


Το παρακάτω κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε το 2018 σαν μέρος ενός 
ειδικού αφιερώματος με τίτλο: New Queer Greece, Performance, 
Politics and Identity in Crisis του Journal of Greek Media & Culture, 
Volume 4 Number 2, που επιμελήθηκαν οι Δημήτρης Παπανικολάου και 
Βασιλική Κολοκοτρώνη. Μεταφράστηκε από τον Μάνο, την Τατιάνα, 
την Αθηνά, τον Πέτρο και τη Σούλα, ενώ στην επιμέλεια βοήθησαν η 
Άλκηστη και η Ελένη. 



Κουίρ υποκειμενικότητες σε κινηματικούς 
χώρους: τραυματικές σχέσεις, εκτεθειμένες 
ευαλωτότητες

Εισαγωγή: Οι άγγελοι του κουίρ

Σε ένα κείμενο που επιδιώκει να επιδείξει τον ριζοσπαστισμό των 
ομοφυλοφιλικών κινημάτων στη δεκαετία του εβδομήντα, ο Lorenzo 
Bernini εφιστά την προσοχή στην κουίρ ερμηνεία του Walter Benjamin 
για τον άγγελο της ιστορίας του Paul Klee σε μια χειρονομία πολιτικής 
οικειοποίησης: «Σγουρά μαλλιά που μοιάζουν με περγαμηνή, μεγάλα 
μάτια ευρύτατα ανοιχτά, δυσανάλογο κεφάλι. Ο Angelus Novus 
που σχεδιάστηκε από τον Paul Klee είναι αναμφισβήτητα μια "κουίρ" 
φιγούρα. Ενώ γίνεται, αν είναι δυνατόν, ακόμη πιο κουίρ στη στάση 
που του αποδίδει ο Walter Benjamin» (Bernini 2014). Ο άγγελος 
της ιστορίας ωθείται προς το μέλλον από μια καταιγίδα, αλλά η 
δύναμη του παρελθόντος είναι μεγαλύτερη από τον βίαιο άνεμο. 
Το σώμα του αγγέλου τραβιέται πίσω στα συντρίμμια της ιστορίας. 
Αυτές οι αλληλένδετες παροδικότητες και η αίσθηση της μετατόπισης 
απεικονίζονται σε μια αφήγηση του συνομιλητή μου, όταν ανακαλεί 
τα εσωτερικά του συναισθήματα κατά τη διάρκεια του Δεκέμβρη 
2008 στην Αθήνα. Ενώ η πόλη καίγεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά, 
διάφορες πολιτικές διεργασίες και υποκειμενικότητες αναδύονται σε 
αυτή τη χρονική στιγμή. Ο συνομιλητής μου ήταν σε αναταραχή μετά 
την πρώτη του ερωτική συνάντηση με έναν άνδρα: 

Και θυμάμαι να είμαι τόσο βουβαμένος από αυτή την 
εμπειρία που δεν μπορούσα και να την καταμαρτυρήσω 
πουθενά, κάπου που να πιστεύω ότι μπορούν να μ' ακούσουν, 
τότε ήμουν τελείως στην ντουλάπα, που συνέβαιναν 
αυτές οι εκρήξεις δεξιά και αριστερά, με τις μολότοφ, που 
καιγόντουσαν τράπεζες, που δεν μπορούσα να διακρίνω αν 
αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα ήταν κάτι που παρήγαγα ή 
κάτι που κατανάλωνα. Αν δηλαδή το μυαλό μου είχε μπει 
σε μια τέτοια διαδικασία έτοιμη να σκάσει που νόμιζε ότι 



έβαζε φωτιά στα πάντα ή ήταν κάτι που μου ερχόταν απ' 
έξω και το άκουγα με μια βουβαμάρα. Κι όλα αυτά γιατί δεν 
είχα κάπου να ακουμπήσω αυτό το πράγμα ας πούμε, να πω 
κάπου, ξέρεις, πόσο με πονάει.

Αυτό που ο φίλος μου συνέχισε να αναφέρει, χωρίς να ονομάζει, αυτό 
το πράγμα, είναι το επίκεντρο αυτού του κειμένου, ή μάλλον, των αρχών 
του. Στη συνέχεια θα μοιραστώ τις παρατηρήσεις μου σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους τα αισθήματα της μοναξιάς, της μυστικότητας, 
της απoκήρυξης των επιθυμιών και της αδυναμίας να μιλήσουν, 
μετατράπηκαν σε ένα ορισμένο σημείο σε μια πιο αναγνωρίσιμη 
κινούμενη κινητοποίηση στην Αθήνα. 

Καθώς η πόλη κατευθύνεται προς ένα άγνωστο μέλλον, ο συνομιλητής 
μου ξαναζεί την συναισθηματική του εμπειρία κατά την αναταραχή 
του 2008. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του επιθυμητού σώματος 
και της επαναστατημένης πόλης, οι σύνθετες συνδέσεις μεταξύ 
αίσθησης και γνώσης, οι βροντερές εκρήξεις που συνδυάζονται με 
σιωπή, οι  συλλογικότητες και η προσωπική μοναξιά, οι ασυναίσθητες 
λειτουργίες της επιθυμίας και οι ασκήσεις κυριαρχίας και αντίστασης, 
αντικατοπτρίζονται στην εμφάνιση της δυνατότητας μιας πιο ζωντανής 
πολιτικής σκηνής στο ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 2000.

Το κείμενο αυτό αναφέρεται στη δημιουργία αυτής της πολιτικής 
κοινότητας,  το κουίρ ή οι κουίρς, όπως ονομάζονταν τα ίδια τα μέλη 
αυτής της κοινότητας. Όπως θα προσπαθήσω να εξηγήσω, το κουίρ 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως όρος που υποδηλώνει μια πολιτική 
ταυτότητα, μια συλλογική και κοινή ταυτότητα. Αν και η κουίρ 
υποκειμενικότητα και η πρακτική του κουίρness ως «τόπου μόνιμης 
απόκτησης» (Giffney 2004: 73) είναι μια πολύ ευρύτερη κοινωνική 
αμφισβήτηση των κυρίαρχων κοινωνικών κανόνων και ταξινομιών, 
θα επικεντρωθώ στην περίπτωση των πολιτικοποιημένων κουίρς 
στην Ελλάδα και σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικό 
περιστατικό. 



Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν εδώ, η λέξη κουίρ χρησιμοποιήθηκε 
ως επί το πλείστον στον πληθυντικό αριθμό, σηματοδοτώντας την 
εκκολαπτόμενη κουίρ πολιτική κοινότητα που προέκυψε μέσα από 
τον LGBTQI+ ακτιβισμό και στην ευρύτερη αντιεξουσιαστική και 
μακρόχρονη πολιτική κινητοποίηση. Υπό αυτή την έννοια, η ύπαρξη 
του κουίρ βιώθηκε πάντα ως μια αξιοσημείωτη και σχεσιακή πολιτική 
ταυτότητα και θα έδειχνε πάντα είτε την ενεργό συμμετοχή είτε την 
απλή κοινωνικοποίηση μέσα σε μια συγκεκριμένη πολιτική κοινότητα, 
που σχηματίζεται από και γύρω από τις εκδόσεις, τα φυλλάδια και τις 
δράσεις ομάδων όπως QVzine (2005–15), έκ-φυλες (2006), Flesh 
Machine (2006–09), Μωβ Καφενείο (2008–17), Homo rebels, Στην 
Πρίζα, Κορίτσια στην Εξέγερση (2008), το φεστιβάλ What Queer Fest 
(2010) και τα ζιν Πουστιά και Όλεθρος (2010–11) και Glory Hopes 
(2010).

Αυτό το κίνημα που είναι το επίκεντρο αυτού του κειμένου, λοιπόν, 
ξέσπασε στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 2000 από τις αναρχικές/
αριστερές συναντήσεις, σε αντίθεση με τη διαγραφή των φεμινιστικών/
κουίρ πολιτικών εντός τους, αλλά και ως κριτική της φιλελεύθερης και 
ανθρωπιστικής mainstream LGBT πολιτικής, και την αδιαφορία για άλλα 
κοινωνικά ζητήματα όπως ο ρατσισμός και η ανεργία (Ελευθεριάδης 
2015). Από εδώ και πέρα, θα χρησιμοποιήσω τον όρο κουίρς για να 
αναφερθώ σε μέλη αυτής της κοινότητας που συναντήθηκαν στην 
Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (2000-10). Αν και τα άτομα 
που συμμετείχαν σε αυτές τις πρωτοβουλίες περισσότερο ή λιγότερο 
γνωρίζουν το ένα το άλλο, καθώς συναντιούνταν σε διαδηλώσεις, 
συνελεύσεις και άλλους χώρους, δεν ήμουν προσωπικά συνδεδεμένη 
με όλους τους ανθρώπους και, ως εκ τούτου, θα μεταφέρω τη δική μου 
προοπτική του πώς εμφανίστηκαν νέοι / κουίρ τρόποι συσχέτισης κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 σε πολιτικές ομάδες στην Αθήνα.

