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Εισαγωγή 

  Οι εθνογραφίες μιας χώρας αντικατοπτρίζουν την κοινωνική πραγματικότητα.  

Ο λόγος και οι πρακτικές της καθημερινότητας συνδέονται άρρηκτα με το 

κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγονται. Συχνά παρατηρείται μια 

τροποποίηση στις ανθρωπολογικές μελέτες, η οποία ακολουθεί τις αντίστοιχες 

κοινωνικές μεταβολές. Όλο το ενδιαφέρον έγκειται ακριβώς σε αυτή τη 

μετεξέλιξη . 

  Με το παρόν κείμενο εστιάζω στις εθνογραφικές μελέτες για το κοινωνικό φύλο 

στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία επισκόπηση, η οποία περιλαμβάνει 

εθνογραφικά κείμενα τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους μελετητές. Ο 

βασικός μου στόχος είναι να εξετάσω πώς έχει διαμορφωθεί η ανθρωπολογική 

συζήτηση για το φύλο με το πέρασμα του χρόνου στον ελλαδικό χώρο.  

  Η προσέγγιση του ζητήματος γίνεται ιστορικά και χρονολογικά. Οι 

εθνογραφίες που συμπεριλαμβάνονται καλύπτουν την χρονική περίοδο από 

την δεκαετία του ’70 μέχρι και τη σημερινή εποχή. Αναμφίβολα, ο όγκος της 

βιβλιογραφίας είναι πολύ μεγάλος. Επιχείρησα να εντάξω την παρούσα 

εργασία στο χρονικό πλαίσιο του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Έτσι, επικεντρώθηκα 

σε επιλεγμένα εθνογραφικά κείμενα, αυτά που θεώρησα ότι εξυπηρετούν 

περισσότερο τις ανάγκες του κειμένου μου. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσα στις πιο 

πρόσφατες μελέτες. Ως προς την ταξινόμηση των εθνογραφικών κειμένων, έχει 

γίνει με γνώμονα την χρονική περίοδο, αλλά θεώρησα χρήσιμο να υπάρχει 

παράλληλα και μια θεματική κατηγοριοποίηση. 

  Η εργασία μου αποτελείται από έξι ενότητες συνολικά. Στην πρώτη ενότητα 

γίνεται λόγος για την «ανακάλυψη του φύλου» και τη μετάβαση από την 

«ανθρωπολογία των γυναικών» στην «ανθρωπολογία του φύλου». Στην 

δεύτερη ενότητα έχουν τοποθετηθεί εθνογραφικά κείμενα που μελετούν σχέσεις 

«Intergender» και «Intragender» (τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα και τις 

ενδόφυλες σχέσεις). Συνεχίζοντας, στην τρίτη ενότητα εμπεριέχονται 

εθνογραφικές μελέτες για τη σεξουαλικότητα και την ομόφυλη ερωτική επιθυμία. 

Στην τέταρτη ενότητα σημειώνονται μελέτες για την παρένθετη μητρότητα και 

την ομόφυλη γονεϊκότητα. Στην πέμπτη ενότητα ανοίγει μια παρένθεση για την 
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έμφυλη βία (τον λόγο των ανδρών και το φαινόμενο της γυναικοκτονίας). Τέλος, 

στην έκτη ενότητα κατατίθενται ορισμένες συμπερασματικές επισημάνσεις.  

 

Η Ανακάλυψη του Φύλου:  

Από την «ανθρωπολογία των γυναικών» στην «ανθρωπολογία του φύλου» 

  Αρχές της δεκαετίας του ‘70 βρισκόμαστε μπροστά στην «ανακάλυψη του 

φύλου». Είναι ένας όρος που δανειστήκαμε από τον Ευθύμιο Παπαταξιάρχη. Ο 

όρος σημαίνει πως διαπιστώνουμε ότι «το φύλο δεν είναι ένα δεδομένο της 

φύσης, αλλά ορίζεται ως κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο» 

(Παπαταξιάρχης 1992). Το φύλο λειτουργεί ως αρχή της κοινωνικής 

οργάνωσης. Στο πεδίο της ανθρωπολογίας το φύλο χρησιμεύει ως ένα 

«εννοιολογικό εργαλείο» για τις μελέτες.  

  Πέρα από την ανακάλυψη, βρισκόμαστε μπροστά και σε μία αποκάλυψη: Οι 

εθνογραφικές περιγραφές μέχρι και τότε, οι οποίες δήθεν εξέταζαν ολόκληρο 

το κοινωνικό σύνολο, τελικά εστίαζαν μόνο στους άνδρες (στις αντιλήψεις τους 

και τις μεταξύ τους σχέσεις). Έχουμε, λοιπόν, έναν διπλό ανδροκεντρισμό. 

Αφενός έχουμε τον ανδροκεντρισμό των ανδρών που περιγράφουν την 

κοινωνική ζωή από τη δική τους οπτική. Αφετέρου έχουμε τον ανδροκεντρισμό 

των ανθρωπολόγων που πιστεύουν ότι το ανδρικό δείγμα που εξετάζουν είναι 

και το πιο αντιπροσωπευτικό (Μπακαλάκη 1994).  

