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«Μια θορά κι έναν καιρό, ζ’ ένα από ηα πιο όμορθα λιμάνια ηης Μεζογείοσ, ζηον Πειραιά, σπήρτε μια 

ζσνοικία ποσ ήηαν ηο καμάρι και η … νηροπή ηοσ. Τη λέγανε Τρούμπα.» (Σπεξάληδα Βξαλά, Τρούμπα, 

1992) 

 

Η Τξνύκπα, ωο ε θαηεμνρήλ πεξίπηωζε αλάπηπμεο ηεο αζηηθήο πνξλείαο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, 

απνηειεί έλα ζύλζεην αληηθείκελν έξεπλαο. Πξόθεηηαη γηα έλαλ θνηλωληθό ρώξν όπνπ ζπλαξζώλνληαη 

ζεζκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηαμηθέο θαη έκθπιεο ζρέζεηο θαη ηαπηόηεηεο, αιιά θαη έλαλ θόκβν ζπκβνιηζκώλ 

θαη ακθίζεκωλ, ακθηιεγόκελωλ θαη αληηλνκηθώλ αλαπαξαζηάζεωλ. Σήκεξα πξνβάιιεη πεξηζζόηεξν ωο 

κύζνο παξά ωο κηα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηζηνξία ζρέζεωλ εθκεηάιιεπζεο θαη βίαηωλ πξαθηηθώλ, κέζα ζε 

έλα θαζεζηώο απζηεξήο αζηπλνκηθήο θαη πγεηνλνκηθήο επηηήξεζεο αιιά θαη αλνρήο ή ππνθίλεζεο 

δηαθόξωλ κνξθώλ παξαλνκίαο. Σηελ εηζήγεζε απηή ζα πξαγκαηεπηώ ηξία εξωηήκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο απαξρέο ηεο έξεπλάο κνπ: 1. Η Τξνύκπα είλαη έλα αληηθείκελν κειέηεο ή έλα πεδίν έξεπλαο; 2. Πώο 

νξηνζεηείηαη ρωξν-ρξνληθά ζην αζηηθό ζπλερέο; 3. Πνηεο είλαη νη γλωζηηθέο πεξηνρέο κέζα ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα πιαηζηωζεί εξκελεπηηθά; Δίλαη ε ηζηνξία ηεο πνξλείαο θαη ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ιαϊθόηεηαο, ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηωλ ιηκαληώλ; Θα 

επηρεηξήζω, ινηπόλ, κηα ραξηνγξάθεζε ηνπ πεδίνπ κειέηεο θαη ηελ αλάδεημε θάπνηωλ πξνβιεκαηηζκώλ 

ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξόηεζε ηεο Τξνύκπαο ωο αληηθεηκέλνπ έξεπλαο, ηνπνζεηώληαο ηελ ζηα 

ζπκθξαδόκελα ηνπ Πεηξαηά, ηεο πνξλείαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο. 
 
Η Αλεξάνδπα Ζαββού  ζπνύδαζε Κνηλωληνινγία ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζηελ Κξηηηθή Ψπρνινγία θαη ηηο Σπνπδέο Φύινπ ζην Manchester 

Metropolitan University, όπνπ εθπόλεζε θαη ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή κε ζέκα Politics of gender and 

migration in the anti-racist movement. Από ην 2008 ωο ην 2018 εξγάζηεθε ωο εξεπλήηξηα ζηα επξωπαϊθά 

πξνγξάκκαηα GEMIC (Gender, Migration and Intercultural Interactions in Southeast Europe and the 

Mediterranean) θαη MIG@NET (Transnational Digital Networks, Migration and Gender), πνπ πινπνίεζε 

ην Δξγαζηήξην Σπνπδώλ Φύινπ ηνπ Τκήκαηνο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Πάληεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, όπωο θαη ζην πξόγξακκα έξεπλαο-εθπαίδεπζεο USVReact (Universities Supporting 

Victims of Sexual Violence), ηνπ ηδίνπ παλεπηζηεκίνπ. Από ην 2016 δηδάζθεη ωο παλεπηζηεκηαθή 

ππόηξνθνο ζην Τκήκα Κνηλωληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε 

ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά, ελώ έρεη ζπλεπηκειεζεί κε ηηο Νέιιε Κακπνύξε θαη Μαξία Σηξαηεγάθε 

ηνλ ζπιινγηθό ηόκν Φύλο, Μεηανάζηεσζη, Διαπολιηιζμικόηηηα (Νήζνο, 2013), θαη κε ηηο Πέλλπ 

Κνπηξνιύθνπ θαη Γήκεηξα Σηηαηίηζα ηνλ ηόκν Changing Landscapes of Urban Citizenship (Routledge, 

2018). Τα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηελ θνηλωληνινγία ηνπ θύινπ θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ηε θεκηληζηηθή ζεωξία θαη κεζνδνινγία.  

* Σηα Brown Bag Seminars ηοσ ΚΕΜΕ ερεσνηηές παροσζιάζοσν ηο ηρέτον ερεσνηηικό ηοσς έργο ζε θιλικό, 

ανεπίζημο πλαίζιο, με ζηότο ηην ενεργοποίηζη ηοσ διεπιζηημονικού διαλόγοσ.  


