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Π ριν από μόλις ένα μήνα, τον Ιούνιο του 2015, νομιμοποιήθηκε ο γάμος ομό-
φυλων ζευγαριών στις ΗΠΑ. Ο προοδευτικός πλανητάρχης που πυροβολεί 
τους υποτιθέμενους αδερφούς του μέσω της λευκής αστυνομίας δύο χρό-
νια τώρα, μας έδωσε τις ευχές του. Το ίδιο συνέβη και στη Μ. Βρετανία το 

Μάρτιο του 2014. Χμμμ… Κάτι δεν καταλαβαίνουμε. Πείτε μας καχύποπτες, αλλά, κά-
ποια λογικά σκεφτόμενη θα πει… Γιατί τώρα; Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει το 1970 
που το κίνημα ήταν στα πάνω του. Κι όμως. Η σχέση μεταξύ αυτών που έχουν την εξου-
σία και αυτών που δεν τη γουστάρουν είναι μια σύνθετη σχέση. Οι κοινωνικοί αγώνες 
και οι απαντήσεις των αφεντικών μπορεί να έχουν μεταξύ τους μεγάλη χρονική από-
σταση. Ή, μάλλον για να το πούμε σωστότερα, ποτέ οι απαντήσεις των αφεντικών δεν 
αντάμειψαν ένα ανταγωνιστικό κίνημα, γιατί οι δυο τους είναι φύσει εχθροί. Συνήθως 
το κράτος περιμένει, υπομονετικό σα το λιοντάρι που περιμένει για ώρες τη λεία του, 
περιμένει τη σωστή στιγμή για να κάνει με εμάς κάτι πιο έξυπνο. Η σωστή αυτή στιγμή 
ήρθε και είναι σήμερα που οι συσχετισμοί δεν είναι καθόλου επίφοβοι για το κράτος. 
Το κράτος αποφάσισε ότι καλό θα ήταν να ικανοποιήσει ένα σημείο κοινωνικής αντίθε-
σης, ένα πεδίο πολιτικής τριβής με ένα σημαντικό μέρος των πολιτών του (όπως και να 
το κάνουμε δεν είμαστε και λίγες). Ο ετεροχρονισμός μεταξύ ενός ριζοσπαστικού κινή-
ματος και της θέσπισης ενός βασικού δικαιώματος περιέχει πολλά ενδιαφέροντα γεγο-
νότα. Από αυτά μπορούμε να συνάγουμε εάν είμαστε (ή όχι) σοβαρός παράγοντας που 
το κράτος και η ρατσιστική κοινωνία που ζούμε πρέπει να λάβουν υπ’ όψη. 

Αλλά μη πάει ο νου σας αλλού. Θέλουμε να εξηγηθούμε εξ’ αρχής. Ο γάμος ζευγα-
ριών του ιδίου φύλου στις ομοφοβικές κοινωνίες που ζούμε είναι ένα προκλητικό, και 
όχι ένα συντηρητικό πολιτικό αίτημα. Είναι δίκαιο να ζητάμε τα ίδια προνόμια στη δια-
χείριση της σεξουαλικότητας στην κοινωνία που ζούμε. Είναι το ελάχιστο, όταν σε κοι-
τάνε στο δρόμο, όταν σε απολύουν, όταν χάνεις την οικογένειά σου, να επιδιώκεις την 
τυπική έστω ισότητα απέναντι στο κράτος και τις υπηρεσίες του. Και τέλος πάντων, ξέ-
ρουμε ότι όποιος καταδικάζει τον γάμο αυτό ως συντηρητικό αίτημα, μάλλον έχει κα-
βάτζες σε αυτή την κοινωνία. Και θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι αυτός έχει όλες τις 
επιλογές να το κάνει όπως γουστάρει: με παπά και με κουμπάρο ή «εναλλακτικά» πολι-
τικό ή στο σύνταγμα με τους αγανακτισμένους. Όταν εμείς απαγορεύεται να φιληθού-
με έξω από το σπίτι μας (πόσο μάλλον μπροστά στους αγανακτισμένους).

Αναλογιζόμενες λοιπόν αυτά, αλλά και με αφορμή την κατάθεση του ελληνικού νο-
μοσχεδίου-κόλαφο για το σύμφωνο συμβίωσης, θεωρήσαμε χρήσιμο και για εγχώρι-
ους σκοπούς να πούμε μια σύντομη ιστορία του κινήματος των γκέι ανδρών, λεσβι-
ών και των τρανς, με σκοπό να κατανοήσουμε πώς καταλήξαμε σήμερα εδώ που εί-
μαστε. Γιατί δηλαδή πήρε 40 ολόκληρα χρόνια για να έχουμε το ίδιο δικαίωμα με τις 
ετεροφυλόφιλες φίλες μας, τουλάχιστον σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ (για την ρατσιστική 
μας ελλάδα δεν έχουμε καμία αμφιβολία: σίγουρα θα στηρίξει το σύμφωνο- αυτό και 
την ιθαγένεια); Πώς έγινε και την εποχή της μεγάλης οπισθοχώρησης των κινημάτων, 
της ανόδου της δεξιάς, του γκρεμίσματος των εργατικών διεκδικήσεων ξαφνικά γινό-
μαστε «ισότιμες»; Θα επιχειρήσουμε παρακάτω μια σύντομη εξιστόρηση της εξέλιξης 
του κινήματος των ομοφυλόφιλων στις ΗΠΑ και μαζί της θα παρακολουθήσουμε την 
εισαγωγή, διεκδίκηση, και τελικά την αποδοχή, του αιτήματος του γάμου ομόφυλων 
ζευγαριών από το αμερικανικό κράτος.

Οι απαρχές του κινήματος και το «άλλο» κυνήγι μαγισσών
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες έπιαναν δου-
λειές εκτός σπιτιού, το κράτος των ΗΠΑ δημιούργησε τον «πανικό του σεξουαλικού 
εγκλήματος» προκειμένου να ενισχύσει τον άνδρα ως προστάτη και να απειλήσει την 
ανεξαρτησία των γυναικών. Κάθε είδους «σεξο-ψυχοπαθείς», ανάμεσά τους και οι ανε-
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ξέλεγκτοι ομοφυλόφιλοι, εμφανίστηκαν σε δημοσιεύματα εφημερίδων καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του ‘40 και του ’50 1. Το κράτος ξαναέχτιζε την πολιτική ενίσχυσης της οικογέ-
νειας και έτσι εφηύρε τους κατάλληλους εχθρούς. Τις δεκαετίες αυτές και μέχρι τις αρ-
χές του ’60, το γκέι, λεσβιακό και τρανς σεξ και η σεξουαλική έκφραση αυτών των υπο-
κειμένων ήταν απαγορευμένα δια νόμου και ροπάλου. Οι νόμος περί σοδομίας απα-
γόρευε το σεξ ανάμεσα σε ομόφυλα άτομα και το τιμωρούσε με μεγάλες ποινές φυλά-
κισης ή/και υποχρεωτική εργασία2. 

Η φιγούρα του «σεξο-ψυχοπαθή» που απειλεί την αμερικανική οικογένεια άνοιξε 
το δρόμο για το Lavender Scare (στα ελληνικά «ο Τρόμος του Λιλά»), την εκστρατεία 
της αμερικανικής κυβέρνησης κατά χιλιάδων ομοφυλόφιλων. Σε συνεργασία με την 
αστυνομία και το FBI, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου διώχτηκαν γκέι γυναίκες 
και άντρες, ως κομμουνιστές, ως πράκτορες και ως απειλή στις παραδοσιακές αξίες 
της αμερικανικής κοινωνίας. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν η «εποχή της καχυποψίας». Σύμ-
φωνα λοιπόν με εγκύκλιο του Προέδρου Αϊζενχάουερ το 1953 η «σεξουαλική ανωμα-
λία» ήταν λόγος απόλυσης, καθώς οι πολιτικοί υποστήριζαν ότι το να είσαι ομοφυλό-
φιλος σε καθιστά επικίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους γιατί εύκολα, λόγω έλλει-
ψης αυτοπεποίθησης και ηθικού ξεπεσμού, μπορείς να απειληθείς ή να παρασυρθείς 
από κομμουνιστές και να αποκαλύψεις κυβερνητικά μυστικά. Από τα τέλη του ‘40 επί 
του κομμουνιστοφάγου Μακάρθυ μέχρι και τα μέσα του ‘60 επί Τζόνσον, η εκστρατεία 
υποχρέωσε 12,600,000 άτομα να περάσουν από τους λεγόμενους «ελέγχους ασφαλεί-
ας λόγω νομιμοφροσύνης»3, ενώ συνέλαβε και απέλυσε δεκάδες χιλιάδες ομοφυλόφι-
λους από το δημόσιο τομέα (μόνο το ’50 απολύθηκαν 5000 άτομα) και οδήγησε στην 
αυτοκτονία άγνωστο ακόμη αριθμό. Σύντομα ακολούθησε και ο ιδιωτικός τομέας. 
Τα πρώτα λοιπόν διστακτικά βήματα του ομοφυλόφιλου κινήματος ήταν μια μικρή 
όαση μέσα στη βία και την απαγόρευση των μεταπολεμικών χρόνων. Και λέμε διστα-
κτικά γιατί η κοινότητα απάντησε μεν στις ανακρίσεις, συλλήψεις και απολύσεις με δι-
αμαρτυρίες σε πολλές πόλεις, αλλά το έκανε με γραβάτες και κουστούμια και σχεδόν 
με απολογητικό ύφος. Επεδίωκε την κοινωνική αποδοχή, να γίνουμε αντιληπτοί από 
την κοινωνία ως άξιοι σεβασμού και «κανονικοί». Διαδήλωνε ευγενικά και με τάξη. Γι’ 
αυτό και το μετέπειτα κίνημα της γκέι απελευθέρωσης θα τους κατηγορήσει για ρε-
φορμισμό και αφομοιωτική τάση. 

