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Λεσβίες όλων των χωρών ενωθείτε!

Η Νταλίκα είνα όργανο ολόκληρης της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας.
Το όργανο αυτό αποτελείται από τρισεκατομμύρια νευρώνες,
(αριθμό συνάψεων) και ανεξάντλητες ιδέες απείρου κάλλους. Επί-
σης διακρίνεται από απειράριθμες απολήξεις αισθητηρίων νεύρων,
όπως και η κλειτορίδα.

Βγαίνει πάντα πιστή στο χρονοδιάγραμμα που της επιβάλλει η εσω-
τερικευμένη εντροπία της ομάδας. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέ-
ρει ανά εξάμηνο περίπου. Ο αριθμός των αντιτύπων είναι ανάλογος
με το έλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, τις συνιστώσες που
διέπουν τα σπρεντ των χρηματογορών και το ποσοστό μείωσης των
συντάξεων. Υπολογίζουμε ότι τούτη δω μπορεί να βγει σε 700 αντί-
τυπα. Άρα αποτελεί πολύτιμη συλλεκτική έκδοση, πέραν του έργου
που επιτελεί ως το μοναδικό λεσβιακό έντυπο της χώρας τούτης.

Επικοινωνία
dalika-loa@hotmail.com
lesbiangroup@hotmail.com

www.loa.gr

Tα κείμενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις των συγγραφισσών.

Τα κείμενα είναι ελεύθερα για αναδημοσίευση αρκεί να αναφέρεται 
η Νταλίκα ως πηγή.
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3η νταλίκα

Να ’μαστε πάλι εδώ με την άνοιξη στο πέρασμα, το

καλοκαίρι όλο μπροστά μας και την 5η διαδρομή

της Νταλίκας, συντάκτριες της οποίας είναι τούτη τη

φορά, λόγω αναδίπλωσης, ανασχηματισμού και

αναδιοργάνωσης, το σύνολο της Λεσβιακής Ομά-

δας.  

Στο οδοιπορικό μας βρίσκεται η Κρήτη γιατί φιλο -

ξενούμε το κείμενο μιας  λεσβιακής ομάδας από το

«νησί του παραδείσου» αλλά και το Ιράν γιατί έχουμε

την ανταπόκριση μιας λεσβίας από το Ιράν, σχετικά

με τις συνθήκες που ζουν οι λεσβίες στη χώρα της.

Περνάμε από τη Γενική Εκπαίδευση για να διερευ-

νήσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν σ’ αυτόν τον

άγραφα «άβατο» αλλά και λεσβιακά πολύσπαρτο

χώρο και κάνουμε μια στάση στην ΤV για να διαπι-

στώσουμε και να αναλύσουμε την «απεικόνισή μας»

ή μη, μέσα από ξένες σειρές της. Κάνουμε και μια

στάση στην Ερεσό μιας δεκαπενταετίας πριν διαβά-

ζοντας το βιβλίο «Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμέ-

νες» για να εξετάσουμε μέσα από το ερώτημα

‘Δυνάμει φαντάσματα, δυνάμει λεσβίες;’ το πού

ήμασταν τότε και το πού είμαστε σήμερα. 

Φιλοξενούμε για λίγο στην καρότσα μας ένα γυναι-

κείο συγκρότημα, τις «Katrin the Thrill”, γνωστές και

αγαπητές σε πολλές από εμάς για τη μουσική τους

αλλά και την παρουσία τους στον ευρύτερο λε-

σβιακό χώρο. Ταξιδεύουμε στο παρελθόν μας,

επειδή «είμαστε φτιαγμένες από ιστορίες», θυμού-

μενες τις πρώτες στιγμές λεσβιακών, ερωτικών και

άλλων σκιρτημάτων αλλά και νοητά, με την «Ero-

tica» στο μέλλον μας, πιθανολογώντας ότι ο λε-

σβιακός έρωτας επιβιώνει στο χρόνο. Σταθερά μαζί

μας η Dr. Da Lika, ανελέητη συμβουλάτορας στις

πιο «προσωπικές υποθέσεις» μας. Μας συνοδεύουν

μια συλλογή μοδάτων παπουτσιών, δικών μας και

μη, και τρία ποιήματα. Το ένα είναι παγωτό ξυλάκι. 

Μέσα σ’ όλο τον οργασμό εργασίας τέθηκε και το

ερώτημα του κάμινγκ-αουτ, δηλαδή της άμεσης ή

έμμεσης δήλωσης της ερωτικής μας επιλογής στους

γύρω μας και στους παραέξω. Ερώτημα προσωπικό

μεν που άπτεται πολιτικής δε.

Πολιτικής επιβίωσης και πολι-

τικής απελευθέρωσης. Και

εγένετο το εναρκτήριο λάκτι-

σμα: «Μήπως οι τεράστιοι δρά-

κοι που έχουμε στο μυαλό μας ότι μας απειλούνε,

τελικά δεν είναι και τόσο τεράστιοι;» Και αρχίσαμε

τις μπαλιές…«Δεν είμαι σίγουρη ότι το κάμινγκ-άουτ

δεν είναι δράκος. Η καθεμία πρέπει να σταθμίσει τις

συνθήκες της». Πάσα: «Δεν είναι για να το ξέρουν

όλοι». Κλέψιμο μπάλας: «Όταν το είπα κατάλαβα

πόσα έχανα πριν που δεν το έλεγα». Σέντρα ακρι-

βείας: «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να τη χρωμα-

τίσουμε με φόβο». Τάκλινγκ: «Μετά τα δεκαοχτώ,

γιατί υπάρχουν και πολύ άσχημες περιπτώσεις» και

κόντρα επίθεση: «Πρέπει να ζυγιστούν οι συνέ-

πειες». Πλασέ: «Δεν είναι κάτι που διαπραγματεύε-

σαι μία φορά, δεν είναι μία στιγμή, είναι κάτι που

διαπραγματεύεσαι συνέχεια». Απόκρουση: «Εγώ το

βλέπω απελευθερωτικό, τα πράγματα παίρνουν κα-

λύτερη τροπή». Γέμισμα: «Για μένα ήταν ανακού-

φιση, η σχέση ήταν καλυμμένη». Ένα-δύο έξω από

την περιοχή: «Αν μια σχέση είναι σε διαλεκτική πο-

ρεία τότε πάει καλά και το κάμινγκ άουτ» και «Είναι

περίεργο συναίσθημα… μπορεί να υπάρχει και εν-

θουσιασμός… καμιά φορά είναι αυτό που περιμέ-

νουμε να γίνει». Σούτ και δοκάρι: «Ίσως υπάρχει μια

στιγμή που είσαι έτοιμη και άρα δε φοβάσαι και τότε

είναι η ώρα για να το πεις». Πάσα: «Είναι καλό να μι-

λιέται, θέλει πολλή συζήτηση». Τρίμπλα: «Ανάλογα

με τις δυναμικές της ζωής σου».

Συντάκτριες σε προπόνηση   

Υστερόγραφο: Υπερασπιζόμαστε ψυχή τε και σώματι

τις φωτογραφίες των μουνιών μας στο προηγού-

μενο τεύχος. Είναι εκθαμβωτικά όμορφα και η έκ-

θεσή τους δηλώνει για μας την αποδοχή τους ως

πηγές απόλαυσης και περηφάνιας για τη γυναίκα.

orialedit
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Κρήτη. Είχαμε την ευτυχία ή τη δυστυχία να μεγαλώσουμε στην επαρχία
και να ζούμε σε αυτό το πανέμορφο νησί των εξακοσίων χιλιάδων κατοί-
κων. Και αν αναλογιστούμε τις έρευνες, ότι το 10% του πληθυσμού είναι
ομοφυλόφιλοι, τότε θα έπρεπε να είμαστε περίπου εξήντα χιλιάδες, ήτοι
τριάντα χιλιάδες λεσβίες περίπου στο νησί!!! Πού είσαστε βρε κορίτσια; Σί-
γουρα οι επιλογές της προσωπικής ζωής σε μια κλειστή κοινωνία δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Είναι δύσκολο να κάνεις γνωστές τις προτιμήσεις σου
και να φωνάξεις στους άλλους «αυτό είμαι, αυτό μου αρέσει»! Σε μια κοι-
νωνία όπως η Κρήτη, όπου καθετί που κάνεις είναι σα να ζητάς την έγ-
κριση όλων, επιλέγεις να μην εμφανίσεις το «ελάττωμά» σου -όπως
πολλοί συμπατριώτες μας αποκαλούν- καλύπτοντας έτσι γενικές και προ-
σωπικές τους μειονεξίες. Είναι σα να ζεις και να κινείσαι συνεχώς πάνω σε
μια σκηνή θεάτρου, με προβολείς πάνω σου, κατάμεστο από θεατές-κρι-
τές της προσωπικής σου ζωής και της κάθε κίνησής σου, που περιμένουν
να χειροκροτήσουν και να χαρούν με το κάθε στραβοπάτημά σου.

Λεσβίες της Ελλάδας

Νησί του παραδείσου
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Κουρασμένη από την ψεύτικη ζωή που ζούσα και μετά
από μια σχέση με αγόρι «για τα μάτια του κόσμου» και
την πολυπόθητη γέννηση ενός παιδιού στα κοινώς
αποδεχτά πλαίσια, αποφάσισα να κατέβω από αυτή
την αυλαία. Στην προσπάθειά μου να απελευθερώσω
τα πολιορκημένα από τα κοινωνικά πρέπει «θέλω»
μου, συνάντησα τη φίλη μου Ρούλα. Κουβεντιάσαμε
χωρίς ενδοιασμούς και βάλαμε κοινό στόχο, να φτιά-
ξουμε μια παρέα-ομάδα με κοπέλες-λεσβίες της Κρή-
της. Έτσι γνωρίσαμε τη Γεωργία, τη Μάρθα, την
Κατερίνα, την Ευαγγελία, τη Δέσποινα… Δημιουργή-
σαμε την Άτυπη Λεσβιακή Ομάδα Κρήτης. Άγνωστες
μεταξύ αγνώστων αλλά με κάτι κοινό: Τις ερωτικές
μας προτιμήσεις! Κάπως έτσι, σιγά-σιγά, ξεδιπλώθηκε
η παρέα μας και πήρε σάρκα και οστά η δική μας αυ-

