazine. 

 Ο τίτλος του άρθρου μας βοηθάει να προσλάβουμε μια σχέση queer στην 

καθημερινότητα. Στο άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα των 

New York Time Magazine, αναφέρεται η χρήση του ορού queer σήμερα. Γενικότερα 

παρατηρείται μια τάση queer  σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, όπως για 

παράδειγμα στο facebook που δίνει την δυνατότητα πολλαπλών επιλογών 

χαρακτηρισμού ταυτότητας, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια όπου επιτρέπονται ομόφυλες 

σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων κ.α. Επιπλέον πολλές διεθνείς επιχειρήσεις και 

οργανισμοί συμμετέχουν και χρηματοδοτούν queer ακτιβιστικά κινήματα. Ακόμη 

υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη των queer σπουδών στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε 

πολλά επιστημονικά θέματα. Γενικότερα δίνεται μια εντύπωση μιας τάσης queer στην 

κοινωνία, που όμως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οι περισσότερες 

κινήσεις αποτελούν χρημοτοκεντρικές  πολιτικές με εμπορικό χαρακτήρα 

εκμετάλλευσης του queer κινήματος και υπάρχουν διάφορα γεγονότα όπως αυτό στο 

gay νυχτερινό club Ορλάντο, που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ισότητας 

και δικαιοσύνης για την queer κοινότητα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη οι 

queer κανόνες που θα συνδράμουν στην αποστασιοποίηση της σεξουαλικότητας και 

στην αναγωγή της, θέτοντας τα θεμέλια ισότητας. 

Lewin, E. (2016). Who’s queer? What’s queer? Queer anthropology through the 

lens of ethnography. Cultural anthropology, vol.31 (no. 4), 598-606.  

Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε ότι συνδέεται η επιστήμη της 

ανθρωπολογίας με την queer θεωρία. Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την queer 

θεωρία όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την ανθρωπολογική και εθνογραφική 
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σκοπιά. Η αρθογράφος μελετά διαφορά ζητήματα για να ορίσει τις πτυχές του queer. 

Στις λεσβίες μητέρες ανακάλυψε μια προσπάθεια μητρότητας. Οι λεσβίες 

δημιουργούν συγγενικούς και κοινωνικούς δεσμούς με άλλες γυναίκες για να 

διεκπεραιώσουν την επιθυμία μητρότητας, αφού έτσι θα διασφαλίσουν κατά κάποιο 

τρόπο την θέση τους. Στο ζήτημα του γάμου των ομοφυλόφιλων αντρών 

παρατηρείται μια προσπάθεια να δοθεί μια επισημότητα και μια νομιμότητα μέσα απο 

τις τελετές γάμου και τις δεξιώσεις, ιδιαίτερα στην εποχή που γάμος δεν έχει 

κατοχυρωθεί ακόμη νομικά. Οι ομοφυλόφιλοι άντρες προκειμένου να γίνουν γονείς, 

αποσύρονται από τον gay τρόπο ζωής που ακολουθούν και στρέφονται σε straight 

δεδομένα. Σε πολλές αφρικανικές κοινωνίες της Αμερικής και σε εκκλησίες 

πεντηκοστιανών δεν χρησιμοποιείται ο όρος queer για να δηλωθούν κάποιες 

σεξουαλικές ταυτότητες. Παρατηρείται έτσι μια αρνητική εθνογραφία απέναντι σε 

queer ταυτότητες και στον όρο queer γενικότερα, αφού οι παραδομένες αξίες που 

επικρατούν δε αμφισβητούνται εύκολα. Η Συγγραφέας αναρωτιέται αν η 

εθνογραφική γραφή και η ανθρωπολογία θα πρέπει να ακολουθήσει αυτά τα μοτίβα 

ετεροκανονικότητας που επικρατούν ή θα πρέπει να λειτουργήσει με φεμινιστικούς 

ανθρωπολογικούς κανόνες. 

Griffiths, D.A. (2016). Queer genes: Realism, sexuality and science. Journal of 

critical realism, vol.15, 511-529. 

 Ο αναγνώστης από τον τίτλο προσλαμβάνει μια αναφορά και μια σύνδεση 

ανάμεσα στην βιολογία και την queer theory. Στο άρθρο αυτό ασκείται μια 

φεμινιστική και μια queer κριτική στην επιστήμη της βιολογίας σχετικά με την 

ύπαρξη ή μη ομοφυλοφιλικών γονιδίων. Η γενετική επιστήμη είναι κατασκευασμένη 

έτσι ώστε να υπηρετεί και να εφαρμόζει το βιολογικά πραγματικό. Με τις γενετικές 

όμως μελέτες παρατηρείται μια αμφίβολη άποψη σχετικά με το θέμα των 

ομοφυλοφιλικών γονιδίων. Η επιστήμη της γενετικής φαίνεται να λειτουργεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί πολιτικές, οι οποίες εναρμονίζονται με τους 

κανόνες της ετεροφυλοφιλίας. Μέσα από την φεμινιστική κριτική και την εφαρμογή 

της queer θεωρίας στον επιστημονικό κόσμο θα μπορέσουμε να ορίσουμε ζητήματα 

απελευθέρωσης των επιστήμων για θέματα σεξουαλικότητας και κατάργησης του 

δίπολου άντρας και γυναίκα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορέσει και η 

γενετική να ανακατασκευάσει την θεωρία της και να ορίσει την ύπαρξη 

ομοφυλοφιλικών γονιδίων ή διαφορετικά να ορίσει το γονίδια ως queer. 
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Mortimer, D. (2016, 9 Φεβρουαρίου). Can Straight People Be Queer? 

www.vice.com  

 Ο ερωτηματικός τίτλος μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι το γνωστικό πεδίο του 

άρθρου αναφέρεται στην αποδόμηση του φύλου μέσα από την queer εφαρμογή. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό παρατηρείται μια χρήση του όρου queer από άτομα που 

χαρακτηρίζονται ως straight με βάση την σεξουαλική τους ταυτότητα. Φαίνεται 

λοιπόν έτσι μια προσπάθεια αποδέσμευσης του όρου queer από την ομοφυλοφιλία και 

η χρήση του όρου για να ορίζονται ως queer όλες οι σεξουαλικές ταυτότητες, 

αποδεσμεύοντας την έννοια από τις σεξουαλικές ταυτότητες gay, trans, λεσβία κ.α. με 

τις οποίες συνδέεται μέχρι τώρα. Έτσι στο άρθρο βλέπουμε να θεωρείται λογικό ένας 

άντρας να φοράει γυναικεία φορέματα ή να βάφει τα νύχια του. Η τακτική αυτή που 

αναφέρεται στο άρθρο αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια για την αποδόμηση του 

φύλου και την κατάργηση των σεξουαλικών στερεοτύπων που ορίζουν ως ορθή την 

ετερόφυλη τακτική.  

Sandberg, L. (2017). Queering aging feautures. Societies, vol.7 (21). 

 Από τον τίτλο ήδη προσλαμβάνουμε  μια προσπάθεια μέσω των φεμινιστικών 

μελετών και της  queer και crip θεωρίας, για την ανακατασκευή και αναπροσαρμογή 

της γήρανσης του μέλλοντος με μια κοινωνική μορφή. Η μέχρι τώρα μορφή της 

γήρανσης του μέλλοντος ακλουθεί ετεροκανονικά χαρακτηριστικά και ορίζει μια 

γήρανση των ανθρώπων και της κοινωνίας με βάση τους πατρικούς κανόνες που 

κυριαρχούν στο ανθρώπινο σύστημα. Επιδιώκεται μια προσπάθεια για διεύρυνση των 

επιτυχημένων τρόπων γηρατειών  που θα δώσουν χώρο για μια μεγαλύτερη ποικιλία 

τρόπων γήρανσης. Η γήρανση δεν θα πρέπει να συνδέεται με την ανικανότητα και 

την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών υγείας, ούτε όμως να παρατηρείται ένας 

αποκλεισμός των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, αλλά θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να 

αξιοποιηθούν στην παραγωγικότητα και στην εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Επιπλέον η επιτυχημένη γήρανση σήμερα προβάλλεται με ηλικιωμένα ετερόφυλα 

ζευγάρια που εξακολουθούν να ζουν μαζί. Το πρότυπο λοιπόν της επιτυχημένης 

γήρανσης  είναι καθαρά ένα ετεροφυλοφιλικό πρότυπο το οποίο μάλιστα συνδέεται 

και με την σεξουαλικότητα. Μέσα από τον φεμινισμό, την θεωρία queer και την crip 

θεωρία θα μπορέσει να γίνει μια ανακατασκευή της γήρανσης που προφανώς θα 

βελτιώσει της συνθήκες των γηρατειών.  

http://www.vice.com/
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Εκτιμήσεις στην αγγλική βιβλιογραφία. 

 Για την επισκόπηση στην αγγλική βιβλιογραφία μελετήσαμε εφτά βιβλία και 

δεκατρία άρθρα, από τα οποία τα δύο είναι δημοσιευμένα σε δημοσιογραφικές 

ιστοσελίδες. Οι συγγραφείς των βιβλίων και των άρθρων υπογράφουν με ακαδημαϊκή 

ταυτότητα, εκτός από τα δυο άρθρα δημοσιευμένα σε ιστοσελίδες, όπου οι 

συγγραφείς υπογράφουν με δημοσιογραφική ταυτότητα. Τα δημοσιεύματα αφορούν 

σε πολλούς τομείς, όπως στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό (ΜΜΕ, κινηματογράφος, 

θέατρο, λογοτεχνία), στις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, στις οικονομικές συνθήκες, 

στις σπουδές φύλου και στην γλωσσολογία. 

 Από τα βιογραφικά των συγγραφέων των βιβλίων και των άρθρων που 

χρησιμοποιήσαμε στην επισκόπηση της αγγλικής βιβλιογραφίας, εντοπίσαμε μια 

σχετική ισοψηφία ως προς το φύλο. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς είναι δεκατρείς 

γυναίκες και δώδεκα άντρες. Οι συγγραφείς προέρχονται από τον επιστημονικό χώρο 

και είναι είτε διδάσκοντες σε ξένα πανεπιστήμια, είτε υποψήφιοι διδάκτορες. Τα 

αντικείμενα σπουδών τους ποικίλουν ανάμεσα στην φιλοσοφία, την εθνογραφία, τις 

πολιτισμικές σπουδές, την ανθρωπολογία, τις λογοτεχνικές σπουδές, τις θεατρικές 

σπουδές, αλλά και τις σπουδές φύλου. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σαν 

επιστημονικά ενδιαφέρονται την queer έρευνα, τις σπουδές φύλου και τις 

μεταφεμινιστικές σπουδές. Τέλος να σημειώσουμε ότι υπάρχουν δυο συγγραφείς με 

δημοσιογραφική ταυτότητα και ένας συγγραφέας με συγγραφική ταυτότητα φύλου 

και queer λογοτεχνίας.  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Προτού προχωρήσουμε στην βιβλιογραφική επισκόπηση για τα θέματα φύλου 

στην Ελλάδα, θεωρήσαμε χρήσιμο να γίνει μια έρευνα για τα προγράμματα σπουδών 

φύλου στα ελληνικά πανεπιστήμια, πως αυτά διαμορφώνονται και τις προοπτικές 

τους (στο Παυλίδου, 2006).. 
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 Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λειτούργει το πρόγραμμα «Φύλο και 

χώρος», στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στη σχολή αρχιτεκτόνων. Καθώς το 

πρόγραμμα θεωρούνταν ότι δεν συνδέει το φύλο με την τεχνολογία, έγινε μια 

προσπάθεια να διευρυνθεί και να διαδοθεί στις άλλες σχόλες του Ε.Μ.Π. κάτι που 

γίνεται μέχρι και σήμερα. 

 Στο εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιείται το 

διατμηματικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας 

(ΘΕ. ΦΥΛ.ΙΣ.), σε μια προσπάθεια για την προώθηση των γυναικείων σπουδών. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν πολλά τμήματα του πανεπιστήμιου Αθηνών ενώ έχουν γίνει 

πολλές διαλέξεις, δύο συμπόσια και επιστημονικές συναντήσεις. Ακόμα υπάρχει το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «θρησκεία και φύλο» του τμήματος Θεολογίας.  

 Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διδάσκεται το μάθημα «Ισότητα των φύλων 

στην Εργασία», σε τέσσερα τμήματα που το έχουν εντάξει στα προγράμματα 

σπουδών τους. Συγκεκριμένα τα τμήματα είναι το τμήμα χρηματοοικονομικής και 

τραπεζικής διοικητικής, το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών, το τμήμα οργάνωσης και 

διοίκησης επιχειρήσεων και το τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.  

 Το πρόγραμμα «Σπουδές φύλου και ισότητας στις πολιτικές και κοινωνικές 

επιστήμες» του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί μια προσπάθεια για την προώθηση 

των σπουδών φύλου στο Πάντειο πανεπιστήμιο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έξι 

τμήματα, ενώ υπάρχει και εργαστήριο διατμηματικό για τις σπουδές φύλου ως χώρος 

έρευνας.  

 Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει ένα διατμηματικό πρόγραμμα 

προπτυχιακών σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν πέντε τμήματα του πανεπιστημίου και το πρόγραμμα έχει έντονη δράση 

σε ημερίδες, συμπόσια, πρακτικά εργαστήρια και σεμινάρια για τα θέματα φύλου.  

 Στο διατμηματικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για θέματα φύλου και 

ισότητας του Αριστοτέλειου πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν 13 τμήματα 

με μαθήματα που είτε υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών τους, είτε με την 

εισαγωγή νέων μαθημάτων. Έχουν οργανωθεί ερευνητικές δράσεις, συνέδρια και 

ημερίδες για θέματα φύλου και ισότητας. Επιπλέον λειτουργεί το διατμηματικό 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την «ειδίκευση εκπαιδευτικών/σχολικών ψυχολόγων 
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στην παιδαγωγική της ισότητας φύλων». Επίσης στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης λειτουργεί η «επιτροπή φύλου και ισότητας» 

 Στο πανεπιστήμιο Αιγαίου υπάρχει  διεπιστημονικό πρόγραμμα για θέματα 

φύλου και ισότητας που προσφέρει δέκα μαθήματα σε όλα τα τμήματα του 

πανεπιστημίου,. Επίσης λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα «Γυναίκες 

και Φύλα» του τμήματος κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας.  

  Τέλος στο πανεπιστήμιο Κρήτης το πρόγραμμα για τα θέματα φύλου και 

ισότητας προσφέρει 18 μαθήματα σε πέντε τμήματα τα του πανεπιστημίου και έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικές εκδηλώσεις και συνέδρια. 

 Στα 19 ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα εντοπίζονται 8 προγράμματα 

προπτυχιακών σπουδών σχετικά με τις σπουδές φύλου.  Επίσης εντοπίσαμε ότι 

υπάρχουν τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τις 

αντίστοιχες σπουδές.  Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι πέρα από την 

σύνδεση των σπουδών φύλου με τις ανθρωπιστικές σπουδές, υπάρχει μια σύνδεση 

των σπουδών φύλου σε τεχνικές και οικονομικές επιστήμες.  

 

Κράλη, Ε. & Λυκογιάννη Σ. (2001). Φύλο και χώρος. Μελετη επισκόπησης για 

το ΚΕΘΙ. 

 Από τον τίτλο της μελέτης προσλαμβάνουμε ότι το γνωστικό πεδίο αφορά μια 

ερεύνα σχετικά με την έννοια του φύλου σε διάφορους χώρους. Η μελέτη αυτή 

επικαλείται την εξέταση του χώρου (ιδιωτικού και δημόσιου) στον οποίο ζουν οι 

γυναίκες, μέσα από μια φεμινιστική οπτική και τις εμπειρίες των γυναικών. 

Εξετάζεται η θέση ης γυναίκα στον χώρο πόλη και οι οικονομικές, εργασιακές και 

οικογενειακές συνθήκες στις όποιες ζει η γυναίκα. Επίσης τίθεται ο προβληματισμός 

της ταυτότητας και της διαφοράς των γυναικών στον χώρο όπου δρουν καθημερινά. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε την θέση της γυναίκας και τον ρόλο της στην 

κατοικία της, την καταναλωτική συμπεριφορά, το χρόνο της, την αμειβόμενη εργασία 

της, τις μετακινήσεις της και την ασφάλεια στη πόλη. Η έρευνα έγινε με το εργαλείο 

της συνέντευξης σε γυναίκες. Αυτό το οποίο απαιτείται να γίνει είναι μια φεμινιστική 

προσέγγιση του χώρου και η δραστική διεκδίκηση των ίδιων των γυναικών ώστε να 

αποκτήσουν τα δικαιώματα τους μέσα στο πλαίσιο του χώρου.  
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Καφίρη, Κ. (2002). Φύλο και ΜΜΕ. Μελέτη επισκόπησης για το ΚΕΘΙ. 

