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Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας (επισκέπτης)

Κεντρική

Τι είναι η Λ.Ο.Α.

Σταθερό Ραντεβού

Θέµατα Συναντήσεων

Κείµενα της Λ.Ο.Α.

Athens Lesbian Group
- Texts in english

Φωτογραφίες

Κείµενα που µας
αρέσουν..

What news, pussycat?

Λίστα Βιβλίων

Το πηγάδι της
µοναξιάς

KOYΪZ ! !
Απαντείστε!...

Μηνύµατα

Η πολιτική δεν µας
είναι αδιάφορη!

Τί έγραψε ο Τύπος για
το Athens Pride 2005

Feminist Net

Πολύχρωµο Forum

Η ιστορία ενός φιλιού

Προτάσεις ∆ιεθνούς
Αµνηστίας για τoυς

Λ.Ο.Α.

Γιορτάστε τη διαφορετικότητα !

(Για να γίνετε µέλη του club πρέπει να έχετε profile στον Pathfinder)

Η Λεσβιακή οµάδα Αθήνας οργανώνει σεµινάριο µε θέµα:

‘Εξερευνώντας την Επίδραση της Οµοφοβίας και του Ετεροσεξισµού στην
Υγεία και στις Σχέσεις’

Αλεξάνδρα Βασιλείου και Λένα Ασλανίδου*
Οικία Καραπάνου, Αίγινα
19 – 21 Σεπτέµβρη 2008

Η οµοφοβία και ο ετεροσεξισµός επηρεάζουν τις ζωές όλων, ανεξαρτήτως
σεξουαλικού προσανατολισµού. Η επίδραση τους φαίνεται στον τρόπο που
σχετιζόµαστε µε τον εαυτό µας και τους άλλους, στις σωµατικές εµπειρίες,
στα συµπτώµατα και τις εξαρτήσεις. Η ένταση και οι συγκρούσεις που
δηµιουργεί η οµοφοβία και ο ετεροσεξισµός επιδρούν στη σωµατική και
ψυχική υγεία όλων όσων εµπλέκονται, και τα θύµατα της οµοφοβίας έχουν

να αντιµετωπίσουν την βία (συναισθηµατική ή/και σωµατική) που
εµπεριέχεται σε αυτήν. Σκοπός του σεµιναρίου είναι να δηµιουργήσει έναν

Η φωτογραφία του club
λογότυπο λοα

αποστολέας: annoulap

[ Περισσότερα ]

Η ψηφοφορία του club
∆έν έχει επιλεγεί ψηφοφορία

Τελευταίες επισκέψεις στο club
zozoka72 στις 4/10/2008 23:01

feminist.net στις 4/10/2008 10:02

jilisa στις 2/10/2008 17:36

Ratataplan στις 2/10/2008 09:40

yadikiaroglou στις 1/10/2008 08:00

Pathfinder clubs - Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας http://clubs.pathfinder.gr/lesviakiomadaathinas/

1 of 6 5/10/2008 12:03 πµ



LGBT πολίτες στην
Ελλάδα

Oδηγiα 78

Calendar

Προτάσεις της Λ.Ο.Α.

Links

Αρχεία

Ψηφοφορίες

Chat

Βιβλίο Επισκεπτριών

 

Μέλη του club

Προτείνετε το club σε
ένα φίλο

Αναζήτηση

Γίνετε µέλος

 

Αναζητήστε προϊόντα στο
νέο Pathfinder Shopping

ασφαλή χώρο για να µπορέσουµε να εξερευνήσουµε τις διάφορες πτυχές της
οµοφοβίας και του ετεροσεξισµού, έτσι όπως εκφράζεται στην καθηµερινή
ζωή, µέσα και γύρω µας. Μέσα από βιωµατικές ασκήσεις θα εξερευνήσουµε
τη σχέση της οµοφοβίας (εσωτερικευµένης ή/και κοινωνικής) και του
ετεροσεξισµού µε τον τρόπο που επικοινωνούµε, µε τις σχέσεις που

