
Εντός, εκτός και επί τα αυτά:  

 

 

Η ιστορία ενός εμφυλ(ί)ου πολέμου 



Ιζηοπική αναδπομή ηηρ ζεξοςαλικόηηηαρ 

Σν δήηεκα ηεο αλζξώπηλεο ζεμνπαιηθόηεηαο είρε, ζην 

πέξαζκα ησλ αηώλσλ, σο δηαθύβεπκα ηελ επηθξάηεζε θαη 

ηελ θπξηαξρία ηνπ αλδξηθνύ θύινπ. Από ηα πξώηκα 

ζηάδηα ηνπ πνιηηηζκνύ, γίλεηαη μεθάζαξε ε επηθξάηεζε ηεο 

παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο. Ο άλδξαο αλάινγα κε 

ην θνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο, ρξεζηκνπνηνύζε ηε 

ζεμνπαιηθόηεηά ηνπ σο κέζν επηβνιήο εμνπζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξραία Διιάδα νη δηαρσξηζκνί δελ 

αθνξνύζαλ ζην επίπεδν ηνπ νκνθπιόθηινπ / 

εηεξνθπιόθηινπ, αιιά ζ‟ απηό ηνπ παζεηηθνύ / 

ελεξγεηηθνύ, όπνπ ν ξόινο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηαπηηδόηαλ κε 

ηελ θπξηαξρία θαη ηνλ νπνίν θαηείρε ν ειεύζεξνο άλδξαο. 

Καηα ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, ε παηξηαξρία έρεη 

παγησζεί. Ο ζενθξαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο επνρήο 

επηβάιιεη ηελ θαηαζηνιή ησλ «θαθώλ» ελζηίθησλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο ελάξεηεο δσήο. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην παξάπησκα 

ηνπ «ηζρπξνύ θύινπ» ζα 

«ηηκσξεζεί» κε κηα 

εμνκνιόγεζε, ηνπ δε 

«αζζελνύο» κε ιηζνβνιηζκό. 

Ο Γηαθσηηζκόο, κε ηα λέα 

ήζε πνπ εηζάγεη, λνκηκνπνηεί 

κηα λέα κνξθή παηξηαξρίαο: 

απηήο πνπ ηαπηίδεη ηνλ 

άλδξα κε ην Λόγν, άξα κε 

ηελ πξόνδν, θαη ηε γπλαίθα 

κε ηε Φύζε, ε νπνία πξέπεη 

λα ραιηλαγσγεζεί. Δπηπιένλ, ν άλδξαο όθεηιε λα 



νξηνζεηεζεί από ηελ νκνθπινθηιία, ε νπνία από ηνλ 18ν 

αηώλα πιένλ ηηκσξείηαη, αθόκα θαη κε ζάλαην. 

 

Η αςγή ηος κινήμαηορ 

Με ηελ απγή ηεο 

βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο, νη 

γπλαίθεο 

ελζαξξύλνληαη λα 

πεξάζνπλ ζην ρώξν 

ηεο εξγαζίαο. Δίλαη ε 

πεξίνδνο πνπ ν 

θαπηηαιηζκόο έρεη 

αλάγθε πνιππιεζέο 

εξγαηηθό δπλακηθό, 

«παξαρσξώληαο» 

ζηηο γπλαίθεο ην 

«δηθαίσκα ζηελ 

εξγαζία». Καηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαηαθηώληαη ζεκαληηθά 

δηθαηώκαηα (όπσο απηό ηεο ςήθνπ), πνπ βειηηώλνπλ 

ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, επ‟ νπδελί όκσο δελ ηίζεηαη ππό 

ακθηζβήηεζε ην δόγκα ηεο παηξηαξρίαο. Η ξήμε κε ηελ 

αλδξηθή θπξηαξρία έξρεηαη κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα 

ησλ δεθαεηηώλ ‟60 θαη ‟70, ζηα νπνία ηίζεηαη γηα πξώηε 

θνξά ην δήηεκα ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθήο απειεπζέξσζεο.  