  Οι φεμινίστριες ανθρωπολόγοι απαντούν σε αυτόν τον ανδροκεντρισμό (και 

εθνοκεντρισμό ταυτόχρονα). Σταδιακά βλέπουμε τις μελέτες να στρέφονται στο 

γυναικείο φύλο. Στις μελέτες αυτές συναντώνται όροι δομολειτουργικής 

ανθρωπολογίας (Μπακαλάκη 1994). Σημαντική συνεισφορά θεωρείται αυτή της 

Ernestine Friedl με την επιτόπια έρευνα στα Βασιλικά. Η Friedl υπογραμμίζει 

τον αποκλεισμό των γυναικών από τη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, αναλύει 

ρόλους, σχέσεις και τον καταμερισμό εργασίας.                                                                                                                                                                                                                      

  Περνώντας στη δεκαετία του ’80, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την έντονη κριτική 

που ασκείται στα προαναφερόμενα. Το κοινωνικό φύλο φαίνεται τελικά  να 

αφορά κυρίως το γυναικείο φύλο. Σταδιακά διακρίνουμε ότι γίνεται άλλη μία 

στροφή. Μπαίνοντας βαθύτερα στην δεκαετία του ’90, ξεκινά αυτό που 
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ονομάζουμε «κοινωνικός κονστρουκτιβισμός του φύλου» (Παπαταξιάρχης 

1992). Αρχίζει, δηλαδή, η κοινωνική κατασκευή του άνδρα και της γυναίκας.  

  Σιγά-σιγά τα κείμενα εστιάζουν και στις δύο πλευρές. Το βάρος ισοσταθμίζεται 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Ως παραδείγματα αναφέρω ορισμένες εθνογραφικές 

μελέτες εποχής: «Ο κόσμος του Καφενείου. Ταυτότητα και ανταλλαγή στον 

ανδρικό συμποσιασμό» του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη, «Έλληνες άντρες και 

ξένες γυναίκες. Το “καμάκι” σε μια επαρχιακή πόλη» της Sofka Zinovieff και 

«Κοινωνικό φύλο, συγγένεια και θρησκεία: Αναπλάθοντας την ανθρωπολογία 

της Ελλάδας» της Jill Dubisch. Θεωρώ πως η θεματολογία των κειμένων είναι 

ευδιάκριτη ήδη από τους τίτλους τους.  

  Κλείνοντας αυτή την ενότητα, χρειάζεται να τονιστεί η επιστημονική 

συνεισφορά της Αλεξάνδρας Μπακαλάκη . Η ενασχόλησή της με τα ζητήματα 

του φύλου (ήδη από τις προαναφερόμενες δεκαετίες) έθεσε τα θεμέλια για τις 

ανθρωπολογικές μελέτες που ακολούθησαν στον ελλαδικό χώρο. 

 

Σχέσεις «Intergender» και «Intragender» 

  Στην παρακάτω ενότητα τοποθετώ ορισμένες εθνογραφίες που έκαναν την 

εμφάνισή τους κατά την χρονική περίοδο 2000 – 2010. Κατά κύριο λόγο 

εξετάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα ή τις ενδόφυλες σχέσεις (σχέσεις 

intergender και intragender).  

  Είναι αξιοσημείωτη η στρουκτουραλιστική μελέτη του Vernier Bernard «Η 

κοινωνική γένεση των αισθημάτων» (2001). Έχει ως σημείο αναφοράς την 

κυκλοφορία των γυναικών μέσα από τις πρακτικές των επιγαμιών, στην 

Κάρπαθο. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοινωνική σύμβαση, η οποία διακρίνει 

τους άνδρες σε αυτούς που δίνουν τις γυναίκες (wife givers) και αυτούς που 

παίρνουν τις γυναίκες (wife takers).  

  Σε αυτή τη μελέτη ο Bernard δίνει σημαντικά στοιχεία για την κατανομή της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην Κάρπαθο. Παρουσιάζει τη σχέση που 

δημιουργείται μεταξύ ιδιοκτησίας, προίκας και ονοματοδοσίας των παιδιών. 

Επίσης, παρουσιάζει τον ρόλο που αναλαμβάνουν οι πρωτότοκοι και οι 
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υστερότοκοι υιοί στο συγκεκριμένο σύστημα. Τέλος, καθιστά σαφείς τους 

τρόπους με τους οποίους οριοθετείται η συγγένεια και τους τρόπους με τους 

οποίους αυτή υποκαθιστά το κράτος ως προς τα θέματα κληρονομιάς.  

  Η Φωτεινή Τσιμπιρίδου έχει εμβαθύνει στις πολιτικές της θρησκείας και τις 

εθνοτικές και έμφυλες ταυτότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας που 

εξετάζει η παρούσα ενότητα 1 . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

εθνογραφικό ντοκιμαντέρ «Πομάκικος γάμος» (2002). Το ντοκιμαντέρ αποτελεί 

προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Φωτεινής Τσιμπιρίδου και του σκηνοθέτη 

Πάνου Παπαδόπουλου. Μάλιστα, έχει προβληθεί στο 5ο Φεστιβάλ 

Εθνογραφικού Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το 20032. 

Το κινηματογραφικό αυτό εγχείρημα πραγματοποιείται στα ορεινά χωριά της 

Κομοτηνής. Όπως ήδη μαρτυρά ο τίτλος, στο επίκεντρο τοποθετείται ο γάμος 

των Πομάκων. Ο γάμος μπορεί να προκύπτει από έρωτα ή από απλή υπακοή 

στη βούληση του πατέρα. Μπορεί να εκτυλίσσεται μέσα από θρησκευτικές 

τελετουργίες ή μέσα από την πρακτική του κλεψίματος. Ο θεατής παρακολουθεί 

αυτές τις επιλογές ζωής, μέσα από τις οποίες τα υποκείμενα προσπαθούν να 

επιβιώσουν σε συμβολικό ή πραγματικό επίπεδο.  