Το κείμενο εντοπίζει διάφορες διαδρομές, χειρονομίες, ιστορίες, 
ελπίδες και απογοητεύσεις από ανθρώπους που συνέβαλαν στον 
σχηματισμό αυτού του κοινοτικού χώρου. Βασίζεται σε ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις με δέκα συμμετέχοντες στην κουίρ πολιτική σκηνή, καθώς 
και στην εθνογραφική ανάλυση αυτοβιογραφικών εμπειριών των κουίρ 



φεμινιστικών συλλογικότητων κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι 
χρόνων, και εντοπίζει την εμφάνιση και τον σχηματισμό παράξενων 
υποκειμενικοτήτων εντός αυτής της περιόδου. Οι περισσότεροι/ες 
από τους συνομιλητές και συνομιλήτριές μου βρίσκονται πλέον γύρω 
στην ηλικία των σαράντα, έχουν λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 
έχουν σταθερό εισόδημα, αν και μερικές αντιμετωπίζουν επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας. Παρόλο που δύο είναι νεότερες, πιστεύω ότι 
τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά συνοψίζουν το προφίλ των 
ανθρώπων που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 συμμετείχαν στη 
δημιουργία του κουίρ κινήματος στην Ελλάδα και επί του παρόντος 
υφίστανται σημαντικές αλλαγές εισερχόμενες στη νέα φάση της ζωής 
τους. Επομένως, η ομάδα που αναλύω σε αυτό το κείμενο έχει μια 
ομοιογένεια όσον αφορά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά: την κοινή 
μεσαία τάξη και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την ελληνική εθνικότητα 
και την ηλικιακή ομάδα. Παρόλο που δεν θέλω να αντλήσω απόλυτα 
συμπεράσματα από αυτό το συγκεκριμένο δείγμα, θα υποστήριζα 
ωστόσο ότι τα κοινά χαρακτηριστικά αντανακλούν γενικότερα την 
πολιτική κοινότητα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 
2000.

Ο σκοπός μου είναι ένας αναλυτικός αναστοχασμός στις αναπαραστάσεις 
του εαυτού και του άλλου σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθώντας 
μεταδομιστικές και αποδομητικές προσεγγίσεις της υποκειμενικότητας 
(Athanasiou 2012, 2017; Bhabha 2008; Butler 1990, 1997, 2005; Hall 
1996). Εστιάζοντας στις ψυχικές διαδικασίες της υποκειμενικότητας 
και της απο-υποκειμενικοποίησης μέσα στα κοινωνικά κινήματα, θα 
ασχοληθώ με την αλληλεπίδραση τέτοιων διαδικασιών με τις ενέργειες 
του να γίνεσαι ένα έμφυλο υποκείμενο και τις αντίπαλες ενέργειες του  
του να ξεκάνεις το φύλο (Undoing gender) (Butler 2004).

Το επιχείρημα του κειμένου είναι ότι η δημιουργία μιας κουίρ πολιτικής 
σκηνής στην Αθήνα συνδέεται με μετασχηματισμούς του εαυτού 
σε συλλογικές διαδικασίες. Με άλλα λόγια, αυτός ο νέος τύπος 
πολιτικοποίησης είναι το αποτέλεσμα των ψυχικών διαδικασιών 
αποδιάρθρωσης και αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ριζοσπαστικών 
και αυτο-οργανωμένων συλλογικών δεσμεύσεων και πολιτικών 



δραστηριοτήτων. Oι κουίρς: πολλοί από τους συνομιλητές/τριές μου 
περιέγραψαν την κοινότητα την οποία σκιαγραφώ εδώ, εξηγώντας ότι 
είναι τόσο μια βιωμένη εμπειρία όσο και μια φανταστική κοινότητα που 
διαμορφώνει την πολιτική και κοινωνική τους σκέψη. 

Οι κουίρς εφηύραν τους εαυτούς τους στις γραμμές της κουίρ θεωρίας, 
στις γραμμές του Gender Trouble. Διαμόρφωσαν τους εαυτούς τους 
ως μετα-αποτυχίες, ασχολούμενοι/ες με την κουίρ τέχνη της αποτυχίας 
(Halberstam 2011). Συγχώρεσαν τους εαυτούς τους επειδή δεν 
γίνονταν η ιστορία επιτυχίας που αναμενόταν να είναι, ως γιοι και κόρες 
των ετεροκανονικών Ελλήνων γονέων τους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους εκμεταλεύτηκαν μια εποχή όπου η κοινωνική κινητικότητα 
ήταν ακόμα δυνατή.

Ήταν επίσης και αυτό που δεν ήταν άλλοι – δηλαδή οι σεξιστές, 
ετεροκανονιστικοί και ομοφοβικοί στρέητ άντρες, αγωνιστές της 
ριζοσπαστικής αριστεράς και των αντιεξουσιαστικών κινημάτων. 
Η πολιτική ιστορία και η ταυτότητα των κουίρς ενσωματώνουν 
«παθιασμένες προσκολλήσεις» (Butler 1997: 6) και αποκολλήσεις. Σε 
ένα συγκεκριμένο σημείο, η αυτονομία της κουίρ πολιτικής σκηνής 
σήμανε μια στροφή από αυτές τις μορφές του σχετίζεσθαι. Τα μέλη 
της κοινότητας έπρεπε να αντιμετωπίσουν το δικό τους αίσθημα 
ευαισθησίας και τις σχέσεις που έχτισαν μεταξύ τους. Σε αυτό το 
κείμενο θα διερευνήσω πώς βιώθηκε αυτή η μετάβαση.

Είμαι προσωπικά συνδεδεμένη με τους περισσότερους από τους 
συνομιλητές και συνομιλήτριές μου μέσω μιας μακροχρόνιας 
δέσμευσης στις κουίρ φεμινιστικές πολιτικές. Αυτή η δέσμευση 
συνεπάγεται αισθήματα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης, παρά 
τις εντάσεις που συχνά ενέχονται στις συλλογικές διαδικασίες. Παρά το 
γεγονός ότι οι προσωπικές μου εμπειρίες αποτελούν ήδη ένα πλούσιο 
αυτο-εθνογραφικό πλέγμα ιστοριών, αφηγήσεων, συνελεύσεων, 
συγκεντρώσεων, πάρτι και διαδηλώσεων, διεξήγαγα αυτές τις 
συνεντεύξεις για να αποστασιοποιηθώ από αυτές τις εμπειρίες, να 
εμπλουτίσω την αντίληψή μου και να εμπλακώ με τις προοπτικές των 
άλλων.



Αυτό το κείμενο προκύπτει από την έρευνά μου για τον σχηματισμό 
υποκειμενικότητας με βάση τα φύλα μέσα στις αντι-αυταρχικές και 
αριστερές πολιτικές ομάδες, την οποία διεξήγαγα το 2008, όταν 
εμφανίστηκαν νέες πολιτικές και η αυτονομία της κουίρ φεμινιστικής 
πολιτικής ήταν πεδίο μάχης. Στα επόμενα χρόνια, οι κουίρς στην Ελλάδα 
καθιέρωσαν μια άτυπη προσέγγιση της επιθυμίας, της σεξουαλικότητας, 
του φύλου και της πολιτικής. Το γεγονός ότι σταμάτησα να εξετάζω 
αυτό το ζήτημα για δέκα χρόνια και ένιωσα την ανάγκη να επιστρέψω 
σε αυτό σήμερα δεν είναι τυχαίο. Η εδραίωση της νέας κουίρ πολιτικής 
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 ήταν αποτέλεσμα 
ενός αγώνα ή μάλλον πολλών αγώνων κατά της ομοφοβίας και του 
σεξισμού σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο.

Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ τώρα να μιλήσω για ένα κίνημα που 
αποτελείται από υποκειμενικότητες, ομάδες, ζώνες, χώρους, πάρτι και 
διαδηλώσεις. Οι κουίρς διεκδίκησαν μια δημόσια σφαίρα καθώς και 
ασφαλείς χώρους κουίρ. Επιτέλους κατάφεραν να καταστήσουν τον 
εαυτό τους και την κουίρ φεμινιστική πολιτική ορατά και κατανοητά 
στην Ελλάδα. Πριν από μερικά χρόνια, θα ένιωθα ότι και εγώ και η 
κουίρ πολιτική ήταν πολύ ευάλωτες για να τα συζητήσουμε ανοιχτά.

Εξακολουθώ να λαμβάνω υπόψη αυτήν την ευαλωτότητα, η οποία 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση των υποκειμενικοτήτων 
των συνομιλητών μου. Έτσι, τα ονόματα των συμμετεχόντων έχουν 
αλλάξει και οι ομάδες στις οποίες ανήκουν έχουν ανωνυμοποιηθεί.