λαία, το δικό μας έργο, με πρωταγωνιστή το όνειρό
μας: να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας, να μά-
θουμε μέσα από τις συζητήσεις μας και τις εμπειρίες
των άλλων και γιατί όχι, σε βάθος χρόνου, να αλλά-
ξουμε τη ρατσιστική εικόνα στην κοινωνία της Κρήτης.
Όσο περνούσε ο καιρός, η ανάγκη να μοιραστούμε τις
ιδέες μας, τις γνώμες μας, την παρέα μας, άρχισε να
γίνεται πιο δυνατή. Σε αυτό βοήθησε και το διαδίκτυο,
όπου φτιάξαμε ένα λεσβιακό site για να μπορούμε να
ανταλλάσσουμε απόψεις, να εκφραζόμαστε ελεύθερα
και να αποκτάμε αυτοπεποίθηση. Αρχικά τα ψευδώ-
νυμα, μέσω αυτής της σελίδας (http://clubs.pathfin-
der.gr/lesbiancrete), μπορούσαν να εγγυηθούν την
ασφάλεια και την ανωνυμία μας μέσα στη δική μας
κλειστή κοινωνία. Μια ανωνυμία, που με τις συζητή-
σεις μας σε ανάγκαζε να μάθεις το «όνομά» σου και τα
θέλω σου. Με τον καιρό, τα λόγια μας έχτισαν ένα
φάρο που αναβόσβηνε μέσα μας την επιθυμία μιας

συνάντησης. Έτσι και έγινε. Και μετά ακολούθησε δεύ-
τερη, τρίτη… Δε θα ξεχάσω την ανατολή του ηλίου
εκείνο το αυγουστιάτικο πρωινό και τα χρώματα της
αυγούλας, που λες και ήρθαν να ολοκληρώσουν την
τελειότητα της στιγμής μας με την πινελιά τους, στον
πίνακα της πολύωρης, από το προηγούμενο βράδυ,
συνάντησής μας… Έτσι απλά λοιπόν! Ελεύθερες πια
και εχέμυθες μεταξύ μας, συναντιόμαστε, γελάμε, περ-
νάμε καλά, μοιραζόμαστε ιδέες, στιγμές, συναισθή-
ματα,… 

Η ώρα είναι έξι και σε μια ώρα περιμένω τα κορίτσια.
Μια ακόμη ποθητή συνάντηση με κρασάκι και κου-
βεντούλα! Συνηθίζουμε να βρισκόμαστε στα σπίτια
μας για να είμαστε πιο αυθόρμητες, πιο ελεύθερες και

κατά συνέπεια πιο αληθινές, μακριά από τα βλέμματα
του κόσμου. Θα πιούμε το ποτάκι μας, θα δούμε τη
λεσβιακή ταινία μας, θα σχολιάσουμε, θα γελά-
σουμε,… Γιατί, τι αλήθεια έχει σημασία στη ζωή μας;
Οι μικρές, ευχάριστες, αληθινές στιγμές που μπο-
ρούμε και μοιραζόμαστε με ανθρώπους που μπορούν
να μας νιώσουν. Είμαστε χαρούμενες που βρεθήκαμε
και δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα. Ευελπιστούμε,
ότι και άλλες κοπέλες θα έρθουν στη παρέα μας και
θα μπορέσουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά της
δικής μας κλειστής κοινωνίας. Γιατί μπορεί ο λεσβια-
κός κρυφορατσισμός των μικρών κοινωνιών να είναι
πιο διεισδυτικός και από την υγρασία στα κόκκαλα,
αλλά η δύναμη που θα έχει πάνω μας είναι μονάχα
όση θα του παραχωρήσουμε εμείς.  

“Lesbiancrete”

η νταλίκα
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Λεσβιακή Πολιτική

Α.: Επικοινωνούμε σε υπόγεια ρεύματα...

Η Νταλίκα από καιρό μας είχε ζητήσει να γράψουμε

ένα «άρθρο» για «λεσβίες και εκπαίδευση», αλλά

εμείς ξεγλιστρούσαμε μαλακά... Πώς να μιλήσουμε

χωρίς να γίνουμε αυθαίρετες; Χωρίς να βάλουμε

ταμπέλες; Χωρίς να φτιάξουμε θύτες και θύματα;

Πριν από λίγες μέρες παρακολουθήσαμε την ημε-

ρίδα «(Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες: φύλα, ανα-

παραστάσεις, υποκειμενικότητες του φύλου» και το

ερώτημα επανήλθε δραματικά: Πώς να συνομιλή-

σουμε με τις αβεβαιότητες; 

Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον στην πραγματικό-

τητα του ελληνικού σχολείου οι μη ετεροφυλόφιλες

σεξουαλικότητες δεν δικαιούνται χώρου, φωνής και

ύπαρξης. 

Συνεπώς ο δικός μας λόγος αυτή τη στιγμή με τα

όποια τυχόν στεγανά του, αρθρώνεται για να θέσει

το θέμα και να προκαλέσει συζήτηση.

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λεσβιακή ταυτότητα

στο σχολείο χωρίς ταυτόχρονα να σκοντάψουμε στο

ζήτημα του φύλου. Και το ζήτημα είναι καίριο, γιατί η

ταυτότητα του φύλου δεν χωράει στη «ντουλάπα»:

ΦΑΙΝΕΤΑΙ! Δεν είναι ότι δε θέλει να κρυφτεί. Δεν

μπορεί να κρυφτεί. 

Δυο δασκάλες μιλούν 
για τη λεσβιακή ταυτότητα 

στην εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητα θεσμός στις υπηρεσίες της ετεροκανονι-

κότητας. Από τα δημόσια έγγραφα του ΥΠΕΠΘ (Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

και Θρηκευμάτων), τα συνεχή έντυπα υπηρεσιακής κατάστασης που κάθε τρεις

και λίγο πρέπει να συμπληρώνουμε και στα οποία πρέπει να δηλώνουμε αν εί-

μαστε έγγαμες ή άγαμες και αριθμό τέκνων, μέχρι τα αναλυτικά προγράμματα

και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε στην τάξη, όλα προωθούν και επιβάλλουν το

σεξουαλικό σχήμα του ετεροφυλόφιλου ζευγαριού και την παραδοσιακή πυ-

ρηνική οικογένεια ως αναπόδραστο πεπρωμένο της ανθρώπινης «φύσης». 

Ωστόσο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το σχολείο ως θεσμός και ως δια-

δικασία (εκ)μάθησης είναι απόλυτα στεγανό και παγιωμένο. Παρουσιάζει ρωγ-

μές. Άλλωστε αν δεν υπήρχαν ρωγμές, δεν θα βρισκόμασταν και εμείς εκεί.

Η λεσβιακή ταυτότητα επιτελείται στο χώρο της εκπαίδευσης ακολουθώντας

διάφορες διαδρομές. Η λεσβία εκπαιδευτικός, η λεσβία μητέρα, η λεσβία μα-

θήτρια συγκροτούνται ως υποκείμενα που δεν συνομιλούν εύκολα μεταξύ

τους. Συχνά δημιουργείται όμως ένα είδος σιωπηρής αναγνώρισης, δίνονται

σημάδια και συγκροτούνται σιωπηρές συμμαχίες. 
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7η νταλίκα

Α.:…είναι μια βασική άμυνα, όταν βάλλεσαι, να προ-

σπαθείς να κρυφτείς. Είναι θέμα επιβίωσης...

Το ζήτημα του «φαίνεσθαι» όμως δεν αγγίζει μόνο

τη σωματική διάπλαση/ εξωτερική εμφάνιση και τα

χαρακτηριστικά...

Κ.: Δεν έχω ιδιαίτερα «αρρενωπά» στοιχεία πάνω

μου, όμως πολλές φορές έχω νιώσει να εκτίθεμαι.

Όταν βλέπουν οι συνάδελφοι στο σχολείο ή οι γο-

νείς των παιδιών ότι δεν είμαι παντρεμένη, δεν έχω

παιδιά, δεν μιλάω για γκόμενους και κυρίως δεν αν-

ταποκρίνομαι στα φλερτ των αρσενικών συναδέλ-

φων τριγύρω μου... 

Α.: …όταν είσαι αρρενωπή λεσβία, έχεις πολλά να

διαχειριστείς. Ευτυχώς τουλάχιστον γλιτώνεις από

τα φλερτ και τα υπονοούμενα...

Στο σχολείο «φαίνεσαι» από τη στιγμή που δεν εκ-

πληρώνεις το κανονιστικό πρότυπο, σύμφωνα με το

οποίο: Υπάρχουν δύο και μόνο βιολογικά φύλα, δη-

λαδή το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν

σε δύο και μόνο κοινωνικά φύλα, δηλαδή σε αρρε-

νωπότητες και θηλυκότητες, που αλληλοσυμπλη-

ρώνονται και σταθεροποιούνται μέσω της

ετεροφυλόφιλης σεξουαλικής πρακτικής. 

Από αυτή την άποψη το δίπολο “μέσα στη ντου-
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λάπα” και “έξω από την ντουλάπα” είναι πολύ σχε-

τικό. Πάντα κάτι περισσεύει έξω από την ντουλάπα.

Επιπλέον, το ζήτημα του «φαίνεσθαι», τουλάχιστον

όσον φορά τις έμφυλες/σεξουαλικές ταυτότητες

στο σχολείο είναι πολυσύνθετο και αντιφατικό:

Επειδή «φαίνεσαι» ότι είσαι διαφορετική/-ός, λαμ-

βάνεις απόρριψη. Ταυτόχρονα, όμως, σου φέρον-

ται σαν να είσαι αόρατος/-η, δηλαδή σαν να μην

«φαίνεσαι». 

Ό,τι και αν «φαίνεται» πάντως, το δεδομένο της ετε-

ροφυλοφιλίας στο σχολείο επιβάλλει τη σιωπή, το

να μη μιλάς. Δεν μπορείς να μιλήσεις χωρίς να αι-

σθανθείς απειλή. Και όταν δεν μιλάς ανοιχτά για τη

σεξουαλική σου ταυτότητα, δεν μπορείς και εύκολα

να την υπερασπιστείς. 

Στο δημοτικό σχολείο κατεξοχήν άνθη του κακού

είναι η αγορίστικη θηλυπρέπεια και η κοριτσίστικη

ανδροπρέπεια. 

Τα κοριτσίστικα αγοράκια, αλλά και τα αγοροκόρι-

τσα, γίνονται συχνά στόχος των ομοφοβικών/τραν-

σφοβικών πειραγμάτων των συμμαθητών τους. Το

κυριότερο όμως είναι οι αντιδράσεις των εκπαιδευ-

τικών μέσα στο σύλλογο του σχολείου.

Α.: Σε ένα σύλλογο που

ήμουν παλιότερα, ένας συνά-

δελφος είχε ένα μαθητή που

συμπεριφερόταν σαν κορίτσι

και κάποια φορά είπε στο

γραφείο με απελπισία και

καλά: «Τι να κάνει κι αυτό το

δύστυχο, που δεν ξέρει αν

είναι αγόρι ή κορίτσι!»