  Η Χριστίνα Βλαχούτσικου επιμελείται έναν συλλογικό τόμο με τίτλο «Όταν οι 

γυναίκες έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη 

Ελλάδα» (2003). Ο τόμος πραγματεύεται αυτό ακριβώς που ονομάζουμε 

«ενδόφυλο»3. Παρουσιάζει, δηλαδή, όψεις των σχέσεων που αναπτύσσουν οι 

γυναίκες μεταξύ τους. Όλη η ουσία έγκειται στην αποτύπωση της γυναικείας 

συνθήκης. Αφενός παρατίθενται σημαντικά δεδομένα, αφετέρου παρουσιάζεται 

ένα χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο για την ανθρωπολογική μελέτη του φύλου.  

Εδώ λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευτούν οι γυναικείες διενέξεις με 

ανθρωπολογικά εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι με τους 

οποίους οι γυναίκες μιλούν ή παύουν να μιλούν για τις επιθυμίες τους, 

«αντιστέκονται ή ενσωματώνονται στην ατομικιστική συνθήκη ως 

ανταγωνιστικά, αυτόνομα και οριοθετημένα θηλυκά υποκείμενα». (Νάζου 2004, 

                                                             
1 Στοιχεία που αντλήθηκαν από τον ιστότοπο www.uom.gr 
2 Πηγή: https://www.filmfestival.gr/el/movie/movie/8766 
3 Διατύπωση της Marilyn Strathern στο εθνογραφικό κείμενο Women in Between 1972 
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189) Έτσι, έρχονται στην επιφάνεια στοιχεία για την ελληνική κοινωνία που 

παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε «δυτική νεωτερικότητα».  

  Η Ευτυχία Βουτυρά από κοινού με την Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν επιμελούνται το 

συλλογικό βιβλίο «Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν. Εθνογραφίες του 

μετασοσιαλιστικού κόσμου» (2007). Ο τόμος χαρτογραφεί την διαδικασία της 

μετάβασης που λαμβάνει χώρα στις περιοχές του πρώην υπαρκτού 

σοσιαλισμού. Ο υπαρκτός σοσιαλισμός αποδομείται και ο μετασοσιαλιστικός 

κόσμος ξεπροβάλλει στην Ανατολική Ευρώπη.  

  Η μία από τις θεματικές ενότητες του βιβλίου ασχολείται με τις έμφυλες 

σχέσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, κρίνω σκόπιμο να εμβαθύνω λίγο περισσότερο. 

Ένα από τα κείμενα του τόμου είναι αυτό της Ekaterina Alexandrova «Γιατί οι 

σοβιετικές γυναίκες θέλουν να παντρευτούν». Το συγκεκριμένο προέρχεται 

από μία σειρά φεμινιστικών κειμένων, που κυκλοφόρησε παράνομα το 1979 

από γυναίκες της Σοβιετικής Ένωσης. Δύο είναι οι βασικοί άξονες εδώ: το 

γυναικείο ζήτημα μέσα από μια φεμινιστική ματιά και η θέση που λαμβάνει το 

γυναικείο φύλο για την οργάνωση της σοβιετικής κοινωνικής πραγματικότητας. 

Αν μη τι άλλο, γίνεται μια ικανοποιητική κριτική στον «μάτσο» άνδρα εκείνου 

του συγκεκριμένου χωροχρόνου.  

  Με τη συνεισφορά του Sergei Kukhterin «Πατέρες και πατριάρχες στην 

κομμουνιστική και μετακομμουνιστική Ρωσία», βλέπουμε ξεκάθαρα το μοντέλο 

του άνδρα «κουβαλητή» να καταρρέει. Εδώ το κείμενο προβάλλει την ανδρική 

οπτική για τη θεσμική παρουσία των σοβιετικών ανδρών στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό χώρο. Η παρουσία  αυτή (που μεταφράζεται με όρους επικυριαρχίας 

στον δημόσιο χώρο) έχει πλήρως εξασθενήσει. Τα ηνία φαίνεται πως 

αναλαμβάνει τώρα το γυναικείο φύλο.  

  Αυτή η μεταβολή γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από το κείμενο της 

Frances Pine «Αντιμετωπίζοντας τον κατακερματισμό. Οι συνέπειες της 

ιδιωτικοποίησης για τις γυναίκες της υπαίθρου της Κεντρικής και Νότιας 

Πολωνίας». Λαμβάνοντας αποφάσεις ζωτικής σημασίας, οι γυναίκες της πόλης 

καταφεύγουν στην μετανάστευση για να επιβιώσουν, αλλά οι γυναίκες της 

υπαίθρου αναλαμβάνουν νέες δραστηριότητες, όπως το μικροεμπόριο ή ακόμη 

και η μαφιόζικη προστασία.   



8 
 

  Μία ιδιαίτερη θεματική εμφανίζεται με τη μελέτη της Λιόπης Αμπατζή «Ποτό 

για παρέα. Σεξουαλική διασκέδαση στη σύγχρονη Ελλάδα» (2009). Εδώ η 

Αμπατζή ερευνά την εργασία γυναικών στα «κακόφημα» μπαρ.  Η δουλειά των 

γυναικών σε τέτοιους χώρους περιλαμβάνει τα καθήκοντα της σερβιτόρας, αλλά 

τα κύρια καθήκοντα είναι η παρέα στους άγνωστους, μοναχικούς θαμώνες. 

Απώτερος σκοπός είναι το οικονομικό κέρδος από τα ποτά που κερνάνε οι 

πελάτες.  