Οι πρώτες λοιπόν προσπάθειες διεκδίκησης βασικών δικαιωμάτων άρχισαν το 1951 
από την Mattachine Society και τις Κόρες της Βιλιτώς [Daughters of Bilitis], κατά τη 
διάρκεια του λεγόμενου «Τρόμου του Λιλά». Οι πρωτοποριακές αυτές για την επο-
χή τους οργανώσεις έδρασαν όμως υπό εντελώς αντίξοες και βίαιες συνθήκες σε μία 
κοινωνία όπου η ορατότητα δεν συζητείτο καν σαν στρατηγική του κινήματος καθώς 
η βία που θα επέφερε ήταν απαγορευτική. Η Mattachine Society4 ιδρύθηκε στο Λος 
Άντζελες με τις προσπάθειες και τη στράτευση του Χάρι Χέι [Harry Hay] και για τα πρώ-
τα χρόνια ήταν μυστική. Ο Χάρι, κομμουνιστής και αδερφή (και βουνό και θάλασσα, 
όπως έλεγε και ο πρωταγωνιστής του XENIA!), ίδρυσε με τις συν-αδέλφες το σύλλογο 
το 1951. Στο πρωτοσέλιδο του αντεργκράουντ περιοδικού της οργάνωσης, ONE, εμ-
φανίστηκε για πρώτη φορά και το θέμα του γκέι γάμου (συνοδευόμενο από ένα ερω-
τηματικό), χωρίς συνοδεία άρθρου στο εσωτερικό. 

Από την άλλη, το κυνήγι κατά των λεσβιών τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στους 
κόλπους της βιομηχανίας της διασκέδασης, έπαιξε επίσης καίριο ρόλο στη δημιουργία 
και διόγκωση της λεσβιακής υποκουλτούρας, η οποία συσπείρωσε πολλές γυναίκες σε 
στέκια και μπαρ. Οι Κόρες της Βιλιτώς5 συστάθηκαν το 1955 ως μικρή ομάδα λεσβιών 
και βρίσκονταν μυστικά για συντροφιά και κουβέντα στο Σαν Φρανσίσκο, ως πολιτι-
κή εναλλακτική στην υποκουλτούρα των μπαρ. Σιγά σιγά ομάδες δημιουργήθηκαν και 
στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Λ. Άντζελες. Η ομάδα αυτή είναι η εμπνεύστρια του 
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γνωστού λεσβιακού περιοδικού Ladder που άρχισε να εκδίδεται το 1956. Στην πολιτι-
κή της ατζέντα ήταν η «εκπαίδευση των λεσβιών για να κατανοήσουν την κοινωνική 
τους θέση, η εκπαίδευση του κοινού, η συμμετοχή σε έρευνες ψυχολόγων…»6, θέματα 
που φώτιζαν πώς η λεσβιακή κοινότητα είχε προβληματοποιήσει την ομοφυλοφιλία 
της. Στα επόμενα χρόνια οργάνωσαν μαζί με τους άντρες του Mattachine Society δια-
δηλώσεις και δικαστικούς αγώνες κατά της δίωξης μελών της κοινότητας από το καθε-
στώς Μακάρθυ. Ο γάμος ποτέ δεν εμφανίστηκε σαν αίτημα- ούτε κατά διάνοια δηλα-
δή. Η καταστολή και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν άφηναν κανένα περιθώριο για φα-
ντασιώσεις τέτοιου είδους.

Πώς πήραμε τα πάνω μας ή το κίνημα της απελευθέρωσης των γκέι 
(1969-1974)
Την πρώτη φάση του κινήματος ακολούθησε το κίνημα της απελευθέρωσης των γκέι. 
Αυτή η εξέλιξη δε συνέβη τυχαία. Οι νέες λεσβίες, τα γκέι αγόρια και οι τρανς επηρεά-
στηκαν πολύ από τους αγώνες των μαύρων, των γυναικών και το αντιπολεμικό κίνημα. 
Η δεύτερη αυτή φάση εξέλιξε τα περιεχόμενα της, ανέβασε την ένταση και την αντα-
γωνιστικότητα της. Η εκρηκτική δε ατμόσφαιρα της εποχής έκανε τη συλλογική συνεί-
δηση των νέων ομοφυλόφιλων έτοιμη για πιο πολεμικές από πριν απόψεις:

 «Το Σαν Φραντσίσκο είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για ομοφυλόφιλους. 
Έχουμε έρθει εδώ από κάθε γωνιά της χώρας, και όπως οι πρόσφυγες, ήρθαμε όχι 
γιατί εδώ είναι καλά, αλλά γιατί εκεί που ήμασταν ήταν πολύ άσχημα. […] Έχουμε 
φτιάξει ένα γκέτο λόγω αυτοπροστασίας. Γκέτο, και όχι ελεύθερο πεδίο, γιατί ακό-
μη τους ανήκει. […] Τον τελευταίο χρόνο [στμ.1969] έχει υπάρξει μια αφύπνιση στις 
απελευθερωτικές ιδέες και δυνάμεις των γκέι. Το πώς έγινε δε το γνωρίζουμε- μάλλον 
εμπνευστήκαμε από τους μαύρους και το δικό τους κίνημα απελευθέρωσης […]7».

Είδαμε και παραπάνω πώς η απαγορευμένη ζωή που ζούσαν οι ομοφυλόφιλοι/ες και 
οι τρανς στις ΗΠΑ έβρισκε διέξοδο, εκτός του ιδιωτικού, μόνο στα μπαρ και κάποια 
συνοικιακά φαγάδικα, και συνήθως σε γειτονιές όπου το κράτος στοίβαζε το «περι-
θώριο». Οι πρώτες μικρές εξεγέρσεις γίνονταν σε τέτοιες γειτονιές, είναι σχεδόν άγνω-
στες στην κυρίαρχη ιστοριογραφία του κινήματος και αποτέλεσαν τα προεόρτια της 
εξέγερσης του Stonewall Inn. Το 1959, στο Cooper’s Donuts στο Λ.Άντζελες δεκάδες 
τρανς, γκέι άνδρες και ντραγκ κουίνς συγκρούστηκαν με τους μπάτσους μετά από 3 
συλλήψεις που έκαναν στο στέκι τους για πορνεία 8. Το 1965 τρανς και παρενδυτικοί 
διαμαρτυρήθηκαν στο Dewey’s Coffee Shop της Φιλαδέλφιας γιατί το μαγαζί αρνού-
νταν να τους σερβίρει, καταλήγοντας σε συλλήψεις και διήμερη διαμαρτυρία με την 
στήριξη της μαύρης ομοφυλόφιλης κοινότητας. Tο 1966, ξέσπασε η εξέγερση στην 
καφετέρια Compton στο Σαν Φρανσίσκο, μία από τις ελάχιστες καφετέριες όπου μπο-
ρούσαν να αράξουν τρανς γυναίκες και παρενδυτικοί. Η εξέγερση ήταν αντίδραση 
στους συνεχείς ελέγχους και κακοποιήσεις από τους μπάτσους και κράτησε δύο μέ-
ρες. Διάφορες λοιπόν κοινωνικές φιγούρες του «περιθωρίου», και (όχι τυχαία) κυρίως 
οι τρανς και παρενδυτικοί λόγω της υπέρμετρης βίας που αντιμετώπιζαν καθημερινά, 
αρνήθηκαν να κάθονται να τρώνε την αστυνομία στη μάπα αδιαμαρτύρητα. Το κλίμα 

New York Times, 1950. «Οι ομοφυλόφιλοι 
που έχουν παρεισφρήσει στην Κυβέρνηση τα 
τελευταία χρόνια είναι μάλλον πιο επικίνδυνοι 
από τους κομμουνιστές», λέει ο Εκπρόσωπος των 
Ρεπουμπλικανών. Διαβάσαμε και άλλα τραγελαφικά 
άρθρα, με αποκορύφωμα αυτό της Chicago Daily 
Tribune στις 30/3/1950 που περιέγραφε πώς 40-
50 λεσβίες δημόσιοι υπάλληλοι που έπαιρναν μέρος 
σε όργια, κινηματογραφήθηκαν από κομμουνιστές 
οι οποίοι στη συνέχεια τις απείλησαν για να τους 
δώσουν μυστικά έγγραφα (η προπαγάνδα στα 
καλύτερά της). 

