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Στο τεύχος #16 του περιοδικού αρχίσαμε να 

εξετάζουμε την ιστορική διαμάχη που ξεκίνησε τη 

δεκαετία του ’80 στον φεμινιστικό χώρο γύρω από το 

θέμα της πορνογραφίας,  γεγονός που οδήγησε σε 

μια γενικότερη ρήξη μεταξύ των φεμινιστριών γύρω 

απο το θέμα της σεξουαλικότητας. Στο πρώτο μέρος 

εκείνου του άρθρου περιγράψαμε το πώς αναπτύχθηκε 

η παράταξη των φεμινιστριών που στράφηκε ενάντια 

στην πορνογραφία και αναλύσαμε τον λόγο και τις 

πρακτικές της, με όλες τις προβληματικές που αυτές 

δημιούργησαν. Στο δεύτερο μέρος, θα στρέψουμε την 

προσοχή μας στις φεμινίστριες του λεγόμενου pro-

sex  στρατοπέδου, κοιτάζοντας τα επιχειρήματά τους 

και τη δουλειά τους μέσα στα πανεπιστήμια, και θα 

εξετάσουμε το πώς ο λόγος και οι πρακτικές τους γύρω 

απο τη διεκδίκηση της ορατότητας της γυναικείας 

σεξουαλικότητας οδήγησαν στη δημιουργία μιας niche 

αγοράς φεμινιστικού πορνό τις δεκαετίες ‘90-’00. 

Η σεξουαλικότητα στο στόχαστρο
Το 1982 οργανώθηκε ένα συνέδριο για τη Σεξουαλικότητα στο 
Barnard College με κύριο σκοπό να ανοίξει μια συζήτηση, που “θα απο-
μακρυνόταν από τη συζήτηση γύρω από τη βία και την πορνογραφία και 
θα εστίαζε στη σεξουαλικότητα έξω από την αναπαραγωγή”. (βλ.  ειδική α-
ναφορά στη  σελ.16)

Με κεντρικό στόχο την προάσπιση της σεξουαλικότητας ως πεδί-
ου διεκδικήσεων για τις γυναίκες, το συνέδριο ήταν μια πρώτη προσπά-
θεια των φεμινιστριών της λεγόμενης pro-sex τάσης να συσπειρωθεί και 
να δημιουργήσει έναν αντίθετο πόλο στον λόγο του Women Against 
Pornography και του αντι-πορνογραφικού φεμινιστικού στρατοπέδου 
που, όπως θεωρούσαν οι οργανώτριες, κυριαρχούσε στον δημόσιο λόγο 
μέσω της συστράτευσής του με δυνάμεις της Δεξιάς.1 

Η αντιπαράθεση των δύο στρατοπέδων στο συνέδριο έδειξε το πόσο 
άμεση ήταν η κριτική του αντι-πορνό στρατοπέδου στις προσωπικές ε-
πιλογές άλλων γυναικών του φεμινιστικού χώρου, σε μια περίοδο όπου 
οι συλλογικές διεκδικήσεις του κινήματος ήταν ήδη σε φθίνουσα πορεία. 

Η ρήξη στο φεμινιστικό χώρο γύρω από το θέμα της γυναικείας σεξου-
αλικότητας ξεσκέπασε τις βαθιές αντιθέσεις εντός του κινήματος για το τι 
θεωρούνταν θεμιτό να κάνουν οι γυναίκες με τα σώματά τους και εντά-
θηκε με την διαμάχη γύρω από σεξουαλικές πρακτικές όπως το BDSM2, 
την ορατότητα των ομοφυλόφιλων και τρανς αντρών, αλλά και το θέμα 
της πορνείας. 

Η G.Rubin, σε χαρακτηριστικό της κείμενο το 1984, κατηγορούσε τις 
φεμινίστριες ότι προασπίζονται μια πολιτική ιεράρχησης των σεξουαλι-
κών πρακτικών, την οποία προωθούσαν η εκκλησία και οι κρατικοί θε-
σμοί, με μόνη διαφορά τη σειρά κατάταξης. Έτσι, στην κορυφή βρίσκο-
νταν οι μακροχρόνιες, μονογαμικές, σοβαρές, λεσβιακές σχέσεις, που δεν 
περιλάμβαναν πολωμένες εκφράσεις φύλου (femme/butch). Ο στρέιτ α-
ναπαραγωγικός γάμος/σχέση είχε εκτοπιστεί λίγο πιο κάτω. Στο κατώτα-
το επίπεδο βρίσκονταν οι σεξουαλικές δραστηριότητες που χαρακτηρί-
ζονταν ως αντιφεμινιστικές, όπως η πορνεία, η τρανσεξουαλικότητα, το 
S/M (σαδομαζοχισμός), οι διαγενεαλογικές σχέσεις, και τα βίτσια3.

Αυτή η ιεράρχηση δεν ήταν θεωρητική αλλά, όπως είδαμε και παραπά-
νω, είχε ανοιχτά εχθρικές εκφράσεις προς άλλα κομμάτια του κινήματος 
όπως το LGBT κίνημα ή τις προσπάθειες αυτοοργάνωσης γυναικών, που 
εργάζονταν στην πορνεία. 

Έτσι, για παράδειγμα, επικαλούμενες το δομικό σεξισμό που αντιπρο-
σώπευε ο θεσμός της πορνείας για τις γυναίκες, οι αντι-πορνό φεμινίστρι-
ες αντιμετώπισαν με καχυποψία ομάδες όπως το COYOTE (Call Off Your Old 
Tired Ethics), μια οργάνωση “γυναικών χαλαρών ηθών” όπως αυτοαποκα-
λούνταν, η οποία διεκδικούσε τη νομιμοποίηση της πορνείας λέγοντας ότι 
“δεν είναι η πορνεία ανήθικη - ανήθικες είναι οι συλλήψεις γυναικών ως 
τάξη, για κάτι που απαιτείται από αυτές από την κοινωνία”. Όπως ανακαλεί 
η Margo St.James, ιδρύτρια της ομάδας, “η Ντουόρκιν και οι συναδέλφισσές 
της δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με τις πόρνες. Παραήταν στο ακαδη-
μαϊκό “ντουλάπι”. Ακόμη και η λέξη “πόρνη” ήταν γι’ αυτές απειλή”.4 

Αντίστοιχα, η Rubin, σε συνέντευξή της το 1997, περιέγραφε την εχθρό-
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“Barnard Conference on Sexuality”, νέα ύόρκη, 1982

