Εισαγωγή
Η εξέγερση του Stonewall συνίσταται σε µια σειρά εξεγερτικών πρακτικών που
έλαβαν χώρα στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης και είχαν ως αφορµή την έφοδο της
αστυνοµίας στο gay bar “Stonewall Inn” τις πρώτες ώρες της 28ης Ιουνίου 1969. Τα
υποκείµενα της εξέγερσης, που κατά κύριο λόγο είναι οµοφυλόφιλοι, λεσβίες, και
διεµφυλικά άτοµα, αντιστέκονται στην αστυνοµική βία και καταστολή που υφίστανται στο
ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό πεδίο ως θεσπισµένη (και διαρκή) πραγµατικότητα εις βάρος
τους. Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται εκείνες τις ηµέρες στους δρόµους της Νέας Υόρκης
θεωρούνται καθοριστικά για την αναβάθµιση και ανάπτυξη της οργάνωσης του
αµερικανικού και του διεθνούς οµοφυλοφιλικού κινήµατος.
Εκείνη την περίοδο, σε όλες τις πολιτείες της Αµερικής (πλην του Illinois1 ) η
οµοφυλοφιλία είναι παράνοµη, ενώ πολύ συχνά κυκλώµατα του οργανωµένου εγκλήµατος
ελέγχουν τη λειτουργία διάφορων gay bar· τέτοια είναι και η περίπτωση του Stonewall Inn,
ο ιδιοκτήτης µάλιστα του οποίου δωροδοκούσε υπαλλήλους του τοπικού αστυνοµικού
τµήµατος. Στη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και του 1960, αστυνοµικές δυνάµεις
πραγµατοποιούν τακτικά εφόδους σε gay bar προκαλώντας ζηµιές και συλλαµβάνοντας
υπαλλήλους και θαµώνες. Η έφοδος της 28ης Ιουνίου, λοιπόν, δεν αποτελεί εξαίρεση της
προϊούσας κατασταλτικής στρατηγικής του αµερικανικού κράτους, αλλά µια συνηθισένη
τακτική, εφαρµογές της οποίας στην Αµερική εντοπίζονται ήδη µερικές δεκαετίες νωρίτερα
στο πλαίσιο της ποτοαπαγόρευσης.
Καθώς η αστυνοµία µεταφέρει τους συλληφθέντες έξω από το Stonewall Inn προς τις
σταθµευµένες κλούβες, εκείνοι αντιστέκονται. Παράλληλα, ένα πλήθος οµοφυλόφιλων
συγκεντρωµένο έξω από το bar εκσφενδονίζει µπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείµενα, ενώ
αυξάνεται γρήγορα σε αριθµό. Όταν καταφθάνουν ενισχύσεις της αστυνοµίας οι
συγκρούσεις γενικεύονται. Οι εξεγερµένοι αξιοποιούν τους στενούς δρόµους του
Greenwich προκειµένου να στήσουν οδοφράγµατα και να αποφύγουν τις συλλήψεις. Οι
οδοµαχίες διαρκούν ως το πρωί, ενώ την επόµενη νύχτα πραγµατοποιούνται εκ νέου
συγκρούσεις µε τις δυνάµεις καταστολής που πλέον έχουν πολλαπλασιαστεί. Τις επόµενες
ηµέρες το Greenwich αστυνοµοκρατείται κατά κόρον, ωστόσο µε αφορµή ένα προσβλητικό
προς τους εξεγερµένους οµοφυλόφιλους δηµοσίευµα τοπικής εφηµερίδας, εκδηλώνονται
και πάλι συγκρούσεις την επόµενη νύχτα της δηµοσίευσης. Συνολικά, εκείνες τις ηµέρες
υπήρξαν δεκάδες τραυµατίες (και από τις δύο πλευρές), συλλήψεις, και καταστροφές.
Τα γεγονότα του Stonewall αντιπροσωπεύουν µια κοµβική-µεταβατική στιγµή, κατά
την οποία οι καταπιεσµένοι οµοφυλόφιλοι οικειοποιούνται µε µαχητικό τρόπο τα
δικαιώµατα και την ορατότητά τους, αντανακλώντας την επιρροή άλλων περισσότερο ή
λιγότερο ριζοσπαστικών κοινωνικών-πολιτικών κινηµάτων (ή ξεσπασµάτων) της δεκαετίας
του 1960, όπως για παράδειγµα είναι οι φοιτητικοί αγώνες του πανεπιστηµίου του Berkeley,
το κίνηµα ενάντια στον πόλεµο του Vietnam, το black power κίνηµα, το λεγόµενο δεύτερο
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Στο Illinois ο νόµος περί σοδοµισµού καταργείται το 1962, ωστόσο συνεχίζει να τίθεται σε ισχύ η
απαγόρευση της δηµόσιας εκδήλωσης σχέσης µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου.

κύµα φεµινισµού, η υποκουλτούρα των hippies, η εξέγερση του Harlem κλπ. Στον απόηχο
της εξέγερσης σχηµατίζονται δεκάδες LGBTQ οργανώσεις που ενθαρρύνουν ανοιχτά τους
οµοφυλόφιλους να µην κρύβουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα, αµφισβητούν µετωπικά
τους αντι-οµοφυλοφιλικούς νόµους και τις προκαταλήψεις, και προπαγανδίζουν την ενεργή
συµµετοχή σε πρωτοβουλίες αγώνα.
Αυτή η νέα τροπή του LGBTQ κινήµατος εµπλέκει µια πολύ µεγάλη µερίδα
ανθρώπων που εγκύπτουν στο ζήτηµα της οµοφυλοφιλίας υπό την πολιτική και κοινωνική
του διάσταση. Αποτελεί συνθήκη ιστορικής σηµασίας, καθώς για πρώτη φορά οι κοινότητες
των οµοφυλόφιλων κινούνται µεθοδικά στη διεύθυνση της ευρύτερης κοινωνικής-πολιτικής
οργάνωσης —µε τις όποιες, φυσικά, διαφορετικές φορές και κατευθύνσεις µπορεί να
υπάρξουν ως προς τα µέσα και τους σκοπούς ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Η υπεράσπιση
των δικαιωµάτων των LGBTQ ατόµων αναδεικνύεται ως πρωτεύον διακύβευµα, σε
αντίθεση µε τις όποιες προγενέστερες διεκδικήσεις που πρωτίστως έχουν τοπικό και
συντεχνιακό παρά ευρύτερα κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Παρόλο που οι δεκαετίες
πριν και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης του 1930 στις ΗΠΑ χαρακτηρίζονται
από µαζικούς εργατικούς αγώνες και από την ιδιαίτερα έντονη ταξικά οργανωµένη
δραστηριότητα εν γένει, δεν υπήρχε ένα οργανωµένο κίνηµα (αυτο)υπεράσπισης των
LGBTQ ατόµων απέναντι στη δεδοµένη καταπίεση και καταστολή τους.
Με την εξέγερση του Stonewall, λοιπόν, αποκρυσταλλώνεται κάτι που βρισκόταν
ήδη σε διαδικασία εξέλιξης: η καταχώριση του ζητήµατος των σεξουαλικών προτιµήσεων
ως πολιτικού ζητήµατος, παρά ως στενά υποκειµενικού (και σύµφωνα µε τους κυρίαρχους
κρατικούς και θρησκευτικούς θεσµούς ‘ανώµαλου’ και ‘ανήθικου’ αντίστοιχα) ζητήµατος.
Ένα, ενδεχοµένως οριακά, ιστορικό ανάλογο του Stonewall θα µπορούσε να θεωρηθεί η
επιλογή της Rosa Parks να αψηφίσει τον τότε ρατσιστικό νόµο της Alabama, µε
αποτέλεσµα η σύλληψή της να αναβαθµίσει σε κοινωνικό επίπεδο τη σηµασία του
κινήµατος των µαύρων που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, καθώς και να επιταχύνει τις
διαδικασίες οργάνωσής του.2 Αποτελούσε γεγονός που έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα,
συσπείρωσε µαζικά κόσµο και άνοιξε ένα πεδίο πολιτικού αγώνα.
Στους ακόλουθους µήνες της εξέγερσης του Stonewall οµοφυλόφιλοι εκδηλώνονται
ανοιχτά στις οικογένειες και στο φιλικό-εργασιακό τους περιβάλλον, ενηµερωτικά δελτία
LGBTQ οργανώσεων δηµοσιεύονται σε διάφορες αµερικανικές πολιτείες και τη βόρεια
Ευρώπη, ενώ η αµερικανική ψυχιατρική ένωση (APA) αίρει την κατηγοριοποίηση της
οµοφυλοφιλίας ως διανοητικής διαταραχής. Τη δεκαετία του 1970, περίπου οι µισές
πολιτείες αποποινικοποιούν την οµοφυλοφιλία και, σε γενικές γραµµές, από θέµα taboo η
οµοφυλοφιλία αποκτά ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Συνολικά, οι διάφορες εξελίξεις που
δροµολογούνται και πραγµατοποιούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε διαφορετικά
µέρη χαράσσουν τρόπον τινά µια τοµή µεταξύ δύο διακριτών ιστορικών εποχών αναφορικά
2

Tο σχετικό νοµοθέτηµα επέβαλλε στους µαύρους να κάθονται στο πίσω µέρος των λεωφορείων
και να παραχωρούν τις θέσεις τους σε λευκούς. Ένα χρόνο µετά την πράξη της Parks, δηλαδή το
1956, το νοµοθέτηµα αποσύρεται µετά από αγώνες και καθηµερινό boycottage των µέσω
µεταφοράς.