 Ο τίτλος της μελέτης αυτής μας βοηθά να αντιληφθούμε την έρευνα του 

φύλου σε θεματολογίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η έρευνα αυτή 

πραγματοποιήθηκε για το Κέντρο έρευνας για θέματα ισότητας των φύλων. Σκοπός 

της έρευνας είναι η παρουσίαση προσεγγίσεων και προτάσεων για το θέμα «ΜΜΕ 

και φύλο». Υπάρχουν πολλές έρευνες για το θέμα αυτό από την δεκαετία του ΄70 και 

έπειτα όπου ο φεμινισμός περνάει σε μια άλλη φάση, οι έρευνες όμως στην Ελλάδα 

είναι περιορισμένες και οι προβληματισμοί για την θεματική αυτή δεν βασίζονται σε 

σύγχρονες προσεγγίσεις και θεωρίες. Ο στόχος της έρευνας είναι να αναπτυχθεί η 

ερευνητική δράση για το θέμα  των ΜΜΕ και του φύλου και να αναζητηθούν νέες 

θεωρητικές προσεγγίσεις και νέα ενδιαφέροντα στην ελληνική έρευνα, με απώτερο 

στόχο οι νέες προσεγγίσεις να ενταχθούν στον διεθνή προβληματισμό του θέματος 

αυτού. Αρχικά παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που διαμόρφωσαν την 

θεματική «Φύλο και ΜΜΕ». Έπειτα γίνεται μια επισκόπηση στην αγγλική και την 

ελληνική βιβλιογραφία. Στο επόμενο στάδιο διαμορφώνονται τα συμπεράσματα από 

την έρευνα, αναζητούνται τα κενά στην ελληνική έρευνα και διαμορφώνονται οι 

προτάσεις. Τέλος αναφέρονται τα προβλήματα στην εκπόνηση της μελέτης.  

 Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας η μελέτη του φύλου και των ΜΜΕ 

στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένη, οι έρευνες που έχουν γίνει δεν συσχετίζονται 

μεταξύ τους και δεν έχουν συμπεριλάβει όλες τις συνθήκες της ελληνικής 

πραγματικότητας. Οι προτάσεις για νέους θεωρητικούς προβληματισμούς και νέες 

θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν στόχο να εντάξουν στην μελέτη των ΜΜΕ και του 

φύλου τις συνθήκες τις ελληνικής πραγματικότητας και να συσχετίσουν την ελληνική 

έρευνα με την διεθνή έρευνα. Τέλος θέλουν να εντάξουν στην θεματική των ΜΜΕ 

και του φύλου τις γυναίκες και τα άτομα με μη ετεροφυλοφιλικούς σεξουαλικούς 

προσανατολισμούς 

Κογκίδου. Δ. (2004). Φύλο και αναλυτικά προγράμματα. Η «υπόσχεση» των 

γυναικείων σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια στον 21
ο
 αιώνα. Στο Γ. 

Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα (σσ.256-263). 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Από τον τίτλο του άρθρου προσλαμβάνουμε ότι γίνεται μια αναφορά για την 

θέση των γυναικείων και φεμινιστικών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το 
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άρθρο αυτό μελετά τις γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα, την καθιέρωση τους και 

ανάπτυξη τους, καθώς και τον ρόλο που έχουν επιτελέσει στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Οι γυναικείες σπουδές εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 

την δεκαετία του 1990 και σταδιακά με τις φεμινιστικές διεκδικήσεις 

εγκαθιδρύθηκαν. Ωστόσο τείνουν να γίνουν ένα πεδίο χρηματοδοτούμενης έρευνας 

και όχι ερευνητικής δράσης με σκοπό τον σχηματισμό πεδίου έρευνας για μετατόπιση 

της ακαδημαϊκής γνώσης στην κοινωνία. Οι γυναικείες σπουδές στον ακαδημαϊκό 

χώρο δεν έχουν αναπτυχτεί και δεν έχουν συνδεθεί με τον διεθνή χώρο. Η έμφυλη 

οπτική και οι φεμινιστικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει σε μια αποτελεσματική 

αλλαγή για νέα δεδομένα στις έμφυλες τακτικές. Χρειάζεται και απαιτείται η χάραξη 

μιας νέας στρατηγικής στον ακαδημαϊκό χώρο με φεμινιστικά κριτήρια. Εισαγωγή 

μαθημάτων γυναικείων σπουδών στα προγράμματα σπουδών και μεταπτυχιακά 

προγράμματα που να αφορούν τις σπουδές αυτές, ώστε να γίνουν έρευνες που θα 

βοηθήσουν σε έναν σχηματισμό συγκρότησης για την έμφυλη διάσταση, τόσο στην 

κοινωνία, αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο.  

Κογκίδου Δ., (2004). Η Παράμετρος του Φύλου στην Αξιολόγηση της 

Διδασκαλίας των Πανεπιστημιακών. Στο: Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (Επιμ.) 

Πρακτικά του Ε' Πανελλήνιου Συνεδρίου Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία 

της Γνώσης, τόμος Β'  (σσ 286-293). Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης -Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το φύλο καθορίζει την αξιολόγηση των 

διδασκόντων του πανεπιστημίου. Στο άρθρο αυτό μελετάται ο ρόλος του φύλου στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από φοιτητές και φοιτήτριες. Ο παράγοντας του 

φύλου  συνδέεται με στερεότυπες αντιλήψεις και έτσι υπάρχει διαφορετική κρίση 

στην αξιολόγηση αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών. Στον ακαδημαϊκό χώρο 

επικρατεί η άποψη ότι ο εκπαιδευτικός είναι μια ιδιότητα καθαρά αντρική και ότι ο 

χώρος αυτός είναι καθαρά αντρικός. Άλλωστε πιο συχνά βλέπουμε άντρες σε 

διοικητικές πανεπιστημιακές θέσεις. Οι αξιολογήσεις των φοιτητών ποικίλουν 

ανάλογα με διάφορες κοινωνικές αντιλήψεις. Οι έρευνες για την αξιολόγηση δεν 

χρησιμοποιούν τυποποιημένες μετρήσεις που δεν αξιολογούν την ποιότητα της 

διδασκαλίας. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνονται πολλαπλοί μέθοδοι αξιολόγησης 
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και να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των φοιτητών από τους άντρες ή τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς.  

Καρύδης, Β. (2005). Γυναίκες και ανθρωποκτονία: Έρευνα στις γυναικείες 

φυλακές Κορυδαλλού. 

 Από τον τίτλο της δημοσίευσης αυτής δεν προσλαμβάνουμε την έννοια του 

φύλου, οπότε απαιτείται μια προσεκτική ανάγνωση για να ορίσουμε το γνωστικό 

πεδίο της εννοιολόγησης του φύλου. Η μελέτη αυτή ερευνά την ανθρωποκτονία από 

πρόθεση γυναικών εγκληματιών στις φυλακές κορυδαλλού, με μια οπτική για τον 

διαχωρισμό του φύλου. Το «δικαίωμα» της βίας είναι ένα καθαρά αντρικό 

χαρακτηριστικό. Στην έρευνα αναζητείται η άλλη πλευρά, αυτή της γυναίκας, που 

οδηγείται από την ενδοοικογενειακή βία, στην πράξη της ανθρωποκτονίας, κάτι που 

ελάχιστα έχει ερευνηθεί. Για την έρευνα αρχικά μελετήθηκαν οι φάκελοι των 

κρατουμένων που διέπραξαν ανθρωποκτονία και έπειτα χρησιμοποιήθηκε το 

εργαλείο ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα γίνεται αντιληπτό ότι τα 

περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησαν σε ανθρωποκτονία συνδέονται με 

το θέμα της ισότητας των φύλων και τον πατριαρχικό νόμο που επικρατεί. Το θέμα 

της ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αφού 

αποδεικνύει αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή είναι ένα κατοχυρωμένο 

ανδρικό δικαίωμα. Θα πρέπει να υπάρξει μια κατεύθυνση η οποία να βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου από κρατικούς φορείς.  

Πολίτης, Φ. (2005). Μορφές «ανδρισμού» και η συγκρότηση τους στο σχολείο. Η 

περίπτωση μελέτης των μαθητών/τριων της ΣΤ τάξης του δημοτικού. 

(Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι η εννοιολογηση αφορά θέματα φύλου 

στην εκπαίδευση, Η διδακτορική αυτή διατριβή, είναι μια από τις πολλές που 

μελετούν την έννοια του ανδρισμού, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τις 

μεταφεμινιστικές θεωρήσεις και τον μεταδομισμό. Ο ερευνητής προσπαθεί να 

μελετήσει τις περιπτώσεις ανδρισμού, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τις 

σχολικές διαδικασίες. Η περίπτωση του ανδρισμού δεν έχει μελετηθεί στην ελληνική 

επιστημονική βιβλιογραφία και με την παρούσα έρευνα φαίνεται να καλύπτεται ένα 

μέρος από αυτό το κενό.  Μέσα στο σχολικό περιβάλλον διαμορφώνονται οι έμφυλες 



53 
 

ταυτότητες οι οποίες υπάγονται σε κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια. Οι  μαθητές δεν 

αποτελούν παθητικές ταυτότητες στην έμφυλη κατασκευή αλλά επηρεάζουν και 

δρουν πάνω σε αυτές. Σκοπός της έρευνας τίθεται η μελέτη του ανδρισμού στο 

σχολικό περιβάλλον (συγκεκριμένα σε μαθήτριες και μαθητές της ΣΤ τάξης του 

δημοτικού) σε σχέση με την θηλυκότητα καθώς η μία επηρεάζει και αλληλεπιδρά 

στην άλλη. Αναζητείται επίσης  η ποικιλία των ανδρικών ταυτοτήτων και πως αυτές 

διαμορφώνονται ως σύμβολα εξουσίας και καταπίεσης. Ακόμα ερευνώνται οι 

απόψεις και οι διαδικασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελούν την 

ετεροσεξουαλικότητα και προωθείται μια αμφισβήτηση της συγκρότησης του 

ανδρισμού ως μια ρευστή έννοια. Η έρευνα επιτυγχάνει τους σκοπούς της καθώς στο 

πλαίσιο του σχολείου κυριαρχούν οι ανδρικές ταυτότητες και επικρατούν σε κάθε τι 

γυναικείο ή μη φυσιολογικά ανδρικό. Η πρακτική αυτή προωθείται και από ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που επιβάλει ετεροσεξουαλικούς κανόνες. Στην σχολική 

διαδικασία θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές οι οποίες ήδη από την προσχολική 

εκπαίδευση θα πρέπει να προωθούν μια εκπαιδευτική διαδικασία που να αποβάλει 

την ετεροσεξουαλικότητα και να αποτρέπονται οι διαδικασίες διαμόρφωσης 

ταυτοτήτων με βάση την ετεροκανονικότητα.   

Βαμβακίδου, Ι. & Σαρρή, Α. (2005). Η οπτική του φύλου στην ιστοριογραφία, 

απασχόληση και εκπαίδευση. Στο Γυναικεία επιχειρηματικότητα. Προσέγγιση της 

ελληικής πραγματικότητας (σσ. 108-131). Αθήνα: Rosili. 

 Από τον τίτλο του άρθρου γίνεται αντιληπτό πως η θεματολογία αφορά την 

ιστορική προσέγγιση του φύλου στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό τομέα. Το 

άρθρο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση για την σημασία της ιστορίας των γυναικών με 

βάση τα νέα δεδομένα του μεταδομισμού και του μεταφεμινιστικού κινήματος στο 

οικονομικοκοινωνικό τομέα και μελετά το περιεχόμενο της έμφυλης διαφοράς. 

Μελετάται η θέση της γυναίκας και οι αγώνες της σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο 

και ο σχηματισμός των έμφυλων διαφορών στην ελληνική κοινωνία. Με βάση τις 

νέες συνθήκες που επικρατούν η ιστορία των γυναικών από το 1970 και έπειτα, είναι 

ένας κλάδος πολύ σημαντικός προς μελέτη για να εντοπιστούν οι έμφυλες διαφορές 

και να καθοριστεί η θέση της γυναίκα. Γίνεται μια μελέτη στο ελληνικό χώρο για την 

θέση της γυναίκας και τις διεκδικήσεις στον τομέα της εργασίας, της πολιτικής, στα 

θέματα ισότητας και στην εκπαίδευση. Η θέση της γυναίκας γίνεται αντιληπτό ότι 

καθορίζεται με βάση τα στερεότυπα που επικρατούν και είναι υποβαθμισμένη. Στον 
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τομέα της εργασίας η γυναίκα περιορίζεται στα καθήκοντα του νοικοκυριού και στις 

απλές αγροτικές  εργασίες, ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης ο δρόμος για τα κορίτσια 

ήταν ουσιαστικά κλειστός. Βαθμιαία με την πάροδο των ετών η κατάσταση στην 

Ελλάδα στον τομέα της εργασίας και της εκπαίδευσης έχει αλλάξει και αναφέρονται 

οι διεκδικήσεις των γυναικών και τα δικαιώματα που απέκτησαν. Η έρευνα καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι η έννοια του πολίτη είναι δύσκολο να καθοριστεί στις έμφυλες 

ταυτότητες, αφού ουσιαστικά το αντρικό φύλο είναι αυτό που ευνοείται. Αναζητείται 

η λύση με την οποία θα επιτραπεί στις γυναίκες η κατοχή της ιδιότητας του πολίτη. 

Κογκίδου, Δ. (2005). Η έμφυλη διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών – 

Νέες ανάγκες και νέα ζητήματα στον 21
ο
 αιώνα. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), 

Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ. 362-369). 

Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι ορίζεται μια ανάγκη για νέα δεδομένα σε 

θέματα φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης. Το σχολείο και η εκπαιδευτική 

διαδικασία στο μέλλον θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

πλουραλισμού σε πολλά πλαίσια (έμφυλα, εθνικά κ.α.) και τίθεται το θέμα ανάγκης 

μια εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή. Συγκεκριμένα στο άρθρο εμφανίζεται το 

πρόβλημα της έμφυλης διαφοράς στην εκπαίδευση και πως μπορεί να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία για την διαχείριση της διαφορετικότητας. Η εικόνα για την έμφυλη 

διάσταση στην εκπαίδευση αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα και μια 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τον πλουραλισμό. Θα πρέπει να εισαχθεί μια μη- 

σεξιστική εκπαίδευση που να ορίζει πλαίσια ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, 

δημιουργώντας μια μη – σεξιστική κουλτούρα.   

Κογκίδου, Δ. & Τάκη, Β. (2005). Γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης – Τα 

οργανωσιακά εμπόδια. Στο Π. Γεωργογιάννη (Επιμ.), Πρακτικά 2
ου

 πανελληνίου 

συνέδριου διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, τόμος 3
ος

 (σσ. 203-

216). Πάτρα: Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 

Πατρών.  

 Ο τίτλος του άρθρου μας βοηθάει να ορίσουμε ότι η εννοιολόγηση αφορά τις 

δυσκολίες των γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης λόγω του φύλου τους. Η θέση 

της γυναίκας σε διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης είναι περιορισμένη. Οι γυναίκες 
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δεν καταλαμβάνουν υψηλόβαθμες θέσεις καθώς επικρατεί στον τομέα αυτό ο 

πατριαρχικός νόμος. Τα στερεότυπα θεωρούν τον διοικητικό χώρο καθαρά αντρικό, 

ενώ υπάρχουν απόψεις αντρών, αλλά και γυναικών που  αμφισβητούν την ικανότητα 

των γυναικών σε μια τέτοια θέση. Έτσι οι γυναίκες αποκλείονται ή καταλαμβάνουν 

κατώτερες διοικητικές θέσεις. Η απουσία γυναικών από υψηλές θέσεις τους στερεί 

την δυνατότητα επαφής με πρόσωπα της εξουσίας, τους αποτρέπει από τον σχεδιασμό 

καριέρας και τους απαγορεύει την πρόσβαση στον ανώτερο διοικητικά χώρο. Η 

μακρόχρονη παρουσία αντρών σε ηγετικές θέσεις έχει χαρακτηρίσει τον χώρο αυτό 

ως αντρικό. Τα κοινωνικά πρότυπα και τα έμφυλα στερεότυπα λοιπόν αποκλείουν την 

γυναίκα από την κατοχή υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων. Απαιτείται μια βελτίωση 

που να καταργεί τον έμφυλο διαχωρισμό και θα επιτρέπει την κατοχή υψηλόβαθμων 

θέσεων και από τις γυναίκες. 