Histories/herstories

Στην αφήγηση του για την κουίρ Αθήνα από τη δεκαετία του 1960, ο 
Δημήτρης Παπανικολάου προτείνει το εξής: σε μέρη σαν την Αθήνα, 
όπου οι δημόσιες αφηγήσεις και αναπαραστάσεις της ομοφυλόφιλης 
ζωής στη σύγχρονη ιστορία της πόλης ήταν λιγοστές, όπου δεν υπάρχει 
καμία πάγια και δημοφιλής αφήγηση της «ιστορίας της ομοφυλόφιλης 
πόλης», δηλαδή, μίας συγκεκριμένης υποκουλτούρας και των 
αντιπροσωπευτικών στιγμών της αναπαράστασής της κατά τη διάρκεια 
του 20ού αιώνα, η χαρτογράφηση μετατρέπεται σε ολισθηρό έδαφος: 



πάντα ατελής, αλλά και πάντα εκεί. (Papanikolaou 2014: 157)

Στη δική μου αφήγηση επίσης, αυτή η «κουίρ χαρτογράφηση» της Αθήνας 
αποτελεί ένα ολισθηρό έδαφος. Τι μου επιτρέπεται να αποκαλύψω για 
αυτές τις ιστορίες; Θα ήταν καλύτερα αν κάποιες ιστορίες παρέμεναν 
κρυμμένες, αόρατες, αχαρτογράφητες; Έγραψα αυτό το κείμενο με 
τον φόβο ότι η αποκάλυψη είναι μία πράξη καταστροφής. Τα κενά σε 
αυτές τις αφηγήσεις είναι το αποτέλεσμα μίας αίσθησης προσοχής 
υπέρ των υποκειμένων και συλλογικοτήτων, η οποία θεωρήθηκε ως 
απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί μία πιθανή ενσωμάτωση ή 
ακόμα και έλεγχος. Ακόμα αναρωτιέμαι αν η ευθύνη που πήρα για να 
παρουσιάσω κάποιες από τις πλευρές της ζωής των πολιτικοποιημένων 
κουίρ υποκειμένων ήταν σωστή. Ανεξάρτητα από τα αποφασιστικά 
σημεία καμπής που θα αναλύσω στο μέρος του κειμένου που ακολουθεί, 
γενικότερα οι κουίρ πολιτικές επιτελούνταν με την «αβεβαιότητα 
που υπάρχει σε όλες τις κουίρ στιγμές» (Athanasiou 2017: 78). Σε 
συγκεκριμένα πλαίσια, η χρονική γραμμικότητα αυτών των περιόδων 
αποδομείται από την υποκειμενική εμπειρία, ή σε άλλες περιπτώσεις οι 
κοινές εμπειρίες ενοποιούνται σε μία σημαντική συλλογική ορμή. Ενώ 
οι κουίρ συλλογικότητες συνεχίζουν να εμφανίζονται σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της Ελλάδας, πολλές από τις συνομιλήτριες, τους φίλους 
και τις συντρόφισσες που αποτελούν τα υποκείμενα του συγκεκριμένου 
κειμένου, βιώνουν το τέλος μιας εποχής. Καθώς δεν συμμετέχω πλέον 
σε πολιτικές δραστηριότητες, αυτό που μοιράζομαι με πολλές φίλες 
είναι η εμπειρία της παραίτησης, το τέλος μιας πολιτικής κινητοποίησης 
για μια γενιά, και την αμηχανία σε σχέση με το τι θα ακολουθήσει 
αλλά και με το πώς συνεχίζουμε. Καθώς αναρωτιόμαστε όλα αυτά, 
επιστρέφουμε πίσω στο χρόνο και στην ιστορία μας...

Το τέλος της δικτατορίας του 1974 ήταν ένα ιστορικό γεγονός που κάποια 
στιγμή οδήγησε στην εμφάνιση του γκέι και του λεσβιακού κινήματος 
στην Ελλάδα (Yannakopoulos 2016). Παρά τις ρήξεις που δημιούργησε 
αυτό το κίνημα, η επίμονή του συνέχεια βασίστηκε στο γεγονός ότι 
ανέκυπτε ως μία αντίδραση στα παραδείγματα της καταστολής και της 
παραβίασης. Ένα πάρτι που διοργανώθηκε από έναν γκέι άνδρα στην 
Αθήνα το 1968, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη των συμμετεχόντων, 



ήταν μία από αυτές τις καθοριστικές στιγμές. Ο γκέι ακτιβιστής Λουκάς 
Θεοδωρακόπουλος περιγράφει τις συνθήκες της σύλληψης στο βιβλίο 
του «Καιάδας», που εκδόθηκε το 1976, δύο χρόνια μετά την πτώση 
της Χούντας. Η έκδοση του βιβλίου συνέπεσε με τη δημιουργία του 
ΑΚΟΕ (Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας), την πρώτη 
οργάνωση βάσης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Papanikolaou 2014: 
164). Η πρώτη λεσβιακή ομάδα, η «Αυτόνομη Ομάδα Ομοφυλόφιλων 
Γυναικών», επίσης σχηματίστηκε το 1978 (Kantsa 2012: 39). Επιπλέον, 
οι δραστηριότητες των φεμινιστικών ομάδων πολλαπλασιάστηκαν 
μεταξύ του 1978 και του 1982. Εν πολλοίς, από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Ελλάδα είδε μια 
άνθιση των αυτόνομων ομάδων, οργανώσεων, περιοδικών, αρχείων 
και βιβλιοπωλείων που σχετίζονταν με το κοινωνικό φύλο και τη 
σεξουαλικότητα. 

Το ΑΚΟΕ διαλύθηκε το 1989. Στη δεκαετία που ακολούθησε, 
ταυτόχρονα και παρά τις δραστηριότητες συγκεκριμένων ομάδων, μια 
διάχυτη αίσθηση απραξίας και συναισθημάτων που σχετίζονταν με την 
εγκατάλειψη της κοινότητας βιώνονταν από πολλούς συνομιλητές. 
Αυτή που έχω περιγράψει σε αυτό το κείμενο ως «η κουίρ πολιτική 
κοινότητα» της δεκαετίας του 2000, είναι γενεαλογικά συνδεδεμένη με 
το ενεργό γκέι, φεμινιστικό, λεσβιακό κίνημα της δεκαετίας του 1980, 
αλλά και με την εμπειρία του τι ακολούθησε μετά από αυτό, δηλαδή αυτή 
την περίοδο της σιωπής και τις πιθανά δημιουργικές αντανακλάσεις 
που έλαβαν χώρα στη δεκαετία του 1990. Στη συνέχεια, ένας φίλος 
περιγράφει την αναγέννηση του κινήματος και την ανάδυση των νέων 
κουίρ πολιτικών στη δεκαετία του 2000:

Θέλω να το κάνω όσο ξεκάθαρο γίνεται, ότι για μένα η 
εμπειρία μου στο κουίρ (χώρο) ήταν θετική, ότι νιώθω 
τυχερός -ειδικά σε σχέση με τη σημερινή γενιά– το ότι 
ήμουν ενεργός σε εκείνη την πολιτική σκηνή και σε εκείνη 
τη συγκεκριμένη στιγμή. Ήταν μία στιγμή όπου τα κοινωνικά 
κινήματα, με τα οποία ήμασταν συνδεδεμένοι και στα 
οποία συνηθίζαμε να αναφερόμαστε, ήταν δυναμικά και 
δραστήρια. Αυτό γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο, ειδικά αν 



κάποιος σκεφτεί ότι εκείνες οι κουίρ πολιτικές αναδύθηκαν 
λίγα χρόνια πριν και διήρκεσαν λίγα χρόνια μετά την περίοδο 
του Δεκέμβρη του 2008. 

Με αυτόν τον τρόπο ο Παύλος, ένα από τα μέλη της κοινότητας που 
συνεισέφερε εξαρχής στον σχηματισμό της, περιγράφει την ανάδυση 
των νέων κουίρ πολιτικών. Ο Παύλος είναι ένας αντιπρόσωπος της 
νέας κουίρ γενιάς που εμφανίστηκε ως ένα απότοκο του κινήματος 
της αντί-παγκοσμιοποίησης της δεκαετίας του 2000, ενώ στη συνέχεια 
τα γεγονότα που είναι γνωστά σήμερα ως «Δεκέμβρης του 2008» 
έδρασαν καταλυτικά για μια νέα πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Οι 
συνέπειες αυτών των γεγονότων παραμένουν αισθητές έως σήμερα. 
Στο παρόν, οι κουίρ και οι φεμινιστικές πολιτικές λαμβάνουν χώρα στο 
πολιτικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, ενώ οι έντονες και μαζικές 
πολιτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έδωσαν μορφή στην υπό συζήτηση 
κουίρ ταυτότητα, έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Ο Παύλος, λοιπόν, είναι ένας γοητευτικός γκέι αναρχικός στην 
ηλικία των σαράντα, που τη συγκεκριμένη περίοδο δουλεύει ως 
δάσκαλος. Συναντηθήκαμε είκοσι χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, όπου 
συμμετείχαμε σε μία αναρχική συλλογικότητα. Οι πορείες και οι οπτικές 
μας πάντοτε ήταν κοντά, παρόλο που οι διαφορές στο ταπεραμέντο 
και στη συμπεριφορά μας έθεσαν ένα όριο στην οικειότητά μας. Ακόμα 
θεωρώ αυτό το παιχνίδισμα μεταξύ της επαφής και της απόστασης 
αρκετά ενδιαφέρον. Συναντηθήκαμε ξανά στην Αθήνα δέκα χρόνια 
πριν. Επέλεξε να ζήσει στην Αθήνα, ή μάλλον η Αθήνα τον επέλεξε, 
μετά από ένα μακρύ ταξίδι μετεγκαταστάσεων σε διάφορα μέρη, όπου 
προσπάθησε να βρει ένα ασφαλές περιβάλλον να εκφράσει τον εαυτό 
και τη σεξουαλικότητα του.