µε το οµοφυλοφιλικό κίνηµα: αυτή πριν την εξέγερση του Stonewall και εκείνη που
ακολούθησε την εξέγερση.
Ωστόσο, µια τέτοια διαίρεση δεν πρέπει να λαµβάνεται ως το αποτέλεσµα µιας
προοδευτικής πορείας εντός στενά οριοθετηµένων αιτιοκρατικών πλαισίων. Είναι γεγονός
ότι πολλοί οµοφυλόφιλοι του ’50 ζούσαν σχετικά ανοιχτά και χωρίς προβλήµατα στις
µεγαλουπόλεις των ΗΠΑ ενώ, στον αντίποδα, η άνοδος της χριστιανικής ακροδεξιάς τη
δεκαετία του 1970 φροντίζει τα οµοφοβικά και αντιδραστικά κοινωνικά αντανακλαστικά να
παραµείνουν ενεργά τόσο στο κεντρικό κρατικό επίπεδο όσο και στην κοινωνική
συνείδηση. Με άλλα λόγια, το LGBTQ κίνηµα του 1970 και των χρόνων που ακολουθούν
µετράει επιµέρους νίκες και επιµέρους ήττες· χαρακτηρίζεται και από µετωπικέςσυγκρουσιακές πολιτικές ριζοσπαστικών οργανώσεων, καθώς και από περισσότερο
µετριοπαθή δίκτυα που επιδιώκουν τη θεσµική ανάµειξη και στοχεύουν περισσότερο στην
πληροφόρηση και την παροχή υπηρεσιών· παρουσιάζει εσωτερικές διαφωνίες για ταξικούς
και φυλετικούς λόγους, καθώς και για θέµατα που αφορούν εσωτερικά την κοινότητα.
Συνολικά, όπως για όλα τα κινήµατα που ανταγωνίζονται σε κάποιο βαθµό τον
κυρίαρχο λόγο και δεν πειθαρχούν στις επιβαλλόµενες πρακτικές, ισχύει η έλλειψη
γραµµικότητας που θα οδηγήσει µε ασφάλεια σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και
αποτελέσµατα. Όσο βέβαιο, δηλαδή, είναι πως η πλειοψηφία των LGBTQ ατόµων ζει πιο
ελεύθερα και ανοιχτά µετά την εξέγερση του Stonewal, άλλο τόσο είναι πως η διεκδίκηση
και κατάκτηση της ατοµικής και συλλογικής τους ελευθερίας (προϋπόθεση για την οποία
είναι ο συνολικός µετασχηµατισµός όλων των κοινωνικών σχέσεων) αποτελεί έναν διαρκή
και καθηµερινό αγώνα τόσο για τις ΗΠΑ του 1969 όσο και για την Ελλάδα του 2017.
Στην παρούσα εισήγηση, εκτός της εξέγερσης του Stonewall, γίνεται αναφορά και σε
κάποια γεγονότα που προηγήθηκαν χρονικά και, παρόλο που ως προϋπάρχουσα γνώση
επηρέασε τον τρόπο που τα LGBTQ άτοµα διαχειρίστηκαν τις στιγµές της εξέγερσης
(ενδεχοµένως διαµόρφωσαν τη συνείδηση των υποκειµένων της εξέγερσης ώστε να µην
υποµείνουν εκείνη τη νύχτα τη σύλληψη και την αστυνοµική κακοποίηση), συχνά µένουν
στα ράφια της ιστοριογραφίας και δεν βρίσκουν εφαρµογή στις αναφορές του αγώνα και
του κινήµατος. Συγχρόνως, επιχειρείται µια κριτική προσέγγιση της εποχής που διαδέχτηκε
την εξέγερση: µια εποχή που έχει πολλές αντιφάσεις και πολλές οµοιότητες µε το σήµερα.
Τέλος, οι συλλογικές θέσεις της οµάδας µας κλείνουν, θέσεις που τοποθετούνται επί
παραδείγµατι στην καθιερωµένη επέτειο των gay pride ή στην ανακήρυξη του Stonewall
Inn ως εθνικό µνηµείο των ΗΠΑ από τον Barack Obama τον Ιούνιο του 2016.
ΗΠΑ - Πριν το Stonewall
19ος αιώνας
Οι οµοφυλόφιλοι στις ΗΠΑ σχηµατίζουν τις πρώτες κοινότητες και αποκτούν
χαρακτηριστικά κινήµατος (µε τη σύγχρονη έννοια του όρου) το πρώτο µισό του 20ου
αιώνα, ενώ το δεύτερο µισό του αλληλεπιδρούν µε πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα και
εξελίσσονται σε µέγεθος, χαρακτήρα, και προοπτική. Νωρίτερα, και ιδιαίτερα πριν την

ανεξαρτησία της Αµερικής στα τέλη του 18ου αιώνα, η οµοφυλοφιλία γινόταν αντιληπτή
περισσότερο ως πράξη που ο καθένας θα µπορούσε να κάνει, παρά ως καθορισµένος
προσανατολισµός µιας καθορισµένης κοινωνικής οµάδας. Οι ιθαγενείς φυλές των Ινδιάνων,
για παράδειγµα, διατηρούσαν ένα πιο περίπλοκο σύστηµα έµφυλης κατηγοριοποίησης·
συγκεκριµένα δεν αναγνώριζαν µόνο δύο φύλα, ενώ ήταν σύνηθες για µια γυναίκα µε
βιολογικά κριτήρια να ζει ως άνδρας και να έχει θηλυκό σύντροφο.3
Οι ευρω-αµερικανικές αποικιοκρατικές αρχές είχαν εισάγει από νωρίς αυστηρή
απαγορευτική νοµοθεσία που εντασσόταν τόσο στο πλαίσιο της θρησκευτικής καταδίκης
του µη-αναπαραγωγικού σεξ όσο και της ευρύτερης πολιτισµικής διαφοροποίησης από τις
φυλές των ιθαγενών και τις ‘αµαρτωλές’ συνήθειές τους. Ενδεικτικά, στις πρώτες
πουριτανικές αποικίες της Νέας Αγγλίας ήταν κοινή αντίληψη πως ο σοδοµισµός
αποτελούσε προϊόν πνευµατικής αδυναµίας και δολιότητας, για αυτό και τιµωρούταν µε
θάνατο. Ωστόσο, στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ, όπου η πουριτανική επιρροή ήταν
ασθενέστερη, η γενική στάση απέναντι στις οµοφυλοφιλικές τάσεις ήταν λιγότερο άτεγκτη.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα και ύστερα, εµφανίζονται οι πρώτες επιστηµονικές
προσεγγίσεις της οµοφυλοφιλικής σεξουαλικότητας -κυρίως στην Ευρώπη. Τα πρώτα
χρόνια, οι µελέτες λαµβάνουν ως δεδοµένο ότι η σεξουαλική έλξη προς άτοµα του ίδιου
φύλου είναι αποτέλεσµα κάποιου είδους διανοητικής διαστροφής. Ταυτόχρονα, όµως,
προωθείται η αντίληψη ότι η σεξουαλικότητα είναι πτυχή της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε
ανθρώπου και όχι προϊόν ηθικής αδυναµίας. Τον ίδιο αιώνα αναδύονται µικρής κλίµακας
προσπάθειες πολιτικοποιηµένων και ταξικά οργανωµένων σε εργατικά συνδικάτα
οµοφυλόφιλων, που ασκούν κριτική από την οπτική των καταπιεσµένων στις καθιερωµένες
κοινωνικές δοµές που περιθωριοποιούν και στιγµατίζουν τους οµοφυλόφιλους.
Δηµοσιεύµατα όπως των Ellis-Symonds, καθώς δεν επικεντρώνουν τις µελέτες τους για την
οµοφυλοφιλία αποκλειστικά στα ψυχιατρικά ιδρύµατα και τις φυλακές (όπως συνηθιζόταν)
και την εξετάζουν περισσότερο ως φυσική και κατά συνέπεια µη-παράνοµη πράξη,
κρίνονται χυδαία και απαγορεύονται από τις αρχές.4
Παράλληλα, σχηµατίζονται οι πρώτες οµοφυλοφιλικές κοινότητες που
συγκεντρώνονται κυρίως σε συγκεκριµένες περιοχές µεγάλων πόλεων (παράδειγµα Νέα
Υόρκη, Βοστόνη, Washington),5 ως αποτέλεσµα της καλπάζουσας αστικοποίησης,
εκβιοµηχάνισης, και µετανάστευσης που επικρατεί εκείνη την περίοδο και, ως συνθήκη,
πληροί τα κριτήρια συλλογικής ζωής εκτός των ορίων του παραδοσιακού οικογενειακού
µοντέλου. Η µαζική είσοδος ανθρώπων, κατά κύριο λόγο νέων, στις µεγάλες πόλεις για
εύρεση δουλειάς έξω από τον κύκλο της µικρής κοινωνίας, αυξάνει την εκδήλωση σχέσεων
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Υπάρχουν επίσης αναφορές για την ύπαρξη ερµαφρόδιτων, των λεγόµενων berdache, οι οποίοι
πιθανότατα θεωρούνταν πνευµατικοί ηγέτες ακριβώς λόγω της ενσωµάτωσης αφµότερων των
αρσενικών και θηλυκών ενεργειών.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα “αγανακτισµένο” δηµοσίευµα εφηµερίδας του 1842 που κάνει λόγο
για οµοϊδεάτες σοδοµιστές που λυµαίνονται συγκεκριµένες γειτονιές της Νέας Υόρκης.

µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου και, ιδιαίτερα στις βόρειες πολιτείες, οι σχέσεις αυτές
πολλές φορές ξεπερνούν τους (οξείς για την αµερικανική κοινωνία) φυλετικούς και
ταξικούς διαχωρισµούς. Επίσης, στα τέλη του 19ου αιώνα, εµφανίζεται µια σχετικά
διαδεδοµένη τάση (κυρίως ανάµεσα σε µορφωµένες γυναίκες) απάρνησης της υποταγής και
εξάρτησης που συνεπαγόταν ο γάµος µε έναν άνδρα, µε αποτέλεσµα πολλά ζευγάρια
γυναικών να διαµένουν µαζί και πολλές φορές να διατηρούν ερωτική σχέση.6
20ος αιώνας
Σε γενικές γραµµές, οι κοινότητες των οµοφυλόφιλων στις αρχές του 20ου αιώνα
σχηµατίζονται είτε ως επινοηµένες κοινότητες ανθρώπων που αντιλαµβάνονται τον εαυτό
τους ως µια διακριτή από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο οµάδα είτε, συνηθέστερα, ως
επινοηµένες γεωγραφικές εκτάσεις της πόλης όπου ο τρόπος ζωής εντός τους συνδέεται
στενά µε την οµοφυλοφιλία. Οι εκτάσεις αυτές αποτελούνται από συγκεκριµένα µέρη σε
συγκεκριµένες γειτονιές όπου διαµένουν και συχνάζουν οµοφυλόφιλοι, όπως bar,
εστιατόρια, πάρκα, θέατρα, λουτρά, ενώ κάθε επιµέρους περιοχή αναπτύσσει τη δική της
εσωτερική γλώσσα που διαρκώς εξελίσσεται και διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες. Αυτή η
διαφοροποίηση περιοχής από περιοχή υπήρξε τόσο εδραιωµένη στη συνείδηση των
LGBTQ ατόµων που είχε ως αποτέλεσµα πολλές κοινότητες να µη γνωρίζουν για την
ύπαρξη των υπόλοιπων παρόλη τη γεωγραφική εγγύτητα. Ανεξαρτήτως περιοχής, πάντως,
τα µέλη των κοινοτήτων αντιλαµβάνονται τον όρο οµοφυλοφιλία ως όρο συνδεδεµένο µε
την έννοια της παθολογικής ασθένειας και αντ’ αυτού υιοθετούν τους όρους queer και gay.
Αυτή η συνθήκη της διεύρυνσης της ορατότητας των LGBTQ ατόµων πυροδοτεί την
εχθρικότητα της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής κυριαρχίας που δεν σταµάτησε να
αντιµετωπίζει την οµοφυλοφιλία ως ανήθικη, αφύσικη και αποτρόπαια πράξη.
Επιστηµονικές µελέτες των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα σε Αγγλία και ΗΠΑ
ανατροφοδοτούν την κυρίαρχη άποψη ότι η οµοφυλοφιλία αποτελεί διανοητική διαταραχή
και, συνεπικουρικά, νοµιµοποιούν ηθικά τα σχέδια καταστολής τόσο του επίσηµου
αµερικανικού κράτους όσο και ανεπίσηµων µισαλλόδοξων ακροδεξιών. Κατά συνέπεια,
όποιος επισκεπτόταν τέτοια µέρη ήταν άµεσα ευάλωτος σε νοµικές κυρώσεις από τις
αστυνοµικές αρχές, αλλά και από τις δολοφονικές επιθέσεις ‘αγανακτισµένων’ συµµοριών.
Η επικινδυνότητα, ωστόσο, είναι ανάλογη της ταξικής καταχώρισης κάθε µέρους, καθώς
κατά κανόνα τα µέρη αυτά αναπαράγουν τους φυλετικούς, ταξικούς, και έµφυλους
διαχωρισµούς που είναι διάχυτοι στην αµερικανική κοινωνία της περιόδου.
Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αν και οι διάφορες οµοφυλοφιλικές κοινότητες
ξεπερνούν σε επικράτεια τα σύνορα των µεγαλοπόλεων των ΗΠΑ, δεν υπάρχει ένα
οργανωµένο LGBTQ κίνηµα (όπως σε κάποιον βαθµό συνέβαινε στην Ευρώπη) µε πολιτικά
κριτήρια και πολιτικές στοχεύσεις. Κατά κύριο λόγο, τα LGBTQ άτοµα σχηµατίζουν
κοινωνικές λέσχες και οργανώσεις, όπως αθλητικές οµάδες, λέσχες µοτοσικλετιστών,
λέσχες βετεράνων, θρησκευτικές οργανώσεις, λέσχες για συγκεκριµένες φυλετικές οµάδες
κ.ά., από τις οποίες απουσιάζει η πτυχή της πολιτικής οργάνωσης και ανατροπής ως
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πρωτεύων ρόλος. Αναπόφευκτα, η αναπαραγωγή των ταξικών, φυλετικών, και έµφυλων
διαχωρισµών ουσιαστικά παραµένει, αν και η σταδιακά και πιο µαζική ανάδυση κινηµάτων
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (ή για τα δικαιώµατα της γυναίκας) συµβάλλει στην
υπέρβασή τους. Κατά κανόνα, ο λευκοί άνδρες οµοφυλόφιλοι είναι πιο πιθανό να
διεκδικήσουν µε επιτυχία το δηµόσιο χώρο τους τις πρώτες δεκαετίες του 1900. Οι διώξεις
σε οµοφυλόφιλους και πολιτικά οργανωµένους αγωνιστές που τους υπερασπίζονται είναι
συχνές, ωστόσο οι αντιστάσεις (αν και υπαρκτές) είτε οργανώνονται σε τοπικό επίπεδο είτε
διοχετεύονται στην καλλιτεχνική έκφραση. Όπως κι αν έχει, δεν γενικεύονται ούτε
οικειοποιούνται πολιτικά χαρακτηριστικά.
Αυτό, πρακτικά, αλλάζει κατά την µεταπολεµική περίοδο. Η µαζική κινητοποίηση
κατά τη διάρκεια του Β ́ ΠΠ, που εκ των πραγµάτων διαταράσσει τις κοινωνικές δοµές και
τον τρόπο πρόσληψής τους, έχει ως αποτέλεσµα τη νέα αύξηση του αριθµού των
κοινοτήτων -ειδικά στη Νέα Υόρκη και το San Francisco. Συγκεκριµένες γειτονιές,
εµπορικά καταστήµατα, ολόκληρες δηµόσιες περιοχές όπως πάρκα και παραλίες,
αποτελούν στέκια οµοφυλόφιλων (και στιγµατίζονται ως τέτοια). Το δίκτυο που
δηµιουργείται αποκτά χαρακτηριστικά υποκουλτούρας, περιλαµβάνει συγκεκριµένες
οικονοµικές δραστηριότητες, τρόπους (και τόπους) διασκέδασης, συνεχίζει να επινοεί
συγκεκριµένες γλωσσικές εκφράσεις που ξεχωρίζουν τους “µέσα” από τους “έξω”, και σε
µεγάλο βαθµό αναπτύσσει την έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ των µελών -πάντα στο
πλαίσιο των διαχωρισµών ωστόσο.
Στον αντίποδα αυτής της αριθµητικής επέκτασης και ποιοτικής διεύρυνσης, τις
δεκαετίες του 1940 και του 1950 η αµερικανική κυβέρνηση εισάγει ειδική διωκτική
νοµοθεσία εις βάρος LGBTQ ατόµων, η οποία µε νέους τρόπους αποσκοπεί στην
αστυνόµευση και περιστολή της οµοφυλοφιλίας σε διάφορους κοινωνικούς τοµείς, αλλά και
σε τοµείς που αφορούν στη δηµόσια διοίκηση. Ειδικότερα, θεσπίζονται αντι-οµοφυλοφιλικά
νοµοθετήµατα που βρίσουν εφαρµογή σε κεντρικό- οµοσπονδιακό επίπεδο (πολλές φορές,
όµως, και στον ιδιωτικό τοµέα) και συγκεκριµένα στο στρατό, στα κρατικά πόστα, στο
σύστηµα µετανάστευσης, στα διάφορα κοινωνικά προγράµµατα, και αποκλείουν ευθέως
LGBTQ άτοµα είτε από την εργασία σε τέτοιους τοµείς είτε από την απόκτηση προνοµίων
που κατά τα άλλα δικαιούνται. Την ίδια στιγµή πολλαπλασιάζονται οι (βίαιες) αστυνοµικές
έφοδοι στα gay bar και οι συλλήψεις των θαµώνων βάσει των νόµων ενάντια στην
οµοφυλοφιλία και την ένδυση µε ρούχα του ‘άλλου φύλου’.
Η επίσκεψη τέτοιων bar σήµαινε, κατά κάποιον τρόπο, και συµµετοχή στην
υποκουλτούρα. Ο δεδοµένος κίνδυνος σύλληψης (µε τις όποιες συνέπειες αυτή
συνεπαγόταν) διαµόρφωσε τη συνείδηση µιας κοινότητας. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη
συνθήκη, στη συνθήκη της ξεδίπλωσης µιας υποκουλτούρας υπό τον κίνδυνο καταστολής
της, πάτησε η εξέλιξη του LGBTQ κινήµατος. Μεγάλος αριθµός οµοφυλόφιλων, ωστόσο,
δεν αντιλαµβανόταν τον εαυτό του ως κοµµάτι κάποιας κοινότητας. Για κάποιους επειδή
µια τέτοια καταχώριση θα απλοποιούσε την περίπλοκη πραγµατικότητα των σεξουαλικών
προτιµήσεών τους. Για άλλους επειδή, πολύ απλά, δεν µοιράζονταν κάτι αρκετά κοινό µε
άλλους για να αξιοποιήσουν µια τέτοια κατηγοριοποίηση, ειδικά όταν έννοιες (και η υλική