Το συνέδριο ήταν μέρος του προγράμματος του Barnard Center for Research on 
Women, ένα φεμινιστικό κέντρο έρευνας που ιδρύθηκε το 1971.  Οι οργανώτριες του 
συνεδρίου ήταν απ’ τις πρώτες γυναίκες που τοποθετήθηκαν δημόσια ενάντια στις 
εκστρατείες κατά της πορνογραφίας: Η Ellen Willis, δημοσιογράφος, που έγραψε ένα 
από τα πρώτα άρθρα για τους κινδύνους των πολιτικών απαγόρευσης που προάσπι-
ζε το αντι-πορνό στρατόπεδο, η Gayle Rubin, ανθρωπολόγος και μέλος της BDSM λε-
σβιακής ομάδας Samois που στοχοποιήθηκε επανειλημμένως ως “αντι-φεμινιστι-
κή” ομάδα “ανώμαλων” από άλλες φεμινίστριες, και η Carole S. Vance, ανθρωπολό-
γος και συγγραφέας που μίλησε για το δίπολο μεταξύ ρίσκου και απόλαυσης στο ο-
ποίο εγκλωβίζεται η γυναικεία σεξουαλικότητα και η έκφρασή της. Το συνέδριο πα-
ραλίγο να ακυρωθεί λόγω πιέσεων και απειλών που δέχτηκαν οι πανεπιστημιακές αρ-
χές από ομάδες της εκκλησίας αλλά και φεμινιστικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα την 
κατάσχεση 1500 αντίτυπων του προγράμματος/ ημερολογίου του συνεδρίου, που θα 
μοιραζόταν στις συμμετέχουσες. Την ημέρα του συνεδρίου, η ομάδα Woman Against 
Pornography (WAP) εξέφρασε το θυμό της για το ότι δεν καλέστηκε να συμμετάσχει, 
με την οργάνωση διαμαρτυρίας έξω από το συνέδριο. Τα μέλη της ομάδας μοίρασαν 
κείμενο καταγγελίας φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν “Για μια φεμινιστική σεξου-
αλικότητα” από μπροστά και “Κατά του σαδομαζοχισμού” από πίσω, σε μια ανοιχτά ε-
πιθετική κίνηση κατά των μελών του Samois που έπαιρναν μέρος στο συνέδριο.

τητα πολλών γυναικών του φεμινιστικού χώρου προς τους άντρες του LGBT κινή-
ματος που εμφανίζονταν με drag, ντυμένοι με φορέματα ή φούστες, θεωρώντας 
τη συμπεριφορά τους ως προσβλητική για τις γυναίκες (πράγμα ειρωνικό σημειώ-
νει η Rubin, όταν οι περισσότερες γυναίκες του χώρου ήταν και οι ίδιες ντυμένες με 
drag - τζιν, εργατικά παντελόνια, αντρικά T-shirt και ορειβατικές μπότες).5 

Όπως και με την επίθεση στις λεσβίες που επέλεγαν το BDSM, το αποτέλεσμα 
της στάσης των αντι-πορνό φεμινιστριών δεν ήταν μόνο η αδυναμία σύναψης 
συμμαχιών με κομμάτια του κινήματος που διεκδικούσαν ορατότητα, αλλά η έμ-
μεση ή άμεση στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων, που ήδη βρίσκονταν υπό επί-
θεση από τις αρχές, με πρόφαση τον φεμινισμό.

Η σεξουαλική απελευθέρωση μέσω της ορατότητας και του 
αυτοπροσδιορισμού της γυναικείας σεξουαλικότητας

Βλέποντας ότι το σεξ και η σεξουαλικότητα γίνονταν βασικό σημείο αντιπαρά-
θεσης μεταξύ των γυναικών, και θέλοντας να διαχωριστούν από έναν λόγο που 
έβλεπαν ως πλήρως ενταγμένο στον κυρίαρχο συντηρητικό λόγο της Δεξιάς, οι 
πρώτες θεωρητικές του  pro sex βάλθηκαν να υπερασπιστούν τη σεξουαλικότητα 
ως πηγή ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης των γυναικών και το δικαίωμα τους να 
κάνουν ό,τι θέλουν με τα σώματά τους. Έβαλαν έτσι ως κεντρικό διακύβευμα την 
ορατότητα της γυναικείας σεξουαλικότητας και τον αυτοπροσδιορισμό της σεξου-
αλικής τους επιθυμίας ως μέσο αντίστασης στο σκοτάδι του συντηρητισμού και 
της σεξουαλικής καταπίεσης, που έβλεπαν να τις περιτριγυρίζει.

Η Carol S. Vance περιέγραφε πώς οι γυναίκες εκπαιδεύονται στην ιδεολογία του 
“καλύτερα ασφαλείς, παρά μετανιωμένες” και φορτώνονται τις “συνέπειες” της δι-
κής τους σεξουαλικότητας, αλλά και τις “συνέπειες” της σεξουαλικότητάς τους 
στους άντρες. Έτσι, εγκλωβίζονται στον αυτοέλεγχο και την προσοχή,  η γυναικεία 
επιθυμία γίνεται ύποπτη, και τελικά δεν αξίζει το κόστος της “τιμωρίας” που μπο-
ρεί να υποστούν αν εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους (ανεπιθύμητη εγκυμο-
σύνη, παρενόχληση, στίγμα, ανεργία, queer- bashing, βιασμός..). Προειδοποιού-
σε ότι δεν φτάνει να αποφεύγουν οι γυναίκες τον κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να κά-
νουν ενεργά βήματα προς την κατεύθυνση της ευχαρίστησης, της ενέργειας, του 
αυτοπροσδιορισμού.6

Όπως γράφουν τα μέλη του Feminist Anti Censorship Task force που το 1989 
προχώρησαν σε δικαστικό αγώνα ενάντια στις πολιτικές απαγόρευσης του WAP: 
“..οι γυναίκες πρέπει να μάθουν, με την υποστήριξη άλλων γυναικών, να διατυπώ-
νουν εμπειρίες, που βγαίνουν εκτός του πλαισίου του ‘καλού κοριτσιού’, να ανα-
γνωρίσουμε τις φαντασιώσεις μας και να είμαστε περήφανες για τις σεξουαλικές 
επιλογές μας... Πρέπει να μιλάμε ανοιχτά όταν πέφτουμε θύματα, αλλά συγχρό-
νως ν' αναγνωρίσουμε αυτά που μας εξιτάρουν και να υποστηρίζουμε τις γυναί-
κες που βιοπορίζονται με το να παρέχουν αυτή την έξαψη στους άντρες και στις ε-
αυτές μας”7.

Οι συγκρούσεις στο εσωτερικό του κινήματος έδειχναν πως οι γνώσεις αλλά και 
οι θέσεις του φεμινιστικού κινήματος της εποχής για τη σεξουαλικότητα είχαν φτά-
σει στα όριά τους.  Η Ellen Willis, γράφοντας το 1981, προειδοποιούσε ότι η Δεξιά 
έχει οργανωμένο λόγο για το σεξ, ενώ οι φεμινίστριες δεν έχουν, κι ως αποτέλεσμα 
δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν δυναμικά στις νέες επιθέσεις στις ελευθερίες των 
γυναικών (δικαίωμα στην έκτρωση, σεξουαλική απελευθέρωση).8  Όλες οι φωνές 
φαίνεται να συμφωνούσαν ότι ένα νέο σώμα γνώσης έπρεπε να παραχθεί, το ο-
ποίο θα οδηγούσε τις γυναίκες προς το δρόμο της σεξουαλικής απελευθέρωσης. 