Συνεχίζει: 

Οπότε αυτός ο (κουίρ) χώρος δημιουργήθηκε. Εμφανίστηκε 
με πολύ δυναμικό τρόπο όταν η αναρχία έφτασε στην αιχμή 
της κατά τη διάρκεια (των ταραχών) του Δεκέμβρη, και 
κατέρρευσε σύντομα έπειτα. Ποιοι έχουν μείνει από τότε; 
Οι κουίρ. Είναι σε κάθε όροφο, έξω από κάθε κατάληψη 



άμα υπάρχει ανάγκη να την υπερασπιστούν. Είναι σε κάθε 
πορεία, μαζεύονται σε πλατείες για να υποστηρίξουν τους 
μετανάστες και τις μετανάστριες. Όταν 25 άνθρωποι από 
τους 70 είναι κουίρ σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό το γεγονός 
αποδεικνύει τη μεγάλη επιτυχία του κινήματος.

Όπως εξηγεί ο Παύλος, ένα πρόωρο γεγονός αφύπνισης (του κινήματος) 
ήταν η σύλληψη διάφορων γκέι ανδρών στο Αθηναϊκό γκέι μπαρ “Spices” 
το 2003. Η έκθεση των ονομάτων τους και των προσώπων τους από 
το κυρίαρχο ρεύμα των μίντια και η αυτοκτονία ενός από αυτούς, που 
ακολούθησε μετά από αυτές τις παραβιάσεις και τη βία, οδήγησε στην 
πιο πρόσφατη στροφή προς τις LGBT πολιτικές (Yannakopoulos 2012: 
186). Ως αντίδραση σε αυτό το γεγονός, σχηματίστηκε το «Χρωματιστό 
Φόρουμ», μία συνεργασία μεταξύ ομάδων και ατόμων που αποτελούσαν 
το LGBT κίνημα με την ευρύτερη έννοια. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτών 
των συναντήσεων όπου ο Παύλος συνάντησε ανθρώπους που είχαν 
μία κουίρ προσέγγιση στην πολιτική, όπως αναφέρει: «Συνάντησα αυτά 
τα παιδιά εκεί που ήξεραν ένα-δυο πράγματα για το κουίρ».

Η Χρύσα, μία κουίρ λεσβία, επίσης στην ηλικία των σαράντα, είναι μία 
από τις ριζοσπάστριες φεμινίστριες που γνώριζαν «ένα-δυο πράγματα 
για το κουίρ», σύμφωνα με την αφήγηση του Παύλου. Οι πολιτικές της 
ρίζες προέρχονταν από αριστερές ομάδες βάσης, όπου υπήρξε πολύ 
ενεργή και δυναμική για αρκετά χρόνια. Τη συνάντησα το 2006, όταν 
μετακόμισα στην Αθήνα, αν και η κοντινή μας φιλία κάποιες φορές 
επισκιαζόταν από τις διαφορετικές πολιτικές μας αφετηρίες. Η Χρύσα 
ήρθε σε επαφή με μία σαφή κουίρ πολιτική ατζέντα στα Ευρωπαϊκά 
Φόρουμ του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000. 

Τονίζει πόσο την ενέπνευσε αυτή η συνάντηση:

Τις συνάντησα (τις πολιτικές) κατά τη διάρκεια εκείνων των 
Ευρωπαϊκών Φόρουμ, και ήταν έκπληξη για μένα, ήταν 
ένας ολοκαίνουργιος φεμινισμός για μένα. Αυτό συνέβη το 
2002.[...] Μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς συνελεύσεις που 



συμμετείχα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συνάντησα 
επιπλέον κάποιες ομάδες και πιθανόν αντιμετώπισα τη 
λέξη «κουίρ» για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι. [...] Εκείνη τη 
στιγμή έμοιαζε σαν να είχα έρθει σε επαφή με έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο αντίληψης για το κοινωνικό φύλο και 
τη σεξουαλικότητα, κάτι το οποίο, για μένα, αποτελεί αυτό 
που πραγματικά είναι το κουίρ. Ήταν όλη αυτή η συζήτηση 
σε σχέση με τη θυματοποίηση, η οποία αποτελούσε κάτι 
καινούργιο, καθώς αυτό (το κουίρ) δεν αντιλαμβανόταν τα 
υποκείμενα ως θύματα. 

Μετά από αυτή την «πρώτη επαφή» η Χρύσα άρχισε να συμμετέχει 
ενεργά σε κουίρ ομάδες και συλλογικότητες. Όταν της ζήτησα να 
σχολιάσει τη σχέση μεταξύ της κουίρ προσέγγισής της και των LGBT 
πολιτικών, είπε τα εξής: 

Θυμάμαι την πρώτη Pride παρέλαση το 2005. Είχαμε 
τυπώσει κάποια φυλλάδια, που περιμέναμε ότι θα 
αποτελούσαν «γροθιά στο στομάχι» του LGBT συστήματος. 
Έγραφαν απάνω «κάθε σώμα είναι όμορφο», ήταν 
χρωματιστά και είχαν μικρές φράσεις, κάποιες από τις 
οποίες ήταν πολύ συγκρουσιακές, για παράδειγμα «αν έχεις 
αρχίδια, τότε κόψτα, επιτέλους!» ή «Γεια σου μπαμπά, είμαι 
λεσβία, εσύ;» Νόμιζα ότι οι (διοργανωτές του Pride της 
Αθήνας) θα σοκάρονταν όταν τα μοιράζαμε, αλλά όλοι και 
όλες έμοιαζαν ευχαριστημένοι/ες, υπήρχε μεγάλη αποδοχή, 
ενώ τις επόμενες χρονιές άνθρωποι συνέχισαν να λένε ότι 
«εκείνα τα φυλλάδια που είχατε τον πρώτο χρόνο ήταν 
πολύ κουλ». 

Οι αναμνήσεις της Χρύσας είναι ενδεικτικές της κριτικής συνεργασίας 
και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των κουίρ και των LGBT ακτιβιστών. 
Υπήρχαν κουίρ παρεμβάσεις και κουίρ παρουσία κάθε χρόνο στο 
Αθηναικό Pride μετά το 2005, με μία συνεχιζόμενη αιχμηρή κριτική του 
χαρακτήρα της παρέλασης, παρόλο που δεν υπήρξε ποτέ μποϋκοτάζ 
(προς το pride) ή κανενός είδους σύγκρουση κατά τη διάρκεια της 



δεκαετίας του 2000. Οι εντάσεις ήταν πιο ανυπόφορες στην περίπτωση 
των κουίρ πολιτικοποιημένων και των ριζοσπαστριών φεμινιστριών 
που διεκδίκησαν ένα χώρο μέσα στο αναρχικό κίνημα, όπως θα 
διαπραγματευτώ στο επόμενο κεφάλαιο. 

Καθρέφτες και συντρίμμια 

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που η Δήμητρα αφηγήθηκε για 
τους σκοπούς της έρευνάς μου τις εμπειρίες της. Η Δήμητρα ήταν 
εξοικειωμένη με την underground μουσική σκηνή και με τις αυτόνομες 
πολιτικές ομάδες από τα τέλη του γυμνασίου, αλλά έφυγε από την 
Ελλάδα με σκοπό να ξεφύγει από την ετεροκανονική ελληνική 
κουλτούρα, όπως η ίδια μου εξήγησε, και έζησε στη Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Στη μαρτυρία της επικεντρώθηκε στην έμφυλη 
κοινωνικοποίηση στα πλαίσια των αναρχικών καταλήψεων στις οποίες 
συμμετείχε στην Ελλάδα. Η οπτική της διαρκώς αποκαλυπτική, καθώς 
συχνά σύγκρινε τις εμπειρίες της στην Ελλάδα με εκείνες που είχε από 
άλλες χώρες. Μέχρι τη συνάντησή μας, το έβρισκα αρκετά δύσκολο 
να αποδομήσω το καθεστώς του φύλου στα πλαίσια του ελληνικού 
αναρχικού κινήματος. Η Δήμητρα μου προσέφερε τα απαραίτητα 
εργαλεία.

Όπως το έθεσε:

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ενεπλάκην σε αναρχικές 
συλλογικότητες, αλλά, μου ήταν εντελώς ανοίκειος ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν. Η έμφυλη τάξη μού 
φαινόταν απαίσια, όχι όμως και σε άλλα άτομα. Οι γυναίκες 
ήταν απλησίαστες, καθώς έμοιαζαν ότι δεν ανήκουν στο 
ίδιο είδος. Οι άνδρες ήταν βασιλιάδες. Τα πάντα ήταν 
εξοργιστικά straight […] Για άλλη μια φορά, έπρεπε να 
μάθω τι σημαίνει να είσαι straight γυναίκα, όχι με την 
έννοια της σεξουαλικότητας, αλλά σε σχέση με τους ρόλους 
και τις ψυχικές δυνατότητες. Στερήθηκα από οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία, έτσι ώστε να ταιριάζω στη νέα μου ζωή.
.