Μαϊάμι, 1950, «Οι ανώμαλοι εξαφανίστηκαν, δηλώνει ο 
Έβανς». Μια από τις μεγαλύτερες σκούπες της εποχής των 
νόμων περί σοδομίας. Ο Δήμαρχος Έβανς καθησυχάζει: 
«Έχουν εξαφανιστεί. [από τα μπαρ που συχνάζουν 
ομοφυλόφιλοι]. Αυτό δεν είναι μόνο για μερικές μέρες, αλλά 
αποτελεί μια μακροχρόνια πρόταση».

1953. Το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού του Mattachine Society, ΟΝΕ. 
Το ΟΝΕ στελνόταν μυστικά μέσω ταχυδρομείου σε 1600 άνδρες σε όλες 
τις ΗΠΑ- μέχρι να το ανακαλύψει το αμερικανικό κράτος. 

Διαδήλωση εργαζόμενων κατά του Lavender Scare έξω από το Λευκό Οίκο το 1965. Τα πλακάτ 
γράφουν: «Οι ομοφυλόφιλοι πολίτες θέλουν το δικαίωμά τους να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην 
κοινωνία» και «Οι ομοφυλόφιλοι θέλουν ισότητα απέναντι στο νόμο». Από το 1965  μέχρι το1969 
οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν στη Φιλαδέλφια και την Ουάσινγκτον.

ήταν γόνιμο για τα περιβόητα γεγονότα του Stonewall.
Τα μπαρ που άραζε η κοινότητα δεν ήταν πάντα και τα φιλικότερα μέρη. Το Stone-

wall Inn, όπως και άλλα γνωστά γκέι μπαρ της Νέας Υόρκης, ελεγχόταν από τις μαφί-
ες της εποχής. Ο μαφιόζος «Fat Tony» (Tony Lauria) ήταν ιδιοκτήτης του και πλήρω-
νε μηνιαίως στους μπάτσους λεφτά για να το κρατά ανοιχτό παρόλα τα ανώμαλα που 
συνέβαιναν εκεί μέσα. Το 1969, η αστυνομία μπήκε στο μπαρ με πολιτικά και άρχισε 
να συλλαμβάνει, ως συνήθως, τους πιο αποκλίνοντες θαμώνες: μαύρους, τρανς άτο-
μα, παρενδυτικούς, αρρενωπές λεσβίες και άστεγους νεολαίους. Αυτές όμως δεν έκα-
τσαν με σταυρωμένα χέρια όπως άλλες βραδιές. Άρχισαν να πετάνε κέρματα στους 
μπάτσους (σχόλιο που πήγαινε στον ιδιοκτήτη), ενώ εκατοντάδες έτρεξαν για συμπα-
ράσταση από άλλα μέρη της πόλης με τους διαδηλωτές να είναι τελικά γύρω στους 
3000. Η βραδιά τελικά εξελίχθηκε σε ένα πενθήμερο συγκρούσεων με την αστυνομία 
και διαμαρτυριών έξω από το μπαρ, με δεκατρείς συλλήψεις, τραυματίες και το μπαρ 
να καίγεται με μπάτσους παγιδευμένους μέσα. Από τότε και κάθε Ιούνη διοργανώνε-
ται σε δεκάδες πόλεις ανά τον κόσμο και με όλο και διαφορετικά περιεχόμενα, η δια-
δήλωση υπερηφάνειας (pride), σε μνήμη αυτής της εξέγερσης.

Μετά τις συγκρούσεις του Stonewall η κοινότητα άφησε πίσω της την ενοχή για τον 
αλλόκοτό σεξουαλικό προσανατολισμό. Το άγχος για ενσωμάτωση στον κόσμο της 
ετεροφυλοφιλίας έκανε φτερά. Άρχισε να μιλάει για τον κοινωνικό ρατσισμό και την 
κατάργησή του, τις ερωτικές σχέσεις ως ισότιμες δομές οικειότητας, έκαναν κριτική 
στη μονογαμία και την πυρηνική οικογένεια, τον ανδρικό σοβινισμό. Ένα μήνα μετά 
την εξέγερση συστάθηκε το Μέτωπο Απελευθέρωσης των Γκέι [Gay Liberation Front -
GLF], μια οργάνωση ανδρών και γυναικών που έλεγε ότι «ξέρουμε ότι είμαστε ριζοσπα-
στικοί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα είναι η άμεση αιτία της καταπίεσής μας- και 
το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε μερίδιο από την πίτα. Γιατί η πίτα είναι όλη σάπια» 9. Οι νέες 
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πολιτικές ομάδες που ανήκαν στο GLF και στήθηκαν σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, 
ήθελαν να αλλάξουν ριζικά τις κοινωνικές νόρμες, ζητούσαν πλήρη και ίσα δικαιώμα-
τα και ελευθερίες και αμφισβητούσαν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων λέγοντας ότι 
η περίοδος που διένυαν, επί Νίξον, ήταν φασιστική.

Τα πρώτα βήματα στράτευσης ενάντια στο σύστημα της ετεροφυλοφιλίας έγιναν με 
ζέση: «Η αποκλειστική ετεροφυλοφιλία είναι αρρωστημένη. Αντικατοπτρίζει έναν φόβο για 
το ίδιο φύλο, είναι αντι-ομοφυλοφιλική και γεμάτη αγανάκτηση. Το ετεροφυλόφιλο σεξ εί-
ναι επίσης αρρωστημένο. Ρωτήστε το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα για το πώς είναι οι 
στρέιτ άντρες στο κρεβάτι. Το σεξ για τον άντρα σωβινιστή είναι επιθετικότητα. Το σεξ είναι 
υποχρέωση για την παραδοσιακή γυναίκα. Για εμάς, το να γίνουμε ετεροφυλόφιλοι, με την 
έννοια που είναι οι στρέιτ αδερφοί και αδερφές μας, δεν είναι θεραπεία, αλλά αρρώστια.»

Οι συλλογικές ασκήσεις ορατότητας ήταν καθημερινές. Η μίμηση του ετεροφυλόφι-
λου τρόπου ζωής και των αξιών του, δηλαδή το να σκέφτεται κανείς ως ετεροφυλόφιλος, 
έλεγαν ότι είναι  καταπίεση, απλά εσωτερικευμένη. Αυτή ήταν και μια από τις νέες ριζο-
σπαστικές απόψεις του κινήματος και διαμόρφωσε και την άποψη το GLF για το γάμο: 

«Ο παραδοσιακός γάμος είναι ένας σάπιος και καταπιεστικός θεσμός. […] Οι γκέι 
πρέπει να σταματήσουν να μετράνε τον αυτοσεβασμό τους με βάση το πόσο καλά 
μιμούνται τους στρέιτ γάμους. Οι γκέι γάμοι θα έχουν τα ίδια προβλήματα με τους 
στρέιτ γάμους, αλλά θα είναι παρωδία. Γιατί η συνήθης νομιμοποίηση και οι πιέσεις 
που συντηρούν έναν στρέιτ γάμο δεν θα υπάρχουν, πχ. τα παιδιά, τι λένε οι άλλοι γο-
νείς, τι λένε οι γείτονες. Το να αποδεχτούμε ότι η ευτυχία έρχεται με μια ωραία σύζυ-
γο και ένα σπιτάκι είναι σαν να αποφεύγουμε τα πραγματικά προβλήματα και είναι 
μια έκφραση μίσους προς τον εαυτό μας 10».

Έλεγαν επίσης ότι η οικογένεια είναι κοιτίδα καταπίεσης και ο πυρήνας του καπιταλι-
στικού συστήματος οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. Για αυτό το τελευταίο συ-
γκεκριμένα έλεγαν ότι ο καπιταλισμός «χρειάζεται» την καταπίεση των γκέι: για να εν-
δυναμώσει την πυρηνική οικογένεια και να συμμορφώσει τους πολίτες του 11.

