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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ Θεωρία της διαθεματικότητας (Crenshaw, 1989; McCall, 2005; Yuval-Davis, 2011a, 2011b) – ο/η 
εαυτός/ή είναι ένα σύμπλεγμα όψεων και κατηγοριών που διασταυρώνονται μεταξύ τους

§ Διαθεματικότητα στο πεδίο μελέτης γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας
§Σεξουαλικότητα/φύλο και φυλή (Morgan, 2004), κοινωνική τάξη (Levon & Holmes-Elliott, 2013; Holmes-

Elliott & Levon, 2017), κοινωνικοπολιτικό φαντασιακό του τόπου όπως το έθνος (Levon & Mendes, 
2016; Canakis, 2013) φύλο και σεξουαλικότητα (Levon, 2011; Mack & Munson, 2011)

§Γλωσσική ανθρωπολογία και (κριτική) ανάλυση λόγου (Bucholtz 2011; Canakis, 2013, 2017; Hall, 2013; 
Leap and Boellstorff 2004; Milani 2013, 2014), ποικιλική κοινωνιογλωσσολογία (Levon, 2015, 2016)

§Levon (2015) προτείνει μια πιο συστηματική ενσωμάτωση της διαθεματικότητας σε γλωσσικές 
προσεγγίσεις στην κατασκευή ταυτοτήτων, προτάσσοντας την ποικιλική κοινωνιογλωσσολογία 
(variationist sociolinguistics)
§ Η τριτοκυματική κατανόηση του κοινωνικού νοήματος ως ενδεικτικά μη καθορισμένου (indexically underspecified) 

ανοίγει ένα ολόκληρο αναλυτικό πεδίο προκειμένου να προχωρήσει η διαθεματική ανάλυση (σ. 303)



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ Θεωρία της διαθεματικότητας (Crenshaw, 1989; McCall, 2005; Yuval-Davis, 2011a, 2011b) –
ο/η εαυτός/ή είναι ένα σύμπλεγμα όψεων και κατηγοριών που διασταυρώνονται μεταξύ 
τους

§ Διαθεματικότητα στο πεδίο μελέτης γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας

Στην παρούσα εισήγηση:

§ Μία συμπληρωματική επιστημολογική διαδρομή: Η κατασκευή της διαθεματικής 
βιωμένης εμπειρίας (intersectional lived experience) στον προφορικό λόγο από τη σκοπιά 
της Ανάλυσης Συνομιλίας [ΑΣ] (Conversation Analysis) και της Ανάλυσης Συμμετοχικής 
Κατηγοριοποίησης [ΑΣΚ] (Membership Categorization Analysis)
v Από γλωσσικές μεταβλητές σε γλωσσικές πράξεις στην γλωσσική διεπίδραση μέσω των οποίων 

τα συνομιλούντα άτομα κατασκευάζουν, διαπραγματεύονται, ή αντιστέκονται στην διαθεματική 
τους εμπειρία



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ– ζητήματα
3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – εθνογραφικά ευρήματα και 

αναλυτικές προεκτάσεις 
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2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
§ Αρχικά εστιάζει στην εμπειρία των μαύρων γυναικών, σε αντίθεση με το δεύτερο κύμα 
του φεμινισμού το οποίο εννοιοποιεί τις γυναίκες ως λευκές, ετεροφυλόφιλες μεσο-αστές 
γυναίκες από τη Δύση (Crenshaw, 1989)

§ Στη συνέχεια αναπτύσσεται παράλληλα σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία, γεγονός που 
οδηγεί σε διαφωνίες ως προς την ορολογία ή επιμέρους μεθοδολογικά ζητήματα (Choo & 
Ferree 2010; Weldon 2008; Yuval-Davis 2006)

§Παρά την ετερογένεια στις διάφορες προσεγγίσεις, υπάρχουν τρεις βασικές παραδοχές 
που κάθε διαθεματική προσέγγιση υιοθετεί (Levon, 2015):

1. Κάθε βιωμένη εμπειρία είναι διαθεματική
2. Οι διασταυρώσεις (intersections) μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών είναι 

δυναμικές και εξαρτώνται από το εκάστοτε πλαίσιο 
3. Οι διαπλεκόμενες κοινωνικές κατηγορίες δεν είναι μόνο σταυροδρόμια (cross-

roads) αλλά και συγκατασκευάζουν η μία την άλλη (mutual constitution)



2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι διαπλεκόμενες κοινωνικές κατηγορίες δεν είναι μόνο σταυροδρόμια αλλά 
και συγκατασκευάζουν η μία την άλλη (mutual constitution)

Η πιο αμφιλεγόμενη παραδοχή

Εννοιοποίηση των κοινωνικών κατηγοριών ως:
Ø Σταυροδρόμια (crossroads) δύο ή περισσότερων διακριτών και 

ανεξάρτητων κατηγοριών (Crenshaw, 1991): π.χ. Ελληνίδα + λεσβία
Ø Αμοιβαία συγκρότηση (mutual constitution): οι κατηγορίες 

συγκατασκευάζουν η μία την άλλη (Choo & Ferree, 2010): π.χ. 
Ελληνίδα λεσβία

q Δια-κατηγοριακή (inter-categorical) vs ενδο-κατηγοριακή (intra-
categorical) προσέγγιση (McCall, 2005)

q Διεπίδραση vs διασταύρωση των κατηγοριών (Shields, 2008)

Οι διασταυρώσεις μπορεί να 
είναι διαμορφωτικές των 
εκάστοτε κατηγοριών έτσι ώστε 
κατασκευές όπως η φυλή, το 
φύλο, η σεξουαλικότητα να μην 
υπάρχουν ως ανεξάρτητες 
οντότητες (Levon, 2015)

Π.χ. είναι η κατηγορία Έλληνας γκέι μια 
κατηγορία μόνη της ή μια πρόσθεση δύο 

επιμέρους κατηγοριών;



2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Yuval-Davis (2010, 2011a, 2011β)

Το διαθεματικό ανήκειν (intesectional belonging) είναι σαν ένα ουράνιο τόξο: 
περιλαμβάνει όλο το φάσμα των χρωμάτων, τα οποία εμείς τεμαχίζουμε και αναλύουμε
σύμφωνα με το κοινωνικό και γλωσσικό μας περιβάλλον
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Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Ηθικές και πολιτικές αξίες 
(moral and political values)