Η τραυματική όψη των εξουσιαστικών αυτών σχέσεων στο εσωτερικό 
των αριστερίστικων και  αναρχικών ομάδων αποτελεί αυτό που 
ένας συνομιλητής αποκάλεσε «ιδρυτικό μύθο» της σύγχρονης κουίρ 
πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα, εννοώντας ότι η ρωγμή με αυτές τις 
πολιτικές σκηνές προξένησε την ανάδυση της ίδια της κουίρ ιστορίας. 
Όπως η Cathy Caruth το έθεσε: «Είναι μέσα από  […]  την ισότιμα 
διαδεδομένη και περίπλοκη συνάντηση με το τραύμα –και τα δύο 
μέσα από την περίπτωση και την προσπάθεια να το καταλάβουν– που 
μπορούμε να ξεκινήσουμε να αναγνωρίζουμε την πιθανότητα μιας 
ιστορίας που δεν είναι πλέον ξεκάθαρα αναφορική» (Caruth 1991: 
182). Με άλλα λόγια, το κουίρ τραύμα δημιουργείται στο ξεκάθαρο 
εκείνο σημείο του να είσαι ο Άλλος από τον κατάλληλα επαναστατικό 
Εαυτό, ζώντας αποκομμένη από τη δική σου εμπειρία, φωνή και κουίρ 
παρουσία. Αυτή η εξουσιαστική κατασκευή κατέστη δυνατή μέσα από 
τους έμφυλους μηχανισμούς που στόχευαν στη διαμόρφωση ανδρών 
και γυναικών, φαινόμενα που παρήχθησαν από την επαναλαμβανόμενη 
εξουσία του λόγου, με σκοπό να ελέγξουν και να περιορίσουν τα κουίρ 
σώματα, όπως η Judith Butler έδειξε (Butler 1990), και η Δήμητρα 
επικαλέστηκε μέσα από την ιστορία της του «μαθαίνοντας πώς να είσαι 
straight γυναίκα».

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η μνήμη του γκέι και λεσβιακού 
κινήματος δεν ήταν επαρκώς ορατή στις αυτόνομες ομάδες, στις 
καταλήψεις ή και σε άλλους τόπους κοινωνικών αγώνων. Έμφυλες 
υποκειμενικότητες με μη κανονικές ταυτότητες και επιθυμίες, γυναίκες, 
γκέι και λεσβίες δραστηριοποιούνταν σε αυτο-οργανωμένες ομάδες που 
σχετίζονταν με το αντιεξουσιαστικό κίνημα και την άκρα αριστερά. Όπως 
δείχνουν οι βιογραφίες των ατόμων από τα οποία πήρα συνέντευξη, 
οι έμφυλες υποκειμενικότητες, που είτε αποκλείονταν εξολοκλήρου, 
είτε συμπεριλαμβάνονταν με περιορισμένους όρους, υποδείκνυαν και 
εξέθεταν τα όρια του πολιτικού σώματος. Οι περισσότερες ιστορίες 
των συνομιλητών/τριών μου είναι δομικά διαμορφωμένες μέσα από τη 
συνειδητοποίηση ότι η ρήξη με το κανονικοποιητικό έμφυλο συνεχές 
και την υποχρεωτική ετεροκανονικότητα που έχουν ενσωματώσει, 
γινόταν αντιληπτή ως απειλή από τους συντρόφους τους. Με σκοπό 
να πετύχουν μια αίσθηση του ανήκειν, χρησιμοποίησαν ορισμένες 



στρατηγικές, όπως η απόκρυψη της ομόφυλης επιθυμίας και η 
δημιουργία ετεροκανονικών σχέσεων, μεταμορφώνοντας τα σώματά 
τους με ετεροκανονικούς όρους, αλλάζοντας τις ίδιες τις φωνές τους 
(Marinoudi 2017: 52). Αν δημιουργούνταν κουίρ υποκειμενικότητες 
μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις των έμφυλων σχέσεων, τότε η κουίρ 
πολιτική σκηνή προήλθε μέσα από την απο-υποκειμενοποίησή τους. 
Οι φαντασιακές σχέσεις με τις υπάρχουσες πολιτικές σκηνές απέτυχαν 
κάτω από την πίεση του «αληθινού» πόνου που εμπλέκοταν σε 
τέτοιους τρόπους επαφής. Η ιστορία μιας άλλης φίλης αποτυπώνει 
τη αλληλοσυσχέτιση μεταξύ αυτών των πλαισίων: η Λίνα, μια κουίρ 
αμφισεξουαλική γυναίκα, εμπλέκονταν στις κουίρ πολιτικές ενώ ήταν 
ακόμη μέλος ενός αριστερίστικου κόμματος. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, συμμετείχε σε ένα κουίρ εργαστήριο στα πλαίσια ενός από τα 
Ευρωπαϊκά Φόρουμ που οργανώθηκαν μέσα στην έντονη ατμόσφαιρα 
του κινήματος της αντι-παγκοσμιοποίησης στην Αθήνα. Παρά την κριτική 
που εξέλαβε από τους συντρόφους της και τις ομοφοβικές αντιδράσεις 
στo άκουσμα μιας τέτοιας ανοίκειας προσέγγισης της πολιτικής, εκείνη 
εμπνεύστηκε από την πολιτική, αλλά και την επαφή της με τις κουίρ 
επιθυμίες. Ένιωσε ότι οι αμφισεξουαλικές της ερωτικές επιθυμίες και 
φαντασιώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στην πολιτική πρακτική. 
Αυτή η απρόσμενη αντιμετώπιση σηματοδότησε μια στροφή προς τις 
κουίρ φεμινιστικές πολιτικές.

Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή αυτή πρότεινε μια ρήξη με την 
προηγούμενη εμπειρία της, η τομή με την αριστερά έγινε όταν ένας 
αρσενικός σύντροφός της κινήθηκε με έναν βίαιο τρόπο και αυτή 
διεκδίκησε σθεναρά τον χώρο της. Η συζήτηση που ακολούθησε και 
οι αντιδράσεις των υπόλοιπων ατόμων σημαδεύτηκαν κυρίως από 
αδιαφορία ή, στην καλύτερη, από ενδιαφέρον σχετικά με τη συνοχή του 
κόμματος. Μετά από την εμπλοκή της με κουίρ πολιτικές, μετακόμισε 
στα Εξάρχεια, την κεντρική αθηναϊκή γειτονιά γνωστή για την έντονη 
αναρχική κουλτούρα, και ξεκίνησε να συγκατοικεί με ανθρώπους 
οι οποίοι δημιούργησαν ένα εργαστήριο πειραματικών πολιτικών 
και τρόπων συσχέτισης. Η Λίνα αφηγήθηκε έναν δημιουργικό χώρο 
γεμάτο πάρτι, περφόρμανς, συζητήσεις, φωτογραφίσεις, διαβάσματα, 
διαδηλώσεις, φλερτ και σεξουαλικές επαφές, και πολιτική. Drag queens 



και drag kings, ανατρεπτικές θηλυκότητες και αρρενωπότητες, ρευστές 
ταυτότητες και όλων των ειδών οι πειραματικές έμφυλες επιτελέσεις 
εμφανίστηκαν σε αυτό το συμπεριληπτικό περιβάλλον. Αυτές οι γόνιμες 
διαδικασίες επεκτάθηκαν στη δημιουργία κουίρ συλλογικοτήτων, που 
διεκδίκησαν κοινωνικό και πολιτικό χώρο, ειδικά μετά την εξέγερση 
του Δεκέμβρη. 

Η Λίνα τονίζει τη διαφορά ανάμεσα στην υποκειμενική θέση μέσα 
στις κουίρ συλλογικότητες, όπου ένιωσε ότι καταλαμβάνει έναν κοινό 
χώρο με άλλους/ες, και στην αριστερά, όπου προσπαθούσε να βρει τον 
δικό της δρόμο. Ενώ οι αναμνήσεις της προτείνουν ένα μελαγχολικό 
και μοναχικό δρόμο της παθιασμένης προσκόλλησης με συντρόφους 
τους οποίους θεωρούσε προσβλητικούς από μια φεμινιστική σκοπιά, 
η αδιάκοπη αίσθηση της συντροφικότητας μεταξύ των κουίρ ήταν κι 
αυτή επισφαλής. Παρόλο που κάποιες σχέσεις της στο πλαίσιο του 
κουίρ υπήρξαν επίσης δύσκολες, ίσως και επώδυνες, η Λίνα επιμένει να 
επιλέγει αυτή την κοινωνικότητα.

«Δεν θα άφηνες ποτέ την κουίρ σκηνή, ε;» ρώτησα.

Προσπαθώ, αλλά κάθε φορά δεν έχω πού αλλού να πάω. 

«Είσαι παγιδευμένη στον εαυτό σου», είπα και γελάσαμε 
και οι δύο. 