Το GLF ήταν συνέχεια στο δρόμο. Διαδηλώσεις, βραδιές παρενδυσίας, ομάδες συ-
ζήτησης, νυχτερινές εξορμήσεις γκραφίτι στην πόλη, θέατρο δρόμου, εργαστήρια. 
Στέκια γειτονιάς δημιουργήθηκαν στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφια, το Σαν Φρανσίσκο, 
το Λος Άτζελες και δεκάδες άλλες μεγάλες πόλεις, από απελευθερωτικές ομάδες όπως 
οι Queens, οι Radicalesbians και οι Street Transvestites Action Revolutionaries (STAR). 
Παράλληλα, το κίνημα επεκτάθηκε και μέσα σε δεκάδες πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπου 
δημιουργήθηκαν τοπικές ομάδες.

Το λεσβιακό κίνημα αναπτύχθηκε με μια καθυστέρηση σε σχέση με το αντρικό γκέι 
κίνημα, από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του  ’8012. 
Κάποιες μάλιστα λεσβίες του GLF έκαναν κριτική στην επικράτηση των ανδρών και τη 
διατήρηση των ρόλων και έφτιαξαν νέες ομάδες, όπως οι Revolutionary Lesbians, οι 
Gutter Dyke Collective, οι Combahee River Collective, κάποιες από αυτές με σεπαρα-
τίστικη ατζέντα. Οι λεσβίες με τη σειρά τους ήταν πολύ καχύποπτες με το ζήτημα του 
γάμου γιατί από φεμινιστική σκοπιά θεωρούσαν ότι ο θεσμός υπάρχει καθαρά προς 
όφελος των ανδρών και του καταμερισμού της εργασίας13. Έδιναν έμφαση στην κα-
τάργηση της υπεροχής των ετεροφυλόφιλων ανδρών, γιατί έβλεπαν την υποτίμηση 
των γυναικών σα «χαλί» που στήριζε την ομοφοβία και την τρανσφοβία.

Η αλήθεια είναι ότι στο ριζοσπαστικό κίνημα των 70’s δεν εμφανίστηκε το αίτημα 
του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Τουλάχιστον όχι ορ-
γανωμένα. Σποραδικές αιτήσεις από ζευγάρια για «άδεια γάμου» ή συμβολικές δημό-
σιες τελετές γάμου έγιναν από πέντε-έξι ζευγάρια στην Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη και 

την Ουάσινγκτον. Όμως καμία τέτοια ατομική προσπάθεια δεν ήταν πετυχημένη. Και 
στις δύο περιπτώσεις, το 1970, όταν τα ζευγάρια προσέφυγαν στη δικαιοσύνη υποστη-
ρίζοντας ότι ο νόμος δεν είναι ξεκάθαρος, τα δικαστήρια μας διευκρίνισαν ότι είμαστε 
ανόητοι γιατί «ο γάμος δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο» και ότι «είναι τόσο άνω ποταμών 
να ισχυρίζεται ένας άνδρας ότι έχει δικαίωμα να παντρευτεί άλλον άνδρα όσο να πει ότι έχει 
δικαίωμα να μείνει έγκυος»14 (και σας τα έλεγαν οι φεμινίστριες ρε παιδιά, αλλά δεν ακού-
γατε και ήσασταν μπερδεμένοι: η αναπαραγωγή και το σεξ είναι διαφορετικό πράγμα. 
Χελόου!). Τα δύο ζευγάρια έχασαν τις δουλειές τους. Το θέμα λοιπόν έληγε προς στιγμήν 
ασυζητητί. Και το μετέπειτα πολεμικό κλίμα του ‘80 με τους χιλιάδες κρατικά οργανωμέ-
νους θανάτους από τον HIV δεν άφησε κανένα περιθώριο οργάνωσης σε ριζοσπαστική 
κατεύθυνση, πόσο μάλλον να διεκδικηθεί προκλητικά ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών.

Στροφή στον ακτιβισμό
Το απελευθερωτικό κίνημα είχε μικρή διάρκεια ζωής. Από τα τέλη του ’70 και μετά 
κέρδισε έδαφος το κίνημα για την κατάκτηση νομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. 
Πρώιμες ενδείξεις για τη ροπή του κινήματος προς τον ακτιβισμό και μια πολιτική αι-
τημάτων παρουσιάστηκαν όταν μέλη του ριζοσπαστικού GLF διαφώνησαν με την επι-
θετική στρατηγική του και έφτιαξαν το Gay Activists Alliance (GAA). Στη στροφή αυτή 
το κίνημα συνομιλούσε με το κράτος και προωθούσε την αντίληψη ότι ως γκέι είμαστε 
μειοψηφία που πρέπει το κράτος να μας αντιμετωπίζει ισότιμα. Όμως επειδή τα κινή-
ματα, όπως λέει και η λέξη, είναι σε κίνηση, είναι σε διαρκή διάλογο με τους εχθρούς 
τους από τη μία και τους φίλους τους από την άλλη, η στροφή αυτή είχε και συγκεκρι-
μένα αποτελέσματα. 

Η GAA ήταν ένα νέο μείγμα κινήματος-ακτιβισμού. Είχε θεσμικούς στόχους, όπως 
την πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση με σκοπό την κατάργηση των νόμων περί 
σοδομίας και την άρση των διακρίσεων στη στέγαση και τη δουλειά. Ακολουθούσε 
την τακτική της προβολής από τα ΜΜΕ με συμβολικές δράσεις, αλλά και την εμπλο-
κή σε δικαστικούς αγώνες. Οι ΜΚΟ που προσέφεραν νομική υποστήριξη, όπως η Na-
tional Center for Lesbian Rights, άρχισαν να κάνουν σιγά σιγά την εμφάνισή τους. Η 
μεταγενέστερη οργάνωση National Gay and Lesbian Task Force, η οποία σήμερα είναι 
από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ επί των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων, επίσης κινούνταν στο ακτιβιστι-
κό μήκος κύματος, συνομιλώντας ωστόσο στενότερα με το αμερικανικό κράτος. Πριν 
αναλάβει μέρος της μάχης για τον HIV, κατάφερε μία από τις πιο σημαντικές νίκες για 
το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων και αυτή αφορούσε την αφαίρεση της ομοφυ-
λοφιλίας από τη λίστα των ψυχιατρικών ασθενειών15 (DSM) το 1973, μετά από έγκριση 
της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης. Το αίτημα για γάμο δεν τέθηκε από τις συγκε-
κριμένες οργανώσεις γιατί μετά από τα πρώτα δικαστικά στραπάτσα που περιγράψα-
με παραπάνω, το θεωρούσαν «πολιτικά αδιανόητο». Με αυτά λοιπόν τα φόντα το γκέι 
κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων υποδέχτηκε το κρατικό θανατικό που του επεφύ-
λασσε η δεκαετία του ’80.

Σιωπή = Θάνατος
Το πρώτο μισό του ’80, το αμερικανικό κράτος στόχευσε στη κοινότητα των ομοφυλό-
φιλων με μια εξόφθαλμη εκστρατεία θανάτου από τον HIV ή, «γκέι-καρκίνου» ή «com-
munity-acquired immune dysfunction» (δηλαδή ανοσοποιητικής δυσλειτουργίας που 
αποκτήθηκε από την κοινότητα. Η έμφαση δική μας). Το κράτος, ορίζοντας την ασθέ-
νεια, μίλησε στους πολίτες του. Και τους είπε ότι η γκέι κοινότητα, δηλαδή οι συνανα-
στροφές της, οι σεξουαλικές πρακτικές της, έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο. Γι’ αυτό 

