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Εισηγηση είναι σπονδυλωτή Φ.+Χ.

1. Φραγκόπουλος Γ., Αρχική εννοιολογική και
εμπειρική προσέγγιση στην ανωτέρω θεματική
με βάση κεφάλαιο του προσφάτου βιβλίου μου:

από το έβδομο (7ο) κεφ. «Έμφυλες
αναπαραστάσεις, χώρος και πρακτικές» στο
Παπαδημητρίου, Φραγκόπουλος, (2018),

Περιβαλλοντική ανισότητα, Χώρος, πολιτισμικές
Αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές., εκδ.
Τζιόλα.



+
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Εισηγηση Φ. + Χ. 

◼ 2. Λινάκη, Ε.: Εμπειρική προσέγγιση από έρευνες στα
πλαίσια μαθήματος α. κοινωνιολογίας του Χώρου και
β. της Πολιτισμικής Γεωγραφίας – Ανθρωπολογίας
του Χώρου στην θεματική:  «Πορνεία – Σεξουαλική
εργασία: Χωρικές, κοινωνικές και θεσμικές
προσεγγίσεις του φαινομένου στη Θεσσαλονίκη». 

◼ 3. Καρδαρά, Β. : «Τρανς κοινότητα και σεξουαλική
εργασία στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη μέσα από το
Λόγο των κοριτσιών – όψεις της οργανωμένης
σεξουαλικής εργασίας στο σύγχρονο Άμστερνταμ»



+
Φύλο και χωρος: εννοιολογική και εμπειρική
προσέγγιση. Φωτ. Οι γραμμές της παλάμης» M. Gromaire, 1935,

MMT Paris, G. Pompidou



+
Διευκρινήσεις

◼ Το κείμενο της εισήγησης δεν αποδόθηκε περιληπτικά στο
Παρόν PPT. 

◼ Παραθέτω: Α. τους Τίτλους και Τη διάρθρωση των ενοτήτων
από 7.1. έως 7.16 στο κεφάλαιο αυτό οπού παίρνεις μια εικόνα
συνθετική της πραγμάτευσης του θέματος

◼ και Β.  Ενδεικτικά και σε σχέση με τις ενότητες, κάποιες
φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο στο 7ο κεφάλαιο του
βιβλίου που αφορά τη σχέση Φύλου και Χώρου. 



+ 7. ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

7.1. Μεταβολές του θεωρητικού παραδείγματος: από την οικολογική προσέγγιση στις πολιτισμικές σπουδές

7.2. Σωματοποίηση της κουλτούρας, πολη και επιτελεστικότητα

7.3. Κοινωνικές κατασκευές, φύλο, πατριαρχία

7.4. Κοινωνικοχωρική διαλεκτική και ετεροπατριαρχικά περιβάλλοντα

7.5. ‘Έμφυλες λογικές παραγωγής και οικειοποίησης του χώρου:

ιδιωτικό/ δημοσιο, καταμερισμός εργασίας, ασφαλές /επικίνδυνο

7.6. Κοινωνική κατασκευή της σεξουαλικότητας και η πόλη

7.7. Σεξουαλική εργασία και πόλη

7.8. Ομοφυλόφιλες ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες στην πόλη

7.9. Χαρτογράφηση των ομόφυλων ταυτοτήτων στην πόλη

7.10. Μια μελέτη περίπτωσης: Εμπόριο γυναικών στη Δημοκρατία της Κύπρου

7.11. Πολιτισμική στροφή, Ταυτότητες και ετερογένεια στην σύγχρονη πόλη

7.12. Πολλαπλές ταυτότητες και ενεργητική οικειοποίηση του χώρου της πόλης

7.13. Χωρικές ταυτότητες, ενεργητική οικειοποίηση - λόγοι των υποκειμένων: παραδείγματα

7.14. Πολιτικές διαφορετικότητας στο χώρο: δομική μακρο-κοινωνιολογική ή μεταδομική μικρο-κοινωνιολογική 
προσέγγιση;

7.15. Πρόταση σύνθεσης πολιτισμικής προσέγγισης και δομικών προσεγγίσεων στον χωρικό σχεδιασμό

7.16. Για τον σχεδιασμό, την ενεργητική οικειοποίηση και το φύλο
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7.1. Μεταβολές του θεωρητικού παραδείγματος: από
την Οικολογική προσέγγιση στις Πολιτισμικές Σπουδές



+ 

Διαδήλωση γυναικών

L. Angeles., Μc Arthur Parc, 2016 Σεβασμός σε κάθε είδους
γυναίκα δες το πανό



+ 7.2. Σωματοποίηση της κουλτούρας, πόλη και
επιτελεστικότητα

Εικ.139-140 Νεολιθική εποχή στον ελλαδικό χώρο 3000 π.Χ. Θεά γονιμότητας
Μινωικός πολιτισμός
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Εικ.141 Αναπαράσταση
γυναικείου σώματος