Κ.: Εγώ θυμάμαι μια δα-

σκάλα που είχε θυμώσει και

με το παιδί και με τους γονείς

του, «Μα καλά δεν τον βλέπουν το γιο τους! Αν ήταν

δικό μου παιδί θα είχα τρελαθεί τώρα! Να το πάνε

σε ένα γιατρό! Να δούνε τις ορμόνες του τελοσπάν-

των, κάτι! Δεν μπορώ να τον συμμαζέψω!» 

Κ.: …επίσης, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί συνά-

δελφοι εκνευρίζονται και θυμώνουν περισσότερο με

τα αγοροκόριτσα όταν κάνουν «αταξίες» από ό,τι με

τα «κανονικά» αγόρια όταν κάνουν τις ίδιες «ατα-

ξίες» 

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών είναι ποικίλες και

για τα «διαφορετικά» κοριτσάκια και για τα «διαφο-

ρετικά» αγοράκια. Μέσα στο γραφείο πολλές φορές

έχουν ακουστεί κρυφά γελάκια και πονηρά υπονο-

ούμενα ή έχει εκφραστεί λύπηση «Αχ! Το κακόμοιρο

το παιδί, τι έπαθε!». Πιο «συνειδητοποιημένοι» εκ-

παιδευτικοί ίσως να ρωτήσουν και κανένα φίλο τους

ψυχολόγο για το πώς να φερθούν σε «αυτό» το

παιδί. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το ζητούμενο παραμέ-

νει: Το παιδί δικαιούται το χώρο του μέσα στην τάξη

και είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να παρέμβει στην

ομάδα που του τον στερεί. 

Στο σχολείο, γονείς και εκπαιδευτικοί συμμαχούν για

να συμμορφώσουν: «Αχ! Και τι ωραία που σε κού-

ρεψαν Κωστάκη! Αντράκι έγινες!», «Πωπώ! Ωραίο

φουστανάκι που φόρεσες Ελενίτσα! Κούκλα είσαι

σήμερα!»

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πάντως, η αντί-

δραση του συλλόγου διδασκόντων είναι η αμηχα-

νία: Τι να το κάνει η/ο δάσκαλος/-α «αυτό» που έχει

μπροστά του; «Αυτό» το παράδοξο, «αυτό» το ανώ-

μαλο;

Και εκεί βγαίνει και η δική μας αμηχανία: Μπροστά

στο «γκέι» παιδί, μήπως αποκαλυφτούμε και εμείς

μαζί του! Και ο φόβος μας: Μήπως τα παιδιά που

στρέφονται ενάντια στα «γκέι» παιδιά, στραφούν

ενάντια και σε εμάς!

Πώς να αισθάνονται τα παιδιά «αυτά» στο σημερινό

ελληνικό σχολείο; Αυτό και αν είναι αβέβαιο!

Α.: Όταν ήμουνα μικρή στο

σχολείο αισθανόμουνα πολύ

μόνη μου, λες και ήμουνα η

μοναδική λεσβία στον πλα-

νήτη. Δεν μπορώ να φαντα-

στώ πώς να αισθάνονται τα

σημερινά «γκέι» παιδιά στο

σχολείο, έχουν περάσει

πολλά χρόνια από τότε που

ήμουν μικρή... Οι συνθήκες

είναι διαφορετικές... Υπάρχει

και το ίντερνετ τώρα, όπου

δημιουργούνται πλατφόρμες συνομιλίας. Πάρα

πολλά παιδιά έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, ακόμη

και του δημοτικού. Είναι και αυτό μια ρωγμή! Στο

σχολείο, όμως, πρέπει να αισθάνονται μόνα τους

αυτά τα παιδιά, γιατί δεν βρίσκουν κάτι που να τους

μοιάζει...

Κ.: Στο σχολείο, πάντως, και τα αγοράκια που συμ-

περιφέρονται κοριτσίστικα και τα κοριτσάκια που

συμπεριφέρονται αγορίστικα, αργά ή γρήγορα, βρί-

σκουν το δρόμο τους προς τα εμένα. Είναι τριγύρω

μου. Όπως εμείς αναζητούμε τις συμμαχίες μας μέσα

στο σχολείο, έτσι τις αναζητούνε και αυτά.

Α.: …είναι τα υπόγεια ρεύματα που λέγαμε...

Τι γίνεται όμως όταν δεν μπορούν να τις βρουν

/βρούμε αυτές τις συμμαχίες; Αυτό είναι ένα ακόμη

ζητούμενο.  

Το δεδομένο της
ετεροφυλοφιλίας 
στο σχολείο 
επιβάλλει τη σιωπή, 
το να μη μιλάς
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9η νταλίκα

Το να είσαι «καλή» δασκάλα σου δίνει μεγάλη δύ-

ναμη και αυτοπεποίθηση απέναντι σε συναδέλφους

και παιδιά αλλά κυρίως απέναντι στους γονείς. 

Κ.: «Αντισταθμιστικές στρατηγικές επιβίωσης», έτσι

το λέω εγώ. Είμαι πολύ «καλή» δασκάλα και επο-

μένως δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι γιατί αισθάνομαι

μειονεκτική και αναπληρώνω την «κατωτερότητά»

μου ή είναι γιατί φυλάω τα νώτα μου σε ένα χώρο

όπου ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να σου τη

φέρει ύπουλα συγκαλύπτοντας την ομοφοβία του; 

Α.: Πού αρχίζει η δική σου εσωτερικευμένη ομο-

φοβία και πού η άμυνα για επιβίωση; Τα όρια είναι

ασαφή. Η αίσθηση όμως ότι κρίνεσαι από τους γο-

νείς είναι πολύ ισχυρή. Πιο πολλές φορές φοβόμα-

στε για τους γονείς παρά για τους συναδέλφους. Οι

γονείς έρχονται με αυτό το πρόταγμα: «Τα παιδιά μας

δεν πρέπει να έχουν τέτοια πρότυπα!».

Οι περισσότεροι γονείς αναπαράγουν την διαδεδο-

μένη, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία, ιδεολο-

γία /άποψη ότι η ομοφυλοφιλία είναι κάτι μεταδο-

τικό, που μπορεί να «αποπροσανατολίσει» και να

«μπερδέψει» τα παιδιά σε μια τόσο «ευαίσθητη» ηλι-

κία. 

Με αυτά τα δεδομένα το σχολείο γίνεται ασφυκτικό

και χώρος έμμεσης και άμεσης βίας και κακοποί-

ησης. 

Καθίσταται λοιπόν άμεση η ανάγκη να συζητηθεί

ανοιχτά στην εκπαιδευτική κοινότητα το θέμα της

διαφορετικότητας ως προς τις ταυτότητες των

φύλων και των σεξουαλικοτήτων, και να δοθεί

τέλος σε αυτή τη συστηματική αποσιώπηση που το

μόνο που κάνει είναι να καταπιέζει, να βιάζει και να

περιθωριοποιεί.

Α. + Κ. 

δασκάλες

1) Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ομάδα Φύλου του Όμιλου για τη Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας και πραγμα-

τοποιήθηκε στο Νέο Αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ στις 2/4/2011. 

2) Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 1990) τίτλος ελληνι-

κής έκδοσης: Αναταραχή φύλου: Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2009)
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 Οι γυναικείες μπάντες φτιάχνουν την αγαπη-
μένη μου μουσική. Κάθε φορά που θα τύχει σε κάποιο πάρτι

να βάλω μουσική, σχεδόν αποκλειστικά θα παίξω cd τους. Νιώθω
τότε σαν να συμμετέχω κι εγώ με έναν τρόπο σε αυτό το σύμπαν που φτιά-

χνουν, γιατί κατά τα άλλα έχω κρατήσει κιθάρα λιγότερο από δυο ώρες στην ζωή
μου και το πιάνο που μάθαινα μικρή το βαριόμουνα. Μια φορά, που λέτε, σε ένα πάρτι

στο λόφο του Στρέφη, έπαιζα ένα τραγούδι των Electrelane όταν ήρθε ένα αγόρι μέσα
από το πάρτι να με ρωτήσει «τι είναι αυτό;», που σημαίνει ταυτόχρονα ερώτηση ‘ποιο συγ-

κρότημα ακούμε’ και δήλωση ‘μου αρέσει’. Του είπα το όνομά  τους και πρόσθεσα, με από-
σταση λίγης σιωπής, «είναι αγγλίδες», προσπαθώντας με έμμεσο τρόπο να δηλώσω το φύλο

τους. Εκείνος γουρλώνει τα μάτια και όλο απορία και αμηχανία λέει «γκόμενες είναι;». Το σοκ αυτού
του αγοριού επιβεβαίωσε την πεποίθησή μου ότι δεν περιμένουν όλοι από τις γυναίκες να μπορούν
να φτιάχνουν την δική τους μουσική και πολύ περισσότερο να είναι γαμάτη. Εκείνο το βράδυ συνέχισα
να βάζω τα cd μου, και με περισσότερο σθένος παρέμεινα ταγμένη στην ανάδειξη της μουσικής γυ-
ναικείων γκρουπ. Λίγο καιρό αργότερα οι Electrelane έπαιξαν στο Gagarin και την συναυλία ανοίξαν
κάτι άλλες τρομερές «γκόμενες», στα πρώτα τους βήματα, συνεσταλμένες σχεδόν, οι Dementia Prae-
cox. Με τα χρόνια οι Dementia Praecox μετεξελίχθηκαν σε Katrin the Thrill και η ελληνική σκηνή
μπορεί να γιορτάζει ένα γυναικείο κιθαριστικό σχήμα. Εγώ μετά κατέβαζα με αυτοσχεδιαστικούς τρό-
πους τραγούδια της Katrin από το youtube για να παίζω σε πάρτι, ενώ εκείνες συνέχισαν να δίνουν
συναυλίες. Ανάμεσα στα άλλα ήταν το πρώτο συγκρότημα που έπαιξε για το Athens Pride και
έκαναν άλλο ένα support στις Electrelane. Φέτος κυκλοφόρησε επιτέλους και ο πρώτος τους

δίσκος. Μια Κυριακή απόγευμα στα Εξάρχεια βρέθηκα με την Κατερίνα, τη Τζίνα και τη Μαρία
και συζητήσαμε. Εγώ πέρασα πολύ ωραία μαζί τους, σχεδόν όσο ωραία περνάω όταν τις