Η εξέγερση του Stonewall, 1969, Νέα Υόρκη.
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καλύτερα να μη μπλέξει κανείς μαζί τους, με τις ομάδες τους, με τις πορείες τους και 
τα στέκια και τα μπαρ τους. Το κράτος μιλούσε πολύ, αλλά με έναν φαινομενικά αντι-
φατικό τρόπο. Από τη μία, κατασκεύασε το στερεότυπο «γκέι ίσον AIDS» γιατί η εξίσω-
ση αυτή κατάφερνε ένα γερό χτύπημα στο κίνημα. Από την άλλη, το κράτος σιωπούσε 
και «αδρανούσε». Για την ακρίβεια, ο Ρήγκαν χρειάστηκε τέσσερα χρόνια από τα πρώ-
τα κρούσματα του 1981 για να αναφέρει την ασθένεια δημόσια, υποσχόμενος ότι είναι 
«πρώτη προτεραιότητα»για την κυβέρνηση. Όπως είπε η Sue Hyde του National Gay 
and Lesbian Task Force (NGLTF) «μέσα σε αυτή τη σιωπή μεγάλωσε ένα ολόκληρο πολι-
τικό κίνημα. Το ακτιβιστικό κίνημα κατά του AIDS φώναζε για δράση με το σύνθημα ‘σιω-
πή ίσον θάνατος’»16. Η στρατηγική της NGLTF ήταν να πιέσει την κυβέρνηση με μεθό-
δους έξω από και μέσα στο Κογκρέσο και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Λογική συ-
νέχειά της ήταν η οργάνωση National Organizations Responding to AIDS (NORA) του 
1983, η οποία πια δεν είχε ούτε στοιχείο ακτιβισμού, αλλά ήταν στην ουσία ημι-κρατι-
κή. Δηλαδή συμμετείχαν και δημόσιοι φορείς υγείας, σύλλογοι νοσοκόμων, η Αμερι-
κανική Ένωση Ψυχιάτρων17, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το AIDS ήταν επιδημία και επεί-
γουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο για την γκέι κοινότητα. Το κράτος 
παράλληλα κοίταζε να εκμεταλλευτεί την περίσταση με διάφορους τρόπους. Δεν ξό-
δευε λεφτά για τη φάση και άφηνε την «αυτο-οργάνωση» να δουλέψει μόνη της. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα, ο Διευθυντής του NGLTF, Bruce Voeller, βιολόγος, ο οποί-
ος διεξήγαγε την πρώτη έρευνα που αποδείκνυε ότι τα προφυλακτικά προλαμβάνουν 
τον HIV. Η επιστημονική κοινότητα και ακτιβιστές μέσα σε εμβρυακές μορφές ΜΚΟ 
δούλεψαν με χαμηλό κόστος για το κράτος. Πέρα βέβαια από την «αυτο-οργάνωση» 
υπήρχε και ο μακιαβελισμός. Ε, και η κυβέρνηση δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την κα-
τάσταση απαγορεύοντας την είσοδο στη χώρα σε οροθετικά άτομα18 και συχνά συλ-
λαμβάνοντας μέσα στα σπίτια τους ζευγάρια, γιατί το γκέι σεξ ήταν και πάλι κοινωνι-
κά ποινικοποιημένο 19.

Κάπως έτσι, από τις αρχές του ’80 και μετά, το κίνημα στράφηκε σε διαρκή συνομιλία 
με το κράτος γιατί πολύ απλά θρηνούσε τα μέλη του ένα-προς-ένα. Το αίτημα για περισ-
σότερη χρηματοδότηση για έρευνα και θεραπεία του ιού ήταν κεντρικό, αν και το αί-
τημα έμεινε ουσιαστικά αναπάντητο πριν το κοντέρ του θανάτου χτυπήσει τους 40,000 
νεκρούς20. Τα αιτήματα για «αξιόπιστη επιστήμη» και ενάντια στα φάρμακα placebo 
στις πρώτες δοκιμές του AZT21 δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά κά-
ποιοι από τους ταραξίες έπρεπε να πεθάνουν. Ακαδημαϊκοί ισχυρίστηκαν ότι το κίνημα 
κατά του AIDS ήταν «το πρώτο κοινωνικό κίνημα στις ΗΠΑ που κατάφερε μια μεγάλης κλί-
μακας αλλαγή των μελών του από  «θύματα» της ασθένειας σε ακτιβιστές-ειδικούς»22. Θα 
μας επιτρέψετε να έχουμε τις αμφιβολίες μας για το πόσο χρήσιμο ήταν κάτι τέτοιο.

Όταν τα πράγματα έσφιξαν πια πολύ και ο θυμός ήταν ανεξέλεγκτος, περί το 1987, 
δημιουργήθηκε η ACT UP (σήμερα πια γνωστή ΜΚΟ), η οποία είχε πια μια πολύ πιο 
επιθετική προσέγγιση στο ζήτημα. Στόχευσε σε πολλές πόλεις τις φαρμακευτικές 
εταιρίες και το κράτος φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θάνατος λόγω κερδών φαρ-
μάκων» και «AIDS: Που είναι η οργή σου;» (στα αγγλικά κάνει καλή ρίμα: AIDS: Where 
is your rage?). Η ACT UP μιλούσε ανοιχτά για αυτό που συνέβαινε ως «πόλεμο». Μόνο 
μετά την δημόσια επίθεση της ACT UP η αμερικανική κυβέρνηση, από το 1988 και 
μετά, πήρε λιγάκι πιο σοβαρά το θέμα. Θέλετε γιατί είχαν πεθάνει αρκετοί, θέλετε 
επειδή αυτοί που ζούσαν ακόμη ήταν με τα μυαλά στα κάγκελα και δε μασούσαν πια 
τα λόγια τους, τα φάρμακα αναπτύχθηκαν. Όμως το κίνημα είχε αλλάξει ανεπιστρεπτί. 
Η «εύθραυστη συμμαχία», όπως ονόμαζε ο Δρ. Antony Fauci, Διευθυντής του Εθνι-
κού Ινστιτούτου για Αλλεργίες και Μολυσματικές Ασθένειες, τις συζητήσεις μεταξύ 

των επιστημόνων του κράτους και των ακτιβιστών, είχε αλλάξει την έννοια της πολι-
τικής οργάνωσης:

«Αφότου τράβηξαν την προσοχή μας [οι ακτιβιστές της ACT UP] και άρχισαν να κα-
ταλαβαίνουν τα θέματα, και εμείς τα δικά τους, αποφάσισαν ότι το καλύτερο θα ήταν 
να γίνουν και αυτοί μέρος της διαδικασίας. Γι ’αυτό συμμετέχουν πια σε συμβουλευ-
τικά όργανα και ομάδες εργασίας».23

Είναι λοιπόν σαφές ότι η δεκαετία του ’80 ήταν για την κοινότητα συντριπτική, τραυ-
ματική και προκάλεσε το ξόδεμα μεγάλων δυνάμεων απέναντι σε μια κολοσσιαία και 
βίαιη κρατική στρατηγική η οποία οδήγησε στον κατακερματισμό της κοινότητας, όχι 
μόνο ιδεολογικά, αλλά κυρίως υλικά. Για το θέμα του άρθρου μας λοιπόν καταλαβαί-
νετe ότι δεν γινόταν λόγος.

Τα ‘90s έρχονται, ο γάμος δεν έρχεται
Η δεκαετία του ’90 είναι η περίοδος του «now we ‘re talking business» στο θέμα του 
γάμου. Σημαντικό ρόλο στην ιστορία του αιτήματος έπαιξε η κούραση και η συρρί-
κνωση των μελών του κινήματος, η οποία οδήγησε σε μια μεγάλη χωροταξική κίνηση, 
από τις γκέι μέκκα των μητροπόλεων προς τα προάστια, όπου ζευγάρια ανδρών και 
γυναικών έψαχναν για μια ζωή ήρεμη και απροβλημάτιστη. Επίσης, τα νέα πολιτικά ερ-
γαλεία που είχαν αποκομίσει μέλη του κινήματος από το ’80 βοήθησαν το αίτημα να 
γίνει σταδιακά αποδεκτό, καθώς πλέον το κράτος δεν είχε μπροστά του οργισμένους 
υπηκόους και περιθωριακούς, αλλά «διοργανωτές εκστρατειών», δημόσιες φιγούρες, 
επιστήμονες, διευθυντές ΜΚΟ με πολιτική ατζέντα το γάμο. Η στροφή στην πολιτική 
ενσωμάτωσης, εκτός από την αλλοίωση των προωθημένων περιεχομένων ενός κινή-
ματος, σήμανε και ότι το κράτος επιβάλει ποιος θα είναι ο συνομιλητής του. Και αυτό 
χρειαζόταν, γιατί στην πρωτεργάτισσα του μοντέλου της πυρηνικής οικογένειας και 
του έμφυλου καταμερισμού της εργασίας Βόρεια Αμερική, ο γάμος μεταξύ ομόφυ-
λων ατόμων αποτέλεσε θέμα εθνικό. Συζητήθηκε και ξανασυζητήθηκε στους διαδρό-
μους του Κογκρέσου, στις σάλες του Λευκού Οίκου, στα ξυλόγλυπτα παγκάκια των δι-
καστηρίων, στις εκστρατείες των περισσότερων πρωθυπουργών από τα τέλη των 90’s 
και μετά. Και ο συνομιλητής εκεί δεν μπορούσε να είναι ο όποιος τυχαίος, αλλά κάποι-
ος νοήμων, συνεννοήσιμος, που θα κατανοεί τους συσχετισμούς δυνάμεων και θα εί-
ναι διατεθειμένος να παίξει το παιχνίδι εντυπώσεων.