Η σεξουαλικότητα ως νέο αντικείμενο έρευνας
Τι άξονα θα είχε όμως αυτό το νέο σώμα γνώσης; Στο κέντρο του pro sex λό-

γου ήταν ότι το σεξ είναι κοινωνική κατασκευή κι όχι μια “φυσική πράξη” και η 
σεξουαλικότητα είναι κοινωνικά κατασκευασμένη όπως και το φύλο. Κατά την 
Rubin, όπως και το φύλο, έτσι και η σεξουαλικότητα είναι πολιτική. Είναι οργανω-
μένη σε συστήματα εξουσίας, τα οποία επιβραβεύουν και ενθαρρύνουν κάποια 
υποκείμενα και δραστηριότητες, ενώ τιμωρούν και καταστέλλουν άλλα. Καλεί 
για μια ριζοσπαστική θεωρία για το σεξ, όπου η κριτική της σεξουαλικής κατα-
πίεσης θα εμπλουτίσει τον φεμινισμό. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να αναπτυ-
χθεί μια αυτόνομη θεωρία και πολιτική συγκεκριμένα για τη σεξουαλικότητα.7

Μέχρι εδώ καλά. Τα φεμινιστικά εργαλεία της εποχής, πράγματι, δεν αρκούσαν 
για να μιλήσουν για την σεξουαλική καταπίεση στο σύνολό της και σε άλλες κοι-
νωνικές ομάδες. Δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ότι, υπό την συνεχή απειλή της 
σεξουαλικής βίας, η γυναικεία σεξουαλικότητα δε θα αφανιζόταν ξανά από τον 
χάρτη. Όμως, εν μέσω της δεκαετίας του ’80 και φτάνοντας στη δεκαετία του ’90, 
η εξέλιξη του φεμινιστικού λόγου γύρω από το σεξ και τη σεξουαλικότητα ανα-
πτυσσόταν χέρι-χέρι με την ενσωμάτωση και την επαγγελματική απασχόληση 
πολλών φεμινιστριών στα πανεπιστήμια.

Η παραγωγή αυτού του νέου σώματος γνώσης, που ήταν τόσο αναγκαία, δεν 

Οι γυναίκες του WAP και τα... μπλουζάκια τους.

Η εφημερίδα 
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COYOTE
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ήταν κινηματική διαδικασία, αλλά αναπτύχθηκε μέσα από μια σειρά εξειδικευμέ-
νων σχολών, που ασχολήθηκαν ειδικά με τα γυναικεία θέματα. Με το κίνημα υπό 
διάλυση, την είσοδο περισσότερων γυναικών στα πανεπιστήμια, και την άνοδο 
φεμινιστριών σε θέσεις ισχύος στις σχολές, η δουλειά της φεμινιστικής έρευνας 
μετατοπίστηκε από τις συλλογικές δομές του κινήματος, την αυτόνομη γυναι-
κεία έρευνα και τις ομάδες αυτοσυνείδησης, στα τμήματα γυναικείων σπουδών 
στις αρχές του ’80, ύστερα στα τμήματα σπουδών φύλου όπως μετονομάστηκαν, 
αλλά και σε διάφορους άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους, όπως αυτόν τον πολιτι-
σμικών σπουδών της ανθρωπολογίας και της σεξολογίας.9 

 Η έρευνα και ο αναστοχασμός δεν ήταν πια αντικείμενο συλλογικής διεργασί-
ας με στόχο τη δημόσια αντιπαράθεση και διεκδίκηση, αλλά αντικείμενο ατομι-
κής εργασίας επίδοξων ερευνητριών που θα έπαιρναν τα ηνία από το γυναικείο 
κίνημα για να παράξουν μία νέα ‘πλουραλιστική’ κατά τα άλλα άποψη για τη γυ-
ναικεία εμπειρία. Χαρακτηριστικές είναι οι οδηγίες της Vance προς την επίδοξη 
φεμινίστρια-ερευνήτρια της σεξουαλικότητας, εξηγώντας το πώς θα πρέπει να 
διερευνήσει το εύρος της γυναικείας επιθυμίας. Μια φεμινιστική ανάλυση, υπο-
στήριζε, πρέπει να περιλαμβάνει την εμπειρία διαφορετικών γυναικών ανάλογα 
με την ηλικία, την τάξη, την εθνότητα, την σωματική κατάσταση, την σεξουαλική 
προτίμηση, τη θρησκεία, την γεωγραφική θέση. Για να γίνει αυτό, έλεγε η Vance, 
oi φεμινίστριες ερευνήτριες πρέπει να διεισδύσουν και να διερευνήσουν όλες τις 
διαφορετικές γυναικείες κοινότητες, να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε ι-
στορικό υλικό και φυσικά να αυξήσουν την χρηματοδότησή τους.10  Ένα νέο ε-
παγγελματοποιημένο μοντέλο έρευνας αναπτύχθηκε, όπου οι παρεκκλίνουσες 
σεξουαλικότητες, οι φτωχές και μαύρες γυναίκες και άλλες ομάδες που παραδο-
σιακά έμειναν απ’ έξω από το γυναικείο κίνημα, θα γίνονταν αντικείμενα μελέτης 
και χρηματοδότησης της νέας φεμινιστικής ακαδημαϊκής έρευνας.

Μπορεί στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι σχέσεις κινήματος και τμημάτων 
γυναικείων σπουδών να θύμιζαν κάπως το ριζοσπαστικό παρελθόν των δεκαετι-
ών ‘60-’70, όπου οι σχολές ήταν εστίες κινηματικής δράσης και σύγκρουσης με τα 
συστήματα εξουσίας, η πραγματικότητα όμως από τη δεκαετία του ‘80 και μετά 
ήταν ότι η ενσωμάτωση στο ακαδημαϊκό μοντέλο κατακερμάτισε και απέκοψε σε 
μεγάλο βαθμό τις φεμινιστικές αναζητήσεις από τις κινηματικές διαδικασίες που 
στόχευαν στην πολιτική αλλαγή. Όπως μας λέει η Rubin, στην ίδια συνέντευξη 
που προαναφέραμε το 1997, “Έβλεπα τα τμήματα μελέτης φύλου ως ακτιβιστική 
και ακαδημαϊκή επιδίωξη. Ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πρόγραμ-
μα σπουδών με δυνατές σχέσεις με το κίνημα και την κοινότητα.” Συνεχίζει λέγο-
ντας ότι, παρ’όλα αυτά, σήμερα τα πανεπιστήμια έχουν χάσει την επαφή τους με 
τα πολιτικά κινήματα κι ότι η ίδια δεν έχει την ψευδαίσθηση πως η ακαδημαϊκή 
δουλειά έχει αυτομάτως πολιτική σημασία: “Οι καλές ιδέες είναι σημαντικές (...) 
αλλά χάνω την υπομονή μου με ανθρώπους που θεωρούν ότι η εντυπωσιακή α-
καδημαϊκή τους εργασία έχει ταυτόχρονα και πολιτική αξία, ή ότι η ακαδημαϊκή 
δουλειά μέσα στα σωστά θεωρητικά πλαίσια αρκεί για να αλλάξεις τον κόσμο”11.

Το πως καταλήξαμε σ’ αυτή την κατάσταση είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερο ζή-
τημα απ’ ότι μπορούμε να καλύψουμε σ’ αυτό το άρθρο. Η σταδιακή αποδυνά-
μωση των κινημάτων (όχι μόνο του φεμινιστικού) την περίοδο εκείνη πήγαινε χέ-
ρι-χέρι με την ενσωμάτωση βασικών μελών αυτών των κινημάτων σε θεσμικούς, 
ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς. Αυτή η συνθήκη 
ενσωμάτωσης επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ο λόγος αλλά 
και η σχέση των pro sex φεμινιστριών με το θέμα της πορνογραφίας και της βιο-
μηχανίας του πορνό.  

