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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αθνινπζψληαο ηε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ησλ
αθεγήζεσλ δσήο ηεζζάξσλ νκνεξσηηθψλ γπλαηθψλ, κειεηά ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηηο
νπνίεο ειιελίδεο νκνεξσηηθέο γπλαίθεο επηηεινχλ νξαηά θαη αφξαηα ηελ
νκνεξσηηθφηεηα ηνπο ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη εξγαζηαθφ ρψξν. Σα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δε δηεθδηθνχλ
ιεζβηαθέο ή queer ηαπηφηεηεο, νχηε δνκνχλ ηε δσή ηνπο βαζηζκέλεο απνθιεηζηηθά
ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο. Δπηδίδνληαη ζε έλαλ «αγψλα γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε»
ησλ δσψλ ηνπο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ θχινπ ηεο ζπληξφθνπ ηνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: ιεζβηαθφηεηα, ανξαηφηεηα, ζηξαηεγηθέο πξαθηηθέο, αθεγήζεηο δσήο,
αλαγλψξηζε
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Δπραξηζηίεο
Μηιψληαο γηα αδπλαηφηεηεο, ε νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπρλά
θάληαδε έλα αδχλαην εγρείξεκα. Ζ ηειηθή παξαγσγή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ δε ζα
ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε αξθεηψλ αηφκσλ. Καη‘ αξράο, ζα
ήζεια λα εθθξάζσ ηε βαζηά επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα
κνπ, Μαίξε Λενληζίλε, ε νπνία κνπ πξνζέθεξε ζπλερή ππνζηήξημε θαη θξηηηθή
αλαηξνθνδφηεζε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Με βνήζεζε ζεκαληηθά λα δεκηνπξγήζσ θαη λα θέξσ εηο πέξαο ηελ παξνχζα έξεπλα
θαη ηεο είκαη βαζηά επγλψκσλ γηα απηφ.
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ εγθάξδηα ηηο κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο θαη
θίιεο, Ξέληα Κεξεληδή, Ρνχζζα Καζζαπίδνπ, Οπξαλία Σζηάθαινπ, Γηνχιε
Παπαδάθνπ θαη Νίθε Ηγγιέδνπ, νη νπνίεο κνπ πξνζέθεξαλ γελλαηφδσξα ηηο ηδέεο
ηνπο, ηε ζηήξημε θαη ηε ζπληξνθηθφηεηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλαρηθήο
δηαδηθαζίαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φιεο ηηο ζπλνκηιήηξηεο πνπ κνπ
εκπηζηεχηεθαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Υσξίο ηε γελλαηφδσξε πξνζθνξά ησλ ηζηνξηψλ ηνπο
ε παξνχζα κειέηε δε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σνπνζεηψ ηηο ιέμεηο ηνπο
ζηηο επφκελεο ζειίδεο απηήο ηεο εξγαζίαο κε ηε κέγηζηε πξνζνρή θαη θξνληίδα, κε
ηελ ειπίδα πσο ζα έρνπλ θάπνηα απήρεζε γηα απηέο ζην κέιινλ.
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Δηζαγσγή
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εζλνγξαθηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα
γηα γπλαίθεο πνπ αγαπνχλ θαη ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε γπλαίθεο έρεη επηθεληξσζεί ζε
δεηήκαηα ανξαηφηεηαο, ζησπήο θαη απνπζίαο ηεο γπλαηθείαο νκνεξσηηθήο επηζπκίαο
θαη ζπκπεξηθνξάο. ην πιαίζην ηεο εγεκνληθήο ζπκβνιηθήο ηάμεο, ε «ιεζβία»
παξνπζηάδεηαη εμαξρήο σο έλα αδχλαην θαη αδηαλφεην ππνθείκελν. Λακβάλνληαο
ππφςηλ φηη ε εμνπζία δελ παξάγεη κφλν δπλακηθέο, αιιά δηακνξθψλεη ηνπο
απνδεθηνχο θαη δηαλνεηνχο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κηα ζεκαηηθή πιαηζηψλεηαη,
ελλνηνινγείηαη, ειέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη, αλαθχπηεη ην εμήο παξάδνμν ζρήκα: ε
ιεζβηαθφηεηα, παξφηη είλαη κηα ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλε πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη
αληηθείκελν ζπδήηεζεο σο επί ην πιείζηνλ κε φξνπο ανξαηφηεηαο, αδπλαηφηεηαο θαη
αδηαλνεηφηεηαο. Απηή ε παξαδνμφηεηα ζπλάδεη κε απηφ πνπ ε Judith Butler
απνθαιεί θνπιηνχξα ηεο «εηεξνθπιφθηιεο κήηξαο» (1997, ζζ. 136-137), ε νπνία
απνθιείεη εμαξρήο ηε δπλαηφηεηα ησλ ιεζβηαθψλ επηζπκηψλ θαη πξαθηηθψλ,
θαηαζθεπάδνληάο ηεο σο αδηαλφεηεο θαη παξάγνληάο ηεο σο «κε πξαγκαηηθέο».
Ζ αλαπαξάζηαζε απηή, εκκέλνληαο ζην δηπνιηθφ ζρήκα νξαηφηεηαο θαη
ανξαηφηεηαο σο ηνπο κνλαδηθνχο άμνλεο ελλνηνιφγεζεο ηεο ιεζβηαθφηεηαο,
απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ γηα ηηο
γπλαίθεο κε ιεζβηαθέο πξαθηηθέο θαη επηζπκίεο. Δθθηλψληαο απφ ηε ζέζε φηη ν Λφγνο
παξάγεη ηηο ζέζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ν βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο εληνπίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη ιφγνη πεξί ανξαηφηεηαο ηεο ιεζβηαθφηεηαο
πεξηνξίδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο θαη δσέο πνπ δεκηνπξγνχλ γπλαίθεο κε
ιεζβηαθέο πξαθηηθέο

θαη επηζπκίεο, αθνχ εμαξρήο ηηο ηνπνζεηνχλ εληφο

ζπγθεθξηκέλσλ απνδπλακσηηθψλ θαη ζπκαηνπνηεηηθψλ ζέζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,
ε αλάδπζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ
ζέζεσλ αλαπαξίζηαηαη σο δχζθνιε, αλ φρη αλέθηθηε. Ζ κνλνιηζηθή αλαπαξάζηαζε
ησλ ιεζβηψλ σο κηα θαηαπηεζκέλε θνηλσληθή νκάδα επηζθηάδεη, αθφκε, ηνπο
ηζηνξηθνχο αγψλεο ηνπο έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ επηρείξεζαλ λα ηηο
πεξηζσξηνπνηήζνπλ· νη ιεζβίεο κπνξεί πξάγκαηη λα απνηεινχλ κηα θαηαπηεζκέλε
θνηλσληθή νκάδα, σζηφζν δελ ππήξμαλ απνθιεηζηηθά αδχλακεο.
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αληιψληαο απφ ηνπο παξαπάλσ
ζεσξεηηθνχο ιφγνπο θαη θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, επηρείξεζα λα εμεηάζσ ηε
ζησπή θαη ηελ ανξαηφηεηα ηεο ιεζβηαθφηεηαο σο θάηη ην νπνίν είλαη ελ κέξεη
θξπκκέλν θαη ζθφπηκα «θξππηνγξαθεκέλν», ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηεί θαη
λα απνθσδηθνπνηεζεί. Πξνζπάζεζα λα πξνζεγγίζσ ηε (κεξηθή) ανξαηφηεηα ηεο
ιεζβηαθφηεηαο σο κηα (επηιεγκέλε) ζηξαηεγηθή πξαθηηθή (Smith θ.ά., 2018), ηελ
νπνία ελεξγνπνηνχλ ηα ππνθείκελα κε ζηφρν λα απνηξέςνπλ ην παξαβηαζηηθφ,
εγεκνληθφ θνηλσληθφ βιέκκα, πνπ ηα εγγξάθεη απζηεξά ζην πεξηνξηζηηθφ
εηεξνθαλνληθφ

ζχζηεκα

εμνπζίαο

(δειαδή

εηεξνθπιφθηιos/ε

versus

νκνθπιφθηιos/ε).
Βαζηδφκελε ζηηο αθεγήζεηο δσήο ηεζζάξσλ γπλαηθψλ κε νκνεξσηηθέο
πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζπγθαηνηθνχλ κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο θαη βξίζθνληαη ζηελ αξρή
ηεο ηέηαξηεο δεθαεηίαο ηεο δσήο ηνπο, επηρείξεζα λα εξεπλήζσ ηνπο πνιιαπινχο
ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο επηηεινχλ ηε ιεζβηαθφηεηά ηνπο, (αλα)θαηαζθεπάδνπλ ηηο
ππνθεηκεληθφηεηέο ηνπο θαη επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζηα
θνηλσληθά πιαίζηα, ζηα νπνία βξίζθνληαη. Δπνκέλσο, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο
κειεηήζεθαλ ηφζν σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή, φζν θαη σο πξνο ηελ έκθπιε θαη ηαμηθή
ηνπνζέηεζή ηνπο.
Ο θχξηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε ραξηνγξάθεζε
ησλ ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο νη ζπλνκηιήηξηέο κνπ πξαγκαηεχνληαη ηε
ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ζε φια ηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο. πγθεθξηκέλα,
εξεχλεζα πψο ηα ππνθείκελα (δηα)πξαγκαηεχνληαη ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ
ανξαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο, ησλ
νηθνγελεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηεο κε ηηο ζπληξφθνπο θαη ηηο θίιεο ηνπο θαη ζηα
εξγαζηαθά πιαίζηά ηνπο, θαζψο θαη ηα λνήκαηα πνπ απνδίδνπλ ζηηο επηινγέο θαη ζηηο
(δηα)πξαγκαηεχζεηο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί
κηα κηθξή πξνζπάζεηα λα ζθηαγξαθεζνχλ ηα λνήκαηα ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο
ανξαηφηεηαο ηεο ιεζβηαθφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ιφγνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ
ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ.
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ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αθελφο παξνπζηάδσ ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηηο γπλαηθείεο νκνεξσηηθέο ζρέζεηο, κε ζηφρν λα
αλαδπζεί ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο «ιεζβίαο», φπσο απηή θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν θαη αθεηέξνπ εηζάγσ ηα εκπεηξηθά πιαίζηα αλάιπζεο ηεο νηθνγέλεηαο
θαηαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδσ ην ζεσξεηηθφ
ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε παξνχζα έξεπλα. ην ηξίην θεθάιαην
αλαθέξσ ηελ εξεπλεηηθή ζηνρνζεζία θαη ηηο κεζνδνινγηθέο πιαηζηψζεηο ηεο έξεπλαο
θαη, ηέινο, παξνπζηάδσ θαη αλαιχσ ην θεληξηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
δειαδή ηηο αθεγήζεηο δσήο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ.
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1. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδσ ηηο πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ εζλνγξαθηθέο
κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα γηα ηηο γπλαηθείεο νκνεξσηηθέο ζρέζεηο, θαη
νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη θπξίσο δεηήκαηα αδπλαηφηεηαο1 θαη ανξαηφηεηαο ηεο
ιεζβηαθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδσ ηηο δνκέο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο εξγαζίαο γηα
νκνεξσηηθέο γπλαίθεο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Κχξηνο ζηφρνο ηεο
βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο είλαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ησλ
νπνίσλ νκνεξσηηθέο γπλαίθεο απνθαιχπηνπλ (ή δελ απνθαιχπηνπλ) ηηο νκνεξσηηθέο
επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο ηνπο, ζε πνηά άηνκα πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε απνθάιπςε,
θαζψο θαη πψο λνεκαηνδνηνχλ ηηο επηινγέο ηνπο.

1.1 Η (Α)νξαηόηεηα/(Α)δηαλνεηόηεηα ηεο Λεζβηαθόηεηαο ζηελ Διιάδα
Ο ιφγνο πεξί ανξαηφηεηαο θαη αδηαλνεηφηεηαο πνπ πεξηβάιιεη ηηο γπλαηθείεο
νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο θαη επηζπκίεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα είλαη θπξίαξρνο ζε φιεο
ζρεδφλ ηηο εζλνγξαθηθέο κειέηεο2. χκθσλα κε ηνπο Loizos θαη Papataxiarchis
(1991), ε ανξαηφηεηα ησλ γπλαηθείσλ νκνεξσηηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα απνδνζεί
«ζηε ζχλδεζε ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο κε ηε κεηξφηεηα, ε νπνία είλαη ηφζν
δπλαηή, ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε ησλ γπλαηθψλ λα ‗εθθξάζνπλ‘
ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ζε πιαίζηα ηα νπνία δελ νδεγνχλ ζηελ ηεθλνπνίεζε» (φ.π.,
ζ. 229).
Αληίζηνηρα, ν Faubion (1993) απέδσζε ηελ ανξαηφηεηα ησλ γπλαηθείσλ
νκνεξσηηθψλ

ζρέζεσλ

ζηε

δηαδεδνκέλε

παξαδνζηαθή

ελλνηνιφγεζε

ηνπ

1

Ο φξνο «αδπλαηφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα πεξηγξάςεη κηα ζπλζήθε απνπζίαο θαη
ζπκαηνπνίεζεο. Χζηφζν, δελ παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε «αδπλαηφηεηα» είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη
ηελ θξηηηθή εμνπζία γηα λα ζθεθηνχκε θαη λα θαληαζηνχκε πέξα απφ ηηο νξηνζεηεκέλεο
πεξηραξαθψζεηο ηεο εγεκνληθήο ηάμεο, φπσο πθίζηαηαη ηψξα (Butler, 1997).
2

Γηεζλείο κειέηεο πνπ ζπδεηνχλ γηα ην δήηεκα ηεο «ανξαηφηεηαο ηεο ιεζβηαθφηεηαο» (θπξίσο ζην
πιαίζην άξζξσλ θαη ζπαληφηεξα ζε βηβιία) πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο επηζηήκεο,
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηεο Nνκηθήο, ηεο Iζηνξίαο, ηεο Kνηλσληνινγίαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. Σν
δνθίκην ηεο Adrienne Rich ―Compulosory Heterosexuality and Lesbian Existence‖ (Rich, 1980), ε
ηζηνξηθή κειέηε ηεο Lilian Faderman κε ηίηιν ―Odd girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian
Life in Twentieth-Century America (Faderman, 1991) θαη ην δνθίκην ηεο Teresa de Lauretis (1991) κε
ηίηιν ―Sexual Indifference and Lesbian Representation‖ απνηεινχλ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη ελδεηθηηθέο
κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.
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δηκνξθηζκνχ ησλ ζεμνπαιηθψλ ππνθεηκέλσλ ζηελ Διιάδα. Απηφο ν δηκνξθηζκφο
απνηειείηαη απφ ηνπο «ελεξγνχο» άλδξεο πνπ δηεηζδχνπλ θαη ηηο «παζεηηθέο»
γπλαίθεο (θαη θάπνηεο θνξέο άληξεο), πνπ δηεηζδχνληαη. Δθφζνλ νη γπλαίθεο
παξαδνζηαθά νξίδνληαη σο «θαιιηθά κε ελεξγέο», δε ζέηνπλ θάπνην θίλδπλν ζηελ
θπξίαξρε ζεμνπαιηθή νηθνλνκία (Faubion, 1993, ζζ. 221-222). ην βαζκφ πνπ νη
γπλαίθεο ζεσξνχληαη «θαιιηθά κε ελεξγέο», κπνξεί λα «παίδνπλ κεηαμχ ηνπο», αιιά
απηέο νη ζεμνπαιηθέο ζπλαληήζεηο δελ έρνπλ παξεπφκελεο πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Χο
εθ ηνχηνπ, δπν γπλαίθεο κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα θνηκνχληαη καδί θαη παξφια απηά,
λα κέλνπλ απαξαηήξεηεο. (Κπξηζφγινπ, 2003, ζ. 85).
Αληιψληαο απφ ηελ έξεπλα ησλ Loizos θαη Papataxiarchis (1991), ε
θνηλσληθή αλζξσπνιφγνο Βελεηία Καληζά, ηεο νπνίαο ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηηο
γπλαηθείεο νκφθπιεο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδεη φηη «εμαηηίαο ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ
γάκνπ θαη ηεο κεηξφηεηαο, νη νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη
ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθέο σο πξνο ηε δηεθδίθεζε κηαο (νξαηήο) ιεζβηαθήο ηαπηφηεηαο,
λα γλσζηνπνηήζνπλ ηε ιεζβηαθφηεηα ηνπο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλαδπφκελε
ιεζβηαθή ζθελή» (Kantsa, 2000, ζ. 114). χκθσλα κε ηελ Καληζά, επνκέλσο, ζε
θνηλσληθά πιαίζηα φπσο απηφ ηεο Διιάδαο, φπνπ ε αμία ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ
θαη ηεο ζπγγέλεηαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη
εγγεγξακκέλε ζε φινπο απηνχο ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ, ηέηνηεο
«ελαιιαθηηθέο ζεμνπαιηθφηεηεο» παξακέλνπλ ζηηγκαηηζκέλεο, θξπκκέλεο, ζησπεξέο,
ζην ζθνηάδη.
«Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ θαη ησλ δεζκψλ ζπγγέλεηαο,
απηέο νη ηζηνξίεο δε θηάλνπλ ζην δεκφζην ρψξν, αιιά παξακέλνπλ ζηελ
ηδησηηθφηεηα ησλ ζπηηηψλ θαη ζπλήζσο φηαλ απνπζηάδνπλ νη γνλείο. Αιιά
αθφκε θαη αλ νη θφξεο αηζζάλνληαη αξθεηά «γελλαίεο» ψζηε λα κηιήζνπλ γηα
ηε δσή, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο, ππάξρνπλ γνλείο — εηδηθά κεηέξεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο ηεο εζσηεξηθήο (έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθήο)
ηάμεο — νη νπνίεο αξλνχληαη λα αθνχζνπλ, κε απνηέιεζκα ε ζησπή λα
εληζρχεηαη σο ην θχξην κέζν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ»
(Kantsa 2000, ζ. 3).
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Ζ ανξαηφηεηα θαη ε ζησπή απφ ηηο θφξεο γηα ηηο νκνεξσηηθέο ζρέζεηο ηνπο
ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη, ηαπηφρξνλα, ε ζεκαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ
δεζκψλ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε δεκνζηνπνίεζε
γπλαηθείσλ νκνεξσηηθψλ επηζπκηψλ θαη πξαθηηθψλ ζηε «δεκφζηα ζθαίξα», κε
απνηέιεζκα λα θαηαζθεπάδεηαη θαη λα δηαησλίδεηαη ε ανξαηφηεηα ηεο ιεζβηαθφηεηαο
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ ζησπή θαη ε ανξαηφηεηα ζηελ έξεπλα ηεο Καληζά
απνηππψλνληαη θαη πεξηγξάθνληαη σο (νη κφλνη) ηξφπνη πξαγκάηεπζεο ησλ
νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο εληφο ηεο εγεκνληθήο θνπιηνχξαο
ηνπ θχινπ θαη ηεο ζπγγέλεηαο. Μηα γπλαίθα κε νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο θαη επηζπκίεο
κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην νηθνγελεηαθφ status ηεο σο θφξε κφλν κέζα απφ ηε ζησπή
θαη ηελ ανξαηφηεηά ηεο σο νκνεξσηηθφ ππνθείκελν. Γη‘ απηφ ην ιφγν «ε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηα [γπλαηθψλ πνπ επηζπκνχλ γπλαίθεο] απνθεχγεη νπνηαδήπνηε δεκφζηα
έθθξαζε ησλ επηζπκηψλ ηεο θαη παξακέλεη απνκνλσκέλε ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα,
έρνληαο ζπληξνθηά ηηο ιηγνζηέο επηιεγκέλεο θίιεο» (φ.π., ζζ. 271-272). Ζ Καληζά
ππνζηεξίδεη επίζεο φηη αθφκα θαη φηαλ νη γπλαίθεο επηιέμνπλ λα κηιήζνπλ αλνηρηά
γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, «νη γνλείο ηνπο αξλνχληαη λα ζπδεηήζνπλ. Φαίλεηαη ζαλ
απηή ε γλψζε λα είλαη ηφζν δχζθνιε λα ηε δηαρεηξηζηνχλ, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο νη γνλείο πξνζπνηνχληαη φηη δελ μέξνπλ» (φ.π., ζ. 205). Δπνκέλσο,
«επηιέγνπλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη ηεο ζησπήο επεηδή δελ αληέρνπλ ην ζπκβνιηθφ
βάξνο απηήο ηεο γλψζεο» (φ.π., ζζ. 211-212).
ηελ ηειεπηαία εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα γηα
ηηο γπλαηθείεο νκνεξσηηθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα, ε αλζξσπνιφγνο Διηζάβεη
Κπξηζφγινπ παξνπζηάδεη κηα νκάδα γπλαηθψλ ζε κηα ειιεληθή επαξρηαθή πφιε,
φπνπ νη πεξηζζφηεξεο είλαη παληξεκέλεο κε άλδξεο θαη έρνπλ παηδηά, ελψ παξάιιεια
θιεξηάξνπλ θαη ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε άιιεο γπλαίθεο θαη επηηεινχλ νκνεξσηηθέο
πξαθηηθέο κεηαμχ ηνπο. Απηέο νη γπλαίθεο, ζχκθσλα κε ηελ Κπξηζφγινπ (2003,
2004), πξαγκαηεχνληαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιιεο γπλαίθεο ζε
ζρέζε κε ηηο θπξίαξρεο ελλνηνινγήζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ ηηο πεξηβάιιεη, ρσξίο φκσο λα πηνζεηνχλ ή/θαη λα
δηεθδηθνχλ ιεζβηαθή ηαπηφηεηα. Οη γπλαίθεο — πξσηαγσλίζηξηεο απηήο ηεο
εζλνγξαθίαο, παξφηη αθνινπζνχλ έλα κε εηεξνθαλνληθφ κνληέιν ζεμνπαιηθφηεηαο,

10

απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο φξνπο «ιεζβία», «νκνθπιφθηιε» ή «ακθηθπιφθηιε»,
ζεσξψληαο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηαπηφηεηαο δελ ηηο εθθξάδνπλ θαη ηηο
πεξηνξίδνπλ (Κπξηζφγινπ, 2003, ζ. 222). Απφ ηε ελ ιφγσ έξεπλα, ινηπφλ, θαίλεηαη
λα πξνθχπηεη φηη νη επηζπκίεο θαη νη νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ γπλαηθψλ δελ
απνηεινχλ έλα δεδνκέλν θαη ζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο εαπηνχ, κηαο ππνθεηκεληθφηεηαο,
νχηε απαξαίηεηα νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο ιεζβηαθήο ηαπηφηεηαο απφ ην
ππνθείκελν.
ηελ έξεπλά ηεο ε Κπξηζφγινπ δείρλεη λα ελδηαθέξεηαη ιηγφηεξν γηα ηνπο
πεξηνξηζκνχο, ηηο ζησπέο θαη ηηο ανξαηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο απηέο νη γπλαίθεο
δηαρεηξίδνληαη, ιφγσ ησλ εγεκνληθψλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηε
ζεμνπαιηθφηεηα θαη δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αλαηξεπηηθή δχλακε πνπ κπνξεί
λα έρνπλ νη επηηειεζηηθέο πξάμεηο ησλ γπλαηθψλ απηήο ηεο παξέαο3. Ζ εζλνγξαθηθή
κειέηε ηεο Κπξηζφγινπ πξνζθέξεη κηα ηδηαίηεξα γφληκε ζπδήηεζε γηα ηε ζπλάληεζε
ησλ πνιηηηθψλ (κε) ηαπηφηεηαο θαη ησλ γπλαηθείσλ νκνεξσηηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία4. Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ εζλνγξαθηθή δηεξεχλεζή ηεο, ε
άξλεζε πηνζέηεζεο ηεο ιεζβηαθήο ηαπηφηεηαο απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλάο ηεο
(θαη ε επαθφινπζε κε αλαγλσξηζηκφηεηα – νξαηφηεηά ηνπο ζηε «δεκφζηα ζθαίξα»
σο ιεζβίεο) κπνξεί λα απνηειεί θαη έλαλ δπλακηθφ αληίινγν απέλαληη ζηελ
εηεξνζεμηζηηθή ειιεληθή θνηλσλία, κηα πξνζπάζεηα απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ
εηεξνθαλνληθνχ θαζεζηψηνο ή αλ κε ηη άιιν κηα πξνζπάζεηα λα «ειηρζνχλ» φζν ην
δπλαηφλ πην αλαίκαθηα ζε κηα ζεμηζηηθή θαη νκνθνβηθή θνηλσλία. Οη γπλαίθεο ηεο
παξέαο, κε ηελ άξλεζή ηνπο λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο θνηλσληθά αξλεηηθά
θνξηηζκέλνπο φξνπο «νκνθπιφθηιε» ή «ιεζβία», επηβηψλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ,
ηνικψληαο λα πξνηείλνπλ έλαλ άιιν ηξφπν δσήο ζηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ζε γπλαίθεο
3

Ζ Κπξηζφγινπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ νκάδα γπλαηθψλ σο ε παξέα, νηθεηνπνηνχκελε ηελ έθθξαζε
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηεο νη ζπλνκηιήηξηέο ηεο γηα ηνλ απην-πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Ζ παξέα απνηειεί
έλαλ φξν πνπ εληνπίδεηαη ζε πνιιέο εζλνγξαθηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα
(ελδεηθηηθά βι. Cowan, 1990, Loizos & Papataxiarchis, 1991, Μαδηαλνχ - Γθέθνπ, 1992).
4

Μηα αληίζηνηρε πξνζέγγηζε επηρεηξεί ν Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο ζηελ εζλνγξαθηθή επηηφπηα έξεπλά
ηνπ ην 1990 - 1992 γηα ηελ αλδξηθή νκνθπινθηιία ζηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Αζήλα ηνπ 1950 - 1970,
θαζψο θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο έξεπλέο ηνπ γηα ηηο αλδξηθέο νκφθπιεο ζρέζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 2000.
Μέζσ ηεο κεηαδνκηζηηθήο queer θξηηηθήο, ν Γηαλλαθφπνπινο επηρεηξεί λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη
ηελ πνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε κηαο ελζψκαηεο νκνεξσηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο, ε νπνία φκσο
ππεξβαίλεη ηηο πνιηηηζκηθά λνεηέο έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο νκνθπιφθηινο εηεξνθπιφθηινο, γπλαίθα - άλδξαο (Yannakopoulos 1995, Γηαλλαθφπνπινο 2001).
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κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή θαζεκεξηλά (Κπξηζφγινπ, 2003, ζ. 233).
Μέζσ

ηεο

απνπνίεζεο

φξσλ

φπσο

«ιεζβία»,

«νκνθπιφθηιε»

ή

«ακθηθπιφθηιε» σο θαηεγνξίεο απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απνζχλδεζεο ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο επηζπκίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο, ε παξέα είλαη ζε ζέζε λα
αληηηίζεηαη ζε νπζηνθξαηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Δληνχηνηο, ζα ήηαλ νπηνπηθφ λα
ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ε επηινγή ηεο παξέαο λα παξακέλεη «εθηφο ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ
πνιηηηζκηθά αδηαλφεηνπ» (Fuss, 1991, ζ. 4) ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αληηνπζηνθξαηηθέο πεπνηζήζεηο ηεο θαη φρη (θαη) κε δεηήκαηα επηβίσζεο. Ζ παξέα
βξίζθεηαη ζε κία ειιεληθή επαξρηαθή πφιε, φπνπ ε δεκφζηα απνδνρή κηαο ιεζβηαθήο
ηαπηφηεηαο απφ ην ππνθείκελν ελδερνκέλσο αληηζηνηρεί ζηνλ θνηλσληθφ ζάλαηφ ηνπ.
Ζ νκάδα ησλ γπλαηθψλ απηψλ βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηνλ
θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηεο, ζε έλα ζπλερέο παηρλίδη απνζηψπεζεο θαη επίδεημεο
(Herzfeld,

