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ηου Δημήηπη Παπανικολάου 

 Μέξνο ηνπ άξζξνπ εθθσλήζεθε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Σώμα-Φύλο-

Σεξοςαλικόηηηα: ΛΟΑΤΚ πολιηικέρ ζηην Ελλάδα (επηκ. Άλλα Απνζηνιέιιε θαη 

Αιεμάλδξα Υαιθηά, εθδ. Πιέζξνλ), ζην Βνoze, 15.6.2012. Σν θείκελν, ινηπόλ, 

γξάθηεθε πξηλ από κήλεο. Απνθάζηζα λα κελ ην αιιάμσ, παξόιν πνπ ζηελ πνξεία ε 

επηθαηξόηεηά ηνπ πνιιαπιαζηάζηεθε. 

Δ.Π. 

 

Πσι Νηειβώ, «Έλαο άλδξαο ζην δξόκν», 1940 

«Ζ δηαθνξά θαη ε πνιηηηθή ηεο ηαπηόηεηαο έθιεηζαλ ηνλ θύθιν ηνπο»: ην επηρείξεκα 

ην άθνπζα πνιύ ηελ ηειεπηαία δηεηία, θπξίσο από αλζξώπνπο πνπ ζεσξώ 

ζπλνδνηπόξνπο θαη ζπλεξγάηεο∙ θαη ην άθνπζα λα ζπληνλίδεηαη ηδηαίηεξα σο αληίζεζε 

ζηνλ ιόγν ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο. ηελ πην γλσζηή 

ηνπ δηαηύπσζε, ην άθνπζα λα ζηεξίδεηαη θαη ζηελ Επινόηζη ηηρ εηεπόηηηαρ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Σζνπθαιά (2010) θαη πήγαηλε αθξηβώο έηζη: Γελ είλαη πηα ν θαηξόο 

ηνπ πξνζσπηθνύ, αιιά ε ζηηγκή λα μαλαγπξίζνπκε ζην θνηλσληθό, ην ζπιινγηθό, ην 

επξύηεξν. Λεο θαη ην πξνζσπηθό νξίδεηαη σο ην αληίζεην ηνπ ζπιινγηθνύ, ιεο θαη 

δηαθνξά θαη εηεξόηεηα (πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή, αιιά θαη ζεμνπαιηθή) δελ είλαη 

δεηήκαηα επξύηεξεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζεκαζίαο. 

Όζνη αθνινύζεζαλ απηό ην ζθεπηηθό, ηδηαίηεξα ζηελ εθδνρή πνπ ζέιεη ηνλ ιόγν πεξί 

ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο σο ζρεηηθά άθαηξν, ζα παξαμελεύηεθαλ, 

θαληάδνκαη, κε ηνλ θεληξηθό ξόιν πνπ έπαημαλ ην θύιν, ε ζεμνπαιηθόηεηα θαη νη 

πνιηηηθέο ηνπο, ζηελ πξόζθαηε ζπγθπξία· παληνύ: ζηνλ πνιηηηθό ιόγν, ζηηο 

πξαθηηθέο αληηπαξαζέζεηο πνλεξώλ πνιηηεπηώλ, ζηε δεκόζηα ζθαίξα ηεο 

πξνεθινγηθήο πάιεο θαη ζηηο κεηεθινγηθέο ζπδεηήζεηο. 



Θπκίδσ πξόζθαηεο αιιεινπρίεο: ηηο αθξνδεμηέο θνξώλεο «ςεθίδνπκε ην [πξώην] 