Με την έλευση της δεκαετίας του ‘90, ο φεμινιστικός λόγος γύρω από τη σεξου-
αλικότητα που ενισχύθηκε κυρίως μέσα από τα τμήματα φύλου, τα μίντια και τις 
πολιτισμικές σπουδές, δεν αποσκοπούσε πια στις συλλογικές αρνήσεις, στην κι-
νηματική δράση και στις συλλογικές γυναικείες διαδικασίες, αλλά προάσπιζε μια 
πολιτική “αυτο-αναπαράστασης” της γυναικείας σεξουαλικότητας, ρίχνοντας όλο 
και περισσότερη βαρύτητα στον ρόλο της πορνογραφίας ως ανατρεπτικής και α-
πελευθερωτικής διαδικασίας, την οποία μπορούσαν να ελεγξουν και να οικειο-
ποιηθούν οι γυναίκες.

Γυναικεία σεξουαλικότητα όπως εμείς την οριζουμε: Απο τη 
θεωρία στην πράξη - η γέννηση του φεμινιστικού πορνό

Βλέποντας το πώς οι πολιτικές απαγόρευσης που προωθούσε το WAP απειλού-
σαν τη δημόσια έκφραση της σεξουαλικότητας στο σύνολό της, οι φεμινίστριες 
του pro-sex έσπευσαν απο νωρίς να υπερασπιστούν το πορνογράφημα ως χρή-
σιμο εργαλείο για την σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών. Από τη μία θε-
ωρούσαν ότι μπορούσε να λειτουργήσει ως πεδίο έκφρασης των διαφόρων όψε-
ων της γυναικείας επιθυμίας, από την άλλη, προάσπιζαν το δικαίωμα των γυναι-
κών να κάνουν ό,τι θέλουν με τα σώματά τους, υποστηρίζοντας ότι για κάποιες, η  
συμμετοχή στη βιομηχανία του σεξ μπορεί να έχει απελευθερωτικές απολήξεις. 
Το 1981, η Ellen Willis ισχυριζόταν πως η χρήση της πορνογραφίας από τις γυναί-

κες αποσυνδέει τη γυναικεία σεξουαλικότητα από την αναπαραγωγή, το μονο-
γαμικό ζευγάρι του οικιακού ιδεώδους και τους άντρες, και καλούσε τις γυναίκες 
να βρουν εικόνες που γουστάρουν και να τις προωθήσουν.12

Πράγματι, μέχρι τα μέσα των 80s, ένα κομμάτι του χώρου που βρέθηκε στο 
στόχαστρο της αντιπορνογραφικής προπαγάνδας, βγήκε δυναμικά στην αντε-
πίθεση. Ο λόγος για το πρώτο περιοδικό λεσβιακής erotica με τίτλο “On Our 
Backs”11 που ιδρύθηκε το 1984 στο San Francisco και προωθούσε λεσβιακό 
πορνογραφικό υλικό μέσω της παραγωγής γραπτού λόγου, φωτογραφιών -κι 
αργότερα- βίντεο. 

Η επιρροή του περιοδικού στη λεσβιακή κουλτούρα της εποχής ήταν τερά-
στια -έκανε ορατή την καύλα και την απόλαυση μιας καταπιεσμένης σεξουαλι-
κότητας, χωρίς να απολογείται σε κανέναν ή καμία. Η αισθητική ήταν ωμή, DIY, 
ανταγωνιστική. Δεν περίμενε να της δοθεί χώρος, τον διεκδικούσε κι ας τολμού-
σε οποιοσδήποτε να την σταματήσει. Τα πρώτα τεύχη του περιοδικού αντανα-
κλούσαν τη δυναμική μιας γυναικείας σεξουαλικότητας που βγαίνει στο δημό-
σιο χώρο, χωρίς να νοιάζεται αν θα βρει τον μπελά της απ’ τις αρχές (πράγμα που 
έγινε αρκετές φορές), ούτε το ποιος την κοιτάει και πώς. 

Ωστόσο, η επιτυχία του περιοδικού αλλά και της εταιρείας παραγωγής 
underground βίντεο που ιδρύθηκε την επόμενη χρονιά (Fatale Videos, 1985) δεν 
άργησε να εντοπιστεί από το ραντάρ της πορνο-βιομηχανίας. Το λεσβιακό πού-
λαγε και οι εκδότριες του περιοδικού σύντομα βρήκαν ευκαιρία να επεκτείνουν 
τις επαγγελματικές τους “προοπτικές”. 

Ενσωμάτωση και στροφή στην παραγωγή: Διεκδικώντας ένα 
κομμάτι της πίτας της πορνικής βιομηχανίας

Η Susie Bright, παραγωγός και εκδότρια του «On our backs» περιέγραφε το 
πώς η “πανκ-ροκ, queer lib και φεμινιστική αισθητική άρχισε να επηρεάζει την 
αισθητική της πορνο-βομηχανίας” και πώς η παρακινδυνευμένη στάση του 
Fatale Videos ενέπνευσε το σεβασμό από το ‘boys club’ της πορνικής βιομηχανί-
ας, οι οποίοι άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη δουλειά της. Έτσι κάπως την 
προσέγγισε το δημοσιογραφικό παράρτημα του γνωστού περιοδικού Hustler, 
και η Bright ανέπτυξε την καριέρα της ως κριτικός ταινιών πορνό γράφοντας άρ-
θρα στο Hustler Forum, κι αργότερα αναπτύσσοντας σεμινάρια ιστορίας του ε-
ρωτικού σινεμά σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.13 

Την ίδια περίοδο στη Νέα Υόρκη, μια ομάδα γυναικών που δούλευαν χρόνια 
στην πορνο-βιομηχανία, και φτάνοντας προς το τέλος της καριέρας τους ως πορ-
νο-σταρ, στράφηκαν προς την παραγωγή πορνικών προϊόντων με φεμινιστικές 
προδιαγραφές τόσο μέσω του περιεχομένου τους, όσο και μέσω των συνθηκών 
παραγωγής τους. Κομβική προσωπικότητα η Candida Royalle, η οποία είχε δεχθεί 
τον έπαινο και την στήριξη πολλών φεμινιστριών για το ότι προσπάθησε να επα-

 Σελίδες από τα πρώτα τεύχη του On Our Backs
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ναπροσδιορίσει την εικόνα της γυναικείας σεξουαλικής εμπειρίας και να δημιουρ-
γήσει ασφαλέστερες συνθήκες για τις γυναίκες που δούλεψαν στις παραγωγές της. 