1987),

θαηαβάιινληαο

έληνλεο

πξνζπάζεηεο

λα

απνθχγεη

ηελ

πεξηζσξηνπνίεζε θαη λα επηβηψζεη (Kirtsoglou, 2004, ζζ. 153-158).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέζα απφ ηε ζχληνκε πεξηνδηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε
ησλ εζλνγξαθηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα γηα ηηο νκνεξσηηθέο
πξαθηηθέο γπλαηθψλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν βαζηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
ηεο ιεζβηαθφηεηαο. Αθελφο, θαηά πιεηνλφηεηα, νη ιεζβηαθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο
ζηελ Διιάδα έρνπλ ελλνηνινγεζεί θαη αλαιπζεί σο θξπκκέλεο, ζησπεξέο θαη
αφξαηεο, θαζψο ιφγσ ησλ ζηελψλ ζπλδέζεσλ ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη
ηεο ζπγγέλεηαο ζηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε ηαπηφηεηα ησλ
γπλαηθψλ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απνθιεηζηηθά ζην κνληέιν ηεο παληξεκέλεο
εηεξνθπιφθηιεο κεηέξαο (Loizos & Papataxiarchis, 1991, Kantsa, 2000). Δπνκέλσο,
εληφο ηεο ελ ιφγσ θνηλσληθήο ζπλζήθεο, νη νκνεξσηηθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο ησλ
γπλαηθψλ θαζίζηαληαη θνηλσληθά αδχλαηεο θαη πνιηηηζκηθά αθαηάιεπηεο. Αθεηέξνπ
σζηφζν, ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηηο κειέηεο γηα ηε
ιεζβηαθφηεηα ζηελ Διιάδα, ε νπνία δελ επηθεληξψλεηαη ζηηο ζησπέο θαη ζηηο
ανξαηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο γπλαίθεο πνπ αγαπνχλ γπλαίθεο δηαρεηξίδνληαη θαη
(δηα)πξαγκαηεχνληαη, αιιά αληίζεηα ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ εκπξφζεηε δξάζε
απηψλ ησλ γπλαηθψλ (Kirtsoglou, 2004). Πέξα, ινηπφλ, απφ ηελ ελλνηνιφγεζε ηεο
άξλεζεο νηθεηνπνίεζεο ηαπηνηηθψλ θαηεγνξηψλ (φπσο «ιεζβία», «ακθηθπιφθηιε»,
θ.ά.),

θαη

ηεο

ζπλαθφινπζεο

θνηλσληθήο
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ανξαηφηεηαο

ηεο

γπλαηθείαο

νκνεξσηηθφηεηαο, σο μεθάζαξε έλδεημε ηεο ζπιινγηθήο θαηαπίεζεο θαη ηεο
παζεηηθφηεηαο ηεο «ιεζβηαθήο» εκπεηξίαο εληφο ηεο (ειιεληθήο) θνηλσλίαο, ε
Κπξηζφγινπ καο ππελζπκίδεη πσο ππάξρνπλ νκνεξσηηθέο γπλαίθεο πνπ επηιέγνπλ λα
κελ νηθεηνπνηεζνχλ ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο, πνπ επηιέγνπλ λα κε δηαβάδνληαη σο
«ιεζβίεο». Αλ θαη ε εζλνγξαθηθή κειέηε ηεο Κπξηζφγινπ δελ αλαπηχζζεη
ιεπηνκεξψο ηηο θπξίαξρεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ νδεγνχλ ηα ππνθείκελα ζηελ
απνπνίεζε ιεζβηαθψλ ή queer ηαπηνηήησλ θαη ζηελ απνζηψπεζε ιεζβηαθψλ
πξαθηηθψλ, πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξα γφληκν ζεσξεηηθφ έδαθνο γηα ηνπο πνιιαπινχο
ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο γπλαίθεο κε νκνεξσηηθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο δνπλ ηελ
θαζεκεξηλφηεηά

ηνπο,

επηηεινχλ

ηελ

ιεζβηαθφηεηά

ηνπο

θαη

επηβηψλνπλ,

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια κηθξέο ξσγκέο ζην εηεξνθαλνληθφ ζπλερέο, κέζσ ησλ
θαζεκεξηλψλ κε εηεξνθαλνληθψλ επηηειέζεψλ ηνπο.
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1.2 Δληόο / Δθηόο ηεο (ειιεληθήο) Οηθνγέλεηαο

«Οη νηθνγέλεηεο κπνξνχλ λα πιεγψζνπλ αιιά κπνξνχλ θαη λα θξνληίζνπλ»
(Elizur & Ziv, 2001, ζ. 18).
ην παξφλ ππνθεθάιαην δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηεο (ειιεληθήο) νηθνγέλεηαο
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νκνεξσηηθνχ εαπηνχ θαη ηεο κε θαλνληζηηθήο ζεμνπαιηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Ζ θαίξηαο ζεκαζίαο ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζπγγέλεηαο ζηελ
Διιάδα αλαγλσξίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εζλνγξαθηθέο κειέηεο· νη ζεζκνί ηεο
ζπγγέλεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζηάδνληαη σο ζεκειηψδεηο νξγαλσηηθέο
παξάκεηξνη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ν (εηεξνθπιφθηινο) γάκνο ελλνηνινγείηαη σο
ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο (εηδηθφηεξα γπλαηθείαο)
ππνθεηκεληθφηεηαο (ελδεηθηηθά βι. duBoulay 1986, Loizos & Papataxiarchis 1991,
Loizos 1994, Kantsa 2000).
Δίλαη ζεσξεηηθά θνηλφο ηφπνο φηη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία, κε ηελ νπνία
έξρνληαη αληηκέησπα άηνκα κε κε θαλνληζηηθή ζεμνπαιηθφηεηα απνηειεί ε
δηαρείξηζε θαη ε ελδερφκελε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ επηζπκηψλ θαη
πξαθηηθψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε θαη νη
ζπλαηζζεκαηηθέο επελδχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ επηβξαδχλνπλ ηελ απφθαζε ηεο
γλσζηνπνίεζεο ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ζηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο, θαζψο ην «coming
out»5 κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο ζρέζεηο καδί ηνπο (Valentine θ.ά., 2003).
Σν δήηεκα ηεο πιηθήο εμάξηεζεο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο εληφο ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο. Οη Έιιελεο γνλείο ζπλήζσο θέξνπλ σο εζηθή ππνρξέσζε λα πξνζπαζνχλ
ζθιεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιηθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηνπο (ζπρλά παξέρνληάο ηνπο έλα ζπίηη
ή/θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ), κε ζπλέπεηα ηα παηδηά κε ηε ζεηξά ηνπο λα ρξεψλνληαη
5

Με ηνλ φξν «coming out [of the closet]» (έμνδνο απφ ηελ ληνπιάπα) ελλνείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
γλσζηνπνίεζεο ηεο νκνεξσηηθήο επηζπκίαο.
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ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα παληξεπηνχλ θαη λα γελλήζνπλ παηδηά. ηελ πεξίπησζε ησλ
γπλαηθψλ κε κε θαλνληζηηθέο εξσηηθέο επηινγέο, απηή ε πιηθή παξνρή
ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο σο κέζν ξεηνχ ή ππφξξεηνπ εθβηαζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή
ζηήξημε παξέρεηαη απφ ηνπο γνλείο ππφ ηελ πξνυπφζεζε νη θφξεο λα είλαη «θαιά
θνξίηζηα», δειαδή λα θξνληίδνπλ θαη λα ππαθνχλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα βξνπλ έλα
θαιφ άληξα λα απνθαηαζηαζνχλ (Apostolidou 2010, ζζ.171-172, Kantsa 2000).
Δπνκέλσο, αλαδεηθλχεηαη φηη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο έλαο
κεραληζκφο ειέγρνπ θαη εμνπζίαο, ν νπνίνο ζέηεη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ηφζν ηα
ρξήκαηα θαη ηελ αγάπε, φζν θαη ηελ ίδηα ηε ζπλζήθε νινθιήξσζεο θαη
απηνπξαγκάησζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη νη νκνεξσηηθέο θφξεο ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα
επηθπιαθηηθέο λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο ηηο ζεμνπαιηθέο επηινγέο
ηνπο (Kantsa, 2000), πηνζεηψληαο κία «δηπιή δσή». Με ηε θξάζε απηή πεξηγξάθεηαη
ε ζπλζήθε θαηά ηελ νπνία νη νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά ηηο θφξεο ηνπο, ηειψληαο ελ αγλνία ησλ ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ
ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θφξεο κε ιεζβηαθέο πξαθηηθέο είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγνχλ θαη λα αθνινπζνχλ (ζρεηηθά) απηφλνκεο θνηλσληθέο θαη ζεμνπαιηθέο
δσέο κε φπνηα επηζπκνχλ6.
Ο θαζεισηηθφο ηίηινο ηεο δηαηξηβήο ηεο Καληζά (2000), «Κφξεο πνπ δελ
κηιάλε, κεηέξεο πνπ δελ αθνχλε» ηνλίδεη ηελ ακνηβαία ζησπή πνπ θπξηαξρεί αλάκεζα
ζηα (ζειπθά) κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε γπλαηθεία νκνθπινθηιία ζηελ Διιάδα.
χκθσλα κε ηελ Καληζά, απηή ε ζησπή κπνξεί λα απνδνζεί ελ κέξεη ζηελ απνπζία
θνηλνηήησλ θαη νκάδσλ ππνζηήξημεο, ζηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Kantsa, 2000, ζ. 232).
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη «αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη ζησπή, αθφκα θαη φηαλ νη θφξεο
επηρεηξνχλ

λα

αξζξψζνπλ

ιφγνπο

ζρεηηθά

κε

ηε

ζεμνπαιηθφηεηά

ηνπο

(απνζπλδεδεκέλνπο απφ ηνλ εηεξνθπιφθηιν γάκν θαη ηε κεηξφηεηα), αθφκα θαη φηαλ
6

Αλαθέξνληαο ην παξαπάλσ δε ζα ήζεια λα ππνηηκήζσ ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ζηελφ έιεγρν πνπ
αζθείηαη ζην πιαίζην ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ θαη ηα βαζηά ξηδσκέλα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη
ελνρήο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δηαηεξνχληαη γηα πνιιά ρξφληα, αθφκα θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ελήιηθεο
δσήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ. Σν επηρείξεκα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ
αλαδεηθλχεη φηη ε ζησπή κπνξεί λα απνηειεί κία νξζνινγηθή επηινγή γηα νκνεξσηηθά άηνκα,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.
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πξνζπαζνχλ λα κνηξαζηνχλ λέεο ηζηνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιιεο γπλαίθεο, γηα
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, νη κεηέξεο ζπρλά δηαπξαγκαηεχνληαη
απηή ηε ζπλζήθε γλσζηνπνίεζεο κε αδηαθνξία», αθπξψλνληαο ηεο, ππφ κία έλλνηα.
(Kantsa, 2000, ζ. 200).
Παξφηη ην παξφλ ππνθεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηηο ζρέζεηο νκνεξσηηθψλ
γπλαηθψλ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πεξηζηξέθεηαη
θπξίσο γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο ζρέζεο αλάκεζα
ζηηο κεηέξεο θαη ζε νκνεξσηηθνχο γηνχο ή νκνεξσηηθέο θφξεο αληιείηαη απφ ηε δηεζλή
θαη ηελ εγρψξηα βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γθέη θαη ιεζβίεο πξνηηκνχλ θαη
επηιέγνπλ λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θπξίσο κε ηηο
κεηέξεο ηνπο (Yannakopoulos 1995, Savin-Williams, 1998, Kantsa, 2000, D‘Augelli,
2001, Valentine θ.ά., 2003, Apostolidou 2010, Φφρηνο, 2015). ην ζεκείν απηφ, ηα
θνηλσληθά θχια ησλ γνλέσλ θαη νη θπξίαξρεο έκθπιεο επηηαγέο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ,
ξπζκίδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζρέζεηο ησλ νκνεξσηηθψλ αηφκσλ κε ηνπο ζεκαληηθνχο
Άιινπο. Ζ κεηέξα, ιφγσ ησλ βαζηά ξηδσκέλσλ πνιηηηζκηθψλ ελλνηνινγήζεσλ πνπ
απνδίδνπλ ζηηο γπλαίθεο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο
(Weston, 1991, ζ. 53), απνηειεί παξαδνζηαθά ην κφλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζην
νπνίν κηα θφξε ή έλαο γηνο ζα εθκπζηεξεπηεί δεηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο
ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ/ηεο (Apostolidou, 2010, ζ. 181)7.
ε αληίζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ, νη κεηέξεο δελ
αληηδξνχλ πάληα ζεηηθά ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Χο νη πξσηαξρηθέο θξνληίζηξηεο ησλ παηδηψλ, νη κεηέξεο κπνξεί λα εξκελεχζνπλ ηελ
νκνεξσηηθφηεηα ηεο θφξεο ηνπο σο έλδεημε ηεο πξνζσπηθήο απνηπρίαο ηνπο σο
γνλείο. Δπηπξφζζεηα, ζπρλά θνβνχληαη φηη ηα παηδηά ηνπο ζα ππφθεηληαη ζε
δηαθξίζεηο, απνζηεξνχκελα ηεο δπλαηφηεηαο λα αλαπηχμνπλ ζηαζεξέο ζρέζεηο θαη λα
7

Οη έκθπινη ξφινη ησλ γνληψλ πνιχ ζπρλά εληνπίδνληαη θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ αδεξθψλ ζρεηηθά κε
πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κε εηεξνθαλνληθή ζεμνπαιηθφηεηα. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη
ζρεδφλ αδηαλφεην γηα ιεζβίεο θαη γθέη άλδξεο λα εθκπζηεξεπηνχλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ζηνπο
αδεξθνχο ηνπο, ηδηαίηεξα εάλ απηνί θαηάγνληαη απφ επαξρηαθέο πεξηνρέο, φπνπ ε ηηκή ηεο νηθνγέλεηαο
δηαθπβεχεηαη πεξηζζφηεξν απ‘ φηη ζηηο ζρεηηθά νπδέηεξεο νηθνγέλεηεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ
(Apostolidou, 2010). ε απηφ ην πιαίζην, νη αδεξθέο αλαγλσξίδνληαη ζπρλά σο πεξηζζφηεξν πξφζπκεο
λα αθνχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νκνεξσηηθφηεηα ησλ αδεξθψλ
ηνπο (Savin-Williams 1998, Morrow 2004, Apostolidou, 2010).
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δεκηνπξγήζνπλ «επηπρηζκέλεο» (εηεξνθαλνληθέο) δσέο. πλεπψο, νη αξλεηηθέο
αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε κία πιεζψξα νκνθνβηθψλ
θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα λα «δαηκνλνπνηήζνπλ»
ηηο ζεμνπαιηθέο κεηνλφηεηεο θαη λα ζέζνπλ ηα φξηα κεηαμχ ηεο λφξκαο θαη ηνπ Άιινπ
(Valentine θ.ά., 2003, ζ.488)8.
Σν γεγνλφο φηη ε ζρέζε κεηαμχ νκνεξσηηθψλ αηφκσλ θαη εηεξνεξσηηθψλ
αδεξθψλ απνηειεί έλα αλεπαξθψο αλεπηπγκέλν, αλ φρη παξακειεκέλν εξεπλεηηθά
ζέκα, είλαη αμηνζεκείσην. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο ζπρλά ππνηηκνχλ ηε ζεκαζία ηνπ
αδεξθηθνχ δεζκνχ γηα ηα ΛΟΑΣΚ άηνκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή είρε ελ πνιινίο
αγλνεζεί εξεπλεηηθά έσο πξφηηλνο, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο ηεο ππξεληθήο
νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζεκειηψδνπο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ,
θαζψο επίζεο θαη ηεο κε πιηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ αδεξθψλ. Ζ πεξηνξηζκέλε
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε απνδνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ αδεξθψλ
εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, ε
απνδνρή πξνο ηηο νκνεξσηηθέο αδεξθέο απνδεηθλχεηαη αηζζεηά κηθξφηεξε απφ ηελ
απνδνρή πνπ ιακβάλνπλ νκνεξσηηθνί αδεξθνί (Schooler & Tolman, 2006, Toomey
& Richardson, 2009). Γεδνκέλνπ φηη ηα παξαπάλσ επξήκαηα δελ αηηηνινγνχληαη
επαξθψο, κπνξεί ελδερνκέλσο λα δηαηππσζεί κία ππφζεζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη
ηα αδέξθηα δελ θαηαλννχλ θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ «παξαβαηηθή ζεμνπαιηθφηεηα»
ησλ (ζειπθψλ) αδεξθψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ηεο
γπλαηθείαο νκνεξσηηθφηεηαο απφ ηα αδέξθηα κπνξεί λα θαηαζθεπάδεηαη ζε έλα
πιαίζην άξλεζεο αλαγλψξηζεο φηη νη αδεξθέο ηνπο, φρη κφλν έρνπλ ζεμνπαιηθέο
πξαθηηθέο, αιιά φηη απηέο είλαη κάιηζηα νκνεξσηηθέο. Ζ απνπζία θνηλσληθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε επαθφινπζε αδηαλνεηφηεηα ηεο ιεζβηαθφηεηαο είλαη πηζαλφλ
λα δπζθνιεχνπλ

αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δσέο ησλ νκνεξσηηθψλ γπλαηθψλ.

Αλεμαξηήησο ησλ ιφγσλ πνπ παξάγνπλ απηή ηε ζπλζήθε, ε νηθνγέλεηα θαηαγσγήο
παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο σο έλαο ερζξηθφο ηφπνο γηα ηηο γπλαίθεο κε
νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο θαη νη πηζαλφηεηεο απφθηεζεο ζπκκάρσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο.
8

Γελ απνηειεί ζπάληα ζπλζήθε ΛΟΑΣΚΗ άηνκα λα πθίζηαληαη νκνθνβηθφ εθθνβηζκφ, ιεθηηθέο
πξνζβνιέο θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Έλα ζχλεζεο απνηέιεζκα ζε
απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη ε αζηεγία. Πνιιέο ιεζβίεο, γθέη θαη ακθηθπιφθηινη/εο λένη θαη λέεο, νη
νπνίνη/εο δνπλ ζηνπο δξφκνπο, έρνπλ εθδησρζεί απφ ηα νηθνγελεηαθά ηνπο ζπίηηα, ή απνθάζηζαλ λα
θχγνπλ θαηφπηλ νκνθνβηθήο παξελφριεζεο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (ελδεηθηηθά βι. Rivers &
D‘Augelli, 2001, Dunne θ.ά., 2002, Oakley & Bletsas, 2017, Shelton, 2017, Tierney, 2017).
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ιεζβίεο θαη γθέη ζπρλά επηιέγνπλ λα θχγνπλ απφ ηελ
θνηλή νηθνγελεηαθή ζηέγε, θαζψο θαη απφ ηηο πφιεηο θαηαγσγήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ θξηηηθή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο, αλαδεηψληαο θνηλφηεηεο θαη πιαίζηα αλήθεηλ ζε άιινπο ηφπνπο (Bell, &
Valentine, 1995, Waitt, & Johnston, 2013). Σν «θαηλνχξην ζπίηη» πνπ θηηάρλνπλ
πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηα νκνεξσηηθά άηνκα λα εθθξάζνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά
ηνπο καθξηά απφ ηελ επηηήξεζε ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο (Johnston & Valentine,
1995, Rowntree & Zufferey, 2017). Μέζα ζηα «θαηλνχξηα ζπίηηα» δεκηνπξγνχληαη
θαη αλαδχνληαη λέεο ηζηνξίεο γηα κε εηεξνθπιφθηιεο ζρέζεηο, ζρέζεηο κπρηφηεηαο
(intimacies) θαη επηιεγκέλεο νηθνγέλεηεο (Weston, 1991, Weeks θ.ά., 1996·2001).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέζσ ησλ ειάρηζησλ εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη φηη νη αληηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
πξνο ηηο νκνεξσηηθέο ζπγγελείο ηνπο είλαη θπξίσο αξλεηηθέο. Σα επξήκαηα απηά
κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε πξφζθαησλ εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ γηα ηε
γπλαίθεηα νκνεξσηηθφηεηα θαη ηελ πξαγκάηεπζή ηεο ζηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο,
θαζψο θαη ηεο ηδηαίηεξεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα. ε
δηεζλέο επίπεδν ππάξρνπλ επξήκαηα κειεηψλ γηα ππνζηεξηθηηθέο νηθνγέλεηεο γθέη θαη
ιεζβηψλ (Gorman - Murray, 2008, Lee & Lee, 2006). Οη ζεηηθέο αληηδξάζεηο εθ
κέξνπο

ηεο

νηθνγέλεηαο

απνηεινχλ

ζεκαληηθέο

ξσγκέο

ζην

πιαίζην

ηεο

εηεξνθαλνληθφηεηαο, θαζψο κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ παξαδνζηαθά εηεξνθαλνληθφ θαη
εηεξνθαλνληζηηθφ ηφπν ηεο νηθνγέλεηαο ζε έλα ρψξν φπνπ εηεξνθπιφθηιεο
ηαπηφηεηεο δεκηνπξγνχλ ρψξν γηα ηηο κε εηεξνθπιφθηιεο.
Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε πηζαλή ακθηζβήηεζε ησλ ζρέζεσλ ζπγγέλεηαο
ηνπ αηφκνπ ππφ ην θσο πξνβιεκαηηθψλ δηαρεηξίζεσλ ηεο νκνθπινθηιίαο ηνπο/ηεο
ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ «coming out»
ζηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, ιεζβίεο θαη γθέη έρνπλ ηελ επθαηξία λα ακθηζβεηήζνπλ
ηε θπζηθφηεηα θαη ηε κνληκφηεηα ησλ ζρέζεσλ εμ αίκαηνο θαη λα «μεθαζαξίζνπλ» ηηο
ζπγγεληθέο ζρέζεηο ηνπο. Ζ πνιχ ζπρλή απφξξηςε απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ πξνο
ηηο θφξεο θαη ηνπο γηνπο ηνπο κε εθθξάζεηο φπσο «δελ είζαη πηα ε θφξε κνπ/ν γηνο
κνπ», ή αληίζεηα ε απνδνρή ηνπο «παξακέλεηο ε θφξε κνπ/ ν γηνο κνπ» θαηαδεηθλχεη
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φηη νη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο δηαησλίδνληαη επηιεθηηθά θαη δελ είλαη θπζηθά δνζκέλεο
(Weston, 1991).
1.3 Δληόο / Δθηόο ησλ Δξγαζηαθώλ Πιαηζίσλ
Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο νκνεξσηηθήο επηζπκίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απνηειεί,
επίζεο, κηα ζεκαληηθή πξαθηηθή γηα ην νκνεξσηηθφ άηνκν. Παξά ηελ αλαπηπζζφκελε
ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ην θχιν θαη ηελ εξγαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα,
νη εκπεηξίεο νκνεξσηηθψλ γπλαηθψλ ζηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ηνπο παξακέλνπλ
παληειψο αλεξεχλεηεο, θαζψο γπλαίθεο κε νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο ζπλερίδνπλ λα
απνηεινχλ κία αφξαηε θαη αδηαλφεηε θνηλσληθή νκάδα. Παξφια απηά, αληιψληαο
απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ παξακέλεη
βαζηά εηεξνζεμηζηηθφ θαη νκνθνβηθφ θαη νη νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο θαη επηζπκίεο
παξακέλνπλ δχζθνια αλεθηέο θαη απνδεθηέο ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ησλ αηφκσλ
(Colgan θ.ά., 2008).
Όπσο παξαηεξείηαη κέζα απφ δηεζλείο έξεπλεο, δεδνκέλεο ηεο θαηίζρπζεο ηνπ
εηεξνθαλνληζηηθνχ πξνηχπνπ (πνπ επηδνθηκάδεη ηηο εηεξνζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη
επηθξίλεη/πεξηζσξηνπνηεί ηηο νκνζεμνπαιηθέο), έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθψλ κε
νκνεξσηηθέο ζρέζεηο απνθεχγεη λα γλσζηνπνηήζεη ζε ζπλαδέιθνπο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ νκνεξσηηθφηεηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ ζηηγκαηηζκφ
(Clair θ.ά., 2005). Αλ θαη ππάξρνπλ λφκνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο γθέη θαη ηηο
ιεζβίεο εξγαδφκελνπο/εο δηεζλψο9, δηαθξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα
ηνπ/ηεο εξγαδνκέλνπ/εο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,
κεηέξρνληαη σζηφζν πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο ηεο ιεγφκελεο «έκκεζεο δηάθξηζεο». Οη
ζπλέπεηεο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ
απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηελ πεξηνξηζκέλε εξγαζηαθή αλέιημε, ηελ απνκφλσζε
θαζψο θαη ηε δπζθνιία αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ
απηέο ηηο δηαθξίζεηο, πνιινί/εο εξγαδφκελνη/εο ησλ νπνίσλ νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο
είλαη ζηηγκαηηζκέλεο, απνθεχγνπλ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο

9

ε εζληθφ επίπεδν, ελδεηθηηθά, ππάξρνπλ ελ ηζρχ νη Ν. 4285/2014 θαη Ν. 4443/2016 «πεξί εθαξκνγήο
ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο».
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πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο θαη απνζησπνχλ ηηο νκνεξσηηθέο επηινγέο
ηνπο (Clair θ.ά., 2005, ζζ. 79-80)10.
Χζηφζν, εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηεζλψλ κειεηψλ (Seidman, 2002)
ππνζηεξίδνπλ φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 ε γλσζηνπνίεζε ηεο νκνεξσηηθήο
επηζπκίαο θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη εθηθηή ζε ρψξνπο εξγαζίαο θηιηθνχο πξνο ηνπο/ηηο
νκνεξσηηθνχο/εο άλδξεο/γπλαίθεο (gay friendly)11. Ζ γλσζηνπνίεζε ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα είδνο απειεπζέξσζεο θαη αλαθνχθηζεο γηα ην
ππνθείκελν, θαζψο ην απαιιάζζεη απφ ηελ αλάγθε λα επελδχεη ρξφλν θαη ελέξγεηα
ζηελ θάιπςε ηεο «δηαθνξεηηθφηεηάο» ηνπ. Δληνχηνηο, ηα άηνκα δηαπξαγκαηεχνληαη
απηή ηε δηαδηθαζία κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Άιινηε ε γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα
ιάβεη ρψξα ζην μεθίλεκα ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ή λα πξνθχςεη σο
απνηέιεζκα κεηά απφ πξνζεθηηθέο αμηνινγήζεηο ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην.
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα απνηειεί κία ζηαδηαθή απφθαζε, ε νπνία εμαξηάηαη θαη
εληζρχεηαη απφ ηηο ζρέζεηο νηθεηφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ εηεξνεξσηηθψλ
θαη κε εηεξνεξσηηθψλ ζπλαδέιθσλ (Colgan θ.ά., 2008, ζ. 42).
Δπηπιένλ, εληφο εηεξνθαλνληθψλ εξγαζηαθψλ πιαηζίσλ, αλνηρηά νκνεξσηηθά
άηνκα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «εθπξφζσπνη ηεο
θαηεγνξίαο ηνπο». Με άιια ιφγηα, νκνεξσηηθά άηνκα θαινχληαη ζπρλά λα
απαληήζνπλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία
εληάζζνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηη ζεκαίλεη λα είλαη θάπνηνο «ιεζβία/γθέη»
(Griffith & Hebl, 2002). Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη αξθεηά άηνκα πνπ έρνπλ
επηιέμεη λα κνηξαζηνχλ ηηο νκνεξσηηθέο ηζηνξίεο ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
ηνπο, θαηαβάιινπλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία ηνπο
10

Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, πσο δελ ππνζηεξίδεηαη φηη ην ππνθείκελν ππνρξενχηαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη «coming out» ζηελ εξγαζία ηνπ. Σν δήηεκα ηεο γλσζηνπνίεζεο ή φρη ησλ
νκνεξσηηθψλ πξαθηηθψλ ζην εξγαζηαθφ πιαίζην απνηειεί κία επηινγή, ε νπνία εμαξηάηαη απφ
πνηθίινπο παξάγνληεο. Δλψ ζεσξεηηθνί (θαη θάπνηεο γθέη θνηλφηεηεο) θάπνηεο θνξέο έκκεζα ή άκεζα
ππνζηεξίδνπλ ζεξκά ην λα είλαη θάπνηνο/α «out» ζηελ εξγαζία ηνπ (ελδεηθηηθά βι. Creed & Sculli,
2000), ε πηζαλφηεηα αληηκεηψπηζεο δηαθξίζεσλ θαη ζηηγκαηηζκνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα
λα κνηξαζηεί ην άηνκν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Clair,
2005).
11

Μνινλφηη νη έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθέο λφξκεο ηνπ εθάζηνηε επαγγέικαηνο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηε γλσζηνπνίεζε (ή ηε κε γλσζηνπνίεζε) ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ηνπ/ηεο
εξγαδφκελνπ/εο, ν φξνο «gay friendly» ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαζψο ελδερνκέλσο
κπνξεί λα εληζρχζεη ην (απινπζηεπηηθφ) δηπνιηθφ ζρήκα «εηεξνθπιφθηινο versus νκνθπιφθηινο»
(Williams θ.ά. 2009).
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πξνθεηκέλνπ λα επηηεινχλ «παξαδεηγκαηηθέο» πξαθηηθέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,
ππνζηεξίδνπλ ηελ «θαηεγνξία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ», αθφκα θη αλ δελ
πξνζδηνξίδνληαη κε απηή θαζεκεξηλά ζηηο πξνζσπηθέο δσέο ηνπο θαη δηαζθαιίδνπλ
φηη δε ζα ιάβνπλ αξλεηηθά ζρφιηα (Taylor, 2000).
2. Θεσξεηηθό – Δλλνηνινγηθό Πιαίζην
2.1 Η Απνζύλδεζε ηεο Σεμνπαιηθόηεηαο από ηελ Ταπηόηεηα
Κχξηνο ζεσξεηηθφο ζχκκαρνο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζνλ ε
απνζηψπεζε θαη ε ανξαηφηεηα ηεο ιεζβηαθφηεηαο κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ σο
ηαθηηθέο πνπ επηιέγνληαη απφ ηα νκνεξσηηθά ππνθείκελα απνηέιεζαλ νη ζεσξίεο πνπ
απνζπλδένπλ ηηο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ.
Δθθηλψληαο απφ απηφ πνπ ν Plummer ππνζηεξίδεη, «πσο είλαη ζεσξεηηθά αθειέο θαη
πνιηηηθά ζπληεξεηηθφ ην λα αληηκεησπίδεη θαλείο ηελ νκνζεμνπαιηθφηεηα ζαλ κηα
απιή θαηεγνξία» (1992, ζ. 12), ζα επηρεηξήζσ λα ππνζηεξίμσ ζην παξφλ
ππνθεθάιαην πσο ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία πξάγκαηη απνηέιεζε ζεκαληηθφ
κέζν ησλ πνιηηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ12,
παχεη λα απνηειεί πιένλ απνθιεηζηηθφ ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ εξγαιείν, θαζψο θαη
πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ θαη θνηλνηήησλ (Apostolidou, 2012).
Αληηζέησο,