τους αποτύπωση) όπως η τάξη, η φυλή, το φύλο, το θρήσκευµα καθόριζαν σε σηµαντικό
βαθµό τις σχέσεις εντός της κοινότητας.
Τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 εµφανίζονται οι πρώτες απόπειρες κινηµατικής
οργάνωσης µε τη δηµιουργία κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων που διατηρούν
πολιτικές αναφορές και στοχεύσεις, εφαρµόζουν κινηµατικές πρακτικές (όπως εκδηλώσεις,
διαδηλώσεις, παρεµβάσεις σε κυβερνητικά γραφεία και τον Λευκό Οίκο), επιδιώκουν να
αντισταθούν στην οµοφοβική καταπίεση, και προωθούν τα συµφέροντα της κοινότητας των
οµόφυλων, όπως αρχικά προσδιόριζαν τον εαυτό τους οι οργανώσεις αυτές.7
Αν και ο προσανατολισµός αυτών των οργανώσεων ήταν κοινός, οι πρακτικές
διέφεραν από οργάνωση σε οργάνωση όπως και από περιοχή σε περιοχή· συνεπώς, ο
βαθµός ριζοσπαστικότητας δεν ήταν ίδιος. Οι σχέσεις, πάντως, του κινήµατος των
διάφορων οργανώσεων µε την κοινότητα δεν ήταν απλές. Η µεγάλη πλειοψηφία απείχε από
τη συµµετοχή στο κίνηµα, άλλοτε λόγω φόβου ή απάθειας και άλλοτε λόγω διαφωνίας µε
την ατζέντα των ακτιβιστών.
Μια τέτοια πρώιµη κινηµατική οργάνωση αποτελεί η Mattachine Society, η οποία
συνδέεται µε µια προγενέστερη οργανωτική απόπειρα που λειτούργησε υπό το όνοµα
Society for Human Rights για λίγους µήνες το 1924.8 Η Mattachine Society ιδρύεται το
1950 από οµοφυλόφιλα πρώην µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, διατηρεί ως αφετηρία
αριστερές ιδέες, αρθρώνει λόγο για καταπιεζόµενες οµόφυλες µειονότητες, αποδίδει µεγάλη
έµφαση στην ψυχολογία και τη σηµασία της προσωπικότητας, και δηµιουργεί ένα δίκτυο
συζητήσεων όπου γυναίκες και άνδρες µοιράζονται τις εµπειρίες τους και αποκτούν κοινή
ταυτότητα κοινωνικής µειονότητας. Τα µέλη της Mattachine Society τα επόµενα χρόνια
ξεπερνούν τα χίλια και πραγµατοποιούν εκδηλώσεις σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.
Στην πλειοψηφία τους, οι οµόφυλοι ακτιβιστές της περιόδου είναι λευκοί µεσοαστοί,
κρατούν συνειδητά αποστάσεις από τη συνθήκη των στιγµατισµένων gay bar, και
ενθαρρύνουν τους οµοφυλόφιλους να κινούνται στην κατεύθυνση της οµαλής
ενσωµάτωσης στο πολιτικό σύστηµα και το κοινωνικό σύνολο. Για πάνω από δύο δεκαετίες,
οι διάφορες οργανώσεις συνέβαλλαν στη διαµόρφωση αυτού που που µπορεί να θεωρηθεί
gay κουλτούρα. Δηµοσίευσαν ενηµερωτικά δελτία, διοργάνωσαν συζητήσεις, έδωσαν
ενδοθεσµικούς αγώνες.9 Παρείχαν καθοδήγηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της
αστυνοµίας και τη διαχείριση των διώξεων. Επιδίωξαν το χτίσιµο γεφυρών µε νοµικά,
7

Ενδεικτικά, παρόµοιες οργανώσεις είναι οι Daughters of Bilitis, Janus Society, Knights of the
Clock, Society for Individual Rights
Ο Henry Gerber, ιδρυτής της Society for Human Rights που κατά κάποιον τρόπο αποτέλεσε τον
πρόδροµο για τις πολιτικές οµόφυλες οργανώσεις, θα συλληφθεί από την αστυνοµία και θα
απολυθεί από τη δουλειά του λόγω της δράσης του. Χρόνια αργότερα οι κατηγορίες θα πέσουν.
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ταχυδροµείου.

θρησκευτικά, επιστηµονικά πρόσωπα πιστεύοντας πως η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή
προϋπέθετε την αποδοχή από συγκεκριµένους κοινωνικούς ρόλους.
Πρωτοχρονιά 1965
Compton 1966
Πρωτοχρονιά 1967
Τα γεγονότα του Stonewall δεν συνθέτουν την πρώτη φορά που LGBTQ άτοµα
αντιστάθηκαν στην αστυνοµία· ούτε αποτέλεσαν την πρώτη βίαιη έφοδο που έδρασε
καταλυτικά για τη συλλογικοποίηση και την πολιτική οργάνωση. Η σχεδόν µυθική αφήγηση
που συνοδεύει το Stonewall συνδέεται µε την εδραίωση της διεθνούς επετειακής πρακτικής
του ετήσιου gay pride, µια επετειακή πρακτική που είχε επιχειρηθεί να εδραιωθεί από
προηγούµενα περιστατικά. Ενδεικτικά είναι το ‘κλίµα αξιοπρέπειας’ που επικρατούσε τις
ηµέρες µετά την έφοδο σε πρωτοχρονιάτικο χορό το 1965, η εξέγερση µετά από αντίστοιχη
έφοδο στην καφετέρια Compton το 1966, ή οι κινητοποιήσεις µετά την έφοδο την
πρωτοχρονιά του 1967.
Όπως έχει αναφερθεί, στα µέσα του 20ου αιώνα ο βασικότερος θεσµός της ζωής των
LGBTQ ατόµων ήταν συγκεκριµένα bar, όπου η γνωριµία και η κοινωνικοποίηση µεταξύ
τους λάµβανε χώρα και διαµόρφωνε την αίσθηση της ταυτότητας και της κοινότητας. Ως η
πιο εµφανής δηµόσια έκφανση της ζωής των οµοφυλόφιλων, η αστυνοµία συχνά
πραγµατοποιούσε εφόδους, συλλάµβανε τους θαµώνες και παραχωρούσε τα ονόµατα των
συλληφθέντων σε εφηµερίδες προς δηµοσίευση. Η διαπόµευση πολλές φορές είχε ως
αποτέλεσµα αρκετά LGBTQ άτοµα να απολυθούν από τη δουλειά τους.
Συγκεκριµένα γεγονότα ξεχωρίζουν τόσο επειδή χρονικά είναι πολύ κοντά στο
Stonewall όσο και επειδή τα LGBTQ άτοµα δεν υπέµειναν παθητικά τη βαρβαρότητα της
αστυνοµίας· και αυτή η πράξη, που πρέπει να εξετάζεται κριτικά εντός του πλαισίου που
της αντιστοιχεί, έδρασε καταλυτικά στην κατεύθυνση της µετέπειτα οργάνωσης που πήρε
το LGBTQ κίνηµα. Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη την Πρωτοχρονιά του 1965, όταν έξι
οµόφυλες οργανώσεις διοργάνωσαν ένα party µεταµφιεσµένων (εν είδει εράνου για τη
χρηµατοδότηση µιας νεοσύστατης οργάνωσης που ιδρύθηκε από οµοφυλόφιλους
ακτιβιστές και προοδευτικούς ετεροφυλόφιλους θρησκευτικούς ηγέτες).
Παρόλο που οι διοργανωτές είχαν έρθει σε επικοινωνία µε τις αρχές, οι θαµώνες
έγιναν µάρτυρες αυτού που ο -περιορισµένης κυκλοφορίας οµόφυλος τύπος- περιέγραψε ως
“την πιο καταφανή εκδήλωση αστυνοµικής βίας των τελευταίων ετών”. Αστυνοµικά
οχήµατα και κλούβες περικύκλωσαν την περιοχή, ενώ αστυνοµικοί τραβούσαν προκλητικά
φωτογραφίες από όλους όσοι εισήλθαν στο χώρο ή έφυγαν από αυτόν. Παρόλο το πολεµικό
κλίµα, περίπου εξακόσια άτοµα συµµετείχαν στην εκδήλωση. Τις επόµενες ηµέρες
οµόφυλοι ακτιβιστές ξεκίνησαν µια ενηµερωτική εκστρατεία και επιδίωξαν να ανοίξει ένας
διάλογος στην κοινωνία του San Francisco. Επεδίωξαν, ακόµη, να προσεγγίσουν τις τοπικές
αρχές προκειµένου να βρεθεί λύση στο ζήτηµα. Δεν αντιµετώπισαν το ζήτηµα µε
αγωνιστικούς-κινηµατικούς όρους, πλην όµως εκκίνησαν µια διαδικασία ανάδειξης του
ζητήµατος.

Ένα περίπου χρόνο αργότερα, η αστυνοµία πραγµατοποιεί έφοδο στην καφετέρια
Compton, µια 24ωρη καφετέρια όπου σύχναζαν LGBTQ άτοµα. Σε αντίθεση µε την
προηγούµενη χρονιά, όπου τα πράγµατα είχαν κινηθεί θεσµικά και προσεγµένα, η
νυχτερινή αυτή έφοδος προκάλεσε µια µικρής κλίµακας εξέγερση στη γειτονιά Tenderloin.
Ένας συλληφθείς πέταξε µια κούπα στο πρόσωπο ενός προκλητικού αστυνοµικού και
ξαφνικά κούπες, φλυτζάνια, δίσκοι και µαχαιροπίρουνα πετάγονταν προς την αστυνοµία. Οι
ταραχές επεκτάθηκαν και έξω (όπου, µεταξύ άλλων, σπάστηκε ένα αστυνοµικό όχηµα). Την
επόµενη ηµέρα, οι συµµετέχοντες πραγµατοποίησαν κάλεσµα από στόµα σε στόµα σε άλλα
LGBTQ άτοµα και απέκλεισαν αυθόρµητα την είσοδο στην καφετέρια, ως ένδειξη
διαµαρτυρίας προς την απαγόρευση εισόδου σε LGBTQ άτοµα που είχε αποφασίσει ο
ιδιοκτήτης.
Η πλειοψηφία των ενεργών οµόφυλων οργανώσεων δεν αντιµετώπισε τα γεγονότα
του Compton ως άξια αναφοράς, καθώς ο συγκρουσιακός αυθορµητισµός που τα
χαρακτήριζε δεν ταυτιζόταν µε τη δική τους στρατηγική. Δεν υπήρξε, λοιπόν, ιδιαίτερη
δηµοσιότητα στο ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό πεδίο ούτε από τα κυρίαρχα ενηµερωτικά
µέσα, ενώ και στο εσωτερικό της LGBTQ κοινότητας η είδηση µεταφέρθηκε ως απλό
γεγονός χωρίς να αφήσει κάποια συλλογική παρακαταθήκη. Δεν υπήρξαν καταδικαστικά
της αστυνοµικής βίας ενηµερωτικά δελτία, καµία οργανωµέµη προσπάθεια αλλαγής της
προϊούσας αστυνοµικής καταστολής, κανένα ενδιαφέρον από πλευράς των ενεργών
οµόφυλων οργανώσεων για περαιτέρω ανάµειξη. Κάτι που ενδεχοµένως οφείλεται στο
γεγονός ότι η γειτονιά Tenderloin ήταν κακόφηµη περιοχή ιερόδουλων και ναρκοµανών.
Σηµειώνεται, άλλωστε, ότι στο San Francisco η απαξίωση των κινηµατικών πρακτικών
ήταν πάγια αντίληψη των ενεργών οµόφυλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν εκεί.
Ακόµα και µετά το Stonewall, µάλιστα, η επικρατούσα γνώµη της κοινότητας του San
Francisco συνοψιζόταν στο ότι τέτοιου είδους ξεσπάσµατα ήταν καταδικασµένα όσο δεν
προσέγγιζαν θεσµικά τις αρχές.
Σε αντίθεση µε το San Francisco, το οµόφυλο κίνηµα στο Los Angeles δεν είχε
ουσιαστικά καµία πρόσβαση σε θεσµικά κανάλια για να ζητήσει βοήθεια, ενώ συγχρόνως
είχε µια πολύ πιο εχθρική σχέση µε την αστυνοµία. Το 1969 µόνο το αστυνοµικό τµήµα του
Los Angeles είχε πραγµατοποιήσει περίπου 4000 συλλήψεις οµοφυλόφιλων. Όχι µόνο ήταν
ιδιαίτερα επιθετική η αστυνοµία, αλλά και ο κυρίαρχος τύπος σπάνια κάλυπτε τέτοια
θέµατα. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς του 1967, την ίδια στιγµή όπου ο ρεπουµπλικανός (και
µετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ) Ronald Reagan ορκιζόταν κυβερνήτης της California,
γίνεται αστυνοµική έφοδος σε δύο γειτονικά gay bar. Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι
χτυπιούνται βάναυσα, όµως δεν γίνονται συλλήψεις. Την ίδια εβδοµάδα αντίστοιχα
γεγονότα συµβαίνουν και σε τρία ακόµα gay bar. Πρόκειται περισσότερο περί εορτασµού
των ακροδεξιών θυλάκων της αστυνοµίας της εκλογής του συντηρητικού κυβερνήτη τους.
Μέσα σε αυτή τη συνθήκη η κοινότητα κινητοποιείται στη δράση. Ακτιβιστές
οργανώνουν συνεντεύξεις των τραυµατισµένων υπαλλήλων, η συντεχνία των ιδιοκτητών
bar χρηµατοδοτούν δικηγόρους, συγκεντρώσεις πραγµατοποιούνται έξω από το Black Cat
bar (ένα από εκείνα που δέχτηκαν έφοδο), ενώ µια διαδήλωση ενάντια στην αστυνοµική