  Με την επιστημονική ματιά της, η Αμπατζή εξηγεί την εργαλειοποίηση και την 

εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Ακόμη, δίνει μεγάλη βαρύτητα 

στον ρόλο που παίζει το χρήμα στη σεξουαλική, ερωτική επικοινωνία. Άλλωστε, 

η χρηματική αμοιβή είναι η ειδοποιός διαφορά, μέσω της οποίας κατατάσσεται  

η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων στην κατηγορία της γυναικείας 

πορνείας.  

 

Μελέτες για τη σεξουαλικότητα και την ομόφυλη 

ερωτική επιθυμία 

  Σε αυτή την ενότητα θα κάνω ιδιαίτερη μνεία σε δύο ονόματα, αυτό της 

Βενετίας Καντσά και αυτό του Κώστα Κανάκη. Οι εθνογραφικές μελέτες τους 

για την σεξουαλικότητα και την ομόφυλη ερωτική επιθυμία αναπτύσσονται (ως 

επί το πλείστο) κατά τη χρονική περίοδο από το 2009 έως το 2015. 

  Θα ξεκινήσω από τη συνεισφορά της Βενετίας Καντσά στη σύγχρονη ελληνική 

εθνογραφική παραγωγή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν ως επίκεντρο 

τις ερωτικές σχέσεις που συνάπτουν οι γυναίκες του σημερινού ελλαδικού 

χώρου, «την «ορατότητα» της ομόφυλης επιθυμίας»4, αλλά και τους νέους 

γονεϊκούς σχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη 

λεσβιακή δράση που εντοπίζεται στην Ερεσό, αλλά και τη γενικότερη ιστορία 

του λεσβιακού κινήματος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φεμινιστική θεωρία, 

η οποία κυριαρχούσε για αρκετές δεκαετίες, αρχίζει να υποχωρεί. Είναι η στιγμή 

που αρχίζει να αναδύεται η queer θεωρία. 

                                                             
4 Στοιχεία που αντλήθηκαν από τον ιστότοπο www.sah.aegean.gr 
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  Η queer θεωρία έρχεται να αποδομήσει το φύλο από την έννοια που αυτό είχε 

μέχρι τότε. Αναφέρεται σε έναν κοινό τόπο λεσβιακών και gay σπουδών και της 

αντίστοιχης κριτικής5. Ο όρος queer σημειώθηκε για πρώτη φορά κατά τον 16ο 

αιώνα. Φαίνεται πως η αγγλική γλώσσα δανείστηκε τη λέξη quer6 από την 

γερμανική (Γαλανού 2014).  

  Όταν πρωτοεμφανίστηκε, ο όρος queer ήταν προσβλητικός. Αποτελούσε μια 

γλωσσική πρακτική, της οποίας βασική στοχοθεσία ήταν να ντροπιάσει το 

υποκείμενο στο οποίο αναφερόταν. Συνέδεε το υποκείμενο με ένα 

ενοχοποιητικό αίσθημα. Συνεπώς, σηματοδοτούσε την απαξίωση. Πέρασε μία 

διαδικασία μετασχηματισμού, για να μπορέσει να ανασημασιοδοτηθεί, και 

τελικά να φτάσει στο σημείο να παραπέμπει σε ένα σύνολο καταφατικών 

νοημάτων (Butler 1993).  

  Σήμερα, η λέξη queer περιγράφει τα υποκείμενα που συγκαταλέγονται σε ένα 

ευρύ φάσμα σεξουαλικότητας. Αναφέρεται, δηλαδή, σε gay άτομα, λεσβίες, 

transgender άτομα και intersex. Πλέον χρησιμοποιείται επίσημα και από την 

ΛΟΑΤΙ7 κοινότητα. Στα ελληνικά μεταφράζεται ως «αλλόκοτος», «περίεργος», 

ακόμη και «ανώμαλος»8. 

  Ενδεικτικά θα αναφέρω το βιβλίο «Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες» (2010) 

από την Βενετία Καντσά και τη μελέτη της «Περπατώντας αγκαλιασμένες στους 

δρόμους της Αθήνας: Ομόφυλες σεξουαλικότητες σε αστικά περιβάλλοντα» 

που εμπεριέχεται στον συλλογικό τόμο «Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. 

Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού» (2010). Στο πρώτο, η Καντσά ερευνά 

τη σιωπή των γυναικείων υποκειμένων, αλλά και του περίγυρου των γυναικείων 

υποκειμένων που έχουν συνάψει (ή συνάπτουν και σε ενεστώτα χρόνο) 

ερωτικές σχέσεις. Η ερωτική σύνδεση ανάμεσα στις γυναίκες συχνά βρίσκεται 

στην αφάνεια. Η λέξη κλειδί σε αυτή την έρευνα πεδίου είναι η «ντροπή» πίσω 

από τη σιωπή των προαναφερθέντων. Στόχος της Καντσά είναι να καταρρίψει 

αυτή τη σιωπή (και το αίσθημα της ντροπής).  

                                                             
5 Στοιχεία που αντλήθηκαν από τον ιστότοπο http://www.fylopedia.uoa.gr 
6 Η γερμανική λέξη quer σημαίνει κάθετα ή διαγώνια. 
7 Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά, Τρανς, Intersex κινήματα.  
8 Πηγή: https://www.wordreference.com/engr/queer 
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  Στη δεύτερη μελέτη που ανέφερα, τον κεντρικό άξονα αποτελεί η πόλη, ως 

ένας χώρος στον οποίο τα υποκείμενα διαφορετικών σεξουαλικών ταυτοτήτων 

συνυπάρχουν, συνδιαλέγονται και αλληλοπροσεγγίζονται. Το θέμα που 

πραγματεύεται με το κείμενο της η Καντσά είναι οι «ορατές» και οι «αθέατες» 

σχέσεις και επιθυμίες που αναπτύσσουν οι λεσβίες, και πως αυτές 

αναπαρίστανται στο σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό χώρο. Ο χώρος, άλλωστε, 

είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο από την πρακτική άποψη, αλλά κυρίως λόγω 

των συμβολικών διαστάσεων που λαμβάνει. Ο χώρος κατασκευάζεται 

κοινωνικά και μαζί τους κατασκευάζονται και οι κοινωνικές σχέσεις.  