Μέζσ ησλ πνιηηηθώλ δπκώζεσλ, νη γπλαίθεο πνπ 

απαξηίδνπλ απηά ηα θηλήκαηα αξρίδνπλ λα 

ακθηζβεηνύλ ην ξόιν θαη ηε ζέζε πνπ ηνπο έρεη 

απνδνζεί. ε απηή ηε βάζε, θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ 

βηνινγηθνύ θύινπ (sex) θαη θνηλσληθνύ θύινπ (gender). 

Ωο βηνινγηθό θύιν ζεσξήζεθε εθείλν κε ην νπνίν 

θάπνηα γελληέηαη σο γπλαίθα, ελώ σο θνηλσληθό, εθείλν 

κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά σο 

γπλαίθα. Με απηό ηνλ ηξόπν ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε 

ε παηξηαξρία θαη αλνίγεηαη ην πεδίν ηεο δηεξεύλεζεο 

ηνπ θύινπ ζηα πιαίζηα θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ 

κεηαζρεκαηηζκώλ, αλάγνληαο ην δήηεκα ζηε ζθαίξα 

ηνπ πνιηηηθνύ. 

Σαπηόρξνλα 

αλαπηύζζεηαη ε 

δηαιεθηηθή ζρεηηθά κε ην 

κνλνπώιην ηεο 

εηεξνθπινθηιίαο. 

Ακθηζβεηείηαη δειαδή ην 

παγησκέλν δίπνιν 

νκαιό/ αλώκαιν, ελώ 

ζην πιαίζην ηεο 

ζεμνπαιηθήο 

απειεπζέξσζεο, ε έλλνηα 

ηνπ θύινπ θαηαξξίπηεηαη. 

Όπσο αλαθέξεη ε νύδαλ όληαγθ, «αλ δελ ζέινπκε λα 

γίλεη ε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε έλαο ζηόρνο ρσξίο 

λόεκα ζα πξέπεη εκείο νη ίδηεο λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ ζεμνπαιηθόηεηα. Μηα 

πξαγκαηηθά απειεπζεξσκέλε εζηθή ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα 



ζα πξέπεη λα απνξξίςεη ην δόγκα ηεο ππεξνρήο ηεο 

εηεξνθπινθηιίαο». 

Σν θαηαζθεύαζκα ηνπ θύινπ εζσηεξηθεύεηαη θαη 

αθνκνηώλεηαη σο «θπζηθό», θαζηζηώληαο δύζθνιε ηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ «θίιηξνπ», ην νπνίν ζύκθσλα κε ηελ 

Judith Butler, καο ππνδεηθλύεη νηη ην θύιν ππάξρεη, 

απνηξέπνληαο καο λα αλαξσηεζνύκε γηαηί βιέπνπκε 

θάηη ηέηνην. Σν θίιηξν απηό είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ε αληαλαθιαζηηθή επαλάιεςε ησλ ίδησλ ζηεξεόηππσλ 

επηηειέζεσλ, ζαλ κηα ζπλερή πξόβα ζε έλα ζελάξην 

γξακκέλν από ην θπξίαξρν θύιν. 

Ακθηζβεηήζεθε ό,ηη έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο δσήο, 

ηνλ ηξόπν πνπ εξγάδεηαη, δεη, αγσλίδεηαη, εξσηεύεηαη, 

παίδεη θαη επηθνηλσλεί θάπνηνο ή θάπνηα. Από ηνπο 

θπξίαξρνπο ζεζκνύο σο ηελ πην κηθξή ιεπηνκέξεηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο όια βξέζεθαλ ζην κηθξνζθόπην, 

αλεμάξηεηα από ην αλ ηειηθά κεηαζρεκαηίζηεθαλ ή όρη. 