άηνκα, θνηλφηεηεο, θαη νκάδεο φπσο ε παξέα (Κirtsoglou, 2004)

πξνηηκνχλ θαη ελζηεξλίδνληαη κηα ζηξαηεγηθή κε-ηαπηφηεηαο, ε νπνία ηνπο πξνζδίδεη
ηφπνπο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο. Απηή ε πξαθηηθή ελδερνκέλσο λα εληζρχεη ην
κνληέιν ηεο θνηλσληθήο ανξαηφηεηαο ηεο ιεζβηαθφηεηαο, σζηφζν δελ είλαη έμσζελ
επηβεβιεκέλε, αιιά αληίζεηα επηιεγκέλε απφ ηα ππνθείκελα, θαζψο επίζεο
ζπκπεξηιακβάλεη πξφζσπα πνπ δε δηεθδηθνχλ κηα δηαθξηηή ιεζβηαθή ηαπηφηεηα θαη
δελ απνθιείεη ηηο δπλαηφηεηεο θαηάιεςεο ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ.
12

Αλακθίβνια, νη πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε αηηνχκελε νξαηφηεηα/αλαγλψξηζε ησλ ππνθεηκέλσλ
πνπ ηηο έθεξαλ έρνπλ απνηειέζεη πνιηηηθά θαη ελλνηνινγηθά εξγαιεία γηα (ζεμνπαιηθέο) κεηνλφηεηεο
γηα δεθαεηίεο. Δπηπξφζζεηα, δηα κέζνπ ησλ (νξαηψλ) ηαπηνηήησλ θαη επηηειέζεσλ ηνπο, γθέη θαη
ιεζβίεο
θαηάθεξαλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο ξσγκέο ζηελ (ιεπθή, κεζναζηηθή)
εηεξνθαλνληθφηεηα (Sedgwick, 1990). Σν παξφλ ππνθεθάιαην, ινηπφλ, δελ επηζπκεί νχηε λα
ππνηηκήζεη νχηε λα απαξλεζεί ηελ πξνθαλή ρξεζηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηαπηφηεηαο σο νξγαλσηηθφ
θαη πνιηηηθφ εξγαιείν. Δπηδηψθεη σζηφζν λα ακθηζβεηήζεη ηελ νηθνπκεληθή θαη αλαγθαία εθαξκνγή
ηνπο θαζψο θαη λα εμεηάζεη ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα πεξηνξίδνπλ ηελ εκπξφζεηε δξάζε ησλ
ππνθεηκέλσλ (agency).
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Αληιψληαο απφ θνπθσηθέο (Foucault, 1980) θαη ληεξηληηαλέο (Derrida, 1982)
θξηηηθέο αλαθνξηθά κε ηελ αδηάξξεθηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε νκνθπιφθηιεο
πξαθηηθέο θαη ζηελ νκνθπιφθηιε ηαπηφηεηα, ακθηζβεηψ ηελ επξεία ζπκαηνπνηεηηθή
αλάγλσζε (απφ ζεσξεηηθνχο θαη αθηηβηζηηθέο θνηλφηεηεο) ηεο κε πηνζέηεζεο ηεο
νκνθπινθηιηθήο ηαπηφηεηαο σο κίαο θαηαθαλνχο έλδεημεο «εζσηεξηθεπκέλεο
νκνθνβίαο» θαη ζπιινγηθήο θαηαπίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Αληίζεηα, ππνζηεξίδσ φηη
ε νηθεηνπνίεζε ηεο νκνθπιφθηιεο ηαπηφηεηαο, ελδερνκέλσο απνηειεί κηα πξνέθηαζε
ηνπ νκνθνβηθνχ Λφγνπ. Γεδνκέλνπ φηη νη ηαπηφηεηεο είλαη πάληνηε εγγεγξακκέλεο
εληφο ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ θαη ε εηεξνθπινθηιία εθιακβάλεηαη σο «δεδνκέλε» θαη
«θπζηθή», ε πηνζέηεζε κηαο νκνθπινθηιηθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί θάιιηζηα λα
εμππεξεηεί ηελ ελίζρπζε ηεο εηεξνθπινθηιίαο. Ζ ηαπηφηεηα θαη ε επαθφινπζή
νξαηφηεηα ηεο, κπνξεί επνκέλσο λα νδεγεί ζε έλαλ «δηα ηνπ Λφγνπ κεγαιχηεξν
έιεγρν πάλσ ζηε ζεμνπαιηθφηεηα» (Foucault, 1980) θαη αληίζηνηρα ε απνπνίεζε
(νπνηαζδήπνηε) ηαπηφηεηαο λα απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθφηεξν ρψξν αληίζηαζεο
γηα ηα ππνθείκελα.
Δπηπιένλ, νη εηεξνγελείο γθέη θαη ιεζβηαθέο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο είλαη
αδχλαηνλ λα ρσξέζνπλ εληφο ελφο εληαίνπ εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο «νκνθπιφθηινο/ε
versus εηεξνθπιφθηινο/ε»13. Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζην φηη νη εκπεηξίεο εαπηνχ
είλαη αλακθηζβήηεηα ξεπζηέο θαη αζηαζείο θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη
λα νξηνζεηεζνχλ κε κηα κφλν (νξαηή) ηαπηφηεηα, αιιά θαη ζην φηη νη «κεηνλνηηθέο
ηαπηφηεηεο» κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έδαθνο γηα αθφκε πεξηζζφηεξε θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή θαηαπίεζε εληφο ησλ εηεξνθαλνληθψλ θνηλσληψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο
ηεο ηαπηφηεηαο αθελφο κπνξεί λα είλαη ελδπλακσηηθέο θαη απειεπζεξσηηθέο, φπσο
έρεη θαηαδείμεη ε ηζηνξία ηνπ ΛΟΑΣΚ θηλήκαηνο, αθεηέξνπ σζηφζν κπνξεί λα είλαη
ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθέο θαη θαηαπηεζηηθέο γηα ηα ππνθείκελα πνπ ηηο θέξνπλ.

13

Οη δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ ηαπηνηήησλ είλαη πνιχ πην ζχλζεηεο απφ κηα απινπζηεπηηθή
επζχγξακκε εμίζσζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη «νη πξαθηηθέο θηηάρλνπλ ηαπηφηεηεο». Πιήζνο γπλαηθψλ, γηα
παξάδεηγκα, νηθνδφκεζαλ ιεζβηαθή ηαπηφηεηα, ηεο νπνίαο φκσο ν ραξαθηήξαο δελ νξηδφηαλ απφ
ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ θείκελν απηήο ηεο ζπιινγηζηηθήο είλαη ην άξζξν ηεο
Adrienne Rich «Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence» (1980). ην θείκελν απηφ ε Rich
ππνζηεξίδεη πσο ε ιεζβηαθή ηαπηφηεηα δε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε
γπλαηθψλ, αιιά κε άιιεο κνξθέο νηθεηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή
αιιεινυπνζηήξημή ηνπο απέλαληη ζηελ παηξηαξρία.
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πλεπψο, ηφζν ε κνλνιηζηθή ελλνηνιφγεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο
νξαηφηεηαο, σο αδηαπξαγκάηεπηνη πνιηηηθνί ζηφρνη ησλ «ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ»,
φζν θαη ηεο «κε ηαπηφηεηαο» θαη ηεο ανξαηφηεηαο, σο ελδείμεηο ζπκαηνπνηεηηθψλ
ζπλζεθψλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ακθηζβεηεζεί, θαζψο κηα ηέηνηα ελλνηνιφγεζε
ππνηηκά, απνθιείεη θαη δηαγξάθεη ελδερφκελεο ελαιιαθηηθέο κε εηεξνζεμνπαιηθέο
ζέζεηο θαη εκπεηξίεο εαπηνχ. Δίλαη αλαγθαίν λα γίλεη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή ε
πνιιαπιφηεηα ησλ πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέγνπλ ηα (νκνεξσηηθά)
ππνθείκελα πξνθεηκέλνπ λα «επηβηψζνπλ» εληφο νκνθνβηθψλ θνηλσληψλ, αλεμάξηεηα
απφ ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπο θαη ηε λνεκαηνδφηεζε απηψλ σο
θαηαπηεζηηθέο ή απειεπζεξσηηθέο εθ κέξνπο «καο». Ζ νπηηθή απηή είλαη ζε ζέζε λα
καο νδεγήζεη απφ κηα ζηαηηθή δηεξεχλεζε, απφ κηα «θαηαθαηηθή ζθέςε» (Varikas,
1993) ζε κηα δπλακηθή θαη ελ ηέιεη, πνιηηηθή αλάιπζε, ε νπνία δε ζα εκπλέεηαη
απιψο απφ ηελ αλνρή ηεο δηαθνξάο αιιά θαη απφ ηελ αλαδήηεζε πνιηηηθψλ
νπηνπηθψλ πξννπηηθψλ14.

14

Υξεζηκνπνηψ εδψ ηελ έλλνηα ηεο νπηνπίαο φπσο ηελ νξίδεη ε Διέλε Βαξίθα ζην πνιχ ζεκαληηθφ
άξζξν ηεο «Φεκηληζκφο, λεσηεξηθφηεηα, κεηακνληεξληζκφο», χκθσλα κε ηε Βαξίθα (2005: 409) ε
νπηνπία δελ απνηειεί αλνξζνινγηθή θπγή απφ ην παξφλ. πιιακβάλεη θαη αλαιχεη ην ππάξρνλ
ηνπνζεηεκέλε ζην κεζνδηάζηεκα εθείλν αλάκεζα ζε φ, ηη δελ είλαη πιένλ αλεθηφ θαη ζε απηφ πνπ δελ
ππάξρεη αθφκα παξά σο πξνζδνθία. Καη αλ ε νπηνπία ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ
παξφληνο πνπ απνθαιχπηνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο αιιαγήο, δελ εμαληιείηαη ζε απηά.
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2.2 Η (Α)νξαηόηεηα15 σο (κε) αλαγλώξηζε;
Αληιψληαο απφ ηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν
ππνθεθάιαην αλαθνξηθά κε ηε ζεσξεηηθή θαη πνιηηηθή έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο
επαθφινπζεο νξαηφηεηαο πνπ θέξλεη ζην δεκφζην πεδίν, θξίλεηαη ζεκαληηθή ζε απηφ
ην ζεκείν ε αλάπηπμε κηαο ζχληνκεο ζπδήηεζεο πνπ ζα αλαζηνραζηεί ηε ζηελή
ζχλδεζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ αηηήκαηνο γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε. Δίλαη
ζεσξεηηθά γλσζηφ πσο ε νξαηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξεηηθή θαη πνιηηηθή έλλνηα
ηεο αλαγλψξηζεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηγκαηηζκέλεο νκάδεο θαη ηαπηφηεηεο,
φπσο απηέο ησλ ΛΟΑΣΚ πιεζπζκψλ. Σν ιεζβηαθφ θαη γθέη θίλεκα πνπ αλαπηχρζεθε
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 σο απάληεζε ζηελ επψδπλε «ζησπή, ανξαηφηεηα θαη
πεξηζσξηνπνίεζε» ησλ ΛΟΑΣΚ αηφκσλ, πιαηζίσζε ηελ πνιηηηθή ηνπ αηδέληα
βαζηζκέλν θπξίσο ζηηο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο νξαηφηεηαο (D‘ Emilio,
1983). πλαθφινπζα, ζεσξεηηθνί θαη αθηηβηζηέο/ζηξηεο εμηδαλίθεπζαλ ηελ νξαηφηεηα
ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ, ζεσξψληαο ηελ σο ηε κνλαδηθή λνκηκνπνηεκέλε δηεθδηθεηηθή
πνιηηηθή πξάμε, σο ηνλ απνθιεηζηηθφ δξφκν πξνο ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε.
Χζηφζν, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη νη νξαηέο ζεμνπαιηθέο
εηεξφηεηεο εληφο εηεξνθαλνληθψλ θνηλσληψλ πθίζηαληαη (αθφκα πεξηζζφηεξε)
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηαπίεζε, θαζψο επίζεο φηη ζηεξνχληαη θνηλσληθήο
αλαγλψξηζεο. Δπνκέλσο, ην πξφηαγκα γηα νξαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη γξακκηθά θαη
επζέσο κε ην αίηεκα γηα αλαγλψξηζε ρξεηάδεηαη λα πξνβιεκαηνπνηεζεί. Οη
θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξαγάγνπλ νξαηφηεηα κπνξνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή λα
παξάγνπλ θαη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο. Χο εθ
ηνχηνπ, άηνκα κε ζηηγκαηηζκέλεο ηαπηφηεηεο είλαη πηζαλφλ νξζνινγηθά λα επηιέμνπλ
λα κελ νηθεηνπνηνχληαη δεκφζηα θαη νξαηά ηαπηφηεηεο εηεξφηεηαο, ρσξίο απηφ φκσο
λα ζπλεπάγεηαη φηη παξαηηνχληαη θη απφ ηελ αμίσζε θαη ην αίηεκα γηα αλαγλψξηζε.

15

ην παξφλ ππνθεθάιαην, πηνζεηείηαη ε ελλνηνιφγεζε ηεο ανξαηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνλ
Honneth (2001). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Honneth, ε γλσζηαθή ηαπηνπνίεζε/αλαγλψξηζε ηνπ αηφκνπ σο
απνηέιεζκα ηεο νξαηφηεηαο ηνπ, δε ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ
(Honneth, 2001, ζ. 116). Σν θαηά πφζνλ ππνθείκελα ζεσξνχληαη άμηα αγάπεο, ζεβαζκνχ θαη
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο απνηειεί κηα πνιχ πεξηζζφηεξν ζχλζεηε δηαδηθαζία.
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ζρέζε κεηαμχ ηεο (κε)
αλαγλψξηζεο θαη ηεο (α)νξαηφηεηαο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιπζεί πην δηεμνδηθά
ε ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο (Honneth, 1992, Taylor, 1994, Fraser, 1996).
Παξά ηηο φπνηεο αληηπαξαζέζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηε ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο
αλαγλψξηζεο, φινη/φιεο νη ζεσξεηηθνί ηεο ζπκθσλνχλ ζε έλα θαίξην ζεκείν: ε
αλαγλψξηζε, δελ είλαη κφλν έλα κέζν γηα λα αμηνινγνχκε θαη λα ζεβφκαζηε ηνπο
άιινπο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην πψο θαηαλννχκε ηνλ εαπηφ καο16.
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο πνπ επεμεξγάζηεθαλ εθηελψο ηελ έλλνηα
ηεο αλαγλψξηζεο ήηαλ ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο, Axel Honneth. Αληιψληαο απφ ηελ
εγειηαλή θαηλνκελνινγία, ν Honneth (1995) ππνζηεξίδεη φηη ε αλαγλψξηζε απνηειεί
ηνλ ππξήλα ηεο (δη) ππνθεηκεληθφηεηαο (ζ. 39). Χο εθ ηνχηνπ, ηα ππνθείκελα πνπ δε
βηψλνπλ επαξθή αλαγλψξηζε ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ αιιεινεπηδξάζεσλ, ηα
ππνθείκελα πνπ απεηθνλίδνληαη κε αξλεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο,
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα απνδερηνχλ ηνπο εαπηνχο θαη ηηο δσέο ηνπο σο
πνιχηηκεο, βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο
δηαηαξάζζεηαη.
Δπνκέλσο, δηαζέηνπλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν λα αληηζηαζνχλ ζε απηήλ ηελ
παξαγλψξηζε, δειαδή, λα επηδνζνχλ ζε έλαλ «αγψλα γηα αλαγλψξηζε»17. Απηφο ν
πξνζσπηθφο (θαη ηαπηφρξνλα πνιηηηθφο) αγψλαο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «πνιηηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο» ή ησλ «πνιηηηθψλ ηεο
δηαθνξάο». Πξνθεηκέλνπ λα (επαλα)δνκήζνπλ ηηο δσέο ηνπο σο ζεκαληηθέο θαη
θνηλσληθά αλαγλσξίζηκεο, ηα άηνκα ελδέρεηαη λα ζηξαθνχλ ζε «ελαιιαθηηθέο» ή
«ζπκβαηηθέο» ζρέζεηο αλαγλψξηζεο, φπσο είλαη νη δηάθνξεο ζπιινγηθφηεηεο,
θνηλφηεηεο, θαζψο θαη θηιηθέο, ζπληξνθηθέο θαη εξσηηθέο ζρέζεηο. Έρεη ζεκαζία λα

16

Ζ σο άλσ ελλνηνιφγεζε ηεο αλαγλψξηζεο εληνπίδεηαη θαη ζην ρψξν ηεο ςπραλάιπζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηκε δνπιεηά ηεο Benjamin (1988·1995) ε αλαγλψξηζε εκθαλίδεηαη σο ην
δνκηθφ ζηνηρείν ησλ (δη-ππνθεηκεληθψλ) ζρέζεσλ.
17

χκθσλα κε ηνλ Honneth (1995), ππάξρνπλ ηξία δηαθξηηά ζηάδηα ζηνλ «αγψλα γηα αλαγλψξηζε». Σν
πξψην ζηάδην αθνξά ην αίηεκα ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα αγάπε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο
πξνθεηκέλνπ ην ππνθείκελν λα αλαπηχμεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ. Σν δεχηεξν ζηάδην εκπεξηέρεη ηελ
αλαγλσξίζηκε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηεθδηθεί δηθαηψκαηα, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ
απηνζεβαζκφ ηνπ αηφκνπ, θαη ηέινο, ζην ηξίην ζηάδην, ηνπνζεηεί ην απνηέιεζκα ηεο αίζζεζεο ηνπ
ππνθεηκέλνπ πσο είλαη κνλαδηθφ θαη μερσξηζηφ, κε άιια ιφγηα, ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο.
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ζεκεησζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηηο εθάζηνηε επηινγέο ηνπο, νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ
πνιιαπινχο ηξφπνπο (επαλ)νηθεηνπνίεζεο, (επαλα)δηεθδίθεζεο θαη (επαλ)αλάθηεζεο
ηεο αλαγλψξηζεο.
2.3 Γηαθνξέο κε ζεκαζία: Κόκβνη ζεμνπαιηθόηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο θαη
εζληθνύ αλήθεηλ

Ζ θεκηληζηηθή ζεσξία θαη έξεπλα έρεη επί καθξφλ αζρνιεζεί κε δεηήκαηα
ηαπηφηεηαο θαη δηαθνξάο, εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηηο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο ηεο
θπιήο, ηνπ θχινπ θαη ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. Απφ ηελ επνρή ηνπ δεχηεξνπ
θεκηληζηηθνχ θχκαηνο έσο ηε «κεηαθεκηληζηηθή» επνρή, νη σο άλσ ζπλπθαζκέλεο
αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο έρνπλ ελλνηνινγεζεί σο θαίξηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ζρέζεσλ
ππνηέιεηαο.
Αλακθηζβήηεηα, ε έλλνηα ηεο θνκβηθφηεηαο18 εληφο ηεο θξηηηθήο θεκηληζηηθήο
ζεσξίαο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζε κηα πεξηζζφηεξν ελδειερή θαη πνιπζχλζεηε
θαηαλφεζε ησλ δσψλ ησλ καχξσλ γπλαηθψλ, ησλ ΛΟΑΣΚ ππνθεηκέλσλ, θαη ησλ
κειψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Χζηφζν, ζα ήηαλ ζεσξεηηθά αθειέο λα ππνηεζεί φηη
απηέο νη ζπλπθαζκέλεο θαη αιιεινεληζρπφκελεο θαηεγνξίεο έρνπλ εηζαρζεί ηζφηηκα
ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. Όπσο αλαθέξεη ε Gill Valentine:
[Μ]νλνιφηη θεκηληζηέο/ζηξηεο εξεπλεηέο/ηξηεο έρνπλ επηδείμεη ηδηαίηεξν
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνκβηθφηεηαο, ηείλνπλ λα
πεξηνξίδνπλ ηελ αλάιπζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηεο, φπσο είλαη ην
θχιν θαη ε θπιή, θαη λα κελ εθαξκφδνπλ ζπλνιηθά ζηελ έξεπλα ηνπο ην
ζεσξεηηθφ εξγαιείν ηεο θνκβηθφηεηαο (Valentine, 2007 ζζ. 13-14).
Παξφηη πνιινί/εο ζεσξεηηθνί έρνπλ επηζεκάλεη ηνπο θηλδχλνπο αγλφεζεο ηεο
πνιχπινθεο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθήο ηάμεο, θπιήο, θχινπ, εζλφηεηαο, αξθεηέο
ζχγρξνλεο έξεπλεο ζε ΛΟΑΣΚ πιεζπζκνχο, αλαιχνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο
κνλνζεκαηηθά σο ζεμνπαιηθά ππνθείκελα, παξάγνληαο θαη πξνάγνληαο κνλφπιεπξεο

18

Ζ θνκβηθφηεηα (intersectionality) απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ
αλάδεημε ησλ ζπλπθαζκέλσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη
θαηαπίεζεο (Crenshaw, 1989·1991).
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αλαγλψζεηο γηα ηηο δσέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο19. Γεδνκέλσλ ησλ ζπλπθαζκέλσλ
ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ειέγρνπλ θαζεκεξηλά ηα ζψκαηα, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο
πξαθηηθέο καο, ζεσξψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ παξνχζα έξεπλα λα εμεηάζσ πψο ε
ηαμηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ αιιεινδηαπιέθεηαη κε ηε κε θαλνληζηηθή
ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο. Με άιια ιφγηα, πνηά εκπφδηα, αιιά θαη πνηά πξνλφκηα,
απνξξένπλ απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε ηνπο;
εκαληηθφ επίζεο λα ιεθζεί ππφςηλ είλαη ην εζληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ
κεγάισζαλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Ση ζεκαίλεη γηα κηα γπλαηθεία
ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία λα έρεη ιεζβηαθέο πξαθηηθέο θαη
επηζπκίεο; Πψο αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα ηελ νκνεξσηηθή θφξε ή/θαη
αδεξθή; Σν παξφλ εξεπλεηηθφ εγρείξεκα πνπ ζηφρν έρεη ηελ απνηχπσζε θαη αλάιπζε
ησλ επηιεγκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ δε ζα κπνξνχζε λα αγλνήζεη ηηο
πνιηηηζκηθέο

ηδηαηηεξφηεηεο

ηεο

γπλαηθείαο

(νκν)ζεμνπαιηθφηεηαο

θαη

ηνπ

θνηλσληθνχ θχινπ, ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ παξάγνπλ απηέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
αληίζηαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ απέλαληη ζε απηέο.

19

Λακπξέο εμαηξέζεηο απνηεινχλ νη κειέηεο ησλ Skeggs (2001), MacDermott (2003) θαη Taylor
(2007·2010).
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3. Μεζνδνινγία
3.1. Δξεπλεηηθή Σηνρνζεζία
Βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε (α)νξαηφηεηα ηεο
ιεζβηαθφηεηαο κπνξεί λα ζπληζηά κηα εζθεκκέλε θαη ελ ηέιεη επηιεγκέλε πξαθηηθή
ησλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη κηα εθ ησλ άλσ ζπκαηνπνηεηηθή ζπλζήθε. Χο ηέηνηα, ε
(α)νξαηφηεηα κπνξεί λα απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή (πξαθηηθή), ε νπνία δηακνξθψλεηαη
απφ ηηο ζπκβνιηθέο νξηνζεηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ,
θχξηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ δηαδηθαζηψλ,
κε ηηο νπνίεο νη ζπλνκηιήηξηέο κνπ δηαρεηξίδνληαη ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο
θαζεκεξηλά ζηα θνηλσληθά πιαίζηα, ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη. πγθεθξηκέλα,
εξεχλεζα

πψο

δηαρεηξίδνληαη

ηελ

νξαηφηεηα

θαη

ηελ

ανξαηφηεηα

ηεο

ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο, ησλ νηθνγελεηψλ πνπ
δεκηνπξγνχλ νη ίδηεο κε ηηο ζπληξφθνπο/θίιεο ηνπο θαη ζηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη
ηα λνήκαηα, κε ηα νπνία επελδχνπλ ηηο επηινγέο θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο.
3.2. Μεζνδνινγηθό Πιαίζην
Ζ θεκηληζηηθή εζλνγξαθία απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηεο κεζνδνινγηθήο
πξνζέγγηζεο κνπ, θαζψο βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ ηφζν λα αλαγλσξίζσ θαη λα
επεμεξγαζηψ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, φζν θαη λα πξνζθέξσ ρψξν ζηηο αθεγήζεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, λα αθνχζσ ηηο ηζηνξίεο ηνπο θαη λα ηηο θαηαγξάςσ
(Ramanazazoglou & Holland, 2002, Davis & Craven, 2016). Δπίζεο, απαξαίηεηε
θξίζεθε ε ρξήζε ηεο θξηηηθήο εζλνγξαθίαο (Thomas, 1993), ε νπνία κνπ παξείρε έλα
ζεσξεηηθφ