βαρβαρότητα διοργανώνεται στις 11 Φεβρουαρίου. Εκατοντάδες διαδηλωτές παίρνουν
µέρος στην πορεία, µεταξύ των οποίων και µειονότητες Μεξικανών µεταναστών, µαύροι,
νεολαίοι, οι οποίοι σχηµατίζουν ένα κοινό µέτωπο ενάντια στην καταπίεση και καταστολή
που κοινά υφίστανται. Το κοινό µέτωπο απορρέει και από την εξέγερση του Watts10 που
συνέβη στο Los Angeles λίγους µήνες πριν, καθώς και µε τις ταραχές -γνωστές ως Sunset
Strip curfew riots11- της ίδιας χρονιάς.
Επιχειρώντας µια αποτίµηση των γεγονότων αυτών, διακρίνεται η συνεργασία
µεταξύ καταπιεσµένων κοµµατιών που υπερβαίνει το χρώµα και την ταξική θέση, καθώς
και το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τα γεγονότα του San Francisco, υλοποιείται η ανάγκη
της πληροφόρησης, της ενδοκοινοτικής και δηµοσιογραφικής κάλυψης. Μάλιστα, το
γεγονός δρα καταλυτικά στη δηµιουργία του The Advocate, της πρώτης ευρείας
κυκλοφορίας εφηµερίδας που επικεντρώνεται στο οµοφυλοφιλικό ζήτηµα. Στον αντίποδα,
από την άλλη, άµεσα θετικά αποτελέσµατα δεν φανερώνονται: η όποια προσπάθεια νοµικής
προστασίας ναυαγεί, οι συλληφθέντες ακτιβιστές καταδικάζονται για “άσεµνη διαγωγή”,
ενώ τα δύο gay bar αναγκάζονται να κλείσουν το επόµενο διάστηµα εξαιτίας της συνεχούς
αστυνοµικής επιτήρησης. Το αίσθηµα αναγκαιότητας της οργάνωσης αναδύεται ως πλέον
επιτακτικό στην ατζέντα οµόφυλων οργανώσεων και, πράγµατι, υπάρχει ως αντίληψη η
οργάνωση της αλληλεγγύης. Σε αντίστοιχη έφοδο στο Patch club ένα περίπου χρόνο
αργότερα, συγκεντρώθηκε ένα πλήθος αλληλέγγυων έξω από το αστυνοµικό τµήµα
απαιτώντας την απελευθέρωση των συλληφθέντων, ενώ µε αφορµή τη δολοφονία του
Howard Efland12 πραγµατοποιούνται πορείες σε αστυνοµικά τµήµατα. Συνολικά, όµως, η
αστυνοµική βαρβαρότητα συνεχίζεται αµείωτη και στους κύκλους της αστυνοµίας
επικρατεί έντονα η αίσθηση του ξεσπάσµατος χωρίς συνέπειες σε LGBTQ άτοµα.
Νέα Υόρκη
Το οµόφυλο κίνηµα της Νέας Υόρκης του 1969 είναι διαφορετικό από εκείνο του
San Francisco του 1965 ή του Los Angeles του 1967. Ανάµεσα στην έφοδο στο Black Cat
και την εξέγερση του Stonewall, η ακτιβιστική δραστηριότητα γίνεται πιο έντονη και
µαχητική. Συνολικά, άλλωστε, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 επιτελούνται πολιτικές και
κοινωνικές ζυµώσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ που έχουν ως αποτέλεσµα µαχητικές στιγµές
αγώνα, όπως µαζικές αντιπολεµικές διαδηλώσεις, εξεγέρσεις των κοινοτήτων των µαύρων
(στο Detroit και στο Newark το 1967 ή το 1968 µετά τη δολοφονία του Martin Luther
King), τα hippies φεστιβάλ. Στις αρχές του 1969 ιδρύονται στη Νέα Υόρκη ριζοσπαστικές
10

Με αφορµή τη ρατσιστική σύλληψη και κακοµεταχείριση ενός µαύρου, για περίπου µία
εβδοµάδα γίνονται συγκρούσεις της κοινότητας µε την αστυνοµία και την εθνοφρουρά. 34 άτοµα
έχασαν τη ζωή τους.
Πρόκειται για ένα κίνηµα ενάντια στο πιθανό νοµοσχέδιο περί απαγόρευσης κυκλοφορίας και
δηµόσιας συνάθροισης µετά τις 10 το βράδυ.
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Ο (οµοφυλόφιλος) Efland ξυλοκοπήθηκε µέχρι θανάτου από αστυνοµικούς στο parking του
Dover Hotel µπροστά σε µάρτυρες (9 Μαρτίου 1969). Οι υπεύθυνοι δεν βρέθηκαν ποτέ.

οργανώσεις που τοποθετούν πολιτικά τον εαυτό τους δίπλα στις διεκδικήσεις των µαύρων
ακτιβιστών και αλληλέγγυα µε τα αριστερά κινήµατα της Ευρώπης. Τα διάφορα ‘gay
liberation front’ αναπτύσσονται γρήγορα στη Νέα Υόρκη λόγω της έντονα πολιτικής
κουλτούρας της πόλης και της ιστορίας των οµόφυλων οργανώσεων που είχαν δράσει εκεί
στο παρελθόν.
Ενώ, λοιπόν, το κίνηµα στο San Francisco χαρακτηρίζεται από ένα µεθοδευµένα
µετριοπαθές προφίλ και το κίνηµα στο Los Angeles γνωρίζει δυσανάλογα σκληρή
καταστολή, στη Νέα Υόρκη το περιβάλλον εξαιτίας της µεγάλης αντιφατικότητας µεταξύ
των υποκειµένων που το αποτελούσαν παρουσιάζει µαχητικά αντανακλαστικά. Ενδεικτικά,
όταν το 1965 µε εντολή του δηµάρχου της πόλης πραγµατοποιείται βίαιη κατασταλτική
εκστρατεία σε διάφορα gay bar σε Times Square και Greenwich Village, οι οµόφυλοι
ακτιβιστές διεξάγουν καµπάνια τοπικής εµβέλειας και καταφέρνουν να σταµατήσουν τις
εφόδους, να αποφύγουν τις µαζικές συλλήψεις, καθώς και να αποτρέψουν την άρση άδειας
πώλησης οινοπνευµατοδών ποτών σε συγκεκριµένα καταστήµατα στα οποία σύχναζαν
οµοφυλόφιλοι.
Μέρος αυτού του εν εξελίξει ριζοσπαστικού προσανατολισµού αποτελεί η πρακτική
της δηµόσιας δράσης-διαµαρτυρίας. Την άνοιξη του 1965, οµόφυλες οργανώσεις της
Ανατολικής Ακτής οργανώνουν δηµόσιες διαµαρτυρίες µε πλακάτ. Γεννιέται η ιδέα µιας
τέτοιας δηµόσιας αντίστοιχης δράσης σε ένδειξη τίµησης της µνήµης συγκεκριµένων
γεγονότων. Προτείνεται, λοιπόν, η πρακτική της ετήσιας διαδήλωσης στις 4 Ιουλίου (ηµέρα
ανεξαρτησίας των ΗΠΑ), που θα καταλήγει στο Independence Hall (το κτίριο όπου
υπογράφηκε η συνθήκη ανεξαρτησίας) σε µια κίνηση υπενθύµισης ότι “υπάρχουν
Αµερικάνοι που ακόµα δεν έχουν τα βασικά δικαιώµατα στη ζωή και την ελευθερία”. Η
πρώτη τέτοιου είδους ετήσια δράση λαµβάνει χώρα τον Ιούλιο του 1965 µε 44
συµµετέχοντες που φορούν επίσηµα ρούχα και κρατούν πλακάτ µε προσεκτικά
διατυπωµένη συνθηµατολογία. Αυτή η ετήσια τίµηση πραγµατοποιείται µε αυτούς τους
όρους ακόµα τέσσερα χρόνια και, εν πολλοίς, δρα ως πρότερο µοντέλο για τη µετέπειτα
πρακτική του εορτασµού του Stonewall.
Η εξέγερση του Stonewall
Το Stonewall Inn ήταν ένα πολυσύχναστο και απεριποίητο µέρος. Σέρβιρε αλκοόλ
χωρίς άδεια, δεν είχε νερό, συχνά οι υπάλληλοι και οι θαµώνες έκαναν χρήση ναρκωτικών,
ενώ είχε δεσµούς µε το οργανωµένο έγκληµα. Η 27η Ιουνίου ήταν η πρώτη ζεστή νύχτα του
καλοκαιριού, το σχολείο είχε τελειώσει, χιλιάδες ανθρώπων είχαν βγει στη συγκερκιµένη
περιοχή που βρισκόταν στην καρδιά της οµοφυλοφιλικής δραστηριότητας της πόλης.
Πρόκειται για πυκνοκατοικηµένη περιοχή µε εµπορικά καταστήµατα. Σε αντίθεση µε τη
γειτονιά του Compton, για παράδειγµα, το περιβάλλον προσέλκυε τόσο
“περιθωριοποιηµένα” LGBTQ άτοµα όσο και “προνοµιούχα” άτοµα της κοινότητας. Το
διαφορετικό σε εκείνη τη νύχτα ήταν ότι, όταν η αστυνοµία πραγµατοποίησε την έφοδο,
συγκεντρώθηκε έξω πλήθος από θαµώνες άλλων µαγαζιών, περαστικών και κατοίκων.