 

Ο πόλορ ηηρ τςσανάλςζηρ 

Οη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο ηνπ 20νπ αηώλα (Freud, 

Lacan) ζέηνπλ ηε ζεμνπαιηθόηεηα ζην επίθεληξν ηεο 

αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Με ηελ 

επηζηεκνληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, εκθαλίζηεθε 

κηα ζεηξά από κνλόπιεπξεο, ζεμηζηηθέο ζεσξίεο, όπσο 

ε ζθηαγξάθεζε ηεο «πζηεξηθήο γπλαίθαο» πνπ 

δηαθαηέρεηαη από ζύλδξνκα έιιεηςεο ηνπ θαιινύ, 



αιιά θαη ε παζνινγηθνπνίεζε θάζε απνθιίλνπζαο 

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Μ. 

Foucault: «Η πζηεξηθνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο 

είλαη ηξηπιή δηαδηθαζία: Πξώηνλ, ην ζώκα ηεο γπλαίθαο 

αλαιύεηαη σο ζώκα πιήξσο ζεμνπαιηθνπνηεκέλν. 

Μέζσ κηαο εγγελνύο παζνινγίαο πνπ ηνπ απνδόζεθε, 

εληάρζεθε ζην πεδίν ηαηξηθώλ πξαθηηθώλ θαη 

ζπλδέζεθε νξγαληθά κε ην 

θνηλσληθό ζώκα, ηε 

γνληκόηεηα ηνπ νπνίνπ 

έπξεπε λα ξπζκίζεη θαη λα 

δηαζθαιίζεη, κε ην ρώξν 

ηεο νηθνγέλεηαο, σο βαζηθό 

ζπζηαηηθό θαη ιεηηνπξγηθό 

ηεο ζηνηρείν, θαη κε ηε δσή 

ησλ παηδηώλ, ηα νπνία 

γελλάεη θαη πξέπεη λα πξνζηαηεύεη ζε όιε ηνπο ηε δσή, 

ιόγσ βηνινγηθήο-εζηθήο επζύλεο: Η κεηέξα απνηειεί ην 

αληεζηξακκέλν είδσιν ηεο λεπξηθήο γπλαίθαο θαη έγηλε 

ε πην νξαηή κνξθή πζηεξηθνπνίεζεο» (Michel 

Foucault, Η δίςα ηεο γλώζεο). 

Παξόια απηά, νη ηδέεο απηέο επεξέαζαλ ζεσξεηηθνύο 

(όπσο νη Ράηρ θαη Κίλζεϋ), νη νπνίνη δηαδξακάηηζαλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζην θίλεκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

απειεπζέξσζεο ηνπ ‟60 – 70‟. 

 

 



Η ζσέζη ηυν κινημάηυν μεηαξύ ηάξηρ-

καπιηαλιζμού. 

Οη εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν 

ηνπ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο, παξά ην δηαηαμηθό ηνπ 

ραξαθηήξα. Βαζηθά αηηήκαηα ησλ θηλεκάησλ απηώλ 

ήηαλ ε ηζόηεηα θαη ε θαηάιπζε ηεο αλδξηθήο εμνπζίαο, 

όπσο εθθξαδόηαλ κε ηε δηαθνξά ζηνπο κηζζνύο, ηηο 

άληζεο επθαηξίεο θαη ηε ξαηζηζηηθή κεηαρείξηζε ηεο 

κεηξόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιόγσ ηνπ βηνινγηθνύ 

ηνπο ξόινπ ζηελ ηεθλνπνίεζε, νη γπλαίθεο 

πξνζιακβάλνληαλ κε κεγαιύηεξε δηζηαθηηθόηεηα θαη 

απνιύνληαλ κε αληίζηνηρε επθνιία. Δπηπιένλ, 

αλαγθάδνληαλ λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο, άξα θαη 

λα ακείβνληαη ιηγόηεξν, ελώ ε πξαθηηθή ηεο δνπιεηάο 

ζην ζπίηη κε ηε κνξθή θαζόλ, ηνπο ζηεξνύζε ηα 

εξγαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. 