Ως είδωλο της πατριαρχίας και
των προτύπων ομορφιάς
όπως διαμεσολαβείται από τα
ΜΜΕ παράγει ψυχοσωματικές
διαταραχές
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7.3. Κοινωνικές κατασκευές, φύλο πατριαρχία

Εικ. 142.Καλλωπισμός ανδρών φυλής Kau στο Σουδάν



+
Εικ.143. 490-480 π.Χ. Αθήνα, Συμποσιαστής και
αυλήτρια, σχ. σε αγγείο Βρετανικό Μουσείο



+
Συμπόσιο του Πλάτωνα

◼ "την αυλήτριδα που μας ήλθε προ ολίγου να την αφήσωμεν να
πάει στο καλό -ας παίζει δια τον εαυτόν της ή για τας γυναίκας
του σπιτιού- ήμείς δε να απασχολήσωμεν την σημερινή μας
συγκέντρωση με ομιλίας" για να προτείνει στη συνέχεια το
ζήτημα του Έρωτα (Συκουτρής, 1986, 177α). 

◼ Ο αρχαιοελληνικός Λόγος τείνει να εξοστρακίζει την γυναικεία
παρουσία ως "βέβηλη" σε σχέση με το "ιερό" των φιλοσοφικών
συζητήσεων στις οποίες μετέχουν άνδρες- Αθηναίοι πολίτες -

ελεύθεροι- ανεξαρτήτως σεξουαλικής ταυτότητας.



+
Εικ. 144: Γυναικεία και παιδική εργασία στην
καπνοκαλλιέργεια. Αγρίνιο ‘70
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7.4. Κοινωνικοχωρική διαλεκτική και ετεροπατριαρχικά
περιβάλλοντα
◼ Γάλλος φιλόσοφος Henri Lefebvre (2000, 42-43): περιλαμβάνει τις χωρικές

πρακτικές των μελών του κάθε κοινωνικού σχηματισμού, τις χωρικές
αναπαραστάσεις των δρώντων υποκειμένων και τους χώρους
αναπαραστάσεων.

◼ α) Η χωρική πρακτική (La pratique sociale), που περιλαμβάνει παραγωγή και
αναπαραγωγή. Εξειδικευμένοι τόποι και χωρικά σύνολα για κάθε κοινωνικό
σχηματισμό που εξασφαλίζει την συνέχεια μέσα σε μια σχετική συνοχή. Η συνοχή
αυτή όσον αφορά τον κοινωνικό πεδίο και την σχέση με τον χώρο του κάθε
μέλους της συγκεκριμένης κοινωνίας συνεπάγεται μια ορισμένη εξειδίκευση και
επιτελεστική ικανότητα (performance). 

◼ Β) Οι χωρικές αναπαραστάσεις (les representations de l’espace) συνδέονται με
τις σχέσεις παραγωγής, με την «τάξη» που αυτές επιβάλουν και πέρα από αυτά με
γνώσεις, σήματα, κώδικες και με «ακραίες» σχέσεις. 

◼ Γ)  Τους χώρους αναπαραστάσεων (Les espaces de representation), που
παρουσιάζουν (με ή χωρίς κωδικοποιήσεις) σύνθετους συμβολισμούς, 
συνδεδεμένους με την κρυμμένη και υπόγεια πλευρά της κοινωνικής ζωής αλλά
ακόμη και με την τέχνη που ενδεχομένως να οριστεί όχι πια ως χωρικός κώδικας
αλλά σαν κώδικας των χώρων αναπαράστασης.»… 



+ 7.5. Έμφυλες λογικές παραγωγής και οικειοποίησης
του χώρου ιδιωτικό/δημόσιο, καταμερισμός εργασίας, 
ασφαλές /επικίνδυνο Εικ. 145: Εργασία ινδονήσιας γυναίκας. 

Παραδοσιακός καταμερισμός της εργασίας



+ Εικ. 146: κίνδυνος και πόλη



+ 
ενδοοικογενειακή βία στον ιδιωτικό χώρο

Στις ΗΠΑ ετήσιος ρυθμός κακοποιήσεων 6 εκατομ. Κακοποιήσεις γυναικών. 

Δεν πρέπει να ταυτίσουμε την πόλη με φυσιοκρατικό τρόπο ως το χώρο της
γυναίκειας καταπίεσης αλλά επισημαίνουμε ότι αποτελεί τόσο κέντρο
χειραφέτησης όσο και εγκλεισμού. 
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7.6. Κοινωνική κατασκευή της σεξουαλικότητας και η
πόλη
Εικ. 148. Πορνεία Βαρδάρη, οδός Ειρήνης 1910



+
Εικ. 149: Μετεγκατάσταση των οίκων ανοχής δυτική
είσοδο πόλης επί Μπουτάρη, κοιν. χαρτογράφηση των
αλλαγών