κλεκόλην γηα λα κελ γίλνπλ νη Διιελίδεο Οπθξαλέο» (Άδσληο Γεσξγηάδεο ζηε 

Βνπιή)∙ ηηο δειώζεηο Λνβέξδνπ πεξί ειιεληθήο νηθνγέλεηαο πνπ «κνιύλνπλ» νη 

ηεξόδνπιεο∙ ηηο γλσζηέο θξαηηθέο παιηθαξηέο κε ηε ζύιιεςε θαη δηαπόκπεπζε ησλ 

«νξνζεηηθώλ ηεξόδνπισλ»∙ ηε δπζηνθία/δπζηξνπία ηεο «θηιειεύζεξεο» πνιηηηθήο 

έλαληη ηεο νξγαλσκέλεο γθέη αθηηβηζηηθήο δξάζεο (Σδήκεξνο γηα Βαιιηαλάην)∙ ηε 

ινηδνξία ηνπ βνπιεπηή ηεο ΝΓ Αξγύξε Νηηλόπνπινπ πξνο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ : «θάπνηεο από απηέο ζίγνπξα ζα ηξέμνπλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην γθέη 

πξάηλη» — ε κάηζν ζηγνπξηά ηνπ, όηη έξηρλε επηρείξεκα ηθαλό λα βξεη κεγάιν 

αθξναηήξην, ζε ζόθαξε πεξηζζόηεξν θη από ηελ πνιηηηθή αλαμηνπξέπεηα απηνύ πνπ 

ελλννύζε. Καη, βεβαίσο, θαη γηα λα κελ μερληόκαζηε, μαλαζπκίδσ: ηνλ Καζηδηάξε∙ 

ηνλ Καζηδηάξε∙ ηνλ Καζηδηάξε. 

Αλ ηα ζθεθηεί θαλείο όια απηά καδί, βιέπεη όηη νη πνιηηηθέο ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ, 

ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο θαη ηεο ηαπηόηεηαο δελ έθιεηζαλ ηνλ θύθιν ηνπο, αιιά 

ηνπλαληίνλ όηη απηή, γηα κηα αθόκα θνξά, είλαη ε ζηηγκή ηνπο. Σν ζώκα, ην θύιν θαη 

ε ζεμνπαιηθόηεηα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν εληαηηθνπνηεκέλσλ δηεξγαζηώλ πνπ 

ζηεξίδνπλ θεληξηθέο (εζληθέο/ππεξεζληθέο) ηερληθέο επηβνιήο θαη επηθπξηαξρίαο, ζην 

θέληξν ζηόρνπ ηεο ηζηκπίδαο πνπ νλνκάδνπκε βηνεμνπζία. Απηέο αθξηβώο είλαη νη 

ηερληθέο πνπ ν ζεσξεηηθόο θαη θηλεκαηηθόο ιόγνο ηεο δηαθνξάο αληηζηξαηεύεηαη θαη 

πξνζπαζεί, γηα δεθαεηίεο, λα μεζθεπάζεη. 

Ο ιόγνο ηεο δηαθνξάο ζέηεη βαζηά δεηήκαηα πνιηηηθήο ηάμεο θαη ζπγθξόηεζεο, ε 

ζπδήηεζε γηα ηα νπνία ζηελ Διιάδα παξακέλεη αθόκα αγθπισκέλε. Αο 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ηα αληαλαθιαζηηθά κε ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ επθαηξηαθό Λνβέξδν, ηνλ κέζν Νηηλόπνπιν θαη ηνλ θάζε 

Καζηδηάξε δίλνληαη –θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξόζθαηεο πεξηπηώζεηο δόζεθαλ– από 

έλα θίλεκα κε πξσηόηππεο κνξθέο νξγάλσζεο, κε θηιέξεπλν ιόγν, ζηέξεε όζν θαη 

θξηηηθή ζρέζε κε ην παξειζόλ ηνπ∙ έλα θίλεκα –θεκηληζηηθό, νκνθπιόθηιν, γθέη, 

θνπίξ– πνπ αλαδεηθλύεηαη πνιύκνξθν, πνιπδύλακν θαη πνιιαπιό, όζν θαη αλ ε 

επίζεκε πνιηηηθή θαη ν ιόγνο ηεο, αθόκε θαη ηεο Αξηζηεξάο, είραλ επηιέμεη γηα 

θάπνηνλ θαηξό λα αγλννύλ ηελ εμέιημή ηνπ. 