ε απηό ηνλ 

αγώλα, νη γπλαίθεο 

δελ βξέζεθαλ 

αληηκέησπεο κόλν 

κε ην θεθάιαην, 

αιιά θαη κε ηνπο 

άλδξεο 

ζπλδηθαιηζηέο νη 

νπνίνη έβιεπαλ ζ‟ 

απηέο, αληί ζηνπο εξγνδόηεο, έλαλ αληίπαιν ζηηο 

εξγαηηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο. Όπσο αλέθεξαλ θαη νη 

ίδηεο, παξόηη νη άλδξεο ζπλδηθαιηζηέο είραλ ηαμηθή 



ζπλείδεζε κέζα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο «απηνί ήηαλ 

νη αζηνί θαη εκείο νη πξνιεηάξηεο».  

Σν θεκηληζηηθό θίλεκα ζπρλά ηαπηίδεηαη κε έλα ακηγώο 

πνιηηηζκηθό θίλεκα, κε απνηέιεζκα λα ππνβηβάδεηαη ν 

πνιηηηθόο ηνπ ραξαθηήξαο. Οη ξηδνζπαζηηθνί ρώξνη 

αθόκα θαη όηαλ αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ, ζεσξνύλ απηνύ ηνπ είδνπο ηνπο 

αγώλεο σο δεύηεξεο θαηεγνξίαο, αθνύ δε ζηνρεύνπλ 

άκεζα ζηελ ηαμηθή πάιε. Η ζεώξεζε απηή εδξάδεηαη 

ζην γεγνλόο όηη ε ζεμνπαιηθόηεηα αλάγεηαη ζηε ζθαίξα 

ηνπ αηνκηθνύ, θάηη πνπ ζεσξεηηθά έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηε ζθαίξα ηνπ ζπιινγηθνύ.  

Κάηη παξόκνην ζπκβαίλεη θαη κε ην θίλεκα ησλ 

queer, ην νπνίν απνξξίπηεηαη κε κεγάιε επθνιία σο 

απνιίηηθν. Με δεδνκέλν όηη δελ θαηέρνπλ δηαθξηηή ζέζε 

ζηνλ θαηακεξηζκό εξγαζίαο, ζεσξείηαη όηη δελ έρνπλ 

ζέζε ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία, κηαο θαη δε ζπγθξνηνύλ 

κηα ηάμε πνπ ππόθεηηαη ζε εθκεηάιιεπζε. Πάλσ ζε 

απηό, ε Judith Butler ζέηεη ην εύινγν εξώηεκα: «Γηαηί 

άξαγε έλα θίλεκα, ην νπνίν ζέηεη σο ζηόρν ηνπ ηελ 

θξηηηθή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ησλ ηξόπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ξπζκίδεηαη θνηλσληθά ε ζεμνπαιηθόηεηα, λα κε 

ζεσξείηαη θεληξηθό γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο;»  



Κπιηική ζηα κινήμαηα 

Δλα θνκκάηη ηνπ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο έρεη 

απνξξνθεζεί θαη αθνκνησζεί από ηνλ θαπηηαιηζκό. 

Πξόθεηηαη γηα έλα απνπνιηηηθνπνηεκέλν ηκήκα ην 

νπνίν αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηνπ ζύγρξνλνπ 

θαπηηαιηζηηθνύ lifestyle, αλακαζώληαο ηα ζπλζήκαηα 

ησλ θηλεκάησλ ηνπ ‟60-„70, ζε έλα πιήξσο 

ζπληεξεηηθνπνηεκέλν πιαίζην. Η «ρεηξαθεηεκέλε» 

γπλαίθα ηνπ ζήκεξα 

είλαη θνκκέλε θαη 

ξακκέλε ζηα αλδξηθά 

πξόηππα, θπλεγώληαο 

αζζκαίλνληαο ηε κόδα 

θαη ηδξώλνληαο ζηα 

γπκλαζηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ 

επραξίζηεζε ηνπ 

αληίζεηνπ θύινπ. 