Το εύρος των θέσεων που καταλαμβάνουν τα άτομα
- Ιστορικά προσδιοριζόμενες
- Λειτουργούν σε πολλαπλά συστήματα εξουσίας
- Διαπλέκονται με πολλούς τρόπους

Η αντίληψη των ατόμων για το ποιοι/ες είναι, ποιοι/ες είναι οι άλλοι/ες, και τι 
σημαίνει η συμμετοχή σε συλλογικότητες

Αξιολόγηση των κοινωνικών θέσεων και των κατασκευασμένων ταυτοτήτων από 
τον/την εαυτό/ή και τον/ην Άλλο/η
- Βαθμός σημαντικότητας
- Ηθική ή πολιτική βαρύτητα
(Μεταβάλλεται ακόμα και μεταξύ μελών που μοιράζονται ίδιες κοινωνικές θέσεις και την ίδια 
αντίληψη του εαυτού)

Τοποθέτηση του εαυτού
(identification)
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Ηθικές και πολιτικές αξίες 
(moral and political values)

Δυναμικό και ευαίσθητο στο εκάστοτε 
κοινωνικό/ιστορικό/γεωγραφικό/γλωσσικό 
πλαίσιο 
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3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Ø Συνεισφορές (Turns) και Μονάδες Κατασκευής 
Συνεισφοράς (ΜΚΣ) (Turn Constructional Units 
[TCUs])

Ø Σχεδιασμός και θέση της συνεισφοράςστην
αλληλουχία (Schegloff, 2007a)

Ø Γειτνιαστικά ζεύγη (1ο και 2ο σκέλος, π.χ. 
ερώτηση-απάντηση)

Ø Αλληλουχίες συνεισφορών (εισαγωγή θέματος, 
παρενθετικές αλληλουχίες κτλ.)

Pavlidou (2016); Sacks (1992); Sacks, Schegloff & 
Jefferson (1974), Schegloff (2007)

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Ø Ανικανότητα να προάγει πολιτικά επιχειρήματα (Billig, 1999a, 
1999b; Wetherell, 1998)Ø Σαγήνη από τα δεδομένα (Forrester, 1999)Ø Οι αναλύτ(ρι)ές σπανίως σηκώνουν τα μάτια τους πέρα από 

την επόμενη συνεισφορά στην συνομιλία (Wetherell, 1998)

ΩΣΤΟΣΟ

Ø ‘Αναλυτικοί περιορισμοί’ ως σημαντικά αναλυτικά εργαλεία 

(Kitzinger, 2000; Speer, 2005; Stokoe, 2000, 2006)

Ø Η εκδοχή του Schegloff για την ΑΣ δεν είναι η μόνη δυνατή 

(Stokoe & Smithson, 2001)

Ø Το τι κάνουν τα συνομιλούντα άτομα και το τι θεωρούν ως 

δεδομένο à καθημερινή διαπραγμάτευση εξουσίας
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ΔΙΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Ø Συνεισφορές (Turns) και Μονάδες Κατασκευής 
Συνεισφοράς (ΜΚΣ) (Turn Constructional Units 
[TCUs])

Ø Σχεδιασμός και θέση της συνεισφοράς στην 
αλληλουχία (Schegloff, 2007a)

Ø Γειτνιαστικά ζεύγη (1ο και 2ο σκέλος, π.χ. 
ερώτηση-απάντηση)

Ø Αλληλουχίες συνεισφορών (εισαγωγή θέματος, 
παρενθετικές αλληλουχίες κτλ.)

MIA ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΑΣ

Ø Τα ‘πώς’ της καταπίεσης και της αντίστασης σε 
ορατές και συγκεκριμένες πρακτικές των 
ομιλούντων ατόμων (Kitzinger, 2000, pp. 188-189)

Ø Φύλο, σεξουαλικότητα, φυλή, κοινωνική τάξη, 
εθνική ταυτότητα στην προφορική διεπίδραση
Ø Τοπικές κατασκευές κανονικότητας στην 

συγκρότηση ταυτοτήτων (Katsiveli, in press; 
Kitzinger, 2005; Ostermann,  2017; Raymond, 
2019; Speer & Stokoe, 2011)

v Ανάλυση Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΑΣΚ) 
(Sacks, 1995; Stokoe, 2012a; Τσιλιπάκου, 2014)

Sacks (1992); Sacks, Schegloff & Jefferson (1974), 
Schegloff (2007); Παυλίδου (2016); 



3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ανάλυση Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΑΣΚ) (Sacks, 1995; Stokoe, 2012; Τσιλιπάκου, 2014)

ØΟι κοινωνικές (συμμετοχικές) κατηγορίες (π.χ. γυναίκα, Έλληνας, προσφύγισσα) που τα άτομα 
αντιλαμβάνονται, κατασκευάζουν και συμπεριλαμβάνουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, είναι μέρος 
του τρόπου με τον οποίο κάνουν «πολιτισμό-στην-πράξη» (Fitzgerald et al, 2009; Hester & Eglin, 1997) 

ØΕίναι οργανωμένες σε διαφορετικά συστήματα – Μηχανισμός Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΜΣΚ) 
(Membership Categorization Devices [MCDs])

μαμά
μωρό

ΜΣΚ οικογένεια

μωρό
ενήλικας

ΜΣΚ στάδια ζωής
Stokoe (2012)

γκέι
στρέιτ

ΜΣΚ σεξουαλικότητα

γκέι
λεσβία

ΜΣΚ φύλο

γκέι
μετανάστες ΜΣΚ περιθωριοποιημένος πληθυσμός

Ιεραρχική οργάνωση
«Θέλω να φιλάω τον φίλο μου 
δημόσια όπως οι στρέιτ»

Ιεραρχική οργάνωση
«Οι λεσβίες είναι πιο ασφαλείς από τους γκέι»

Ομαδική (teamlike) οργάνωση
«Το μπαρ είναι φιλικό προς γκέι και μετανάστες»

Stokoe (2012)

Stokoe (2012)

Katsiveli – PhD 



3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ανάλυση Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΑΣΚ) (Sacks, 1995; Stokoe, 2012; Τσιλιπάκου, 2014)

ØΟι κοινωνικές (συμμετοχικές) κατηγορίες (π.χ. γυναίκα, Έλληνας, προσφύγισσα) που τα άτομα 
αντιλαμβάνονται, κατασκευάζουν και συμπεριλαμβάνουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, είναι μέρος 
του τρόπου με τον οποίο κάνουν «πολιτισμό-στην-πράξη» (Fitzgerald et al, 2009; Hester & Eglin, 1997) 