 

Αθανασίου, Α. (2006). Gender  trouble. Η φεμινιστική θεωρία και πολιτική μετά 

την αποδόμηση της ταυτότητας. Αθηνά Αθανασίου. Στο Σύγχρονα θέματα, 

(τεύχος 94, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2006, σελ. 62-71). 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το άρθρο αναφέρεται στην μεταδομιστική 

φάση της φεμινιστικής θεωρίας. Το άρθρο αυτό έχεις ως ερευνητικό πρόβλημα την 

εξέλιξη των σπουδών φύλου μέσα από την θέση της φεμινιστικής θεωρίας και της 

φεμινιστικής πολιτικής, μετά την αποδόμηση του φύλου και της ταυτότητας, όπως 

αυτή προάγεται μέσα από το έργο της Judith Butler «αναταραχή του φύλου». Από το 

1980 και έπειτα όπου ο φεμινισμός περνά στη δεύτερη φάση του, στη λεσβιακή 

κριτική και στον αφροαμερικανικό φεμινισμό, ο όρος  «γυναίκα» δεν φαίνεται να 

εξασφαλίζει την ισότητα των γυναικών, αφού το φεμινιστικό κίνημα μέχρι τότε έχει 

διεκδικήσει τα δικαιώματα των γυναικών των δυτικών κοινωνιών. Παρόλα αυτά η 

ισοτιμία δεν είναι μια πραγματικότητα γιατί στο γυναικείο φύλο, ανάμεσα στις 

γυναίκες του δυτικού κόσμου και στις λεσβίες και στις αφροαμερικανές, 

παρατηρείται χάσμα ισότητας. Υπάρχει έτσι μια φεμινιστική κριτική, η οποία έχει ως 

αντικείμενο όχι το γυναικείο ζήτημα, αλλά το ζήτημα της ταυτότητας ως κοινωνική 

και συμβολική κατηγορία. Περνάμε έτσι στον μεταδομισμό και στον μεταφεμινισμό 

όπου με την συμβολή και της Queer θεωρίας, οι έμφυλες ταυτότητες είναι αμφίλογες 

και ενδεχομενικές επιτελέσεις που υιοθετούνται, ανατρέπονται ή επιστρατεύονται με 
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τρόπους συγκειμενικούς και στρατηγικούς. Το υποκείμενο δεν καθορίζεται από 

ρυθμιστικές τακτικές αφού έχει την δυνατότητα να αναθεωρεί τις κανονιστικές 

πρακτικές της εξουσίας. Ο μεταδομισμός δεν απορρίπτει την ταυτότητα, αλλά εισάγει 

μια νέα πολιτική στην ταυτότητα, με στόχο να εντοπίσει τις διαφορές εντός της 

ταυτότητας και την μη ταύτιση του υποκειμένου με το σώμα και το φύλο. Η θεωρία 

της επιτελεστικότητας της Butler ασκεί κριτική στο βιολογικό και κοινωνικό φύλο 

και στις αιτιακές σχέσεις που ορίζουν το φύλο ενός υποκειμένου. Ο στόχος είναι μια 

αποδιάρθρωση και αποφυσικοποίηση των αιτιακών σχέσεων και η ανάδειξη του 

φύλου σε μια ευέλικτη πολιτική κατηγορία. Η θεωρία του «άφυλου (unsexed)» θέτει 

τον προβληματισμό ότι η κατηγοριοποίηση των πολλαπλών φύλων εξυπηρετεί 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και δεν λαμβάνει υπόψη την κοινωνική 

ανισότητα. Το άφυλο είναι ένα μεταίχμιο ασάφειας πριν την καθιέρωση της οπτικής 

αναπαράστασης του φύλου Το φύλο στις σπουδές φύλου πρέπει να αναδεικνύεται ως 

μια πολιτική κατηγορία που ανατρέπεται.  

Πολίτης, Φ. (2006). Οι “ανδρικές ταυτότητες” στο σχολείο: ετεροσεξουαλικότητα, 

ομοφυλοφοβία και μισογυνισμός. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 Από τον τίτλο αντιλαμβανόμαστε ότι το γνωστικό πεδίο αφορά το θέμα τον 

ταυτοτήτων στην εκπαιδευτική και σχολική διαδικασία, κάτι που οδηγεί σε 

διαμόρφωση της ετεροσεξουαλικότητας, του μισογυνισμού και της ομοφυλοφοβίας. 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μελέτη για τις ανδρικές σπουδές (men’s studies), οι 

οποίες έχουν προκύψει μετά το μεταδομιστικό κίνημα και αποτελεί τη συμπλήρωση 

ενός κενού στην ελληνική ακαδημαϊκή σκοπιά για τις συγκεκριμένες σπουδές. Πιο 

συγκεκριμένα μελετάται η συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων και της 

σεξουαλικότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα 

στην Ελλάδα. Μέσα από τις σχολικές διαδικασίες οι μαθητές είναι ενεργά υποκείμενα 

που βοηθάνε στην διαμόρφωση των ταυτοτήτων που προβάλλει το σχολείο. Ο 

σκοπός της έρευνας είναι ο τρόπος συγκρότησης των ταυτοτήτων στο σχολείο από 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και οι στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών 

για το θέμα αυτό. Σαν εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιείται η ποιοτική 

συνέντευξη/συζήτηση σε μαθητές δημοτικού σχολείου.  Η έννοια του ανδρισμού 

εξετάζεται με βάση την έννοια της θηλυκότητας. Οι δυο έννοιες είναι 

αλληλοσυμπληρωμένες και επηρεάζει η μια την άλλη. Ο ανδρισμός καθορίζεται από 

την δυτική σκέψη και έτσι ορίζονται και καταγράφονται πρακτικές γύρω από την 
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έννοια του ανδρισμού, που προωθούν τον πατρικό νόμο. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσα από την διδακτική σεξουαλικής κανονικότητας των εκπαιδευτικών, τα πλαίσια 

ομοφυλοφοβίας  και την απουσία σεξουαλικής αγωγής διαμορφώνουν στη συνείδηση 

των μαθητών τις έμφυλες ταυτότητες. Έτσι στην έρευνα αναζητούνται πως τα αγόρια 

μέσα από αυτήν την διαδικασία αποκτούν μια ανδρική ταυτότητα καταπίεσης και 

εξουσίας. Μέσα στην  μελέτη υπάρχει η αμφισβήτηση της έμφυλης  κανονικότητας 

και η κριτική στην έμφυλη αγωγή. Το σχολείο αποτελεί ένα σύστημα το οποίο 

διαμορφώνει την έμφυλη κατασκευή, οπότε θα πρέπει η έννοια της κατασκευής αυτής 

και του ανδρισμού (που μελετάται εδώ), να προχωρήσουν σε αλλαγές και 

υπερβάσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα σχολικό σύστημα με νέες κατευθύνσεις για το 

φύλο και την ταυτότητα.  

 

Κογκίδου, Δ. (2006). Διδάσκοντας με τη φεμινιστική παιδαγωγική στο 

πανεπιστήμιο – Ο ρόλος και η εξουσία του/της διδάσκοντα/ουσας. Στο Α. 

Κοσμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Η 

παιδαγωγική σχέση (Ηλεκτρονική Μορφή). Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής 

εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Ο τίτλος του άρθρου μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι ως γνωστικό πεδίο 

ορίζεται η σημασία της διδασκαλίας της φεμινιστικής θεωρίας στο πανεπιστήμιο. Η 

φεμινιστική παιδαγωγική ορίζεται σε ένα πλαίσιο που διδάσκοντες και διδασκόμενοι 

θα έχουν την δυνατότητα να ορίσουν την δική τους φωνή και να ρυθμιστούν θέματα 

έμφυλης ισότητας. Η άποψη του εκπαιδευτικού μπορεί να μην γίνεται αποδεκτή από 

τους διδασκόμενους και δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται και οι απόψεις των 

τελευταίων. Στο ελληνικό ακαδημαϊκό πλαίσιο όμως η παιδαγωγική τακτική δεν 

επιτρέπει την εφαρμογή της φεμινιστικής παιδαγωγικής, αφού και οι εκπαιδευτικοί 

δεν μπορούν εύκολα να αφήσουν την «εξουσία» (εκπαιδευτική) που κατέχουν, αλλά 

και οι φοιτητές αποδέχονται δύσκολα έναν καθηγητή/τρια ο οποίος θα εφαρμόσει ένα 

σύστημα που να δίνει «εξουσία» στους φοιτητές. Παρόλα αυτά η εφαρμογή της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής στο εκπαιδευτικό σύστημα των πανεπιστημίων μπορεί να 

έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς και να επιφέρει αλλαγές στην έρευνα 

και την κοινωνία γενικότερα.  
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Connell, R. W. (2006). Το κοινωνικό φύλο /R.W. Connell; πρόλογος Δήμητρα 

Κογκίδου, Φώτης Πολίτης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το γνωστικό πεδίο του βιβλίου αυτού 

αφορά το κοινωνικό φύλο όπως αυτό ορίζεται και διαμορφώνεται από τις κοινωνικές 

συνιστώσες. Το βιβλίο αναφέρεται στον ρόλο του φύλου όπως αυτό διαμορφώνεται 

μέσα από τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν και μετατρέπουν τα σώματα σε 

έμφυλες κατηγορίες και σύμβολα. Οι έμφυλες κατηγορίες διαμορφώνονται μέσα από 

τις κοινωνικές συνθήκες του πατριαρχικού νόμου που επικρατούν. Οι άνδρες στο 

βιβλίο παρουσιάζονται να κατέχουν την εξουσία σε όλους τους τομείς και να 

ευνοούνται σε κάθε περίσταση. Σε μια εποχή που υποτίθεται ότι το φεμινιστικό 

κίνημα έχει περάσει σε μια μεταδομιστική φάση, θα έπρεπε να έχουν αλλάξει αυτές οι 

καταστάσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν παρατηρείται να συμβαίνει. Σκοπός του βιβλίου 

είναι να ορίσει ότι υπάρχουν περισσότερες έμφυλες διακρίσεις από τον άντρα και την 

γυναίκα και το φύλο να οδηγηθεί σε αλλαγές. Χρειάζεται να απεγκλωβιστεί από τον 

ηγεμονικό αντρικό χαρακτήρα, τα στερεότυπα και τους περιορισμούς στο δίπολο 

άντρας και γυναίκα. Ερευνούνται όλες οι προσεγγίσεις για το φύλο, την ταυτότητα 

και την σεξουαλικότητα, τις έρευνες για το φύλο και τις διαφορές του φύλου με την 

σύγχρονη πραγματικότητα.   

Δασκαλάκη, Ν. & Βαμβακίδου, Ι. (2007). Αναπαράσταση της γυναίκας όσον 

αφορά στο στερεότυπο του φύλου: κοινωνιοσημειωτική ανάγνωση παιδικών 

ιχνογραφημάτων. Στο Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (επιμ.), Η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. 17-20 Μαΐου 2007 (σσ.975-984). 

Ιωάννινα.  

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι τα έμφυλα στερεότυπα υπάρχουν σε 

πολλές πτυχές, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση σε παιδικά ιχνογραφήματα. Η 

έρευνα αυτή έχει ως στόχο να ανιχνεύσει την θέση της γυναίκας και τα έμφυλα 

πρότυπα που αποτυπώνονται στα παιδιά σε μια εξέταση παιδικών ζωγραφιών, με την 

σημειωτική ανάλυση. Οι παιδικές ζωγραφιές δεν αποτελούν τέχνη, αλλά έκφραση 

δημιουργικότητας μέσω της οποίας μπορούμε να αντιληφθούμε τον κοινωνικό και 

ιδεολογικό επηρεασμό που έχει απορροφηθεί και ενδεχομένως αποτυπωθεί στην 

παιδική προσωπικότητα. Μελετώνται 140 ιχνογραφήματα παιδιών ηλικίας πέντε έως 

δώδεκα ετών. Μέσα από τα σχέδια αποτυπώνεται ο ρόλος για τα δύο φύλα, το 
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αντρικό και το γυναικείο. Για παράδειγμα οι γυναίκες αποτυπώνονται να κάνουν 

ασχολίες που έχουν να κάνουν με τα οικοκυρικά, ενώ οι άντρες βρίσκονται στον 

χώρο εργασίας τους , ξαπλώνουν ή βλέπουν τηλεόραση. Με βάση τα αποτελέσματα 

κυριαρχεί η διαπίστωση πως τα παιδιά ταυτίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, με τα 

οποία έρχονται σε επαφή. Μέσω της μίμησης και της παρατήρησης διαμορφώνουν το 

φύλο, που προηγείται από την διαμόρφωση της ταυτότητας 

Χατζητρύφων, Ν. & Παπαζήση, Θ. (2007). Το φύλο και η συμπεριφορά του: 

Οικογένειες από ομόφυλα ζευγάρια. Πρακτικά 2
ου

 διεπιστημονικού συνεδρίου: 

Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2005. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το γνωστικό πεδίο του βιβλίου αφορά τη 

θεατολογία της οικογένειας σε σχέση με ομόφυλα υποκείμενα. Το βιβλίο αυτό είναι 

συλλογικός τόμος που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο 2
ο
 

διεπιστημονικό συνέδριο «το φύλο και η συμπεριφορά του» στην Θεσσαλονίκη στις 

12-14 Μαΐου 2005. Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να μεταθέσει το ανθρώπινο 

δικαίωμα του ανθρώπου να δημιουργεί οικογένεια, σε ομόφυλα ζευγάρια. Οι 

εισηγήσεις αναλύονται σε νομικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές και 

κινηματικές απόψεις. Μέσα από τις εισηγήσεις 13 ομιλητών, τίθενται τα θέματα της 

συμβίωσης και του γάμου, οι νομικές διατάξεις για την δημιουργία της οικογένειας, ο 

γάμος σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια σε άλλες χώρες, οι κοινωνικές προεκτάσεις στο 

θέμα της οικογένειας και οι νέες μορφές της, οι ψυχολογικές προσεγγίσεις για το 

θέμα τη ομόφυλης συμβίωσης και η καθιέρωση ενός ομοφυλοφιλικού κινήματος για 

την διεκδίκηση του δικαιώματος της οικογένειας από ομόφυλα ζευγάρια. Τα ομόφυλα 

άτομα θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα για την δημιουργία οικογένειας με τους 

ετεροφυλόφιλους και θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την διεκδίκηση αυτού 

του δικαιώματος.  

Μαραγκουδάκη, Ε. (2007). Εισαγωγή θεμάτων για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για τα 

σχολικά εγχειρίδια μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι πρόκειται για μελέτη προώθησης της 

ισότητας στην σχολική διαδικασία. Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την 

καταγραφή του σεξισμού σε σχολικά εγχειρίδια θετικών μαθημάτων (μαθηματικά, 

φυσική, χημεία). Τα σχολικά εγχειρίδια συμβάλουν στην διαμόρφωση των έμφυλων 
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τακτικών και διαμορφώνουν την άποψη των μαθητών για τα σεξιστικά πρότυπα. Στα 

σχολικά εγχειρίδια έχει σημειωθεί μια εξέλιξη για θέματα σεξισμού, αλλά περιέχουν 

στερεότυπα που νομιμοποιούν την ισχύ του ανδρικού φύλου. Τα βιβλία του σχολείου 

είναι ένα εργαλείο κοινωνικοποίησης με το οποίο οι μαθητές διαμορφώνουν την 

προσωπικότητα τους, ταυτίζονται με τα πρότυπα που προβάλλονται και ακολουθούν 

τακτικές που υπάρχουν. Με βάση το ερευνητικό πεδίο τα σχολικά βιβλία που δεν 

περιέχουν διακρίσεις φύλων έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση της 

μαθητικής γνώμης για θέματα φύλου και σεξουαλικότητας. Στα σχολικά εγχειρίδια 

που μελετώνται παρατηρούνται πολλές μορφές σεξισμού στην γλώσσα, την 

εικονογράφηση και στο γλωσσικό κείμενο. Με βάση τις αναλύσεις, προκύπτει το 

αποτέλεσμα ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σεξισμού στα εγχειρίδια των θετικών 

μαθημάτων. Σαν λύση προτείνεται η δημιουργία σχολικών εγχειριδίων χωρίς 

σεξιστικά πρότυπα, τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να διακρίνουν ότι 

ο διαχωρισμός του φύλου οδηγεί σε μειονεκτική θέση όλα τα αλλά φύλα, έναντι του 

αντρικού, να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των φύλων στην κοινωνία 

και να αποφασίζουν με κριτική για τις απαραίτητες αλλαγές στους κοινωνικούς 

ρόλους των φύλων.  