Πολιηικοποιημένη ζεξουαλικόηηηα 

Ήηαλ από ηηο ζθελέο πξνεθινγηθήο αληηπαξάζεζεο πνπ δηαδόζεθαλ πεξηζζόηεξν: ε 

Νηόξα Μπαθνγηάλλε, ζε ηειενπηηθό δηάινγν κε ηνλ Γεκήηξε Παπαδεκνύιε θαη κηα 

πξνζπάζεηα θαιύηεξεο επαθήο κε ην πνιηηηθό ηεο πειαηνιόγην, αλαθσλεί, ηξεηο 

κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ, όηη ηα ζηειέρε ηνπ ΤΡΗΕΑ ππόζρνληαη 

θαηαγγειία Μλεκνλίνπ «ιίγν θσινκπαξίζηηθα». Γηα λα αθνινπζήζεη ε έθξεμε 

Παπαδεκνύιε: «Δζείο καο βξίζαηε, ζεμνπαιηθά δηεζηξακκέλνπο καο εκθαλίζαηε…». 

Ζ απάληεζε ζα κπνξνύζε λα είλαη, βεβαίσο, πνιύ δηαθνξεηηθή. Θα κπνξνύζε λα 

ππελζπκίδεη όηη ε Αξηζηεξά θαη νη θνηλσληθνί ππξήλεο πνπ ζέιεη λα αληηπξνζσπεύεη 

θαη ν ΤΡΗΕΑ, είλαη ν ρώξνο εληόο ηνπ νπνίνπ έρνπλ εθθξαζηεί νη πην πξννδεπηηθέο 

απόςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαθνξά θαη ηελ θνηλσληθή ζήκαλζε ηεο 

ζεμνπαιηθόηεηαο. Όηη θαη ζήκεξα, εληόο απηνύ ηνπ ρώξνπ, άλζξσπνη δίλνπλ ηε κάρε 

γηα λα θαλεί αθξηβώο πόζε θαη πνηα θνηλσληθή θαηαπίεζε θξύβεηαη πίζσ από ηελ 

ππνηηκεηηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ «θσινκπάξηζεο», «πνύζηεςεο» ή «πνύζηηθνο», αιιά 

θαη πίζσ από ηελ εκκαλή θνβία κελ θαη θαηεγνξεζεί ν «ζνβαξόο πνιηηηθόο» ή ν 

πνιηηηθόο ηνπ θνξέαο «γηα ζεμνπαιηθή δηαζηξνθή». 



Λείπεη ζπρλά δειαδή, αθόκα θη από ηνλ θεληξηθό πνιηηηθό ιόγν πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη 

πξννδεπηηθόο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη νη πνιηηηθέο ηεο δηαθνξάο, θαη σο ηζηνξηθή 

εκπεηξία θαη σο ζεσξεηηθνπνιηηηθή δηαδηθαζία δύκσζεο, δηακνξθώλνπλ 

ζπιινγηθόηεηεο, γίλνληαη ζηξαηεγηθέο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ελεξγνί ππξήλεο 

αλαδηεξώηεζεο θαη αλαπιαηζίσζεο ηνπ πνιηηηθνύ. Όηη, ηνπνζεηεκέλνο αλάκεζα ζηηο 

θηλεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, ν ιόγνο πεξί ζεμνπαιηθήο 

δηαθνξάο επηκέλεη λα ζπκίδεη θαη λα αλαπιαηζηώλεη σο βαζηθή ηνπ ζπλζήθε πσο ην 

πξνζσπηθό είλαη ήδε θνηλσληθό, είλαη ήδε πνιηηηθό, είλαη ήδε θνηλνηηθό· θαη, όηαλ 

δηαξθώο επαλειέγρεη θαη δηεθδηθεί ηηο ζρέζεηο ηνπ κε όια απηά, είλαη ήδε 

ξηδνζπαζηηθό. 