Ο διάλογός μας αποκάλυψε τόσο την ανάγκη της ανάδυσης της 
κουίρ σκηνής, όσο και τη δυσκολία ή ακόμη την αντίσταση της Λίνας 
μπροστά στη δραπέτευση από τους οικείους τρόπους συσχέτισης, παρά 
το γεγονός ότι αυτοί οι τρόποι είχαν είδη αλλάξει. Γιατί είναι τόσο 
δύσκολο να αντισταθείς στη μελαγχολία; Πώς διαμεσολάβησε «την 
απόσταση και την εγγύτητα όσων μας αγγίζουν;» (Berlant 2009: 261). Η 
άνοδος μιας νέας υποκειμενικότητας, ασυνείδητης όσο οι καταστάσεις 
και οι διαδικασίες της ανάδυσής της μπορεί να είναι, εγείρει ηθικά 
ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα όρια όσων είναι ήδη γνωστών, 
βιωμένων και οικείων. Και ενώ κάποια επιφανειακά διαβάσματα του 
έργου της Μπάτλερ επέτρεψαν τη φαντασίωση ότι «κουίρ σημαίνει όλα 



είναι δυνατά», την ίδια στιγμή αυτό άρχισε να εμφανίζεται το κόστος 
της συναισθηματικής επένδυσης σε σχέσεις οικειότητας. Αυτά τα όρια 
δεν έχουν ακόμη εκτεθεί και άρα δεν έχουν διεξοδικά διερευνηθεί, 
ωστόσο η επίδραση των κριτικών αναγνωσμάτων συσχετιζόμενων 
με τις πολιτικές των ταυτοτήτων και των κοινωνικών σχέσεων ήταν 
ξεκάθαρα κρίσιμα και επώδυνα πολιτικά.
 
Η αποδόμηση της «ταυτότητας» υπαινίσσεται την ευαλωτότητα του να 
επηρεάζεσαι από τον άλλον και την άλλη. Ενώ, στην άνοδο των κουίρ 
υποκειμενικοτήτων και πολιτικών, ο αγώνας ενάντια στις ταυτότητες 
πυροδότησε το Φουκωικό ερώτημα: «Ποιος/α μπορώ να είμαι, 
δεδομένου του καθεστώτος αλήθειας που η οντολογία αποφασίζει για 
μένα;», σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ενηλικίωσης της κουίρ πολιτικής 
σκηνής, μια σημαντική αλλαγή λαμβάνει χώρα. Το ερώτημα πλέον 
μετατρέπεται σε: «Ποιος/α είσαι εσύ;». Αυτή η ανταπάντηση προς τον 
άλλον/ η ήταν ακόμη πιο σκληρή όταν, κατά την άνοδο μιας αυτόνομης 
κουίρ πολιτικής σκηνής, τα τραύματα των πολιτικοποιημένων κουίρ 
διακυβεύονταν. Τα μέλη της νέας κοινότητας πλέον δεν έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν μόνο τους ετεροσεξιστές και ομοφοβικούς 
συντρόφους. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν ο ένας την άλλη, έπρεπε να 
αντικρύσουν η μία τον άλλο. Αυτή η αλλαγή προς τον ανοίκειο τρόπο 
κατανόησης, ανταπάντησης και συναισθηματικότητας βιώθηκε μαζί με 
ακραίο προσωπικό κόστος. Παρά το γεγονός ότι κάθε οικεία σχέση 
απειλεί με διάλυση τη φαντασίωση του συνεκτικού εαυτού, οι κουίρς 
όφειλαν να πολεμήσουν με τους μη προνομιούχους εαυτούς τους, τους 
οποίους σε πολλές περιπτώσεις βίωναν ως ανάξιους, ανύπαρκτους ή 
κατεστραμμένους. 

Ανέφικτες Κοινότητες

Αυτά τα αισθήματα αναξιότητας αναφέρονται από πολλές συνομιλήτριές 
μου, που συχνά τα συνδέουν με τη σπουδαιότητα της δημιουργίας 
της κουίρ κοινότητας. Με άλλα λόγια, πολλές συνομιλήτριες εξηγούν 
ότι η δημιουργία της κοινότητας ήταν σημαντική διότι παρείχε 
ένα περιβάλλον φροντίδας για τους τραυματισμένους εαυτούς. Η 
διεκδίκηση χώρου υπήρξε στην πραγματικότητα μία από τις πλέον 



κρίσιμες δοκιμασίες του κινήματος. Όταν τον ρώτησα πώς θα όριζε το 
“κουίρ”, ο Δημήτρης, ένας φίλος που αξιώνει ξεκάθαρα το κουίρ ως 
ταυτότητα αυτοπροσδιορισμού, απάντησε ότι:

«Όλες οι προσπάθειές μας να δώσουμε έναν ορισμό, που 
να εκκινεί από την ετυμολογία,  είναι υπεκφυγές. Αν έπρεπε 
να περιοριστώ στον πυρήνα της έννοιας, χωρίς να χάσω 
μεγάλο μέρος του περιεχομένου της, θα έλεγα ότι το “κουίρ” 
είναι κάτι που συνδέεται με τη δυνατότητα ή την ευκαιρία 
δημιουργίας ενός χώρου και ενός τρόπου να υπάρχεις. 
Αυτό το θεωρώ πιο σημαντικό από τον ορισμό που συνδέει 
άμεσα το “κουίρ” με τη σεξουαλικότητα και το φύλο.»

Ο Δημήτρης είναι πολιτικά ενεργός κουίρ, στην πέμπτη δεκαετία της 
ζωής του, που έχει ζήσει ολόκληρη τη ζωή του στην Αθήνα. Εργάζεται 
σε ένα γραφείο στο κέντρο της πόλης και, πέραν της συμμετοχής 
μας σε κουίρ συλλογικότητες και την οικειοποίηση  μιας κουίρ punk 
αισθητικής, μοιραζόμαστε μία εξίσου εξουθενωτική καθημερινότητα. 
Και οι δύο πασχίζουμε να επιβιώσουμε σε ετεροκανονικά, ομοφοβικά 
και εθνικιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, ενώ διαπραγματευόμαστε 
αυτήν την αγωνία συζητώντας για το πώς θα μπορούσαμε να 
διαμορφώσουμε κουίρ τρόπους σχέσεων. Ο Δημήτρης εξηγεί ότι ο 
λόγος για τον οποίο προτιμά τον όρο “κουίρ” είναι διότι του επιτρέπει 
να αποφύγει το υπαρξιακό και πολιτικό φορτίο που συνεπάγεται ο 
αυτοπροσδιορισμός ως «ομοφυλόφιλος». Όπως δηλώνει και ο ίδιος: «η 
λέξη gay ήταν μία ιστορία νίκης (success story), ενώ εγώ αισθανόμουν 
μάλλον αποτυχημένος».

 Αντίθετα, για τον ίδιο, ο όρος  «κουίρ» αντανακλά την υπαρξιακή 
διάσταση της αποκειμενοποίησης, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει 
τις σχέσεις εξουσίας και τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς που 
εμπεριέχονται σε αυτές τις θέσεις υποκειμένου. Ο Δημήτρης τονίζει 
εμφατικά τη ζωτική σημασία του όρου για τον ίδιο και τις συντρόφισσες 
του: αναπαριστά, κατ’ αρχάς, την ικανότητα να υπάρχεις, τη δυνατότητα 
παραγωγής ενός τόπου και τρόπου ύπαρξης. «Μόνο συλλογικά μπορείς 
να καταφέρεις κάτι τέτοιο», συμπληρώνει.



Παρ’ όλα αυτά, οι συνομιλητές μου δεν παραλείπουν τις δυσκολίες και 
τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την προσπάθεια δημιουργίας 
μιας κουίρ κοινότητας. Για παράδειγμα, ο Παύλος επιμένει στην 
έλλειψη συντροφικότητας μεταξύ των κουίρ. Για τον ίδιο, αυτό μοιάζει 
να παραμένει ένα ανεπίλυτο πρόβλημα:

«Στην αρχή υπήρχε πιο έντονη αίσθηση συγκαταβατικότητας. 
Υπήρχε πολύ περισσότερη αγάπη, συγχώρεση, 
συντροφικότητα. Πιθανώς είχαμε την αίσθηση ότι γύρω 
μας υπήρχε μόνο καμένη γη και ότι είχαμε μόνο ο ένας την 
άλλη, και υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι ακόμη και αν κάνεις 
μαλακία, οι άνθρωποί σου δε θα σε κατηγορήσουν».

 Δύο μέρες μετά τη συνομιλία μας, ο Παύλος μου έστειλε ένα e-mail 
στο οποίο επαναδιατύπωνε την απογοήτευσή του:

«Ακόμη και σε εκείνες τις ευτυχισμένες μέρες, ενώ 
πετύχαμε τόσα πολλά και αφήσαμε πίσω μας μία σημαντική 
κληρονομιά, δεν κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε αυτό 
το βαθύ αίσθημα του ανήκειν. Αυτό το αίσθημα δεν το 
βίωσα ποτέ σε άλλους χώρους (την Αριστερά και τον 
αντιεξουσιαστικό χώρο) εξαιτίας του σεξισμού και της 
ομοφοβίας. Αλλά δεν κατάφερα να νιώσω ότι ανήκω ακόμη 
και στους χώρους που δημιουργήσαμε οι ίδιοι.»