ØΕίναι οργανωμένες σε διαφορετικά συστήματα – Μηχανισμός Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΜΣΚ) 
(Membership Categorization Devices [MCDs])

ØΣχετίζονται συστηματικά με προσδεμένη κατηγοριακή πληροφορία [category-bound information]
(κατηγορήματα [attributes], δραστηριότητες [activities], γνώση [knowledge]) (Jayusi, 1984; Τσιλιπάκου, 2014)

«Οι γυναίκες είναι 
έξυπνες»
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του τρόπου με τον οποίο κάνουν «πολιτισμό-στην-πράξη» (Fitzgerald et al, 2009; Hester & Eglin, 1997) 

ØΕίναι οργανωμένες σε διαφορετικά συστήματα – Μηχανισμός Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΜΣΚ) 
(Membership Categorization Devices [MCDs])

ØΣχετίζονται συστηματικά με προσδεμένη κατηγοριακή πληροφορία [category-bound information]
(κατηγορήματα [attributes], δραστηριότητες [activities], γνώση [knowledge]) (Jayusi, 1984; Τσιλιπάκου, 2014)

«Η μαμά θηλάζει 
το μωρό»
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Ανάλυση Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΑΣΚ) (Sacks, 1995; Stokoe, 2012; Τσιλιπάκου, 2014)

ØΟι κοινωνικές (συμμετοχικές) κατηγορίες (π.χ. γυναίκα, Έλληνας, προσφύγισσα) που τα άτομα 
αντιλαμβάνονται, κατασκευάζουν και συμπεριλαμβάνουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, είναι μέρος 
του τρόπου με τον οποίο κάνουν «πολιτισμό-στην-πράξη» (Fitzgerald et al, 2009; Hester & Eglin, 1997) 

ØΕίναι οργανωμένες σε διαφορετικά συστήματα – Μηχανισμός Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΜΣΚ) 
(Membership Categorization Devices [MCDs])

ØΣχετίζονται συστηματικά με προσδεμένη κατηγοριακή πληροφορία [category-bound information]
(κατηγορήματα [attributes], δραστηριότητες [activities], γνώση [knowledge]) (Jayusi, 1984; Τσιλιπάκου, 2014)

«Η δασκάλα ξέρει ενώ 
η μαθήτρια μαθαίνει»



ΑΣ/ΑΣΚ και διαθεματικότητα

üΔιαθέτει τα αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση της κατασκευής 
διαθεματικών κατηγοριών/ταυτοτήτων και διαθεματικής 
εμπειρίας/διαθεματικού ανήκειν στον λόγο μέσω γλωσσικών πράξεων 
που είναι ευαίσθητες στο συμφραστικό πλαίσιο και τοποθετημένες 
εντός αλληλουχίας

üΕπιτρέπει την διάκριση μεταξύ κατηγοριών ανάλυσης (categories of 
analysis) (π.χ. σεξουαλικότητα, έθνος, φυλή) και κατηγοριών πρακτικής 
(categories of practice) (Brubaker & Cooper, 2000) στις οποίες 
προσανατολίζονται τα ίδια τα άτομα (π.χ. συμμετοχικές κατηγορίες όπως 
λεσβία, Έλληνας, μαύρη) 

üΜια ημική (Pike, 1967) προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο 
εννοιοποιούνται οι κατηγοριακές διασταυρώσεις (βλ. δια- vs ενδο-
κατηγοριακές προσεγγίσεις, σταυροδρόμια vs αμοιβαία συγκρότηση)



3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δι

αθ
εμ

ατ
ικ

ό
αν

ήκ
ει

ν

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Τοποθέτηση του εαυτού
(identification)

Ηθικές και πολιτικές αξίες 
(moral and political values)

Αυτο-αναφορά 
(self-reference)

Κατασκευή στάσης μέσω 
αξιολογήσεων (assessment-
based stance-taking)

Η χρήση (διαθεματικών) 
συμμετοχικών κατηγοριών 
σε αιτιολογήσεις/εξηγήσεις 
της κοινωνικής 
πραγματικότητας

(Διαθεματική) 
κατηγοριοποίηση της/του 
εαυτής/ού και των άλλων

Raymond (2019)

Schegloff (1996, 2007)

Goodwin & Goodwin (1992); 
Pomerantz(1984);

Αξιολογική/συναισθηματική στάση 
(evaluative/affective stance) ως 
προς τις (διαθεματικές) 
συμμετοχικές κατηγορίες και την 
(διαθεματική) κατηγοριακή
συμμετοχή

Κατηγοριακές αιτιολογήσεις
(category accounts)



3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δι

αθ
εμ

ατ
ικ

ό
αν

ήκ
ει

ν

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Ηθικές και πολιτικές αξίες 
(moral and political values)

Κατηγοριακές αιτιολογήσεις
(category accounts)

Κατασκευή στάσης μέσω 
αξιολογήσεων (assessment-
based stance-taking)

Η χρήση (διαθεματικών) 
συμμετοχικών κατηγοριών 
σε αιτιολογήσεις/εξηγήσεις 
της κοινωνικής 
πραγματικότητας

(Διαθεματική) 
κατηγοριοποίηση της/του 
εαυτής/ού και των άλλων

Αξιολογική/συναισθηματική στάση 
(evaluative/affective stance) ως 
προς τις (διαθεματικές) 
συμμετοχικές κατηγορίες και την 
(διαθεματική) κατηγοριακή
συμμετοχή

Raymond (2019)

Schegloff (1996, 2007)

Goodwin & Goodwin (1992); 
Pomerantz(1984);

Τοποθέτηση του εαυτού
(identification)

Αυτο-αναφορά 
(self-reference)



3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δι

αθ
εμ

ατ
ικ

ό
αν

ήκ
ει

ν

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Κατηγοριακές αιτιολογήσεις
(category accounts)

Η χρήση (διαθεματικών) 
συμμετοχικών κατηγοριών 
σε αιτιολογήσεις/εξηγήσεις 
της κοινωνικής 
πραγματικότητας)Raymond (2019)

v Τι είναι αυτό που μετατρέπει μια συμμετοχική κατηγορία σε μηχανισμό αιτιολόγησης
(πυρήνας [core] της κατηγοριακής αιτιολόγησης)

v Τι είναι αυτό που αιτιολογεί η κατηγορία που κινητοποιείται (στόχος [target] της 
κατηγοριακής αιτιολόγησης)