Η Candida Royalle είχε ήδη δουλέψει χρόνια στο χώρο της πορνογραφίας, σε 
mainstream παραγωγές όπου έκανε τους συνήθεις γυναικείους ρόλους, και ήταν 
κοντά στην ‘ημερομηνία λήξης’ της ως γυναίκα πορνοσταρ, αφού είχε παίξει ήδη 
σε πολλές ταινίες και είχε περάσει τα 30. Έτσι, ως λύση στο επαγγελματικό της 
τέλμα αλλά και ως αντίδοτο στην βαθιά κατάθλιψη που πέρασε απολογίζοντας 
τη σχέση της με το πορνό, στράφηκε στην παραγωγή. Αφού καμιά mainstream 
εταιρεία παραγωγής δεν ήθελε να χρηματοδοτήσει υλικό που απευθυνόταν σε 
γυναικείο κοινό κι όχι αντρικό, η Candida Royalle κατάφερε να χρησιμοποιήσει 
τα κονέ της στην πορνοβιομηχανία (ο πεθερός της ήταν ένα από τα κεφάλια της 
πορνοπαραγωγής, τον οποίο, όπως η ίδια λέει, παρακάλεσε να υποστηρίξει το 
όραμά της διανέμοντας το υλικό της). Με το ‘οικογενειακό’ κεφάλαιο στην τσέ-
πη, προσέλαβε προσωπικό και ηθοποιούς και δημιούργησε μια ειδική αγορά ε-
ντός της βιομηχανίας που θα έδινε επιτέλους στο φεμινιστικό κοινό την εικόνα 
της απελευθέρωσης που τόσο ποθούσε. Η Royalle  θεωρείται βασικός συντελε-
στής στην δημιουργία της κατηγορίας Couples Porn (πορνό για ζευγάρια) στην 
mainstream πορνο-αγορά, κατηγορία που στόχευε κατά κύριο λόγο σε γυναι-
κείο κοινό διοτι έβαζε ως βασικό συστατικό την απεικόνιση της γυναικείας από-
λαυσης και ευχαρίστησης στις σκηνές της, και στα σενάριά της απεικόνιζε τη σε-
ξουαλική δραστηριότητα στο ευρύτερο πλαίσιο της συναισθηματικής και κοινω-
νικής ζωής των γυναικών.14

Τα παραπάνω παραδείγματα γυναικών παραγωγών, γρήγορα βρήκαν υποστή-
ριξη από φεμινίστριες στον ακαδημαϊκό χώρο, που είδαν την σχετική τους επιτυ-
χία στην πορνοβιομηχανία ως απόδειξη ότι οι γυναίκες μπορούν να εξασκήσουν 
έλεγχο σ’ αυτήν από τα μέσα, διευρύνοντας ταυτόχρονα τους σεξ-ορίζοντές 
τους. Όπως μας λέει η Ann Gary, καθηγήτρια φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια και συνιδρύτρια του Κέντρου Μελέτης Φύλου και Σεξουαλικότη-
τας: “Αν η σεξουαλική πραγματικότητα είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, μπορεί 
να κατασκευαστεί διαφορετικά. Αν η σεξουαλικότητα είναι αρσενικά ορισμένη, 
μπορεί να οριστεί διαφορετικά, από γυναίκες που μπορούν να πάρουν αρκετή ε-
ξουσία ώστε να ξεπεράσουν τη σιωπή μας.”15

Το νέο πρόταγμα ήταν ξεκάθαρο: οι γυναίκες που θα πάρουν αυτή την εξουσία 
είναι θαρραλέες ατομικότητες που θα τα βάλουν με το τέρας της πορνικής βιο-
μηχανίας και θα βγουν επιτυχημένες επαγγελματίες - παραγωγοί / σταρ του φε-
μινιστικού ερωτικού σινεμά. 

Γνωστές παραγωγές της Candida Royale τη δεκαετία του ’80 -’90

Feminist Porn Awards

Μια νέα γενιά φεμινιστριών πορνογράφων άρχισε να συγκροτείται μέσα στις 
δεκαετίες του 1990 και του 2000, με τη ανάδυση γυναικών-σκηνοθετών, όπως 
η Tristan Taomino, νεαρή εκδότρια του «On Our Backs», αλλά και τη συμμετο-
χή μαύρων γυναικών, όπως της Vanessa Blue που κατάφερε να αναδυθεί από το 
ρόλο της ηθοποιού στο χώρο της παραγωγής. Όπως μας λέει η ίδια, “Μπορεί οι 
fans μου να απογοητευθούν, αλλά όταν δούλευα (ως ηθοποιός), αυτό ήταν ένα 
μέσο επίτευξης ενός σκοπού κι ο σκοπός αυτός ήταν να σκηνοθετήσω.” Κι όπως 
εξηγεί: "ως μαύρη γυναίκα η πορνο-βιομηχανία δε σε παίρνει στα σοβαρά και 
δεν θα επενδύσει σε σένα χωρίς αντάλλαγμα. Έπρεπε να πηδήξω μερικούς για 
να πάρω πληροφορίες, και το έκανα”.  Για τη Βανέσα, “η ηθοποιία ήταν μια μετά-
βαση από τη θέση της μισθωτής υπαλλήλου στον αδιάφορο χώρο του gonzo 
πορνό, στο να γίνει δημιουργός των εικόνων και των όρων της σεξουαλικής της 
εργασίας”, μας εξηγεί η Mireille Miller-Young, καθηγήτρια μαύρων σπουδών και 
του τμήματος μιντια και κινηματογράφου του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.16

Οι φεμινίστριες ως αφεντικά: Η συγκάλυψη/ αφανισμός της 
εργασίας εντός και εκτός του φεμινιστικού πορνό
Είναι ξεκάθαρο πως ο χώρος του φεμινιστικού πορνό προωθούσε μια εικόνα 
της απελευθέρωσης που βασιζόταν στις ατομικές διεκδικήσεις επαγγελματιών 
γυναικών μέσα στον κατά τ’ άλλα (και κατά κοινή παραδοχή των ίδιων των 
φεμινιστριών) βούρκο της ευρύτερης πορνο-βιομηχανίας. Μια πολιτική ταξικής 
ανέλιξης των φεμινιστριών σεξεργατριών που θα τις καθιστούσε ξεχωριστή 
κατηγορία εντός της βιομηχανίας. Το 2006 μάλιστα καθιερώθηκαν τα Feminist 
Porn Awards, μια τελετή βραβείων που θα επιβράβευε τις σωστές φεμινίστριες 
παραγωγούς με κύριους άξονες το ότι απεικονίζουν την “αυθεντική” γυναικεία 
απόλαυση και το ότι διευρύνουν τα όρια της σεξουαλικής αναπαράστασης.

Με τον ίδιο τρόπο που μερίδες των φεμινιστριών εισχώρησαν σε διοικητικές 
θέσεις ως στελέχη εταιρειών ή κρατικοί υπάλληλοι, η πολιτική της “αλλαγής από 
τα μέσα” πρότεινε μια πολιτική επαγγελματικής ανέλιξης ως ατομική λύση στον 
σεξισμό της κοινωνίας.

Έτσι, προωθούνταν το δικαίωμα κάποιων γυναικών να επιτελέσουν τη σεξου-
αλική τους δυναμική χρησιμοποιώντας τα όποια προνόμια έχουν: δηλαδή τα κό-
τσια και την επιμονή (όπως η Annie Sprinkle ή η Vanessa Blue), τα φεμινιστικά 
πτυχία (όπως η Tristan Taomino), τα κονέ στην πορνική βιομηχανία ή στο χώρο 
του κινηματογράφου (όπως η Candida Royale ή νεότερες σκηνοθέτιδες όπως 
η Νenna Feelmore Joiner). Δημιουργήθηκε, έτσι, μια ατομιστική κουλτούρα 
celebrity πορνογράφων που “κατάφεραν” να επιβιώσουν τον βούρκο της πορ-
νοβιομηχανίας και μετέπειτα διεκδίκησαν να μπουν πίσω από την κάμερα, στη 
θέση αφεντικού - παραγωγού. 