Όντως, πολλές συνομιλήτριές μου παραδέχτηκαν μια αίσθηση 
αντιπαλότητας μεταξύ πολλών μελών της κουίρ κοινότητας, όσον 
αφορά τις τραυματικές εμπειρίες που είχαν βιώσει. Φαινόταν να 
ισχύει ότι όσο πιο τραυματισμένη ήσουν, τόσο πιο κουίρ θεωρούσουν. 
Ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης, εμμένει σε αυτό το σημείο της κουίρ 
κανονικότητας/κανονιστικότητας, η οποία και χαρακτήριζε τη ζωή της 
κοινότητας. Ο Γιάννης είναι 43 ετών και εργάζεται στο κέντρο της 
Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε αναρχικές καταλήψεις αλλά και κουίρ 
συλλογικότητες αλλά, μετά από συγκεκριμένες εμπειρίες, έχει πλέον 
υιοθετήσει μία κριτική οπτική σε σχέση με τον τρόπο κοινωνικοποίησης 



στο εσωτερικό του κινήματος. Ο ίδιος εξηγεί: «κάθε φορά που κάποιος 
έπρεπε να διεκδικήσει τον εαυτό του, αναγκαζόταν να το κάνει μέσω 
της βιωμένης εμπειρίας του. Με άλλα λόγια, είχε την ανάγκη να 
υπογραμμίσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους είχε υποστεί 
επιπλέον καταπίεση.»

Σύμφωνα με την οπτική κάποιων συνομιλητών, η επιτέλεση ιεραρχιών 
πραγματώνονταν στη βάση μιας passive-aggressive εκδοχής του 
“κουίρ επιτεύγματος”. Οι κουίρ εμπειρίες αποκτούσαν νόημα μέσω 
αυτού του φαλλικού ανταγωνισμού, αυτού που ο Γιάννης αποκαλεί 
“αντεστραμμένη ιεραρχία”, σαν να ταυτίζεται το κουίρ εγχείρημα με 
«την αναπαραγωγή της καταπίεσης σε νέες κατευθύνσεις» (Portwood-
Stacer 2010: 490). Τα μέλη της κοινότητας ανταγωνίζονταν το ένα το 
άλλο, κυρίως μέσα από τη μεσολάβηση του πόνου, του αποκλεισμού 
και της ριζοσπαστικότητας, αντί να εξερευνούν τις δυνατότητες που 
διανοίγονταν από την αμοιβαιότητα των πολύμορφων εμπειριών, 
αντί να επικοινωνούν κάθε εμπειρία με τους δικούς της όρους. Σε 
αυτό το περιβάλλον αντιπαλότητας, «ήταν λες και τα προβλήματα 
μετατρέπονταν σε δώρα και τα δώρα σε προβλήματα», διαμαρτύρεται 
ο Δημήτρης.

Σύμφωνα με την έννοια της αποτυχίας, όπως αυτή περιγράφεται από 
τον Jack Halberstam, οι κουίρ αναπαριστούν την αποτυχία, «όχι ως 
καταληκτικό σημείο, αλλά ως παραγωγική θέση» (Papanikolaou 2015: 
293). Από την άλλη, κυριάρχησε στο πλαίσιο της κουίρ κοινότητας η 
αντίληψη ότι η ήττα, η αποτυχία, το να ζεις μέσα στον πόνο ή την 
υπερηφάνεια, όντας απογυμνωμένη από προνόμια, ήταν αυτό που έδινε 
σε ορισμένους ανθρώπους το δικαίωμα να υπάρχουν. Έτσι, η πολιτική 
κατάχρηση που προκύπτει, σύμφωνα με την Butler, «όταν οι-λιγότερο-
από-άνθρωποι ομιλούν ως άνθρωποι» (Butler 2000: 82), ήταν ο ίδιος 
ο χώρος και η θέση υποκειμένου που καταλάμβαναν και διεκδικούσαν 
για τις εαυτές τους. Παρά την εναντίωσή τους στις συμβάσεις της 
βιοπολιτικής έγκλισης, κλήθηκαν και οι ίδιοι να αναμετρηθούν με τις 
συναντήσεις του συμβολικού, παγιδεύτηκαν και οι ίδιες από τη γοητεία 
της συμβολικής τάξης. Τι συμβαίνει, λοιπόν, στην “πολιτική κατάχρηση” 
όταν η επίπτωση των πεδίων λόγου στα οποία εναντιώθηκε δεν είναι 



πλέον όσο ισχυρή υπήρξε στο παρελθόν;

Η κουίρ πολιτική ταυτότητα διαμορφώθηκε ως μία διαφοροποίηση από 
την κανονιστική ετεροφυλοφιλία, αλλά η ομοιότητα μεταξύ των κουίρs 
που προέκυψε λόγω αυτής ακριβώς της κουίρ ταυτότητας, κατέληξε 
απειλητική όταν έφτασε πλέον η στιγμή να αντικρύσουν η μία τον 
άλλο. Όπως προκύπτει από τις συγκεντρωμένες καταγραφές, αυτές οι 
ψυχικές διεργασίες ήρθαν στο φως μέσα από την εμπειρία απώλειας ή 
απωλειών που ορισμένοι/ες είχαν να αντιμετωπίσουν στην προσωπική 
τους ζωή.

Απώλειες 

«Μπορεί να φαντάζεσαι ότι έχεις γίνει κάτι άλλο αλλά δεν έγινες κάτι άλλο 
επειδή το φαντάστηκες». Έτσι εκφράζει η Πηνελόπη, μια κουίρ λεσβία 
φίλη, τα όρια που βρήκε όταν η θεωρία και η φαντασία συγκρούστηκαν 
με την πραγματικότητά της. Η Πηνελόπη ήρθε σε επαφή με την κουίρ 
θεωρία όταν σπούδαζε στο εξωτερικό τη δεκαετία του 1990 και 
γνώρισε ανθρώπους από τις ΗΠΑ που ήδη είχαν μια κριτική προοπτική 
στις μέινστριμ LGBT πολιτικές. Αυτή η κριτική σκοπιά ήταν συναφής 
με τα συναισθήματά της και την προθυμία να εμβαθύνει στα όρια της 
ταυτότητας. Η κουίρ προσέγγιση της έδινε το προνόμιο της πολιτικής 
φαντασίας, τη ρευστότητα των επιθυμιών και των υποκειμενικών 
θέσεων, το όνειρο και την άδεια να αλλάξει, να μετασχηματίσει, να 
ανακαλύψει και να αυτοσχεδιάσει. Όπως γράφει και στην εισαγωγή 
μιας μετάφρασης κειμένου του Dean Spade: «Εδώ» και «εκεί», στην 
«Αθήνα» και στη «Νέα Υόρκη», στον χρόνο και τον χώρο. Με κάποιους 
ανθρώπους μπορεί να μη γνωριστούμε ποτέ, αλλά έχουμε το ίδιο 
όνειρο». Ως κουίρ φεμινίστρια η Πηνελόπη αναγνωρίζει τη συλλογική 
και προσωπική ενδυνάμωση που η κουίρ προοπτική ενέπνευσε στα 
μέσα της δεκαετίας του 2000 και την προσεκτική διαχείριση της ζωής 
ως κουίρ υποκείμενα από τη μεριά των κουίρ συλλογικοτήτων, αλλά 
επίσης τονίζει τις επίπονες διαστάσεις του να ζεις πέρα από τα όρια του 
εαυτού και τις τραυματικές συγκρούσεις που μια τέτοια παντοδυναμία 
προκαλεί στις σχέσεις με τους άλλους και τις άλλες:



Ότι μπορείς να σκεφτείς διάφορα: ανοιχτές σχέσεις, κριτική 
στη μονογαμία που μπορεί να λέει αυτό, ότι θα το δούμε 
αλλιώς και τέτοια, ε πώς να σου πω, δε γίνεται (;) και νομίζω 
ότι από ένα σημείο και έπειτα όλα αυτά τα οραματικά 
πράματα τα βλεπα λίγο around να τα τσιμπολογάνε ή 
να τα τσιμπολογάμε και να πηγαίνουμε κάπως να τα 
εφαρμόσουμε, μου φαινόταν ότι γίνονταν εκτρώματα, στο 
προσωπικό. Στο πολιτικό όχι και τόσο, νομίζω ότι η δουλειά 
που κάναμε ήταν συγκροτημένη… Μετά το κουίρ θύμωσα 
με τη μάνα μου. Μετά το κουίρ και τα φτερά και τα τέτοια, 
είπα πού είναι η μάνα μου να με προσέχει και είμαι τίγκα 
θυμωμένη μαζί της, δεν ήμουν.