à Πώς αντιλαμβάνονται, βιώνουν και τεμαχίζουν την εκάστοτε κατηγορία τα συνομιλούντα
άτομα



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ– ζητήματα
3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  

‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’
5. ΑΝΑΛΥΣΗ– ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – εθνογραφικά ευρήματα και 

αναλυτικές προεκτάσεις 



4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’

§ Ετεροφυλοφιλία (+έμφυλη κανονικότητα) πρϋποτίθεται ρητά ή υπόρρητα από δημοφιλή 
ελληνικά εθνικά αφηγήματα
Ø Κεντρικός ρόλος της Ορθόδοξης χριστιανικής ηθικής (Anastassiadis, 2004) και της ‘αγίας (ή 

παθογενούς; (Παπανικολάου, 2018)) ελληνικής οικογένειας’
'Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια’ ως τρίπτυχο που  

συχνά συσχετίζεται με την ‘ελληνικότητα’ σε 
εθνικά αφηγήματα Γαζή (2011)

'Είναι ανάγκη να 
προστατέψουμε την 

παραδοσιακή οικογένεια 
όπως την ξέρουμε’ (Α. 

Γεωργιάδης)

'Η ομοφυλοφιλία 
είναι εκτροπή από τη 
ζωή’ (Αρχιεπίσκοπος 

Ιερώνυμος)

‘Ανθρωπος χωρίς θεό 
είναι επικίνδυνος. Ε, 
λοιπόν, αυτούς τους 

ξεφτιλισμένους φτύστε 
τους’ (Μητροπολίτης 

Αμβρόσιος)

‘(…) βίγκαν λεσβίες σατανίστριες 
που βεβηλώνουν εκκλησίες και 

εναντιώνονται σε μας τους  
πατριώτες, φιλελεύθερους και 
ορθόδοξους’ (Κ. Μπογδάνος)

(Katsiveli, in press)



4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’

 Συγκρουσιακή συνθήκη για μη ετεροφυλόφιλες/ους Ελληνίδες/ες
Ø Εκτενής ελληνική βιβλιογραφία
oΚαντσά (2001, 2006, 2014) - λεσβιακή αορατότητα
oΓιαννακόπουλος (2001, 2006) - ανδρική ομοφυλοφιλία και κρυμμένη ‘ομοκοινωνικότητα’

Ø Εθνογραφικά ευρήματα
v‘Στο διάολο η οικογένεια στο διάολο κι η πατρίς, Ελλάδα να πεθάνεις να ζήσουμε εμείς!’ -

Σύνθημα στην πορεία για τον Ζακ 

[Αρχείο]: Σημείο συνάντησης για την πορεία



4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’

 Συγκρουσιακή συνθήκη για μη ετεροφυλόφιλες/ους Ελληνίδες/ες
Ø Εκτενής ελληνική βιβλιογραφία
oΚαντσά (2001, 2006, 2014) - λεσβιακή αορατότητα
oΓιαννακόπουλος (2001, 2006) - ανδρική ομοφυλοφιλία και κρυμμένη ‘ομοκοινωνικότητα’

Ø Εθνογραφικά ευρήματα
v‘Στο διάολο η οικογένεια στο διάολο κι η πατρίς, Ελλάδα να πεθάνεις να ζήσουμε εμείς!’ -

Σύνθημα στην πορεία για τον Ζακ

v‘Μίσος έκφυλο μάτσο πατριώτες στην εθνική ενότητα πάντοτε προδότρες’
‘Πουστάρες, λεσβίες ιέρειες του αίσχους, είμαστε περήφανα η ντροπή του έθνους’ (Canakis, 2017)



4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’

Ø Πώς ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ελλάδα 
διαχειρίζονται αυτή τη συγκρουσιακή 
συνθήκη στον προφορικό λόγο?

ØΠώς κατανοούν και κατασκευάζουν 
γλωσσικά την διαθεματική βιωμένη 
εμπειρία τους;



4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έρευνα πεδίου στην Αθήνα (Σεπτέμβρης 2018 - Φεβρουάριος 2019)
 Εθνογραφική παρατήρηση ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστικών ομάδων, και κοινοτήτων πρακτικής
 10 ατομικές συνεντεύξεις
 8 ομάδες εστίασης με ΛΟΑ άτομα στην Ελλάδα

q Θέμα «ΛΟΑΤΚΙ ζωή στην Ελλάδα»

q Ομάδες 3-4 ατόμων 

q Φίλες/οι μεταξύ τους

q Όσο το δυνατόν πιο ανεπίσημη συζήτηση



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ– ζητήματα
3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  

‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’
5. ΑΝΑΛΥΣΗ– ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – εθνογραφικά ευρήματα και 

αναλυτικές προεκτάσεις 



5. ΑΝΑΛΥΣΗ

Απόσπασμα 
1

λεσβίες στην 
Ελλάδα

1 ΒΙΡ [ναι ναι ναι ναι ναι ναι.=.h τς .h] όµως ξέρεις τι γίνεται?

2 πρέπει ν- να σηµειώσουµ’ εδώ ότι αυτός ο συντηρη- ο

3 συντηρητισµός,(1.2) ε::µφανίζεται πάρα πολύ <στις λεσβίες.>

4 και όχι τόσο ίσως στους άντρες-=σχετικά µε τα- σχετικά µε

5 τα τρανς άτοµα νοµίζω. ΔΗΛΑΔΗ να σου πω κάτι? είναι

6 -> <πολύ συντηρητικές> ρε παιδί µου οι λεσβίες [στην Ελλάδα.]