Η πρώτη φορά που η κοινότητα έκλεισε το μάτι δημόσια και οργανωμένα στην δι-
εκδίκηση του γάμου ήταν το 1987 στην 3η Πορεία στην Ουάσινγκτον για τα Λεσβια-
κά και Γκέι Δικαιώματα. Η οργάνωση Couples Inc. συντόνισε έναν συμβολικό δημόσιο 
γάμο με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ζευγαριών. Στη δράση αυτή έγινε σκληρή 
κριτική από ορισμένα κομμάτια του κινήματος που υποστήριξαν ότι, παρόλη την προ-
κλητικότητα της απαγορευμένης εικόνας δύο κραγμένων αδελφών να παντρεύονται, 
κατά τα άλλα η δράση προωθεί παραδοσιακές οικογενειακές δομές που είναι εχθρικές 
στη ζωή των ομοφυλόφιλων. Ήταν όμως επίσης μετά από εκείνη την πορεία που ξεκί-
νησαν οι πρώτες διεκδικήσεις για το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο βασικά θα παρεί-
χε οφέλη σχετικά με την ιατρική ασφάλιση και περίθαλψη, άδεια οικογενείας. Μεγάλο 
μέρος της κοινότητας θεωρούσε τότε απίθανη τη θεσμοθέτηση του γάμου και κατέ-
φυγε αναγκαστικά στο ξεροκόμματο.

Στη συνέχεια, άρχισαν και οι πρώτοι πειραματισμοί στα δικαστήρια. Οι πρώτες αυ-
τοκτονικές υποθέσεις ήταν τριών ομοφυλόφιλων ζευγαριών ενάντια στην Πολιτεία 
της Χαβάης. Παραδόξως, ένα από αυτά τα ζευγάρια κέρδισε την υπόθεση (γνωστή ως 
Baehr v. Lewin) όταν το δικαστήριο της Χαβάης αποφάσισε το 1993 ότι η απαγόρευση 

Πορεία του GLF στην Νέα Υόρκη, 1969 Νέα Υόρκη, 1971, το 5ο pride. Το πανό γράφει «Μαύροι και Γκέι ενωθείτε»
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του γάμου μεταξύ ζευγαριών του ιδίου φύλου είναι αντισυνταγματική γιατί αποτελεί 
διάκριση με βάση το φύλο. Ακολούθησαν ενθουσιωδώς και δεκάδες άλλα ζευγάρια σε 
άλλες Πολιτείες. ΜΚΟ όπως η Νομική Υποστήριξη Λάμδα [Lamda Legal Defence] και 
το Ταμείο για την Εκπαίδευση [Education Fund], άρχισαν να υποστηρίζουν δημόσια τις 
δικαστικές μάχες. Οι κύριες οργανώσεις που «πίεζαν» την κυβέρνηση και υποστήριζαν 
νομικά τα ζευγάρια ήταν το Human Rights Campaign, το NGLTF, the Gay and Lesbian 
Victory Fund (GLVF) οι οποίες το πάλεψαν για δύο δεκαετίες. Μάλιστα, η πρώτη ιδρύ-
θηκε το 1980 με στόχο να «παρέχει οικονομική υποστήριξη εκ μέρους της γκέι και λεσβι-
ακής κοινότητας σε υποψηφίους πολιτικούς που υποστήριζαν τα δικαιώματα των γκέι»24. 

Πλανητάρχες και άλλοι μπάτσοι του απαγορευμένου έρωτα
Βέβαια αυτό το παραθυράκι που άνοιξε η υπόθεση Baehr v. Lewin δεν θα το άφηνε 
το κράτος έτσι. Το 1996 ο Κλίντον απάντησε βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους 
με το νόμο DOMA (Defense of Marriage Act- Νόμος για την Υπεράσπιση του Γάμου). 
Εκεί ο γάμος ορίστηκε ως συμβόλαιο μόνο μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας (δι-
ευκρίνισαν και τον αριθμό μπας και μπερδευτούμε). Επίσης, σε περίπτωση που κά-
ποια Πολιτεία αποφάσιζε να επιτρέψει το γάμο εντός της, οι άλλες Πολιτείες αλλά και 
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είχαν το δικαίωμα να μην το αναγνωρίσουν. Πας δηλα-
δή και παντρεύεσαι με παπά και κουμπάρο στην Καλιφόρνια, μετά βρίσκεις δουλειά 
στην Αριζόνα και ξαφνικά δεν είσαι παντρεμένη! Βολικό μπέρδεμα. Επίσης, οι «τοπι-
κοί DOMA» που εμφανίστηκαν στην πλειοψηφία των Πολιτειών από το 1998 και μετά, 
είχαν ρυθμίσεις που ακύρωναν τα οφέλη και από τα λίγα σύμφωνα συμβίωσης που 
επιτρέπονταν σε ορισμένες Πολιτείες. Οπότε το 1996 ούτε καν ένα καρβέλι δεν έμει-
νε από το γαμημένο το φουρνάρικο. Μέχρι και τότε διάφορα κοκτέιλ ψωρο-δικαιωμά-
των είχαν επιτραπεί, αλλά ποτέ δεν δινόταν συμβολική ισότητα, ακόμη και η δικαστι-
κή απόφαση να ήταν θετική. Στην υπόθεση Baker v. State of Vermont του 1999 στο Βερ-
μόντ, το ζευγάρι κέρδισε ίδια ακριβώς δικαιώματα με το γάμο, αλλά το δικαστήριο δεν 
συμφώνησε να ονομαστεί η πράξη τέτοια, αλλά «σύστημα συμφώνου συμβίωσης». Ο 
λόγος φτιάχνει και πραγματικούς συσχετισμούς. Και γι’ αυτό παρόλο που πολλές αστι-
κές ενώσεις ή εγκρίσεις ή σύμφωνα συμβίωσης είχαν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με το 
γάμο, η ένωση ομοφυλόφιλων ζευγαριών ποτέ δεν ονομάστηκε «γάμος». 

Η δεκαετία του 2000 είχε κι αυτή τα μπρος-πίσω της. Στη Μασαχουσέτη το 2003, 
το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η απαγόρευση του γάμου των ομοφυλόφιλων 
ζευγαριών αποτελεί συνταγματική παραβίαση. Ο αγαπημένος πλανητάρχης, πολέμι-
ος της ανώμαλης αγάπης Μπους, πρότεινε τότε στα καπάκια συνταγματική αλλαγή 
για την απαγόρευση του γάμου στην Πολιτεία αυτή. Αλλά δεν του πέρασε. Και έτσι το 
πρώτο ζευγάρι γυναικών παντρεύτηκε νόμιμα το 2004 στο Δημαρχείο της Μασαχου-
σέτης. Σε πολλές Πολιτείες συνέβη το Δικαστήριο να απαγορεύει τους γάμους, αλλά 
οι πολίτες να ψηφίζουν σε δημοψηφίσματα υπέρ των διάφορων νομοθετημάτων που 
τους επέτρεπαν. Επομένως, όπως είναι αναμενόμενο, αφού  τα αφεντικά τσακώνονταν 
για το ποιος θα πάρει τα περισσότερα κομμάτια της πίτας, ένα παιχνίδι ψήφων παίχτη-
κε στις πλάτες της κοινότητας. Ο Δήμαρχος της Καλιφόρνια άρχισε το 2004 να εκδίδει 
εγκρίσεις γάμου και έτσι να παίρνει με το μέρος του τους κατοίκους της Πολιτείας του- 
όσο περισσότεροι ανώμαλοι τόσο καλύτερα δηλαδή (για την ακρίβεια 4,000 ζευγάρια 
παντρεύτηκαν). Οι εγκρίσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με διάφορες εθνικές ΜΚΟ, 
όπως το National Center for Lesbian Rights που αναφέραμε και πριν και η American 
Union of Civil Liberties25. Στο τέλος το Ανώτατο Δικαστήριο αγανάκτησε και είπε στο 
Δήμαρχο να κόψει τις μαλακίες. Άλλη μια τέτοια γιορτή γάμων άρχισε ξανά το 2008 
με 18,000 ζευγάρια αυτή τη φορά να λαμβάνουν εγκρίσεις από το Δήμαρχο. Η κίνηση 
απαντήθηκε από τη θρησκευτική δεξιά με το γνωστό Proposition 8 που ήθελε απαγό-
ρευση του γάμου στην Καλιφόρνια από το Κογκρέσο. Ακόμη και ο Τερμινέιτορ (ναι, ο 
Σβαρτζενέγκερ), τότε Κυβερνήτης της μέκκας της ανωμαλίας, προσέφυγε στο δικα-
στήριο υπέρ των γκέι, ακυρώνοντας έτσι το 2010 το ρατσιστικό Proposition 8. 

Κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την εξέλιξη την δεκαετία αυτή έπαιξε ο πιο δραστή-

Πορεία του ACT UP 
στη Νέα Υόρκη, 1987.

Η ΜΚΟ Lambda Legal στην διαδήλωση Pride, Νέα Υόρκη, 2009. Μπλουζάκια στο 
μπλοκ κερνάει η οργάνωση.

Πίνακας 6.1. Δράση που ανέλαβα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια ακύρωσε τις 
εγκρίσεις γκέι γάμου 26

Διάγραμμα 1
Στο διάγραμμα 1 βλέπουμε τις νίκες των θεσμικών ΛΟΑΤ διεκδικήσεων ανά περιόδους27. Όπως 
βλέπετε τα καλά χρόνια για το κίνημα απαντήθηκαν με μια κάποια δόση αρνητικότητας από το 

κράτος. Επίσης ας μη ξεχνάμε ότι την περίοδο 1974-1996 η άνοδος της θρησκευτικής ακροδεξιάς 
στις ΗΠΑ ήταν τεράστια, ειδικά στα τέλη ’80-αρχές ’90 μετά τις κρατικές δολοφονίες λόγω HIV. Στη 

συνέχεια η περίοδος Κλίντον και Μπους έφερε δεκάδες νομοθετήματα με αντι-ομοφυλοφιλικές 
ρυθμίσεις και δισεκατομμύρια δολάρια που ρίχτηκαν στην πολιτική αποχής από το σεξ στα 

σχολεία και τα προγράμματα για την προώθηση του γάμου με οφέλη σε λευκούς, μεσαίας 
τάξης, συντηρητικούς χριστιανούς. Τα σκυλιά της θρησκευτικής δεξιάς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην οπισθοχώρηση οποιουδήποτε βήματος προς το 
γάμο γιατί ήταν πολύ οργανωμένοι τοπικά μέσω των εκκλησιών και είχαν καλή χρηματοδότηση.

Δράση  (%)

Έδωσα χρήματα σε μια οργάνωση που παλεύει για το δικαίωμα στο γάμο 74.9

Είμαι πιο out για τον γκέι γάμο 45.6

Έδωσα χρήματα σε ένα πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο κόμματος 40.3

Πήρα μέρος σε διαδήλωση ή διαμαρτυρία για τον γκέι γάμο 38.8

Έγραψα γράμμα διαμαρτυρίας σε κέντρα λήψης αποφάσεων 37.3

Έγινα μέλος οργάνωσης που παλεύει για το δικαίωμα στο γάμο 30.4

Μίλησα σε άτομο με πολιτική επιρροή 14.8
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ριος υπερασπιστής του γάμου, η εταιρεία Freedom to Marry, η οποία ιδρύθηκε από 
τον δικαστή και καθηγητή Evan Wolfson το 2003 μετά από «γενναιόδωρη προσφορά» 
του ιδρύματος Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund, ιδιοκτησίας του μεγαλοαφεντικού της 
Lewis. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από όλα αυτά γιατί λέμε ότι το κίνημα έχει προ πολ-
λού πεθάνει. Και γιατί μας προβληματίζει η παρούσα συγκυρία θεσμοθέτησης του γά-
μου από το κράτος των ΗΠΑ. Φτάνοντας αισίως στο σήμερα, το 2015, στην ιστορική 
υπόθεση Obergefell v. Hodgesτο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θέσπισε το γάμο με-
ταξύ ομόφυλων ζευγαριών ως συνταγματικό δικαίωμα, καθιστώντας έτσι τις πράξεις 
γάμου νόμιμες σε όλες τις Πολιτείες. 

Τριβές και άλλα υποπροϊόντα στο δρόμο για την ισότητα
Το θέμα του γκέι γάμου έχει δημιουργήσει ρωγμές και στην ίδια τη ΛΟΑΤ κοινότητα 
των ΗΠΑ. Έχει αποτελέσει κεντρικό σημείο διαφωνίας πάνω στη στρατηγική του κινή-
ματος και με αιχμή το εάν τελικά το αίτημα αυτό οδηγεί στην ενσωμάτωση ή στον με-
τασχηματισμό των κοινωνικών αντιλήψεων. Το θέμα δεν είναι όμως τόσο απλό. Όπως 
και για κανένα θεσμικό δικαίωμα που παραχωρεί το κράτος και το οποίο έχει αποστε-
ρηθεί από μια απαγορευμένη κοινωνική ομάδα. Η κριτική που εκφράστηκε από τα πιο 
ριζοσπαστικά μέρη της κοινότητας υποστήριζε ότι ο γάμος θα σημάνει το τέλος της 
κουιρ ανταγωνιστικής κουλτούρας και την ενσωμάτωση σε έναν κρατικά ελεγχόμενο 
κοινωνικό χώρο. Άλλη κριτική επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι ο γάμος είναι το πρωτεύ-
ον εργαλείο για την αναγνώριση μιας επίσημης σχέσης συγγένειας και για τη διευθέτη-
ση των οικονομικών της θεμάτων, δε θα έπρεπε η κοινότητα να τον βλέπει χωρίς ταξι-
κή και φυλετική σκοπιά. Θα έπρεπε δηλαδή να αναγνωρίζει ότι ο γάμος δεν αποτελεί 
μόνο αναγνώριση ίσων πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά κυρίως ρυθμίζει τα οικονομικά  
θέματα του ζευγαριού, την στιγμή που πολλά ζευγάρια λόγω της ταξικής τους θέσης 
δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Επομένως, (και σωστά) «η ενσωμάτωση στην κοινω-
νία [ως αποτέλεσμα του γάμου] θα συνέβαινε μόνο για μέρος της λεσβιακής και γκέι κοι-
νότητας, ενισχύοντας έτσι μια πολιτική για τους λευκούς, μεσαίας τάξης, άνδρες, που υπο-
στηρίζουν πλήρως το φύλο τους, με άλλα λόγια αυτούς που είναι ήδη σε θέση να επωφε-
ληθούν από το προνόμια της κανονινοποίησης και της ενσωμάτωσης»28. Στις ΗΠΑ ας μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι η πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των πιο ζορισμένων μι-
κροαστών δεν έχει ούτε ασφάλεια υγείας, ούτε μικροϊδιοκτησία που να μπορεί να τα-
κτοποιήσει το ζευγάρι. 

Γάμο με όποιον θέλω θα κάνω, να έχω επιλογές γουστάρω
Εντάξει, για όσες έχετε φτάσει μέχρι το τέλους του μακροσκελούς αυτού κειμένου να 
πούμε ότι προφανώς και η παραπάνω κάτοψη του κινήματος των ομοφυλόφιλων εί-
ναι απλά αυτό, μια κάτοψη. Σίγουρα εάν είχαμε χώρο θα έπρεπε να πούμε πολύ περισ-
σότερα για τα περιεχόμενα της κάθε φάσης του κινήματος ή τις διαφοροποιήσεις τους 
με βάση τα ταξικά και φυλετικά χαρακτηριστικά των ομάδων. Σκοπός μας εδώ όμως 
δεν ήταν να εντρυφήσουμε στην πλούσια κινηματική μας ιστορία, αλλά μέσα από την 
εξέλιξη των δομών της και των συσχετισμών της με το κράτος να δούμε πού, πότε και 
από ποιους εκφράστηκε το αίτημα για γάμο.

Είδαμε σε αυτή την ιστορία αγάπης ότι το κίνημα των ομοφυλόφιλων, όπως άλλω-
στε και το κίνημα των γυναικών, αντιμετωπίστηκε από το κράτος με δύο τρόπους. 
Πρώτον, με την οικεία μας κρατική βία. Δηλαδή μαζικές απολύσεις, και ενίοτε δολοφο-
νίες, στο δημόσιο τομέα ως κομμουνιστές κατά το Lavender Scare του Ψυχρού Πολέ-
μου. Και στη συνέχεια εφαρμογή της στρατηγικής σε-αφήνω-να-πεθάνεις-παλιομπά-
σταρδε κατά το ξέσπασμα του ιού HIV. Εφαρμογή δηλαδή μιας φασιστικής βιο-πολιτι-
κής όπου το κράτος αποφάσισε ποια ζωή είναι άξια να (μη) βιωθεί. Δεύτερον, η οργή 
των αδελφών μας που εκφράστηκε ανοιχτά επιθετικά το ’70 απαντήθηκε (το ξαναλέ-
με, όπως και του γυναικείου κινήματος) με σαρδόνια κοπτοραπτική των ριζοσπαστι-
κών αιτημάτων, αλλοίωσή τους και ενσωμάτωση στην κανονική και ομαλή ζωή κατά 
πώς συμφέρει το καπιταλιστικό κράτος. 