Στρατηγάκη, Μ. (2007). Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Ο τίτλος του βιβλίου μας ορίζει ότι το θέμα του βιβλίου είναι η θέση του 

φύλου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Η κατασκευή του φύλου της κοινωνικής 

πολιτικής, είναι μια έμφυλη τακτική η οποία ακολουθεί τους πατριαρχικούς νόμους 

και τις κοινωνικές επιταγές και καθορίζει την θέση των γυναικών σε παραδοσιακές 

σφαίρες, όπως την οικογένεια, την αμειβόμενη εργασία, την αναπαραγωγή, την 

μητρότητα, αλλά και στις σφαίρες την βίας και της οικονομικής μετανάστευσης. Το 

βιβλίο θέτει τους εξής στόχους. Αρχικά να αναδειχθεί η έμφυλη κατασκευή της 

κοινωνικής πολιτικής, που συσχετίζεται με τα πρότυπα φύλου που υπάρχουν στο 

κοινωνικό σύστημα. Επιπλέον να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το 

φύλο της κοινωνικής πολιτικής στα διάφορα πεδία της πολιτικής, όπως η νομοθεσία, 

η χρηματοδότηση και τα διάφορα μέτρα, στα οποία συμμετέχουν άντρες και γυναίκες 

με διαφορετικές αντιλήψεις. Τέλος να αναδειχτούν οι επιπτώσεις των κρατικών 

παρεμβάσεων στην Ελλάδα σε θέματα φύλου και ισότητας. Η έρευνα γίνεται στα 

εξής πεδία: στην οικογένεια, την φροντίδα, την αμειβόμενη εργασία, τη βία κατά των 

γυναικών και τη γυναικεία μετανάστευση. Όπως φαίνεται από την μελέτη η 
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κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα αποτυγχάνει να θέσει θέματα ισότητας ανάμεσα στα 

φύλα. Οι φεμινιστικές διεκδικήσεις των γυναικών στη κοινωνική πολιτική δεν 

μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες ισότητας 

ανάμεσα στα δύο φύλα., λόγω των αντιφάσεων και των συγκρούσεων της ελληνικής 

κοινωνίας.  

Βιτσιλάκη, Χ. & Φώκιαλη, Π. (2007). Φύλο και απασχόληση. Αθήνα: Ατραπός. 

 Από τον τίτλο του βιβλίου αντιλαμβανόμαστε ότι το γνωστικό πεδίο αφορά 

θέματα επαγγελματικά που σχετίζονται με την έννοια του φύλου. Το βιβλίο αυτό 

αποτελεί τον πρώτο τόμο από την επιστημονική σειρά «σπουδές φύλου». Η σειρά 

αυτή με κεντρικό άξονα τις σπουδές φύλου, έχει ως σκοπό να ορίσει τις σχετικές 

θεματικές, με τις σπουδές φύλου στον ελληνικό χώρο και να προχωρήσει στην 

διαμόρφωση μιας έμφυλης πολιτικής ισότητας και άρσης των κοινωνικών 

διακρίσεων. Η ιδέα της επιστημονικής σειράς έγινε στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών «φύλα και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα 

στην κοινωνία της πληροφορίας» και αποτελεί μια προσπάθεια για μελέτη των 

θεμάτων φύλου σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και νέες μορφές εκπαίδευσης. Η 

ένταξη των γυναικών στο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον με την είσοδο στην 

εργασία, βελτίωσε και άλλαξε τα δεδομένα για την θέση της  γυναίκας στο κοινωνικό 

σύστημα. Οι διεκδικήσεις βέβαια αυτές έγιναν πιο έντονες στον 21
ο
 αιώνα, χωρίς 

αυτό να σημαίνει πως υπάρχει ισότητα ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα στον 

τομέα της εργασίας. Οι γυναίκες παραμένουν εγκλωβισμένες σε παραδοσιακά 

ανδροκρατούμενα σχήματα εργασίας, είναι χαμηλότερα αμειβόμενες σε σχέση με 

τους άντρες και κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό στην ανεργία. Στα άρθρα του τόμου 

βλέπουμε τις φεμινιστικές προσεγγίσεις για την γυναικεία εργασία στον 20
ο
 αιώνα 

και την εξέλιξη τους. Επιπλέον διακρίνουμε τις προκαταλήψεις και τις έμφυλες 

διακρίσεις στον τομέα της εργασίας που καθορίζουν τα αντρικά και τα γυναικεία 

επαγγέλματα και ωθούν τις γυναίκες στην επιλογή επαγγέλματος. Η γυναικεία 

παρουσία στα επαγγέλματα παρουσιάζεται υποβαθμισμένη σε πολλούς τομείς, αφού 

η γυναίκα σε καθαρά αντρικά επαγγέλματα δεν έχει μεγάλη συμμετοχή, δεν έχει τις 

ίδιες δυνατότητες καριέρας και αμείβεται λιγότερο. Υπάρχει λοιπόν η φιλοδοξία να 

οριστούν ζητήματα τα οποία θα θέσουν τις βάσεις για μια αλλαγή στις έμφυλες 

διαφορές στην εργασία και να ορίζουν την εργασιακή ισότητα αντρών και γυναικών. 



62 
 

Παζαρζή, Ε.Ν. (2008). Φύλο και κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα – Gender and 

social education in Greece. Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το γνωστικό πεδίο αφορά την έρευνα της 

εννοιολόγησης του φύλου σε διάφορες κοινωνικές πτυχές. Ο τόμος αυτός 

περιλαμβάνει τα πρακτικά από την ημερίδα «φύλο και κοινωνική έρευνα στην 

Ελλάδα» που διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν να διαφωτιστούν ζητήματα έμφυλης πραγματικότητας και 

έμφυλου διαχωρισμού σε διάφορα θέματα εργασίας, όπως αυτά διαφαίνονται από τα 

έξι άρθρα που περιλαμβάνει. Αρχικά παρουσιάζονται διάφορες απόψεις σχετικά με τα 

ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία της φεμινιστικής έρευνας για διάφορα θέματα  και η 

αποτελεσματικότητα τους συνδυασμού των δυο  μεθόδων. Στη συνέχεια γίνεται μια 

αναφορά για τον κέντρο ερευνών για θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ), τις μελέτες που 

γίνονται και την προώθηση της έρευνας. Έπειτα ακολουθεί μια φεμινιστική 

τοποθέτηση για την γυναικεία εργασία στον ακαδημαϊκό χώρο, για την γυναίκα 

μετανάστρια και τις απόψεις του φοιτητικού κοινού για την ισότητα των φύλων στην 

εργασία. Τέλος παρατίθενται απόψεις γυναικών εκπαιδευτικών για την εργασία τους 

στον εκπαιδευτικό τομέα κατά τον 19
ο
 αιώνα. 

Χατζητρύφων, Ν. (2008). Το φύλο και η συμπεριφορά του: Η ομοφυλοφιλία στον 

κινηματογράφο. Προσδοκίες & προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το θέμα του βιβλίου αφορά σε θέματα 

ομοφυλοφιλίας στον κινηματόγραφο μέσα από μια εννοιολογική προσέγγιση. Το 

βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων από ειδικούς στον 

κινηματογραφικό χώρο και ομοφυλόφιλου, αμφιφυλόφιλου και τρανσεξουαλικού 

κοινού, σχετικά με ταινίες που εμπεριέχουν αντίστοιχη θεματολογία. Γίνεται μια 

προσπάθεια για να κατασκευαστεί ένα εργαλείο κριτικής και σχεδιασμού για ταινίες 

τέτοιου τύπου. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν ένα δείγμα από αμφιφυλόφιλα- 

ομοφυλόφιλα και τρανς άτομα που καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού 

και κλειστού τύπου. Μέσα από την έρευνα διαφαίνονται τα προβλήματα που 

απασχολούν τα αντίστοιχα άτομα, όπως η μη αποδοχή και κοινωνική τους 

απομόνωση σε εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η μη αναγνώριση 

γαμήλιας πράξης και η αδυναμία ερωτικής συσχέτισης με όμοιου σεξουαλικού 

προσανατολισμού άτομο. Ακόμα μέσα από την έρευνα διαφαίνεται μια επιθυμία για 
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κινηματογραφικό υλικό ομοφυλοφιλικής θεματολογίας και αντίδραση στην 

παραπλανητική προβολή ομοφυλοφιλικού περιεχομένου. Ακόμη φαίνεται να ισχύει 

ότι τα άτομα αυτά πιστεύουν και επιθυμούν την αποδέσμευση των στερεοτύπων από 

την ελληνική κοινωνία που θα βελτιώσει την θέση τους και θα θέσει τις βάσεις μιας 

ισοτιμίας.  

Στο βιβλίο υπάρχουν επίσης απόψεις ελλήνων και ξένων σκηνοθετών που 

δημιουργούν ομοφυλόφιλες ταινίες και μια σύνοψη διαδρομής για τον 

ομοφυλοφιλικό κινηματογράφο, στην οποία γίνεται αναφορά στο queer κίνημα και 

την queer αισθητική και πως αυτά τα δύο προσαρμόζονται στον κινηματογραφικό 

χώρο. Επίσης γίνεται αναφορά στην λεσβιακή παρουσία στον κινηματογράφο και τις 

λεσβιακές κινηματογραφικές αναπαραστάσεις.   

 

Μαρινούδη, Θ. (2008). Ανάμεσα σε δύο τόπους: Ένας πειραματικός εντοπισμός 

περιπλανώμενων μητροπολιτικών υποκειμένων (Μεταπτυχιακή Εργασία). 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

 Ο τίτλος της διατριβής αυτής δεν μας ορίζει άμεσα θεματολογία φύλου και 

ταυτότητας οπότε το γνωστικό πεδίο ορίζεται μέσα από προσεκτική ανάγνωση της 

διατριβής. Αντικείμενο της μελέτης είναι οι φεμινιστικές και queer ομάδες που έχουν 

διατυπώσει την δική τους υποκειμενική ταυτότητα και ο ρόλος τους στην ελληνική 

κοινωνία. Κατά την δεκαετία του 1980 στην Ελλάδα το φεμινιστικό κίνημα 

προχώρησε σε πολλές διεκδικήσεις. Έπειτα όμως από αυτό υπάρχει ένα κενό στις 

διεκδικήσεις αυτές και μπορούμε να πούμε πως παρατηρείται  μια νωθρότητα. Οι 

φεμινιστικές και queer ομάδες στην προσπάθεια να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους 

αντιμετώπιζαν τους ετεροσεξιστικούς και πατριαρχικούς κανόνες που επικρατούν 

στην ελληνική κοινωνία. Έτσι κατέληξαν ουσιαστικά να περιθωριοποιούνται και να 

αντιμετωπίζονται σαν gender trouble. Η ερευνήτρια αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο 

οι κανόνες ετερότητας διαμορφώνουν τα φύλα και τις ταυτότητες στην Ελλάδα και 

καθορίζουν το «φυσιολογικό» και το «μη κανονικό». Τα υποκείμενα που δεν 

συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς, υποχρεώνονται στην «φυγή», η οποία 

εκδηλώνεται σε πολλαπλούς χώρους, όπως εργασία, οικογένεια, κοινωνία κ.α. Στόχος 

είναι μια αλλαγή στη ιδεολογική προσέγγιση της ταυτότητας ώστε να υπάρχει ίση και 

δικαιότερη κοινωνία για τα άτομα αυτά. 
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Ψύλλα, Μ. (2009). Δημόσιος χώρος και φύλο. Αθήνα: Γιώργος Δάρδανος. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το βιβλίο προσεγγίζει τα θέματα φύλου 

στον δημόσιο καθημερινό χώρο. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται άρθρα τα οποία 

παρουσιάζουν την συγκρότηση του κοινωνικού φύλου στον δημόσιο χώρο και τις 

διάφορες σχέσεις μεταξύ τους που διαμορφώνουν το κοινωνικό φύλο και οδηγούν 

στον τρόπο έκφρασης του. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται άρθρα που έχουν σκοπό 

την οπτική θεώρηση δημοσίου χώρου και φύλου,  μέσω διαφόρων επιστημονικών 

κλάδων, όπως της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της γλωσσολογίας, της 

ανθρωπολογίας και  της ψυχολογίας. Σκιαγραφείται μια οπτική του γυναικείου 

κινήματος στην Ελλάδα και οι φεμινιστικές προσεγγίσεις του, η κατασκευή της 

έμφυλης ταυτότητας, η οποία είναι μια μεταβαλλόμενη και όχι ρευστή έννοια, όπως 

αποδεικνύεται από την Judith Butler (που παρουσιάζεται σε μια προσπάθεια 

προσέγγισης του φύλου και της έμφυλης υποκειμενικότητας), καταγράφεται η θέση 

της γυναίκας στον χώρο της κατοικίας και τέλος ερευνάται με μια κοινωνιογλωσσική 

προσέγγιση η διάκριση άντρα και γυναίκας.  Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η 

θέση της γυναικάς, όπως αυτή διαμορφώνεται ή καθορίζεται στα ΜΜΕ, τα οποία 

αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση του δημόσιου χώρου 

και στην συγκρότηση του δημοσίου και  του ιδιωτικού. Παρουσιάζεται λοιπόν ένα 

φάσμα από στερεότυπες και ετεροκανονικές αντιλήψεις για την θέση της γυναίκας 

μέσα από τα άρθρα αυτά. Για παράδειγμα η γυναικεία εγκληματικότητα, αναφέρεται 

σαν απόκλιση της γυναικείας εικόνας, που θέλει την γυναίκα να ακολουθεί έναν 

ευγενικό και μη βίαιο τρόπο ζωής ή διαφορετικά στο άρθρο της Δουλκέρη για 

γυναίκες πολιτικούς και ολυμπιονίκες, παρουσιάζονται οι γυναίκες όχι με τον ρόλο 

του πολιτικού ή του ολυμπιονίκη, αλλά σαν κομμάτι του star system των ΜΜΕ.    

Βαϊου, Ν. & Στρατηγάκη, Μ. (2010). Φύλο@ έρευνα : Κείμενα θεωρίας του φύλου 

από τη Γερμανία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Ο τίτλος μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μια προσέγγιση τν 

γερμανικών σπουδών φύλου σε μια συγκριτική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο. Στο 

βιβλίο αυτό περιέχονται δέκα άρθρα γυναικών συγγραφέων από το πανεπιστήμιο 

Humboldt της Γερμανίας με θέμα τις σπουδές φύλου.  Σκοπός του βιβλίου είναι η 

παρουσίαση στην Ελλάδα των σπουδών φύλου και των θεμάτων που ερευνούνται 

στην Γερμανία για το φύλο, έτσι ώστε να φανούν τα πεδία έρευνας στα οποία έχουν 
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προχωρήσει οι γερμανικές σπουδές φύλου, δίνοντας ενδεχομένως ένα έναυσμα στην 

ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα να προχωρήσει σε αντίστοιχες έρευνες. Οι 

γερμανικές σπουδές φύλου και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Humboldt έχουν 

εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο και υπάρχουν  προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλου. Η θεματολογία που αναπτύσσεται 

αφορά πολλές πτυχές του φύλου σε σχέση με την κοινωνία, την εργασία, τα ΜΜΕ, 

την λογοτεχνία, την οικονομία κ.α. Μόνο μέσα από την σύμπραξη με άλλους 

επιστημονικούς κλάδους θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την 

μεταβλητότητα και την σημασία του φύλου, όπως αυτό διαμορφώνεται στα σύγχρονα 

δεδομένα. Μέσα από τις φεμινιστικές προσεγγίσεις, την queer θεωρία και τις 

μεταδομιστικές θεωρίες, προβάλλονται όλες οι πτυχές του φύλου σε τομείς, όπως η 

οικονομία, η εργασία, το κομμάτι της βίας, το θέμα της σεξουαλικότητας, του 

σώματος και της ταυτότητας.  