πιαίζην

δπλαηνηήησλ

αιιαγήο

θαη

αληίζηαζεο,

θαζψο

θαη

ε

αλαζηνραζηηθή εζλνγξαθία, ε νπνία κε βνήζεζε (σο έλα βαζκφ) λα δηαθξίλσ ηε δηθή
κνπ ζέζε (positionality) εληφο ηεο έξεπλαο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ
έθεξλα ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, θαζψο θαη ηηο εξκελείεο πνπ ηπρφλ απέξξεαλ απφ εθεί
(Coffey, 1999; Davies, 1999).
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3.3. Πξαθηηθά δεηήκαηα: Η εζλνγξαθηθή έξεπλα πεδίνπ
Ζ κέζνδνο, ηελ νπνία επέιεμα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε
βηνγξαθηθή κέζνδνο. πγθεθξηκέλα, ζπλέιεμα ηέζζεξηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο, θάζε
κία εθ ησλ νπνίσλ εκπεξηείρε ηξία ζηάδηα: ην ζηάδην ηεο θχξηαο αθήγεζεο, ην ζηάδην
ησλ παξεπφκελσλ εξσηήζεσλ θαη ην ζηάδην ησλ εξσηήζεσλ απνινγηζκνχ (Σζηψιεο,
2006).
Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο απαηηνχζε κηα γλσζηηθή πξνεηνηκαζία
απφ κέξνπο κνπ, δειαδή ηελ επαξθή θαηαλφεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηε
γπλαηθεία νκνεξσηηθφηεηα ελ γέλεη, θαζψο θαη γχξσ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία. Ξεθίλεζα ηελ έξεπλα πεδίνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018
θαη ε δηάξθεηά ηεο μεπέξαζε ηνπο πέληε κήλεο. Όιεο νη ζπλεληεχμεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξνπο επηιεγκέλνπο απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο,
δηήξθεζαλ κεηαμχ κίαο θαη δχν σξψλ θαη ερνγξαθήζεθαλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηε
βνήζεηα ελφο καγλεηνθψλνπ. Σα ηξία ζηάδηα ηεο ζπλέληεπμεο κε θάζε ζπλνκηιήηξηα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Ζ πξψηε θάζε γηα ηηο θχξηεο
αθεγήζεηο ησλ δχν πξψησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, ηεο Αξηέκηδνο θαη ηεο Βίιιπο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018, ελψ ην αληίζηνηρν ζηάδην ζηελ
πεξίπησζε ησλ άιισλ δχν ζπλνκηιεηξηψλ, ηεο Γάθλεο θαη ηεο Λπδίαο,
νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2018. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ θχξησλ αθεγήζεσλ απφ
φιεο ηηο ζπλνκηιήηξηεο θαη ηελ απνκαγλεηνθψλεζε απηψλ, νξγάλσζα έλαλ νδεγφ
ζπλέληεπμεο γηα ηηο επφκελεο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο (βαζηζκέλν ζηηο ζεκαηηθέο
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο εξγαζίαο). Οη επφκελεο δχν θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηνπ Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2018.
Ζ αλάιπζε ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ αθνινχζεζε νξηζκέλα ζηάδηα. Αθφηνπ
ζπγθέληξσζα θαη απνκαγλεηνθψλεζα ην εκπεηξηθφ πιηθφ, αθνινχζεζε κία πξψηε
αλάιπζε ησλ ιφγσλ πνπ αξζξψζεθαλ απφ ηηο ζπλνκηιήηξηέο κνπ, εληνπίδνληαο ηα
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θνηλά ζηνηρεία ζηηο αθεγήζεηο ηνπο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν ηαμηλφκεζα ην εκπεηξηθφ
πιηθφ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ην ζηάδην απηφ δηέθξηλα ηηο δχν θχξηεο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο, ηελ νηθνγέλεηα (θαηαγσγήο θαη ηελ «επηιεγκέλε») θαη ηελ εξγαζία, θαζψο
θαη ηηο εκπεδσκέλεο ζρέζεηο εμνπζίαο εληφο απηψλ. ηε ζπλέρεηα, επηρείξεζα λα
απνζηαζηνπνηεζψ απφ ηα εμαηνκηθεπκέλα κέξε ηεο αθήγεζεο θαη λα κειεηήζσ ηελ
θάζε ηζηνξία ζηελ νιφηεηά ηεο.
3.4. Η επηινγή ησλ αθεγήζεσλ δσήο
Ζ βηνγξαθηθή κέζνδνο επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε σο πξνζθέξνπζα ηε
κέγηζηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ηεο εκπξφζεηεο δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο,
ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ επηινγψλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ή θαη ίδηεο, θάπνηεο θνξέο,
λνεκαηνδνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπο (Tamboukou, 2000). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
αθεγήζεσλ, νη ζπλνκηιήηξηέο κνπ είραλ ηελ επθαηξία θαηά θάπνην ηξφπν λα αλαθαηαζθεπάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θνηλσληθά ελεξγέο, θαλεξψλνληαο ηηο δξάζεηο
ηνπο ζε ζρέζε κε ηα επξχηεξα θνηλσληθά πιαίζηα. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ αθεγήζεσλ
δσήο ηα ππνθείκελα ήηαλ ζε ζέζε λα απνδίδνπλ λνήκαηα ζηηο δσέο ηνπο, λα
(δηα)πξαγκαηεχνληαη ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο δσέο ηνπο θαη ηηο
ζρέζεηο ηνπο σο ζεκαληηθέο θαη άμηεο αλαγλψξηζεο.
Ζ πξνζπκία θαη ν δήινο κε ηνλ νπνίν νη ζπλνκηιήηξηέο κνπ δηεγήζεθαλ ηηο
ηζηνξίεο ηνπο ήηαλ αμηνζεκείσηα. Σν γεγνλφο φηη ε δηθή κνπ ζεμνπαιηθφηεηα ήηαλ
είηε γλσζηή είηε κπνξνχζε λα ππνηεζεί, ιφγσ ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο, ελδέρεηαη λα
έπαημε θάπνην ξφιν θαη λα απνηέιεζε έλαπζκα γηα ηελ πξνζπκία απηή. Χζηφζν,
πηζηεχσ φηη θάηη ζεκαληηθφηεξν δηαθπβεχεηαη ζην ζεκείν απηφ. Ο ελζνπζηαζκφο κε
ηνλ νπνίν νη ζπλνκηιήηξηεο κνπ αθεγήζεθαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο κπνξεί λα εξκελεπζεί
ζην πιαίζην ελφο αηηήκαηνο γηα (επαλ)αλαγλψξηζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο θαη ησλ
ζρέζεσλ ηνπο σο ζεκαληηθέο θαη σο άμηεο λα εηπσζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ
(ελδεηθηηθά βι. Dunne, 1997, Weeks θ.ά., 2001).
Γελ ηζρπξίδνκαη φηη νη ηζηνξίεο δσήο πνπ πξνζέθεξαλ ηφζν γελλαηφδσξα νη
πιεξνθνξήηξηεο ηεο έξεπλαο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο φισλ ησλ νκνεξσηηθψλ
γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα, νχηε απνζθνπψ ζηελ παξνπζίαζε κίαο πεξηεθηηθήο θαη
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νινθιεξσκέλεο αιήζεηαο θαη ελφο κνλαδηθνχ εαπηνχ απηψλ ησλ γπλαηθψλ20. Όπσο
ππνζηεξίδεη ν Plummer (1995), είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα
ζηηο αθεγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ απηέο θαζαπηέο· σο εθ ηνχηνπ, ζηελ παξνχζα
έξεπλα πξνζπάζεζα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν λα εζηηάζσ ζην ηη εηπψζεθε ζε
εκέλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα
κέζα ζηα νπνία παξήρζεζαλ νη ελ ιφγσ αθεγήζεηο.
Οη ηζηνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ έλα πιήζνο πηζαλψλ
ηξφπσλ δσήο (καδί κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο). Γηαηππψλνπλ λέεο αραξηνγξάθεηεο
εκπεηξίεο ζρεζηαθφηεηαο, πνπ ακθηζβεηνχλ θαη ππεξβαίλνπλ ην «θαζεζηψο
αιήζεηαο» (Foucault, 1980), φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην εηεξνθαλνληθφ ζπλερέο, αιιά
θαη κε ηε ζπκαηνπνηεηηθή ελλνηνιφγεζε θαη απάιεηςε ηεο ιεζβηαθφηεηαο ζηελ
Διιάδα.
3.5. Δπηιέγνληαο ηηο ζπλνκηιήηξηέο κνπ
ε κία έξεπλα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηε γπλαηθεία
νκνεξσηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, ν εληνπηζκφο ησλ ππνςήθησλ ζπλνκηιεηξηψλ
απνηειεί πξσηεχνληα κεζνδνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Απηφο δελ πξνθχπηεη απφ
«θάπνηα αξηζκεηηθή ππνινγηζηηθή αλεζπρία αιιά βαζίδεηαη ζηε γλψζε ηεο
θπξίαξρεο εληφπηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο», ε νπνία θαηαζθεπάδεη ηηο
ιεζβηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, εκπεηξίεο θαη αθεγήζεηο σο αδηαλφεηεο θαη αφξαηεο
(Kantsa & Chalkidou, 2014, ζ. 88). Τπφ ην θσο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο, ε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ ηεο ρηνλνζηηβάδαο γηα ηελ εχξεζε ζπλνκηιεηξηψλ κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Παξφηη ε κέζνδνο ηεο
ρηνλνζηηβάδαο γηα ηε ζπιινγή δείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο, ηδηαίηεξα ζηηο
κειέηεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα (Gamson, 2000), δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο
αλαζηνραζηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ γεληθά, αληηκεησπίδεηαη κε
ζεσξεηηθή θαρππνςία (Browne, 2005)21.

20

Άιισζηε, ελδερφκελεο απνζησπήζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ/ηξησλ ή επαλ-εθεπξεκέλεο αιήζεηεο ηνπο
απνηεινχλ ελδείμεηο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαζψο θαη ελεξγψλ πξαθηηθψλ
αλα-δηακφξθσζεο.
21

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο, δεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα λα
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Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ρηνλνζηηβάδαο ζηελ παξνχζα
έξεπλα, ε εθαξκνγή ηεο κνπ παξείρε πξφζβαζε ζε γπλαίθεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ
επηιέμεη λα πξνζδηνξίδνληαη αλνηρηά σο «ιεζβίεο», «ακθί» ή «queer», πνπ
ελδερνκέλσο δε ζπκκεηέρνπλ ζηε «ιεζβηαθή/queer θνηλφηεηα», θαζψο επίζεο δε
ζπρλάδνπλ απαξαίηεηα ζε ζπγθεθξηκέλα (gay friendly) καγαδηά. Με άιια ιφγηα απηή
ε κέζνδνο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζσ κε γπλαίθεο κε νκνεξσηηθέο
πξαθηηθέο, κε ηηο νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αδχλαην λα έξζσ ζε επαθή22.
Ζ θχξηα ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηινγήο ησλ
ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (φπσο ηεο ειηθίαο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ, ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο, θ.ά.). Δπίζεο νξίζηεθε σο
πξνυπφζεζε, ε χπαξμε δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ ζπγθαηνίθεζεο κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο,
ε νπνία ζα επέηξεπε ηε δηεξεχλεζε ζεκειησκέλσλ κνηίβσλ κε ηα νπνία νη
ζπλνκηιήηξηεο κνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε ηηο ζπληξφθνπο
ηνπο. Όια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είραλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζε αζηηθά θέληξα
θη φιεο είραλ δήζεη ζην εμσηεξηθφ (ζηελ Αγγιία θαη ζηε Γαιιία) γηα ηνπιάρηζηνλ έλα
γλσξίδεη άκεζα ή έκκεζα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, λα κελ είζαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηηο «ζσζηέο
απνζηάζεηο απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο», θαη λα παξάγεη πξνθαηεηιεκκέλεο εξκελείεο.
Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί λα επεξεαζηεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο αθνχ ν
πιεζπζκφο αληιείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα δίθηπα πνπ ελδερνκέλσο απνηεινχληαη απφ άηνκα κε
παξφκνηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, ε θνηλσληθή ηάμε, ε εζλφηεηα, θ.ά. (Heaphy,
2001). Χζηφζν, πηζηεχσ φηη εξκελείεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα είλαη αλαπφθεπθην
λα εηζέιζνπλ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο.
Σα ιεγφκελα αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα εξεπλψλ είλαη πάληα θαη εμαξρήο δη-ππνθεηκεληθά, ζρεζηαθά
θαη θνηλσληθά. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα δελ απνηειεί βαζηθφ εξεπλεηηθφ
ζηφρν ζηηο αθεγήζεηο δσήο (Plummer, 1995).
22

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δπν πξψησλ θάζεσλ ησλ αθεγήζεσλ δσήο αλαγλψξηζα φηη φιεο νη
ζπλνκηιήηξηεο κνπ ήηαλ ζζελαξά απξφζπκεο λα πηνζεηήζνπλ φξνπο φπσο «ιεζβία» ή «queer» γηα λα
πεξηγξάςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηηο ζπληξφθνπο θαη ηηο θίιεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, αλαξσηήζεθα
αλ δηθαηνχκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φξνπο φπσο «ιεζβηαθέο
πξαθηηθέο». Λχζε ζηνλ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηζκφ κνπ απνηέιεζε ε ηειεπηαία εξψηεζε πνπ έζεζα ζε
φιεο ηηο ζπλνκηιήηξηεο κνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ζεμνπαιηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο. Παξφηη ζηηο
αθεγήζεηο ηνπο απέθπγαλ ζπζηεκαηηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνζδηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο θαη πξνηίκεζαλ άιινπο έκθπινπο νξηζκνχο, φπσο «νη γπλαίθεο ζαλ θαη καο», «νη
δηθέο καο», ελ ηέιεη απάληεζαλ πσο νηθεηνπνηνχληαη φξνπο φπσο «ιεζβία» θαη «ακθηθπιφθηιε» φηαλ
ηνπο ηεζεί ην εξψηεκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δπνκέλσο, ζην θεθάιαην ηεο αλάιπζεο ησλ
αθεγήζεσλ πνπ αθνινπζεί ζα απνθχγσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ φξν ιεζβία σο νπζηαζηηθφ θαζψο ηνλ
απέθπγαλ ζπζηεκαηηθά νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ, θαη ζα πξνηηκήζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ φξν θπξίσο
σο επίζεην (ιεζβηαθή, ιεζβηαθέο) πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςσ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο .
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ρξφλν, είηε ιφγσ ζπνπδψλ είηε γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο23. Παξφηη πξνζπάζεζα φζν
ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν λα κεηψζσ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξήηξηεο κνπ,
ππάξρνπλ αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δσέο ηνπο θαη επνκέλσο ζηηο

Όλνκα

Ηιηθία

Λπδία

32

Τόπνο

Θέζε εξγαζίαο

Αλώηαηεο

Τόπνο

Γέλλεζεο

κεηέξαο/παηέξα

ζπνπδέο

Γηακνλήο

Παλεπηζηεκηαθφο

Γηδαθηνξηθφ

/παλεπηζηεκηαθφο

ζηε Ννκηθή

Θεζζαινλίθε

Σξαπεδηθφο
Άξηεκηο
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Αζήλα

ζην

πνιηηηθφο

Καζεγήηξηα
30

Αζήλα

πφιε ηεο

Πνιηηηθφο κεραληθφο ζε
Αζήλα

ζηελ

θαζεγεηήο

Παηδαγσγηθή

κνπζηθήο

ηδησηηθή
θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία

Μεηαπηπρηαθφ

αγγιηθψλ/

Λέθηνξαο

Αγγιίαο

Πνιπηερλείν

κεραληθφο

Γάθλε

Δπαξρηαθή

Μεηαπηπρηαθφ

ππάιιεινο/

Θέζε εξγαζίαο

Αζήλα

Γαζθάια ζε ηδησηηθφ
δεκνηηθφ ζρνιείν

ηζηνξίεο ηνπο. Χζηφζν, πηζηεχσ φηη ε ζεκαζία ησλ αθεγήζεσλ δσήο ηνπο, πξνθχπηεη
αθξηβψο απφ απηέο ηηο δηαθνξέο.

23

Μία ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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Αζήλα

Μεηαπηπρηαθφ

νηθνλνκηθφο

ζηελ

δηεπζχλσλ

Αζήλα

Φπρνζεξαπεχηξηα

Φπρνινγία

ζχκβνπινο

Πίλαθαο 1. Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
4. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζσ θαη ζα αλαιχζσ ηηο αθεγήζεηο ησλ
πιεξνθνξεηξηψλ κνπ. Χζηφζν, πξηλ ηελ παξάζεζε ησλ δηθψλ ηνπο ιφγσλ θαη ηεο
αλάιπζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε, κία εηζαγσγηθή ελφηεηα, ε νπνία ζα παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιιαπιέο ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηηο δσέο ηνπο σο θφξεο,
αδεξθέο, ζχληξνθνη θαη επαγγεικαηίεο. Απηή ε πξνινγηθή ελφηεηα απνζθνπεί λα
πξνζθέξεη κηα πην ελδειερή θαηαλφεζε ησλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νπνίσλ νη
ζπλνκηιήηξηέο κνπ ηνπνζεηνχληαη, ηηο αληηθξνπφκελεο ζέζεηο πνπ πνιιέο θνξέο
θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ επαθφινπζε ξεπζηφηεηα ησλ επηηειέζεσλ ηνπο.
4.1. Σπζηήλνληαο ηε Λπδία, ηελ Αξηέκηδα, ηε Γάθλε θαη ηε Βίιιπ
Λπδία
Ζ Λπδία είλαη 32 εηψλ θαη εξγάδεηαη σο θαζεγήηξηα εγθιεκαηνινγίαο ζε έλα
παλεπηζηήκην ζηελ Αγγιία. πνχδαζε Ννκηθή ζηε Θεζζαινλίθε θαη θαηφπηλ
κεηαθφκηζε ζηελ Αγγιία γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.
Ζ απφθαζή ηεο λα κεηαθνκίζεη ζην εμσηεξηθφ ππνθηλήζεθε θπξίσο απφ ηελ
«αλαθάιπςε» ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο απφ ηε κεηέξα ηεο θαη ηηο ηδηαίηεξα
αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο γηα ηηο νκνεξσηηθέο επηζπκίεο ηεο
(εηδηθφηεξα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ αδεξθνχ ηεο). χκθσλα κε ηελ
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αθήγεζε ηεο Λπδίαο, ν παηέξαο ηεο δηαηήξεζε κία νπδέηεξε ζηάζε, αθνχ νχηε
ππνζηήξημε ελεξγά ηε βηαηφηεηα πνπ εθδήισλαλ ε κεηέξα θαη ν αδεξθφο ηεο, αιιά
νχηε πξνζπάζεζε πνηέ θαη λα ηελ εκπνδίζεη. Γηαρξνληθά, ε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα
θαηαγσγήο ηεο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα σο ηδηαίηεξα ερζξηθή. Οκνθνβηθέο απεηιέο,
εθβηαζκνί, ιεθηηθέο πξνζβνιέο, απνθιήξσζε, αθφκα θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε
απνηέιεζαλ θπξίαξρεο ζεκαηηθέο ζηελ αθήγεζή ηεο. Τπφ ην θσο απηψλ ησλ
εκπεηξηψλ, ε Λπδία παξέκελε ηδηαίηεξα δηζηαθηηθή λα δεκηνπξγήζεη κία ζρέζε κε
γπλαίθα κέρξη ηελ ειηθία ησλ 25, εμαηηίαο ηεο (ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο)
θαθνκεηαρείξηζεο πνπ ππέζηε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο.
Παξ‘ φια απηά, ε Λπδία δηαηεξεί κία ζηαζεξή εξσηηθή ζρέζε ηα ηειεπηαία
έμη ρξφληα κε ηε Μπξηψ, κία Διιελίδα δηθεγφξν, θαη δνχλε καδί ζε επαξρηαθή πφιε
ηεο Αγγιίαο, εδψ θαη πέληε ρξφληα. Ζ Λπδία θαη ε Μπξηψ δηαηεξνχλ κία ζρεδφλ —
ζπδπγηθή ζρέζε θαη έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα απνθηήζνπλ παηδηά. Ζ Λπδία
πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηνπο σο «ηελ θαηλνχξγηα νηθνγέλεηά» ηεο, ε νπνία θαηά θάπνην
ηξφπν είλαη ηθαλή λα αληηθαηαζηήζεη απηή ηελ νπνία έραζε, δειαδή ηελ νηθνγέλεηα
θαηαγσγήο ηεο.
Ζ Λπδία πεξηγξάθεη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο σο ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο
ηνπο/ηηο νκνθπιφθπινπο/εο (gay friendly) ελ γέλεη. Οη ζπλάδειθνί ηεο, φπσο θαη
θάπνηνη απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηέο/θνηηεηέο ηεο, γλσξίδνπλ γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηε
Μπξηψ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, απηφ δελ επεξεάδεη κε θάπνην ηξφπν ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημή ηεο. Χζηφζν, ζηελ αθήγεζή ηεο δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία
ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη, ππνζέηνληαο φηη ζηελ Διιάδα ζα ππήξρε
κία πνιχ δηαθνξεηηθή πξφζιεςε θαη αληηκεηψπηζή ηεο σο αλνηρηά νκνεξσηηθή
παλεπηζηεκηαθφο.
Άξηεκηο
Ζ Άξηεκηο είλαη 31 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ Αζήλα. Γελλήζεθε θαη
κεγάισζε ζε έλα κεγαιναζηηθφ πξνάζηην ηεο Αζήλαο θαη κεηαθφκηζε ζε κία
επαξρηαθή πφιε ηεο Διιάδαο ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ γηα λα ζπνπδάζεη ζην
Πνιπηερλείν. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο επέζηξεςε ζηελ
Αζήλα,

φπνπ

εξγάζηεθε

σο

πνιηηηθφο

κεραληθφο

ζε

δηάθνξεο

ηδησηηθέο

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. Έπεηηα απφ ιίγα ρξφληα κεηαθφκηζε ζην Λνλδίλν γηα λα
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ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη λα εξγαζηεί σο πνιηηηθφο
κεραληθφο. Έρεη επηζηξέςεη ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα ζηελ Αζήλα γηα λα είλαη κε ηε
ζχληξνθφ ηεο, ηε Μαξίλα, ε νπνία είλαη Διιελίδα ρνξνγξάθνο γχξσ ζηα 30. Ζ
Μαξίλα θαη ε Άξηεκηο δηαηεξνχλ κία ηεηξάρξνλε ζρέζε θαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα
δνπλ καδί ζε ελνηθηαδφκελν δηακέξηζκα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.
Αλ θαη ε Άξηεκηο είρε πξνεγνπκέλσο ζρέζεηο θαη κε άληξεο θαη κε γπλαίθεο
(θπξίσο κε γπλαίθεο), ε ζρέζε ηεο κε ηε Μαξίλα παξνπζηάδεηαη σο ε πην ζεκαληηθή
ζηε κέρξη ηψξα ελήιηθε δσή ηεο θαη απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αηηία πνπ απνθάζηζε λα
ζπγθαηνηθήζεη καδί ηεο. Οη γνλείο ηεο, νη νπνίνη έρνπλ ρσξίζεη, γλσξίδνπλ γηα ηε
ζρέζε ηεο κε ηε Μαξίλα θαη γηα ηε ζπγθαηνίθεζή ηνπο. Ζ Άξηεκηο παξνπζηάδεη ηνλ
παηέξα ηεο σο ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθφ θαη πάληα θαηαλνεηηθφ σο πξνο ηηο
(νκνεξσηηθέο) επηινγέο ηεο θφξεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεηέξα ηεο δε δείρλεη
ηνλ ίδην βαζκφ απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο. Όηαλ ζηελ ειηθία ησλ 19 ε Άξηεκηο
απνθάζηζε λα κνηξαζηεί καδί ηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκνεξσηηθή ζρέζε πνπ
δηαηεξνχζε, ε κεηέξα ηεο αληέδξαζε αξλεηηθά. Τπνζηεξηθηηθφο ζηελ αξλεηηθή
ζηάζε ηεο κεηέξαο ηεο ππήξμε θη ν αδεξθφο ηεο Αξηέκηδνο. Έθηνηε, ηα ηειεπηαία
δέθα ρξφληα ε κεηέξα ηεο έρεη επηιέμεη λα κε ζπδεηάεη ηίπνηα ζρεηηθά κε ηε
ζεμνπαιηθφηεηα ηεο θφξεο ηεο. Αθφκα θαη φηαλ ε Άξηεκηο πξνζπαζεί λα εηζάγεη ην
ζέκα ηεο νκνεξσηηθφηεηάο ηεο ζηε ζπδήηεζε, ε κεηέξα ηεο αξλείηαη λα αθνχζεη θαη
λα κηιήζεη γηα απηφ.
ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο, ε Άξηεκηο έρεη επηιέμεη λα κε
γλσζηνπνηεί ηηο νκνεξσηηθέο επηινγέο ηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο. Τπνζηεξίδεη φηη
ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο) ζηελ Διιάδα
είλαη εμαηξεηηθά νκνθνβηθφ θαη ζεμηζηηθφ θαη κία πηζαλή γλσζηνπνίεζε ηεο
ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο ζα νδεγνχζε ζηνλ ζηηγκαηηζκφ ηεο. Αληερψληαο ηα ιφγηα ηεο
Λπδίαο γηα ηε ζεκαζία ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο ηεο, ππνζηεξίδεη φηη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηεο ζηελ Αγγιία δελ ήηαλ ηφζν δηζηαθηηθή ζην λα
γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηε Μαξίλα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο.
Γάθλε
Ζ Γάθλε είλαη 30 εηψλ θαη εξγάδεηαη σο δαζθάια ζε ηδησηηθφ ζρνιείν ηεο
Αζήλαο. Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα, φπνπ νινθιήξσζε πξνπηπρηαθέο θαη
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κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ παηδαγσγηθή. Πξηλ απφ ηξία ρξφληα κεηαθφκηζε ζην
Λνλδίλν γηα λα δήζεη κε ηε ζχληξνθφ ηεο, ηε νθία, κία ζθελνζέηξηα γχξσ ζηα 30, ε
νπνία ζπνχδαδε θαη εξγαδφηαλ εθεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηεο ζην Λνλδίλν,
ε Γάθλε εξγαδφηαλ σο εθπαηδεπηηθφο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά ηδησηηθά ζρνιεία. Σνλ
ηειεπηαίν ρξφλν επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθαηνηθνχλ ζην νηθνγελεηαθφ ζπίηη
ηεο νθίαο.
Ζ νηθνγέλεηα ηεο νθίαο γλσξίδεη γηα ηε ζρέζε ηνπο θαη δηαηεξεί κία πνιχ
θαιή ζρέζε κε ηε Γάθλε. Αληίζεηα, αλ θαη ε νηθνγέλεηα ηεο Γάθλεο γλσξίδεη φηη ε
ίδηα κέλεη κε ηε νθία, δε γλσξίδεη γηα ηελ εξσηηθή ζρέζε ηνπο. Ζ ζρέζε ηεο Γάθλεο
κε ηε κεηέξα ηεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Γεδνκέλνπ φηη ε Γάθλε έρεη αξθεηέο
θίιεο, νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ηεο έκθπιεο εθθνξάο, γηα
παξάδεηγκα ζειπθέο αξξελσπφηεηεο θαη αγνξνθφξηηζα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ε κεηέξα ηεο άξρηζε λα ππνςηάδεηαη φηη ε Γάθλε κπνξεί λα
εκπιέθεηαη ζε ιεζβηαθέο πξαθηηθέο, ηελ ίδηα ζηηγκή σζηφζν, απνξξίπηεη απηήλ ηελ
πηζαλφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηεο Γάθλεο, ε κεηέξα ηεο δξα
ζπρλά επηζεηηθά (ζπλαηζζεκαηηθά θαη πξαθηηθά) θαη είλαη παξεκβαηηθή ζηε δσή ηεο
θφξεο ηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαςεχζεη ηηο ππνςίεο ηεο. Δπηπιένλ, νη ππνςίεο
ηεο κεηέξαο έρνπλ εληζρπζεί ιφγσ ηεο ζπγθαηνίθεζεο ηεο Γάθλεο κε ηε νθία θαη ε
ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θαη θφξεο έρεη επηδεηλσζεί. Οκνίσο, ε κεγαιχηεξε αδεξθή ηεο
Γάθλεο εθθξάδεη εκθαλή απνζηξνθή θαη απέρζεηα γηα ηελ νκνθπινθηιία ελ γέλεη.
ηελ αθήγεζε ηεο Γάθλεο ν παηέξαο παξνπζηάδεηαη σο κία απνχζα θηγνχξα, πνπ
εξγάδεηαη ζπλερψο θαη δε δηαζέηεη ρψξν θαη ρξφλν γηα επηθνηλσλία θαη
αιιειεπίδξαζε κε ηελ θφξε ηνπ. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη θαλείο ζηελ νηθνγέλεηα
θαηαγσγήο ηεο Γάθλεο, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαδεηήζεη θαηαλφεζε θαη
απνδνρή.
Παξνκνίσο, ζηελ εξγαζία ηεο, ε Γάθλε δηζηάδεη πνιχ λα κνηξαζηεί
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο ηεο κε γπλαίθεο θαη γηα ηε
ζπγθαηνίθεζή ηεο κε ηε νθία. Ζ Γάθλε ππνζηεξίδεη φηη ε «ιεζβία δαζθάια»
απνηειεί ζρεδφλ έλα παξάδνμν, δεδνκέλσλ ησλ εκπεδσκέλσλ ζπληεξεηηθψλ θαη
εηεξνθαλνληθψλ ιφγσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Χζηφζν, επηζεκαίλεη
φηη έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηε ζχληξνθν θαη ηηο θίιεο ηεο ζρέζεηο απνδνρήο θαη
ακνηβαίαο θαηαλφεζεο. Αλ θαη απηέο νη ζρέζεηο δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ
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ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα εθείλε επεηδή ηεο
πξνζθέξνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή πνπ έρεη ζηεξεζεί.
Βίιιπ
Ζ Βίιιπ είλαη 33 εηψλ θαη εξγάδεηαη σο ςπρνζεξαπεχηξηα ζηελ Αζήλα.
Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα, φπνπ θαη νινθιήξσζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο
ζηελ ςπρνινγία. ηε ζπλέρεηα κεηαθφκηζε ζην Παξίζη γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο
ηεο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη επηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα νινθιήξσζε αθφκα
έλα θχθιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ηαηξηθή. Έρνληαο πξνεγνπκέλσο δνπιέςεη
ζε αξθεηέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, απηή ηε ζηηγκή εξγάδεηαη σο αλεμάξηεηε
ςπρνζεξαπεχηξηα ζε έλα κεγαιναζηηθφ πξνάζηην ηεο Αζήλαο.