Για ηη ζεξουαλική διαθοπά: κινημαηική ζηπαηηγική, ζκέψη και θεωπία 

 Γη’ απηό, όπνηνο θαηεγνξεί ηα θηλήκαηα θαη ηνλ ιόγν πεξί ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο σο 

απνιηηηθά δηαπξάηηεη δηπιό ζθάικα: ηζηνξηθήο άγλνηαο θαη θξηηηθήο αζηνρίαο. Σν 

ηζηνξηθό ζθάικα είλαη όηη ππνηηκά ηελ νπζηαζηηθή πνιηηηθή ηζηνξία ησλ θηλεκάησλ 

γηα ην θύιν θαη ηε ζεμνπαιηθόηεηα. Σν θξηηηθό ζθάικα είλαη όηη δελ δηαθξίλεη ηε 

δηαπινθή θηλεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζθέςεο θαη ζεσξίαο, θαζώο θαη ηε βαζηά 

πνιηηηθή θαη ξηδνζπαζηηθή δπλαηόηεηα απηήο ηεο δηαπινθήο, όπσο αλαδεηθλύεηαη 

παξαδεηγκαηηθά από ηνλ ιόγν ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο. Ζ επξύηαηε απήρεζε 

ζεσξεηηθώλ όπσο ε Σδνύληηζ Μπάηιεξ, ε Γνπέληη Μπξάνπλ, ν ΜάηθιΓνπόξλεξ, ε 

ΡόδηΜπξαηληόηηη, ε ΝηόλαΥάξαγνπέη, ν δεκηνπξγηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

δεμηώλνληαη ηα θείκελά ηνπο θηλεκαηηθέο νκάδεο ζε όιν ηνλ θόζκν, απνδεηθλύνπλ 

ηνπ ιόγνπ ην αζθαιέο∙ αλ θαη ζα αξθνύζε, ελ πξνθεηκέλσ, ε αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ 

Μηζέι Φνπθώ θαη ε επηζήκαλζε ηεο αλαλεσκέλεο απήρεζήο ηνπ. 

Αμίδεη, παξάιιεια, λα θνηηάμνπκε πξόζθαηεο θηλήζεηο, εθδόζεηο θαη ζπδεηήζεηο 

ζηελ Διιάδα, γηα λα δηαθξίλνπκε ππόγεηεο θαη ππέξγεηεο πνξείεο απηνύ ηνπ 

ξεύκαηνο. Ξεθηλώληαο ίζσο από ηα ιηγόηεξν πξνθαλή, ηα ηειεπηαία ρξόληα κε έρνπλ 

εληππσζηάζεη ην πεξηνδηθό QV θαη ε ζπιινγηθόηεηα πνπ ην ζηεξίδεη. Ή ν ηξόπνο κε 

ηνλ νπνίν έρεη απηννξγαλσζεί ε Λεζβηαθή Οκάδα Αζελώλ (ΛΟΑ), νη παξεκβάζεηο 

ηεο θαη ην έληππό ηεο, ε Νηαλίκα. Ή ην θαλδίλ Ποςζηιά και Όλεθπορ. Ή ε δνπιεηά ηεο 

νκάδαο πνπ εμέδηδε ζηε Θεζζαινλίθε ηα πεξηνδηθά Πόθορ θαη Ποςζηπίξ, θαη 

αξγόηεξα επηκειήζεθε ηελ επαλέθδνζε ηεπρώλ ηνπ πεξηνδηθνύ Κπάξιμο. Ή ην 

δηήκεξν πνπ δηνξγάλσζε ηνλ Ηνύλην ην Έκθςλο Καθενείο ζηελ Αζήλα (θαη νη 

αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ Μώβ καθενείος). Ή ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε 

ζπιινγηθόηεηα Τεπμινάλ 119 — δεκνζηεύνληαο εληππσζηαθά θείκελα γηα ην ζώκα, 

ηε βία, ηνλ νινθιεξσηηζκό, ηνλ θαζηζκό, θαη κε παξεκβάζεηο δεκόζηεο, 

ππνγξάθνληαο πάληα ηα θείκελά ηεο ζπιινγηθά. 