Αυτό δεν συνηθιζόταν, ο κόσµος τις περισσότερες φορές απέφευγε να παραµένει
κοντά στις εφόδους. Αντιθέτως, αυτή τη φορά το πλήθος εκσφενδονίζει αντικείµενα στην
αστυνοµία και παγιδεύει τους αστυνοµικούς µέσα στο bar. Όταν καταφθάνουν ενισχύσεις οι
συγκρούσεις γενικεύονται και οι εξεγερµένοι εκµεταλλεύονται τους στενούς δρόµους για να
διακόψουν την κυκλοφορία και να επιτεθούν από διαφορετικές πλευρές. Περίπου χίλιοι
είναι οι συµµετέχοντες στις συγκρούσεις εκείνη τη νύχτα (οι συγκρούσεις σταµάτησαν κατά
τις 3:30) και αρκετές εκατοντάδες οι αστυνοµικοί. Τέσσερις αστυνοµικοί τραυµατίζονται
σοβαρά και δεκατρείς είναι οι συλλήψεις.
Οι εφηµερίδες της επόµενης ηµέρας, γενικά, αναφέρθηκαν στα γεγονότα µε
οµοφοβικό τρόπο και είτε τα παρουσίασαν διαστρεβλωµένα είτε µέσα σε ελάχιστες και
καθαρά ενηµερωτικές γραµµές. Ωστόσο, τα νέα διαδόθηκαν και πολλοί άνθρωποι έβγαιναν
στη γειτονιά για να δουν τα συντρίµια και το gay power graffiti στο bar. Οι οµόφυλες
οργανώσεις µοίραζαν flyers και έκαναν λόγο για αντίσταση στην αφόρητη οµοφοβική
καταπίεση. Οι συγκεντρωµένοι ξεπερνούσαν τους 2000 όταν η αστυνοµία κατέφθασε το
απόγευµα και οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν ξανά. Η είσοδος στο δρόµο του Stonewall είχε
εµποδιστεί µε οδοφράγµατα και φωναζόταν το σύνθηµα “Christopher Street belongs to the
queers!”. Ένα δηµοσίευµα εφηµερίδας λίγες ηµέρες αργότερα αναφερόταν στους
εξεγερµένους προσβλητικά ως fags και, παρόλη την έντονη αστυνοµική παρουσία στην
περιοχή, νέες διαδηλώσεις και συγκρούσεις εκδηλώθηκαν.
Οι ακτιβιστές θεωρούσαν τα γεγονότα άξια εορτασµού. Άλλωστε, ήδη πέντε χρόνια
αντίστοιχου εορτασµού υπήρχαν σαν προηγούµενο. Με τη διαφορά ότι, τώρα, δεν
εορταζόταν µια αφηρηµένη κατάσταση καταπίεσης σε µια ήδη φορτισµένη ηµέρα (4
Ιουλίου), αλλά ένα χειροπιαστό και ζωντανό γεγονός αντίστασης. Τα επόµενα χρόνια, οι
όποιες αναφορές στην εξέγερση του Stonewall µειώθηκαν και απλώς η ετήσια παρέλαση
µνηµονευόταν ως gay pride. Η παρέλαση σταδιακά αύξανε τη δηµοφιλία της και σε πολλές
πόλεις των ΗΠΑ (αλλά και της Ευρώπης, σε Λονδίνο, Βερολίνο και Παρίσι) σχηµατίζονταν
επιτροπές παρέλασης που προετοίµαζαν το γεγονός. Πολλά καλοκαιρινά ταξίδια
οργανώνονταν µε σκοπό τη συµµετοχή σε τέτοια παρέλαση.
Σε γενικές γραµµές, µετά το Stonewall υπάρχουν δύο εµφανώς διακριτές τάσεις που
αναπτύσσονται εντός του κινήµατος: αυτή της ριζοσπαστικής και εξωθεσµικής αντίληψης
και εκείνης πιο µετριοπαθούς που στοχεύει στη µείωση της καταστολής µέσω της
συνεργασίας µε τους κρατικούς θεσµούς και την ηγεσία της αστυνοµίας. 9 µήνες µετά το
Stonewall, την 8η Μαρτίου 1970, η αστυνοµία πραγµατοποιεί έφοδο στο Snake Pit, ένα bar
που λειτουργούσε χωρίς άδεια πώλησης οινοπνευµατόδων ποτών. Συνολικά
συνελλήφθησαν 167 άτοµα, θαµώνες και υπάλληλοι, σε µια ταχύτατη επιχείρηση της
αστυνοµίας. Την επόµενη ηµέρα ακτιβιστές οργάνωσαν ένα κάλεσµα και συγκέντρωση
διαµαρτυρίας στο αστυνοµικό τµήµα. Περίπου 500 άτοµα διαδήλωσαν φωνάζοντας
‘οµοφυλοφιλικής υπερηφάνειας’ συνθήµατα.
Ο ισχυρισµός ότι η απαρχή του κινήµατος υπήρξε το Stonewall έχει πλέον µεγάλη
απήχηση. Αναπαράγεται από ιστοριογραφικά βιβλία, πολιτικά άρθρα, ντοκιµαντέρ, στην
ίδια την πινακίδα έξω από το Stonewall Inn. Αυτή η αφήγηση αµφισβητείται στην πράξη

από προσπάθειες χειραφέτησης των οµοφυλόφιλων πριν το Stonewall, όπου αναγνωρίστηκε
ο πολιτικός χαρακτήρας των όποιων διεκδικήσεων. Ο ισχυρισµός ότι το Stonewall υπήρξε η
“σπίθα” του κινήµατος καλλιεργεί το µύθευµα της γραµµικής εξέλιξης που ολοένα
φουντώνει µια ‘φλόγα’. Το κίνηµα, όµως, δεν φούντωσε σαν τη φωτιά, και κανένα κίνηµα
δεν λειτουργεί έτσι. Αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε µέσω πολυάριθµων µεθοδευµένων ή µη
δράσεων και συνθηκών που δηµιούργησαν συλλογικότητες και µεµονωµένα άτοµα. Η
γραµµική αφήγηση δεν διακρίνει ανάµεσα στις διαδικασίες που δηµιούργησαν ταραχές και
εκείνες που αποδίδουν σηµασία σε αυτές. Αυτή η συγχώνευση αποκρύβει περίπλοκες
ταξικές, φυλετικές και έµφυλες δυναµικές στην εξέλιξη των κινηµάτων.
Οι περιθωριοποιηµένοι οµοφυλόφιλοι, τουτέστιν όσοι άνηκαν στα χαµηλά κοινωνικά
στρώµατα ή δεν ήταν λευκοί και συχνά ταύτιζαν τον οµοφυλοφιλικό τρόπο ζωής µε έναν
συνολικά παραβατικό τρόπο ζωής ‘της πιάτσας’, ήταν αυτοί που ήταν πιο πρόθυµοι να
αντιπαρατεθούν µε την αστυνοµία και ο ρόλος τους ήταν κοµβικός τόσο στα γεγονότα του
Compton όσο και του Stonewall. Αυτό που το Stonewall είχε, και το Compton δεν είχε,
ήταν ακτιβιστές όχι µόνο συνειδησιακά πρόθυµοι αλλά και υλικά ικανοί να
κεφαλαιοποιήσουν µια τέτοια εξέλιξη. Περίσσοτερο πολιτικά δικτυωµένοι, µορφωµένοι,
και εύποροι, ήταν πιο εύκολο για αυτούς να αξιοποιήσουν τα οικονοµικά µέσα για την
έκδοσης τύπου ευρείας κυκλοφορίας, την δικαστική οδό, την τηλεόραση κλπ. Οι λευκοί
οµοφυλόφιλοι της µεσαίας (τουλάχιστον) τάξης έστρεψαν την ατζέντα του οργανωµένου
κινήµατος στα ίσα δικαιώµατα και την ‘gay υπερηφάνεια’ ως πολιτικά διακυβεύµατα. Η
“µετριοπάθεια” ήταν στόχος της πρώτης παρέλασης της 4ης Ιουλίου (µε τα µη προκλητικά
συνθήµατα και ενδυµασία), ωστόσο, η µετριοπάθεια ήταν και ο στόχος των επόµενων, από
την άποψη ότι περισσότερο προωθούσαν την υπερηφάνεια από την οπτική του λευκού (και
δη του όχι οικονοµικά ασθενούς) οµοφυλόφιλου που επιδιώκει την ενσωµάτωση στην
καπιταλιστική λειτουργία.
Σηµειώνεται επίσης ότι το καλοκαίρι του 1967 το Ηνωµένο Βασίλειο
αποποινικοποιεί την οµοφυλοφιλία µεταξύ ατόµων άνω των 21 ετών. Η αποποινικοποίηση
αυτή, σε συνδυασµό µε την εξέγερση του Stonewall υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα τόσο σε
συµβολικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η µεν πρώτη ως ρύθµιση από-τα-πάνω, η δεύτερη
ως οικοιοποίηση από-τα-κάτω, αµφότερες συνέβαλλαν στην ανάδειξη του ζητήµατος.
Στον απόηχο της εξέγερσης
Ο τρόπος που αντιλαµβανόταν τον εαυτό της η κοινότητα των οµοφυλόφιλων
άλλαξε µετά το Stonewall. Αντίστοιχα και ο τρόπος µε τον οποίο τους αντιλαµβανόταν η
κοινωνία. Μερίδα των οργανωµένων ακτιβιστών ενθάρρυναν τους οµοφυλόφιλους να
δηλώσουν ανοιχτά την ταυτότητά τους και να συµµετέχουν ενεργά στον µετασχηµατισµό
της κοινωνίας, ενώ άλλοι πιο µετριοπαθείς έκαναν λόγο για πολιτική αναδιάρθρωση. Τις
δεκαετίες του 1970, 1980 και 1990 ο αριθµός των οµοφυλόφιλων κοινωνικών,
πολιτιστικών, επαγγελµατικών, θρησκευτικών και πολιτικών οργανώσεων αυξήθηκε
θεαµατικά. Σταδιακά υπήρξε αύξηση του αριθµού των εµπορικών επιχειρήσεων που ήταν
δηµοφιλείς στους οµοφυλόφιλους, καθώς και µια µεταστροφή του τρόπου απεύθυνσης των
κυρίαρχων media. Αυτή η συνθήκη αυξανόµενης αποδοχής, δηλαδή, κεφαλαιοποιήθηκε από