  Οι θέσεις που υποστηρίζει εδώ η ερευνήτρια είναι ότι στην Ελλάδα η 

σεξουαλικότητα είναι ένα θέμα που εντάσσεται στην σφαίρα του ιδιωτικού. 

Ειδικά η γυναικεία σεξουαλικότητα συνδέεται άρρηκτα με τα ετεροκανονιστικά 

πρότυπα, την ιδιότητα της μητέρας και τον οικιακό χώρο. Η ομόφυλη γυναικεία 

σεξουαλικότητα, η οποία εκδηλώνεται σε έναν δημόσιο χώρο μέσω του 

βλέμματος, της αγκαλιάς ή του φιλιού συχνά λογοκρίνεται και περιορίζεται. Η 

ερευνήτρια τονίζει ότι τέτοιου είδους αντιδράσεις περιθωριοποιούν τα 

υποκείμενα που δεν είναι εγγεγραμμένα στα μοντέλα της ετεροκανονικότητας.  

  Προχωρώντας τώρα στον Κώστα Κανάκη, τον βλέπουμε να κάθεται στο 

τραπέζι και να αρχίζει μία διεπιστημονική συζήτηση ανάμεσα σε ανθρωπολογία 

και γλωσσολογία. Τη διεπιστημονική αυτή συζήτηση μπορούμε να ορίσουμε και 

ως «ανθρωπογλωσσία». Με την ιδιότητα του κοινωνικού επιστήμονα, 

στρέφεται ερευνητικά προς τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη γλώσσα, 

το φύλο και την σεξουαλικότητα στο σύγχρονο βαλκανικό τοπίο 

(συμπεριλαμβάνεται, φυσικά, και το ελληνικό αντίστοιχα).  

  Ενδεικτικά, θα αναφέρω το άρθρο του «Εκφράζοντας ανδρικές ομοερωτικές 

επιθυμίες και υποκειμενικότητες στο διαδίκτυο» (2009). Πρόκειται για μια  

εθνογραφία στο διαδίκτυο. Για την ακρίβεια, η μελέτη του λαμβάνει χώρα στον 

ιστότοπο www.gay.gr, στον οποίο εμφανίζονται αγγελίες gay, λεσβιών, trans 

και bi ατόμων που επιδιώκουν ερωτικές επαφές. 

  Ο Κανάκης θέτει στο επίκεντρο τον λόγο των gay ανδρών, όταν αυτοί 

αυτοπροσδιορίζονται στις αγγελίες. Αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, 

πως «στην έκφραση της επιθυμίας τα στερεοτυπικά κατηγορήματα της 

http://www.gay.gr/
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αρσενικότητας, όπως για παράδειγμα η αρρενωπότητα, η ανδροπρέπεια, η 

σοβαρότητα, η εχεμύθεια κτλ. εμφανίζονται ως επιθυμητά και ερωτικοποιούνται 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο» (Κανάκης 2009).  

  Κρίνω θεμιτό να επισημάνω ακόμη, το συλλογικό τόμο που επιμελήθηκε με 

τίτλο «Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές 

προσεγγίσεις» (2011). Αυτός ο τόμος καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων, 

όπως για παράδειγμα το τηλεφωνικό σεξ, την κονσομασιόν, τον λόγο της γκέι 

πορνογραφίας κ.α. Κοινή συνιστώσα για τα κείμενα που συμπεριλαμβάνει ο 

τόμος, αποτελεί η διαπίστωση ότι ο έμφυλος εαυτός συγκροτείται γύρω από τη 

γλώσσα.  

  Αναμφισβήτητα, είναι ρηξικέλευθη η συνεισφορά του Κανάκη στην ελληνική 

εθνογραφική παραγωγή. Θα συνιστούσε όμως παράλειψη, να μην σημειωθεί η 

επιστημονική δουλειά και της γλωσσολόγου Θεοδοσίας Παυλίδου, η οποία ήδη 

από το 2006 είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τη σχέση γλώσσας-φύλου. Η 

γλώσσα, σαν ένας ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται ακολουθώντας τις 

αντίστοιχες κοινωνικές εξελίξεις και μεταλλάξεις. Στην ίδια λογική, η Παυλίδου 

χαρτογράφησε τις δυνατότητες που προάγει η ελληνική γλώσσα για τη 

γλωσσική αναπαράσταση του ανδρικού και του γυναικείου φύλου και για ό,τι 

άλλο αυτή η αναπαράσταση συνεπάγεται.  