βλέπω στα live. H Katrin the Thrill με την μπάντα που τη συνοδεύει είναι από τις λίγες
γυναικείες μπάντες στην Αθήνα. Το σχήμα εμφανίσθηκε πρώτη φορά το 2007

(για την ακρίβεια είχαν ξεκινήσει από το 2002 ως Dementia Praecox). Από
τότε έχουν παίξει πολλά live και τον Δεκέμβρη του 2010 κυκλοφό-

ρησε το πρώτο ΕP Earth is Calling Us. Περισσότερα στο
www.katrinthethrill.com 

Άννα

10

Συνέντευξη

Κάνοντας 
τους ήχους σύνθετους
Μια συζήτηση με την 

Katrin the Thrill, 
και τη Τζίνα και τη Μαρία 

που παίζουν μαζί της.
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11η νταλίκα

Άννα: Πώς ξεκινάει κάποια να ασχολείται με την

μουσική; Πώς ξεκινάς να μάθεις μουσική;

Κατερίνα: Από μικρή είχα κάτι με τη μουσική. Όταν

ήμουν πιτσιρίκι έκανα «συναυλίες» στην οικογένειά

μου. Μου λέγανε «έλα Κατερίνα, τραγούδα μας» και

τραγουδούσα στα αγγλικά ενώ δεν ήξερα. Αυτο-

σχεδίαζα λέξεις. Κατά τα άλλα η πρώτη μου επαφή

ήταν σε ένα ωδείο, όπου πήγα να μάθω κλασική κι-

θάρα. Ήταν όμως μια τελείως λάθος προσέγγιση της

μουσικής, όπου μου μαθαίνανε κιθάρα σαν μπάσο,

δεν μου μάθαιναν συγχορδίες αλλά μία μία τις νότες.

Μάθαινα το «Ένα νερό κυρα-Βαγγελιώ» τρία χρό-

νια, οπότε ενώ ήθελα πολύ να μάθω μουσική, το

πήρα στραβά και τα παράτησα. Ποτέ όμως δεν

έχανα ευκαιρία για τραγούδι. Τραγουδούσα ατελεί-

ωτα στις παρέες, μόνη ακούγοντας δίσκους των γο-

νιών, σε σχολικές εκδηλώσεις, παντού. Στα 17 μου

ξεκίνησα να τραγουδάω σε ένα συγκρότημα. Τότε

κατάφερα να αφήσω ελεύθερο τον εαυτό μου,

αφού δεν υπήρχε η κατεύθυνση και το καλούπια-

σμα του ωδείου και τότε έπαθα τον έρωτα!

Τζίνα: Κι εμένα ήταν παρόμοια η εμπειρία. Όταν

ήμουν μικρή είχαμε ένα πιάνο στο σπίτι, και επειδή

ήμουν ήσυχο και κλειστό παιδάκι, πήγαινα στο πιάνο

και πειραματιζόμουν, ήταν σαν να με τραβούσε. Μου

άρεσε που έβγαιναν στην τύχη μουσικές φρασούλες

και θέλησα να μάθω πιάνο. Μετά βρήκαν οι γονείς

μου μια καθηγήτρια, που ήταν 80 χρονών, με κότσο

και είχε και μια βέργα και αν έβαζα τα δάχτυλα

στραβά μού τα χτυπούσε. Και το πήρα στραβά. Αλλά

η μουσική πάντα ήταν κάτι σημαντικό. Κυρίως

άκουγα πολύ. Μετά ασχολήθηκα πιο σοβαρά με τη

μουσική, και μάλλον τυχαία. Έγινε μέσω της Κατερί-

νας. Όταν γνωριστήκαμε, έπιασα την κιθάρα της και

έβγαινε κάτι ωραίο εκεί.
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Κατερίνα: Την έπιασε και δεν μου την άφηνε μετά!

(γέλια)

Τζίνα: Αυτό έγινε σε μια συγκυρία όπου ήμουν στο

Λονδίνο σε καταθλιπτική διάθεση και ήταν ξεκάθαρο

ότι εγώ με την κιθάρα εκφράζομαι. Αισθανόμουν

καλά. Η Κατερίνα με παρότρυνε πολύ, έχει μεγάλη

ευθύνη που είμαι σήμερα στο συγκρότημα.

Μαρία: Κι εμείς είχαμε ένα πιάνο στο σπίτι, και αφού

το είχαμε έπρεπε να μάθουμε να παίζουμε. Δεν ήταν

καταπιεστικό αυτό, αλλά έλεγαν «τι το χουμε το

πιάνο αν δεν μάθουν τα κορίτσια;». Έτσι άρχισα μα-

θήματα, έκανα 2-3 χρόνια, αλλά το βαρέθηκα και

σταμάτησα. Μετά μια φίλη μου με έψησε να πάρω

μια κιθάρα. Πήρα μια κλασική κιθάρα και πήγα στο

ωδείο, εκεί η εμπειρία ήταν παρόμοια με της Κατερί-

νας. «Ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ» συνέχεια και έτσι

σταμάτησα. Αργότερα στο λύκειο, πήρα μια ηλε-

κτρική κιθάρα και ενισχυτή. Αλλά είχα κάνει λάθος

στον ενισχυτή και ήταν ενισχυτής για μπάσο. Οπότε

στα γενέθλιά μου είπα στους φίλους μου να μαζέ-

ψουν όλοι μαζί λεφτά και να μου πάρουν ένα μπάσο.

Τζίνα: Θα μπορούσες να πάρεις βέβαια και έναν ενι-

σχυτή κιθάρας. (γέλια)

Μαρία: Σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο ωραία να ασχο-

ληθώ με το μπάσο που δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ.

Και όταν μου πήραν το μπάσο άρχισα να ασχολού-

μαι μόνη μου. Μετά γνώρισα τη Τζίνα, και τότε έψα-

χναν μπασίστρια γιατί είχε φύγει η προηγούμενη

κοπέλα και έτσι πήγα στο συγκρότημα.

Τζίνα: Πάντως δεν είναι τυχαίο που όλες είμαστε αυ-

τοδίδακτες.

Άννα: Φαίνεται τελικά ότι αυτό το σύστημα διδασκα-

λίας σε σπρώχνει μακριά από την μουσική.

Κατερίνα: Ναι, έτσι είναι. Έχω πολλές φωτογραφίες

που είμαι αγκαλιά με μια κιθαρούλα που είχα μικρή,

σχεδόν ψεύτικη, που έβγαζε κάποιες νότες

μόνο. Μου άρεσε πολύ η κιθάρα γι’

αυτό και πήγα στο ωδείο. Αλλά τε-

λικά ισχύει το «με όποιον δά-

σκαλο καθίσεις…» Και νομίζω

κάτι που λείπει πολύ από τα

ωδεία είναι να σου μάθουν

αυτοσχεδιασμό, όχι μόνο

παρτιτούρες. Πολλοί

άνθρωποι μαθαίνουν

να παίζουν τις παρτι-

τούρες, αλλά αν τους

πεις «παίξε ελεύ-

θερα» δεν μπορούν

να εκφραστούν.

Αυτό όμως είναι το

πιο σημαντικό, γιατί η

μουσική τι άλλο είναι

από έκφραση;

Άννα: Μετά λοιπόν,

αφού έχεις πιάσει την κι-

θάρα, ποια είναι η διαδικα-

σία για να γράψεις ένα

κομμάτι, για να φτιάξεις τη δική

σου μουσική;

Κατερίνα: Όταν εγώ ξαναέπιασα την κι-

θάρα με θυμάμαι να παίζω δύο νότες και να

βγάζω μουσική. Οι δύο αρχικοί ήχοι προχωρή-

σανε και γίνανε πιο σύνθετοι. Ήταν σαν να συνέβη

από μόνο του αυτό. Άφηνα τη φαντασία μου να δου-

λεύει και τυχαία πράγματα εξελίσσονταν σε κάτι συγ-

κεκριμένο. Και τώρα ακόμα, όταν γράφω μουσική

δεν έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει

ένα συναίσθημα που πρέπει να εκφραστεί και τη

στιγμή της σύνθεσης γίνεται τραγούδι και μουσική.

Άννα: Πρώτα με τη μουσική δουλεύετε ή με τους στί-

χους;

Κατερίνα: Με τη μουσική. Παίζω κάτι στην κιθάρα,

πάνω εκεί βγαίνει μια φωνητική μελωδία και από το

συναίσθημα αυτό βγαίνουν και οι στίχοι. Αυτό το πα-

ρουσιάζω στις πρόβες και όλες μαζί κάνουμε την

Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν 

να παίζουν τις παρτιτούρες, 

αλλά αν τους πεις «παίξε

ελεύθερα» δεν μπορούν να

εκφραστούν. Αυτό όμως είναι το

πιο σημαντικό, γιατί η μουσική 

τι άλλο είναι από έκφραση;
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13η νταλίκα

ενορχήστρωση. Για μένα η μουσική δημιουργία είναι

μια κατάσταση συναισθηματικής έκφρασης. Η λο-

γική μπαίνει στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του

κομματιού, όπου τα μέρη χρειάζονται να γίνουν συγ-

κεκριμένα και καθορίζεται μια αρχή, μέση και τέλος.

Άννα: Δηλαδή τα άλλα όργανα μπαίνουν σε μια

συζήτηση με αυτό το πρώτο πράγμα που

έχεις γράψει.

Κατερίνα: Ακριβώς.

Άννα: Δηλαδή καθεμιά συνθέ-

τει το δικό της όργανο;

Τζίνα: Κάπως έτσι. Είναι

βέβαια κάποιες μαγικές

στιγμές στην πρόβα,

όπου βγαίνει κάτι αυ-

θόρμητα. Σαν να χτί-

ζουμε την ίδια στιγμή

μαζί. Ακούγεται ένα

ακόρντο από μια κι-

θάρα και μετά όλες

μαζί παίζουμε. Σαν να

συνομιλούμε. Αυτό

είναι μαγεία!

Κατερίνα: Εκείνη τη

στιγμή είναι σαν 3,4,5

άτομα να έχουν γίνει ένα

μυαλό. Είναι μια επικοινωνία

πέρα από την ατομικότητα. Σαν

να δημιουργείται μια οντότητα που

αιωρείται πάνω από τα κεφάλια όλων

μας. Αυτό ήταν που με κινητοποίησε να

ασχοληθώ με τη μουσική. Αυτοσχεδιάζοντας

βγαίνουν πράγματα, που σε φέρνουν σε εκστατική

κατάσταση! Είναι σαν να βγαίνεις από το σώμα σου.

Άννα: To Earth is calling us είναι ο πρώτος δίσκος

σας. Αναρωτιόμουν τι δυσκολίες υπάρχουν στην πο-

ρεία του να βγάλεις ένα δίσκο.