διάφορους πυλώνες του αστικού κράτους, όπως στοχευµένες διαφηµιστικές καµπάνιες ή
κόµµατα που πρόσθεσαν την ταυτότητα του gay σε εκείνες του οικογενειάρχη, του µαύρου,
του ατόµου µε ειδικές ανάγκες, του µετανάστη, του νεολαίου, του ηλικιωµένου, του γονιού
κλπ σε εκείνες που απευθύνονται στοχευµένα.
Τη δεκαετία του 1980 το µεγαλύτερο βάρος του κινήµατος έθεσε στο επίκεντρο την
καταπολέµηση του ιού HIV. Καθώς το AIDS εξαπλωνόταν και η οµοσπονδιακή κυβέρνηση
αποτύχαινε παταγωδώς στο να απαντήσει, οµοφυλόφιλοι στις ΗΠΑ σχηµάτιζαν τους δικούς
κοινωνικούς οργανισµούς στηρίζοντας και υπερασπίζοντας τους αρρώστους. Εν µέσω της
επιδηµίας, η πληροφόρηση και η υλική στήριξη αποτελούσε ένα πεδίο αγώνα, ως κάλυψη
του κενού της κρατικής αναλγησίας και αδιαφορίας. Το 1986 το ανώτατο δικαστήριο
επαναξέτασε την υπόθεση της ποινικοποίησης της οµοφυλοφιλίς και εν τέλει συνέχισε να
τη θεωρεί αποτρόπαια και παράνοµη. Παράλληλα, η πρώτη επίσηµη δήλωση του προέδρου
Reagan για το AIDS ήρθε το 1987, πάνω από έξι χρόνια µετά από την έναρξη της
επιδηµίας, ενώ την ίδια χρονιά o Οργανισµός Ελέγχου Φαρµάκων και Τροφίµων (FDA)
ξεκίνησε τις διαδικασίες χρηµατοδότησης έρευνας για εύρεση φαρµάκου. Ο αγώνας
εκφράστηκε µε διαδηλώσεις, παρεµβάσεις, και καταλήψεις σε κρατικά κτίρια και γραφεία
φαρµακευτικών εταιριών για την ανάδειξη αυτού του ζητήµατος.
Τις επόµενες δεκαετίες εν πολλοίς άλλαξε τόσο η νοµική όσο και η κοινωνική
αντιµετώπιση των σχέσεων µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου. Το 2003 στις περισσότερες
πολιτείες η οµοφυλοφιλία αποποινικοποιείται. Στον αντίποδα, ωστόσο, οι όποιες βελτιώσεις
στο νοµικό ή κοινωνικό επίπεδο που κερδήθηκαν µε αγώνες, πυροδότησαν τη συντηρητική
αντίδραση. Εµφανίζονται εκστρατείες συντηρητικών δηµοφιλών προσώπων που τάσσονταν
ενάντια στους µη-διαχωριστικές νοµοθεσίες (ενδεικτική η περίπτωση της τραγουδίστριας
Anita Bryant που διεξήγαγε µια καµπάνια στη Florida µε σκοπό την ακύρωση ενός
βελτιωτικού νοµοθετήµατος για την αντιµετώπιση LGBTQ ατόµων που είχε θεσπιστεί στην
κοµητεία Dade, ή ρεπουµπλικάνων γερουσιαστών που, για παράδειγµα, πρότειναν την
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος του δασκάλου σε οµοφυλόφιλους.13 Συνολικά, οι
διάφορες αντιδραστικές ενέργειες είχαν ως αποτέλεσµα την οπισθοχώρηση µέρους του
κινήµατος σε διεκδικήσεις περισσότερο σύµφυτες στα παραδοσιακά θεσµικά µέσα.
Για τη σηµασία των µερικών αγώνων
Για την αναγκαιότητα συνολικοποίησής τους
Στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα αρχίζει να καταδεικνύεται πως στην τροφική
αλυσίδα της καταπίεσης, το θύµα δύναται συγχρόνως να είναι και καταπιεστής των
λιγότερο προνοµιούχων από αυτό. Χαρακτηριστική η φράση της Flora Tristan «Ο πιο
καταπιεσµένος άνθρωπος δύναται να καταπιέσει µία ακόµη ύπαρξη, αυτή της γυναίκας του.
Η γυναίκα είναι ο προλετάριος του ίδιου του προλετάριου». Σε ένα γενικότερο πλαίσιο
πολιτικών ζυµώσεων, στα τέλη του 19ου αιώνα αναδεικνύεται η ανάγκη σύνδεσης των
επιµέρους γυναικείων διεκδικήσεων µε τους πιο «κεντρικούς» εργατικούς ταξικούς αγώνες.
13

Στο πέρας αυτής της ψήφισης που τελικά δεν πέρασε, ο βασικός αντίπαλος της πρότασης (και
ανοιχτά οµοφυλόφιλος) Harvey Milk δολοφονείται.

Κάθε µερικός αγώνας τοποθετεί στο κέντρο των ιεραρχιών, επιβολών και
εκµεταλλεύσεων, το υποκείµενο που διεξάγει κάθε φορά τον αγώνα, καθώς και τις
συνθήκες της καθηµερινής υποτίµησης και του υποβιβασµού του. Με αυτή την έννοια, κάθε
αγώνας που δεν συνδέεται µε ένα γενικότερο πρόταγµα, αποτελεί µια περιχαρακωµένη
µερικότητα που επινοεί µια κεντρική αφήγηση, αναπτύσσει µια θεωρητική βάση γύρω από
αυτή, καθώς και µια ορισµένη τακτική δράσης (θεσµικής ή εξω-θεσµικής). Με αυτόν τον
τρόπο, οι υπόλοιπες υπαρκτές µορφές καταπίεσης είτε δεν λαµβάνονται καθόλου υπόψιν
είτε αυτόµατα µετατρέπονται σε υποδεέστερες και δευτερεύουσες.
Τα συστήµατα εξουσίας εκδηλώνονται τόσο ως διακριτές δοµές (όπως η κυβέρνηση,
η αστυνοµία, η αστική δικαιοσύνη) όσο και ως λιγότερο εµφανείς µορφές (όπως η έµφυλη
επιβολή, η φυλετική διάκριση). Σε κάθε περίπτωση, όµως, τα επιµέρους συστήµατα
εξουσίας τέµνονται µεταξύ τους και αλληλοτροφοδοτούνται. Το κάθε ένα διαµορφώνει τη
δική του συνθήκη καταπίεσης, µέσα στην οποία ορθώνονται διάφοροι ρόλοι (καταπιεστήςκαταπιεζόµενος) και διάφοροι τρόποι (πώς ο ένας ρόλος θα επιβάλλεται στον άλλο). Η
βάση όλων των επιµέρους εξουσιαστικών συνθηκών είναι κοινή και πάντα σχετίζεται µε τη
λογική της ιεράρχισης, της διάκρισης, του αποκλεισµού και αντίστοιχα του προνοµίου, της
εκµετάλλευσης, της επιβολής µίας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας (ή ενός
συγκεκριµένου προσώπου) πάνω σε µια άλλη (ή αντίστοιχα πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο).
Για παράδειγµα, ο εθνικισµός υποβιβάζει όσους ανήκουν σε κάποιο άλλο έθνος, ο
ρατσισµός τους µετανάστες, η θρησκεία τους αλλόθρησκους, η πατριαρχία τις γυναίκες και
όσους δεν πειθαρχούν στα επιβαλλόµενα ετεροκανονικά πρότυπα, ο καπιταλισµός τους µη
κατέχοντες τα µέσα παραγωγής, τους ανέργους, τους φτωχούς. Συγχρόνως, κάθε επιµέρους
εξουσιαστική συνθήκη προβάλλεται στους κυρίαρχους πολιτικούς, οικονοµικούς και
κοινωνικούς θεσµούς, µε εγγυητή τήρησης των ροών εξουσίας τους το κράτος. Το κράτος,
ως οργανωµένη δοµή συγκρότησης και επιβολής της κυρίαρχης ιδεολογίας, είναι αυτό που
κατέχει το µονοπώλιο της λήψης των αποφάσεων (κυβερνήσεις, νόµοι, διατάγµατα) και της
άσκησης βίας (αστυνοµία, στρατός, δικαιοσύνη, φυλακές) όταν χρειάζεται να τις επιβάλλει.
Με άλλα λόγια, ο καπιταλισµός συνολικά δεν αποτελεί µοναχά ένα στενά οικονοµικό
µοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, αλλά ένα ευρύτερο πλέγµα σχέσεων, συµπεριφορών,
ιδεών, και δοµών εκµετάλλευσης, καταπίεσης και επιβολής, που ενσωµατώνει και
συνδιαλλέγεται µε όλα τα επιµέρους διακριτά συστήµατα εξουσίας. Και είναι δεδοµένο ότι
έχει κάθε συµφέρον να συντηρεί τεχνητούς διαχωρισµούς στους από τα κάτω της
κοινωνίας: φυλετικούς, έµφυλους, θρησκευτικούς, εθνικούς, οτιδήποτε κρατάει τις
πολιτικές και ταξικές αναφορές µακριά από το προσκήνιο που θα απειλούσαν την ύπαρξή
του. Οι διακρίσεις στη βάση των φύλων, η επιβεβληµένη και αδιαπραγµάτευτη
ετεροφυλοφιλία, ο κυρίαρχος σεξισµός και οι “αυτονόητοι” ρόλοι των φύλων, δεν είναι
παρά µια ακόµα έκφραση του πολιτισµού της ιδιοκτησίας, της εκµετάλλευσης, του κόσµου
των καθορισµένων lifestyle προτύπων.
Αναµφισβήτητα, λοιπόν, η κοινή βάση και ταυτόχρονα ο ισχυρότερος πόλος αυτής
της αλληλεπίδρασης είναι το κράτος και οι κυρίαρχοι θεσµοί που απορρέουν από αυτό: το