Ζ νηθνγέλεηα ηεο Βίιιπο απνηειείηαη απφ ηε κεηέξα ηεο θαη ηα ηξία λεφηεξα
αδέξθηα ηεο (δχν αδεξθέο θαη έλαο αδεξθφο). Ζ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηάο ηεο είλαη
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε ηε
δεχηεξε θάζε ησλ αθεγήζεσλ δσήο θαη πξηλ ηελ ηειεπηαία θάζε, ε Βίιιπ
γλσζηνπνίεζε ζηε κεηέξα ηεο ηε ζρέζε πνπ δηαηεξεί κε ηελ Αδξηαλή, κία (Διιελίδα)
νδνληίαηξν 35 εηψλ. Ζ Βίιιπ ππνζηήξηδε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν πξψησλ
ζπλαληήζεψλ καο φηη ε κεηέξα ηεο αλακθηζβήηεηα γλσξίδεη γηα ηελ ιεζβηαθή ζρέζε
ηεο, εληνχηνηο αξλείηαη λα ην ζπδεηήζεη. Χζηφζν, απηφ πνπ απνθαιχθζεθε κεηά ηε
γλσζηνπνίεζε ηεο Βίιιπο ζηε κεηέξα ηεο, ήηαλ πσο ε ηειεπηαία δελ ήηαλ θαζφινπ
ππνςηαζκέλε, παξά ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή (πεξηζζφηεξν απφ 7
ρξφληα), ηε ζπγθαηνίθεζή ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ ζπίηη ηεο Αδξηαλήο ηα ηειεπηαία
ηέζζεξα ρξφληα θαη ην γεγνλφο φηη ε Αδξηαλή ζπλφδεπε ηε Βίιιπ ζε θάζε
νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε. Απηή ε «αλαηξνπή ζηελ πινθή» (plot—twist)
ιεηηνχξγεζε, φρη κφλν σο κία ππελζχκηζε φηη ην πεδίν είλαη δσληαλφ, κε ζηαηηθφ θαη
αλαηξεπηηθφ, αιιά θπξίσο σο κία θαηαθαλήο έλδεημε ηεο αδηαλνεηφηεηαο ηεο
ιεζβηαθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, ε ιεζβηαθή ζρέζε ηεο ζπλνκηιήηξηάο κνπ κε ηε
ζχληξνθφ ηεο παξέκελε απαξαηήξεηε θαη αδηαλφεηε ζηνλ ζεκαληηθφ Άιιν (ηε
κεηέξα ηεο), παξά ηελ έληνλε παξνπζία ηεο Αδξηαλήο ζηε δσή ηεο Βίιιπο θαη ηελ
εθπεθξαζκέλε επηζπκία ηεο Βίιιπο λα απνθηήζεη παηδί ρσξίο ηελ παξνπζία ελφο
άληξα ζπληξφθνπ.
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Ζ κεηέξα ηεο Βίιιπο ήηαλ ην κφλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δελ (αλα)
γλψξηδε ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ Αδξηαλή, ε Βίιιπ είρε ζηαδηαθά
γλσζηνπνηήζεη ηε ζρέζε ηνπο ζε φια ηα αδέξθηα ηεο. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο
νκνεξσηηθέο επηινγέο ηεο αδεξθήο ηνπο ήηαλ νπδέηεξε, νχηε ηεο δεκηνχξγεζαλ
θάπνην πξφβιεκα, νχηε ππήξμαλ ππνζηεξηθηηθνί απέλαληί ηεο. Αθφκα θαη φηαλ
απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη «coming out» ζηε κεηέξα ηεο, ηα αδέξθηα ηεο
επέιεμαλ λα κελ πάξνπλ θάπνηα ζέζε σο πξνο απηφ.
Κιείλνληαο, αλαθνξηθά κε ην ρψξν εξγαζίαο ηεο, ε Βίιιπ ππνζηεξίδεη φηη δελ
έρεη δπζθνιεπηεί πνηέ λα κηιήζεη γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή. Χζηφζν,
επηζεκαίλεη φηη απηή ε ζπλζήθε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ
εξγάδεηαη, δειαδή κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ςπρηθή
πγεία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπνπ επηηξέπεηαη — θαη ηδαληθά γίλεηαη
απνδεθηή — ε δηαθνξεηηθφηεηα.
4.2 Αλαηαξαρή Οηθνγέλεηαο / Σπγγέλεηαο
Οη αθεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ ζηξάθεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο
ζρέζεηο κε ηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηέιαβαλ ηηο κεηέξεο,
ηνπο παηέξεο θαη ηα αδέξθηα ηνπο, θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηηο ζπληξφθνπο θαη ηα
επξχηεξα θνηλσληθά δίθηπά ηνπο. Δπηπιένλ, κίιεζαλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο
δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, πνπ ζα παξνπζηάζσ θαη ζα αλαιχζσ
ζηελ επφκελε ππνελφηεηα.
ην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα μεθηλήζσ εληνπίδνληαο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ
παξήρζεζαλ πξνηνχ θαη αθφηνπ νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ γλσζηνπνίεζαλ ηηο
νκνεξσηηθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο ηνπο ζηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, νη νπνίεο
θαίλεηαη λα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο θαηφπηλ επηινγέο ηνπο αλαθνξηθά κε ην αλ
ζα δηάγνπλ «νξαηέο ή αφξαηεο ιεζβηαθέο δσέο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ζπδεηήζσ γηα
ην ζεκαληηθφ θαη ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξα δχζθνιν δεζκφ αλάκεζα ζε κία κεηέξα θαη
ηελ νκνεξσηηθή θφξε ηεο, γηα ηελ «απνχζα θηγνχξα» ηνπ παηέξα, θαζψο θαη γηα ηηο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξήηξηεο κνπ θαη ηα αδέξθηα ηνπο.
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ηε ζπλέρεηα, ζα ζηξαθψ ζηηο ζρέζεηο/νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα
δεκηνπξγήζνπλ/θηηάμνπλ κε ηηο ζπληξφθνπο θαη ηηο θίιεο ηνπο. Παξφηη θακηά απφ ηηο
ζπλνκηιήηξηέο κνπ δελ έρεη ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, νχηε έρεη έσο ηψξα
εκπεηξία γνλετθφηεηαο, φιεο δηαηεξνχλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν «ζπδπγηθέο»,
καθξνρξφληεο ζρέζεηο, ζπδνχλ κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο ήδε αξθεηά ρξφληα θαη έρνπλ
εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα απνθηήζνπλ παηδηά, είηε ηψξα είηε αξγφηεξα.

4.2.1 Σθηαγξαθώληαο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο εληόο ησλ νηθνγελεηώλ θαηαγσγήο
«Η νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί ζπρλά σο ‘ερζξφο’, κία αλαπαξάζηαζε ηνπ ερζξηθνχ
νκνθνβηθνχ θφζκνπ»
(Plummer, 1995, ζ. 55).

Ζ παξνχζα ππνελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαηηθή πνπ απαζρφιεζε θαη‘
εμνρήλ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, απηή ησλ ζρέζεσλ (εμνπζίαο) εληφο
ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο. Ζ δφκεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ησλ
ζπλνκηιεηξηψλ κνπ πξνζέθεξε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ην πψο
νκνεξσηηθέο γπλαίθεο δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο εληφο
ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα ηα πεξηζψξηα δξάζεο ησλ
ππνθεηκέλσλ, γηα ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζπγγέλεηαο ελ γέλεη ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο απνδφκεζεο ηεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη κηα ζεσξεηηθή κεηαηφπηζε ηεο
ελλνηνιφγεζεο ηεο νηθνγέλεηαο, απφ έλαλ ηφπν ππνζηήξημεο θαη αζθάιεηαο ζε έλαλ
πξνβιεκαηηθφ θαη θαθνπνηεηηθφ ζεζκφ γηα ηα (νκνεξσηηθά εηδηθφηεξα) κέιε ηνπ
(Παπαληθνιάνπ, 2018). Οη δηαδηθαζίεο γλσζηνπνίεζεο ή ε απνθάιπςε ηεο
νκνεξσηηθήο επηζπκίαο απφ θάπνην ηξίην πξφζσπν είλαη ζε ζέζε λα επηθέξνπλ θξίζε
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θαη «αλαηαξαρή» ζηελ νηθνγέλεηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα δνθηκαζηνχλ ηηο ζπγγεληθέο
ζρέζεηο.
Όηαλ ήκνπλ κηθξή, ζεσξνχζα ηνπο γνλείο µνπ ζαλ δπν πνιχ θαινχο θαη πνιχ
έμππλνπο αλζξψπνπο, πνπ έρνπλ δψζεη ηα πάληα ζηα παηδηά ηνπο, πνπ ηνπο
ελδηαθέξεη ε µκφξθσζε ηνπο θαη ην κεγάισκα ησλ παηδηψλ ηνπο. Τν ηέινο
απηήο ηεο θνχζθαο ήξζε φηαλ ε κακά µνπ βίαηα έκαζε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα
µνπ πξηλ θαιά—θαιά κάζσ εγψ γηα απηή. Γειαδή θάπνηα ζηηγκή πξνο ην ηέινο
ησλ ζπνπδψλ κνπ άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ φηη µνπ αξέζνπλ ηα θνξίηζηα θαη
επεηδή ήκνπλ ηφζν θνηλσληθά νχθν, αληί λα πάσ ζε έλα καγαδί, λα πηψ έλα
πνηφ, λα γλσξίζσ θάπνηα, πήγα λα δνπιέςσ ζε έλα ηέηνην καγαδί, ρσξίο λα
έρσ ηελ νηθνλνκηθή αλάγθε λα ην θάλσ. Μάιινλ εθεί ήξζαλ θαη νη πξψηεο
ζθέςεηο ηεο κακάο µνπ, δειαδή «γηαηί ην παηδί µνπ δνπιεχεη ελψ ηνπ ηα
παξέρνπκε φια, ηη ρξεηάδεηαη ηα ιεθηά»; Θεσξψ πσο ην πηζαλφηεξν ζελάξην
πνπ ηελ ππνςίαζε ήηαλ φηη παίξλσ λαξθσηηθά θαη γηα απηφ έβαιε άλζξσπν λα
µε παξαθνινπζήζεη. Κάπσο έηζη έκαζε φηη κνπ αξέζνπλ ηα θνξίηζηα θαη
αληέδξαζε πνιχ άζρεκα [..]. Δπνκέλσο, έπξεπε λα παξαδερηψ φηη νη άλζξσπνη
πνπ κε έθεξαλ ζηε δσή, πνπ κε κεγάισζαλ κε αγάπε θαη θξνληίδα, απηνί νη
ίδηνη άλζξσπνη κπνξνχλ κηα κέξα λα ζηα πάξνπλ φια πίζσ. Απηφ ζπλέβε κε
κέλα, κνπ ηα πήξαλ φια πίζσ, ηελ αγάπε ηνπο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ηε θξνληίδα
ηνπο, ηα πάληα. Κη εθεί πνπ ήκνπλ γηα ρξφληα ε θαιή θφξε θαη ε έμππλε
καζήηξηα, απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, έγηλα «ε αλψκαιε, ε δηεζηξακκέλε,
απηή πνπ πξέπεη λα πεζάλεη ηέηνηα πνπ είλαη» (Λπδία).
Ζ αλαθάιπςε ηεο «νκνεξσηηθήο ηαπηφηεηαο» ηεο Λπδίαο απφ ηε κεηέξα ηεο
επέθεξε ηελ απνδφκεζε φισλ ησλ άιισλ ζεηηθψλ ηαπηνηήησλ κε ηηο νπνίεο ε Λπδία
αλαγλσξηδφηαλ γηα δεθαεηίεο, φπσο απηήο ηεο θαιήο καζήηξηαο θαη ηεο θαιήο θφξεο,
θαζψο επίζεο θαη ηελ απνδφκεζε ηνπ (θαληαζηαθνχ) νηθνδνκήκαηνο ηεο «αγίαο
ειιεληθήο» νηθνγέλεηαο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ζην πιαίζην ηεο «ζπλάληεζεο» ηεο
ζπγγέλεηαο θαη ηεο νκνζεμνπαιηθφηεηαο, παξάγνληαη ππνθείκελα πνπ εθπίπηνπλ
βίαηα θαη απφηνκα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο, έρνληαο απνιέζεη θάζε
πξνεγνπκέλσο θεθηεκέλε ζεηηθή ηαπηφηεηα.
Αλ θαη ε Λπδία αλαθέξζεθε ζην παξαπάλσ παξάζεκα ζηελ νηθνγέλεηα ηεο σο
ζχλνιν, κηα δηεμνδηθφηεξε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο απνθαιχπηεη φηη ε ζρέζε ηεο κε
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ηε κεηέξα ηεο ήηαλ ε πην δχζθνιε, αιιά θαη ε πην ζεκαληηθή, πνπ θιήζεθε λα
δηαρεηξηζηεί κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ νκνεξσηηθψλ επηζπκηψλ ηεο εληφο ηεο
νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο. Απηή ε ηδηαίηεξα δχζθνιε αιιά θαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο
ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θαη νκνεξσηηθήο θφξεο εληνπίδεηαη ζηηο αθεγήζεηο φισλ ησλ
γπλαηθψλ κε ηηο νπνίεο ζπλνκίιεζα. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε δηεζλήο
βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεη εκπεηξηθά ην γεγνλφο φηη νη κεηέξεο είλαη ζπρλά νη πξψηεο
πνπ καζαίλνπλ γηα ηελ νκνεξσηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, ελεξγψληαο ζπλήζσο σο
δίρηπ αζθαιείαο γηα ηα παηδηά ηνπο απέλαληη ζηνπο παηεξάδεο. Χζηφζν, ζηηο
αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, νη κεηέξεο δελ ήηαλ νη πξψηεο ζηηο νπνίεο
ζηξάθεθαλ γηα λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκνεξσηηθφηεηα ηνπο· νχηε
ελλνηνιφγεζε θάπνηα ζπλνκηιήηξηα κνπ ηε κεηέξα ηεο σο ζχκκαρν ηεο. Αληίζεηα, νη
αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ θπκαίλνληαλ απφ ερζξηθέο έσο κεηξηνπαζείο, ελψ νη
αληηδξάζεηο

ησλ

παηεξάδσλ

παξνπζηάζηεθαλ

θπξίσο

σο

ζεηηθέο

ή

νπδέηεξεο/αδηάθνξεο.
Τπελζπκίδνληαο ζπλνπηηθά, νη κεηέξεο ηεο Λπδίαο θαη ηεο Αξηέκηδνο
γλσξίδνπλ γηα ηελ νκνεξσηηθφηεηα ησλ θνξψλ ηνπο ηα ηειεπηαία πεξίπνπ δέθα
ρξφληα, ελψ ε κεηέξα ηεο Βίιιπο πιεξνθνξήζεθε γηα ηε ιεζβηαθή ζρέζε ηεο θφξεο
ηεο πνιχ πξφζθαηα. ε αληίζεζε κε ηε Λπδία, ε νπνία δελ επέιεμε λα θάλεη «coming
out» ζηε κεηέξα ηεο, ε Άξηεκηο θαη ε Βίιιπ απνθάζηζαλ νη ίδηεο λα κηιήζνπλ ζηηο
κεηέξεο ηνπο γηα ηηο νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. Χζηφζν, ζηελ απφθαζε ηνπο απηή
παξαθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ έλα εμσηεξηθφ γεγνλφο θαη κίιεζαλ γηα ηηο
ιεζβηαθέο πξαθηηθέο ηνπο («έρσ ζρέζε κε κηα γπλαίθα») θαη φρη γηα νηθεηνπνηεκέλεο
ιεζβηαθέο ηαπηφηεηεο («είκαη ιεζβία»). Σν παξαπάλσ κπνξεί λα ελλνηνινγεζεί σο
κηα πξψηε ζηξαηεγηθή ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηα νπνία κνηξάδνληαη
πιεξνθνξίεο κε ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο γηα ηε νκνζεμνπαιηθφηεηα ηνπο, σζηφζν
δε κηιάλε γηα ηίπνηα «κφληκν» ή «κε αλαζηξέςηκν», φπσο ζα κπνξνχζε λα δηαβαζηεί
ε νηθεηνπνίεζε κηαο ιεζβηαθήο ηαπηφηεηαο.
Σηελ ειηθία ησλ 19, είρα ζρέζε κε κηα θνπέια θαη δελ ηεο έιεγα ηίπνηα [ηεο
κεηέξαο ηεο], αλ θαη πνηέ δε κηινχζακε ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη. Ξεθίλεζε λα κε
ξσηάεη φιε ηελ ψξα αλ παίξλσ λαξθσηηθά θαη ηεο είπα: «Θα ζνπ πσ ηη
ζπκβαίλεη γηαηί κε έρεηο πξήμεη, δε ζνπ ιέσ πνηέ πνχ πάσ θαη ηη θάλσ γηαηί έρσ
ζρέζε κε κηα θνπέια» (Άξηεκηο).
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Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Αξηέκηδνο, εθείλε επέιεμε λα
γλσζηνπνηήζεη ηε ιεζβηαθή ζρέζε ηεο ζηε κεηέξα ηεο έηζη ψζηε λα ηελ θαζεζπράζεη
φηη δελ θάλεη ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ε παξφκνην πλεχκα, ε Βίιιπ θαλέξσζε ηε
ιεζβηαθή ζρέζε ηεο ζηε δηθή ηεο κεηέξα φηαλ ήξζε αληηκέησπε κε ηελ επηζπκία ηεο
ηειεπηαίαο λα θάλεη πξνμεληφ ζηελ θνπέια ηεο κε έλαλ νηθνγελεηαθφ ηνπο θίιν.
«Απηφ πνπ ιεο, δε γίλεηαη [ην πξνμεληφ]». «Γηαηί», κε ξσηάεη εθείλε φιν
απνξία, θαη ηεο ιέσ «Γηαηί ε Αδξηαλή έρεη ζρέζε θαη είκαη εγψ ε ζρέζε
ηεο». (Βίιιπ)
Ζ επηζπκία ηεο κεηέξαο ηεο λα πξνμελέςεη ηελ εθηάρξνλε ζρέζε ηεο θφξεο
ηεο κπνξεί λα δηαβαζηεί σο έλα «ηεζη» απέλαληη ζηηο ππνςίεο πνπ ηπρφλ είρε γηα ηε
θίιε ηεο θφξεο ηεο. Μνιαηαχηα, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο Βίιιπο, ε κεηέξα ηεο
αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά φηη γλψξηδε ή φηη είρε ππνςηαζηεί νηηδήπνηε γηα ηε ζρέζε
ηεο Αδξηαλήο θαη ηεο Βίιιπο.
Σηελ αξρή δε κε πίζηεπε θαζφινπ, κε ακθηζβεηνχζε. «Απηά πνπ ιεο είλαη
αλνεζίεο, εζχ είρεο ζρέζε κε ηνλ Κσλζηαληίλν δέθα ρξφληα, ηη είλαη απηά πνπ
κνπ ιεο ηψξα» κνπ είπε (Βίιιπ).
Αληίζηνηρε αληίδξαζε ζηελ «απνθάιπςε» ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ηεο θφξεο ηεο
είρε θαη ε κεηέξα ηεο Αξηέκηδνο:
«Τη ελλνείο πσο έρεηο ζρέζε κε κηα θνπέια»; «Πψο είλαη απηφ δπλαηφλ»; Γελ
κπνξνχζε κε ηίπνηα λα θαηαιάβεη ηη ηεο έιεγα (Άξηεκηο).
Ζ θνηλσληθή αδπλαηφηεηα θαη αδηαλνεηφηεηα ηεο ιεζβηαθφηεηαο εληφο ηνπ
ειιεληθνχ πιαηζίνπ εθθξάδεηαη ηδηαίηεξα εχζηνρα απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηέξσλ ηεο
Αξηέκηδνο θαη ηεο Βίιιπο κέζα απφ ιφγνπο άξλεζεο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ
νκνεξσηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο, κε εθθξάζεηο φπσο «Πψο είλαη απηφ
δπλαηφλ» θαη «Απηά πνπ ιεο είλαη αλνεζίεο». Χζηφζν, αλαιχνληαο ηηο ηζηνξίεο δσήο
ησλ δπν ζπλνκηιεηξηψλ, κπνξψ λα δηαθξίλσ δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο άξλεζεο. ηελ
πεξίπησζε ηεο Βίιιπο, ε αδηαλνεηφηεηα ηεο κεηέξαο ηεο γηα ηε ζρέζεο ηεο κε ηελ
Αδξηαλή κπνξεί λα εξκελεπζεί ζην πιαίζην ελφο εηεξνζεμνπαιηθνχ ζπλερνχο. Πην
αλαιπηηθά, δεδνκέλνπ φηη ε κεηέξα ηεο γλψξηδε φηη ε θφξε ηεο είρε παιαηφηεξα
ζρέζε κε έλαλ άληξα γηα δέθα ρξφληα, φηαλ έκαζε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή, ε
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ηειεπηαία θάληαδε αδηαλφεηε. ηελ πεξίπησζε ηεο Αξηέκηδνο, ηελ αξρηθή (ίζσο θαη
αλακελνκέλε δεδνκέλσλ ησλ εηεξνθαλνληθψλ ζπλζεθψλ) άξλεζε ηεο κεηέξαο λα
ζπιιάβεη ηε ιεζβηαθή ζρέζε ηεο θφξεο ηεο, αθνινχζεζε κηα δεθαεηήο απνζηψπεζε
εθ κέξνπο ηεο γηα νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ νκενξσηηθφηεηα ηεο Αξηέκηδνο.
Ζ κεηέξα ηεο Αξηέκηδνο, ινηπφλ, κε ην λα απνζησπά ηνλ νκνεξσηηζκφ ηεο
θφξεο ηεο, απέθιεηε ηε δπλαηφηεηα ε Άξηεκηο λα αξζξψζεη ξεηά ηηο νκνεξσηηθέο
ζρέζεηο ηεο, ηε δπλαηφηεηα λα ηηο θαηαζηήζεη νξαηέο ζην ζεκαληηθφ Άιιν. Ζ
Άξηεκηο αλαθέξεη ζρεηηθά:
Μεηά πεξάζαλ δέθα ρξφληα, δε ζπδεηήζεθε πνηέ μαλά ην ζέκα, ζαλ λα κελ έγηλε
πνηέ απηφ ην απφγεπκα, πνηέ. Δγψ έθαλα θάπνηεο λχμεηο, αιιά έβιεπα πσο ε
κακά κνπ αιιάδεη ζπλερψο ην ζέκα, δελ ήζειε λα μέξεη ηίπνηα ζρεηηθφ κε ηηο
ζρέζεηο κνπ κε ηα θνξίηζηα (Άξηεκηο).
Ζ άξλεζε, ε ζησπή θαη ε απνζηψπεζε απνηέιεζαλ πνιχ θνηλέο αληηδξάζεηο
κεηέξσλ πνπ ππνςηάδνληαη ηελ νκνεξσηηθφηεηα ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο (ή πνπ
εηθάδεηαη απφ ηηο ζπγαηέξεο ηνπο φηη απηφ ζπκβαίλεη), ή πνπ ηελ «αλαθαιχπηνπλ».
Όπσο καξηπξνχλ θαη νη αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, ε ζησπή θαηά ηελ
πεξίνδν πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε απνηειεί έλα επαρζέο ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν γηα ηηο
ίδηεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Βίιιπ:
Η κακά κνπ θάλεη ζαλ λα κελ μέξεη φηη κέλσ κε θνπέια, ζα λα κε μέξεη ηίπνηα,
θνβεξή άξλεζε Δκέλα απηφ κνπ ζπάεη ηα λεχξα, δειαδή θαη κε λεπξηάδεη πνιχ
θαη κε ζηελαρσξεί. Απηή ε αδηαθνξία, απηή ε ζησπή, δε κνπ αξέζεη. Γειαδή
μέξεηο, ζπδψ κε κηα γπλαίθα, βγαίλνπκε πάληα έμσ καδί, πάκε ηαμίδηα καδί,
έρνπκε κηα δσή καδί, δε κε έρεηο δεη κε άληξα γηα ρξφληα θαη δε ξσηάο ηίπνηα;
Καη φρη απηφ δελ είλαη απνδνρή, απηφ ζεκαίλεη «δε ζέισ λα μέξσ, άζε κε ζηελ
εζπρία κνπ» θαη απηφ κε ζηελαρσξεί πνιχ (Βίιιπ).
Σε ζηηγκή πνπ ε Βίιιπ αθεγείηαη ην σο άλσ απφζπαζκα δελ είρε αθφκα
γλσζηνπνηήζεη ζηε κεηέξα ηεο ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή, θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ
θνξηίν πνπ έθεξλε ε ζησπή κεηαμχ κεηέξαο θαη θφξεο ήηαλ δπζβάζηαθην.
Δλδερνκέλσο, ε Βίιιπ λα ήιπηδε ζε κηα πεξηζζφηεξν ηδεαηή αληίδξαζε απφ πιεπξάο
ηεο κεηέξαο ηεο, ζεσξψληαο πσο απηή ε «κε γλψζε» ηεο ζηεξεί ηελ νινθιεξσηηθή
απνδνρή απφ ηε κεηέξα ηεο.
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Όκσο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε επθηαία, άλεπ
φξσλ, γνλετθή απνδνρή, θαη θπξίσο ε άλεπ φξσλ κεηξηθή αγάπε, ζπαλίσο
εληνπίδεηαη. Οη ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο κνηξάζηεθαλ ηζηνξίεο γηα ηηο αληηδξάζεηο
ησλ γνληψλ ηνπο, θαη εηδηθφηεξα ησλ κεηέξσλ ηνπο, νη νπνίεο εκπεξηείραλ θπξίσο
άξλεζε, απφξξηςε θαη έκκεζε ή απξνθάιππηε επηζεηηθφηεηα.
ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη νη αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ γηα ηνπο
παηεξάδεο ηνπο, ησλ νπνίσλ νη αληηδξάζεηο παξνπζηάζηεθαλ απφ ππνζηεξηθηηθέο
έσο αδηάθνξεο. Δλδηαθέξνπζα θξίλεηαη θαη ε λνεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ
ζπκπεξηθνξψλ απφ ηηο ζπλνκηιήηξηεο κνπ, νη νπνίεο δελ ελλνηνινγνχλ σο
δπζβάζηαρηε ηε ζησπή θαη ηελ απξαμία ηνπ παηέξα. ην πιαίζην ηεο κεξηθήο ή
νιηθήο απνπζίαο ησλ παηεξάδσλ απφ ηε (ζπλαηζζεκαηηθή) αλαηξνθή ησλ ζπγαηέξσλ
ηνπο, θαίλεηαη πσο ε κε επηθνηλψλεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ ιακβάλεηαη σο κηα ζρεδφλ
«θπζηθή» θαη αλαπφθεπθηε ζπλζήθε.
Ο παηέξαο κνπ είλαη κηα θηγνχξα απνχζα, δνχιεπε πάξα πνιχ γηα λα καο
πξνζθέξεη ηδησηηθά ζρνιεία, ζπνπδέο, θ.ιπ. Γε ζα κπνξνχζα λα ζπδεηήζσ ηα
πξνζσπηθά κνπ καδί ηνπ, δελ έρνπκε έλα αλνηρηφ πιαίζην πνπ κπνξνχκε λα
κηιήζνπκε γηα φ,ηη κε απαζρνιεί, έρνπκε έηζη θη αιιηψο κεγάιε απφζηαζε
κεηαμχ καο (Γάθλε).
Ζ απνχζα θηγνχξα ηνπ παηέξα «πξσηαγσληζηεί» επίζεο θαη ζηελ αθήγεζε
ηεο Λπδίαο, ε νπνία βίσζε ηελ πην απξνθάιππηα ερζξηθή θαη επηζεηηθή αληίδξαζε
απφ ηε κεηέξα ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπλνκηιήηξηέο κνπ. Παξφηη ν παηέξαο ηεο
γλψξηδε θαη γηα ηελ νκνεξσηηθφηεηα ηεο θφξεο ηνπ θαη γηα ηελ επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο ηνπ πξνο ηε Λπδία, δελ πήξε πνηέ ζέζε. Ζ ίδηα πεξηγξάθεη
ηε ζηάζε ηνπ σο εμήο:
Ο παηέξαο κνπ δελ αζρνινχηαλ, γίλνληαλ νκεξηθνί θαβγάδεο κέζα ζην ζπίηη θαη
εθείλνο θαζφηαλ ζην γξαθείν ηνπ θαη δηάβαδε. θνπγε δειαδή ηε κάλα κνπ λα
κνπ ιέεη φ,ηη ηεο ‘ξρφηαλ ζην θεθάιη θαη δε ζεσξνχζε πσο έπξεπε λα πεη κηα
θνπβέληα. Πνηέ, δελ έκαζα δειαδή πνηέ, αλ ην θαηέθξηλε, αλ δελ ηνλ έλνηαδε ή
αλ ήζειε λα κε ζηεξίμεη θαη απιψο δελ ην έθαλε (Λπδία).
Δλψ ν παηέξαο ηεο Λπδίαο ζα κπνξνχζε λα έρεη παξέκβεη δξαζηηθά γηα λα
δψζεη έλα ηέινο ζηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηεο πξνο εθείλε θαη λα
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απνηξέςεη ηε ζθνδξή θαθνκεηαρείξηζή ηεο (απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ αδεξθφ ηεο), ν
ίδηνο επέιεμε λα παξακείλεη νπδέηεξνο. πλεπαθφινπζα, χζηεξα απφ ηφζα ρξφληα, ε
Λπδία αθφκα δε κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ νκνεξσηηθφηεηα
ηεο, εάλ δειαδή ήηαλ αξλεηηθφο ή ελδερνκέλσο ήζειε λα ηελ ππνζηεξίμεη θαη
«απιψο» δελ ην έθαλε. Χζηφζν, ζηελ αθήγεζε ηεο Λπδίαο, ε απξαμία ηνπ παηέξα ηεο
δελ έθεξε ηελ ίδηα ζπλαηζζεκαηηθή βαξχηεηα κε ηελ θαθνκεηαρείξηζε απφ ηε κεηέξα
ηεο. Ζ ίδηα δήισζε:
Ήζεια λα θξαηήζσ επαθέο κε ηνλ παηέξα κνπ. Γελ ήηαλ ηφζν ερζξηθφο φπσο ε
κακά κνπ. Τνπ είπα πσο κπνξεί λα κε επηζθεθηεί ζηελ Αγγιία αλ ζέιεη, αιιά δε
λνκίδσ πσο ζα έξζεη πνηέ. Η αιήζεηα είλαη πσο δε κε ελδηαθέξεη θαη ηδηαίηεξα
πιένλ (Λπδία).
Ζ κφλε εμαίξεζε ζηελ θπξίαξρε θηγνχξα ηνπ «απφκαθξνπ παηέξα» είλαη ν
παηέξαο ηεο Αξηέκηδνο, ν νπνίνο απνηέιεζε ην πξψην άηνκν ζην νπνίν ζηξάθεθε ε
Άξηεκηο γηα λα ζπδεηήζεη γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο. ε αληίζεζε κε ηνπο παηεξάδεο
ησλ άιισλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ, νη νπνίνη δηαηεξνχζαλ ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε
απφ ηηο θφξεο ηνπο, ν παηέξαο ηεο Αξηέκηδνο επηδίσμε κηα πνιχ θνληηλή ζρέζε καδί
ηεο θαη ήηαλ πξφζπκνο λα ζπδεηήζεη νηηδήπνηε ηελ απαζρνινχζε, θπξίσο αθφηνπ
εθείλνο θαη ε κεηέξα ηεο πήξαλ δηαδχγην. Όηαλ, ζε ειηθία δεθαπέληε εηψλ, ε Άξηεκηο
πήξε ηελ απφθαζε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ παηέξα ηεο ηηο νκνεξσηηθέο επηζπκίεο ηεο,
εθείλνο ηεο απάληεζε:
«Μπνξείο λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο, λα επηιέγεηο φ,ηη ζέιεηο, δελ ππάξρεη ηίπνηα θαθφ
ζε απηφ» (παηέξαο Αξηέκηδνο).
ηελ αθήγεζε ηεο Αξηέκηδνο, ε ζηήξημε απφ ηνλ παηέξα ηεο λνεκαηνδνηείηαη
σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φρη κνλάρα εμαηηίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εγγχηεηάο ηνπο θαη
ηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο πνπ ε ίδηα απνδίδεη ζηελ απνδνρή απφ ηνπο γνλείο, αιιά
θπξίσο επεηδή ηεο παξείρε κηα «δψλε αζθάιεηαο» εληφο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Ζ
Άξηεκηο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ παηέξα ηεο σο εμήο:
Ο παηέξαο κνπ ήηαλ πάληα ππνζηεξηθηηθφο πξνο εκέλα θαη ηηο επηινγέο κνπ.
Μπνξνχζα πάληα λα ηνπ κηιήζσ, δελ είρε θακία ζρέζε κε ηε κεηέξα κνπ θαη ην
πψο εθείλε δηαρεηξίζηεθε φηαλ ηεο κίιεζα γηα ηα θνξίηζηα. Με ππνζηήξημε
ζπλαηζζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά φηαλ ε κεηέξα κνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηα

46

ρξήκαηα πνπ κνπ έδηλε γηα λα επεκβαίλεη ζηε δσή κνπ. Τφηε ν παηέξαο κνπ κε
πξνζέιαβε ζηελ εηαηξεία ηνπ θαη κνπ έδσζε δνπιεηά ψζηε λα είκαη αλεμάξηεηε.
Γελ έρσ παξάπνλα γηα ηνλ παηέξα κνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο κνπ κε
θνξίηζηα, εηιηθξηλά (Άξηεκηο).
Αλαζηαραδφκελε ηηο ζρέζεηο ησλ δπν γνλέσλ κε ηηο νκνεξσηηθέο θφξεο ηνπο,
γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο
αιιά θαη εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη κεηέξεο ζπλήζσο
ιεηηνπξγνχλ σο «δίρηπ αζθαιείαο» γηα ηα νκνεξσηηθά παηδηά ηνπο (Ben—Ari, 1995;
Pearlman, 2005; Savin-Williams, 2001; Savin—Williams & Ream, 2003) θαη
εηδηθφηεξα γηα ηνπο νκνεξσηηθνχο γηνπο ηνπο (Apostolidou, 2010; Yannakopoulos,
1995, Φφρηνο, 2015). Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη κηα εληειψο
δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, νη κεηέξεο
απνηππψλνληαη σο απεηιεηηθέο θηγνχξεο γηα ηηο θφξεο ηνπο: είλαη εθείλεο, ηηο νπνίεο
νη ζπλνκηιήηξηέο κνπ ρξεηάζηεθε λα πείζνπλ φηη δελ είλαη αλψκαιεο, είλαη εθείλεο κε
ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε, εθείλεο πνπ εθβηάδνπλ ηηο θφξεο ηνπο, είηε
ζπλαηζζεκαηηθά είηε πξαθηηθά, λα επηζηξέςνπλ ζην «ζσζηφ δξφκν», εθείλσλ ησλ
νπνίσλ ε ζησπή ππήξμε δπζβάζηαρηε. Αθφκα θαη φηαλ νη νκνεξσηηθέο επηζπκίεο ησλ
ζπγαηέξσλ απνηεινχζαλ κνλάρα ππνςίεο θαη δελ είραλ εθθξαζηεί ξεηά, νη ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ νκνεξσηηθψλ ζπγαηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ ηνπο ηαξάζζνληαλ θαη
δηαθπβεχνληαλ.
Ζ ηφζν δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα
έξεπλα εγείξεη ην εξψηεκα ηη κπνξεί λα δηαθπβεχεηαη εδψ. Ζ ζεκαζία ηεο ζρέζεο
ηεο θφξεο κε ηε κεηέξα θαη ε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο απνδνρή απφ ηνλ ζεκαληηθφ
Άιιν κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηή. Πην αλαιπηηθά, νκνεξσηηθέο γπλαίθεο πνπ
βηψλνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ελδερνκέλσο λα θνβνχληαη ηελ
απψιεηα ηνπ δεζκνχ ηνπο κε ηε γνλετθή θηγνχξα αλαθνξάο (ην ππνθείκελν δειαδή,
κε ην νπνίν είλαη ζε ζηελή ζρέζε). Δπνκέλσο, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη νκνεξσηηθέο
γπλαίθεο πξνζβιέπνπλ ζηελ άλεπ φξσλ αγάπε θαη απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο.
Απηφ πνπ ίζσο είλαη ιηγφηεξν εκθαλέο είλαη ην πψο απηέο νη ζρέζεηο
θαηαζθεπάδνληαη· γηαηί νη κεηέξεο είλαη

ελ δπλάκεη ππνζηεξηθηηθέο θαη

πξνζηαηεπηηθέο απέλαληη ζηνπο νκνεξσηηθνχο γηνπο ηνπο, ελψ ε παξνρή ζηήξημεο θαη
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πξνζηαζίαο ζηηο νκνεξσηηθέο θφξεο ηνπο παξακέλεη γηα απηέο κηα αδηαλφεηε
ζπλζήθε; Αληίζηνηρα, γηαηί νη παηεξάδεο δε δπζρεξαίλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο δσέο ησλ
θνξψλ ηνπο, ελψ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο νκνεξσηηθνχο γηνπο ηνπο είλαη
ηδηαηηέξσο επηζεηηθή;
Αλαζηνραζηηθά αλαγλσξίδσ φηη κνινλφηη ήκνπλ ελήκεξε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηεμαγσγήο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο θαη εγρψξηαο
βηβιηνγξαθίαο, δε δηεξεχλεζα ηηο πηζαλέο εξκελείεο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ ηφζν γηα
ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπο φζν θαη γηα ηηο
κεηξηνπαζείο, αδηάθνξεο αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ηνπο. πλεπψο, ελ
φςεη θαη ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ πνπ πθίζηαηαη ζηελ παξνχζα ζεκαηηθή, ζα
πξνρσξήζσ ζε νξηζκέλεο δηεξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζαλέο
λνεκαηνδνηήζεηο ησλ ελ ιφγσ ζρέζεσλ (εμνπζίαο).
Μηα πξψηε ππφζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ «αδηαλνεηφηεηα ηεο ιεζβηαθφηεηαο»·
εάλ δειαδή νη ιεζβηαθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο εληφο ηεο εηεξνθαλνληθήο
ειιεληθήο θνηλσλίαο δελ θαζίζηαληαη νχηε νξαηέο νχηε δηαλνεηέο, ηφηε ελδερνκέλσο
νη παηεξάδεο

ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηε γπλαηθεία

νκνεξσηηθφηεηα σο παξαβαηηθή, θαζψο απνηπγράλνπλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ σο
έθθξαζε ζεμνπαιηθφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε αδηάθνξε απνδνρή (ή απιψο
αδηαθνξία) ελφο παηέξα ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζε έλα πιαίζην ζπλνιηθήο
ακθηζβήηεζεο ηεο ιεζβηαθφηεηαο, δεδνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο παξαγλψξηζεο ηεο
ελεξγεηηθήο γπλαηθείαο επηζπκίαο, πφζν κάιινλ φηαλ απηή απεπζχλεηαη ζε κηα άιιε
ζειπθφηεηα. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνεξσηηθψλ γησλ, δνζείζεο ηεο επξέσο
δηαδεδνκέλεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο αλδξηθήο νκνεξσηηθήο επηζπκίαο εληφο
ηεο

ειιεληθήο

θνηλσλίαο

(σο

παξεθθιίλνπζαο)

θαη

ηεο

θαιινθεληξηθήο

ελλνηνιφγεζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ε απεηιή ζηε ζεμνπαιηθή νηθνλνκία είλαη νξαηή
θαη επηζχξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ, ελδερνκέλσο ζα
κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο
απνγνήηεπζεο. Αλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν (εηεξνθπιφθηινο) γάκνο
θαη ε κεηξφηεηα (εληφο εηεξνθπιφθηινπ γάκνπ) ζεσξνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο γπλαηθείαο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Kantsa,
2000), νη Διιελίδεο κεηέξεο ησλ νπνίσλ νη θφξεο επηηεινχλ νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο,
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βιέπνπλ φια ηα φλεηξά ηνπο γηα ην κέιινλ ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο λα θαηαξξένπλ θαη ηηο
θφξεο ηνπο σο ειιηπείο (ή αθφκα θαη άρξεζηεο θνηλσληθά) ππνθεηκεληθφηεηεο.
Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ε παηξηαξρηθή θνπιηνχξα αλαζέηεη ηελ πξσηαξρηθή
γνλετθφηεηα ζηηο κεηέξεο, εθείλεο αλαιακβάλνπλ ηε κεγαιχηεξε (αλ φρη ηελ
απνθιεηζηηθή) επζχλε γηα ηελ έκθπιε θαη ζεμνπαιηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ θνξψλ
ηνπο. Οη κεηέξεο νθείινπλ λα δηδάμνπλ ζηηο θφξεο ηνπο πσο λα γίλνπλ «γπλαίθεο», κε
ην

λα

επηηεινχλ

δειαδή

ζειπθφηεηα,

λα

δηαηεξνχλ

εηεξνζεμνπαιηθέο

(καθξνρξφληεο/ζπδπγηθέο) ζρέζεηο θαη λα γίλνπλ κεηέξεο. Καηά ζπλέπεηα, κηα θφξε
ηεο νπνίαο ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε ζπκπεξηθνξά δε ζπκβαδίδνπλ κε ηηο
θαλνληζηηθέο έκθπιεο επηηαγέο κπνξεί λα «πξνδψζεη» ηελ απνηπρία ηεο κεηέξαο. Με
άιια ιφγηα, νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ πιεπξά κηαο κεηέξαο πνπ
«αλαθαιχπηεη» ηηο νκνεξσηηθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο ηεο θφξεο ηεο, ελδέρεηαη λα
ζπλδένληαη κε ζπλαηζζήκαηα ελνρήο ή/θαη εγσηζκνχ θαζψο ε θφξε ηεο απέηπρε λα
ηεο απνδψζεη ηελ επηζπκεηή θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο «θαιήο κεηέξαο» θαη εθείλε
«απέηπρε» λα αλαζξέςεη κηα «απνδεθηή» ζειπθή πξνζσπηθφηεηα.
Αλεμαξηήησο ησλ ιφγσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ
ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο θαη ηηο απαζείο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζηάζεηο ησλ
παηεξάδσλ απέλαληη ζηηο ιεζβηαθέο πξαθηηθέο ησλ θνξψλ ηνπο, ε νηθνγελεηαθή εζηία
παξακέλεη έλαο ερζξηθφο ηφπνο γηα ηηο ζπλνκηιήηξηεο κνπ. Σα αδέξθηα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ θαίξην ξφιν ζηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο εμνπζίαο, είηε
κε ην λα επηδεηθλχνπλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηελ νκνεξσηηθή
αδεξθή ηνπο, είηε κε ην λα εληζρχνπλ ηελ ερζξφηεηα ελαληίνλ ηεο (είηε ελεξγά κέζσ
ηεο ππνζηήξημήο ησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο κεηέξαο ή παζεηηθά κέζσ ηεο κε
παξέκβαζεο θαη ηεο αδηαθνξίαο).
Οη ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ κε ηα αδέξθηα ηνπο θαη ηα λνήκαηα πνπ
απνδίδνπλ ζε απηέο ηηο ζρέζεηο πνηθίινπλ. Τπελζπκίδνληαο πνιχ ζχληνκα, ε Λπδία
έρεη έλαλ κεγαιχηεξν αδεξθφ, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηε βηαηφηεηα ηεο κεηέξαο ηνπο
πξνο εθείλε, ε Άξηεκηο έρεη έλα ζρεδφλ ζπλνκήιηθν αδεξθφ, ν νπνίνο δελ ηελ
ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε ην «coming out» ηεο ζηε
κεηέξα ηεο, ε Βίιιπ έρεη ηξία κηθξφηεξα αδέξθηα, ηα νπνία είλαη θπξίσο νπδέηεξα
απέλαληη ζηελ νκνεξσηηθφηεηα ηεο, πιελ ηεο κηαο αδεξθήο ηεο, ε νπνία είλαη
ππνζηεξηθηηθή, θαη ηέινο ε Γάθλε έρεη κηα κεγαιχηεξε αδεξθή, ε νπνία δεδνκέλεο
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ηεο κε ξεηήο γλσζηνπνίεζεο ηεο νκνεξσηηθφηεηαο (ηεο Γάθλεο), ρξεζηκνπνηεί έλα
επηζεηηθφ ιφγν απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία ελ γέλεη.
Οθείισ λα παξαδερηψ φηη αθνχγνληαο ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ κε
ηα αδέξθηα ηνπο, αλαδεηνχζα λα βξσ ζηνλ ιφγν ηνπο εκπεηξίεο ζαλ ηηο δηθέο κνπ.
Ηζηνξίεο πνπ λα ιέλε πσο (έζησ θάπνην απφ) ηα αδέξθηα απνηειέζαλ γηα απηά «δίρηπ
αζθαιείαο» κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Όηαλ ε κεηέξα ή/θαη ν παηέξαο αξλνχληαλ λα
πξνζθέξνπλ ηελ απνδνρή θαη ηελ αγάπε ηνπο, ηα αδέξθηα λα πξνζπαζνχζαλ λα
αληηζηαζκίζνπλ απηήλ ηελ ερζξφηεηα ή λα κεζνιαβνχζαλ γηα λα ηελ απαιχλνπλ. Ζ
αιήζεηα είλαη πσο δε ζπλάληεζα πνιιέο ηέηνηεο ηζηνξίεο, κάιινλ ην αληίζεην. Οη
ζπλνκηιήηξηεο κνπ αθεγήζεθαλ θπξίσο ηζηνξίεο γηα αδέξθηα πνπ ηνπο δπζθφιεπαλ
ηε δσή, πνπ δελ έπαηξλαλ ην κέξνο ηνπο απέλαληη ζηελ ερζξφηεηα ησλ γνληψλ ή πνπ
θξάηεζαλ νπδέηεξεο ζηάζεηο.
Ο αδεξθφο κνπ πνηέ δελ πήξε ην κέξνο κνπ. Μνπ έθαλε βαζηθά αθφκα πην
δχζθνιε ηε δσή. Αληί δειαδή λα κε βνεζήζεη φηαλ ε κακά κε έβξηδε, αθφκα θαη
φηαλ πήγαηλε λα κε ρηππήζεη, εθείλνο ήηαλ ηνπ ζηπι «καο θάλεηο ξεδίιη, έρεη
δίθην ε κακά». [..] Αλ δελ ήηαλ απηφο, κπνξεί λα είραλ εμειηρζεί θαη θαιχηεξα
ηα πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο δειαδή ήηαλ εθείλνο πνπ ηζίησλε ηε κάλα κνπ, αλ
κε έβιεπε κε κηα θίιε ζην δξφκν, ζα έηξερε λα πεη «είδα ηε Λπδία πάιη κε απηά
ηα θξηθηά» θαη λα κνπ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηε δσή. Γελ κπφξεζα πνηέ λα
ην εμεγήζσ, ην γηαηί, θαη θπζηθά ήηαλ κηα έμηξα ζηελαρψξηα απηφ γηα κέλα
(Λπδία).
Μέζσ ηεο αθήγεζεο ηεο Λπδίαο ηα αδέξθηα κπνξνχλ λα ζπληάζζνληαη
πιήξσο κε ηηο ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνληψλ, αληί λα ζπκκαρνχλ κε ηηο αδεξθέο
ηνπο, φπσο ίζσο ζα πεξηκέλακε δεδνκέλνπ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο. Μηα άιιε
ηζηνξία (φρη ηφζν αλνηρηήο) επίζεζεο καο αθεγείηαη θη ε Άξηεκηο γηα ηνλ αδεξθφ ηεο.
ε κηα δχζθνιε ζηηγκή, φπσο ελλνηνινγεί ε Άξηεκηο ην «coming out» ζηε κεηέξα
ηεο, o αδεξθφο ηεο ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο γεκίδνληαο ηε ελνρέο γηα ηε κεηέξα ηνπο:
Γε κνπ άξεζε θαζφινπ ην πψο ην ρεηξίζηεθε [ν αδεξθφο ηεο] φηαλ ην είπα ζηε
κάλα κνπ, κε γέκηζε ελνρέο φηη κπνξεί λα πάζεη θάηη ε κάλα καο εμαηηίαο κνπ,
απηφ κε ελφριεζε πνιχ ηφηε γηαηί ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζηηγκή δελ ήηαλ πιάη
κνπ, ίζα—ίζα ήηαλ απέλαληη κνπ (Άξηεκηο).
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Γηαθξίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε νκνεξσηηθφηεηα ελφο κέινπο ηεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο απνηειεί έλα ζέκα γηα ην νπνίν φιε ε νηθνγέλεηα έρεη ιφγν θαη φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα απηφο ν ιφγνο πνιιέο θνξέο είλαη εληαίνο.
Μεηέξεο,

αδεξθνί

θαη

αδεξθέο

ηνπνζεηνχληαη

«ζαλ

κηα

θσλή»

(φπσο

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Γάθλε) απέλαληη ζηελ θξίζε πνπ πεξλά φιε ε νηθνγέλεηα
ιφγσ ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ελφο κέινπο ηεο :
Η αδεξθή κνπ δε γλσξίδεη γηα κέλα, γηαηί είλαη θη απηή πνιχ νκνθνβηθή, θη απηφ
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ζξεζθφιεπηε. Σαλ κηα θσλή καδί
κε ηε κακά κνπ, μεζηνκίδνπλ απνζαξξπληηθέο θαη πβξηζηηθέο απφςεηο γεληθά γηα
ηνπο γθέη, ηχπνπ «λαη θπζηθά είλαη αλσκαιία, παξεθθιίλεη ηνπ θπζηνινγηθνχ,
δελ έρσ πξφβιεκα λα ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν θαη λα κελ ηνπο ηπξαλλάλε, αιιά
φρη θπζηθά λα δεκηνπξγνχλ νηθνγέλεηεο γηαηί απηφ ην πξάγκα είλαη κηα
θνηλσληθή δηαζηξνθή» (Γάθλε).
Σν θχιν ησλ εηεξνεξσηηθψλ αδεξθψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηάζε πνπ
ζα θξαηήζνπλ απέλαληη ζηηο νκνεξσηηθέο αδεξθέο ηνπο. Μέζα απφ ην ιφγν ησλ
ζπλνκηιεηξηψλ κνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί φηη νη αδεξθνί δηαρεηξίδνληαη κε κεγαιχηεξε
δπζθνιία ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ νκνεξσηηθψλ αδεξθψλ ηνπο, θαζψο επίζεο
δπζθνιεχνληαη λα εθθέξνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε απφ απηή ηεο κεηέξαο ηνπο.
Μνινλφηη ε αθήγεζε ηεο Γάθλεο ζρεηηθά κε ηελ αδεξθή ηεο εκπεξίερε
απνζαξξπληηθφ ιφγν γηα ηελ νκνθπινθηιία ελ γέλεη, ν ιφγνο απηφο δε ζηξεθφηαλ
πξνζσπηθά ελαληίνλ ηεο Γάθλεο, θαζψο επίζεο ήηαλ θαη βαζηά επεξεαζκέλνο απφ
ηελ έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα ηεο αδεξθήο ηεο. Αληίζεηα, ν ιφγνο ηνπ αδεξθνχ ηεο
Λπδίαο ζηξέθεηαη πξνζσπηθά ελαληίνλ ηεο, δηθαηνινγεί ηε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή
επίζεζε ηεο κεηέξαο ηνπο απέλαληη ζηε Λπδία, θαζψο πηζηεχεη φηη ε νκνεξσηηθφηεηά
ηεο «ζίγεη» φιε ηελ νηθνγέλεηα. Πνιιέο θνξέο άιισζηε εθείλνο ζα δεκηνπξγήζεη ηηο
ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα βξεζεί ε Λπδία μαλά ζην ζηφραζηξν ηεο νηθνγέλεηαο.
Δμαίξεζε ζηηο παξαπάλσ αθεγήζεηο γηα ηηο δχζθνιεο ζρέζεηο αδεξθψλ κε ηηο
νκνεξσηηθέο αδεξθέο ηνπο απνηειεί ε κηα αδεξθή ηεο Βίιιπο, ε νπνία ππήξμε
ππνζηεξηθηηθή καδί ηεο:
Σε ζρέζε κε ηα αδέξθηα κνπ, θνίηα ε κφλε πνπ ήηαλ ππνζηεξηθηηθή ήηαλ ε
δεχηεξε αδεξθή κνπ, ε νπνία φκσο είλαη ηφζν καχξν πξφβαην κέζα ζηελ
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νηθνγέλεηα πνπ δελ κπνξψ λα πνληάξσ πάλσ ηεο νχηε λα κε ζηεξίμεη ζηε κάλα
νχηε γεληθά. Αιιά ζπλαηζζεκαηηθά, κνπ αξέζεη πνπ κε απνδέρεηαη. Τα άιια κνπ
αδέξθηα ήηαλ απιψο αδηάθνξα (Βίιιπ).
Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηε Βίιιπ, δεδνκέλεο ηεο κε ζηξαηεγηθήο ζέζεο πνπ
θαηέρεη ε αδεξθή ηεο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο (φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη είλαη ην
καχξν πξφβαην ηεο νηθνγέλεηαο), ε ππνζηήξημή ηεο είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηε
δηακφξθσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη δπλακηθψλ. Ζ Βίιιπ αλαγλσξίδεη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή αμία ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηελ αδεξθή ηεο, κνιαηαχηα, επηζεκαίλεη
φηη δε ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζε εθείλε, ππνζέηνπκε ζε έλα πηζαλφ «coming out»
ζηε κεηέξα ηεο.
Πιεζηάδνληαο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα
επηζεκαλζεί φηη ε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ εληφο ηεο
νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο, ε απφθαζή ηνπο γηα ην αλ ζα απνζησπήζνπλ ή ζα
«απνθαιχςνπλ» ηηο νκνεξσηηθέο επηινγέο ηνπο, ζε πνηα πξφζσπα θαη πφηε, απνηειεί
κηα ηδηαίηεξα πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία. Οη ζρέζεηο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη
κεηά ην «coming out» δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ρσξίο λα
ιεθζεί ππφςε ε πνιππινθφηεηα ησλ δπλακηθψλ εμνπζίαο ηεο νηθνγέλεηαο
(Apostolidou,

2010),

νη

πνιηηηζκηθέο

λνεκαηνδνηήζεηο

ηεο

γπλαηθείαο

νκνεξσηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα (Kantsa, 2000), θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ηεο ζπγγέλεηαο ζηελ θαηαζθεπή εαπηνχ εληφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Loizos &
Papataxiarchis 1991).
Μέζα απφ ηνπο ιφγνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη
ε πην δχζθνιε ζρέζε πνπ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ αλαθνξηθά κε ηελ νκνεξσηηθφηεηα
ηνπο είλαη απηή κε ηε κεηέξα ηνπο. Βνιηδνζθνπψληαο ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ
κεηέξσλ ηνπο, απνθαζίδνπλ λα ηνπο κηιήζνπλ λσξίηεξα ή αξγφηεξα, πάληα αθνχ
έρνπλ νηθνδνκήζεη ελαιιαθηηθέο εζηίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο εληφο ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο. Αθφκα θαη φηαλ θαηαθέξλνπλ λα ρηίζνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο
ζρέζεηο είηε κε ηα αδέξθηα ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Βίιιπο, είηε κε ηνλ παηέξα
ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Αξηέκηδνο, ε απφθαζή ηνπο γηα ην αλ ζα ην
κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο ή φρη κε ηηο κεηέξεο ηνπο
παξακέλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε.
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Οη αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ησλ
θνξψλ ηνπο κπνξνχλ λα ζρεκαηνπνηεζνχλ ζηα εμήο ζηάδηα: άξλεζε (είηε κέζσ ηεο
ζησπήο είηε κέζσ ηεο απνζηψπεζεο), έκκεζε ή άκεζε επίζεζε, πξαγκάηεπζε,
πξνζαξκνγή. Σα ζηάδηα απηά είλαη πνιιέο θνξέο αιιειεπηθαιππηφκελα θαη αξθεηέο
θνξέο επαλεκθαλίδνληαη. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη ζαθήο
ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο βαξχηεηαο πνπ επηθέξεη ε ζησπή θαη ε
απνζηψπεζε απφ κεξηάο ηεο κεηέξαο πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε24. Σελ πεξίνδν
πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε, ε ζησπή απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο, ζχκθσλα κε φιεο ηηο
ζπλνκηιήηξηεο κνπ, έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο γηα ηηο
νκνεξσηηθέο θφξεο, θαζψο νη ηειεπηαίεο δελ κπνξνχλ λα είλαη νη «πξαγκαηηθνί
εαπηνί» ηνπο αλ δελ κηιήζνπλ ζηνλ ζεκαληηθφ Άιιν, δειαδή ζηε κεηέξα ηνπο. Απηφ
θαζίζηαηαη εκθαλέο ζηελ αθήγεζε ηεο Γάθλεο, ε νπνία είλαη ε κφλε απφ ηηο
ζπλνκηιήηξηέο κνπ πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη «coming out» ζηελ νηθνγέλεηα
θαηαγσγήο ηεο:
Απηφ πνπ µε ζιίβεη, θαη φρη απιψο µε ζιίβεη, µε δηαιχεη, είλαη πνπ δελ
κπνξνχκε λα είκαζηε θνληά πηα θαη λα µε δερηεί φπσο είκαη. Θέισ λα
ζηακαηήζεη λα θάλεη πηα πσο δελ αθνχεη, δε βιέπεη, δελ θαηαιαβαίλεη θαη λα µε
αθήζεη λα ηελ πιεζηάζσ λα ηεο κηιήζσ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ κνπ (Γάθλε).
Αληίζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, νη
πιεξνθνξήηξηεο κνπ δελ απνδίδνπλ ηελ ίδηα ζπλαηζζεκαηηθή βαξχηεηα ζηε γλψζε
ηεο κεηέξαο ζρεηηθά κε ηελ νκνεξσηηθφηεηα ηεο θφξεο. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Βίιιπ:
Πξηλ λα ην πσ ζηε κάλα κνπ, κνπ είρε γίλεη ιίγν εκκνλή. Σπδεηνχζα ζπλέρεηα κε
ηε θίιε κνπ γη’ απηφ. Τψξα πνπ μέξεη, εληάμεη, δελ έρνπλ αιιάμεη θαη πνιιά
πξάγκαηα, δε ιέεη θαη ηίπνηα λα πσ ηελ αιήζεηα. Απιψο λνκίδσ φηη
δηεπθνιχλνληαη ηα πξάγκαηα φηαλ μέξεη ε νηθνγέλεηα ζνπ. Βέβαηα ζα κπνξνχζε
λα αληηδξάζεη πνιχ άζρεκά [ε κεηέξα ηεο] θαη θαζφινπ λα µε µε δηεπθφιπλε
(Βίιιπ).
24