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
§ Στόχος (target) της κατηγοριακής αιτιολόγησης: ο αυτοπροσδιορισμός ως τρανς γυναίκα 
λεσβία δεν είναι ευρέως αποδεκτός 

§ Πυρήνας (core) της κατηγοριακής αιτιολόγησης:

§ Συντηρητικές λεσβίες στην Ελλάδα vs μη συντηρητικές/προοδευτικές λεσβίες σε άλλα 
εθνικά πλαίσια               ΜΣΚ εθνικοποιημένη σεξουαλικότητα (nationalized sexuality)

§Αντλεί από δύο κοινωνικά πεδία (φύλο/σεξουαλικότητα & έθνος) αλλά κατασκευάζεται 
γλωσσικά ως μια διαθεματική κατηγοριακή μονάδα (single intersectional unit) η οποία 
προσλαμβάνει ένα συγκεκριμένο προσδεμένο κατηγόρημα 

ÞΛεσβίες στην Ελλάδα ως αμοιβαία συγκρότηση (mutual constitution)

Συμμετοχική κατηγορία + Προσδεμένο κατηγόρημα (category-bound attribute)

οι λεσβίες [στην Ελλάδα.] <πολύ συντηρητικές>



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
1 MAN -> ↑δεν^γκζέρω τι θα σου- τι να σου απαντήσω=<για τον απλούστατο

2 λόγο ότι εγώ αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα> ζω ένα ιδα-

3 εργασιακά ένα ιδανικό σενάριο. και δεν έχει να κάνει µόνο::

4 µε:- (0.6) το:::- δεν αναφέροµαι σε σχέση µε το κο- µε την

5 εργασία <αυτή καθ’ αυτή,> [προφανώς έχοντας-]

6 ΠΕΤ [$αλίµονο. ανα δεύτερη] µέρα ζητάει

7 [και άδεια$]

8 ΜΑΝ [έχοντας ε] [αφεντικό αυτό] >$πόσο ιδανική θα ‘ναι η εργασία-<

9 ΣΤΑ [((γελάει………))]

10 MAN -> προφανώς.$ έχει να κάνει µε το ότι: (.) δεν τίθεται

11 -> θέµα- δε µε έχει προβληµατίσει στο ελάχιστο η σεξουαλική µου

12 -> ταυτότητα. <ίσα ίσα,> είναι από τις- ίσως η µοναδική

13 δουλειά στην οποία κάποιος µπορεί $να δουλεύει στην Ελλάδα$

Απόσπασμα 
2

ιδανικό σενάριο



5. ΑΝΑΛΥΣΗ

Απόσπασμα 
2

ιδανικό σενάριο

14 ΣΤΑ ναι. η α[λήθεια είναι ότι είναι-]

15 MAN -> [που το να είσαι γκέι] είναι-

16 ΠΕΤ $ΠΡΟΝΟΜΙΟ.$=

17 ΣΤΑ =$προσόν.$=

18 ΜΑΝ =ένα πλας. πώς να στο πω. [οπότε:-] <φαντ-> οπότε εµένα

19 δε µου λείπει αυτό για να πω ότι θέλω να ζητήσω

20 εργασία στο εξωτερικό για να µην έχω θέµα. γιατί δεν

21 το αντιµετωπίζω στο εργασιακό µου περιβάλλον.=αν το αντιµετώπιζα

22 όµως, <σίγουρα.> θα::- ή αν <φύγω από δω> και

23 πάω σε µια άλλη δουλειά, (1.9) η σεξουαλική µου:: .h ταυτότητα και

24 ο:: τρόπος µε τον οποίο (.) θα λειτουργεί µέσα στο νέο µου

25 εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, ίσως να µου δηµιουργήσει

26 ένα θέµα.



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
§ Στόχος αιτιολόγησης: αδυναμία να απαντήσει στην ερώτηση και, κατ’ επέκταση, απροθυμία να φύγει 
από την Ελλάδα

§Πυρήνας αιτιολόγησης:

1) Η σεξουαλικότητα του Μανόλη είναι προνόμιο στην δουλειά του

2) Αυτό δεν είναι σύνηθες ή αναμενόμενο στην Ελλάδα

v Η συμμετοχή του σε δύο διαπλεκόμενες αλλά διακριτές και κατά τα άλλα ασύμβατες κατηγοριακές μονάδες (η 
ασυμβατότητα μεταξύ του να είναι προνομιούχος γκέι και Έλληνας αναιρείται κατ’ εξαίρεση)

ÞΟ Μανόλης αντλεί από δύο διακριτά κοινωνικά πεδία (σεξουαλικότητα & έθνος) για να σχηματίσει μια 
διαθεματική κατηγορία (Έλληνας γκέι) η οποία συγκροτείται ως ένα σύμπλεγμα (cluster) πολλών 
κατηγοριακών μονάδων

ÞΈλληνας (και) γκέι ως σταυροδρόμι (crossroad)
Σημειωτέον: Η διαθεματική κατηγορία δεν 
προσλαμβάνει προσδεμένο κατηγόρημα όπως στο 
Απόσπασμα 1. Αντ’ αυτού, η αιτιολόγηση συνίσταται 
στην ίδια την διαπλοκή των δύο κατηγοριακών μονάδων



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
1 ΣΤΑ Ε::: >Καλιφόρνια είπες< τι άλλο:: τα που θα
2 Φεύγατε- εσύ [θα-]
3 ΕΛΙ [θα είναι] Σαν Φρανσίσκο. Ντάξει όκει,=

4 ΜΑΡ Σαν [Φρανσίσκο? ]

5 ΣΤΑ [θες να φύγεις] απ’ το- θες προς τα κει να πας ε?=
6 ΕΛΙ =προς τα κει [εγώ. ]
7 ΠΟΛ [$ε(h)$]

8 ΜΑΡ εκεί νοµικά πώς είµαστε, κατοχυρω[µένοι?]
9 ΕΛΙ [εκεί- ] ναι ναι.
10 [στο νοµοθετικό φουλ.] νοµίζω:- νοµίζω ναι.
11 ΜΑΡ [και υιοθεσίες?]
12 ε: ωραία.
13 (2.0)

Απόσπασμα 
3 

δεν είμαστε 
έτοιμοι 



5. ΑΝΑΛΥΣΗ

Απόσπασμα 
3 

δεν είμαστε 
έτοιμοι 

14 ΕΛΙ [$θα’ ρθεις κι εσύ?$]

15 ΠΟΛ [$θα πας κι εσύ?$]

16 ΜΑΡ ε αυτό είναι το κριτήριό µου εµένα γιατί θέλω να κάνω

17 οικογένεια. Ε:: κι επειδή: εδώ: υπάρχουν κάποια εµποδιάκια,

18 [((γελάει…………………………………………………………………………………………………………))]

19 ΕΛΙ [((γελάει)) $µωρέ κι εσύ::$]

20 ΠΟΛ [$εµποδιάκια$ ((γελάει…………))]

21 ΣΤΑ [$εµποδιάκια. Κι εσύ µην είσ]αι υπερβολική ρε παιδί µου$

22 ΜΑΡ $θέλω να πω ότι$ ε: (.) εµένα µου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και

23 η Αθήνα, (0.7) θα έµενα εδώ, αλλά: (.) επειδή::: έχω

24 κάποια όνειρα, (.) ε και τώρα εδώ δεν είµαστε έτοιµοι

25 γι’ αυτά, ε: θα έφευγα. και θα ζούσα κι εγώ έτσι:-

26 (.) δεν^ γκζέρω. Θα ήθελα µάλλον να ζήσω στ- κάπου στη

27 Σκανδιναβία ή κάπου στην ε: βόρεια Ευρώπη.