Κατερίνα: Ναι, είναι το πρώτο EP και εντάσσεται σε

ένα πρότζεκτ που δημιουργήθηκε μετά τις φωτιές

του 2009. Μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπί-

σαμε ήταν το να βρούμε τον κατάλληλο παραγωγό.

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί καλοί

παραγωγοί. Ψάξαμε πραγματικά πάρα πολύ. Μόλις

τον βρήκαμε όμως όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το

Νοέμβριο μπήκαμε στο στούντιο και το Δεκέμβριο

το cd ήταν στα ράφια των δισκοπωλείων. Όμως η

προετοιμασία μάς πήρε γύρω στον ενάμιση χρόνο.

Αυτό το διάστημα ήταν σαν σχολείο, γιατί κι εμείς

δεν γνωρίζαμε πολλά από αυτά που χρειάζονται

στην διαδικασία παραγωγής ενός δίσκου. Καταλά-

βαμε ότι χρειαζόταν να ξέρουμε πολύ καλά το τι θέ-

λαμε, τι δεν θέλαμε, πώς έπρεπε να είμαστε εμείς, τι

έπρεπε να προβλέψουμε… Και, αν δεν είσαι πολύ

συνηδητοποιημένη για όλα αυτά, είναι εύκολο να

χαθείς στην πορεία και να γίνουν και λάθη. 

Άννα: Η συνεργασία με την δισκογραφική πώς προ-

έκυψε;

Κατερίνα: Αρχικά η ιδέα ήταν να κάνουμε ένα cd-

project με πέντε κομμάτια, του οποίου τα έσοδα θα

πήγαιναν στην αναδάσωση. Δημιουργήσαμε γι’ αυτό

μια ομάδα και προσπαθήσαμε πολύ να βρούμε χρη-

ματοδότηση για τα έξοδα της ηχογράφησης, κοπής

και διανομής του δίσκου. Αυτό δεν ευοδώθηκε, γιατί

λίγο η κρίση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν κατα-

φέραμε να βρούμε χορηγούς να στηρίξουν την προ-

σπάθειά μας. Στην πορεία λοιπόν, εμφανίστηκε η

ευκαιρία να συνεργαστώ με την Incense, τη δισκο-

γραφική μου. Υπήρχαν πιο πριν και άλλες προτάσεις

από δισκογραφικές, αλλά υπολογίζοντας τα συν και

τα πλην δεν είχαμε προχωρήσει σε συνεργασία.

Οπότε, εφόσον δεν βρέθηκαν χορηγοί, στην ανα-

δάσωση πηγαίνει το μερίδιο που αντιστοιχεί σε

εμένα από τα έσοδα του δίσκου.

Άννα: Εκτός από αυτή την ενίσχυση της αναδάσω-

σης μέσα από τον δίσκο, έχετε και σε άλλες περι-

στάσεις συμμετάσχει σε κινηματικά πράγματα. Έχετε

παίξει για το Athens Pride, το Αντιρατσιστικό Φεστι-

βάλ, στη συναυλία για την Κωνσταντίνα Κούνεβα

που έκανε η Φεμινιστική Πρωτοβουλία Αλληλεγ-

γύης. Έχετε δηλαδή με την μουσική στηρίξει κοινω-

νικούς αγώνες και αναρωτιόμουν πώς βιώνεται από
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τη δική σας πλευρά η χρήση της δημιουργίας για τέ-

τοιους σκοπούς.

Κατερίνα: Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί

ενώ η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της

ζωής μου και την αγαπώ πολύ, δεν είναι παρολαυτά

το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν η

μουσική μπορεί να γίνει το μέσο για να βοηθήσω και

να στηρίξω κι άλλα πράγματα, είναι κάτι υπέρτατο.

Υπάρχουν πράγματα που με πονάνε και με ενδιαφέ-

ρουν, πράγματα που σκέφτομαι και θέλω να επικοι-

νωνήσω, και τότε η μουσική γίνεται το μέσο για να

γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά είναι το

ίδιο σημαντικά όσο η μουσική. Και η

ιδέα για το πρότζεκτ του δίσκου

ήταν σε αυτή την κατεύθυνση.

Δεν μπορούσα να βλέπω

κάθε καλοκαίρι στην τηλεό-

ραση άλλη μια φωτιά να

καίει ένα δάσος. Ήθελα να

κάνω κάτι γι’ αυτό, να με-

τατρέψω την παθητικότητα

σε δράση και να κινητο-

ποιήσω και άλλους αν-

θρώπους. Και η αγορά του

cd σήμερα είναι κι αυτή μια

πράξη συμμετοχής. Μια δή-

λωση /προσπάθεια αφύπνισης.

Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι

ευαισθητοποιημένοι και αυτό με στενα-

χωρεί. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα που ανέφε-

ρες και στα οποία έχουμε συμμετάσχει.

Άννα: Εγώ όταν έχω βρεθεί σε συναυλίες σας ή

ακόμα και όταν ακούω τo cd, νιώθω ενός τύπου

συγκίνηση γιατί καταλαβαίνω αυτό που κάνετε σαν

μια γυναικεία δημιουργία. Μπορεί οι νότες να είναι

πάντα ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, αλλά ειδικά στα

λάιβ όταν βλέπω γυναίκες στη σκηνή να παίζουν τη

μουσική τους με πιάνει αυτή η συγκίνηση. Και σκέ-

φτομαι κάτι που είχα διαβάσει της Kathleen Hanna

των LeTigre που έλεγε ότι η γυναικεία δημιουργία

τής «δίνει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση, μια ευχαρί-

στηση που την βγάζει έξω από τον λαβύρινθο του

ανδρικού προνομίου, γύρω από το οποίο πρέπει συ-

νέχεια να φτιάχνει τον δρόμο της, και την βάζει μέσα

σε ένα πεδίο καθημερινού μεγαλείου». Για σας

υπάρχει κάτι τέτοιο; Βλέπετε τη δική σας δημιουρ-

γία ως γυναικεία; Τι σημασία έχει ότι είσαστε μια κυ-

ρίως γυναικεία μπάντα;

Τζίνα: Εγώ θυμάμαι από μικρή, την περίοδο του Mtv,

όταν έβλεπα γυναίκες performer ένιωθα μια συγκί-

νηση. Νομίζω επειδή ταυτιζόμουνα περισσότερο και

επειδή ήταν σαν να έλειπε αυτό. Είχα όνειρο από

μικρή να έχω κι εγώ μια γυναικεία μπάντα.

Κατερίνα: Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι προτιμώ και

επιδιώκω τη γυναικεία παρουσία στο συγκρότημα

και δεν είναι τυχαίο που πάντα στη μπάντα υπερέ-

χουμε αριθμητικά σε σχέση με τους άντρες. Και γε-

νικότερα στη ζωή μού αρέσει να είμαι ανάμεσα σε

γυναίκες. Μάλλον γιατί αισθάνομαι πιο άνετα και οι-

κεία. Αυτή την αίσθηση της συγκίνησης που λες, την

έχω νιώσει πιο πολύ στον κινηματογράφο. Όταν

βλέπω ταινίες, που ξέρω από πριν ή μαθαίνω μετά

ότι η σκηνοθέτρια είναι γυναίκα, νιώθω μια συγκί-

νηση. Ακόμα και αντρικά ζητήματα αν θίγει η ταινία,

για παράδειγμα τη βία, καταλαβαίνω ότι

έχει ακουμπήσει γυναικεία ματιά στο

θέμα, ότι το έχει πλησιάσει. Δεν

μπορώ να το περιγράψω πολύ

με τα λόγια αλλά αυτή η γυ-

ναικεία ματιά με συγκινεί.

Στη μουσική όμως δεν

υπάρχει για μένα κάποιος

διαχωρισμός. Αντρικές

φωνές όπως του Thom

Yorke ή του Jeff Buckley

με έχουν αγγίξει και συγκι-

νήσει πάρα πολύ. Αλλά κι

αυτοί έχουν, θεωρώ, κάτι το

γυναικείο στον τρόπο προσέγ-

γισής τους.

Άννα: Σαν γυναικείο σχήμα που κάνει

μουσική και θέλει να φτιάξει δίσκο, να κάνει

live κτλ., έχετε διαφορετική αντιμετώπιση απ’ ότι οι

αμιγώς αντρικές μπάντες;

Κατερίνα: Σε σχέση με τη μουσική δεν έχω βιώσει

κάποια αρνητική αντιμετώπιση, αν αυτό εννοείς. Μά-

λιστα αισθάνομαι το αντίθετο, γιατί αρέσει και στον

κόσμο να βλέπει το θηλυκό στοιχείο, επειδή δεν συ-

νηθίζεται. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μου άρεσε

να παίζω ποδόσφαιρο και τα αγόρια με υποτιμούσαν

αρχικά και δεν με ήθελαν στο παιχνίδι γιατί υπέθε-

ταν ότι δεν θα ήμουν αντάξιά τους. Δεν το έβαζα

όμως κάτω και, αφού έπαιζα μαζί τους, αναθεω-

ρούσαν. Όταν έχαναν σε κάποια αναμέτρηση τους

πείραζε τρομερά ότι τους νικούσε ένα κορίτσι. Αυτό

είναι ένα καλό παράδειγμα για τη γενικότερη αντί-

ληψη της κοινωνίας μας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι

με αυτή τη μάχη που έδωσα σαν μικρό κορίτσι, κέρ-

14

Η διαφορετική αντιμετώ-
πιση ως προς το γυναικείο
φύλο είναι γεγονός,
αλλά το να θυματοποιείται
κανείς μόνος του είναι
ακόμα χειρότερο,
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δισα την αίσθηση της ισότητας σε ολό-

κληρη τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα

δεν ένιωσα ποτέ λιγότερο ικανή από οποι-

οδήποτε αγόρι. Τις προάλλες άκουσα μια συ-

ζήτηση για τη θυματοποίηση, για το γεγονός ότι από

το σχολείο ακόμα μπαίνουμε σε κανόνες και κουτά-

κια, για το πώς πρέπει να είμαστε. Χάνουμε εκεί την

ελεύθερη έκφρασή μας, τις δυνατότητές μας. Μπαί-

νουμε σε καλούπια. Και έτσι σαν γυναίκες μεγαλώ-

νουμε μαθαίνοντας να είμαστε θύματα, έχοντας σαν

πρότυπο τη Σταχτοπούτα που περιμένει τον πρίγκιπα

να τη σώσει. Σε αντίθεση με τους άντρες που μεγα-

λώνουν μαθαίνοντας ότι αυτοί κάποια στιγμή θα

αναλάβουνε τη φροντίδα της οικογένειας. Η διαφο-

ρετική αντιμετώπιση ως προς το γυναικείο φύλο

είναι γεγονός, αλλά το να θυματοποιείται κανείς

μόνος του είναι ακόμα χειρότερο, γιατί όταν κάποιος

έχει στο μυαλό του μια ιδέα, μετά στην ζωή του δη-

μιουργεί καταστάσεις που συνεχώς επιβεβαιώνουν

αυτή την ιδέα. Βέβαια η πλειοψηφία, και διεθνώς,

στις μπάντες είναι καθαρά ανδροκρατούμενη.