Αβδελά, Ε. (2010). 2010.Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή 

στην ενσωμάτωση. Στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη & Ε. Παπαταξιάρχης 

(επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα (σσ. 89-117) . 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 Από τον τίτλο αντιλαμβανόμαστε ότι προσεγγίζεται μια ιστορική επισκοπηση 

του φύλου στα νέα μεταδομιστικά δεδομένα. Στο άρθρο αυτό ορίζεται η έννοια του 

φύλου στην ιστορία ως μια αναλυτική κατηγορία. Το φύλο μετά το δεύτερο 

φεμινιστικό κίνημα έχασε την σημασία, που το όριζαν σε αντρικό και γυναικείο, 

αφού πλέον έχουμε περάσει στην ευρύτερη έννοια του φύλου ως «φύλα». Βέβαια 

αυτό συμβαίνει στην διεθνή ιστορική έρευνα. Στην Ελλάδα, η μελέτη της ιστορίας 

του φύλου συνδέεται με την μελέτη της ιστορίας της γυναικάς. Η ιστορία του φύλου 

στην Ελλάδα από το 1833 έως και τον Β παγκόσμιο πόλεμο περιέχει μελέτες για την 

κατασκευή της έμφυλης διαφοράς. Από το 1980 και έπειτα η ιστορική μελέτη του 

φύλου συνδέεται με τον φεμινισμό και περιέχει κυρίως έρευνες για τα δικαιώματα τη 

γυναίκας σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και την γυναικεία εργασία. Οι έρευνες 

αυτές ωστόσο διαφέρουν από τις ιστορικές μελέτες περί φύλου της διεθνούς έρευνας. 

Οι ελληνικές μελέτες είναι περισσότερο συμβατικές. Κατοπτρίζουν την θέση κυρίως 

των γυναικών της αστικής τάξης και στα μεσαία και εργατικά στρώματα και δεν 

μεταφέρονται εκτός της πρωτεύουσας. Η θέση της γυναίκα στον αγροτικό χώρο δεν 

έχει μελετηθεί ευρέως. Επίσης περιορίζονται στην κατασκευή της έμφυλης διαφοράς 
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και του φύλου ως αναλυτική κατηγορία. Μια κατηγορία που ρυθμίζεται με βάση τις 

επιταγές της εποχής κατά την οποία γίνονταν οι έρευνες. Επιπλέον δεν έχουν 

μελετηθεί οι βαλκανικές και οθωμανικές επιρροές στην ελληνική ιστορία του φύλου. 

Εν κατακλείδι η ιστορική μελέτη του Φύλου στην Ελλάδα έχει πολλά κενά τα οποία 

αν καλυφθούν θα μπορέσουν να συνδεθούν με τα ενδιαφέρονται και τις μελέτες της 

διεθνούς βιβλιογραφίας για την ιστορία του φύλου.  

Κουμανδράκη, Ε. (2010). Η έμφυλη διάσταση της σχολικής επίδοσης: Μελέτη 

περίπτωσης (Μεταπτυχιακή εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι ως γνωστικό πεδίο ορίζονται οι έμφυλες 

διαφορές που ορίζουν την σχολική επίδοση. Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία μελετά 

την εκπαιδευτική ισότητα ή ανισότητα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στα κορίτσια 

και τα αγόρια στο σχολείο, κατά πόσο  έχουν ξεπεραστεί οι ανισότητες αυτές ή αν 

μέσα από το δίπολο αγόρια και κορίτσια σχηματίζονται στερεότυπα φύλου. Το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθορίζει και επιβάλει την αρσενικότητα των 

αγοριών, οπότε φαίνεται να ισχύει ότι επιβάλει και το αντρικό φύλο, ενώ αντίστοιχα 

συμβαίνει το ίδιο και με το γυναικείο φύλο. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να 

αξιολογήσει τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών μέσα από σχολικές 

εξετάσεις και να διαπιστωθεί αν υπάρχει ισότητα στην εκπαίδευση ανάμεσα στις δύο 

αυτές ομάδες. Από τα συμπεράσματα της έρευνας φαίνεται να ισχύει ότι παρ’ όλες τις 

φεμινιστικές θεωρίες περί πολλαπλών ταυτοτήτων, το σχολικό σύστημα διαμορφώνει 

τις ταυτότητες του άντρα και της γυναίκας με ετεροφυλοφιλικούς κανόνες. Μέσα από 

τα σχολικά εγχειρίδια, τις απόψεις  για τις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών, την 

εκπαιδευτική πολιτική και τα σχολικά προγράμματα καθορίζονται οι ταυτότητες 

αυτές ως ισχύουσες και «κανονικές». Χρειάζεται μια εκπαιδευτική πολιτική στην 

εκπαίδευση, όπου οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα όλες τις 

ανθρώπινες ιδιότητες τους.  

Τσακιρίδου, Ε., Βαμβακίδου, Ι. & Κυρίδης, Α. (2011). Μόδα και Φύλο: Απόψεις 

φοιτητών/τριων για την μόδα. Στο Σύγχρονη Εκπαίδευση (τομ. 164, σσ. 139-150).  

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε την οριοθέτηση έμφυλων διαφορών με βάση 

την μόδα. Στο άρθρο αυτό αντικείμενο μελέτης είναι η προβολή των φύλων, γυναίκα 

και άντρας μέσα από την μόδα στον τομέα της διαφήμισης. Μέσα από τη μόδα και τη 
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διαφήμιση προβάλλονται έμφυλα στερεότυπα, όπως αυτά επικρατούν στην δυτική 

σκέψη. Έτσι η γυναίκα προβάλλεται κυρίως ως νοικοκυρά, σεξουαλικό αντικείμενο, 

μητέρα, επαγγελματίας και αθλητικός τύπος. Ο άντρας από την άλλη παρουσιάζεται 

σαν στέλεχος γραφείου, κυρίαρχος της οικογένειας και το υποκείμενο που ασκεί την 

εξουσία. Ως ερευνητικό δείγμα χρησιμοποιούνται οι απόψεις φοιτητών και 

φοιτητριών και η ανάλυση γίνεται μέσω της κοινωνικής σημειωτικής. Με βάση τα 

αποτελέσματα φαίνεται να ισχύει πως οι στιλιστικές επιλογές στα ρούχα, τα 

αξεσουάρ και την εικόνα απασχολεί περισσότερο τις γυναίκες. Αυτές οι επιλογές 

είναι υποκειμενικές , που όμως μεταφέρονται σε ένα γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο 

και γίνονται παραδομένες έμφυλες τακτικές. Κάτι αντίστοιχο έχει αναφερθεί και από 

την Judith Butler, όπου μέσω επανάληψης, επιτελείται η διαμόρφωση του φύλου και 

τις ταυτότητας. Ορίζεται έτσι μια επιτέλεση του όμορφου που δημιουργεί μια 

ψευδαίσθηση έμφυλου εαυτού. 

Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. (2011) (υπό έκδοση). Γλώσσα και σεξουαλικός 

προσανατολισμός. Στο, 20th International Symposium on Theoretical and Applied 

Linguistics, April 1-3, 2011. Department of Theoretical & Applied Linguistics. 

School of English. Aristotle University. 

 Ο τίτλος του άρθρου ορίζει ως γνωστικό πεδίο μια γλωσσολογική προσέγγιση 

για έμφυλους προσανατολισμούς και κατηγοριοποιήσεις. Το άρθρο αυτό έχει ως 

θεματολογία τον ρόλο της γλώσσας στην κατασκευή της σεξουαλικής ταυτότητας. 

Μέσα από τις καθημερινές συνομιλίες γίνεται αντιληπτό ότι ισχύουν κανόνες που 

επιβάλλουν την ετεροκανονικότητα και καθορίζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Στα ομοφυλόφιλα υποκείμενα παρατηρείται συχνά η τάση να υιοθετείται η  γλώσσα 

του αντίθετου υποκειμένου από αυτό που «βιολογικά» είναι καθορισμένο . Ωστόσο 

αυτό δεν αποτελεί κανόνα, αφού έχουμε παραδείγματα όπου ομοφυλόφιλοι άντρες 

έχουν «αντρική» συμπεριφορά. Στην ελληνική πραγματικότητα παρατηρούμε ότι οι 

άντρες ομοφυλόφιλοι υιοθετούν μια διάλεκτο η οποία περιλαμβάνει «θηλυκούς» 

χαρακτηρισμούς και μορφές, τόσο για να χαρακτηριστούν τα gay άτομα, όσο και σε 

καθημερινές πρακτικές. Έτσι δημιουργείται μια γλώσσα των ομοφυλόφιλων 

(ονομάζεται καλιαρντά) που χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. 

Αντίθετα δεν συμβαίνει το ίδιο με την λεσβιακή κοινότητα για τα ελληνικά δεδομένα. 

Βέβαια αυτό δεν ισχύει αποκλειστικά σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Οι αμερικανίδες 

λεσβίες δεν ακολουθούν αυτή τη πρακτική διαχωρισμού από τις ετερόφυλες γυναίκες 
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και αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και με τους ομοφυλόφιλους άντρες. Οι πρακτικές αυτές 

μπορεί να μην σηματοδοτούνται με την ομοφυλοφιλία και την ετεροφυλοφιλία, 

νοηματοδοτούνται όμως διαφορετικά σε κάθε κοινωνία.  

Αθανασίου, Α. & Τσιμούρης, Γ. (2013). Χαρτογραφώντας τη βιοπολιτική των 

συνόρων:  Σώματα, τόποι, απεδαφοποιήσεις. Στο Επιθεώρηση κοινωνικών 

ερευνών (Τεύχος 140-141, Β – Γ 2013, ειδικό τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και 

επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης, σσ. 3-37). 

 Ο τίτλος της έρευνας δεν μας αποκαλύπτει θεματολογία σχετική με έμφυλα 

θέματα, οπότε το γνωστικό πεδίο ορίζεται μέσα από την ανάγνωση του άρθρου. 

Αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι έμφυλη και εθνοτική μετατόπιση προσφυγικών 

ομάδων και πως αυτή αποτελεί κριτήριο για την διατύπωση συνόρων που αποκλείουν 

διαφορετικά φύλα και εθνότητες. Το φύλο και η μετανάστευση είναι αιτίες 

οικονομικής επισφάλειας. Οι γυναίκες και οι μετανάστες παράγονται ως υποκείμενα 

τα οποία αποκλείονται από συγκεκριμένες δομές. Η μεταφεμινιστική θεωρία 

καθορίζει πως οι «ξένοι», οι γυναίκες, οι gay, οι λεσβίες και οι τρανς αποκλείονται 

από την ανθρωπότητα καθώς διαφέρουν από τους κανονιστικούς όρους. Η γυναικεία 

και queer μετανάστευση έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιες πρακτικές που σε συνδυασμό 

με την εθνική ιδεολογία και τις ετεροκανονιστικές τακτικές επιβάλλουν αποκλεισμό. 

Απαιτείται μια αναθεώρηση στις πρακτικές αυτές ώστε να κατανοούμε τι ακριβώς 

σημαίνει η έννοια «αξιοβίοτος βίος», τι είναι κοινότητα και τι αλληλεγγύη σε 

διεθνικό επίπεδο. 

Τσιάκαλου, Ο. (2013). Φεμινιστική Μετάφραση: Από την Écriture au Féminin 

προς μια Queeriture. Στο, ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων 

διδακτόρων,  Ιούνιος, 2013. ∆ιοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο, Αθήνα.  

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι το άρθρο αυτό ορίζει μια θεματολογία  

γνωστικού πεδίου σχετική με την queer θεωρία. Το άρθρο αυτό ασχολείται με την 

θεματολογία της φεμινιστικής μετάφρασης όπως αυτή διαμορφώνεται μετά το 

δεύτερο φεμινιστικό κίνημα την δεκαετία του 1980. Η φεμινιστική μετάφραση έχει 

ως επίκεντρο το Κεμπέκ του Καναδά, όπου οι φεμινίστριες προσπαθούν μέσω της 

μετάφρασης να ορίσουν νέα ζητήματα στο φύλο και να αντιτάξουν την γαλλική 

γλώσσα της λογοτεχνίας, απέναντι στην αγγλική σεξιστική γλώσσα. Οι φεμινίστριες 
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επίσης προσπαθούν να εδραιώσουν την θέση τους στη λογοτεχνία, έναντι των 

λογοτεχνών ανδρών. Μέσα από την φεμινιστική μετάφραση το φύλο χρησιμοποιείται 

με τέτοιο τρόπο που διαγράφεται μια νέα τάση χειρισμού του φύλου. Μέσα από τα 

έργα της φεμινιστικής μεταφρασεολογίας διαγράφονται και διαμορφώνονται οι queer 

ταυτότητες. Τα κείμενα που γράφονται διαμορφώνουν μια ομόφυλη ταυτότητα που 

αναπαριστά μια ομοφυλόφιλη ταυτότητα. Σκιαγραφείται μια τάση που ονομάζεται 

queeriture, από την μεταφραστική και μεταφρασεολογική τάση των αρχών του 21
ου

 

αιώνα. Από τις συγγραφείς και τις μεταφράστριες της (re)écriture au feminine, σε 

συνδυασμό με την queer θεωρία. Ωστόσο η τάση αυτή δεν είναι μαζική και οι έρευνες 

δεν είναι οργανωμένες. Το άρθρο αυτό έχει ως στόχους, την γνωριμία της queeriture 

θεωρίας με την ελληνική μεταφρασεολογία, την απαρχή μιας έρευνας στην Ελλάδα 

και να αναδειχτεί η queeriture ως μια ανατρεπτική τακτική που θα εντάξει την queer 

μετάφραση, γλώσσα,  ταυτότητα και λογοτεχνία στην ανθρώπινη κοινωνία. 

Καραθανάση, Ζ. (2013). Ομοφοβία στο ελληνικό σχολείο. Μια ανάλυση του τρόπου 

που η ομοφοβία βλάπτει σοβαρά τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε το θέμα της ομοφοβίας και τις επιπτώσεις της 

στο σχολικό σύστημα. Η δημοσίευση αυτή αναφέρεται στο πρόβλημα της ομοφοβίας 

στο σχολικό περιβάλλον. Η ομοφοβία τίθεται σε τρεις πλευρές. Στον σχολικό 

εκφοβισμό που δέχονται τα ΛΟΑΤ άτομα στο σχολικό περιβάλλον, ο αντίκτυπος των 

συμπεριφορών αυτών και η απουσία θεμάτων σεξουαλικών προσανατολισμών στα 

προγράμματα σπουδών των σχολείων. Τα παιδία από την ηλικία των έξι ετών 

αρχίζουν και διαμορφώνουν το νοητικό τους επίπεδο. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

και σε συνδυασμό με την παιδεία που παρέχεται από το οικογενειακό περιβάλλον, η 

νοητική τους διαμόρφωση ενθαρρύνει μια επιθετική ομοφυλοφιλική συμπεριφορά. 

Το σχολικό περιβάλλον δεν προβλέπει έναν σεξουαλικό προσανατολισμό και έτσι οι 

μαθητές όταν αντιλαμβάνονται ένα συμμαθητή τους με μη κανονιστική σεξουαλική 

συμπεριφορά (κάτι που καθορίζεται από τους υποχρεωτικούς κανόνες της 

ετεροφυλοφιλίας που ισχύουν στην κοινωνία) , προβαίνουν σε επιθετικές τάσεις 

απέναντι του, φραστικές και σωματικές. Το άτομο αυτό έπειτα απομονώνεται και 

αντιμετωπίζεται εχθρικά. Οι εκπαιδευτικοί από την μεριά τους με βάση 

αποτελέσματα ερευνών θεωρούν την ομοφυλοφιλία σαν ανωμαλία και απόκλιση από 

την φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά. Η αρθογράφος συμμετέχει σε μια ομάδα 

που ονομάζεται «Ομοφοβία στην εκπαίδευση» η οποία έχει ως στόχο να μεταφέρει το 
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θέμα της ομοφυλοφιλίας από την κρυφή πλευρά που κρατάει η κοινωνία, στο 

προσκήνιο της εκπαίδευσης. Μέσα από την εκπαίδευση θα μπορέσει η κοινωνία να 

αποδεχθεί την ομοφυλοφιλία. Η μαθητική κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι 

περισσότερο ανοιχτή στην ομοφυλοφιλία. Χρειάζεται μια αναμόρφωση στην 

εκπαίδευση η οποία να προβλέπει νέα προγράμματα σπουδών με σεξουαλικό 

προσανατολισμό που να μην απορρίπτει την ομοφυλοφιλία, επανεκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό και μια γενικότερη επανεκπαίδευση της κοινωνίας, 

έτσι ώστε να μην διαχωρίζει την ομοφυλοφιλία και να την αποδέχεται.  