 

Μελέτες για την παρένθετη μητρότητα και την 

ομόφυλη γονεϊκότητα 

  Ζητήματα που αφορούσαν την μητρότητα απασχόλησαν την ανθρωπολογική 

κοινότητα της Ελλάδας κυρίως μέχρι και την δεκαετία του ’90. Η μητρότητα ποτέ 

δεν έλλειψε εντελώς από τις ελληνικές εθνογραφικές μελέτες. Αναντίρρητα 

όμως, εμφανιζόταν δευτερευόντως στις ερευνητικές προσπάθειες. Την 

τελευταία δεκαετία  που διανύουμε, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα της 

μητρότητας επανακάμπτει στον επιστημονικό κόσμο. Αυτή τη φορά όμως, 

εισάγεται μια νέα προβληματική που έχει σημείο αναφοράς την παρένθετη 

μητρότητα. Χαρακτηριστικός της νέας προβληματικής είναι ο συλλογικός τόμος 

«Η μητρότητα στο προσκήνιο» (2013), τον οποίο επιμελείται η Βενετία Καντσά. 
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Η υπογεννητικότητα, η εξατομίκευση της μητρότητας, αλλά και οι                                                                                                                           

θρησκευτικές και συμβολικές νομιμοποιήσεις που πλαισιώσουν τα 

προαναφερόμενα, είναι από τα υπογραμμισμένα σημεία στα κείμενα του 

βιβλίου. 

  Κάνοντας τον πρόλογο για τα κείμενα του τόμου, η Καντσά παρουσιάζει μια 

σύντομη επισκόπηση παλαιότερων μελετών για τη μητρότητα σε διεθνή 

κλίμακα. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συγγενειακές και οικογενειακές 

σχέσεις έχουν διαφοροποιηθεί με το πέρασμα του χρόνου στα ποικίλα 

πολιτισμικά πλαίσια. Ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, εφαρμόζονται νέες μέθοδοι 

αναπαραγωγής και αναδύονται καινούριες μορφές σχέσεων γάμου. Έτσι, 

εδραιώνεται η αμφισβήτηση για τις συγγενειακές και οικογενειακές σχέσεις που 

μέχρι πρότινος εννοιολογούνταν με τους όρους της «βιολογίας» και της 

«φύσης».  

  Η «αντικαταστάτρια μητέρα» ή αλλιώς «παρένθετη μήτρα», ήταν στο 

επίκεντρο των φεμινιστικών συζητήσεων ήδη από την δεκαετία του ΄80. Ο 

λόγος γινόταν για τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες αναπαραγωγής. 

Σήμερα την προσοχή κεντρίζουν οι έμφυλες σχέσεις, όταν γίνεται συζήτηση για 

την παρένθετη μητρότητα. Βέβαια, την ιδιότητα του γονέα δεν την έχει μόνο η 

μητέρα, αλλά και ο πατέρας. Γι αυτό, λοιπόν, κρίνεται κρίσιμο να ελέγξουμε με 

ποιους τρόπους και η πατρότητα συγκροτείται, επιτελείται και επενδύεται με 

νοήματα κάτω από τις συνθήκες της ιατρικοποιημένης αναπαραγωγής. 

(Καντσά 2013) 

  Σε συνέχεια των προηγούμενων, παραθέτω και το άρθρο της Άσπας Χαλκίδου 

«Σεξουαλικοί θεσμοί: Γονεϊκότητα και πολιτικές συγγένειας στην Ελλάδα» 

(2018) . Η Χαλκίδου διερωτάται ποιες είναι οι ιδέες που διακινούνται μέσα από 

την πολιτισμική σημασία της γονεϊκότητας και με ποιον τρόπο αυτές οι ιδέες 

διαπλέκονται με τις πολιτικές για την οικογένεια και την αναπαραγωγή, καθώς 

και πως σχετίζονται με τα «ευρύτερα εθνικά, πολιτικά και αναπαραγωγικά 

φαντασιακά» (Χαλκίδου 2018). Ξεκινά, λοιπόν, μια ανθρωπολογική συζήτηση 

για τον αποκλεισμό των μη ετεροφυλόφιλων από τις διαδικασίες τις υιοθεσίας.  

  Σε αυτό το άρθρο η γονεϊκότητα δηλώνεται ως μία σεξουαλική κατηγορία. Ως 

τέτοια, ταυτίζεται αποκλειστικά με κανονιστικά πρότυπα για τη σεξουαλική 



13 
 

ευχαρίστηση. Ενδεικτικά αναφέρω ένα από τα παραδείγματα του άρθρου. Το 

2008, ο τέως μητροπολίτης Πειραιώς πήρε το έναυσμα από τις διαβουλεύσεις 

για τον γκέι γάμο και τα αιτήματα για την θεσμική αναγνώριση της ομόφυλης 

γονεϊκότητας και έκανε μια βαρύγδουπη δήλωση. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι 

«ο σωλήνας αποβολής περιττωμάτων του ανθρωπίνου σώματος δεν μπορεί 

ποτέ να γίνει αξία ζωής». Το σχόλιο του αφορούσε το πρωκτικό σεξ. Με βάση 

ανάλογες ιδέες και αντιλήψεις, γίνεται κατανοητό ότι οι σεξουαλικές πρακτικές 

δύναται να ορίσουν (ακόμη και άτυπα, συνειρμικά) ποιος μπορεί να λάβει μέρος 

στην αναπαραγωγική διαδικασία και ποιος όχι, ποιος έχει αξία για την ζωή και 

ποιος όχι.  

 

Η έμφυλη βία και ο λόγος των ανδρών 

  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί μια 

παρένθεση. Δεν αφορά τόσο στην ελληνική εθνογραφία. Ωστόσο, θα ήταν 

σημαντική παράλειψη, εάν τελικά δεν γινόταν αυτή η παρένθεση.  

  Σήμερα εξακολουθούν να υφίστανται διάφορα ζητήματα για το φύλο που 

προβληματίζουν την ανθρωπολογική κοινότητα ανά τον κόσμο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, εντοπίζονται κοινά σημεία με ζητήματα του παρελθόντος, ενώ σε 

άλλες υπογραμμίζονται πρωτόγνωροι προβληματισμοί.  