πλήζσο, ε δηαθνπή απηήο ηεο ζησπήο πξαγκαηνπνηείηαη σο επαθφινπζν θάπνησλ ζεκαληηθψλ
γεγνλφησλ. Ζ ζπγθαηνίθεζε κε ηε ζχληξνθν ηνπο ελδερνκέλσο απνηειεί έλα ηέηνην γεγνλφο, αιιά
θάπνηεο γπλαίθεο θαηνξζψλνπλ λα «παξακείλνπλ ζηελ ληνπιάπα» αθφκε θαη αθφηνπ ζπγθαηνηθήζνπλ
κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο, πξνζπνηνχκελεο φηη είλαη «απιψο θίιεο», ή επηιέγνληαο λα κελ πξνζδηνξίδνπλ
ηε θχζε ηεο ζρέζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γάθλεο.
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Μνινλφηη ε παξνχζα ππνελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηηο ζρέζεηο νκνεξσηηθψλ
γπλαηθψλ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηέο
πεξηζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Απηή ε επηινγή
ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνζεκείσηε επηξξνή πνπ είραλ νη κεηέξεο ζηηο κειινληηθέο
απνθάζεηο ησλ θνξψλ ηνπο θαη ηε βαξχηεηα πνπ απέδηδαλ νη ίδηεο νη ζπλνκηιήηξηεο
κνπ ζηηο ζρέζεηο κε απηέο, θαζψο θαη ηνπ κεγάινπ βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ αλαθνξηθά
κε ηε ζρέζε κεηέξαο θαη (νκνεξσηηθήο) θφξεο ζηελ Διιάδα.
Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εληνπηζκέλε πνιηηηζκηθή δηαθνξά ζε
ζρέζε κε ηηο κεηξηθέο αληηδξάζεηο ζηηο νκνεξσηηθέο ζπγαηέξεο ππνδειψλεη φηη
πθίζηαηαη αλάγθε επαλεμέηαζεο ησλ ελλνηνινγήζεσλ ηεο κεηξφηεηαο, φπσο απηή
θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ εζηθή ππνρξέσζε ησλ γπλαηθψλ
ζηελ Διιάδα λα θέξλνπλ ζηνλ θφζκν θαη λα αλαηξέθνπλ παηδηά, ηα νπνία κε ηε
ζεηξά ηνπο, σο ελήιηθεο, ζα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο (εηεξνζεμνπαιηθή)
νηθνγέλεηα, θαληάδεη σο πξνυπφζεζε ηεο αλαγλσξίζηκεο θνηλσληθήο χπαξμεο ησλ
γπλαηθψλ. Ζ ζπλζήθε απηή είλαη ηφζν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, ψζηε ε (φπνηα) ελαιιαθηηθή πνξεία δσήο ηεο θφξεο επηθέξεη έλα
ηεξάζηην πιήγκα ζην κεηξηθφ ζπκβνιηθφ θεθάιαην θαη κπνξεί λα «δηθαηνινγήζεη»
ηηο αξλεηηθέο κεηξηθέο αληηδξάζεηο. Γίλεηαη αληηιεπηφ ζε απηφ ην ζεκείν, ινηπφλ,
πσο εηζέξρνληαη ζην θνηλσληθφ πεδίν θφκβνη θπξίαξρσλ ιφγσλ αλαθνξηθά κε ηε
ζειπθφηεηα, ηε κεηξφηεηα, θαη ην εζληθφ αλήθεηλ, νη νπνίνη θαζηζηνχλ ηηο γπλαίθεο
ππεχζπλεο φρη κφλν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο αιιά θαη γηα ηελ
αλαπαξαγσγή «ζσζηψλ» θαη «ρξήζηκσλ» ππνθεηκέλσλ θαη κειινληηθψλ πνιηηψλ
(ελδεηθηηθά βι. Υαιθηά, 2004· Βαξίθα, 2009).
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4.2.2 Δπηιεγκέλεο Οηθνγέλεηεο25
«Υπάξρνπλ φκσο θαη ηαμίδηα πνπ μεπεξλνχλ ηηο ζησπέο θαη ηηο απνγνεηεχζεηο,
ζθπξειαηνχλ λέεο νδνχο παξεγνξηάο θαη λένπο ηξφπνπο δπλαηφηεηαο»
(Watson, 2014, ζ. 112).
Εεηήκαηα εγγχηεηαο θαη απφζηαζεο είλαη δηαξθψο ππφ (δηα)πξαγκάηεπζε απφ
κέιε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, ησλ νπνίσλ νη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη
θνηλσληθά ζηηγκαηηζκέλεο. Οη (δηα)πξαγκαηεχζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε
εξσηήκαηα φπσο πνην (—α) πξφζσπν (—α) βξίζθνληαη θνληά ηνπο κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηνπο «απνθαιχςνπλ ην κπζηηθφ ηνπο»;
Θα ζηαζνχλ ηα ππφινηπα νηθνγελεηαθά κέιε δίπια ηνπο; ε πνην βαζκφ ζα
απνκαθξπλζνχλ; Ση λνήκαηα ζα απνδψζνπλ νη ίδηεο ζε απηήλ ηελ απνκάθξπλζε;
Πξνρσξψληαο ζηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλψ πψο νη «βη(αη)νινγηθέο ζπγγέλεηεο»
(Παπαληθνιάνπ, 2018) ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ έρνπλ επεξεάζεη θαη δηακνξθψζεη
ηηο (νξαηέο θαη αφξαηεο ιεζβηαθέο) πνξείεο δσήο ηνπο.

25

ηελ παξνχζα ελφηεηα ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «επηιεγκέλεο νηθνγέλεηεο» ή «λέεο νηθνγέλεηεο»
νηθεηνπνηνχκελε ηελ έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηεο νη ζπλνκηιήηξηέο ηεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ζπληξφθνπο θαη ηηο/ηνπο θίιεο/νπο ηνπο.
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Αλεμάξηεηα απφ ην πφζν δχζθνιε ήηαλ ε (νηθεηνζειήο ή κε) «απνθάιπςε»
ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ηνπο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο, νη ζπλνκηιήηξηεο κνπ
κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ πνξείεο δσήο κε ηηο ζπληξφθνπο ηεο επηινγήο ηνπο.
Παξακέλνληαο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν νξαηέο ζηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο, ζην ρψξν
εξγαζίαο ηνπο θαη ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο ηνπο, θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
καθξνρξφληεο ζρέζεηο αγάπεο. ε απηφ ην ζεκείν, ην εξψηεκα γηαηί φια απηά είλαη
ζεκαληηθά λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ίζσο θαληάδεη ινγηθφ λα ηεζεί. Γηαηί
δειαδή είλαη απαξαίηεην λα ζηξέςνπκε ην (εξεπλεηηθφ) βιέκκα ζηηο ζρέζεηο
νκνεξσηηθψλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα; Σν πξσηαξρηθφ θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή
απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή νκνεξσηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο δελ θαηαιάκβαλαλ θαλέλα
θαηαιεπηφ ρψξν ζηηο (εηεξνθαλνληθέο) δνκέο ηεο εξσηηθήο ζρεζηαθφηεηαο. Μέζα
απφ ηνλ ιφγν θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, σζηφζν, παξαηεξείηαη
πσο φρη κφλν απηέο νη ζρέζεηο είλαη εθηθηέο, αιιά ηα ππνθείκελα ηνπο δηεθδηθνχλ γηα
απηέο θαλνληθφηεηα θαη αλαγλψξηζε. Δπηπιένλ, νη «λέεο νηθνγέλεηεο» πξνζθέξνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ραξηνγξάθεζε λέσλ κνξθψλ ζρεζηαθφηεηαο θαη
ζπγγέλεηαο νκνεξσηηθψλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη ηνπο (α)φξαηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Γεδνκέλεο

ηεο

εηεξνθαλνλη(ζηη)θήο

πξαγκαηηθφηεηαο

ηεο

ειιεληθήο

θνηλσλίαο, είλαη ζαθέο φηη απηνί νη λένη ηφπνη ζρεζηαθφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο δελ
πξνέθπςαλ νχηε εχθνια νχηε γξήγνξα. Οη ζπλνκηιήηξηεο κνπ κπφξεζαλ λα
αηζζάλνληαη επαξθψο ειεχζεξεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο θαη δσέο κε ηηο
ζπληξφθνπο ηνπο, κφλν αθφηνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα ζπίηηα ησλ γνλέσλ ηνπο. Ζ
ηζηνξία ηεο Λπδίαο, ε νπνία ρξεηάζηεθε λα κεηαθνκίζεη ζηελ Αγγιία γηα λα δηαθχγεη
απφ ηελ νκνθνβηθή νηθνγέλεηά ηεο, απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Γηα ηε
Λπδία, ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ απνηέιεζε ην (κφλν) φρεκα πνπ
«ζα ηε κεηέθεξε καθξηά» απφ ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Ζ ίδηα
πεξηγξάθεη ηε κεηαθφκηζε ηεο ζην εμσηεξηθφ σο εμήο:
Μεηά απφ φια απηά ε έμνδνο θάληαδε σο ε κφλε δηέμνδνο. Μάδεςα ηα πξάγκαηα κνπ, ινηπφλ, θαη έθπγα ζηελ Αγγιία, ήμεξα θαιά φηαλ έθεπγα πσο δε ζα
γχξηδα μαλά, πσο γηα κέλα είρε ηειεηψζεη απηή ε πφιε πνπ κπνξεί αλά πάζα
ζηηγκή λα κε παξαθνινπζεί θάπνηνο, είρε ηειεηψζεη ε νηθνγέλεηα πνπ κε είρε
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πιεγψζεη ηφζν, είραλ ηειεηψζεη φια. Γηα απηφ ην ιφγν πξνζπάζεζα φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζην κεηαπηπρηαθφ, γηα λα κπνξέζσ λα πάξσ κία
ππνηξνθία, θαη λα θάλσ δηδαθηνξηθφ εθεί, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα γπξίζσ
πίζσ. Καη επηπρψο ηα θαηάθεξα (Λπδία).
Ζ Λπδία αληηιακβάλεηαη ηηο ζπνπδέο ηεο σο ην κφλν ζεκηηφ κέζν πνπ ζα ηεο
εμαζθάιηδε ηελ ειεπζεξία ηεο. Χζηφζν, ε παξαπάλσ ζπλζήθε δελ απνηειεί κηα
κεκνλσκέλε πεξίπησζε ζηελ Διιάδα, αθνχ γεληέο γπλαηθψλ λνεκαηνδφηεζαλ ηελ
εθπαίδεπζε σο ην θχξην

– αλ φρη ην κφλν – φρεκα λνκηκνπνηεκέλεο/ζεκηηήο

απνκάθξπλζεο ηνπο, πέξαλ ηνπ εηεξνθπιφθηινπ γάκνπ, απφ ηα ζπίηηα ησλ γνληψλ
ηνπο (Kantzara, 2000). Ζ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηεο Λπδίαο ζε έλα δηδαθηνξηθφ
επίπεδν ηεο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλεη ζην εμσηεξηθφ, λα γίλεη
ζηαδηαθά νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα απηφλνκε δσή κε ηε
ζχληξνθν ηεο.
Βνεζνχζε ε απφζηαζε θαη’ αξράο. Γε βνεζνχζε δειαδή, ήηαλ πξνυπφζεζε. Αλ
είρα επηζηξέςεη ζηε Θεζζαινλίθε, κε έβιεπα ή κε θαλέλα ιεπθφ γάκν ή ζε
θαλέλα κνλαζηήξη. Δπνκέλσο κπφξεζα λα αληέμσ λα ζηεξίμσ ηελ απφθαζε κνπ
λα δήζσ κε ηε ζχληξνθν κνπ γηαηί κάιινλ δελ είρα λα ξηζθάξσ θάηη, λα κε δεη
δειαδή θάπνηνο, λα πεη θάπνηνο θάηη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ (Λπδία).
Οκνίσο, ε απνκάθξπλζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο θαη ν πξνζσπηθφο
ρψξνο κε ηελ ζχληξνθν ηεο ζε κηα άιιε ρψξα ελλνηνινγνχληαη σο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά θαη ζηελ ηζηνξία ηεο Γάθλεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηα ζπγθινληζηηθά
ιφγηα ηεο πνπ αθνινπζνχλ. Ζ Γάθλε, ζαλ κηα άιιε εξσίδα ηνπ έξγνπ «Έλα δηθφ ζνπ
δσκάηην» (1929), ηεο Βηξηδίληα Γνχιθ, κηιάεη γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ
δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο δηθνχ ηεο ρψξνπ.
Η κφλε πεξίνδνο πνπ κπφξεζα λα είκαη ν εαπηφο κνπ, εγψ, είλαη φηαλ έκεηλα ζε
κηα άιιε ρψξα ζε έλα πνιχ κηθξφ δσκάηην 20ηκ κε ηελ θνπέια κνπ. Τφζν
νμχκσξν ε, πψο δειαδή έλαο εζσηεξηθφο ρψξνο κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη κηα
κεγάιε αλάζα δσήο θαη ειεπζεξίαο ζε αληίζεζε κε φινλ απηφ ηνλ κεγάιν άπεηξν
δεκφζην θφζκν πνπ φρη κφλν ειεπζεξία δε ζνπ πξνζθέξεη, αιιά ζνπ θφβεη ηηο
αλάζεο, ζνπ θφβεη θάζε ίρλνο αιήζεηαο κέζα ζνπ. Τφηε κφλν ινηπφλ κπφξεζα λα
είκαη 100% εγψ, εηιηθξηλήο, ν εαπηφο κνπ. Όηαλ ήκνπλ καθξηά απφ ηελ
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νηθνγέλεηα κνπ θαη δελ είρα ην θφβν ηνπ λα αληηκεησπίζσ ηε δηθή ηνπο
αληίδξαζε, ηελ επηζεηηθφηεηα, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηε κε απνδνρή (Γάθλε).
Αληερψληαο ηα ιφγηα ηεο Λπδίαο, ε Γάθλε κπφξεζε λα δήζεη ειεχζεξα κε ηε
θίιε ηεο κφλν αθφηνπ απνκαθξχλζεθε (γεσγξαθηθά) απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο.
Αληηιακβάλνκαη φηη είλαη εχθνιν κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ λα
νιηζζήζνπκε ζε ζπκαηνπνηεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ αθεγήζεσλ ηνπο, εζηηάδνληαο ζηηο
δπζθνιίεο

πνπ

πξάγκαηη

αληηκεηψπηζαλ

ιφγσ

ηεο

γλσζηνπνίεζεο

ηεο

νκνεξσηηθφηεηαο ηνπο (ή έζησ ηεο ππνςίαο γηα απηή). Χζηφζν, απηέο νη γπλαίθεο καο
ιέλε θαη θάηη άιιν πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ πέξαζαλ θαη ρξήδεη πξνζνρήο. Ζ
Γάθλε θαη ε Λπδία θαηφξζσζαλ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηφπνπο
χπαξμεο θαη αλαγλψξηζήο σο νκνεξσηηθά άηνκα, φηαλ νη νηθνγέλεηεο ηνπο αξλνχληαλ
θαηεγνξεκαηηθά ην δηθαίσκα απηφ. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Butler, «Οη ζρέζεηο πάληα
ελδεηθλχνπλ ηελ επηζπκία γηα αλαγλψξηζε, θαη ζε έλαλ θφζκν, φπνπ ηα κε θαλνληθά
ζεμνπαιηθά

ππνθείκελα

ζηεξνχληαη

αλαγλψξηζεο

(ζπκβνιηθήο,

θνηλσληθήο,

πνιηηηθήο, λνκηθήο), νη ζρέζεηο γίλνληαη ηφπνο/πεδίν δπλαηνηήησλ, φπνπ ε ίδηα ε
χπαξμε ησλ ππνθεηκέλσλ σο αλζξψπσλ άμησλ αγάπεο θαη ηεο αλαγλσζηκφηεηαο
γίλεηαη δηαλνεηή» (2004, ζ. 31). Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα ηνληζηεί φηη ε Γάθλε θαη
ε Λπδία κπφξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο κέζα απφ
ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ζπληξφθνπο θαη ηηο/ηνπο θίιεο/νπο ηνπο. Δπηπιένλ, φπσο
απνθαιχπηεη παξαθάησ ε δήισζε ηεο Γάθλεο, ε ζρέζε θαη ε ζπκβίσζε κε ηε
ζχληξνθφ ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη εκπνηηδφηαλ κε ζπλαηζζήκαηα
αζθάιεηαο θαη πιαίζηα αλήθεηλ.
Νηψζσ αζθαιήο ζην ζπίηη καο κε ηε Σνθία. Νηψζσ φηη αλήθσ επηηέινπο θάπνπ,
γηαηί θαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηε δνπιεηά κνπ δελ ην ληψζσ απηφ. Δίλαη
κεγάιε ππφζεζε απηφ. Καη φηαλ είζαη ζηξέηη δελ ην θαηαιαβαίλεηο κάιινλ ηη
επθνιία ζνπ πξνζθέξεη απηφ, ζηα θαζεκεξηλά, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά,
απηά δελ ηα έρεηο, λα ζθεθηείο πψο ζα ηα θάλεηο φια λα κε θαλείο, λα κε ζε
θαηαιάβνπλ (Γάθλε).
Οη ζπλνκηιήηξηεο κνπ παξείραλ πεξαηηέξσ λνεκαηνδνηήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο
θαη ηηο ζπκβηψζεηο κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ην λνκηθφ θελφ
ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηνπο γάκνπο νκφθπισλ δεπγαξηψλ, ε ζπκβίσζε
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νκνεξσηηθψλ γπλαηθψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο δείθηεο καθξνπξφζεζκεο
δέζκεπζεο. Ζ Άξηεκηο πεξηέγξαςε ηε ζπγθαηνίθεζε κε ηε ζχληξνθφ ηεο σο εμήο:
Η ζπγθαηνίθεζε κνπ κε ηε Μαξίλα ήηαλ ζαλ έλα δεχηεξν coming out, έηζη ζα ην
πεξηέγξαθα ηψξα, γηαηί φρη κφλν έκαζε ε κακά κνπ θαη ν κπακπάο κνπ γηα ηε
Μαξίλα, αλ θαη ήηαλ ήδε θάπνηα ρξφληα ζηε δσή κνπ. Με ηε ζπγθαηνίθεζε καο
έκαζαλ φηη απηφ, ε ζεμνπαιηθφηεηα κνπ κε ηηο γπλαίθεο, φρη κφλν δελ άιιαμε,
αιιά πξνρσξνχζε θηφιαο (Άξηεκηο).
Ζ Άξηεκηο πεξηγξάθεη ηελ ζπγθαηνίθεζή ηεο κε ηε Μαξίλα σο έλα δεχηεξν
«coming out»∙ κηα ππελζχκηζε ζηνπο γνλείο ηεο φηη φρη κφλν ζπλέρηδε λα έρεη
ιεζβηαθέο πξαθηηθέο, αιιά είρε επίζεο επηιέμεη λα δεζκεπηεί κε ηε ζχληξνθφ ηεο.
Όιεο νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ επεζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο επηινγήο ηνπο γηα
ζπκβίσζε κε ηε ζχληξνθν ηνπο, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ ηνπο. ε έλαλ
θφζκν πνπ παξακέλεη δηζηαθηηθφο ζην λα απνδψζεη αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε ζηηο
νκνεξσηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ, απηέο νη γπλαίθεο δεκηνπξγνχλ (ζρεδφλ)
ζπδπγηθέο ζρέζεηο κε αθνζίσζε θαη δέζκεπζε. ε έλα θφζκν πνπ ηηο έρεη θαηαζηήζεη
αλίθαλεο λα αλαπηχμνπλ δεζκνχο ζπγγέλεηαο ιφγσ ηεο νκνεξσηηθφηεηαο ηνπο, απηέο
θαίλεηαη λα δηαλνίγνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηε ζρεζηαθφηεηα θαη ηε ζπγγέλεηα. Όιεο νη
πιεξνθνξήηξηεο κνπ δηεθδίθεζαλ έληνλα κέζα απφ ην ιφγν ηνπο ην δηθαίσκα λα
αλαγλσξηζηνχλ νη κνξθέο νηθηαθήο νξγάλσζεο πνπ δεκηνχξγεζαλ σο «ηζφηηκεο θαη
θαλνληθέο νηθνγέλεηεο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ. ην πιαίζην απηφ,
κηινχζαλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο σο ζρέζεηο δσήο θαη εμέθξαζαλ ηελ
έληνλε επηζπκία ηνπο λα απνθηήζνπλ παηδηά καδί ηνπο.
Θέινπκε πνιχ λα θηηάμνπκε νηθνγέλεηα. Βαζηθά, εγψ θαη ε Αδξηαλή είκαζηε
ήδε, ήδε απηφ πνπ έρνπκε, είλαη νηθνγέλεηα, ελλνψ λα ηε κεγαιψζνπκε, λα
θάλνπκε παηδηά. Σπδεηάκε αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηνλ δφηε ζπέξκαηνο ή
ελδερνκέλσο λα ην δνχκε κε θάπνην θίιν καο. Γηαβάδνπκε πνιχ γηα ηε ιεζβηαθή
γνλετθφηεηα θαη ςάρλνπκε λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε ιχζε (Βίιιπ).
Ζ επηζπκία ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ λα γίλνπλ γνλείο δελ είλαη απφ κφλε ηεο
έλα

απξνζδφθεην

εχξεκα.

Τπάξρνπλ

πνιπάξηζκεο

αλαθνξέο

ζηε

δηεζλή

βηβιηνγξαθία ησλ ΛΟΑΣΚ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ — ή αμηψλνπλ ην δηθαίσκα λα
έρνπλ — παηδηά. Χζηφζν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ανξαηφηεηα θαη αδηαλνεηφηεηα
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ηεο ιεζβηαθφηεηαο ζηελ Διιάδα δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αδηαπξαγκάηεπηε ζρέζε
θχινπ θαη κεηξφηεηαο. Οη νκνεξσηηθέο γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαιεπηέο
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δηφηη νη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα θαηαλννχληαη απνθιεηζηηθά
ζην κνληέιν ηεο (εηεξνθπιφθηιεο) κεηέξαο θαη θαληαζηαθά νη νκνεξσηηθέο γπλαίθεο
απνηπγράλνπλ/αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ απηήλ ηελ έκθπιε επηηαγή. Χζηφζν, νη
ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο δηαξξεγλχνπλ απηή ηελ ελλνηνιφγεζε θαη δηεθδηθνχλ ην
αίηεκα γηα κεηξφηεηα. Απνδερφκελεο ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δελ κπνξεί λα ηηο
θαηαλνήζεη δηαθνξεηηθά, παξάιιεια δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθέο ξσγκέο ζε απηφ,
αηηνχληαη κεηξφηεηα κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Γηεθδηθνχλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηελ αλαγλψξηζε κηαο λέαο κνξθήο κεηξφηεηαο, ε νπνία δελ
εμαξηάηαη απφ ην εηεξνθπινθηιηθφ ζπκβφιαην θαη ηελ χπαξμε ελφο παηέξα.
Γηεθδηθνχλ έλα «ηζφηηκν αιιά ηαπηφρξνλα δηαθνξνπνηεκέλν νηθνγελεηαθφ ζρήκα»
(Καληζά, 2007, ζ. 156)26, φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ παξαθάησ δήισζε ηεο Βίιιπο:
Γειαδή ζε θακία πεξίπησζε, δε ζα ήζεια, είηε γελλήζσ εγψ, είηε ε Αλδξηαλή,
λα ππάξρεη κηα κακά θαη ε άιιε λα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ κπακπά. Όρη, θαη νη δπν
ζα ην κεγαιψζνπκε καδί, δπν κακάδεο, ε κακά Αλδξηαλή θαη ε κακά Βίιιπ,
καδί, φια καδί (Βίιιπ).
Γηεθδηθήζεηο γηα αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο σο «απζεληηθέο/θαλνληθέο»
νηθνγέλεηεο δηαθξίλνληαλ ζπλερψο ζηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ. Οη
ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο δελ αηηνχληαλ έλαλ «queer» ηξφπν δσήο ή δηαθνξεηηθνχο
ηφπνπο ςπραγσγίαο. Απνδεηνχλ κηα δσή πνπ δελ βαζίδεηαη ζηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο
επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο — ηνπιάρηζηνλ φρη απνθιεηζηηθά — αιιά ζηελ επηζπκία
ηνπο γηα θαλνληθφηεηα θαη αλαγλψξηζε27. Απηφ εθθξάδεηαη έληνλα απφ ηε Βίιιπ σο
εμήο:

26

Ηζηνξίεο γηα κεηαβαιιφκελεο/ εκπινπηηζκέλεο πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ
εθηείλνληαη πέξα απφ ηηο ηαπηφηεηεο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, γίλνληαη δηαλνεηέο ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθντζηνξηθή ζπγθπξία σο έλα ινγνζεηηθφ θαζεζηψο λνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ
αιιαγψλ αλαθνξηθά κε ηα νκφθπια δεπγάξηα ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ
εηψλ έρνπλ ζεζπηζηεί θξαηηθνί λφκνη αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε νκφθπισλ δεπγαξηψλ ζην
δηθαίσκα ζχλαςεο ζχκθσλνπ ζπκβίσζεο θαζψο θαη αλαδνρήο παηδηψλ [δψζε ρξνλνινγίεο]. Δπηπιένλ,
ην ραιαξφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδνο φζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο αλαπαξαγσγήο
επηηξέπεη/δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ νηθνγελεηψλ.
27

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζσ εδψ φηη παξφηη είκαη ελήκεξε γηα ηηο δηεζλείο ζεσξεηηθέο
θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο «πνιηηηθέο αθνκνίσζεο» πνπ πεξηιακβάλνπλ θξηηηθέο γηα ηελ
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Πνηέ δελ έλησζα ηελ αλάγθε λα γίλσ έλα κε απηφ πνπ ιέκε θνηλφηεηα, λα
βγαίλσ κφλν ζε απηά ηα κέξε, λα έρσ κφλν ιεζβίεο θίιεο, ην πψο δσ δειαδή λα
εμαξηάηαη κφλν απφ ην φηη ηε ζχληξνθν κνπ ηε ιέλε Αλδξηαλή θαη φρη Αλδξέα.
Γελ μέξσ ηψξα πψο αθνχγεηαη απηφ. Καηαιαβαίλσ απφιπηα φηη γηα πνιινχο
κπνξεί καγαδηά φπσο ην Beaver28 ή θη άιια αθφκε πεξηζζφηεξν λα είλαη κέξε
πνπ ληψζνπλ ζαλ ην ζπίηη ηνπο. Γηα κέλα δελ ήηαλ έηζη, ήμεξα πνην ήηαλ ην ζπίηη
κνπ, απηφ πνπ έρνπκε κε ηε Αδξηαλή. Δπνκέλσο, απνθάζηζα πνιχ λσξίο πσο δε
ζα αιιάμσ φιε κνπ ηε δσή επεηδή εξσηεχηεθα κηα γπλαίθα, θαη θάπσο απηή ε
επηινγή κνπ δε κε έρεη πξνδψζεη, ελλνψ έρσ κηα πνιχ ζπλεζηζκέλε ζρέζε, έρσ
κηα θαλνληθή – ζέισ – κηα θαλνληθή δσή (Βίιιπ).
Οη πιεξνθνξήηξηεο κνπ επηζπκνχλ λα δνπλ εληφο θαλνληζηηθψλ ινγηθψλ θαη
δνκψλ. Απηφ πνπ δεηνχλ δηαξθψο, κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο επηηειέζεηο θαη ηνπο
ιφγνπο ηνπο, είλαη ε αλαγλψξηζε, ε θαλνληθφηεηα θαη νη ηφπνη χπαξμεο ρσξίο
ζηηγκαηηζκφ. Όια ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα απνηππψλνπλ κε ζαθήλεηα φηη δε
δηεθδηθνχλ/πηνζεηνχλ κηα (θνηλσληθά ζηηγκαηηζκέλε) ιεζβηαθή ηαπηφηεηα, θαζψο
επίζεο δελ πξνζδίδνπλ θαλέλα λφεκα πνπ λα ππνδειψλεη ζπκαηνπνίεζε ζηηο
επηινγέο θαη ζηηο πξαθηηθέο ηνπο. Σνπλαληίνλ, ε δχλακή ηνπο, ε αλζεθηηθφηεηα θαη νη
ζηξαηεγηθέο ηνπο μεηπιίγνληαη κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη
ηηο επηινγέο ηνπο.
Πξηλ νινθιεξψζσ ην παξφλ θεθάιαην, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαζηνραζηψ
ηηο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ επηινγψλ ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ, θαζψο θαη ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο θαζίζηαλην εθηθηέο. Οη πιεξνθνξήηξηεο κνπ
θαηαθαλψο δελ απνηέιεζαλ απνθιεηζηηθά θνηλσληθά πεξηνξηζκέλα ππνθείκελα, αιιά
θαη δξψληα. Κξηηηθά, φιεο απέξξηςαλ ην «αλαπφθεπθην πεπξσκέλν» κηαο
πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη «αλψκαιεο» δσήο πνπ νη γνλείο ηνπο — θαη πην
ζπγθεθξηκέλα νη κεηέξεο ηνπο – πξφζαςαλ ζηηο νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. Όηαλ νη

νκν-θαλνληθνπνίεζε ησλ ιεζβηψλ θαη ησλ νκνθπινθίισλ αλδξψλ, (ελδεηθηηθά βι. Bernstein 2018,
Richardson, 2004, Sullivan, 1995, Vaid, 1995, Warner, 1993), ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κνπ (αιιά
θαη ε ππνρξέσζή κνπ) εδψ δε κνπ επηηξέπεη λα εμεηάζσ ηνπο ιφγνπο ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ ππφ ην
πξίζκα ησλ ελ ιφγσ ζπδεηήζεσλ.