Γαλανού, Μ. (2014). Ταυτότητα και έκφραση φύλου: ορολογία, διακρίσεις, 

στερεότυπα και μύθοι. Αθήνα:  Σωματείο υποστήριξης διεμφυλικών. 

 Ο τίτλος της δημοσίευσης μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι επιχειρείται μια 

ορολογία για θέματα φύλου και ταυτότητας, θέματα διακρίσεων λόγω φύλου και 

έμφυλων κατασκευών. Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να καταδείξει τις στερεότυπες 

αντιλήψεις που βιώνουν τα trans άτομα και να παρουσιάσει την πραγματικότητα που 

βιώνουν. Επιπλέον έχει ως στόχο να κάνει κατανοητές τις έννοιες για τα transτρανς 

άτομα και να δώσει ικανοποιητικούς ορισμούς για τις trans ταυτότητες. Στην 

εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται ότι το φύλο και η ταυτότητα κατασκευάζονται με 

βάση τις ετεροφυλοφιλικές δομές. Ακολουθούνται δηλαδή η θεωρία και οι απόψεις, 

όπως αυτές παρουσιάστηκαν στα πρώτα δυο κεφάλαια της εισαγωγής στην παρούσα 

ερεύνα. Σκοπός είναι το εγχειρίδιο αυτό να αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια για  

έναν οδηγό trans ορολογίας, ορίζοντας όμως ότι οι ορισμοί και οι ταυτότητες είναι 

ρευστές και ενδεχομένως θα χρειαστούν αναπροσαρμογή στο μέλλον. Η προσέγγιση 

των ορολογιών και της κατάστασης που βιώνουν οι trans, έχει να κάνει με την 

προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλει να καταδείξει στο αναγνωστικό 

κοινό την ανάγκη κατανόησης του προβλήματος. Αρχικά αναφέρονται οι όροι και 

προτείνεται η χρήση τους για τις ταυτότητες φύλου. Στη συνέχεια καταγράφονται 

στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία και παρατίθενται 

προτάσεις που αναιρούν την ισχύ τους. Έπειτα καθορίζονται τα προβλήματα νομικής 

φύσης που έχουν τα άτομα αυτά και ακολουθεί ένα πλαίσιο προτάσεων για πιο δίκαια 

κοινωνικά περιβάλλοντα (σχολείο, οικογένεια κ.α.). Τέλος το βιβλίο κλείνει με το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα trans άτομα να χαρακτηρίζονται ως intersex.   
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Σηφάκη, Ε.Μ. (2015). Σπουδές φύλου και Λογοτεχνία. Αθήνα: Σύνδεσμος 

ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 

 Από τον τίτλο ορίζεται ως γνωστικό πεδίο η θέση του φύλου στην λογοτεχνία. 

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο την θεματική διερεύνηση των λογοτεχνικών έργων που 

εκφράστηκαν μέσα από το φεμινιστικό κίνημα και τις πολιτικές προεκτάσεις που 

πήραν. Η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων καθορίζει πολλές φορές την σεξουαλική 

ταυτότητα και συνάδει με τις ετεροκανονιστικές δομές που επικρατούν στην 

κοινωνία. Οι φεμινίστριες αντιλήφθηκαν από νωρίς την σημασία της ταυτότητας 

όπως αυτή αποδίδεται από τα λογοτεχνικά κείμενα. Το σύγγραμμα μελετά την 

φεμινιστική παρουσία στη λογοτεχνία από τον 18
ο
 αιώνα και οι μελέτες φτάνουν 

μέχρι την τελευταία δεκαετία του 20
ου

  αιώνα, όπου ο φεμινισμός έχει περάσει σε μια 

νέα μεταδομιστική φάση. Αξιοποιούνται όλες οι θεωρίες περί φύλου και ταυτότητας 

και δίνεται βάση στις θεωρίες της Judith Butler για την «αναταραχή του φύλου». Το 

έργο καταλήγει με τον προβληματισμό του μεταφεμινισμού ως μια ρευστή έννοια σε 

συνδυασμό με τις σπουδές φύλου και τις νέες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.  

Ρεθυμιωτάκη, Ε. Μαροπούλου, Μ. & Τσακιστράκη, Χ. (2015). Φεμινισμός και 

δίκαιο. Αθήνα: Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και 

βοηθήματα. 

 Από τον τίτλο προσλαμβάνουμε ότι ορίζεται σαν γνωστικό πεδίο η 

προσέγγιση της θέσης της φεμινιστικής θεωρίας σε συσχετισμό με θέματα δικαίου. 

Το σύγγραμμα αυτό παρουσιάζει την εξέλιξη του φεμινιστικού κινήματος σε σχέση 

με το δίκαιο. Σκοπός είναι η σύνδεση των φεμινιστικών θεωριών και διεκδικήσεων σε 

σχέση με τις νομικές διεκδικήσεις και αντιθέσει που παρουσιάζονται από τις απαρχές 

σχεδόν του φεμινιστικού κινήματος. Διακρίνονται οι θεωρίες του φεμινισμού και 

κατά πόσο αυτές επηρέασαν την εξέλιξη της θεωρίας του φύλου και της 

σεξουαλικότητας, αλλά και πως σε κάθε ιστορική και χρονική φάση το φεμινιστικό 

κίνημα συνδέεται με τον χώρο του δικαίου. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 

χρησιμοποιήθηκε στην διατύπωση της θεωρητικής προσέγγισης της έννοιας queer. 

Ολόκληρο το κεφάλαιο 9 αναφέρεται στην queer θεωρία λεπτομερώς, εξηγεί την 

έννοια της και την εξέλιξη της. Η queer θεωρία προκύπτει έπειτα από την αναταραχή 

του φύλου της Judith Butler και εξελίσσεται σε ένα ενδιαφέρον πεδίο σπουδών για το 

φύλο. Ο στόχος του βιβλίου είναι να συνδέσει το φεμινιστικό κίνημα με τις νομικές 
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μελέτες που απουσιάζουν από τον ακαδημαϊκό χώρο. Επιπλέον να προβάλει την 

διεκδίκηση αιτημάτων και δικαιωμάτων στον χώρο του φύλου και της ταυτότητας.  

Θερμός, Β. (2015). Έλξη και πάθος: Μια διεπιστημονική προσέγγιση στην 

ομοφυλοφιλία. Αθήνα: Εν Πλω.  

Από τον τίτλο αντιλαμβανόμαστε ότι επιχειρείται μια επιστημονική 

προσέγγιση της ομοφυλοφιλίας, οπότε το γνωστικό πεδίο προέρχεται μέσα από 

επιστημονικές απόψεις που οριοθετούν το θέμα αυτό. Το βιβλίο αυτό θέτει κάποιες 

νέες θεολογικές προσεγγίσεις για το θέμα τη ομοφυλοφιλίας και του γάμου των 

ομόφυλων ζευγαριών. Ο συγγραφές με την ιδιότητα του θεολόγου αλλά και του 

ψυχολόγου, ορίζει ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

εχθρότητα από την εκκλησία και πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της 

ομοφοβίας, κάτι που θα αποτελέσει λύτρωση και για τους ίδιους. Στο βιβλίο 

αναφέρονται οι δυο στάσεις – απόψεις της εκκλησίας για το θέμα της ομοφυλοφιλίας, 

αυτή της συντηρητικής μερίδας  που τους αποκηρύσσει και αυτή της φιλελεύθερης,  

που τους αποδέχεται και τους κατανοεί, θέτοντας αναθεωρήσεις  της Βίβλου για το 

θέμα της ομοφυλοφιλίας. Ασκείται κριτική στην queer θεωρία αφού δεν θεωρείται 

δεοντολογική και αντιτίθεται στην κανονικότητα. Στο θέμα του γάμου των 

ομοφυλοφίλων ο συγγραφέας εκφράζει την αντίθεση του και θεώρει τον γάμο αυτό, 

ως μια προσπάθεια διεκδίκησης δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, χωρίς πνευματική 

διάσταση. Οι ομοφυλόφιλοι αν και θεωρούνται αμαρτωλοί, καθώς δεν εκπληρώνουν 

το έργο του Χριστού, χρειάζονται μια δικαιότερη αντιμετώπιση απ την εκκλησία που 

να τους αποδέχεται.  

 

Εκτιμήσεις στην ελληνική βιβλιογραφία 

 Για την επισκόπηση στην ελληνική βιβλιογραφία μελετήσαμε τριάντα 

τέσσερα δημοσιεύματα. Από αυτά τα δεκατρία είναι βιβλία, εκ των οποίων το ένα 

είναι μεταφρασμένο, δεκατέσσερα επιστημονικά άρθρα, τρείς μελέτες, μία έρευνα, 

δυο μεταπτυχιακές διατριβές και μία διδακτορική διατριβή. Οι συγγράφεις 

υπογράφουν με ακαδημαϊκή ιδιότητα, εκτός από τις μεταπτυχιακές εργασίες και την 

διδακτορική διατριβή, όπου υπογράφουν με ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή και 

υποψήφιου διδάκτορα αντίστοιχα.   
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 Με βάση τους συγγραφείς των δημοσιευμάτων που μελετήσαμε, 

παρατηρούμε μια ανισότητα φύλου, καθώς εντοπίσαμε είκοσι εφτά γυναίκες 

συγγραφείς και έξι άντρες. Τα ερευνητικά πεδία των συγγραφέων είναι ανάμεσα σε 

πολλούς επιστημονικούς χώρους, όπως  της κοινωνιολογίας, της σύγχρονης ιστορίας, 

του δικαίου, της θεολογίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας, της 

λογοτεχνίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της ανθρωπολογίας κ.α.. Οι περισσότεροι 

από τους συγγραφείς προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με τις σπουδές φύλου και τις φεμινιστικές σπουδές,.  

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

1.Δυσκολίες στην έρευνα. 

Με βάση την ερεύνα για την αναζήτηση της αγγλικής αλλά και της ελληνικής 

βιβλιογραφίας, αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα τα οποία θα αναφερθούν 

παρακάτω. Σχετικά με την αγγλική βιβλιογραφία αναζητώντας τον όρο queer στις 

βάσεις δεδομένων αναζήτησης της British Library και των βιβλιοθηκών των 

πανεπιστημίων του Sussex, του Westminster και του East London βρήκαμε πληθώρα 

από δημοσιεύσεις, άρθρα και βιβλία σχετικά με τις queer σπουδές.  

Δυστυχώς όμως τα περισσότερα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα Online και δεν 

υπάρχουν στις βιβλιοθήκες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Στις βιβλιοθήκες των δυο αυτών ελληνικών Πανεπιστημίων, η αγγλική 

βιβλιογραφία που βρήκαμε περιλαμβάνει έναν μικρό αριθμό για μελέτες σχετικές με 

queer studies κυρίως στον τομέα της γλωσσολογίας, της  λογοτεχνίας, του 

κινηματογράφου και του θεάτρου. Βρέθηκαν ωστόσο αρκετές μελέτες για σπουδές 

φύλου που περιλαμβάνουν την queer θεωρία. 
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 Όπως είπαμε και παραπάνω η διαθεσιμότητα των δημοσιευμάτων για queer 

studies που βρήκαμε ήταν πολυάριθμη, οπότε χρειάστηκε εκτενής μελέτη όλων των 

ευρημάτων για να καταλήξουμε στην τελική επιλογή.  

Τα άρθρα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το θέμα που αναφέρονταν σε 

εφαρμογή της queer θεωρίας στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό (ΜΜΕ, 

κινηματογράφος, θέατρο, λογοτεχνία), στις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, στις 

οικονομικές συνθήκες, στις σπουδές φύλου και στην γλωσσολογία. 

 Έτσι επιλέχτηκαν 20 άρθρα τα οποία εκπροσωπούν την κάθε κατηγορία ή 

αποτελούν καινοτόμες έρευνες για queer studies.  

Σχετικά με την αναζήτηση για queer σπουδές στην ελληνική βιβλιογραφία, το 

πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε έχει ως εξής. Σαν λέξη κλειδί χρησιμοποιήθηκε η 

λέξη «queer».  

Ωστόσο δεν βρέθηκε κανένας τίτλος στην ελληνική βιβλιογραφία που να περιέχει 

τη συγκεκριμένη λέξη, παρά μόνο μια δημοσίευση, που περιλαμβάνει παράγωγη λέξη 

της λέξης Queer. Παρόλα αυτά όμως η θεωρία queer αναφέρεται και χρησιμοποιείται 

σε πολλά από τα δημοσιεύματα, όπως γίνονται και αναφορές στην θεωρία queer σε 

έρευνες σχετικές με την ομοφυλοφιλία και τον λεσβιασμό σε διάφορα ζητήματα. 

 Για τον λόγο αυτό έγινε μια γενικότερη επιλογή  34 δημοσιευμάτων που 

σχετίζονται  με τον φεμινισμό και τις γενικότερες σπουδές φύλου, ώστε να 

ανιχνεύσουμε στοιχεία της queer θεωρίας. 

 Όπως και με την αγγλική βιβλιογραφία, έτσι και στην ελληνική βρήκαμε πολλά 

περισσότερα δημοσιεύματα από αυτά που επιλέχτηκαν, τα οποία τα 

κατηγοριοποιήσαμε σε θέματα φύλου που σχετίζονται με την ιστοριογραφία, την 

εκπαίδευση, τις οικονομικοπολιτικές συνθήκες, τις κοινωνικές συνθήκες, τη 

θρησκεία, το δίκαιο, τον πολιτισμό, τη γλωσσολογία, τον χώρο, το επάγγελμα, την 

οικογένεια και τον φεμινισμό. Καταλήξαμε λοιπόν στην επιλογή 3 δημοσιευμάτων, 

που εκπροσωπούν την κάθε κατηγορία ή αποτελούν καινοτόμες έρευνες.  
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2.  Αποτελέσματα 

 Μετά από τις σχετικές μελέτες τόσο στην αγγλική βιβλιογραφία, όσο και στην 

ελληνική μπορούμε να καταλήξουμε σε διάφορα συμπεράσματα. Αρχικά να 

αναφέρουμε πως οι σπουδές queer στα πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης και 

ιδιαίτερα των ΗΠΑ, έχουν κατοχυρωθεί και έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Αρκεί 

να ρίξει μια ματιά κάποιος στην σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και θα 

δει πως οι περισσότερες εκδόσεις έχουν γίνει σε εκδοτικούς οίκους των ΗΠΑ και  σε 

πανεπιστήμια της ίδιας χώρας.  

Επιπλέον τα περισσότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν ξεχωριστούς 

κλάδους μελετών queer, στις σπουδές φύλου, υπάρχουν προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για queer, καθώς και θεωρητικοί queer οι 

οποίοι ασχολούνται ενεργά με το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 Από τα δημοσιογραφικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε αμερικανικές 

ιστοσελίδες (εκ των οποίον δύο έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα) 

βλέπουμε ότι το θέμα «queer» έχει απήχηση και αφορά την αμερικανική κοινωνία 

(Wortham 2016, Mortimer 2016). 

 Σχετικά με την θεματολογία της επιστημονικής έρευνας σε θέματα φύλου, 

φαίνεται να ισχύει ότι η θεωρία queer έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα θέματα και έχει 

εναρμονιστεί με πολλές επιστημονικές πλευρές. Η επέκταση της queer θεωρίας 

παρατηρείται και στον ασιατικό χώρο (κίνα και Ιαπωνία) (Sueyoshi, 2016), αλλά και 

στον ευρωπαϊκό χώρο (Γαλλία, Σουηδία κ.α.) (Sandberg, 2017) κάτι που φαίνεται από 

τα δημοσιεύματα που χρησιμοποιήσαμε στην αγγλική βιβλιογραφία. Ακόμα οι 

δημοσιεύσεις για θέματα φύλου, κυρίως τα βιβλία, περιλαμβάνουν κεφάλαια και 

εκτενείς αναφορές στην queer θεωρία. 

 Η παραπάνω άποψη βέβαια δεν φαίνεται να ισχύει σε μεγάλο βαθμό στην 

ελληνική βιβλιογραφία και στον ελληνικό επιστημονικό χώρο των σπουδών φύλου. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω βρέθηκε μόνο ένα άρθρο το οποίο να έχει στον τίτλο 

του παράγωγη λέξη του όρο queer (Τσιάκαλου, 2013).  