Παξόια απηά 

παξακέλεη ε Μαίξε 

Παλαγησηαξά, 

αζθώληαο θαζήθνληα ζπδύγνπ, κεηέξαο, λνηθνθπξάο 

θαη θπζηθά εξγαδόκελεο. Σέινο, βαζηθό κέξνο ηεο 

θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζε απηό ην θίλεκα ήηαλ νηη 

ιεηηνύξγεζε κε ηε ινγηθή ηεο ζπληερλίαο, ρσξίο λα 

ελαληηώλεηαη νινθιεξσηηθά ζην θαπηηαιηζκό, θάλνληαο 

ην ζύζηεκα πην “θηιειεύζεξν” θαη επηηείλνληαο έηζη ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηνπ. 



Σα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιινηξίσζεο παξνπζηάδεη θαη 

έλα κέξνο ηνπ queer θηλήκαηνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Pride από δηαδήισζε ππέξ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ queer, ζε θηέζηα ρσξίο πνιηηηθό 

ραξαθηήξα ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

απηνπαξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή θαξηθαηνύξαο θαη κε 

κόλν ζθνπό ηελ αδειθνπνίεζή ηνπο. Η 

απνπνιηηηθνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

ζπληεξεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, νη νπνίεο νπζηαζηηθά 

κηκνύληαη ηηο εηεξνθπινθηιηθέο εμνπζηαζηηθέο δνκέο. 

Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε απνδνρή ησλ 

ξόισλ αξζεληθό/ζειπθό ζην εζσηεξηθό ηεο ζρέζεο, κε 

ό,ηη ζρέζεηο εμνπζίαο απηό ζπλεπάγεηαη, θαη ε 

δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζην γάκν, σο ηε κόλε ηνπο 

θνηλσληθή δηεθδίθεζε. 

 

Εκθάνζειρ ηος ζεξιζμού - Η γλώζζα υρ θοπέαρ 

ζεξιζηικήρ κοςληούπαρ 

Η απνβνιή ησλ ζεμηζηηθώλ θαηαινίπσλ δελ θάηη πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί απιώο θαη κόλν κε ηελ 

αλαγόξεπζε θάπνηνπ σο «πξννδεπηηθνύ» ή 

«απειεπζεξσκέλνπ». Αθόκα θη αλ θάπνηνο δελ αζθεί 

άκεζα θπζηθή βία εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ, απηό δελ 

ηνλ θαζηζηά ιηγόηεξν ζπλέλνρν ζε ηέηνηεο πξάμεηο. Ο 

ζεμηζκόο είλαη βαζηά ξηδσκέλνο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θάζε αλζξώπνπ, εμαηηίαο ηεο αλδξνθεληξηθήο 

δηαπαηδαγώγεζεο θαη θνπιηνύξαο. Η παξαδνζηαθή 

εηθόλα ηεο γπλαίθαο-λνηθνθπξάο-κεηέξαο-ζπδύγνπ δελ 



θαίλεηαη λα θινλίδεηαη νύηε από ηελ πςειή ζέζε πνπ 

κπνξεί λα θαηαιάβεη ζηελ εξγαζία, νύηε από ηε 

δπλαηόηεηά ηεο λα θάλεη πνιηηηθή θαξηέξα. Αιιά, θαη 

γηα λα κπνξέζεη λα θηάζεη ζε απηή ηελ πςειή 

εξγαζηαθή ζέζε, νθείιεη λα πιεξνί πξνύπνζέζεηο 

κνληέινπ παζαξέιαο, ελώ γηα λα πνιηηεπηεί πξέπεη λα 

πξνζεγγίζεη, κηα όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν 

αλδξνπξεπή ζπκπεξηθνξά.  

Παξάιιεια, έλαο 

θαηαηγηζκόο από 

εηθόλεο 

δηαθεκίζεσλ, 

πεξηνδηθώλ, 

ηειενπηηθώλ ζόνπ 

επηκέλνπλ λα 

αλαδεηθλύνπλ 

εκθαηηθά λόξκεο 

θαη θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ θάζε γπλαίθα ππνρξενύηαη λα 

πηνζεηήζεη, από ην λα θάλεη ηα ηδάκηα αόξαηα, κέρξη λα 

ππνθξίλεηαη ηε femme fatale, θαιύπηνληαο όιν ην 

θάζκα ξόισλ, από ηε πεηζήληα ζύδπγν σο ηελ πόξλε. 