Εν τω μεταξύ, η πορνική βιομηχανία στην Αμερική άγγιζε τα $97 δις σε κέρδη 
το 2014 (απ’ τα κέρδη που φαίνονται) και εξακολουθεί να είναι ένας χώρος συνδε-
δεμένος με μαφίες, νταβάδες και επισφαλή/ επικίνδυνη εργασία. Το γεγονός πως 
κάποιες βετεράνες της πορνικής βιομηχανίας κατάφεραν να ελέγξουν τους όρους 
της εργασίας τους ή να γίνουν καλύτερες παραγωγοί και αφεντικά από αυτά που 
κυκλοφορούν στην ευρύτερη σεξιστική πορνική βιομηχανία, δεν αναιρεί την κατε-
ξοχήν σχέση αυτού του χώρου με την εκμετάλλευση και τον εξαναγκασμό.

Η φεμινίστρια στρίπερ Antonia Crane περιγράφει τη συνθήκη μέσα στα στι-
πτιτζάδικα που δούλευε, λέγοντας ότι συχνά χόρευε με κοπέλες, που ήταν υπό 
τον έλεγχο νταβατζήδων οι οποίοι παραμόνευαν και επέβλεπαν πάντα τη δου-
λειά τους. Η ίδια διαχωρίζει τη θέση της λέγοντας: “Εγώ δεν είχα ποτέ νταβατζή κι 
ούτε ήθελα. Αλλά βέβαια, εγώ είχα μπουκάρει στα στριπτιτζάδικα του Σαν Φραν-
σίσκο με την παιδεία της σχολής γυναικείων σπουδών στην οποία πήγαινα, έτοι-
μη να μισήσω τους άντρες και να τους πάρω τα λεφτά”.17

Κι ενώ εδώ περιγράφεται ξεκάθαρα η ταξική διαστρωμάτωση της εργασίας των 
γυναικών εντός της σεξο-βιομηχανίας (με τις φεμινίστριες πορνογράφους στην κο-
ρυφή της πυραμίδας της), ο χώρος του φεμινιστικού πορνό αποκρύπτει τελείως 
τις υλικές συνθήκες και τις ταξικές αντιθέσεις που τελικά διαμορφώνουν το πόσο 
ενδυναμωτική μπορεί να είναι η συμμετοχή μιας γυναίκας στη βιομηχανία αυτή.

Έτσι, στην προσπάθεια τους να πείσουν για τις θετικές δυνατότητες της πορ-
νογραφίας για τις γυναίκες, οι φεμινίστριες πορνογράφοι καταλήγουν να συγκα-
λύπτουν τη στενή σύνδεση της πορνικής βιομηχανίας με τον εξαναγκασμό και 
να μην αναγνωρίζουν τις ταξικές διαφορές των γυναικών εντός της βιομηχανί-
ας. Η Claire Potter, ιστορικός και υποστηρίκτρια της φεμινιστικής πορνογραφίας, 
εξηγεί:  “Οι φεμινίστριες πορνο-παραγωγοί συμφωνούν ότι το mainstream πορ-
νό κάνει πεισματικά διακρίσεις, χαρακτηρίζεται συνήθως από την εκμετάλλευση, 
και σπανίως ελέγχεται για τυχόν παραβιάσεις στην διαδικασία παραγωγής. Παρ’ 
όλο που αυτές οι παραβιάσεις δεν συμβαίνουν αποκλειστικά στην πορνογραφία, 
οι σύγχρονες pro-porn φεμινίστριες, δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο στο να υ-
περασπιστούν τον δυνητικά sex-positive χαρακτήρα του πορνό και στο να απο-
δυναμώσουν το στερεότυπο ότι όλες οι σεξεργάτριες είναι αντικείμενα εκμετάλ-
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λευσης, συχνά καταλήγουν να παραμερίζουν αυτά τα θέματα.”18

Η Potter συνεχίζει, υποστηρίζοντας: “Αν το mainstream πορνό κάνει τις γυναί-
κες υπερ-ορατές, η βιομηχανία του πορνό κάνει τα αδύνατα δυνατά να κάνει αό-
ρατες τις συνθήκες εργασίας τους - η εργασία στα σετ του πορνό είναι συνήθως 
ανασφάλιστη, χωρίς στάνταρντ ασφαλείας και χωρίς συνδικαλιστική στήριξη”.

Αντίθετα με τις πρώτες διεκδικήσεις των σεξεργατριών στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970, όπου ο ίδιος ο όρος “σεξεργάτρια” ήταν μια προσπάθεια να γίνει ορατή 
και να νομιμοποιηθεί η εργασία των γυναικών στην πορνική βιομηχανία, το σύγ-
χρονο ειδος "φεμινιστικού πορνό" δεν είναι μαχητικό προς την βιομηχανία, δεν 
μιλούσε για το σεξ ως εργασία, δεν διεκδικούσε δικαιώματα. Αντίθετα πλαισιώ-
νει τον εαυτό του ως μια ειδική αγορά όπου ο σεξισμός έχει ξεπεραστεί γιατί οι 
γυναίκες έχουν γίνει τα αφεντικά. Μια καταναλωτική όαση για την σύγχρονη φε-
μινίστρια που διαθέτει τα προνόμια και την αγοραστική δύναμη για να αγοράσει 
μια -πιο πολιτικά ορθή- σεξουαλική εμπειρία.

Σε μια φετινή συνέντευξή της, η Chanelle Gallant, συνιδρύτρια των Feminist 
Porn Awards, κάνοντας έναν απολογισμό στην επίδραση των βραβείων, καταλή-
γει σε μία συνολική αυτοκριτική με το ίδιο ακριβώς συμπέρασμα: “Προσδιορίσα-
με το φεμινιστικό πορνό ως χώρο που θα στήριζε περιθωριοποιημένους σκηνο-
θέτες, και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Αλλά ξεχάσαμε το πορνό ως εργασία, και παρα-
βλέψαμε το αν η σκηνοθέτις ήταν ταυτόχρονα και το αφεντικό (...) Το θέμα ήταν 
ότι χάσαμε την ευκαιρία να συνδέσουμε τον φεμινισμό στην εργασία του σεξ με 
τις συνθήκες εργασίας”.19

Η πολιτική της «αυτο-αναπαράστασης» και η αναζήτηση της 
αυθεντικότητας

Όπως μας εξηγούν οι συντάκτριες του Feminist Porn Book που εκδόθηκε το 
2012, βασικό πρόταγμα του φεμινιστικό πορνό ήταν το θέμα της “σεξουαλικής 
αναπαράστασης και της παραγωγής της, ως πεδίο αντίστασης, παρέμβασης και 
αλλαγής”20. Από νωρίς λοιπόν, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από το πώς α-
ναπαρίσταται το σεξ και η σεξουαλική επιθυμία με φεμινιστικούς όρους.  Η σκη-
νοθέτιδα Τristan Taomino π.χ. έβαλε ως βασική προϋπόθεση στις ηθοποιούς της 
την απεικόνιση της “αυθεντικότητας”, εννοώντας ότι ήθελε να απεικονίσει την 
αυθεντική απόλαυση των γυναικών στις κινηματογραφημένες πράξεις του σεξ. 
Αυτό σήμαινε πως ο γυναικείος οργασμός έπρεπε να είναι αληθινός, και συχνά 
ζητούσε από τους ηθοποιούς της να συμμετέχουν στη δημιουργία των σεναρίων. 