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
§ Στόχος αιτιολόγησης: Η επιθυμία της Μαρίας να φύγει από την Ελλάδα και η επιλογή 
προτιμώμενου προορισμού με κριτήριο τη ΛΟΑΤΚΙ νομοθεσία

§Πυρήνας:

1. Η επιθυμία της να κάνει οικογένεια

2. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη γι’ αυτό.

v Συμμετοχή σε δύο διαπλεκόμενες αλλά κατά τα άλλα διακριτές και ασύμβατες 
κατηγορίες

ÞΛεσβία στην Ελλάδα ως σταυροδρόμι (crossroad) (βλ. Απόσπασμα 2)

επειδή::: έχω κάποια όνειρα, 

ε και τώρα εδώ δεν είµαστε έτοιµοι γι’ αυτά



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
1 ΕΥΔ Παιδιά µπαίνει σιγά σιγά.=↑δε µπορείς ξαφνικά να δώσεις στον άλλο
2 χαπ µέσα απ’την τηλεόραση έναν γκέι που είναι νορµάλ και που-
3 κανονικός, που θα τσακωθεί:, που θα:- ↑µπαίνει σιγά σιγά. για να
4 το- για να:- για να κάνεις- για να δηµιουργήσεις µια εικόνα να
5 µπορεί ο άλλος και να το δεχτεί, (.) στην αρχή (.) θα τον^γκάνεις
6 καρικατούρα, θα τον^γκάνεις αστείο: ↑και µετά:- αυτό που είπες.
7 τώρα έχει αρχίσει να γίνεται πιο νορµάλ ο γκέι χαρακτήρας µέσα
8 στις α: σειρές. στην αρχή όµως, για να µπορέσει να το δεχτεί και
9 το κοινό, (.) ↑δε µπορείς να τον φέρεις (.) στην^ µπραγµατικότητά
10 του και να τον^µπαρουσι[άσεις.] τα [είναι-] κοίτα. Οι αλλαγές-
11 ΣΑΚ [Μ:. ]
12 ΓΡΗ [ναι. ]
13 ΕΥΔ ε πάνω σ’ αυτό το κοµµάτι γίνονται πάρα πολύ αργά.
14 [γιατί:- για]τί η ελληνική κοινωνία είναι πολύ συντηρητική.
15 ΣΤΑ [ακριβώς.  ]
16 (2.8)
17 ΕΥΔ και µε τη: θρησκεία και µε την^ µπολιτική, πολύ συντηρητική.

Απόσπασμα 
4 

ένας γκέι που 
είναι νορμάλ



5. ΑΝΑΛΥΣΗ
§ Στόχος αιτιολόγησης: οι κωμικοί γκέι χαρακτήρες είναι αναμενόμενοι και όχι κάτι για το οποίο 
πρέπει κανείς/καμιά να παραπονιέται

§Πυρήνας αιτιολόγησης:

v Ασυμβατότητα μεταξύ ενός (‘νορμάλ’) γκέι και του τηλεοπτικού κοινού (αράδες 1-10)

v Ασυμβατότητα μεταξύ ενός (‘νορμάλ’) γκέι και της ελληνικής κοινωνίας (αράδες 13-17)

Þ Η διασταύρωση (intersection) των κατηγοριών Έλληνας και γκέι μπλοκάρεται τοπικά 
o Η Ευδοκία αποκλείει από την γλωσσικά κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα την ύπαρξη ενός 

‘νορμάλ’ Έλληνα γκέι στο τηλεοπτικό κοινό ή στην ελληνική κοινωνία εν γένει.

Παρά το γεγονός ότι:
1. Η ίδια κατηγοριακή διασταύρωση χρησιμοποιείται αλλού για να πραγματοποιήσει αιτιολόγηση 

(Αποσπάσματα 1, 2 & 3)
2. Η Ευδοκία είναι η ίδια Ελληνίδα και λεσβία, και αυτή η διπλή κατηγοριακή συμμετοχή είναι ήδη 

εξασφαλισμένη (λόγω κριτηρίων συμμετοχής στην έρευνα)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ– ζητήματα
3. ΑΣ/ΑΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. ΦΥΛΟ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  

‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ’
5. ΑΝΑΛΥΣΗ– ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – εθνογραφικά ευρήματα και 

αναλυτικές προεκτάσεις 



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Έλληνες/ίδες ΛΟΑ
(αμοιβαία συγκρότηση)

[Απόσπασμα 1]

ΛΟΑ και/αλλά Έλληνας/ίδα
(σταυροδρόμια)

[Αποσπάσματα 2 & 3]

*ΛΟΑ vs. Ελληνική 
κοινωνία
[Απόσπασμα 4]

Έλληνας/ίδα
(Μπλοκαρισμένη 

διασταύρωση

ΛΟΑ
Μπλοκαρισμένη 
διασταύρωση 

Κοινωνικές θέσεις

Yuval-Davis (2011)

Τοποθέτηση του 
εαυτού
(identification)

Ηθικές και 
πολιτικές αξίες 
(moral and 
political values)

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Yuval-Davis (2011)

Τοποθέτηση του 
εαυτού
(identification)

Ηθικές και 
πολιτικές αξίες 
(moral and 
political values)

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα

§ Οι πληροφορητ(ρι)ες μου δεν είναι πάντα Ελληνίδες/ες, ΛΟΑ, 
Ελληνίδες/ες και ΛΟΑ, ή Ελληνίδες/Έλληνες ΛΟΑ
§Δεν καταλαμβάνουν πάντα αυτές τις κοινωνικές θέσεις, ούτε τις αντιλαμβάνονται 

πάντα ως διαπλεκόμενες

§ Η διαπλοκή των δύο κατηγοριών κατασκευάζεται, γίνεται αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή παρεμποδίζεται τοπικά, σε συγκεκριμένα σημεία της 
διεπίδρασης και σε σχέση με την υπό εξέλιξη πράξη (αιτιολόγηση)



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Yuval-Davis (2011)

Τοποθέτηση του 
εαυτού
(identification)

Ηθικές και 
πολιτικές αξίες 
(moral and 
political values)