      Η Πηνελόπη τώρα κατανοεί τους ανθρώπους που ζουν σύμφωνα με 
συγκεκριμένες συμβάσεις και ίσως να προστατεύουν τους εαυτούς τους 
από αυτές τις τραυματικές εμπειρίες που χρειάστηκε να ζήσει η ίδια. Αυτά 
τα κουίρ πλαίσια που περιγράφει η Πηνελόπη ίσως να είναι σύμφυτα με 
τις οδυνηρές εμπειρίες που περιγράφει, αλλά είναι επίσης πεδία όπου 
μαθαίνει καμιά να αναλαμβάνει την ευθύνη, καθώς εκτίθεται στην άλλη. 
Αντιμέτωπες με την ευθραυστότητα της ζωής και την ευαλωτότητα 
των σωμάτων τους, οι κουίρς είχαν να αντιμετωπίσουν τις σχέσεις και 
αποσυνδέσεις, τις περιπλοκότητες και τις τριβές ανάμεσα στη θεωρία 
και την πράξη, στη γλώσσα και το σώμα, στον εαυτό και τον άλλο. 
Η Πηνελόπη αναγνωρίζει τον πόνο που εμπλέκεται στις διαδικασίες 
του γίγνεσθαι κουίρ και τη διαφορά ανάμεσα στο να προτείνεις μια 
θεωρία και να ζεις σύμφωνα με αυτήν.  […] Παρατήρησα ότι μιλάμε 
κουιρίστικα, αλλά επί της ουσίας είναι άδεια λόγια». Όπως μου είπε με 
σαφήνεια, αυτό που επιθυμούσε ήταν να δοκιμάσει στην πράξη πώς να 
βρει καποια ιδανικά και να «ζήσει κάπως διαφορετικά». 

      Οι οδυνηρές εμπειρίες της Πηνελόπης προκύπτουν από την κριτική 
της στάση απέναντι στη νόρμα, που, όπως εξηγεί ο Φουκώ, καταλήγει 
σε μια διακινδύνευση του εαυτού (Butler 2005; Foucault 1997). Οι 
βιογραφίες των κουίρ, καθώς δεν εντάσσονταν στις πανίσχυρες δομές 
αναπαράστασης, ήταν εκτεθειμένες σε μια αχαρτογράφητη πάλη με 
τον κόσμο, παρόμοια με το παράπονο της Πηνελόπης ότι δεν ήταν 



κανείς να την φροντίζει όταν χρειάστηκε. Ανεξάρτητα από τον πόνο 
που αντιμετώπισαν, ωστόσο, οι πληγές τους ήταν τα σημάδια που 
τους έδωσαν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τι χρειάζονται, 
ποια είναι τα όρια της επιθυμίας και της ικανοποίησης. Με άλλα 
λόγια, μπορεί «το κουίρ να μην είναι ακόμα εδώ», όπως διαπιστώνει 
με αισιοδοξία ο Jose Esteban Munoz (Munoz 2009: 1). Αν και ο 
Munoz περιγράφει το κουίρ ιδεαλιστικά, μπορούμε να αντιστρέψουμε 
τη σχέση για να προτείνουμε ότι το κουίρ χρειάζεται εμάς όσο εμείς 
χρειαζόμαστε το κουίρ. Χρειάζεται εμάς, τα τραύματά μας, τις πληγές 
μας, τις ψευδαισθήσεις μας, την ανάγκη μας να μας φροντίσουν. Και 
όσο καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε τον αναπόφευκτο πόνο της 
εγγύτητας, τότε, όσο θεραπεύουμε τους εαυτούς μας, ίσως να είμαστε 
σε θέση να αντιμετωπίσουμε η μία την άλλη, να φροντίσουμε η μία 
την άλλη. Όχι σε μια ναρκισσιστική εκδοχή σύμφωνα με την οποία 
προβάλλουμε τους εαυτούς μας στους άλλους, ούτε σε μια κοινοτίστικη 
λογική του ανήκειν με όλες τις έμφυλες διαστάσεις του. Αλλά με τη 
συνειδητοποίηση ότι τα ευάλωτα σώματά μας και οι συσχετιζόμενες 
ζωές μας δεν είναι βιώσιμες παρά μόνο σε συνθήκες αμοιβαιότητας. 

Συμπέρασμα: Απομεινάρια του κουίρ 

Οι κουίρ πολιτικές αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
2000 μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων κινηματικών χώρων. Η 
κουίρ κοινότητα διαμορφώθηκε σε σχέση ή/και αντίθεση με την 
στρέητ, αρρενωπή στράτευση των αναρχικών και αριστερών και τη 
βιοπολιτική κανονικοποίηση του LGBT ακτιβισμού. Ανεξάρτητα από 
τους περιορισμούς αυτής της ιστορικοποίησης, οι κουίρ πολιτικές 
επιτελέστηκαν μέσα από τη διάσταση της επιθυμίας, όχι της βούλησης 
(Braidotti 1993), σε αντιπαράθεση με τους τρόπους που οι πολιτικές 
σκηνές ορίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στην καρδιά της κριτικής 
στάσης των κουίρς ήταν η διαίσθηση και κατανόησή τους ότι η γλώσσα 
και η ονοματοδοσία ήταν αναπόσπαστα δεμένες με τις τραυματικές 
απευθύνσεις και τις περιοριστικές θέσεις υποκειμένου. Προσπάθησα 
να διερευνήσω πώς αυτές οι τραυματικές όψεις του συμβολικού 
είναι δυνατόν να διαντιδράσουν με τις συναισθηματικές ροές της 
επικοινωνίας, πώς οι ναρκισσιστικοί μηχανισμοί μπορούν να δώσουν 



χώρο στη συναίσθηση της ευαλωτότητας της άλλης, στη μετακίνηση 
από το πάθος/ το συναίσθημα/ το τραύμα της άλλης/του άλλου 
(Athanasiou et al. 2008). Εστιάζοντας στη δημιουργία του νομαδικού 
υποκειμένου η Μπραιντόττι ρωτάει: «Πώς ανακαλύπτονται νέα μοντέλα 
για τον εαυτό; Από πού ξεκινάει μια τέτοια αλλαγή; Η απάντησή μου 
είναι ότι το καινούριο δημιουργείται καθώς επισκέπτεσαι και καις το 
παλιό.» (1993: 9). Η διεκδίκηση του κουίρ τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν 
μια τέτοιου είδους καταστροφική χειρονομία. Στο τέλος αυτής της 
εποχής, οι κουίρς συνειδητοποιούν ότι κάψαν ό,τι ήταν να καεί, χωρίς 
να είναι (ακόμα) ικανοί/ές να χτίσουν αυτό που χρειάζονται. 

 Στο κείμενο αυτό πρότεινα ότι η αποδόμηση των ταυτοτήτων 
μας είναι δυνατή μόνο στην καρδιά των κοινωνικών και προσωπικών 
σχέσεων, κυρίως στην διαθεματική προσέγγιση αυτών των προσωπικών 
και πολιτικών όψεων της έμφυλης ύπαρξης. Με την έννοια αυτή, το όριο 
είναι ο άλλος/ η άλλη που υπάρχει στα όρια της διάκρισης ανάμεσα σε 
εξωτερικό και εσωτερικό από τη στιγμή που ο άλλος/η είναι φαντασιακή, 
κομμάτι της ίδιας μας της ταυτότητας, ρυθμισμένης από σχέσεις 
εξουσίας και τις οριοθετήσεις τους. Αλλά, καθώς βιώνουμε τη σχέση, 
γίνεται η άλλη που μιλάει, που μας αγαπά ή μας αρνείται, μας κρίνει, μας 
απορρίπτει, μας πονά και μας αφήνει. Αν και πολλοί/ές από τις κουίρ 
συνομιλήτριές μου επιχείρησαν να αποφύγουν αυτόν τον αναπόφευκτο 
πόνο, εστιάζοντας σε ανατρεπτικές περφόρμανς και αναπαραστάσεις 
εναλλακτικών σωματοποιήσεων, η ριζικότητα των ψυχικών αναγκών 
τους ήταν σύμφυτη με την επισφάλεια των συναισθηματικών δεσμών. 
Η δημιουργία μιας κοινότητας των κουίρς στην Ελλάδα σήμαινε την 
αντίθεση με όλες τις βίαιες πράξεις της ονοματοδοσίας. Ταυτόχρονα, 
ίσως την ίδια στιγμή, σήμαινε την παραγνώριση της βαθύτερης ανάγκης 
να σου απευθύνεται ο άλλος/η άλλη καθώς και της ιστορικής και 
πολιτικής υπευθυνότητας να διεκδικείς αυτή την απεύθυνση. Με άλλα 
λόγια, ίσως να ξεχάσαμε να πούμε τις ιστορίες της μοναξιάς, επειδή 
πολύ συχνά υποκύψαμε στην επιθετικότητα που προέκυπτε από τον 
φόβο μήπως απομείνουμε (και πάλι) μόνες. 
 





Αυτό το φυλλάδιο αυτό σχεδιάστηκε με αφορμή την εκδήλωση  
"έμφυλα υποκείμενα, κουήρ συλλογικότητες στους κινηματικούς 
χώρους (2000-2015): Ιστορίες για το κοινωνικό τραύμα και 
τη συλλογική μνήμη" στην κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ στις 4 
Ιανουαρίου του 2020. 