πεδίο της ανταγωνιστικής οικονοµίας, της ταξικής διαίρεσης και επιβολής, της εργασιακής
εκµετάλλευσης, του χρήµατος και των εµπορευµατικών σχέσεων, µαζί µε τις αντίστοιχες
πολιτικές και οικονοµικές συγκροτήσεις των υπερεθνικών θεσµών-µηχανισµών κυριαρχίας.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι οι καταπιέσεις που προκύπτουν από τις υπόλοιπες συνθήκες,
από διαφορετικά και λιγότερο εµφανή επιµέρους συστήµατα εξουσίας, πρέπει να
υποβιβάζονται ως υποδεέστερες ή δευτερεύουσες.
Οι καταπιέσεις δεν ιεραρχούνται. Οι ίδιοι οι καταπιεσµένοι / οι ίδιες οι
καταπιεσµένες είναι τα υποκείµενα που ορίζουν κάθε φορά τι αποτελεί προτεραιότητα και
ισχυρότερη βαναυσότητα εις βάρος τους στην καθηµερινή τους ζωή, µέσα στις υπάρχουσες
ιστορικές, κοινωνικές, φυλετικές, γεωγραφικές, πολιτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές,
έµφυλες συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Και, αφού δεν ιεραρχούνται οι καταπιέσεις,
αντίστοιχα δεν µπορούν να ιεραρχηθούν ως δευτερεύοντες ή υποδεέστεροι οι αγώνες. Κάθε
µερικός αγώνας ενάντια σε κάθε επιµέρους σύστηµα εξουσίας έχει την ιδιαίτερη σηµασία
του. Και αυτό γιατί συµβάλλει στη σφαιρικότερη κατάδειξη και κατανόηση των ροών
εξουσίας συνολικά. Αρκεί, ωστόσο, να επιδιώκει να αφουγκράζεται και να δρα ενάντια
στην καταστροφή των ροών αυτών.
Για αυτό εµείς δεν αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας ως αντιφασίστες,
αντιρατσιστές, φεµινίστριες, queer, εργάτες, νεολαίους κλπ, αλλά ως αναρχικούς και
αναρχικές: γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε προοπτική χειραφέτησης
(αντιφασιστικής, αντιρατσιστικής, µεταναστευτικής, φεµινιστικής, queer, εργατικής κλπ)
είναι η συνολική κοινωνική επανάσταση. Και, την ίδια στιγµή, απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συνολική κοινωνική επανάσταση είναι να συµβεί κάθε µία από τις επιµέρους
χειραφετήσεις αυτές.
Για αυτό, στη δική µας αντίληψη ένας αγώνας που έχει ως µοναδική αφετηρία τη
θέση ότι όλες και όλοι οι οµοφυλόφιλοι µοιράζονται µία κοινή εµπειρία που τους ενώνει,
είναι ανεπαρκής. Ένας αγώνας που εντάσσει την κοινή αυτή εµπειρία στην καταπίεση στο
πλαίσιο ενός πατριαρχικού συστήµατος, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση µα παραµένει
ελλιπής. Ένας αγώνας, όµως, που αναγνωρίζει τις πατριαρχικές ροές εξουσίας ως δοµικό
στοιχείο του καπιταλιστικού καθεστώτος και τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και,
συγχρόνως, κατευθύνεται προς την κατάργησή τους είναι και ο αγώνας που µπορεί όχι µόνο
να καταργήσει, αλλά και να δηµιουργήσει κάτι άλλο στη θέση τους. Οι αρνήσεις και οι
αντιστάσεις στην πατριαρχία αποτελούν εκ των πραγµάτων απαραίτητη συνθήκη για
οµοφυλοφιλική χειραφέτηση και σεξουαλική απελευθέρωση, όχι όµως και επαρκή εάν δεν
συνδεθεί µε το ευρύτερο όραµα για τον τρόπο διάρθρωσης των κοινωνικών σχέσεων. Η
απουσία του συνολικού πολιτικού κριτηρίου µπορεί να οδηγήσει πέρα από την
αναποτελεσµατικότητα στη διεκδίκηση της πραγµατικής χειραφέτησης, στη διασύνδεση µε
ρατσιστικά-φασιστικά καθεστώτα.
Υπάρχουν παραδείγµατα πολιτικοποιηµένων φεµινιστριών, γυναικών που
διεκδικούσαν τη συµµετοχή τους στα πολιτικά πράγµατα (συµπεριλαµβανοµένης και της
ψήφου), που στήριξαν τον Hitler την περίοδο της ανόδου του. Το βρετανικό φασιστικό
κόµµα, επίσης, είχε γυναικείο τµήµα στο οποίο επικεφαλής ήταν η σουφραζέτα Mary

Richardson. Τα παραπάνω παραδείγµατα έχουν πρόθεση να καταδείξουν την ύπαρξη
αντιφάσεων ή αδυναµιών ενός (οποιουδήποτε) µερικού αγώνα που δεν εντάσσει τις αιτίες
και τα αιτήµατα σε ένα συνολικό πλαίσιο. Κατ’ αναλογία, είναι επίσης γνωστό πως σε ένα
µεγάλο βαθµό, το φεµινιστικό κίνηµα εκφραζόµενο από λευκές αστές ή µεσοαστές γυναίκες
συνδέθηκε µε ρατσιστικές ιδέες εναντίον των µαύρων γυναικών, οι οποίες µάλιστα
περιθωριοποιούνταν µε κάθε τρόπο από τις γυναικείες οργανώσεις. Το αποτέλεσµα ήταν η
ανάπτυξη του µαύρου φεµινισµού, διακριτού από τον λευκό αστικό φεµινισµό που δεν
θεωρούσε τη µεγάλη µάζα των µαύρων γυναικών της εργατικής τάξης ως µέρος του αγώνα
του.
Η έλλειψη ανίχνευσης και όχι στη κλίµακα της τακτικής, αλλά στη συνολικότερη
κλίµακα της στρατηγικής, κυοφορεί την εκδήλωση οπορτουνιστικών τάσεων. Ελλείψει
ακριβώς µίας στέρεας πολιτικής βάσης, ο κάθε µερικός αγώνας µπορεί να ελίσσεται, να
προσαρµόζεται και να πλάθεται ανάλογα µε τις εκάστοτε συµφέρουσες συγκυρίες. Έτσι,
άλλοτε να συνδέεται µε φυλετικούς διαχωρισµούς, άλλοτε µε ταξικές ανισότητες και
άλλοτε να εξαντλείται σε χρονικά και αιτηµατικά οριοθετηµένες διεκδικήσεις. Οι αξιακές
εκπτώσεις είτε συµβαίνουν εν πλήρει συνειδήσει είτε ακούσια συµβάλλουν στη σταδιακή
ενσωµάτωση του όποιου µερικού αγνώνα στην πηγή που γεννά το πρόβληµα.
Διακύβευµα δεν πρέπει να είναι η ανέγερση των οµοφυλόφιλων σε θέσεις εξουσίας
που διαφορετικά είναι προσβάσιµες µόνο σε ετεροφυλόφιλα άτοµα, αλλά η κατάργηση της
σχέσης εξουσιαστή-εξουσιαζόµενου εν γένει. Σκοπός δεν είναι να αναδειχθεί από
καταπιεζόµενη-εκµεταλλευόµενη µορφή σε καταπιέστρια- εκµεταλλευτική, αλλά να δοθεί
ένα τέλος στην εκµετάλλευση και την καταπίεση συνολικά µέσω της εκ θεµελίων
αναδιάρθρωσης των κοινωνικών σχέσεων. Ο όποιος µερικός (οµοφυλοφιλικός, γυναικείος,
µεταναστευτικός, περιβαλλοντικός κ.ά) αγώνας δεν γίνεται να είναι αποκοµµένος από τον
ταξικό και, ταυτόχρονα, ο ταξικός αγώνας δεν γίνεται να είναι αποκοµµένος από τον όποιο
µερικό (οµοφυλοφιλικό, γυναικείο, µεταναστευτικό, περιβαλλοντικό). Σκοπός δεν είναι η
αντιστροφή των διπόλων ή ο καταµερισµός των διπόλων µε “καλύτερους, πιο ανθρώπινους
όρους”, αλλά η καταστροφή τους εκ βάθρων. Να δοθεί ένα τέλος στην εκµετάλλευση, είτε
αυτή είναι εκµετάλλευση εργαζόµενου από αφεντικό, είτε είναι εκµετάλλευση γυναίκας από
άνδρα ή άνδρα από γυναίκα. Ένα τέλος στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στην
προοπτική µιας αυτοοργανωµένης κοινωνίας, ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης,
συντροφικότητας, αµοιβαιότητας, αλληλοβοήθειας, κοινοκτηµοσύνης.