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα

§ Διεκδικείται συμμετοχή πάντα σε σταυροδρόμια (π.χ. ‘προνομιούχος 
Έλληνας και γκέι’ [2], ‘λεσβία και Ελληνίδα’ [3]) και όχι σε αμοιβαία 
συγκρότηση (π.χ., ‘συντηρητικές λεσβίες στην Ελλάδα’ [1])
ÞΟι πληροφορητ(ρι)ές μου δεν διεκδικούν συμμετοχή στην κατηγορία  Έλληνας/ίδα ΛΟΑ ως 

ανεξάρτητη κατηγορία αλλά ως πρόσθεση δύο επιμέρους κοινωνικών θέσεων που 
διεπιδρούν
ÞΜάλιστα, αυτή η διεπίδραση περιλαμβάνει πάντοτε την ασυμβατότητα των δύο κατηγοριών 

(βλ. Προνομιούχος γκέι αν και Έλληνας] ή [Λεσβία που θέλει να κάνει οικογένεια αλλά
Ελληνίδα])

§ Γλωσσικές στρατηγικές διαχείρισης της διαπλοκής των δύο κατηγοριών
§ Συνεμφάνιση πρώτου ενικού (‘εγώ’) και πρώτου πληθυντικού προσώπου (‘εμείς’)



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§ Ένα μη κανονικό(non-normative) έμμεσα κατηγοριοποιημένο (Jackson, 2011) ‘εγώ’ και ένα 
ασύμβατο ελληνικό ‘εμείς’ 

§ Έμφυλη/σεξουαλική όψη του εαυτού αντιπαρατίθεται στην ελληνική, μέσω της εστίασης 
στην σχέση μεταξύ του ‘εγώ’ και του ‘εμείς’ (Yuval-Davis, 2010)

§Με αυτό τον τρόπο, η Μαρία αποφεύγει να δημιουργήσει ένα απτό όριο μεταξύ της 
λεσβιακής και της ελληνικής της ταυτότητας (π.χ., αρνούμενη μία από αυτές). Αντίθετα, 
ενσωματώνει το όριο αυτό μέσα σε ένα σταυροδρόμι του οποίου η ίδια παρουσιάζεται ως 
μέλος

23 η Αθήνα, (0.7) θα έµενα εδώ, αλλά: (.) επειδή::: έχω

24 κάποια όνειρα, (.) ε και τώρα εδώ δεν είµαστε έτοιµοι

25 γι’ αυτά, ε: θα έφευγα. και θα ζούσα κι εγώ έτσι:-

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα

[Απόσπασμα 3]



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Yuval-Davis (2011)

Τοποθέτηση του 
εαυτού
(identification)

Ηθικές και 
πολιτικές αξίες 
(moral and 
political values)

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα

§ Διεκδικείται συμμετοχή πάντα σε σταυροδρόμια (π.χ. ‘προνομιούχος 
Έλληνας και γκέι’ [2], ‘λεσβία και Ελληνίδα’ [3]) και όχι σε αμοιβαία 
συγκρότηση (π.χ., ‘συντηρητικές λεσβίες στην Ελλάδα’ [1])
ÞΟι πληροφορητ(ρι)ές μου δεν διεκδικούν συμμετοχή στην κατηγορία  Έλληνας/ίδα ΛΟΑ ως 

ανεξάρτητη κατηγορία αλλά ως πρόσθεση δύο επιμέρους κοινωνικών θέσεων που 
διεπιδρούν
ÞΜάλιστα, αυτή η διεπίδραση περιλαμβάνει πάντοτε την ασυμβατότητα των δύο κατηγοριών 

(βλ. Προνομιούχος γκέι αν και Έλληνας] ή [Λεσβία που θέλει να κάνει οικογένεια αλλά
Ελληνίδα])

§ Γλωσσικές στρατηγικές διαχείρισης της διαπλοκής των δύο κατηγοριών
§ Συνεμφάνιση πρώτου ενικού (‘εγώ’) και πρώτου πληθυντικού προσώπου (‘εμείς’)
§ Εμφάνιση γενικευτικού β’ ενικού προσώπου όταν μπλοκάρεται τοπικά η διασταύρωση των 

κατηγοριών 



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα [Απόσπασμα 4]

1 EVD Παιδιά µπαίνει σιγά σιγά.=↑δε µπορείς ξαφνικά να δώσεις στον άλλο
2 χαπ µέσα απ’την τηλεόραση έναν γκέι που είναι νορµάλ και που-
3 κανονικός, που θα τσακωθεί:, που θα:- ↑µπαίνει σιγά σιγά. για να
4 το- για να:- για να κάνεις- για να δηµιουργήσεις µια εικόνα να
5 µπορεί ο άλλος και να το δεχτεί, (.) στην αρχή (.) θα τον^γκάνεις
6 καρικατούρα, θα τον^γκάνεις αστείο: ↑και µετά:- αυτό που είπες.
7 τώρα έχει αρχίσει να γίνεται πιο νορµάλ ο γκέι χαρακτήρας µέσα
8 στις α: σειρές. στην αρχή όµως, για να µπορέσει να το δεχτεί και
9 το κοινό, (.) ↑δε µπορείς να τον φέρεις (.) στην^ µπραγµατικότητά
10 του και να τον^µπαρουσι[άσεις.] τα [είναι-] κοίτα. Οι αλλαγές-
11 SAK [Μ:. ]
12 GRI [ναι. ]
13 EVD ε πάνω σ’ αυτό το κοµµάτι γίνονται πάρα πολύ αργά.
14 [γιατί:- για]τί η ελληνική κοινωνία είναι πολύ συντηρητική.
15 STA [ακριβώς.  ]
16 (2.8)
17 EVD και µε τη: θρησκεία και µε την^ µπολιτική, πολύ συντηρητική.