δηµιουργούµε µε το περιβάλλον µας, και µε τα σωµατικά συµπτώµατα και
εµπειρίες που σχετίζονται µε αυτά.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε γυναίκες και θα γίνει στην Οικία Καραπάνου
στην Αίγινα. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19/09/08 στις 18.00 και θα

ολοκληρωθεί την Κυριακή 21/09/08, στις 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας
στο email: lesbiangroup@hotmail.com µε θέµα «σεµινάριο αίγινας»

* Η Αλεξάνδρα Βασιλείου και η Λένα Ασλανίδου είναι Ψυχοθεραπεύτριες και
Εκπαιδεύτριες σε θέµατα Επικοινωνίας, Επίλυσης Συγκρούσεων και

∆ιεργασίας Οµάδας.

οι διαθέσιµες θέσεις για το σεµινάριο είναι αυτή την στιγµή 8 (20/7/08)

Η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας

κάνει πάρτι

Σάββατο 10 Μαίου 2008

Στέκι Μεταναστών (τσαµαδού 13, εξάρχεια)

η λεσβιακή οµάδα αθήνας
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1.125.000+ προϊόντα!
παρουσιάζει την µουσική συλλογή

girl monster

Πέµπτη 7 φεβρουαρίου 2008

στέκι µεταναστών, τσαµαδού 13, εξάρχεια

Προβολές Ταινιών από τη Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας

30/11 και 1-2/12 2007

Αυτόνοµο Στέκι - Ζωοδόχου Πηγής και Ισααύρων, Εξάρχεια.

Παρασκευή 30.11.07
20.00 Watermelon Woman (1996), της Cheryl Dunye

22.00 Lesbian sex and sexuality (2007), της Katherine Linton

Σάββατο 1.12.07
18.00 Mädchen in Uniform (1931), της Leontine Sagan

20.00 Before Stonewall (1984) ,των John Scagliotti και Greta Schiller
22.00 Girl Play (2004), της Lee Friedlander

Κυριακή 2.12.07
18.00 After Stonewall (1999),του John Scagliotti

20.00 συζήτηση
22.00 Sugar Sweet (2002), της Desiree Lim

λίγα λόγια για κάθε ταινία...

Watermelon Woman (1996), της Cheryl Dunye
Η Cheryl είναι µία νεαρή µαύρη λεσβία που ζει στην Φιλαδέλφεια και δουλεύει σε ένα βίντεο κλαµπ, ενώ το
όνειρό της είναι να γίνει κινηµατογραφίστρια. Ξεκινά να ψάχνει τις ρίζες της στην ιστορία και επικεντώνεται
στην ζωή µιας µαύρης ηθοποιού της δεκαετίας του ’60, την Fae Richards. Παράλληλα γνωρίζει την Diana, µία
λευκή πελάτισσα του βίντεο κλαµπ, την οποία ερωτεύεται. Η ταινία, µε χιούµορ και φαντασία, προσπαθεί να
φέρει στην επιφάνεια τις αλληλεπιδράσεις και συγκρούσεις µεταξύ της λεσβιακής και της µαύρης κοινότητας.
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Lesbian sex and sexuality (2007), της Katherine Linton
Το Lesbian Sex and Sexuality, είναι µία τηλεοπτική αµερικάνικη σειρά που αποτελείται από έξι επεισόδεια. Εµείς
θα προβάλουµε τα τρία από αυτά, που διαπραγµατεύονται τη σχέση της λεσβιακής κοινότητας µε την
πορνογραφία και την πρόσφατη παραγωγή πορνό από λεσβίες για λεσβίες, την εξέλιξη του ερωτισµού και της
δηµόσιας εικόνας του και τέλος τα διαφορετικά είδη λεσβιακών και queer ερωτικών σχέσεων.