Από το παραπάνω μακροσκελές λοιπόν κείμενο τι καταλάβαμε; Βασικά, ότι ο γάμος 
δεν υπήρξε οργανωμένο αίτημα του ομοφυλόφιλου κινήματος, παρά μόνο από τη δε-
καετία του ’90 και μετά, όταν το κίνημα είχε μεταλλαχθεί σε ένα συνονθύλευμα από 
ΜΚΟ, δικηγορικές εταιρείες με προσανατολισμό στο συγκεκριμένο θέμα και ακτιβι-
στές ειδικούς στην διοργάνωση εκστρατειών. Αυτό δεν το λέμε για να υποβαθμίσου-
με την αξία του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Άλλωστε το τελευταίο ποτέ δε δό-
θηκε σαν σταθερή και μακροχρόνια εναλλακτική στην κοινότητα. Είναι σημαντικό για 
εμάς ως φεμινίστριες να καταλάβουμε τις καταβολές της σημαντικής αυτής νομιμο-
ποίησης, αλλά και τους περιορισμούς της. Γιατί είναι άλλο πράγμα το τυπικό σύνταγμα 
των κοινωνικών σχέσεων που επιτεύχθηκε και άλλο το πραγματικό σύνταγμα. Πολύ 
φοβόμαστε ότι στον κόσμο του πραγματικού συντάγματος των κοινωνικών σχέσεων, 
εναπόκειται σε κάθε διοικητικό υπάλληλο το εάν θα σε αντιμετωπίσει ως ισότιμη, συμ-
βολικά, με ένα ετεροφυλόφιλο ζευγάρι. Ο γάμος σε καμία περίπτωση δε σημαίνει τέ-
λος στις ομοφοβικές επιθέσεις, στον κοινωνικό αποκλεισμό ή άνεση να λες ποια είσαι 
στην οικογένειά σου και να κρατιέσαι χέρι-χέρι.
Δεύτερον, οι παρατηρητικές αναγνώστριες θα έχετε  καταλάβει από τα τελευταία τεύ-

χη μας όπου καταπιανόμαστε με τις ΜΚΟ, ότι μας προβληματίζει ο ρόλος που έχουν 
αναλάβει, να διαμεσολαβούν δηλαδή τις κοινωνικές αντιθέσεις. Στην πολύ τελική, με-
τατρέπουν ένα αν μη τι άλλο προκλητικό για τις κοινωνίες μας αίτημα (αυτό του γά-
μου), σε ένα ατέρμονο παιχνίδι ισχύος μέσα στις διαφορετικές μερίδες του κράτους. 
Με τη βοήθειά τους και στη σωστή στιγμή, το κράτος εξομαλύνει ένα πεδίο κοινωνι-
κής αντίθεσης που παραμένει ανοικτό για χρόνια. Και όντως, η σωστή στιγμή δεν ήταν 
πριν σαράντα χρόνια που ένα τέτοιο αίτημα πήγαινε πακέτο με την κριτική στην πυ-
ρηνική οικογένεια, την ετεροφυλοφιλία, τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας και τη 
μονογαμία. Είναι σήμερα, που το αίτημα αυτό έχει απομονωθεί και η ικανοποίησή του 
έχει  παρουσιαστεί από το κράτος σαν αντάλλαγμα για όλη την υπόλοιπη βία που μας 
επιβάλλεται καθημερινά. 

1 Holly S. Heatley, “Commies and Queers”: Narratives that supported the Lavender Scare, 
The University of Texas, Arlington, 2007, σελ.138.
2 Οι νόμοι περί σοδομίας παρέμειναν σε κάποιες Πολιτείες των ΗΠΑ μέχρι και το 2003 
(ναι σωστά διαβάσατε, 2003). Βλ. Stephanie Watson, Gay Rights Movement- Essential 
Library of Social Change, ABDO Co., 2014, σελ.27.
3  Jessica Toops , The Lavender Scare: Persecution of Lesbianism During the Cold War,  
Western Illinois Historical Review, Vol. V, Άνοιξη 2013, σελ. 94.
4 Το όνομα του συλλόγου προέρχεται από τους μεσαιωνικούς «mattachines», οι οποίοι 
ήταν ανύπαντροι Γάλλοι άνδρες που χόρευαν σε φεστιβάλ με καλυμμένα τα πρόσωπά 
τους.
5 Το όνομα της ομάδας ήταν έμπνευση από τα λεσβιακά ερωτικά ποιήματα «Τραγούδια 
της Βιλιτώς» του Pierre Louis, που εκδόθηκαν το 1894 στο Παρίσι και καλά ως πρωτότυπα 
της λεσβίας ποιήτριας Βιλιτούς.
6  Toops, 2013, σελ. 102.
7 Πρόκειται για την εύστοχη εισαγωγή του μανιφέστου της Gay Liberation Front «Out 
of the Closets and into the Streets» (στα ελληνικά: «Από τις ντουλάπες στους δρόμους»), 
που γράφτηκε από τον Carl Whittman to 1969. Τα περιεχόμενα των μανιφέστων εκείνης 
της εποχής δεν απευθύνονταν στην αμερικανική κοινωνία, αλλά στο εσωτερικό 
του κινήματος, σε μια προσπάθεια να ζυμωθούν μεταξύ τους και να ξετυλίξουν τη 
στρατηγική τους απέναντι στο κράτος, την κοινωνία και τα άλλα κινήματα της εποχής.
8 Στο http://www.queerty.com, Before Stonewall, There Was The Cooper’s Donuts And 
Compton’s Cafeteria Riots.
9 Gay Liberation Front Manifesto, 1969, κεφάλαιο VII.
10 Carl Wittman, Gay Liberation Manifesto, 1969, Κεφάλαιο ΙΙΙ.
11  GLF Manifesto, Russell Press Ltd, Λονδίνο, 1971.
12 Περισσότερα στο τεύχος 10 της Μιγάδας, «Οργή, Ορατότητα και Δημιουργία».
13 Bernstein & Taylor, σελ.10 και 11.
14 Watson, 2014, σελ.83.
15 Πρόκειται για το DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), δηλαδή 
το βασικό διαγνωστικό εργαλείο των ψυχιάτρων.
16 Sue Hyde, The National Gay and Lesbian Task Force: Fighting HIV/AIDS from the 
Beginning, Task Force’s National Conference on LGBT Equality στο http://www.
thetaskforce.org
17 John-Manuel Andriote, Victory Deferred: How AIDS Changed Gay Life in America, 1999, 
σελ.231.
18 Sue Hyde, όπως παραπάνω.
19   Watson, 2014, σελ.74.
20 Sue Hyde, όπως παραπάνω.
21 Ήταν το πρώτο αντι-ρετροϊκό φάρμακο (azidothymidine).
22 Epstein, 1996, σελ. 8.
23 Andriote, 1999, σελ.200.
24 Από την ιστοσελίδα τους http://www.hrc.org
25 Bernstein & Taylor, 2013, σελ. 230.
26 Πίνακας που πήραμε από έρευνα στο Bernstein & Taylor, 2013, σελ. 234.
27  Στο ίδιο, σελ.141.
28 Στο ίδιο, 2013, σελ.16.

Διαβάσαμε
Mary Bernstein and Verta Taylor (ed.), The marrying kind? Debating same-sex marriage 
within the lesbian and gay movement, University of Minnesota Press, 2013
Stephanie Watson, Gay Rights Movement- Essential Library of Social Change, ABDO Co., 
2014 
Steven Epstein, ‘Impure Science; AIDS, activism, and the politics of knowledge’ Universi-
ty of California Press USA 1996 (στα ελληνικά: Βρώμικη Επιστήμη: AIDS, ακτιβισμός και 
η πολιτική της γνώσης) 
Holly S. Heatley, “Commies and Queers”: Narratives that supported the Lavender Scare, 
The University of Texas at Arlington, 2007 (στα ελληνικά: «Κομμούνια και Ανώμαλοι»: Οι 
αφηγήσεις που στήριξαν το Τρόμο του Λιλά, πτυχιακή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας)
Jessica Toops , The Lavender Scare: Persecution of Lesbianism During the Cold War,  West-
ern Illinois Historical Review, , Vol. V, Spring 2013 (στα ελληνικά: Ο Τρόμος του Λιλά: Η δί-
ωξη του λεσβιασμού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου)