Άννα: Και επίσης πολύ λιγότερες είναι οι γυναίκες

που παίζουν μουσική, γράφουν κτλ. Είναι πιο συνη-

θισμένο, για παράδειγμα, να τραγουδάνε σε ένα

συγκρότημα.

Τζίνα: Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί όντως πολύ λίγες

γυναίκες παίζουν όργανα, κιθάρες, μπάσα κτλ. Εμείς

πάντως, θυμάμαι, όταν ψάχναμε κάποιον να παίζει

μπάσο θέλαμε μπασίσΤΡΙΑ.

Μαρία: Το μπάσο είναι βαρύ όργανο. Γι’ αυτό δεν

παίζουν πολλές γυναίκες. (γέλια) Κι εμένα μου

άρεσε πάντα να βλέπω τα κορίτσια ή τα γυναικεία

γκρούπ να παίζουν μουσική. Και η εικόνα τους μου

αρέσει και ο ήχος τους. Νομίζω όμως ότι ισχύει ότι

επειδή είμαστε πολύ λιγότερες βγαίνουμε κερδισμέ-

νες από αυτό, γιατί δεν αρέσει μόνο σε εμάς τις τέσ-

σερις να είναι γυναικείες παρουσίες πάνω στη

σκηνή.

Άννα: Είδα πρόσφατα την ταινία για το συγκρότημα

Runaways (το πρώτο συγκρότημα της

Joan Jet), που δείχνει το πώς η μουσική

βιομηχανία και οι μάνατζερ αντιμετώπισαν

αυτό το πρώτο, ας πούμε, γυναικείο συγκρό-

τημα, και σαν να ξεζούμισαν τα κορίτσια εκείνα.

Τώρα πια έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε πολλά

γυναικεία συγκροτήματα ή γυναίκες μουσικούς στη

ροκ, indie σκηνή, αλλά μοιάζει σαν η ιστορία της γυ-

ναικείας παρουσίας σε αυτές τις σκηνές να ξεκινάει

λίγο αργότερα.

Κατερίνα: Σίγουρα έχουμε φάει πολλή καταπίεση.

Εγώ είδα και την ταινία με τις εργάτριες στην Αγγλία,

το Made in Dagenham. Αυτά τα πράγματα δεν τα

ζήσαμε εμείς. Βλέπεις στην ταινία ότι κάποτε οι γυ-

ναίκες μόνο και μόνο επειδή ήταν γυναίκες πληρώ-

νονταν λιγότερο και σου σηκώνεται η τρίχα.

Τζίνα: Εγώ βιώνω μια αβανταδόρικη αντιμετώπιση

όταν πηγαίνω σε κιθαρομάγαζα. Οι πωλητές δεί-

χνουν υπερβολικό ζήλο να με εξυπηρετήσουν. Αν

και μπορεί να ‘παίζει’ και μια αίσθηση μειονεξίας, ότι

δεν ξέρω και πολλά μωρέ. Πάντως κάτι τους πιάνει

και αρχίζουν τα σόλο για να μου δείξουν τις κιθάρες.

Τους κοιτάω εγώ, τους λέω εντάξει αλλά θέλω να

παίξω μόνη μου την κιθάρα και πάντα τελικά το

κάνω. Αλλά ασχολούνται πολύ και το απολαμβάνω.

Σαν προνόμιο το βλέπω.

Κατερίνα: Ίσως τα πρώτα γυναικεία γκρουπ να έκα-

ναν όλη τη σκατοδουλειά και να τα βρίσκουμε

έτοιμα εμείς. (γέλια)

Τζίνα: Οι riot girlz, αυτές οι αμερικάνες, βάλανε γερά

τα θεμέλια τότε. Αυτές ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποι-

ημένες με το ζήτημα του φύλου. Και οι στίχοι τους

ήταν πολλές φορές για την καταπίεση που τρώμε ως

γυναίκες. Να ’ναι καλά τα κορίτσια! Τις ευχαριστούμε

πολύ.

Άννα: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Για τη συνέντευξη και

τη μουσική.
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Πρόκειται για ένα θέμα επικίνδυνο, απαγο-
ρευμένο, καταπιεσμένο, καλυμμένο με
απόλυτη σιωπή σε μια χώρα όπου όλες οι
ελευθερίες και ιδιαίτερα αυτές των γυναι-
κών που, μετά το 1978, έχουν στραγγαλι-
στεί από το καθεστώς των ισλαμιστών. Η
ιδέα γι’ αυτό το κείμενο ξεκίνησε ένα χρόνο
πριν, όταν η Άνα από το Ιράν επισκέφτηκε
την Αθήνα, ερχόμενη από το Παρίσι όπου
ζει και εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια.
Μας συνάντησε, γνώρισε από κοντά τη Λε-
σβιακή Ομάδα Αθήνας και θέλησε να συμ-
βάλλει σ’ αυτήν γράφοντας ένα άρθρο για
το περιοδικό μας. Συγκινήθηκε από την
πόλη μας που τη γέμισε νοσταλγία, της θύ-
μισε τη δική της ζεστή και πολύβουη Τεχε-
ράνη και τη χώρα της, το Ιράν στο οποίο δε
μπορεί πια να επιστρέψει. Χρειάστηκε σχε-
δόν ένα χρόνο να ολοκληρώσει αυτό το
κείμενο, αν και ασχολείται ερασιτεχνικά με
την δημοσιογραφία. Της χρειάστηκε σχεδόν
ένας χρόνος για να μπορέσει να αποτυπώ-
σει την πίκρα, το φόβο, την οργή και την
αγανάκτηση που κρύβονται κάτω από αυτές
τις γραμμές.

Λεσβίες και κουήρ χωρίς σύνορα

Η θέση 
της γυναικείας 

ομοφυλοφιλίας 
στο Ιράν 

κάτω από 
τους νόμους 

των ισλαμιστών
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Για να κατανοήσουμε το κίνημα των ομοφυλόφιλων

γυναικών του Ιράν πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη

γενική κατάσταση των γυναικών κάτω από τους νό-

μους των ισλαμιστών.

Σήμερα στο Ιράν όλα όσα άπτονται της σεξουαλικό-

τητας θεωρούνται ταμπού των ταμπού. Δεν υπάρχει

καμιά σεξουαλική αγωγή, κανένας χώρος συζήτη-

σης όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. Το να μιλάς για

τη σεξουαλικότητα είναι καταδικασμένο στο όνομα

της «αύξησης της πορνείας και της διαφθοράς».

Απεναντίας, κάθε είδους παραβίαση της αξιοπρέ-

πειας των γυναικών είναι νομιμοποιημένη. Για πα-

ράδειγμα, το έγκλημα της παιδεραστίας καθαγιάζεται

μέσα στα πλαίσια του γάμου, αφού τα κορίτσια των

δεκατριών χρονών επιτρέπεται να παντρεύονται και

κάποιες φορές έχουν σύζυγο ακόμα και στην ηλικία

των εννέα χρονών. Οι γυναίκες υφίστανται βιασμούς

εξίσου στο πλαίσιο του γάμου. Οι ερωτικές τους επι-

θυμίες, οι ερωτικές σχέσεις, δεν έχουν καμιά θέση

στη ζωή τους.

Το 1978 στο Ιράν, η επανάσταση του ιρανικού λαού

κυριαρχήθηκε από τους ισλαμιστές. Από τότε η ζωή

των γυναικών άλλαξε προς το χειρότερο. Πρωταρ-

χικός στόχος των ισλαμιστών στάθηκε ο χλευασμός

των δικαιωμάτων των γυναικών και ο περιορισμός

της ελευθερίας τους. Με αυτό το σκεπτικό, προσέ-

βαλαν το οικογενειακό δίκαιο στα σημεία που οι ίδιοι

εκτιμούσαν ότι έρχεται σε σύγκρουση με τις ισλαμι-

στικές αξίες, και κάθε φορά που το καθεστώς των

ισλαμιστών βρισκόταν σε πολιτικό αδιέξοδο, τα

μέτρα «για την ασφάλεια» σκλήραιναν κατά των γυ-

ναικών.

Οι γυναίκες του Ιράν εδώ και τρεις γενιές δεν έπα-

ψαν στιγμή να αγωνίζονται ενάντια σε αυτό το σεξι-

στικό ισλαμιστικό απαρτχάιντ. 

Αλλά πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τους νό-

μους, μέσα σε μια χώρα όπου ο ίδιος ο νόμος είναι

η κυριότερη πηγή της βίας κατά των γυναικών; Με

διαμαρτυρίες, τις οποίες οι γυναίκες του Ιράν που

ζούμε στην εξορία, έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια να

στηρίξουμε σε σχέση με αυτές που ζουν στο Ιράν.

Το 2011 πήραμε μέρος στην 31η έκδοση μιας από

αυτές τις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται από

και για τις γυναίκες του Ιράν. Κατά τη διάρκεια αυτής

της συνάντησης (που έγινε στη Γερμανία), συζητή-

σαμε και πήραμε θέση για τα πιο ετερόκλητα θέματα

που αφορούν τη ζωή μας: τη ζωή στην εξορία, την

ενδοοικογενειακή βία και το βιασμό, τους αγώνες

μας μέσα στο Ιράν αλλά και στη χώρα που μας φι-

λοξενεί, το σεξουαλικό απαρτχάιντ, τη θέση της

θρησκείας στην καταπίεση των γυναικών, τη σε-

ξουαλικότητα, την πολιτική εξουσία, την ομοφυλο-

φιλία…

Όσον αφορά την ομοφυλοφιλία γενικότερα, στο

Ιράν αναγνωρίζεται αποκλειστικά η σεξουαλικότητα

μεταξύ άνδρα και γυναίκας, με συγκεκριμένο σκοπό

να δώσει αυτή η δεύτερη «ευχαρίστηση και παιδιά

στο σύζυγο της». Η σεξουαλικότητα έτσι είναι ετε-

ροφυλόφιλη και προς χάριν των ανδρών.