Όζν γηα ηνπο queer, νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία 

έθθξαζεο ηεο ζεμνπαιηθόηεηάο ηνπο ζε θνηλή ζέα, 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ριεύεο. Κη αλ ηπρόλ 

αλήθεη ζε κηθξή θνηλσλία, είλαη βέβαην πσο όινη ζα 

γλσξίδνπλ ην όλνκά ηνπ. Πνιινί πηζηεύνπλ δε, πσο νη 

queer απνηεινύλ απεηιή γηα ηνπο ίδηνπο, ζαλ λα είλαη 

θνξείο θάπνηαο κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο θαη 



απνθεύγνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο καδί ηνπο. Αθόκα 

θαη όηαλ ηζρπξίδνληαη κε γελλαηνδσξία πσο έρνπλ θάζε 

δηθαίσκα ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, ππνζεκεηώλνπλ 

«αξθεί λα κελ πιεζηάδεη πνιύ θνληά κνπ». 

Σηο ζπκπεξηθνξέο ειέγρνπ θαη θαθνκεηαρείξηζεο, νη 

ζπλαηλεηηθέο λννηξνπίεο θαη ε αξζεληθή ζησπή 

αθνινπζνύλ ηαπεηλσηηθά ζεμηζηηθά ιόγηα. Η ρξήζε ηεο 

γιώζζαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο βαζύηεξεο ζεμηζηηθέο 

αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο.  Γελ είλαη ηπραία ε πιεζώξα 

ραξαθηεξηζκώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο κε απνδεθηέο 

γπλαηθείεο ζπκπεξηθνξέο, είηε ζε επίπεδν δηαρείξηζεο 

ηεο ζεμνπαιηθόηεηάο ηεο, όπσο «πνπηάλα», 

«αληξνρσξίζηξα» ή «μέθσιν», είηε ζε επίπεδν 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, όπσο «ζθύια» θαη 

«κπάδν». Σελ ίδηα γισζζηθή πνηθηιία ζπλαληά θαλείο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ queer, από ηνπο ηνηνύηνπο 

ηνπ ‟50, κέρξη ην ζεκεξηλό «γθένπια», ηε «ζπθηά» θαη 

ηηο «ηδηβηηδηινύδεο». Δπηπιένλ, ζπκπεξηθνξέο πνπ 

είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο, όπσο ε απαηεσληά θαη ε 

πνλεξηά, ραξαθηεξίδνληαη σο «πνπζηηά» ή 

«πνπηαληά», ελώ νη αληίζηνηρεο αμηέπαηλεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «αληξίθεηεο». Φπζηθά, ζηνλ 

αληίπνδα όισλ απηώλ βξίζθνληαη ιέμεηο ηαπηηζκέλεο κε 

ην αλδξηθό θύιν, πνπ καο ππελζπκίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπ θπξηαξρία, όπσο «ζη‟ αξρίδηα κνπ», «ηελ 

πνύηζηζα», «πάξε ηνλ πνύιν» θαη βέβαηα, ε θξάζε 

«ζα ζε γακήζσ» πνπ έρεη πάληα αξζεληθό ππνθείκελν. 