  Είναι γενικά παραδεκτό πως κατά το άκουσμα περιστατικού έμφυλης βίας ή 

σεξουαλικής κακοποίησης, αυτοματοποιημένα δημιουργούνται εικόνες, όπου ο 

άνδρας λαμβάνει τη θέση του θύτη και η γυναίκα του θύματος. Με τη μελέτη του 

που δημοσιεύτηκε μόλις το 2018, ο Chris Dolan πραγματεύεται τη σεξουαλική 

θυματοποίηση των ανδρών εν καιρώ ένοπλων συγκρούσεων και τον 

αποκλεισμό του ανδρικού φύλου από τις συζητήσεις για την έμφυλη βία. 

Επισημαίνονται δύο διαπιστώσεις. Η μία διαπίστωση είναι ότι θύματα βιασμού 

δεν είναι μόνο τα γυναικεία υποκείμενα. Υπάρχουν και άνδρες που βιάζονται. 

Μάλιστα, η συχνότητα αυτού του φαινομένου είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

υπέθετε κανείς παλαιότερα. Ένας άνδρας μπορεί να είναι θύτης και θύμα την 

ίδια στιγμή. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η ανδρική εμπειρία της σεξουαλικής 

κακοποίησης αποσιωπάται. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι σημειώνεται 
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σταθερή πρόοδος, αφού σύμφωνα με νομολογία του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαίου, οι άνδρες άρχισαν να αναγνωρίζονται πλέον ως θύματα σεξουαλικής 

βίας (Dolan 2018).  

  Μία νέα πρόκληση, που προκύπτει από τις εξελίξεις ανά τον κόσμο, είναι και 

η ανάδειξη του φαινομένου της «γυναικοκτονίας» . Στο βιβλίο που 

κυκλοφόρησε μόλις τον Απρίλιο του 2019, η Silvia Federici ερευνά τις νέες 

μορφές βίας και συσχετίζει αυτές τις μορφές βίας με τις μορφές καπιταλιστικής 

συσσώρευσης . 

  Αντλώντας χρήσιμο υλικό από δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους 

φεμινίστριες ακριβίστριες και ερευνήτριες από την Λατινική Αμερική, η Federici 

διαπιστώνει πως οι νέες μορφές συσσώρευσης κεφαλαίου διαδραματίζουν 

κεντρικό ρόλο στην μεγιστοποίηση του φαινομένου της γυναικοκτονίας και της 

γυναικείας κακοποίησης. Επισημαίνει πως η διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης, δύναται να παραλληλιστεί με μια «διαδικασία πολιτικής 

επαναποικιοποίησης» (Federici 2019). Με διαφορετικά λόγια, η διαδικασία 

προς την παγκοσμιοποίηση στοχεύει να παραδώσει άνευ όρων τον έλεγχο του 

φυσικού πλούτου και της ανθρώπινης εργασίας στο κεφάλαιο. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού, χρειάζεται να πληγεί η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την 

«κοινωνική αναπαραγωγή στην κοινότητα» (Federici 2019). 

  Για να ενισχύσει τις θέσεις της, φέρνει ως παράδειγμα τις γυναίκες 

αφρικανικής καταγωγής και τις αμερικανίδες ιθαγενείς. Κυρίως στη γεωγραφική 

περιοχή της Αφρικής, «ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες τους και 

συντηρούνται από ένα κομμάτι γης» διώκονται ως μάγισσες. Τις περισσότερες 

φορές είναι νεαροί άνδρες αυτοί που τις κατηγορούν ως μάγισσες. Το 

αποτέλεσμα είναι οι ηλικιωμένες γυναίκες να χάνουν την ιδιοκτησία τους. Πίσω 

απ’ τους νεαρούς άνδρες κατήγορους κρύβονται αυτουργοί με οικονομικές, 

επιχειρηματικές σκοπιμότητες.  

  Φέρνοντας τη συζήτηση στα δρώμενα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 

όχι μόνο θα κάνουμε λόγο για ανδρική κακοποίηση, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε 

πολλές φορές και τον όρο γυναικοκτονία. Οι μεγάλες εισροές προσφύγων που 

κατέφθασαν στην Ελλάδα, περικλείουν άνδρες που εξομολογήθηκαν τη 

σεξουαλική βία που υπέστησαν. Την ίδια στιγμή σημαντικός αριθμός γυναικών 
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προσφύγων έχουν εξομολογηθεί περιστατικά βιασμών. Αναντίρρητα, τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας της χώρας δεν δίνουν την έκταση και την βαρύτητα που 

αναλογεί σε τέτοιες περιπτώσεις.  

  Ως προς το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, μέσα σε λίγους μήνες (από τα τέλη 

του 2018 έως και τις αρχές του 2019) το φαινόμενο των δολοφονημένων 

γυναικών βρίσκεται σε έξαρση. Κρούσματα πρωτόγνωρης βίας έπληξαν 

διάφορα σημεία της χώρας. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν παραδείγματα 

ή ονομαστικά περιστατικά. Εδώ όλη η ουσία κρύβεται στην παρουσίαση των 

γεγονότων από τον μιντιακό λόγο. Εδώ τα ΜΜΕ δεν αποσιωπούν. 