28

Σν Beaver είλαη κηα γπλαηθεία θνιεθηίβα ζηελ Αζήλα ζηελ νπνία ζπρλάδνπλ θπξίσο άηνκα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ αζελατθή θεκηληζηηθή-queer θνηλφηεηα.
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νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο ζηέξεζαλ ην δηθαίσκα γηα κηα αλαγλσξίζηκε δσή κε κηα
άιιε γπλαίθα, νη εθείλεο επέιεμαλ λα αληηζηαζνχλ ζε απηή ηελ παξαγλψξηζε.
Πξνθεηκέλνπ λα (μαλα)θηηάμνπλ ηηο δσέο ηνπο θαη ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο ηνπο σο
ζεκαληηθέο, πνιχηηκεο θαη θνηλσληθά αλαγλσξίζηκεο, δεκηνχξγεζαλ καθξνρξφληεο
ζρέζεηο αγάπεο θαη θνηλσληθά δίθηπα πνπ ηζνδπλακνχζαλ κε «θαλνληθέο»
νηθνγέλεηεο. Έγηλαλ αθνζησκέλεο ζχληξνθνη, ππνςήθηεο κεηέξεο θαη εμαηξεηηθέο
επαγγεικαηίεο. Με άιια ιφγηα, επέιεμαλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ κηα θνηλσληθά
ζηηγκαηηζκέλε ιεζβηαθή ηαπηφηεηα θαη λα επηθεληξσζνχλ αλη' απηνχ ζηε δηεθδίθεζε
θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεηηθψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ ηαπηνηήησλ πνπ ζα ηνπο
απνθαζηζηνχζαλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη θνηλσληθά άμηεο αγάπεο θαη απνδνρήο.

Δληνχηνηο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαζηνραζηνχκε επίζεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνξείεο δσήο. Σν
θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν δηαδξακάηηζε εκθαλψο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
θαηνξζσηφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπο. Όιεο νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ έρνπλ θνηηήζεη ζε
ηδησηηθά ζρνιεία, έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη έρνπλ
ιάβεη νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, επηηξέπνληάο ηνπο λα
ζπνπδάζνπλ πεξαηηέξσ ζην εμσηεξηθφ ζε αλαγλσξηζκέλα παλεπηζηήκηα, θαηά θχξην
ιφγν πξηλ γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεζβηαθέο ζρέζεηο ηνπο. Όηαλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο ελ
ηέιεη έκαζαλ γηα ηηο νκνεξσηηθέο ζρέζεηο ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο, νη ηειεπηαίεο είραλ
ήδε απνθηήζεη ην θνηλσληθφ status πνπ ζα ηνπο επέηξεπε φρη κφλν λα
απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά θαη λα εμαζθαιίζνπλ πςειά
ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ην θνηλσληθφ ππφβαζξφ ηνπο ζπλέβαιε
ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία (ζρεηηθά) απηφλνκσλ νκνεξσηηθψλ δσψλ. Οη επηινγέο
ηνπο θαη ηα αηηήκαηα γηα αλαγλψξηζε ηεο κνξθήο νηθηαθήο νξγάλσζεο πνπ
δεκηνχξγεζαλ δελ κπνξνχλ λα απνζπλδεζνχλ απφ ηα πξνλφκηα πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ θνηλσληθή ηάμε ηνπο. Ήηαλ ε θνηλσληθή ηάμε ηνπο πνπ ηνπο εμαζθάιηζε (ρσξηθή
θαη θνηλσληθή) θηλεηηθφηεηα θαη ελδερνκέλσο ηε δπλαηφηεηα γηα «θαλνληθφηεηα»
ζηε δσή ηνπο. Τπνζέησ φηη αλ νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ πξνέξρνληαλ απφ έλα
εξγαηηθήο ηάμεο ππφβαζξν θαη αγσληδφληνπζαλ γηα ηε δηαβίσζε ηνπο θαζεκεξηλά, νη
αθεγήζεηο ηνπο ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο.
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4.3 Δξγαζηαθά Πιαίζηα
ην ηειεπηαίν πιαίζην ηεο αλάιπζεο, αλαιχσ ηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο ησλ
ζπλνκηιεηξηψλ κνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε (κε) γλσζηνπνίεζε
ησλ ιεζβηαθψλ ζρέζεσλ ηνπο, θαη ηα λνήκαηα πνπ απνδίδνπλ ζε απηέο ηηο επηινγέο.
πλνιηθά, νη αθεγήζεηο ηνπο απνθάιπςαλ φηη νη (δηα)πξαγκαηεχζεηο ηνπο αλαθνξηθά
κε ηελ νκνεξσηηθφηεηά ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ ηηο
αληίζηνηρεο εληφο ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο ηνπο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηίδνληαλ
κε ηηο έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθέο λφξκεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηα εζληθά πιαίζηα ζηα
νπνία βξίζθνληαλ, θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο πνπ (δελ) επέθεξε ε γλσζηνπνίεζε
ή ε απφθξπςε ηνπ νκνεξσηηζκνχ ηνπο.
Οη πιεξνθνξήηξηεο κνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα. Καηά ηνλ παξφληα ρξφλν, ε Λπδία είλαη ιέθηνξαο ζε έλα βξεηαληθφ
παλεπηζηήκην, ε Άξηεκηο είλαη πνιηηηθφο κεραληθφο ζε κηα ηδησηηθή θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξία, ε Γάθλε είλαη δαζθάια ηδησηηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ε Βίιιπ εξγάδεηαη
σο αλεμάξηεηε ςπρνζεξαπεχηξηα. Οη αθεγήζεηο ηνπο εθθξάδνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο.
χκθσλα κε ηε Λπδία, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο είλαη πνιχ θηιηθφ πξνο
ηε ζεμνπαιηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Οη ζπλάδειθνί ηεο θαζψο θαη κεξηθνί απφ ηνπο
θνηηεηέο ηεο γλσξίδνπλ ηελ νκνεξσηηθφηεηα ηεο, ε νπνία δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε
ζε θαλέλα βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή ηεο εμέιημε. Ζ Λπδία πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία
ηεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο σο εμήο:
Ννκίδσ φηη είλαη κάιινλ κηα αζχιιεπηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ Διιάδα. Γε
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βίσζα πνηέ θάπνηα δηάθξηζε ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηε
ζεμνπαιηθφηεηα κνπ. Αληίζεηα, κπνξψ λα πσ φηη ππάξρεη κηα θνπιηνχξα
ππνζηήξημεο. Δίκαη «out» ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, θαζψο θαη ζε θάπνηνπο
θνηηεηέο κνπ, κηαο θαη έρσ κηα κηθξή rainbow ζεκαία ζην γξαθείν κνπ, θαη
απηφ είλαη πεξηζζφηεξν απφ εππξφζδεθην. Γε κε έθαλαλ πνηέ λα ληψζσ άζρεκα
γηα απηφ. Καη απηφ ήξζε θάπσο λα αλαθνπθίζεη, λα απαιχλεη ηε κέρξη ηφηε
δχζθνιε πνξεία κνπ (Λπδία).
Ζ Λπδία θαη‘ αξράο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ
νπνίνπ εξγάδεηαη, ππνζέηνληαο φηη ζα είρε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε/πξφζιεςε σο
αλνηρηά νκνεξσηηθή παλεπηζηεκηαθφο ζηελ Διιάδα. Ζ απνδνρή πνπ βηψλεη ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο δε ζρεηίδεηαη (απνθιεηζηηθά) κε ηηο θαλνληζηηθέο
αληηιήςεηο πνπ ελππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο, αιιά θπξίσο κε ην
εζληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εληνπίδεηαη. Δπηζεκαίλεη ηαπηφρξνλα φηη ε
αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ (έζησ
κεξηθψο) ηηο δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα εληφο ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο θαη
λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο θαη ελδπλάκσζεο.
Ζ αθήγεζε ηεο Αξηέκηδνο απερεί απηή ηεο Λπδίαο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ
εζληθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ εξγάδεηαη:
Σηελ Αγγιία πνπ έβιεπα φηη ην πεξηβάιινλ είλαη πνιχ πην αλνηρηφ γεληθά, ην
έιεγα γεληθά ζηηο εηαηξείεο πνπ δνχιεπα, δε κνπ ήηαλ θάηη δχζθνιν. Σηελ
Διιάδα είλαη πνιχ πην δχζθνιν, επνκέλσο επηιέγσ λα κε κνηξάδνκαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή. ηζη θη αιιηψο δελ έρσ δνκήζεη φιε
κνπ ηε δσή πάλσ ζηηο ζεμνπαιηθέο κνπ επηινγέο, επνκέλσο είλαη νθέη γηα κέλα
λα κελ ην κνηξάδνκαη ζηε δνπιεηά κνπ (Άξηεκηο).
Ζ Άξηεκηο ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηηο πεξηφδνπο απαζρφιεζήο ηεο ζε
βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο, δελ ήηαλ δηζηαθηηθή λα κνηξαζηεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεζβηαθή ζρέζε ηεο. Αληίζεηα, φηαλ επέζηξεςε ζηελ
Διιάδα θαη άξρηζε λα εξγάδεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, ηηο νπνίεο
ελλνηνινγεί σο ηδηαίηεξα ζεμηζηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο, επέιεμε λα κε κνηξάδεηαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηεο. Χζηφζν, απηή ε απνζηψπεζε δελ
ζπλεπαγφηαλ θάπνην δπζβάζηαρην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ Αξηέκηδα,
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δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη δνκήζεη ηε δσή ηεο βάζεη ησλ (κε θαλνληθψλ) ζεμνπαιηθψλ
πξαθηηθψλ ηεο.
ε αληίζεζε κε ηελ αθήγεζε ηεο Αξηέκηδνο αλαθνξηθά κε ηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν, βξίζθεηαη απηήο ηεο Βίιιπο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη δε δπζθνιεχεηαη λα
κηιήζεη γηα ηε ιεζβηαθή ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή ιφγσ ησλ αλεθηηθψλ ζπκβνιηθψλ
νξηνζεηήζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ηεο. χκθσλα κε ηε Λπδία, νη ρψξνη ζηνπο
νπνίνπο ζπλήζσο εξγάδεηαη, ζπγθεθξηκέλα κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ
αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία, επηηξέπνπλ – θαη ηδαληθά
απνδέρνληαη – ηε (ζεμνπαιηθή) δηαθνξεηηθφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, δε ζπλαληά
δπζθνιίεο ζην λα γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Αδξηαλή.
Σηε δνπιεηά κνπ γηα κέλα θαη ηελ Αλδξηαλή ην ιέσ αξθεηά εχθνια, δε κνπ είλαη
θάηη. Βέβαηα έρεη λα θάλεη πνιχ κε ην πιαίζην πνπ εξγάδνκαη, δειαδή ζηα «ς
πιαίζηα» πξέπεη θάπσο ππνρξεσηηθά λα είλαη αλνηρηά θαη δεθηηθά. Τψξα, αλ
ήκνπλ ζε κηα πην ζπληεξεηηθή δνπιεηά, δελ είκαη ζίγνπξε φηη ζα ήηαλ ηφζν
εχθνιν (Βίιιπ).
Ζ ηειεπηαία ζπλνκηιήηξηα κνπ, ε Γάθλε, ήηαλ ε κφλε πνπ εμηζψλεη ην βαζκφ
πίεζεο πνπ βίσζε ζηελ νηθνγέλεηά θαηαγσγήο ηεο κε απηή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηεο.
χκθσλα κε ηε Γάθλε, ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηεο σο δαζθάια έξρεηαη ζε
άκεζε ζχγθξνπζε κε ηηο ζεμνπαιηθέο επηινγέο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, απνθεχγεη
ζπζηεκαηηθά λα κνηξαζηεί νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο
ηεο κε γπλαίθεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο.
Η πίεζε πνπ ληψζσ δηαρέεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ζην εξγαζηαθφ.
Δίλαη ε θχζε ηεο δνπιεηάο πνπ έρσ επηιέμεη λα θάλσ, ε νπνία ελζαξθψλεη γηα
πάληα ην ειιεληθφ ηξίπηπρν «παηξίο, ζξεζθεία, νηθνγέλεηα» πνπ θπξηαξρεί ζε
φια ηα ειιεληθά ζρνιεία. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θπζηθά δελ κπνξψ κε ηίπνηα
λα είκαη αλνηρηά νκνθπιφθηιε δαζθάια (Γάθλε).
Ζ Γάθλε ππνζηήξημε φηη νη ζπληεξεηηθνί θαη εηεξνθαλνλη(ζηη)θνί ιφγνη είλαη
εκπνηηζκέλνη ζηα (ειιεληθά) ζρνιεία, θαζηζηψληαο ηελ «ιεζβία δαζθάια» κηα
αθαηάιεπηε θηγνχξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. χκθσλα κε ηελ αθήγεζή ηεο, νη
νκνεξσηηθέο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο ηεο βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ην ηξίπηπρν πνπ
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απνηειεί ηελ ηδενινγηθή βάζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο: «παηξίδα, ζξεζθεία,
νηθνγέλεηα». Καηά θάπνην ηξφπν ε νκνεξσηηθφηεηα (ηεο) πεξηέρεη απεηιεηηθά θαη
απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ αγγίδνπλ φιεο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ηη
ζεκαίλεη λα είζαη Έιιελαο/Διιελίδα. Τπφ ην θσο ηεο αθήγεζεο ηεο Γάθλεο, νη
ιεζβίεο δαζθάιεο είλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηζσξηνπνηεκέλεο φρη κφλν
ιφγσ ηεο (ππνηηζέκελεο) βηνινγηθήο κε αλαπαξαγσγήο ηνπο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο
απεηιήο πνπ ζέηνπλ ζηε ζπκβνιηθή αλαπαξαγσγηθφηεηα ηνπ έζλνπο. Μέζα ζε απηφλ
ηνλ θπξίαξρν ιφγν, νη ιεζβίεο δαζθάιεο δελ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ νχηε σο
(θαιέο) κεηέξεο νχηε σο (θαιέο) δαζθάιεο επεηδή δελ κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ
«θαινχο» (εηεξνθπιφθηινπο) πνιίηεο (Cavanagh, 2008, ζ. 391). Παξ' φια απηά, κέζα
ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν ηεο Γάθλεο, παξά (ή θαιχηεξα παξάιιεια κε) ηε
κε γλσζηνπνίεζε ησλ νκνεξσηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο ζηνπο/ζηηο ζπλαδέιθνπο/ηζζεο, ε
ίδηα θαηάθεξε, κε ιηγφηεξν δηαθξηηνχο ηξφπνπο, λα δεκηνπξγήζεη κηθξέο ξσγκέο ζην
εηεξνθαλνληθφ ζπλερέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνχ ζρνιηθνχ έηνπο, είρα έλα θνξίηζη ζηελ ηάμε κνπ
ην νπνίν δε κηινχζε ζε άλζξσπν, ηελ έβιεπα λα δνξίδεηαη ζπλερψο, λα
θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο, λα θάζεηαη ηέξκα πίζσ κφλε ηεο, θάηη λα ηε
βαζαλίδεη. Δ, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο πνπ είρα θάλεη ζαθείο ηηο δεκνθξαηηθέο κνπ
απφςεηο γχξσ απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζε ζρέζε κε ην θχιν, κε ηνπο άιινπο
ιανχο, γεληθψο, ε, θαηάιαβε ε κηθξή πσο κπνξεί λα έξζεη λα κνπ κηιήζεη. Καη
ήξζε, θαη κνπ είπε πσο αηζζάλεηαη θάηη γηα ηε ζπκκαζήηξηα ηεο, θαη γη’ απηφ
είλαη έηζη ιππεκέλε ζπλερψο. Καη ηε ζπκβνχιεςα, ηελ έθαλα λα θαηαιάβεη φηη
δελ είλαη θαθφ απηφ πνπ ληψζεη, θαη πσο δελ είλαη κφλε ηεο. Πηζηεχσ απηφ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ. Αθφκα θη αλ είλαη πνιχ δχζθνιν γηα κέλα λα εξγάδνκαη ζηα
ζρνιεία, πεξηπηψζεηο ζαλ θη απηή κνπ ππελζπκίδνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε
ζέζε κνπ (Γάθλε).
πκπεξαζκαηηθά, νη αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ απνθαιχπηνπλ φηη ηα
δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δηαρεηξίδνληαη ηνλ νκνεξσηηζκφ ηνπο. Οη επηινγέο ηνπο επεξεάζηεθαλ απφ πνιινχο
παξάγνληεο, φπσο ην εζληθφ πιαίζην ζην νπνίν εξγάδνληαλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζνλ
ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πιαίζην επηηξέπνληαλ ή απαγνξεχνληαλ ελαιιαθηηθέο
εθθνξέο θαη επηηειέζεηο θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ
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πιαηζίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ επηινγψλ ηνπο
ππεξζεκαηίδεηαη απφ φιεο ηηο ζπλνκηιήηξηεο κνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε ζε εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα «θηιηθά δηαθείκελα γηα νκνθπιφθηινπο/εο» (gay friendly) κπνξεί λα
επηθέξεη ζπλαηζζήκαηα ελδπλάκσζεο θαη αλαθνχθηζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
Λπδίαο. Αληίζεηα, φηαλ νη ίδηεο δελ αληηιακβάλνληαλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο σο
«θηιηθά δηαθείκελν», απνθάζηδαλ νξζνινγηθά λα κε κνηξαζηνχλ κε ηνπο/ηηο
ζπλαδέιθνπο/ηζζεο ηνπο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεζβηαθέο ζρέζεηο ηνπο, ψζηε λα
απνθχγνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ην ζηηγκαηηζκφ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
Αξηέκηδνο. Αληιψληαο απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ ηνπο, ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο δελ θαηαζθεπάζηεθε σο κηα πξνεμέρνπζα
ηαπηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ, δε ζεψξεζαλ φηη ε γλσζηνπνίεζε ήηαλ «απαξαίηεηε».
Καζψο άθνπγα ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηξηψλ κνπ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο
πξαθηηθέο ηνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, πεξίκελα λα αθνχζσ αθεγήζεηο πνπ ζα
έδηλαλ

έκθαζε

ζηε

ζεκαζία

ησλ

δηαπξνζσπηθψλ

ζρέζεσλ

κε

ηνπο/ηηο

ζπλαδέιθνπο/ηζζεο ηνπο σο πξνο ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπο. Με άιια ιφγηα,
ππέζεηα φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζσπηθή ηνπο δσή κε φζ-εο, -νπο αηζζάλνληαλ ζηελφηεξα ζπλδεδεκέλεο. Παξά ην
γεγνλφο φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ
ξφιν κέζα ζηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, δε θαίλεηαη λα επεξέαζαλ ηηο επηινγέο
ηνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ πνηνο/α ζα γλσξίδεη γηα ηηο νκνεξσηηθέο ζρέζεηο ηνπο
ζπλδένληαλ ζηελά (αλ φρη απνθιεηζηηθά) κε ην θπξίαξρν «έκθπιν θαη ζεμνπαιηθφ
habitus» ζην εθάζηνηε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φπσο
είλαη ηα (ειιεληθά) ζρνιεία, φπνπ ε εηεξνθαλνληθφηεηα είλαη απνθιεηζηηθή, έλα
νξαηφ νκνεξσηηθφ γπλαηθείν ππνθείκελν κπνξνχζε λα ελλνηνινγήζεη σο «χιε εθηφο
ηφπνπ». Αληίζηνηρα, αλεθηηθνί ή αθφκε θαη θηιηθνί πξνο ηνπο/ηηο νκνθπιφθηινπο/εο
ρψξνη εξγαζίαο, φπσο νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη
(ηνπ εμσηεξηθνχ), ελζάξξπλαλ ηηο πιεξνθνξήηξηεο κνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ξεηά ή
ζησπεξά ηηο ιεζβηαθέο ζρέζεηο ηνπο, κε ηελ παξνρή «ελδείμεσλ», φπσο ήηαλ ε κηθξή
πνιχρξσκε ζεκαία (rainbow flag) ηεο Λπδίαο πνπ βξηζθφηαλ ζην γξαθείν ηεο. Δλ
θαηαθιείδη, νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ βνιηδνζθνπνχζαλ ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα
ηνπο, αμηνινγνχζαλ εάλ ζα ζπλαληνχζαλ απνδνρή ή απφξξηςε θαη, ζηε ζπλέρεηα,
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έπαηξλαλ νξζνινγηθέο θαη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε (ή
φρη) ησλ νκνεξσηηθψλ ζρέζεσλ ηνπο.

Αληί Δπηιόγνπ
Πξάγκαηη, ηα θαηάθεξα Αιιά αηζζάλνκαη φπσο ηα ρεισλάθηα. Πνιιά γελληνχληαη ζηελ
άκκν θαη κφλν κεξηθά θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζηε ζάιαζζα. Γηα εθείλα πνπ ράλνληαη
ζην δξφκν ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ, αμίδεη λα παιέςνπκε (Λπδία).
ηελ παξνχζα κειέηε θεληξηθφο εξεπλεηηθφο

ζηφρνο απνηέιεζε ε

ραξηνγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο Διιελίδεο νκνεξσηηθέο γπλαίθεο
δηαρεηξίδνληαη ηελ νκνεξσηηθφηεηα ηνπο, ηφζν εληφο ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο,
φζν θαη εληφο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ρψξσλ. Οη ηέζζεξηο βηνγξαθηθέο «ζεμνπαιηθέο
ηζηνξίεο» (Plummer, 1995) πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, πξνζέθεξαλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πξαθηηθέο ησλ ππνθεηκέλσλ, ηνπο αληαγσληζηηθνχο
ξφινπο ηνπο, θαη ηηο ζχλζεηεο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γπλαηθείεο
νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αλέπηπμαλ κηα
ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο νκνεξσηηθέο πξαθηηθέο ηνπο,
φπσο γλσζηνπνηψληαο ηεο ξεηά (πάληα κέζσ ηεο πηνζέηεζεο νκνεξσηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη πνηέ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κηαο ιεζβηαθήο ηαπηφηεηαο), παξέρνληαο
ελδείμεηο γηα απηέο, θαζψο επίζεο θαη απνζησπψληαο ηεο.
Ζ επηινγή γηα γλσζηνπνίεζε (ή φρη) ησλ νκνεξσηηθψλ ζρέζεσλ εμαξηηφληαλ
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο ησλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νπνίσλ ήηαλ
ηνπνζεηεκέλεο, θαζψο θαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο. Μηα αμηνζεκείσηε
δηαθνξά φζνλ αθνξά ηηο λνεκαηνδνηήζεηο ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ νκνεξσηηθψλ
ζρέζεσλ ηνπο εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο θαη ησλ
εξγαζηαθψλ πιαηζίσλ. πλαηζζήκαηα ελνρήο, θφβνπ θαη πίεζεο λα «απνθαιχςνπλ
ηνπο πξαγκαηηθνχο εαπηνχο ηνπο» ζηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο θπξηαξρνχζαλ ζηηο
αθεγήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο. Αληίζεηα, ε απνζηψπεζε ή
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ε γλσζηνπνίεζε ησλ νκνεξσηηθψλ ζρέζεσλ ηνπο ζηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ηνπο
δελ επέθεξε ην ίδην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο. Αλ θαη ε απνδνρή εληφο ησλ ρψξσλ
εξγαζίαο ζπλνδεπφηαλ κε ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο θαη ελδπλάκσζεο, ε
(δηα)πξαγκάηεπζε ηεο γλσζηνπνίεζεο δελ αξζξσλφηαλ ζην ιφγν ησλ ζπλνκηιεηξηψλ
κνπ σο ζεκαληηθή ή θξίζηκε. Δπηπιένλ, αλ θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έπαημαλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηνπο εληφο ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο, νη επηινγέο
ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ζπλδένληαλ απνθιεηζηηθά κε ηηο θπξίαξρεο έκθπιεο θαη
ζεμνπαιηθέο αληηιήςεηο ηνπ εθάζηνηε εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
ηξαηεγηθέο απνζησπήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γλσζηνπνηήζεηο (Ortne, 2011)
εληνπίδνληαλ ζπλερψο ζην ιφγν ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπο δελ
κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ζην πιαίζην ελφο απινπζηεπηηθνχ δηιήκκαηνο κεηαμχ κηαο
πιήξνπο γλσζηνπνίεζεο ζε φινπο/εο (θάηη πνπ ελ ηέιεη δελ είλαη πνηέ εθηθηφ) θαη
κηαο παληειψο «θξπκκέλεο» δσήο. Σα ππνθείκελα ηεο εξεπλάο βξίζθνληαη ζε κηα
«γθξίδα δψλε» νξαηψλ θαη αφξαησλ ιεζβηαθψλ πξαθηηθψλ εληφο ησλ θνηλσληθψλ
θφζκσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Βνιηδνζθνπνχζαλ ηηο
πηζαλέο αληηδξάζεηο εληφο ησλ νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο ηνπο θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο
ηνπο, θάλνληαο νξζνινγηθέο επηινγέο φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε ηα νπνία ζα
κνηξάδνληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δελ
ζα απνθάιππηαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,
δεκηνπξγνχζαλ φξηα κεηαμχ ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ ερζξηθνχ νκνθνβηθνχ
θνηλσληθνχ θφζκνπ.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη νηθνγέλεηέο θαηαγσγήο ηνπο, ηνχο αξλνχληαλ
θαηεγνξεκαηηθά ην δηθαίσκα κηαο αλαγλσξίζηκεο δσήο κε κία άιιε γπλαίθα, νη
πιεξνθνξήηξηεο κνπ ηφικεζαλ λα ραξάμνπλ ηηο πξνζσπηθέο πνξείεο δσήο κε ηηο
ζπληξφθνπο ηνπο. Καηφξζσζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ καθξνρξφληεο
ζρέζεηο αγάπεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο αλαγλψξηζεο κε ηηο ζπληξφθνπο θαη
ηηο/ηνπο θίιεο/νπο ηνπο. Δπέιεμαλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ κηα θνηλσληθά
ζηηγκαηηζκέλε ιεζβηαθή ηαπηφηεηα θαη αλη‘ απηνχ λα επηθεληξσζνχλ ζηε δεκηνπξγία
λέσλ, ζεηηθψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ ηαπηνηήησλ, φπσο είλαη απηέο ησλ αθνζησκέλσλ
ζπληξφθσλ, ησλ ππνςεθίσλ κεηέξσλ θαη ησλ εμαηξεηηθψλ επαγγεικαηηψλ, πνπ ζα
κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ηνπο απνθαηαζηήζνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη θνηλσληθά
άμηεο αλαγλψξηζεο, αγάπεο θαη ηεο απνδνρήο.
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Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επαλαηνληζηεί ε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ
ππφβαζξνπ ηνπο θαη ε ζπλζήθε φηη νη θφκβνη κε θαλνληζηηθψλ ζεμνπαιηθνηήησλ θαη
θνηλσληθήο ηάμεο δε δεκηνπξγνχλ κφλν εκπφδηα αιιά θάπνηεο θνξέο θαη πξνλφκηα.
Όιεο νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ είραλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο
πφξνπο, νη νπνίνη ηνπο επέηξεςαλ λα δηεθδηθήζνπλ ρσξηθή θαη θνηλσληθή
θηλεηηθφηεηα θαζψο επίζεο θαλνληθφηεηα θαη αλαγλψξηζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο. Τπνζέησ φηη, αλ νη πιεξνθνξήηξηεο κνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε
θαη ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα αγσλίδνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, ζα ηνπο
ήηαλ πνιχ πην δχζθνιν λα ζπνπδάζνπλ πεξαηηέξσ, λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο
νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, λα ραξάμνπλ απηφλνκεο δσέο ηνπο κε ηηο ζπληξφθνπο
ηνπο, λα θαληαζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο άμηεο λα αηηνχληαη θαλνληθφηεηα θαη
αλαγλψξηζε.
Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζεσξψ ζεκαληηθφ λα
ζεκεηψζσ πσο ε παξνχζα κειέηε δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή ζρέζεσλ κεηαμχ
Διιελίδσλ γπλαηθψλ. Οη αθεγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο εκπεξηείραλ
ηζηνξίεο αξζξσκέλεο απφ γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ θαη ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε
γπλαίθεο, νη νπνίεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηνπξνζδηνξίδνληαη κε φξνπο φπσο
«γπλαίθα», «ιεζβία» ή «ακθηθπιφθηιε», φιεο ηνπο κίιεζαλ γηα ηηο ζεκαληηθέο αιιά
ηαπηφρξνλα δχζθνιεο ζρέζεηο πνπ είραλ κε ηηο νηθνγέλεηέο θαηαγσγήο ηνπο, γηα ηα
πεξηβάιινληα εξγαζίαο ηνπο, ηηο ζρέζεηο αγάπεο ηνπο, ηα φλεηξά ηνπο λα γίλνπλ
κεηέξεο, ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο πξαθηηθέο, ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο, ηηο αληηζηάζεηο
ηνπο.
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