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§ Εμποδίζεται η διαπλοκή μεταξύ γκέι και ελληνικής κοινωνίας

§ Η Ευδοκία (που είναι Ελληνίδα λεσβία) δεν διεκδικεί συμμετοχή σε κάποια από τις δύο 
κατηγορίες με αναφορά σε 1ο πρόσωπο

§ Χρησιμοποιεί ένα γενικευτικό ‘εσύ’ που κατασκευάζει μια περιορισμένη γενικευτική 
συλλογικότητα [restricted generic collectivity] (Auer & Stukenbruck, 2018) της οποίας είναι 
μέλη εκείνη, οι συνομιλητ(ρι)ες και οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός από την ‘ελληνική 
κοινωνία’

§Η συλλογικότητα αυτή δεν είναι κατηγοριακή, αλλά βασίζεται σε κοινές 
αντιλήψεις/αξίες/στόχους (την αυξημένη ορατότητα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων) και αντιτίθεται στον 
ελληνικό συντηρητισμό

§Με αυτό τον τρόπο, η Ευδοκία αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ετεροκανονικής
ελληνικής κοινωνίας χωρίς να αρνείται την ελληνική της ταυτότητα εν γένει

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Yuval-Davis (2011)

Τοποθέτηση του 
εαυτού
(identification)

Ηθικές και 
πολιτικές αξίες 
(moral and 
political values)

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα

§ Πολιτική αξία στην διαθεματική ταυτότητα Έλληνας/ίδα ΛΟΑ
ÞΟι πληροφορητ(ρι)ές μου προσανατολίζονται στο κοινωνικοπολιτικό στάτους 

έμφυλων και σεξουαλικών κατηγοριών οι οποίες τοποθετούνται στην συντηρητική 
ελληνική κοινωνία

§ Θετική/αρνητική αξιολόγηση συμμετοχικών κατηγοριών (π.χ., λεσβία στην 
Ελλάδα) και κατηγοριακής συμμετοχής (π.χ. το να είμαι εγώ λεσβία στην 
Ελλάδα) με βάση ζητήματα ορατότητας (π.χ. αποδεκτές/μη αποδεκτές) και όχι 
εσωτερικά χαρακτηριστικά (π.χ. ‘οι λεσβίες στην Ελλάδα είμαστε φιλόξενες’)



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Yuval-Davis (2011)

Τοποθέτηση του 
εαυτού
(identification)

Ηθικές και 
πολιτικές αξίες 
(moral and 
political values)

Κοινωνικές θέσεις
(social locations)

Διαθεματική εμπειρία ΛΟΑ ατόμων στην Ελλάδα

Μια φωτογραφία του 
τρόπου με τον οποίο ΛΟΑ 
άτομα στην Ελλάδα 
βιώνουν και τεμαχίζουν 
την διαθεματική τους 
εμπειρία και το ανήκειν
(belonging)

*χρονικά και χωρικά 
οριοθετημένη

§ Levon (2010) για τη συγκρουσιακή συνθήκη μεταξύ 
ομόφυλης σεξουαλικότας και εβραϊκής ταυτότητας 
στον λόγο Ισραηλινών γκέι και λεσβιών:
§ Συστηματική κατασκευή της Ισραηλινής 

λεσβιακής/γκέι ταυτότητας ως μια νέα εκδοχή 
της Ισραηλινής ταυτότητας

ΕΔΩ: διαφορετική στρατηγική αντίστασης
§ Οι πληροφορητ(ρι)ες μου διαχωρίζουν τις δύο 

κατηγορίες και διατηρούν την ελληνική τους 
ταυτότητα όταν αυτή δεν συνδέεται με τον 
ελληνικό συντηρητισμό

§ Όχι ένας ‘νέος τύπος’ Έλληνα/ίδας
§ Η συντηρητική ελληνική κοινωνία 

κατασκευάζεται ως ο ‘Άλλος’ στον οποίο 
αντιπαρατίθεται η/ο εαυτή/ός
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§ Το ‘πρόβλημα’ ταυτότητας
§ ‘Κρίση ταυτότητας’ στις κοινωνικές επιστήμες (Gleason, 1983)
§Αμφιλεγόμενη αναλυτική χρησιμότητα
§ Αν η ταυτότητα είναι παντού, τότε δεν είναι πουθενά (Brubaker & Cooper, 2000)
§ Υποβιβάζεται η ετερογένεια και οι σχέσεις εξουσίας που ενυπάρχουν στις κατηγορίες (Cameron & Kulick, 2003) => 

επιθυμία αντί για σεξουαλική ταυτότητα

§Η συστηματική διερεύνηση των κατηγοριών πρακτικής (categories of practice vs categories 
of analysis cf. Brubaker & Cooper, 2000) μέσω της οπτικής της ΑΣ και της ΑΣΚ
§Εστιάζει σε πράξεις (διαθεματικών) ταυτοτήτων (intersectional identity acts), τοποθετημένων μέσα σε 

αλληλουχίες συνεισφορών και εξαρτώμενων από το συμφραστικό πλαίσιο 

§Μια μετριοπαθής αντίληψη των κατηγοριακών διασταυρώσεων (Levon, 2015; Walby, 2009; 
Weldon, 2008; Yuval-Davis 2006, 2011a): τα διεπιδρώντα άτομα έχουν πρόσβαση και στους δύο 
τρόπους (αμοιβαία συγκρότηση και σταυροδρόμια) μέσω των οποίων φαντάζονται την 
διαθεματική τους πραγματικότητα
§Ο στόχος και πυρήνας της κατηγοριακής αιτιολόγησης μπορεί να δείξει πώς μια συγκεκριμένη διαθεματική 

ταυτότητα πραγματώνεται στην γλώσσα και σε διαφορετικά συμφραστικά πλαίσια.

Θεωρία της ταυτότητας και της διαθεματικότητας - προεκτάσεις
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Η ενσωμάτωση μιας διαθεματικής οπτικής:

§ Επιτρέπει μια πιο λεπτομερή ανάλυση των Μηχανισμών Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (ΜΣΚ) και 
των συμμετοχικών κατηγοριών, που μπορεί να είναι (και συνήθως είναι) διαθεματικές

§ Συνεισφέρει σε μια πιο ‘κοινωνικά ευαίσθητη, κριτική και θεματική ΑΣ/ΑΣΚ (Stokoe, 2012) που 
ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική εξουσία υπονοείται, αναπαράγεται, και 
γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή αντίστασης στον προφορικό λόγο (Archakis & Lampropoulou, 
2011; Katsiveli, in press; Kitzinger, 2005; Makri-Tsilipakou, 2014, 2015; Ostermann, 2017; Raymond, 2019; 
Speer & Stokoe, 2011)
§ Συγκεκριμένα, προάγει εθνομεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κοινωνική εξουσία και στην κοινωνική 

αντίσταση, συλλαμβάνοντας την δυναμική συγκρότηση της διαθεματικής βιωμένης πραγματικότητας 
δρώντων υποκειμένων, όπως αυτή αποτυπώνεται σε κατηγοριακές πρακτικές.

ΑΣ/ΑΣΚ - προεκτάσεις



Ευχαριστώ! 