Στα υπόλοιπο υλικό προς μελέτη εντοπίσαμε την θεωρία queer μονάχα σε έξι 

δημοσιεύματα. Στο βιβλίο των Ρεθυμιωτάκη, Μαροπούλου & Τσαγκιστράκη (2015), 

όπου υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για την θεωρία queer, στο άρθρο της Αθανασίου 
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(2006), με βάση το οποίο η θεωρία queer συνέβαλε στην εξέλιξη του μεταδομισμού 

και στην έννοια του φύλου, δείγμα queer κοινού προς μελέτη (στο Μαρινούδη, 2008), 

στον Χατζητρύφων (2008), γίνεται αναφορά στον Queer κινηματογράφο, στο άρθρο 

των Βαϊου και Στρατηγάκη (2010) και τέλος εντοπίσαμε μια κριτική θρησκευτικού 

περιεχομένου στην queer θεωρία (στο Θερμός, 2015).  

Τα υπόλοιπα βιβλία, άρθρα και δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν διάφορες 

αναφορές, όπως η ομοφοβία, οι gay, lesbian και trans κοινότητα στην Ελλάδα, το 

ζήτημα του γάμου των ομοφυλοφίλων και η διαμόρφωση οικογενειών από ομόφυλα 

ζευγάρια, αναφορές που σχετίζονται με την queer θεωρία, αλλά συνδέονται με τις 

σπουδές φύλου. Γενικότερα παρατηρείται η τάση σύνδεσης με τον φεμινισμό, την 

θέση της γυναίκας και την έμφυλη κατασκευή στερεοτύπων.  

 Με βάση τα παραπάνω λοιπόν καταλήγουμε να θεωρούμε ότι στην Ελλάδα 

γίνονται έρευνες που σχετίζονται άμεσα με το φύλο, την έμφυλη διαφορά και έχουν 

θεματολογία queer.  

Ουσιαστικά όμως βλέπουμε ότι παραμένουν στενά δεμένες και δεν 

αποκόβονται από το γενικότερο πλαίσιο των σπουδών φύλου και των φεμινιστικών 

σπουδών. Αυτό το τελευταίο φαίνεται να ισχύει και από τα προγράμματα σπουδών 

φύλου των ελληνικών πανεπιστημίων (όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω).   

Η queer θεωρία στην Ελλάδα δεν έχει κάνει τα αντίστοιχα βήματα εξέλιξης με 

τις ΗΠΑ και τις χώρες του δυτικού κόσμου και δεν υπάρχει ξεχωριστή  queer μελέτη 

ή χρήση της queer θεωρίας σε διάφορα επιστημονικά θέματα, κάτι που από την 

έρευνα μας, φαίνεται να συμβαίνει στην αγγλική βιβλιογραφία. 

 Η queer θεωρία κατά κάποιο τρόπο υπάρχει στην σκιά της φεμινιστικής 

θεωρίας και προφανώς το μεταδομιστικό κίνημα στην ελληνική επιστημονική έρευνα 

προχωράει με αργούς ρυθμούς και δεν εξελίσσεται συγκριτικά με τον δυτικό κόσμο.  

Τέλος με βάση τα βιογραφικά των συγγραφέων και τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα εντοπίζουμε τα εξής. Στην αγγλική βιβλιογραφία οι σπουδές φύλου 

είναι ένα ερευνητικό πεδίο που απασχολεί εξίσου άντρες και γυναίκες ακαδημαϊκούς. 

Οι έρευνες συνδέουν αποκλειστικά τις σπουδές φύλου με τις queer σπουδές και 

μάλιστα η queer θεματολογία αποτελεί ένα ξεχωριστό κλάδο μελέτης.  Στην Ελλάδα 

βλέπουμε ότι οι σπουδές φύλου μονοπωλούν περισσότερο το γυναικείο ενδιαφέρον. 
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Οι έρευνες που γίνονται αφορούν τις σπουδές φύλου, που όμως συνδέονται με τον 

φεμινισμό και εντάσσουν την θεωρία queer, όχι σαν ξεχωριστό κομμάτι, αλλά κυρίως 

σαν έκβαση των φεμινιστικών διεκδικήσεων, χωρίς περαιτέρω αναφορά. Το κοινό 

στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι τα επιστημονικά πεδία από τα οποία προέρχονται 

οι συγγραφείς, μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τις queer σπουδές και τις σπουδές 

φύλου.  

 

3. Πολιτική και φύλο στην Ελλάδα 

Σχετικά με τα θέματα φύλου στην Ελλάδα τα πολιτικά κόμματα που 

μονοπωλούν στην πολιτική σκηνή την τελευταία δεκαετία έχουν εκφράσει τις 

απόψεις τους για το φύλο. Τα πρόσφατα νομοσχέδια προς ψήφιση στη βουλή για το 

σύμφωνο συμβίωσης (που επιτρέπει την σύναψη συμφώνου και σε ομόφυλα 

ζευγάρια) (2015), την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (2017) και το 

νομοσχέδιο για  την αναδοχή και την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια 

(αναφερόμαστε στο άρθρο 8 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, με βάση το οποίο 

προβλέπεται αναδοχή και υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια) (2018), ανέδειξαν τις 

απόψεις των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών τους για θέματα φύλου και 

ταυτότητας, που δημοσιοποίησαν και εκλαΐκευσαν θέματα ταμπού. 

Σχετικά με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο 

κόμμα που θέτει προς ψήφιση τέτοιου είδους νομοσχέδια. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ 

αναφέρουν πως η σύναψη σύμφωνου συμβίωσης και η αναδοχή παιδιών, αφόρα στην 

Ελλάδα αποκλειστικά τα ετερόφυλα ζευγάρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αποκλείονται από τις διαδικασίες αυτές όλοι οι υπόλοιποι πολίτες που δεν 

κατατάσσονται στο ετεροφυλοφιλικό σύστημα. Αυτό όμως αποτελεί μια κοινωνική 

ανισότητα και αδικία καθώς αποκλείεται μια μερίδα πολιτών από κατοχυρωμένα 

συνταγματικά δικαιώματα στη ιδιωτική και στην οικογενειακή ζωή, λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού και φύλου. Υπάρχει παντελής απουσία θεσμικής 

ρύθμισης που αποτελεί καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το θέμα 

της αλλαγής ταυτότητας φύλου ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η μέχρι στιγμής η 

απαγόρευση του, αποτελεί καταπάτηση του δικαιώματος του ατόμου για προσωπική 

βούληση. Το κάθε άτομο θα πρέπει να έχει ζήτημα προσωπικής επιλογής και ο 

προσδιορισμός του αποτελεί ατομική υπόθεση, χωρίς ταξικό και έμφυλο 
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προσδιορισμό. ( https://www.syriza.gr/page/politikes-apofaseis-kentrikhs-

epitrophs.html ).  

Φαίνεται λοιπόν να ισχύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ορίζει τα θέματα φύλου σε 

μαρξιστικό επίπεδο, τα οποία αναδεικνύονται χωρίς να περιορίζονται σε θέματα 

τάξης και φυλής. Επίσης φαίνεται να ακολουθείται μια πορεία της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για θέματα έμφυλης ισότητας. Ακολουθείται ένα μοντέλο μεταμοντέρνας 

αφήγησης η οποία προσπαθεί να διαρρήξει τα ετεροφυλοφιλικά πρότυπα της 

ελληνικής κοινωνίας και να ακολουθήσει νέες έμφυλες δομές.  

Οι πολιτικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του φύλου σχετικά με 

τα παραπάνω νομοσχέδια ορίζεται ως εξής. Το πολιτικό σύστημα δεν θα πρέπει να 

εθελοτυφλεί μπροστά σε καταστάσεις κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία πρέπει 

να αντιμετωπιστεί. Είναι επιτακτική ανάγκη ο σεβασμός των προσωπικών επιλογών 

και των προσωπικών δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου και μια εναρμόνιση με το 

ευρωπαϊκό δίκαιο. Επιφυλάχθηκε με  το νομοσχέδιο του συμφώνου συμβίωσης 

καθώς ορίζει την ανάγκη να προστατευτούν βασικά δικαιώματα του ανθρώπου στην 

φορολογία, την συνταξιοδότηση, την ιδιοκτησία, την ασφάλιση και τα κληρονομικά 

δικαιώματα. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου, 

επικράτησε η άποψη ότι απαιτείται ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τα 

δικαιώματα των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν το φύλο τους, καθώς το 

νομοσχέδιο χαρακτηριζόταν από προχειρότητα και θα δημιουργούσε νέα ζητήματα 

που δεν προστατεύουν τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Τάχθηκε αρνητικά  

στο νομοσχεδίου προτείνοντας νομοσχέδιο του κόμματος  με τροπολογία. Τέλος στο 

ζήτημα της αναδοχής παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια κράτησε θέση με επιφυλάξεις 

για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ζήτησε απόσυρση του,  με το πρόσχημα ότι θέτει 

σε κίνδυνο το δικαίωμα της οικογενείας και της παιδικής προστασίας, δημιουργώντας 

νέα προβλήματα. ( https://nd.gr/ ). 

 Με βάση τις απόψεις αυτές φαίνεται να ισχύει μια τήρηση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για θέματα ισότητας και φύλου, η οποία όμως θα μπορεί να επιτευχθεί μετά 

την αποδόμηση των ετεροφυλοφιλικών δεδομένων που έχουν ριζώσει στην ελληνική 

κοινωνία. Φαίνεται να ισχύει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ακολουθήσει μια 

μοντέρνα πορεία αφήγησης για θέματα φύλου και ταυτότητας, η οποία όμως πρέπει 

να θεμελιωθεί μέσα από νέες βάσεις.  

https://www.syriza.gr/page/politikes-apofaseis-kentrikhs-epitrophs.html
https://www.syriza.gr/page/politikes-apofaseis-kentrikhs-epitrophs.html
https://nd.gr/
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Οι απόψεις της Χρυσής Αυγής για τα θέματα φύλου και τα συγκεκριμένα 

νομοσχέδια μπορούν να χαρακτηριστούν ότι ακολουθούν το ετεροκανονικό σύστημα. 

Τα συγκεκριμένα νομοσχέδια είναι κατά της φύσης και της λογικής και προσβάλουν 

το θεσμικό και εθνικό σύστημα της Ελλάδας. Νομοσχέδια τέτοιου τύπου οδηγούν 

στην αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας, στην καταστροφή του θεσμού της 

οικογένειας και την εκρίζωση των ηθών. Για το νομοσχέδιο της αλλαγής φύλου 

υποστηρίχτηκε από την Χρυσή αυγή ότι το φύλο δεν είναι επιλέξιμο, αλλά αποτελεί 

δώρο από τον θεό και ότι δεν είναι δυνατόν άτομα ηλικίας δεκαπέντε ετών που δεν 

έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητα τους, να μπορούν να προβούν σε τέτοιες 

αποφάσεις. Καταψήφισε το νομοσχέδιο της αναδοχής παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια 

γιατί προσβάλει θεσμικά δικαιώματα, όπως αυτό της οικογένειας και αντιτίθεται με 

την νομοτέλεια της φύσης που ορίζει τα ετερόφυλα ζευγάρια ως ικανά να αναλάβουν 

την αναδοχή παιδιών. (  http://www.xryshaygh.com/home ).  Οι θεωρίες περί 

φασισμού και οι θεωρίες περί φύλου και ισότητας δεν ακολουθούν  μια πορεία 

σύζευξης. Φαίνεται λοιπόν να δομείται έτσι ένα πλαίσιο παραδοσιακής αφήγησης που 

ακολουθεί τους πατριαρχικούς κανόνες της ετεροφυλοφιλίας. 

Το ΚΚΕ καταψήφισε και τα τρία νομοσχέδια που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και μέσα από τις δηλώσεις των βουλευτών και του γενικού του γραμματέα 

δικαιολογείται ο λόγος καταψήφισης τους από τη μεριά του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα για 

το νομοσχέδιο περί συμφώνου συμβίωσης αναφέρθηκε πως, κάθε ρατσιστική 

συμπεριφορά σε ανθρώπους μη ετερόφυλους είναι κατακριτέα και θα πρέπει να 

καταδιώκεται. Η επιλογή συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών είναι προσωπική 

υπόθεση, η νομοθετική όμως ρύθμιση για την συμβίωση αυτή θίγει το ζήτημα της 

οικογένειας και ανοίγει ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην αναδοχή παιδιών από 

ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό το τελευταίο είναι και ο βασικός λόγος καταψήφισης του 

νομοσχεδίου περί αναδοχής παιδιών  από ομόφυλα ζευγάρια, καθώς η απόκτηση 

παιδιών είναι αποτέλεσμα βιολογικής σεξουαλικής σχέσης μεταξύ άντρα και 

γυναίκας και υπάρχει κίνδυνος κοινωνικής προστασίας. Το παιδί υπό αναδοχή 

ομόφυλου ζευγαριού έρχεται σε παραποιημένη αντίληψη με τα κοινωνικά πρότυπα τα 

οποία στηρίζονται στην ετερόφυλη βιολογική σχέση και που είναι απαραίτητα για την 

ομαλή κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή του. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την 

αλλαγή φύλου το ΚΚΕ υποστήριξε ότι το φύλο θα πρέπει να προσδιορίζεται 

αντικειμενικά. Το νομοσχέδιο διαχώρισε με αντιεπιστημονικό και αντιορθολογικό 

http://www.xryshaygh.com/home
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τρόπο το φύλο και την ταυτότητα. Ουσιαστικά προωθεί μια υποκειμενική άποψη για 

την προσωπική  επιλογή του φύλου από κάθε άτομο. ( https://www.rizospastis.gr/ ).  

Βλέπουμε ότι μέσα από τις απόψεις του κόμματος εντοπίζουμε έναν διάλογο 

σε μοντέρνα αφήγηση. Η Pateman (1992: 19/20 και 1998: 260/1) επισημαίνει ότι στη 

σύγχρονη πατριαρχία οι γυναίκες βρίσκονται ταυτόχρονα σε κατάσταση αποκλεισμού 

και ενσωμάτωσης. Είναι πολιτικώς ενσωματωμένες, γιατί ασκούν πλήρη πολιτικά 

δικαιώματα, αλλά και γιατί αναλαμβάνουν το καθήκον ανατροφής των παιδιών. 

Ταυτόχρονα όμως η ιδιότητα του πολίτη εμφανίζεται ως το ακριβές αντίθετο του 

γυναικείου ρόλου. Με τον τρόπο αυτό τίθεται το λεγόμενο δίλημμα της 

Wollstonecraft. “Οι γυναίκες οφείλουν να επιλέξουν: είτε θα διεκδικήσουν την εξίσωσή 

τους με τους άντρες, οφείλοντας να εγκαταλείψουν την ταυτότητά τους, να αλλάξουν τη 

συμπεριφορά τους και ενδεχομένως να υποστούν κοινωνικές κυρώσεις επειδή δεν 

προσαρμόζονται στον φυσικό ρόλο τους, είτε θα διεκδικήσουν τη θεσμική αναγνώριση 

της διαφοράς τους, η οποία όμως αποτελεί την αιτία του πολιτικού αποκλεισμού και της 

υποταγής τους”. Η πρώτη λύση αντιστοιχεί στον φιλελεύθερο φεμινισμό και η 

δεύτερη στο φεμινισμό της διαφοράς. Εάν δεχθούμε ότι τα τρία βασικά κριτήρια 

κοινωνικής διαφοροποίησης είναι το φύλο, η φυλή και η τάξη, αντιμετωπίζουμε το 

πρόβλημα της ετερογένειας τους που δυσχεραίνει τη θεωρητική ενοποίηση (στο 

Δημούλης, 2002) 

Το κόμμα των ΑΝΕΛ μέσα από την στάση του στα τρία νομοσχέδια έχει 

εκφράσει τις απόψεις του για θέματα φύλου και ταυτότητας. Καταψήφισε το 

νομοσχέδιο περί συμφώνου συμβίωσης με αιτιολογία την χαλαρότητα των ηθών μέσα 

από την νομιμοποίηση του «τρίτου φύλου». Οι ΑΝΕΛ θεώρησαν ότι το νομοσχέδιο 

αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, κάτι που 

έρχεται σε αντίθεση με πατριωτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις της ελληνικής 

κοινωνίας. Υποστηρίζουν ωστόσο την προσπάθεια για ζητήματα φορολογικού, 

νομοθετικού και κληρονομικού περιεχομένου, αλλά το νομοσχέδιο αποτελεί 

προπομπό για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτός είναι και ο λόγος 

που καταψήφισαν το νομοσχέδιο που προέβλεπε αναδοχή παιδιών από ομόφυλα 

ζευγάρια. Ωστόσο στο νομοσχέδιο περί νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου 

ψήφισε θετικά, υποστηρίζοντας να επιτρέπεται μια και μόνο αλλαγή φύλου, γιατί μια 

https://www.rizospastis.gr/
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δεύτερη αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε υιοθεσία παιδιών από μη ετερόφυλα 

ζευγάρια(  http://anexartitoiellines.gr/ ).  