 



Ο ζεξιζμόρ ζηοςρ πποοδεςηικούρ σώποςρ 

Αθόκα θαη ζηα πην ξηδνζπαζηηθά θνκκάηηα ηεο 

θνηλσλίαο, ν ζεμηζκόο δεη θαη βαζηιεύεη. Οη ζεμηζηέο θαη 

νκνθνβηθνί θαηαπηεζηέο είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε 

κεγάινπο αξηζκνύο κέζα ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 

πνιηηηζκνύ καο, αθόκε θαη κέζα ζηα θνηλσληθά 

θηλήκαηα. Γηα πνιινύο πξννδεπηηθνύο άλδξεο, πνιινί 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη επίζεο ιεπθνί, λένη, αξηηκειείο θαη 

εηεξν-ζεμνπαιηθνί, ε πεξηζζή επθνιία κε ηελ νπνία 

θαηαδηθάδνπλ ηα ζεμηζηηθά θαηλόκελα, δε ζπλάδεη νύηε 

κε ηελ πξαθηηθή, νύηε κε ην ιεμηιόγην πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ. Δπίζεο, ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο, ζπρλά 

παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν, νη γπλαίθεο, παξόηη 

ζεσξεηηθά είλαη ηζόηηκεο κε ηνπο άληξεο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαθέξνπλ λα εηζαθνπζηεί ε άπνςή ηνπο, λα 

αλαγθάδνληαη λα επηζηξαηεύζνπλ πνιιαπιάζηα 

πξνζπάζεηα απ‟ όηη έλαο άληξαο. 

 

 



Ανηί - επίλογος 

ήκεξα, ζρεδόλ κηζό αηώλα από ηα θηλήκαηα ηνπ ‟60-

‟70, ε γπλαηθεία θαηαπίεζε ζπλαληάηαη ζε πεξηζζόηεξν 

ζπγθαιπκέλεο κνξθέο, ρξεζηκνπνηώληαο απηή ηε θνξά 

ην κύζεκα ηεο «ειεύζεξεο επηινγήο». Η επηινγή απηή 

κόλν ειεύζεξε δελ είλαη, θαζώο ην ζύζηεκα έρεη 

κεηαηξέςεη ηα ξηδνζπαζηηθά αηηήκαηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θηλεκάησλ ζε εξγαιεία 

ρεηξαγώγεζεο ηεο κάδαο, παξνπζηάδνληαο θαη 

ελζαξξύλνληαο ηελ αλαδίπισζε ζηηο πιένλ 

ζπληεξεηηθέο απόςεηο, ζην πιαίζην κηαο «ειεύζεξεο» 

θνηλσλίαο. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε 

δηαηήξεζε ηεο αγλόηεηαο κέρξη ην γάκν θαη ην γλσζηό 

θίλεκα Tea Party.  

Έρεη παξαηεξεζεί, ζε πεξηόδνπο θξίζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κηα ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο πξνο πην 

ζπληεξεηηθέο νδνύο. ε ηέηνηεο ζπλζήθεο, ηα θεθηεκέλα 

δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ είλαη ηα πξώηα πνπ ηίζεληαη 

ππό δηαθύβεπζε, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα θαηαζηήζεη 

ηηο γπλαίθεο ππό δηαξθή επαγξύπλεζε. Σα θηλήκαηα 

πνπ ελαληηώλνληαη ζηνλ θαπηηαιηζκό πξέπεη λα 

ζέζνπλ ηελ εμάιεηςε ηνπ ζεμηζκνύ ζηελ πξώηε γξακκή 

ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο.  



 

“Έλα ηέινο ζην ζεμηζκό δελ ζα νδεγήζεη απαξαηηήησο 

θαη ζε έλα ηέινο ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Επηπιένλ, ν 

ζεμηζκόο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη θαη αθνύ 

έρεη θαηαξγεζεί ε θαπηηαιηζηηθή ηαμηθή θνηλσλία. Ο 

ζεμηζκόο είλαη, ελδερνκέλσο, ε πην πξόσξε κνξθή 

θαηαπίεζεο πνπ ππήξρε αλέθαζελ, γηαηί όρη κόλν 

πξνεγείηαη ρξνληθώο ηνπ θαπηηαιηζκνύ, αιιά 

ππάξρνπλ ζηνηρεία όηη ν ζεμηζκόο πξνεγείηαη ρξνληθώο 

αθόκα θαη ησλ πξώησλ ηαμηθήο θύζεο θνηλσληώλ.” 

πξσηνβνπιία αηόκσλ θαηάιεςεο ειαία 

“perfect stain” 