Θέινληαο εδώ λα δώζσ ηελ αίζζεζή κνπ από έλαλ πνιύ ξεπζηό, αιιά πνιύ δπλακηθό 

ρώξν, κάιινλ μερλώ, ή δελ έρσ πξνιάβεη λα ιάβσ ππόςηλ, αξθεηά από όζα 

ζπκβαίλνπλ. Σν ζεκαληηθό όκσο είλαη όηη ππάξρεη κηα ζπλέρεηα κεηαμύ απηνύ ηνπ πην 

ξεπζηά θηλεκαηηθνύ ρώξνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο δνπιεηάο γηα ην θύιν θαη ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα ζην παλεπηζηήκην. Ζ βαζηά ζπγθξνηεζηαθή απήρεζε πνπ έρνπλ 

πιένλ νη παξεκβάζεηο ηεο Αζελάο Αζαλαζίνπ, ν ηξόπνο πνπ δηαθηλείηαη θαη 

ζπδεηείηαη ε δνπιεηά ηεο Βελεηίαο Καληζά, ηεο Αιεμάλδξαο Υαιθηά, ηνπ Κώζηα 

Γηαλλαθόπνπινπ, ηνπ Κώζηα Καλάθε, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ, ε εμέιημε εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη νη εξγαζίεο λεόηεξσλ εξεπλεηώλ, δείρλνπλ έλαλ δηάινγν ζε πιήξε 

εμέιημε. Έλα δηάινγν πνπ αληηπξνζσπεύεηαη θαη ζην απνηύπσκα πην επαλάγλσζησλ 



θαη ζπγθξνηεκέλσλ θηλήζεσλ, όπσο ην AthensPride, ην δηαδηθηπαθό πιένλ πεξηνδηθό 

10%, ή πεξηνδηθά κε πην εκπνξηθό πξνζαλαηνιηζκό. Καη ζπλερίδεηαη, ζπρλά κε 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, ζην ίληεξλεη, ζε κπινγθ θαη ζηήιεο πνπ πξνρσξνύλ ηελ 

ηδέα «πνιηηηθνπνηεκέλε ζεμνπαιηθόηεηα» πνιύ πεξηζζόηεξν από ην πξνθαλέο. 

Μηιώ γηα έλαλ εληππσζηαθά ελεκεξσκέλν θαη πξσηόηππν δηάινγν γηα ηε δηαθνξά, κε 

ηξεηο πιεπξέο (ξεπζηέο θαη απνδνκηθέο θηλεκαηηθέο δξάζεηο θαη έληππα/ πην 

κέηλζηξηκ θηλήζεηο θαη κίληηα/ αθαδεκατθόο ιόγνο), θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμίδεη λα 

θξαηήζεη θαλείο: Πξώηνλ, ζε θάζε ηνπ βήκα αληηζηξαηεύεηαη (θαη ππνλνκεύεη) ηε 

κάηζν δηάζεζε πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ ρώξν ησλ θηλεκάησλ θαη απηόλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Γεύηεξνλ, ζπλεηδεηά επηκέλεη ζηελ ηζηνξηθόηεηα, θαη ζπγρξνληθά 

(κηιάεη επίκνλα γηα ην γηαηί ν δηάινγνο απηόο πξέπεη λα γίλεη ηώπα) θαη γελεαινγηθά 

(αλαδεηεί ην πνιηηηζκηθό αξρείν ηεο δηαθνξάο, ην παξειζόλ ησλ θηλήζεσλ πνπ 

κίιεζαλ γηα ην θύιν θαη ηε ζεμνπαιηθόηεηα, ηρλειαηώληαο ηελ επαλαζηαηηθή ηνπο 

δπλακηθή). Σξίηνλ, δείρλεη ζε θάζε ηνπ ζηηγκή πσο δεν είναι απιώο ιόγνο πεξί 

αζηηθώλ δηθαησκάησλ. Αληίζεηα, είλαη δηάινγνο πνπ μαλαζθέθηεηαη ηελ 

θνηλσ/θαλνληθόηεηα θαη ηηο ηξνπηθόηεηεο πνπ απηή επηβάιιεη (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