Μέσα στις κοινωνίες του Ισλάμ, η τάξη του κόσμου

βρίσκει νόημα στη διάκριση των φύλων και στην κα-

ταπίεση του ενός από το άλλο. Γι’ αυτό το λόγο το

Ισλάμ δεν επιτρέπει τίποτα που θα μπορούσε να δια-

ταράξει αυτό το διαχωρισμό.

Σε αυτές τις κοινωνίες, ασκείται ισχυρή πίεση για να

εμποδιστεί ο σχηματισμός μιας ομοφυλόφιλης ταυ-

17η νταλίκα

dalika5_final:Layout 1  5/29/11  6:13 PM  Page 17



18

τότητας η οποία θα διατάρασσε πολύ ορατά την

άκαμπτη και τεχνητή κοινωνική αντίληψη για τους

ρόλους και τις ταυτότητες των φύλων, του μόνου

μέσου που επιτρέπει τη γενικευμένη καταπίεση και

την καταλήστευση του ενός φύλου από το άλλο έτσι

ώστε οι ισλαμικές κοινωνίες να φτάνουν να αγνοή-

σουν την ύπαρξη της ομοφυλοφιλίας.

Αυτή η άρνηση της αναγνώρισης από την πλευρά

της κοινωνίας, εμποδίζει την ύπαρξη μιας ελεύθε-

ρης ζωής. Μέσω αυτών των πιέσεων, οι γεμάτες

υποκρισία κοινωνίες απαξιώνουν όλες τις «διαφο-

ρετικότητες» ενώ αντίθετα υποστηρίζουν όλους

τους βιασμούς μέσω χειρουργικών επεμβάσεων

πάνω στα άτομα, χωρίς έτσι να θέτουν σε αμφισβή-

τηση τις πατριαρχικές

δομές.

Το να είσαι λεσβία ή ομο-

φυλόφιλος σε τέτοιες κοι-

νωνίες σημαίνει ότι

σαμποτάρεις τα θεμέλιά

τους, σημαίνει ότι δεν υπα-

κούς και παρακάμπτεις το

κατεστημένο σύστημα.

Έτσι λοιπόν, εφόσον η

ομοφυλοφιλία είναι απα-

γορευμένη, χιλιάδες λε-

σβίες και ομοφυλόφιλοι

άντρες υποχρεώθηκαν να

ακρωτηριαστούν και να εγ-

καταλείψουν το σώμα τους

στα νυστέρια χειρουργών

που χρηματοδοτούνται από το ισλαμικό κράτος, με

στόχο να τους ταιριάξουν ένα σώμα άλλο από αυτό

που έχουν, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα στην

αγάπη και να επιβιώσουν μέσα στην κοινωνία. Η επι-

βίωσή τους όμως δεν είναι παρά ένα είδος κόλα-

σης.

Η πρακτική αυτή θέλει να διατηρήσει και να διαιωνί-

σει την καθεστηκυία τάξη. «Αν μια γυναίκα ερωτεύε-

ται μιαν άλλη γυναίκα αυτό σημαίνει ότι υπήρξε

κάποιο λάθος της φύσης από τη γέννησή της. Θα

έπρεπε να είχε γεννηθεί άντρας, οπότε το Ισλάμ, που

είναι φιλεύσπλαχνο, της επιτρέπει, μέσω μιας χει-

ρουργικής πράξης, να ξαναβρεί την υγεία της με το

να γίνει άντρας». Έτσι μας λένε οι αγιατολλάχ. Οπότε

δεν αλλάζουν τίποτε στην κοινωνική τάξη πραγμά-

των, όσον αφορά τη θέση των αντρών και των γυ-

ναικών. Αλλάζουν αποκλειστικά και μόνο τα

σώματα. Είναι πολύ πιο απλό και λιγότερο επικίν-

δυνο για τη δικτατορία. 

Οι γυναίκες που μετατρέπονται σε άντρες, έτσι ώστε

να ζήσουν την ομοφυλοφιλία τους, γίνονται καλύ-

τερα αποδεκτές. «Είναι καλό να γίνεσαι άντρας!»

Ωστόσο οι άντρες που αγαπούν άντρες και υποβάλ-

λονται και αυτοί, όπως οι γυναίκες, σε χειρουργικές

επεμβάσεις και ακρωτηριασμούς, συνήθως αντιμε-

τωπίζουν απόρριψη από την οικογένεια, τα φιλικά

τους πρόσωπα και την κοινωνία. Καταλήγουν στην

πορνεία ή αυτοκτονούν επειδή χάνουν την εκτίμηση

που απολάμβαναν ως άντρες! 

Την ομοφυλόφιλη γυναίκα, από την άλλη, αν αρνη-

θεί τον ακρωτηριασμό και την μετατροπή της σε

άντρα, την αποκαλούν λεσβία και η λεσβία μέσα

στην πορνογραφική κουλτούρα αυτής της κοινω-

νίας ταυτίζεται με την πόρνη.

Παρ’ όλα αυτά, ο λεσβιακός και ομοφυλοφιλικός

έρωτας καταφέρνει στο Ιράν και ζει στα κρυφά. Με

πολύ μεγάλο ρίσκο. Η τι-

μωρία που περιμένει μια

λεσβία ή έναν άντρα ομο-

φυλόφιλο που θα τον ή θα

την ανακαλύψουν περιέχει

ακραία βία: την δίκη και κα-

ταδίκη σε θάνατο. 

Για να μιλήσουμε με συγκε-

κριμένα γεγονότα και όχι

μόνο για την διακηρυγμένη

καταδίκη της ομοφυλοφι-

λίας, να σημειώσουμε ότι

το καθεστώς των ισλαμι-

στών δεν τσιγκουνεύτηκε

καθόλου, από το 1979

μέχρι σήμερα, να χρησιμο-

ποιήσει την ομοφυλοφιλία

σαν ένα βολικό εργαλείο καταστολής και ενίσχυσης

της ισλαμιστικής εξουσίας, καταδικάζοντας σε θά-

νατο ένα σεβαστό αριθμό συγγραφέων και αντι-

φρονούντων, στο όνομα μιας πραγματικής ή

εντελώς φτιαχτής κατηγορίας ότι ήταν ομοφυλόφι-

λοι.

Το Νοέμβρη του 2010 οργανώσαμε στη Φρανκ-

φούρτη την πρώτη κινητοποίηση λεσβιών του Ιράν,

οι οποίες είχαν έρθει από το Ιράν, την Ευρώπη και

την Ασία. Έτσι συναντηθήκαμε επιτέλους και μοιρα-

στήκαμε τις εμπειρίες και τις ελπίδες μας…

Το να ζεις ως λεσβία σε μια πατριαρχική-θεοκρατική

κοινωνία όπου καμιά γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα

να ζει μόνη, δεν έχει απλώς κανένα απολύτως δι-

καίωμα, δεν μπορεί να ταξιδέψει ούτε να κλείσει ένα

δωμάτιο σε ξενοδοχείο, αν προηγουμένως δεν εμ-

φανιστεί υποχρεωτικά στις τοπικές αρχές, διότι μια

γυναίκα μόνη στο Ιράν θεωρείται απειλή ενάντια

στην τάξη, το να ζεις λοιπόν ως λεσβία μέσα σε μια

τέτοια τάξη πραγμάτων είναι κάτι σχεδόν ακατόρ-

θωτο. 

Πολλές λεσβίες περνούν το κατώφλι του γάμου

μέχρι να συνειδητοποιήσουν ή και όχι την ομοφυ-

Το να είσαι λεσβία 
ή ομοφυλόφιλος 

σε τέτοιες κοινωνίες 
σημαίνει ότι σαμποτάρεις

τα θεμέλιά τους, 
σημαίνει ότι δεν υπακούς 

και παρακάμπτεις 
το κατεστημένο σύστημα.
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λοφιλία τους. Υπάρχουν λεσβίες που έχουν υποστεί

τη φυλακή και τον καταναγκαστικό γάμο, πράγμα

που σημαίνει καθημερινό βιασμό… Επίσης υπάρ-

χουν λεσβίες οι οποίες λόγω έλλειψης γνώσης, από

άγνοια ή επειδή αδυνατούν να το αναγνωρίσουν,

δεν καταλαβαίνουν τον έρωτά τους για τις γυναίκες

και, καθώς είναι διαπαιδαγωγημένες στο να μισούν

την ομοφυλοφιλία, αυτοκτονούν αυτοσφαγιαζόμε-

νες. Άλλες φορές πάλι, αν τολμήσουν να μιλήσουν

σε κάποιο γιατρό, αυτός τους προτείνει να πάρουν

φάρμακα ή να περάσουν από χειρουργείο για να για-

τρέψουν την «αρρώστια» τους. Το πιο συχνό είναι να

τις διατάξουν να δυναμώσουν την πίστη τους και να

προσευχηθούν, ώστε να ξαναβρούν την –πνευμα-

τική- υγειά τους. Συχνά τις αποβάλλουν από τα πα-

νεπιστήμια απαγορεύοντάς τες να συνεχίσουν τις

σπουδές τους. Κάποιες λεσβίες αθλήτριες υψηλού

επιπέδου τις υποχρεώνουν να κάνουν ορμονική

δήθεν θεραπεία για την ομοφυλοφιλία τους, κατα-

λήγοντας έτσι να βρίσκονται αποκλεισμένες από την

αθλητική ομάδα λόγω των ελέγχων που τους γί-

νονται για ντόπινγκ, με αποτέλεσμα να στερούνται

από κει και πέρα τη δυνατότητα να κάνουν το

άθλημα που είναι το πάθος τους.

Στο ισλαμιστικό κράτος του Ιράν όλοι οι δρόμοι είναι

φραγμένοι για μια γυναίκα που αγαπάει μιαν άλλη

γυναίκα. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες που οδη-

γούν σήμερα τις νεαρές γυναίκες σε φυγή από το

Ιράν στην εξορία είναι η ομοφυλοφιλία. Αλλά ακόμη

κι αν βρεθούν στο στάτους της εξόριστης εξακο-

λουθούν να είναι υποχρεωτικά αόρατες (να μη μπο-

ρούν δηλαδή να κάνουν κάμινγκ άουτ) επειδή

υπάρχει ο φόβος ότι οι συγγενείς τους, που έχουν

μείνει στο Ιράν, μπορεί να υποστούν δίωξη.