Μπορεί η πραγματική απεικόνιση του γυναικείου οργασμού (κι όχι απλά μια 
γυναίκα να φωνάζει μέχρι να εκσπερματώσει ο άντρας ηθοποιός) να ήταν μία 
καινοτόμα ιδέα στο πορνό, η προσταγή για αυθεντικότητα όμως, επιτάσσει μια 
εντατικοποίηση της συναισθηματικής εργασίας της ηθοποιού, και συγχρόνως δι-
αχωρίζει την φεμινίστρια πορνο-σταρ από τις πορνο-σταρ της υπόλοιπης βιομη-
χανίας που μπορεί να προσποιούνται τον οργασμό για να γίνει η δουλειά μια ώρα 
αρχύτερα, στιγματίζοντας τις τελευταίες ως μη-φεμινίστριες. Η φεμινίστρια πορ-
νο-σταρ είναι πάνω απ’ όλα εργάτρια και το κριτήριο της αυθεντικότητας που θέ-
τει το (φεμινιστικό κατά τ' άλλα) αφεντικό της, μπορεί κάλλιστα να γίνει μια παρα-
πάνω εργασιακή πίεση για την ίδια.21 

Η εικόνα της γυναικείας σεξουαλικότητας που προώθησε το φεμινιστικό πορ-
νό, ήταν πάνω απ’ όλα αυτό: μια εικόνα. Χωρίς να συνοδεύεται από μια ταξική α-
νάλυση και συστημική αποδόμηση της καπιταλιστικής βιομηχανίας του πορνό, 
απέτυχε να μιλήσει για τον σεξισμό και τον ρατσισμό σε δομικό επίπεδο στη πορ-
νική βιομηχανία. Για παράδειγμα, η συζήτηση γύρω από τη φυλετική καταπίεση 
περιορίστηκε στο πώς αναπαρίσταται π.χ. η μαύρη γυναίκα στο πορνό. Όμως το 
γεγονός ότι οι μαύρες πορνο-σταρ εγκλωβίζονταν σε ρατσιστικές απεικονίσεις 
της αχαλίνωτης, σεξομανιακής τσούλας που τα κάνει όλα, συνδέεται άμεσα με 
την κοινωνική, πολιτική και εργασιακή τους υποτίμηση σε όλα τα υπόλοιπα πε-
δία του κοινωνικού. Οι φεμινίστριες πορνογράφοι όμως δεν μίλησαν για τον έ-
λεγχο της μετανάστευσης, για τις εκστρατείες κατά του τράφικινγκ που στοχεύ-
ουν στην περαιτέρω παρανομοποίηση φτωχών γυναικών-μεταναστριών και ορ-
γίαζαν στα μέσα των ‘00s, ούτε για τον υλικό εξαναγκασμό στην σεξο-βιομηχα-
νία πολλών μαύρων, λατίνων και γυναικών της εργατικής τάξης λόγω έλλειψης ε-
πιλογής.  Κι έτσι άφησαν την κριτική της βιομηχανίας στο στρατόπεδο των συ-
ντηρητικών δυνάμεων, που με πρόσχημα την “εκμετάλλευση των γυναικών” πή-
ραν και συνεχίζουν να παίρνουν μέτρα κατά των μεταναστριών, των σεξεργατρι-
ών και των φτωχών γυναικών.22 

Η γυναικεία σεξουαλικότητα εν απουσία κινήματος
Οι πρώτες δημόσιες εκφάνσεις της γυναικείας σεξουαλικότητας, όπως εκφρά-

στηκαν στα πρώτα χρόνια της έκδοσης του On Our Backs, είχαν μια μαχητικότη-
τα και μια δυναμική που διέφερε σημαντικά από τις στημένες, αποστειρωμένες 
παραγωγές των φεμινιστριών παραγωγών κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 

2000. Η σταδιακή ενσωμάτωση διαφαίνεται και σε επίπεδο αισθητικής στην εξέ-
λιξη των παραγωγών. Βασικός στόχος του φεμινιστικού πορνό ήταν να επιβιώσει 
στην συνολικότερη πορνο-βιομηχανία ως ένα αξιοσέβαστο είδος, και να διεισ-
δύσει στα έγκατα της πορνοπαραγωγής. Η αρχική επιθετικότητα της γυναικείας 
επιθυμίας έχασε σιγά σιγά την αιχμή της, κατηγοριοποιήθηκε σε ειδικές υποκα-
τηγορίες και εντάχθηκε στο διευρυμένο πια μενού της πορνικής βιομηχανίας. Τα 
πρότυπα ομορφιάς των ηθοποιών των φεμινιστικών παραγωγών μετατοπίστη-
καν από τα αισθητικά πρότυπα μιας underground υποκουλτούρας στα πρότυπα 
της κυρίαρχης σεξοβομηχανίας. 

Το ζήτημα όμως εδώ δεν είναι αισθητικό, είναι κατά πόσο η γυναικεία σεξου-
αλικότητα που διεκδικεί την ορατότητα είναι ανταγωνιστική προς τις σχέσεις ε-
ξουσίας που την ορίζουν/ καταπιέζουν, και το πιο σημαντικό- κατά πόσο αντα-
ποκρίνεται στις υπαρκτές, πραγματικές ανάγκες των γυναικών στην κοινωνία. 
Ο σεβασμός και η πολιτική δύναμη δεν κερδίζεται μόνο μέσω της προβολής ε-
ναλλακτικών  ‘εικόνων’, κερδίζεται με ανταγωνιστικό λόγο, με σύγκρουση και με 
δράση στο δημόσιο χώρο. 

Αρχικά, κάποιες γυναίκες από τον χώρο του pro-sex, όπως η Dierdre English  
αναγνώριζαν ότι οι διεκδικήσεις γύρω από την γυναικεία σεξουαλικότητα είναι 
ήταν αδύνατες χωρίς ένα δυνατό γυναικείο κίνημα:

“...Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ένα δυνατό αντι-σεξιστικό κίνη-
μα ως σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, οι γυναίκες θα πρέπει να επιτρέπεται 
να παίρνουν ευχαρίστηση, πχ. από ένα μαζοχιστικό πορνό ή από dominance/
submission φαντασιώσεις. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια πηγή στήριξης, ένα κί-
νημα που να λέει ότι αυτό δεν σημαίνει πως στις γυναίκες αρέσει να τρώνε ξύλο”.23 

Η σχέση αυτή μεταξύ σεξουαλικής ορατότητας και κινήματος δεν είναι τυχαία 
- ένα αυτο-οργανωμένο γυναικείο κίνημα είναι ίσως η μόνη δικλείδα ασφαλείας 
που μπορεί να στηρίξει την ορατότητα της γυναικείας σεξουαλικότητας και να 
την προστατέψει από τον σεξισμό και την έμφυλη βία της κοινωνίας. 

Αυτή τη σχέση φαίνεται να καταλάβαιναν πολύ καλά οι γυναίκες του Riot Grrrl 
- ένα underground  φεμινιστικό πανκ κίνημα που αναπτύχθηκε στις αρχές του 
’90 στην Ολύμπια της Ουάσινγκτον. Οι Riot Grrrls στα μέσα της δεκαετίας των 
‘90s πρόβαλλαν μια πολύ πιο μαχητική και διεκδικητική έκφανση της γυναικεί-
ας σεξουαλικότητας - μια επιθετική δυναμική που θύμιζε τις πρώτες κινήσεις του 
«On our Backs» τη δεκαετία του ‘80. 