ε «αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ»), απνδνκεί ηε βηνεμνπζία κέζα από ην πξίζκα ηνπ 

θύινπ θαη κε έκθαζε ζηελ ηζηνξηθόηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, μαλακηιάεη γηα 

επαλαζηαηηθόηεηα κέζα από ηε ξηδνζπαζηηθή δπλακηθή ηεο επηζπκίαο. 

Σελ αθνξκή θαη ην βαζηθό παξάδεηγκα γηα όια απηά κνπ έδσζε ε ζπιινγή δνθηκίσλ 

Σώμα/ Φύλο/ Σεξοςαλικόηηηα: ΛΟΑΤΚ πολιηικέρ ζηην Ελλάδα, απηό παξάδεηγκα ηνπ 

ηξηκεξνύο απηνύ δηα-ιόγνπ γηα ηε δηαθνξά. Ο ηόκνο, όπσο θαη ε εκεξίδα ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε, πξνέθπςαλ από ηε ζύκπξαμε θηλεκαηηθώλ ζπιινγηθνηήησλ, 

νξγαλσκέλσλ αθηηβηζηηθώλ θνξέσλ, θαη παλεπηζηεκηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

εξεπλεηώλ. ηελ εμαηξεηηθή εηζαγσγή ηνπο, νη επηκειήηξηεο Αιεμάλδξα Υαιθηά θαη 

Άλλα Απνζηνιέιιε γξάθνπλ: «Σν βηβιίν είλαη έλα εγρείξεκα δξαπέηεπζεο 

αθεγεκάησλ από ηελ γθξίδα παξακεζόξην δώλε ησλ απνθεηκέλσλ, κηα θπγή πξνο ηα 

κπξνο ζηελ θαηνρή θαη δεκηνπξγία εδάθνπο. Δίλαη ίζσο ε απνγείσζε ηεο επηζπκίαο 

λα ζπκβάινπκε ζε κηα γελεαινγία πξνθιεηηθώλ θαηαζέζεσλ θαη ζπγθξνπζηαθώλ 

ζηξαηεγηθώλ». Πξνζέμηε ηηο ιέμεηο: επηζπκία, γελεαινγία, θαηάζεζε, ζύγθξνπζε θαη 

ζηξαηεγηθή. Ο δηάινγνο θαη ην θίλεκα γηα ηε δηαθνξά θάηη έρνπλ θαη ηώξα λα καο 

πνπλ, θαζώο και πάλι ζπγθξνύνληαη κε ηα πην απηαξρηθά αιιά θαη πην πνιύπινθα 

εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα βηνπνιηηηθήο θαη βηνζεκαζίαο, θαζώο δειαδή και πάλι 

θηλεκαηηθά ακθηζβεηνύλ θαη επξεηηθά ππνλνκεύνπλ ηελ αζθπθηηθή θπβεξλεηηθή ησλ 

ζσκάησλ θαη ηε –λενθηιειεύζεξα επεπθεκνύκελε– νηθνλνκία ηνπ «θπζηθνύ», ηνπ 

«λνεηνύ», ηνπ «επηηξεπηνύ», ηνπ επη-βηώζηκνπ. Οη ππόινηπνη θαιά ζα θάλνπλ λα 

αθνύζνπλ απηό πνπ δελ είλαη νύηε μεπεξαζκέλν, νύηε θαη πιένλ ηόζν πξόθιεζε∙ 

είλαη αλάγθε. 

Ο Δημήηπηρ Παπανικολάος διδάζκει νεοελληνική θιλολογία, θεωπία ηηρ λογοηεσνίαρ 

και ζποςδέρ θύλος ζηο Πανεπιζηήμιο ηηρ Οξθόπδηρ 

 