Mädchen in Uniform (1931), της Leontine Sagan
Το Madchen in Uniform διαδραµατίζεται σε ένα αυστηρό σχολείο θηλέων. Ένα σχολείο στο οποίο στέλνονται για
εσωτερική εκπαίδευση κόρες στρατιωτικών. Το έργο στηρίζεται στο διήγηµα της Christa Winsloe Είναι το πρώτο
κινηµατογραφικό έργο που υποστηρίζει ανοιχτά το λεσβιασµό και ως τέτοιο έχει µείνει στην ιστορία.

Before Stonewall (1984) ,των John Scagliotti και Greta Schiller
Ο πλήρης τίτλος του ντοκιµαντέρ σε ελληνική απόδοση είναι “Πριν το Stonewall: η δηµιουργία της γκέι και
λεσβιακής κοινότητας”. Και αυτό ακριβώς διαπραγµατεύεται το έργο, εστιάζοντας στην µη συµβατική
συµπεριφορά και τη µοναχική αντίσταση των οµοφυλόφιλων που έζησαν πριν το Stonewall µπορούµε να
αρχίσουµε να καταλαβαίνουµε πως εξελίχθηκε η οµοφυλοφιλική κοινότητα.

Girl Play (2004), της Lee Friedlander
To Girl Play, βασίζεται στο θεατρικό έργο “Real Girls,” και είναι η αληθινή ιστορία των ηθοποιών/συγγραφέων
Robin Greenspan και Lacie Harmon. Στο έργο παρακολουθούµε τις δύο ηρωίδες να γνωρίζονται, να αρχίζουν να
ερωτεύονται η µία την άλλη και να αναρωτιούνται πως µπορούν να χωρέσουν το ερωτικό πάθος στις ήδη
δοµηµένες ζωές τους. Και όλα αυτά µέσα από τις αφηγήσεις τους που είναι συχνά ξεκαρδιστικές.

AFTER STONEWALL (1999), του John Scagliotti
Ένα ντοκιµαντέρ, που καταγράφει το lgbt κίνηµα, από την εξέγερση του Stonewall και µετά. Ξεκινώντας από το
Κίνηµα Απελευθέρωσης του ’70 και τα Φεστιβάλ Γυναικείας Μουσικής φτάνει στην επιδηµία του Aids και τα Gay
Games. Μαθαίνουµε για τους αγώνες, τις ήττες αλλά και τους θριάµβους µιας περήφανης, αλλά παρόλα αυτά
ακόµα στιγµατισµένης, κοινότητας. Η ταινία καταγράφει τις προσωπικές αφηγήσεις τρανς ατόµων, λεσβιών και
γκέι αντρών, που µεταµόρφωσαν όχι µόνο τις ζωές τους, αλλά και ολόκληρη την αµερικάνικη κοινωνία.

Sugar Sweet (2002), της Desiree Lim
Το Sugar Sweet είναι η πρώτη γιαπωνέζικη λεσβιακή ταινία. Στην ταινία παρακολουθούµε την ιστορία της
λεσβίας σκηνοθέτριας πορνό ταινιών Naomi. Η Naomi βρίσκεται σε δύσκολη θέση όταν αρχίζει να δέχεται
επικριτικά σχόλια από τους γύρω, σχετικά µε τη δουλειά της και αναζητά υποστήριξη σε µια ηλεκτρονική φιλιά
που έχει µε την Sugar.

Η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας συναντιέται κάθε Τρίτη στις 8.30 µµ.

Οι συναντήσεις γίνονται στο Φεµινιστικό Κέντρο Αθήνας, Ερεσού 12,
Εξάρχεια.

Κάθε δεύτερη Πέµπτη η Λ.Ο.Α. βρίσκεται στο Στέκι Μεταναστών,Τσαµαδού 13, στα Εξάρχεια.Αυτό
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σηµαίνει ότι είµαστε εκεί µε τις µουσικές ή τις ταινίες που µας αρέσουν και συναντάµε τις φίλες και
τους φίλους µας µε καφέδες,τσάγια και οινοπνεύµατα. Από τις 8.30µµ και µετά..