Το συγκεκριμένο κόμμα βλέπουμε ότι αρχικά ακολουθεί μια παραδοσιακή 

πορεία στις απόψεις και τις θέσεις του, αφήνοντας όμως ενδεχόμενα μιας πορείας 

προς την μοντέρνα θεώρηση.  Μπορούμε να πούμε ότι διαβάζοντας τις 

προγραμματικές δηλώσεις του συγκεκριμένου κόμματος φαίνεται πως δεν είναι 

σαφής μια πορεία που να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για θέματα φύλου και 

ισότητας. 

Το ΠΟΤΑΜΙ στήριξε και τα τρία νομοσχέδια εκφράζοντας τις απόψεις για 

θέματα φύλου και το πώς αυτά πρέπει να ρυθμίζονται μέσα από νομοθετικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο περί συμφώνου συμβίωσης εκφράστηκε η άποψη πως ο 

θεσμός της οικογένειας και της πατρίδας δεν κινδυνεύουν. Αντίθετα η μη αποδοχή 

της πραγματικότητας οδηγούν τους ομοφυλόφιλους να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας. Στην ίδια τακτική υπερψήφισε και το νομοσχέδιο περί νομικής 

αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, με σκοπό την εξαφάνιση διακρίσεων και 

ανισότητας. Για το ζήτημα αναδοχής παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, τάχθηκε υπέρ, 

θεωρώντας πως δεν προσβάλλεται ο θεσμός της οικογένειας, αλλά θεσπίζεται μια 

παιδική προστασία, καθώς ένα παιδί δεν χρειάζεται ετερόφυλα ζευγάρια για να 

μεγαλώσει σωστά , αλλά αγάπη και φροντίδα χωρίς να παίζει ρόλο ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός των γονέων (http://topotami.gr/).  

Το ΠΟΤΑΜΙ ακολουθεί την πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης για θέματα 

φύλου και ταυτότητας. Οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος για τα συγκεκριμένα 

νομοσχέδια  θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθούν μια μεταμοντέρνα θεώρηση 

των πραγμάτων.  

Το πολιτικό κόμμα ΔΗΣΥ μέσα από την στάση του για τα νομοσχέδια, όρισε 

για θέματα φύλου τα εξής. Ψήφισε υπέρ στο νομοσχέδιο περί συμφώνου συμβίωσης, 

λέγοντας πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου με 

βάση τον καταστατικό χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν υποστηρίζονται 

από το κόμμα πολιτικές που οδηγούν σε ανισότητα. Ψήφισε επίσης και το νομοσχέδιο 

για το δικαίωμα αλλαγής φύλου. Τέλος στο νομοσχέδιο για την αναδοχή παιδιών από 

ομόφυλα ζευγάρια τήρησε επιφυλάξεις ( https://www.dsymparataxi.gr/ ). Το 

συγκεκριμένο κόμμα ακολουθεί επίσης την ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα φύλου 

http://anexartitoiellines.gr/
http://topotami.gr/
https://www.dsymparataxi.gr/
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και ισότητας μέσα από μια μοντέρνα θεώρηση για τα ζητήματα αυτά. Φαίνεται 

λοιπόν ότι και στην περίπτωση της ΔΗΣΥ ακολουθείται μια μεταμοντέρνα πορεία για 

θέματα έμφυλης πολιτικής 

Τέλος το κόμμα της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ διατύπωσε τις δικές του θέσεις 

για θέματα φύλου και ταυτότητας. Στήριξε το νομοσχέδιο περί συμφώνου 

συμβίωσης, καταδικάζοντας τις αντιδράσεις της μερίδας του Κλήρου και υποστήριξε 

ότι θα πρέπει να υπάρχει νόμιμο δικαίωμα στην κληρονομιά, την φορολογία και την 

ασφάλεια μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Σχετικά με το νομοσχέδιο που επιτρέπει την 

αλλαγή φύλου, το κόμμα τήρησε αρνητική στάση με το πρόσχημα ότι αντιτίθεται 

στους νόμους τη φύσης και η αλλαγή φύλου χαρακτηρίστηκε ανωμαλία, καθώς δεν 

συμφωνεί με  θρησκευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς.  Στο νομοσχέδιο περί 

αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια τηρήθηκε στάση με επιφυλάξεις, καθώς 

υποστηρίζει ότι η απόφαση για την ανατροφή ενός παιδιού είναι κρίσιμη και 

υποστηρίζει τον πατροπαράδοτο γονεϊκό διαχωρισμό μητέρας και πατέρα 

(http://www.antidiaploki.gr/). 

 Το συγκεκριμένο κόμμα αρχικά παρουσιάζει μια μεταμοντέρνα πολιτική με 

την στάση του για το νομοσχέδιο περί συμβίωσης, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει 

στο νομοσχέδιο για την αλλαγή του φύλου, όπου ακολουθεί έναν παραδοσιακό τρόπο 

ιδεολογίας.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ 

 Όπως περιγράψαμε και στην εισαγωγή της εργασίας αυτής, η κοινωνία είναι 

δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερισχύει η ετεροκανονικότητα και το 

ετεροφυλοφιλικό σύστημα. Οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνιστώσες 

εναρμονίζοντα με βάση τον πατριαρχικό νόμο.  

Σε όλες τις πτυχές το έμφυλο σύστημα καθορίζεται από την κοινωνική 

κατασκευή του άνδρα και της γυναίκα. Το δίπολο αυτό θεωρείται «νόμιμο» και 

οτιδήποτε διαφέρει από αυτό είναι κάτι «παράνομο» και διαφορετικό. Οι ταυτότητες 

οι οποίες δεν συμμορφώνονται με αυτό το δυαδικό σύστημα απορρίπτονται και έτσι 

φτάνουμε στο σημείο κοινωνικής ανισότητας και αδικίας.  

http://www.antidiaploki.gr/
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 Η συμβολή του φεμινιστικού κινήματος υπήρξε σημαντική για την κρίση και 

την τριβή αυτού του συστήματος που περιγράφτηκε παραπάνω. Η εξέλιξη του 

φεμινισμού οδήγησε σε μια σειρά από κρίση στην έμφυλη διαφορά και στις έμφυλες 

ταυτότητες, με αποτέλεσμα να γεννηθούν οι σπουδές φύλου. 

 Μέσα από τις σπουδές αυτές και την «αναταραχή φύλου» της Judith Butler  

εξελίχθηκε η θεωρία queer. Με βάση λοιπό την θεωρία αυτή απαιτείται μια 

προσπάθεια αποδόμησης του φύλου και όχι κατάργησης του.  

Οι έμφυλες ταυτότητες θα πρέπει να διευρυνθούν και να σταματήσουν κατά 

κάποιο τρόπο να υφίστανται. Να αναζητηθούν νέοι τρόποι εννόησης της ταυτότητας 

και νέες συνθήκες μη τήρησης των ετεροκανονικών προτύπων. Θα πρέπει να υπάρξει 

μια αυτοεπιλογή στην σεξουαλικότητα η οποία να μην ρυθμίζετε από κανόνες και 

νόρμες, αλλά ο κάθε άνθρωπος να ορίζει την ταυτότητα του και να κατανοεί την 

αυτοεπιλογή ταυτότητας του συνανθρώπου του. 

 Με βάση λοιπόν την έρευνα που επιχειρούμε μπορούμε εύκολα να δούμε ότι 

στις ΗΠΑ και στις υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου, οι σπουδές queer στον 21
ο
 

αιώνα έχουν προχωρήσει κατά πολύ και η θεωρία queer εντάσσεται σε πολλές 

θεματικές έρευνες, ακλουθώντας τα βήματα του μεταδομισμού.  Γίνονται πολλές 

προτάσεις για την ένταξη της και τη λειτουργία της, καθώς με τον τρόπο αυτό θα 

επέλθει αλλαγή στο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα και θα οριστούν νέες συνθήκες 

με ισότητα και δικαιοσύνη.  

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η Ελλάδα που η έρευνα σε θέματα φύλου, 

όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν έχει ακολουθήσει τα αντίστοιχα βήματα με τις 

σπουδές φύλου στον Δυτικό κόσμο και ούτε ακολουθεί τον μεταδομισμό. Οι 

ελληνικές σπουδές φύλου παραμένουν σε  ένα μεταίχμιο μεταξύ φεμινιστικού 

κινήματος και μεταδομισμού. Η θεωρία queer δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχουν 

αναφορές για την θετική επίδραση της. 

 Οι  σπουδές φύλου στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία των 

αντίστοιχων σπουδών του Δυτικού κόσμου. Χρειάζεται μια αποκόλληση από το 

φεμινιστικό κίνημα και η διαμόρφωση ενός θεωρητικού υπόβαθρου για την queer 

θεωρία, η οποία θα ακολουθήσει άλλες κατευθύνσεις, ξεχωριστές από τις μέχρι τώρα 

κατευθύνσεις στις ελληνικές σπουδές φύλου.  
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Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεωρία queer σε μελέτες 

και έρευνες και να διευρυνθεί η σημασία της. Ουσιαστικά πρέπει να επιδιωχθεί μια 

ξεχωριστή μελέτη queer σπουδών στο πλαίσιο των γενικότερων σπουδών φύλου, 

ώστε να ξεχωρίζει από τις φεμινιστικές σπουδές, τις gay, lesbian και αντρικές 

σπουδές σαν ξεχωριστός κλάδος μελέτης. 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε αντικειμενικές σκέψεις και να 

αναφέρουμε το εξής. Από την έρευνα μας για την θεωρία queer, αντιλαμβανόμαστε 

την ευεργετική χρήση της queer θεωρίας. Μια queer εφαρμογή και ένας queer τρόπος 

σκέψης στην κοινωνία, θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής για όλους τους 

ανθρώπους που υφίστανται διακρίσεις από το ετεροφυλοφιλικό σύστημα που 

επικρατεί και το οποίο κατασκευάζεται μέσα στους ετεροφυλοφιλικούς κανόνες. 

 Η θεωρία queer από το θεωρητικό υπόβαθρο θα πρέπει να περάσει στο 

πρακτικό, ώστε να δούμε την πραγματική σημασία της σε πρακτικό επίπεδο. Το 

υπάρχον κοινωνικό σύστημα που δομείται με τον ετεροφυλοφιλικό κανόνα 

αποδεικνύεται από τις μελέτες σπουδών φύλου, ότι αποκλείει τις ταυτότητες που δεν 

ταιριάζουν με το δίπολο άντρας και γυναίκα, δημιουργώντας συνθήκες ανισότητας, 

όποτε φαίνεται να ισχύει ότι το σύστημα αυτό δεν είναι λειτουργικό.  

Ενδεχομένως η εφαρμογή της queer θεωρίας στο κοινωνικό σύστημα να 

μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα και να δημιουργήσει ένα κοινωνικό σύστημα χωρίς 

φύλα και ταυτότητες, που θα πρέπει να θεωρούνται νόμιμα ή μη και θα δίνονται ίσες 

ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, την ταυτότητα και την 

σεξουαλικότητα τους. 

 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής επιλέξαμε να δώσουμε την 

ονομασία «αντί επιλόγου» και όχι «επίλογος». Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία. Αν 

επιλέγαμε την ονομασία «επίλογος» ουσιαστικά αυτό θα σήμαινε ότι η εργασία αυτή 

θα έκλεινε εδώ και θα τερματιζόταν μια διαδικασία επισκόπησης για την queer 
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θεωρία. Αντίθετα η επιλογή της ονομασίας «αντί επιλόγου» δίνει την έννοια μια 

συνέχειας για την περαιτέρω έρευνα σχετικά με την queer θεωρία.  

 Η κοινωνία, όπως φάνηκε να ισχύει με αυτά που είπαμε παραπάνω, είναι 

δομημένη με ένα έμφυλο σύστημα δυαδικού χαρακτήρα (άντρας και γυναίκα) και 

είναι καθαρά στηριγμένη πάνω σε ένα ετεροφυλοφιλικό πατριαρχικό σύστημα. 

Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό δεν θεωρείται νόμιμη και  αποκλείει από μια 

κανονικότητα. Το ετεροφυλοφιλικό σύστημα ενισχύεται μέσα από μια επανάληψη 

πρακτικών που ορίζουν το φύλο του κάθε υποκείμενου με βιολογικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά.  

 Ο μεταδομισμός όμως μας έχει κάνει να αμφισβητήσουμε αυτή την 

κανονικότητα και έχει δώσει ένα έναυσμα αμφισβήτησης των ετεροφυλοφιλικών 

δομών. Πολύ απλοϊκά θα μπορούσαμε να πούμε ότι «οι εποχές έχουν αλλάξει». Αυτό 

σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλέον ζει σε μια κοινωνία μέσα στη οποία η επανάληψη των 

πρακτικών για τον καθορισμό του φύλου δεν μπορεί να ισχύει για όλα τα υποκείμενα 

και να αναρωτηθούμε, τι ακριβώς συμβαίνει τόσο με το δικό μας σώμα και την 

σεξουαλικότητα μας, όσο και με το σώμα και την σεξουαλικότητα των άλλων; Θα 

πρέπει να ορίζεται μέσα από νόρμες και καθορισμένες δομές  το φύλο του κάθε 

ανθρώπου; Τι συμβαίνει με όσους βλέπουμε γύρω μας και οι οποίοι αποκλείονται από 

το έμφυλο ετεροκανονικό σύστημα;  

 Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα, όπως και σε πολλά άλλα, η ετεροκανονικότητα 

δεν μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις και αυτό γιατί η κοινωνία είναι δομημένη 

πάνω σε ένα έμφυλο σύστημα με κανόνες και περιορισμούς. Η απάντηση «έτσι ορίζει 

ο κανόνας» δεν επιδέχεται μια εμπεριστατωμένη άποψη.  Εδώ είναι  που χρειάζεται 

να εφαρμόσουμε την queer θεωρία σε πολλές πτυχές ώστε να μπορέσουμε μέσα από 

την αποδόμηση του φύλου, να πετύχουμε, όχι την κατάργηση του, αλλά την 

διεύρυνση του και την δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού του φύλου του κάθε 

υποκειμένου χωρίς αυτό να καθορίζεται από νόμους και κανόνες.  

 Να σημειώσουμε εδώ ότι το έμφυλο σύστημα και οι κανόνες του είναι αυτά 

τα οποία δημιούργησαν συνθήκες ανισότητας, αδικίας, ρατσισμού και φόβου για το 

διαφορετικό στην κοινωνία. Φαίνεται λοιπόν να ισχύει ότι το συγκεκριμένο σύστημα 

δεν είναι απόλυτα επιτυχημένο και αποτυγχάνει στις επιτελέσεις και τις συνεχείς 

επαναλήψεις του.  Η ανάγκη για μια ανάπτυξη των σπουδών queer τόσο στον διεθνή 
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χώρο, αλλά και στην Ελλάδα είναι άμεση. Η εφαρμογή της σε διάφορα θέματα όπως 

η εκπαίδευση, η πολιτική, η οικονομία, ο εργασιακός χώρος, ο πολιτισμός, η γλώσσα, 

η δικαιοσύνη κ.α. θα μπορέσει να δώσει μέσα από επιστημονικές μελέτες 

αποτελέσματα, που ενδεχομένως να ορίσουν μια σειρά από συνθήκες με δικαιότερες 

συνθήκες ζωής, ισότητας και διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους, χωρίς να παίζει 

ρόλο ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός και το φύλο τους. Μπορεί θεωρητικά να 

μοιάζει ουτοπικό να μιλάμε για μια δικαιότερη κοινωνία μέσω της κατάργησης της 

ετεροφυλοφιλίας, ας θυμηθούμε όμως ότι οι περισσότερες επαναστάσεις και 

διεκδικήσεις στην ιστορία αποτελούσαν ουτοπίες, που όμως πραγματοποιηθήκαν και 

σε πολλές περιπτώσεις κατέρριψαν κοινωνικοπολιτικά  δεδομένα που ωφέλησαν την 

ανθρώπινη κοινωνία.  
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