Κατακλύζουν τηλεθεατές, ακροατές και αναγνώστες με τίτλους  και λεζάντες, 

όπως «από την αγάπη στη δολοφονία» ή «έγκλημα πάθους». Τα στυγερά 

εγκλήματα παρουσιάζονται μέσα από «ιστορίες αγάπης» ή «οικογενειακές 

τραγωδίες». Οι ευθύνες δεν επιρρίπτονται άμεσα στο θύμα. Ωστόσο, οι 

ενέργειες του δράστη γίνονται κατανοητές (ίσως και να δικαιολογούνται), αφού 

ζήλευε υπερβολικά, ήταν εν βρασμώ ψυχής, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών 

ή έπασχε από αλκοολισμό9.  

  Οδεύοντας προς το τέλος, να σημειωθεί ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό το κοινωνικό σύνολο της Ελλάδας σήμερα. Ωστόσο, δεν 

έχουν διερευνηθεί επαρκώς από την ανθρωπολογική κοινότητα. Αν αναζητήσει 

κανείς την παραπάνω θεματολογία στις εθνογραφίες της Ελλάδας, θα 

αναγκαστεί να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Υπάρχουν σχετικές μελέτες, όπως 

αυτή του Michael Herzfeld για τους "κατσικοκλέφτες και μαχαιροβγάλτες" της 

Κρήτης (Herzfeld 2012) ή της Marie-Elisabeth Handman για βία προς τα παιδιά 

και τις γυναίκες σε ένα χωριό της Θεσσαλίας. Πέρασαν, όμως, ολόκληρες 

δεκαετίες από τότε. Η φύση και οι σκοποί της βίας διαφοροποιήθηκαν.  

 

Συμπερασματικές Επισημάνσεις 

  Όλα όσα προηγήθηκαν παραπάνω καθιστούν σαφές, πως όλες οι αλλαγές 

του ελληνικού πολιτισμικού τοπίου μεταφέρονται στην αντίστοιχη ελληνική 

εθνογραφική παραγωγή με το πέρασμα του χρόνου. Από τη δεκαετία του ’70 

                                                             
9 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον ιστότοπο www.diotima.org.gr 
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στην ελληνική εθνογραφία άρχισε να ανθίζει το ενδιαφέρον για τη μελέτη των 

γυναικών, μέχρι που στην αποκορύφωσή του διαμόρφωσε την «ανθρωπολογία 

των γυναικών». Κατά τη δεκαετία του ’80, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην 

ανθρωπολογία του φύλου. Οι έρευνες πια δεν επικεντρώνονται μόνο στο ένα ή 

το άλλο φύλο, αλλά ακούγονται οι φωνές από όλες τις μεριές.  

  Οι επόμενες δεκαετίες έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά αλλαγών, όπως για 

παράδειγμα η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό έχει άμεση επιρροή 

στις εθνογραφίες της χώρας, αφού βασικές ιδέες και μοντέλα που κυριαρχούν 

ανά τον κόσμο αποδομούνται (όπως αυτό του άνδρα κουβαλητή). Από το 2000 

αρχίζει να αναπτύσσεται η ελληνική εθνογραφία γύρω από τα ζητήματα 

σεξουαλικότητας, ενώ από το 2009 στο προσκήνιο βρίσκεται η ομοφυλοφιλία. 

Η queer θεωρία κάνει την εμφάνισή της και αποδομεί το φύλο, όπως ήταν 

διαδεδομένο μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, 

το ενδιαφέρον της ανθρωπολογικής κοινότητας για τη μητρότητα έχει 

επανακάμψει. Αυτή τη φορά όμως, οι ανθρωπολόγοι ρίχνουν το κέντρο βάρους 

στην παρένθετη μητρότητα και την ομόφυλη γονεϊκότητα.  

  Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι μεταβολές στην ελληνική κοινωνία οδήγησαν σε μια 

μετεξέλιξη της ανθρωπολογικής συζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πλήρη ανακατασκευή των αντιλήψεων που 

αφορούν τόσο την ελληνική πραγματικότητα, όσο και τη διεθνή κοινότητα. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά και ότι 

έχουν ερευνηθεί σε βάθος όσα απασχολούν το κοινωνικό σύνολο ή θα ήταν 

σκόπιμο να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. 

  Στις πρόσφατες εθνογραφικές μελέτες γίνεται αισθητή η απουσία του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος για τον άνδρα και αυτό που ονομάζουμε 

«ανδροπαρέα». Σίγουρα υπάρχουν θεματικές, που θα αποτελούσαν 

πρόκληση, ιδίως για τους νεότερους ερευνητές. Για παράδειγμα, θα ήταν 

εξαιρετικά χρήσιμο να εξετάσει κανείς πως κατασκευάζεται ο πατρικός ρόλος 

στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει να είναι κάποιος καλός πατέρας; 

Ποια συναισθήματα και ποιοι δεσμοί αναπτύσσονται μεταξύ πατέρα και 

παιδιού; 
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  Τέλος, γίνεται φανερό πως σπανίζουν οι έρευνες πεδίου για την έμφυλη βία 

στην Ελλάδα. Η έμφυλη βία σημειώνεται ως ένα φαινόμενο, το οποίο ακολουθεί 

ανοδική πορεία στην σημερινή πολιτισμική συνθήκη. Οι πιο πρόσφατες 

εξελίξεις που αποδεικνύουν την έξαρση της βίας, πρέπει συνιστούν κάλεσμα 

για τους ανθρωπολόγους. Είναι επιτακτική ανάγκη, οι σύγχρονοι ερευνητές 

(ειδικά των κοινωνικών επιστημών) να αναλάβουν την εμβάθυνση σε τέτοιου 

είδους καίρια φαινόμενα. Πρέπει να ακουστούν οι φωνές των θυμάτων, αλλά 

και να αναλυθούν τα κίνητρα των δραστών. 
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