Οι Riot Grrrls ήταν προκλητικές, άτακτες, επιθετικές και πέταγαν τη σεξουα-
λικότητά τους στα μούτρα όσων ήθελαν να την καταπιέσουν. Εξέδιδαν φανζιν 
όπου αποδομούσαν τον σεξισμό της κοινωνίας, μίλαγαν ανοιχτά για την σεξου-
αλική βία, τον βιασμό, και τα καταπιεστικά πρότυπα ομορφιάς. Διεκδίκησαν την 
ορατότητα άφοβα, ακριβώς επειδή ήταν οργανωμένες, δεμένες, μάχιμες. 

Βρήκαν απήχηση και έχουν τρομερή επιρροή στη γυναικεία κουλτούρα ακόμη 
μέχρι σήμερα, ακριβώς επειδή εκπροσωπούσαν την ανάγκη νέων γυναικών να δι-
εκδικήσουν τον έλεγχο των σωμάτων τους, τον έλεγχο του δημόσιου χώρου από 
τους άντρες, και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της σεξουαλικότητάς τους. 

Αντίθετα, οι παραγωγοί του φεμινιστικού πορνό μας καλούν να πάρουμε τη 
μοίρα μας στα χέρια μας, ατομικά, με μοναδική εγγύηση ότι “αν βρούμε αυτό 
που μας αρέσει στο πορνό, μπορούμε να το ζητήσουμε κι απ’ τους συντρόφους 
μας”24. Ως δια μαγείας, αν εμείς ενδυναμώσουμε τη σεξουαλική μας αυτοπεποί-
θηση, όλα θα πάνε καλά. Αντίστοιχα, η ευκολία με την οποία η Annie Sprinkle 
μας προτρέπει να φτιάξουμε το “δικό μας, ερασιτεχνικό πορνο”, αγνοεί τις κοινω-
νικές συνθήκες στις οποίες ζούμε. Μπορεί εμείς να γουστάρουμε να βιντεοσκο-
πούμε τις εαυτές μας στο σεξ, αλλά ποιός μας εγγυάται ότι δε θα γίνουμε αντι-
κείμενο “revenge porn” σε σάιτ όπως το YouGotPosted; Να θυμίσουμε εδώ δύο 
πρόσφατα παραδείγματα: της Τιτσιάνα Καντόνε που αυτοκτόνησε πέρυσι μετα 
από online shaming από τον πρώην της που έβγαλε στη φόρα ερωτικά βίντεο 
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που είχαν φτιάξει όταν ήταν μαζί, και αντίστοιχα την μιντιακή διαπόμπευση νεα-
ρής φοιτήτριας ιατρικής από την Πάτρα, που είχε ανοιχτά υπερασπιστεί τη συμ-
μετοχή της σε πορνο-βίντεο.

Χωρίς ένα κίνημα από πίσω μας, χωρίς μια σοβαρή μορφή συλλογικής γυναι-
κείας αλληλεγγύης και διεκδίκησης, πόσο δυνατές και προστατευμένες είμαστε 
από την εκμετάλλευση, την διαπόμπευση και τον εξευτελισμό, όταν οι κοινωνι-
κές σχέσεις γύρω μας συνεχίζουν να στιγματίζουν και να τιμωρούν τη γυναικεία 
σεξουαλικότητα; 

Μπορεί οι φεμινίστριες πορνογράφοι και οι Riot Grrrls να φαίνεται οτι μοιρά-
ζονται μια κοινή θεωρητική παρακαταθήκη - Και οι δύο απαντούν κατα κάποιο 
τρόπο σ’αυτό το πρώτο κάλεσμα του pro-sex φεμινισμού προς τις γυναίκες να 
πάψουν να κρύβονται υπο την απειλή της βίας και να διεκδικήσουν ορατά τη σε-
ξουαλικότητά τους (όποια κι αν είναι αυτή). Η πολιτική στρατηγική τους όμως εί-
ναι διαμετρικά αντίθετη κι αυτό είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης.  

Οι μεν επέλεξαν μία πολιτική κοινωνικής ανέλιξης και ενσωμάτωσης που ανα-
λώθηκε στην παραγωγή εικόνων και αναπαραστάσεων με αποτέλεσμα να αγνο-
ούνται ή και να αποκρύπτονται οι πραγματικές κοινωνικές και υλικές συνθήκες 
των ζωών μας. Οι δε, επέλεξαν μια πολιτική αυτο-οργάνωσης, διαμορφώνοντας 
μια αυτόνομη γυναικεία κουλτούρα που συγκρούστηκε με το αντρικό κατεστη-
μένο μέσα και έξω απο το χώρο της μουσικής και διεκδίκησε την ορατότητα των 
γυναικών στο δημόσιο πεδίο. 

Φυσικά, το καπιταλιστικό σύστημα έχει μια απάντηση για τα πάντα, και μέ-
χρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η αισθητική των Riot Grrrls είχε ενσωμα-
τωθεί στην ποπ κουλτούρα και τα μαχητικά μηνύματά τους αποδυναμώθηκαν 
απο την νέα ακίνδυνη εκδοχή του ‘girl power’ που προωθήθηκε ως ένα νέο εί-
δος μάρκας (brand), μεσω φαινομένων όπως οι Spice Girls. Παρόλ’ αυτά, τα αρ-
χικά πολιτικά μηνύματα των Riot Grrrls επιβιώνουν μέχρι σήμερα και συνεχίζουν 
να εμπνέουν γυναίκες που θέλουν να ακουστούν και να διεκδικήσουν τον χώρο 
τους συλλογικά. 

Η παρακαταθήκη λοιπόν των Riot Grrrls έχει τη ρίζα του στη συλλογική οργά-
νωση κι όχι σε μια πολιτική ατομικής ενδυνάμωσης. Σήμερα, εν απουσία δυνα-
μικού γυναικείου κινήματος, με την απειλή της σεξουαλικής βίας ακόμη διάχυ-
τη στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο αλλα και με τα χιλιάδες πρότυπα και προϊό-
ντα που προωθούν την ατομική ‘ενδυνάμωση’ των γυναικών, πρέπει να αναλογι-
στούμε καλά ποια θα είναι η πολιτική στρατηγική μας στο θέμα της σεξουαλικό-
τητας αλλα και γενικότερα. Σίγουρα δεν μας αρκεί να καταναλώνουμε εναλλα-
κτικά φεμινιστικά προιόντα που αποκρύπτουν τον δομικό σεξισμό και ρατσισμό 
της πορνοβιομηχανίας. Ούτε θέλουμε να διεκδικούμε το δικαίωμά στη σεξουαλι-
κή έκφραση και την σεξουαλική ορατότητα ως ατομική επιλογή- με τα εργαλεία 
της μόδας και της βιομηχανίας του lifestyle που μας αφήνουν μόνες στο δημό-
σιο και τον ιδιώτικό χώρο απέναντι στον -κατα τα άλλα- καλά κρατούμενο σεξι-
σμό της κοινωνίας. Κι έτσι επιστρέφουμε στα λόγια της Dierdre English που μας 
θυμίζουν αυτό που ήξεραν κάποτε οι γυναίκες του γυναικείου κινήματος, και το 
οποίο όμως ξεχάστηκε σταδιακά από τη δεκαετία του ’90 κι έπειτα: Οι διεκδική-
σεις γύρω από την γυναικεία σεξουαλικότητα, όπως και κάθε άλλο πεδίο, χρει-
άζονται συλλογική οργάνωση σε βάθος χρόνου, οργανωμένο πολιτικό λόγο και 
συνεχείς αγώνες στον δημόσιο χώρο. 
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τη λέξη τσούλα στο σώμα της και επιτίθεται στο αντρικό 
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