Η επόµενη φορά που θα είµαστε εκεί είναι η Πέµπτη 18/10/07.

τα λέµε εκεί...

Η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας συµµετείχε στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της λεσβιακής,γκέι και τρανς
κοινότητας,που θα έγινε για 3η συνεχόµενη χρονιά στην πλ. Κλαυθµώνος στις 23 Ιουνίου 2007.

Ακολουθεί το κείµενο που µοιράσαµε στο Pride του 2006..

Ο πόθος µας είναι πολυτεχνείο αισθηµάτων που µας ωθούν στην πιο ανιδιοτελή µας πράξη.
Ο πόθος µας είναι κίνηση προς τα έξω. Φέρει και προσφέρει ανθοδέσµη χρωµάτων.

Ο πόθος µας ερµηνεύει το παράλογο και αιτιολογεί το αναίτιο. Μάχεται τη µοναξιά µας.
Ο πόθος µας γυρνάει στους δρόµους κι αναζητάει µε πάθος την ουσία. Αλλάζει διαστάσεις στο γύρω κόσµο.
Ο πόθος µας αγνοεί την έκθεση, περιφρονεί τον κίνδυνο. Κάτω από το φόβο µας είναι παγιδευµένη η πιο

εκρικτική δηµιουργία.
Ο πόθος µας δεν προαναγγέλει τη χαρά, της αφήνει ανοιχτό τον ορίζοντα.

Ο πόθος µας έχει γυναικεία φύση, άπτεται της φύσης µας.
Ο πόθος µας αποχωρίζεται τη γυναικεία φύση και αγκαλιάζει το σώµα µας.

∆εν µετράει, ιστορεί..
µια παλιά ιστορία για αµαζόνες, για µάγισσες και για τον κήπο της Σαπφώς.

Ο πόθος µας διεκδικεί ύπαρξη και λόγο στο παρόν. Μας ανατρέπει.

Για να γίνετε µέλη του club πρέπει να έχετε profile στον Pathfinder

Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας

Το κλαµπ της Λεσβιακής Οµάδας Αθήνας (Λ.Ο.Α.) για αλληλοενηµέρωση και επικοινωνία µεταξύ των µελών αλλά και
της Λεσβιακής Κοινότητας γενικότερα.
∆ηµιουργήθηκε στις 9-11-2003

Μέλη: 213
Επισκέψεις:260,948

Τελευταία µηνύµατα:

 Σάλος για το Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης από feminist.net ( 2-10-2008 20:26 )

 Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης µόνο για ετεροφυλόφιλους από feminist.net ( 30-9-2008 18:41 )
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 Σεξουαλική υγεία γυναικών από feminist.net ( 25-9-2008 14:28 )

 Γυναικείος Οµοερωτικός Λόγος και Κουλτούρα από feminist.net ( 7-9-2008 09:04 )

 "Περί της ιεροσύνης γυναικών και οµοφυλόφιλων" από feminist.net ( 2-9-2008 22:57 )

 Αναδιαµόρφωση ιστοσελίδας από feminist.net ( 31-8-2008 10:39 )

 "Μνήµες από το φεµινιστικό κίνηµα" από feminist.net ( 30-8-2008 12:27 )

 Προστασία ανθρωπίνων δικαιωµάτων γυναικών από feminist.net ( 12-8-2008 21:50 )

Αν θεωρείτε ότι το υλικό του club είναι παράνοµο, προσβλητικό ή αντίκειται στους όρους χρήσης του Pathfinder, παρακαλούµε ενηµερώστε το τµήµα διαχείρισης του Pathfinder.

- Η Phaistos Networks δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο που εµφανίζεται στον Pathfinder και προέρχεται από τα µέλη του ή από εξωτερικές πηγές -

© 1997-2008 Phaistos Networks S.A.
A DOL Digital S.A. Company όροι χρήσης|προσωπικά δεδοµένα|υπηρεσίες|βοήθεια|Sitemap |σχετικά µε εµάς|διαφήµιση | 
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