Σε μια κοινωνία όπου σε κάθε πτυχή της ζωής των

γυναικών υπάρχει το βλέμμα ενός θεού εκδικητή,

απειλητικού και καταδικαστικού, όπου επιστρα-

τεύονται όλες οι δυνάμεις αστυνομικής καταστολής,

για να τις αποτρέψουν από το να δουν τις εαυτές

τους ως υποκείμενα, ως ελεύθερες υπάρξεις  σε μια

κοινωνία όπου οι γυναίκες υφίστανται τις χειρότερες

τιμωρίες επειδή διεκδικούν τη χειραφέτηση και την

απελευθέρωσή τους, το να είσαι λεσβία -σε μια τέ-

τοια κοινωνία- σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις μια πο-

ρεία μέσα στο χάος, πράγμα που ορισμένες γυναίκες

παρ’ όλα αυτά επιλέγουν, χάριν του έρωτα για τις γυ-

ναίκες αλλά και για να αμυνθούν ενάντια σε μια βίαια

επιβεβλημένη ετεροφυλοφιλία.

Καταλήγοντας, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι

να ανοίξουμε χώρο τόσο στην ιδιωτική όσο και στη

δημόσια ζωή μας. Πρέπει να σπάσουμε την επιρροή

της κοινότητας, των παραδόσεων, της θρησκείας

πάνω στο άτομο, έτσι ώστε οι λεσβίες να μην είναι

αναγκασμένες και καταδικασμένες να σωπαίνουν,

να κρύβονται, να υφίστανται χειρουργικό ακρωτη-

ριασμό ή να καταδικάζονται σε θάνατο.

Άνα Πακ

Απρίλης του 2011

η νταλίκα

η Άνα Πακ και η Έλενα Τουτουδάκη στου Φιλοπάππου, Μάιος 2010.
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Το βιβλίο πιστεύω έχει πολύτιμα πράγματα για τις λε-

σβίες. Αμφισβητεί τη σιωπή της ελληνικής εθνογρα-

φίας γύρω από τέτοια ζητήματα. Εξηγεί και

αμφισβητεί γιατί το λεσβιακό θέμα συχνά καθίσταται

αόρατο στην αιχμή της ανθρωπολογίας του φύλου

και της σεξουαλικότητας (η ανθρωπολογία του

φύλου ίσως δεν ‘βλέπει’ τα ζητήματα σεξουαλικό-

τητας ως εν μέρει χωριστά και ιδιαίτερα, και αυτή της

σεξουαλικότητας διαμορφώνεται κυρίως γύρω από

ανδρικές ταυτότητες), καθώς και θέτει διαπολιτι-

σμικά ζητήματα διερεύνησης της σεξουαλικότητας

πέρα από τα σύνορα του δυτικού κόσμου. Επίσης,

μέσα στις σελίδες του φέρνει τις λεσβίες σε επαφή

και γνωριμία με πολύ ενδιαφέροντα, σημαντικά και

πολιτικοποιημένα τοπία ανθρωπολογικής και κοι-

νωνικής δουλειάς πάνω σε λεσβιακά ζητήματα, για

παράδειγμα την δουλειά της Kath Weston για λε-

σβιακές και γκέι κοινότητες στο Σαν Φρανσίσκο, της

Evelyn Blackwood για λεσβίες σε άλλες κουλτού-

ρες, όπως και τον προβληματισμό της για την εξα-

φάνιση του λεσβιακού πρίσματος, της Lisa Duggan

για διαφορετικές αφηγήσεις εαυτού σε μια ‘κοινωνία

με δομημένες ανισότητες’, την έρευνα στην προφο-

ρική ιστορία της Elizabeth Lapovsky Kennedy και

Madeline Davis για την λεσβιακή μπουτς-φεμ κοι-

νότητα στο Buffalo ΝΥ την δεκαετία ’40-’50, την

πολύ ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική δουλειά της

Esther Newton για την γκέι και λεσβιακή κοινότητα

Βιβλίο

Δυνάμει 
φαντάσματα, 

δυνάμει 
λεσβίες: 

Αμφισβητώντας τα έμφυλα σύνορα 
του κοινωνικού ανήκειν

Μια ανάγνωση του βιβλίου ‘‘Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες’’ της Βενετίας Καντσά, 

εκδόσεις Πολύχρωμος Πλανήτης, 2010

Το βιβλίο της Βενετίας Καντσά, ‘‘Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες’’,

είναι μια ανθρωπολογική δουλειά για τις συνευρέσεις (κυρίως) ελληνί-

δων λεσβιών στην Ερεσό Λέσβου την εποχή 1994-95, και για την εφή-

μερη κοινότητα που σχηματίζεται εκεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βασίζεται σε επιτόπια έρευνα της ανθρωπολόγου, συνεντεύξεις, προφο-

ρική ιστορία, μαρτυρίες των γυναικών αλλά και των ντόπιων Ερεσιωτών,

καθώς και σε μια τριβή με ανθρωπολογικές θεωρίες και αναλύσεις του

φύλου και της σεξουαλικότητας.
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που σχηματίστηκε μεταπολεμικά στο νησί και θέρε-

τρο Cherry Grove, Fire Island, NY. Όπως επίσης και

το ωραίο άρθρο της Χαρούλας Ψευδωνύμου για την

Ερεσό, ‘‘Ερεσός Λέσβου: Ένας τόπος με γυναικεία

ενέργεια’’ στο βιβλίο Η Ελλάδα των Γυναικών,

καθώς και τον λεσβιακό λόγο του περιοδικού Λά-

βρυς (’82-’83). 

Επίσης ιδιαιτέρως πολύτιμα για τις λεσβίες είναι η

(λεσβιακή) ιστορία της Ερεσού που καταγράφει με

προσοχή η Καντσά μέσα από τις αφηγήσεις των γυ-

ναικών και των ντόπιων, για τις γυναίκες που πρω-

τοάρχισαν να έρχονται πιο μαζικά στα τέλη της

δεκαετίας του ’70 και αρχές της δεκαετίας του ’80,

για τον σχηματισμό μιας διεθνούς κοινότητας στις

αρχές της δεκαετίας του ’80, για το συνέδριο Γυναι-

κείων Σπουδών (οργανωμένο από Αμερικανίδες)

στον Μόλυβο και για την πρώτη προσέλευση και

συμμετοχή Ελληνίδων στην Ερεσό στις αρχές της

δεκαετίας του ’80, για την ατμόσφαιρα αυτής της

κοινότητας εκείνη την εποχή, για τις καλύβες στην

παραλία, τις φεμινιστικές και πολιτικές κουβέντες,

την πολιτικοποίηση, τη διεκδίκηση και οριοθέτηση

χώρου μόνο για γυναίκες, τις διενέξεις και σχέσεις

με τους ντόπιους. Η Καντσά με μάτι διορατικό ερευ-

νήτριας, κοιτάζει και εντάσσει αυτή την συνεύρεση

γυναικών στα ευρύτερα πλαίσια ενός διεθνούς ρεύ-

ματος και κινητοποίησης λεσβιακού φεμινισμού και

σχηματισμού πολιτικών λεσβιακών κοινοτήτων και

διεκδίκησης γυναικείου χώρου. 

Πολύτιμη επίσης είναι η αφήγησή της για την πολύ-

πλοκη/σύνθετη, αμφίσημη και μεταβαλλόμενη

σχέση των λεσβιών με τους ντόπιους που καταγρά-

φει, μέσα από κουβέντες τόσο με τις γυναίκες όσο

και με τους Ερεσιώτες και Ερεσιώτισσες. Από την

μια καταγράφει τον αγώνα δημιουργίας ξεχωριστού

γυναικείου χώρου, τη βία και τις διενέξεις που υπήρ-

ξαν μεταξύ ντόπιων και γυναικών (ξύλο, σπασμένα

μηχανάκια, δικαστήρια, απειλές, voyeurismos/μπα-

νιστίρι), τις προστριβές στη δημιουργία και οριοθέ-

τηση ενός λεσβιακού χώρου, τις συζητήσεις και τον

προβληματισμό κάποιων ελληνίδων λεσβιών για το

αν ορισμένα πράγματα είναι εντάξει ή όχι σε σχέση

με τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και την σταδιακή με-

ταβολή στις σχέσεις λεσβιών-ντόπιων μέσα στα

χρόνια, που είχε σχέση και με την άνοδο του τουρι-

σμού αλλά και με την εξοικείωση και σύναψη σχέ-

σεων, και από τις δύο πλευρές. Επίσης, η Καντσά

παραθέτει πολλές και διαφορετικές φωνές Ερεσιω-

τών και Ερεσιωτισσών. Από τη μια παραθέτει την κί-

νηση του Αθηναϊκού Ερεσιώτικου συλλόγου

‘Θεόφραστος’ στο παρελθόν για την οριοθέτηση

/περιχαράκωση του όρου ‘Λεσβία’ ως κάτοικος Λέ-

σβου και όχι παραπέρα (μακριά οπωσδήποτε από το

στίγμα και την ντροπή της λεσβίας ως σεξουαλικό-

τητας, κάτι που ίσως ανακαλεί την μήνυση στα δι-

καστήρια τριών (Αθηναίων) Λεσβίων το 2008 για

τον όρο ‘Λεσβία’ ή λεσβία). Από την άλλη παραθέ-

τει και την φωνή της Ερεσιώτισσας κυρίας που λέει

ότι αυτοί που δεν θέλουν τις λεσβίες είναι κυρίως

αυτοί που δεν έχουν δουλειές μαζί τους, ή αυτοί που

μένουν αλλού, Αθήνα, Αμερική. 

Μέσα από την αφήγηση της Καντσά αναδύεται ένας

χάρτης και μια ιστορική διάσταση για τις σχέσεις, που

είναι πολύ χρήσιμα στις λεσβίες ακόμη και σήμερα

η νταλίκα
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όταν θέλουν να αναλογιστούν/σκεφτούν τις σημε-

ρινές σχέσεις με το χωριό και πού αυτές βασίζονται,

τις φιλικές σχέσεις που έχουν συναφθεί, την ανταλ-

λαγή, τη δυνατότητα και τα πλαίσια για αμοιβαίο αλ-

ληλοσεβασμό, και από πού καλούν πιθανές

συμμαχίες, αλλά και να διακρίνουν τα μέτωπα της

ομοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού,

και τις κινήσεις περιθωριοποίησης και κοινωνικού

αποκλεισμού που υπάρχουν, από πού έρχονται, και

πώς να τα αμφισβητήσουν και να τα αναχαιτίσουν.

Η κυρίως επιτόπια έρευνα της Καντσά μας δίνει μια

εικόνα της Ερεσού στη δεκαετία του ’90, τα μέρη

που συχνάζουν οι λεσβίες, τα μπαρ, το μπαρ της

Μαριάννας που ήταν ένα μέρος ανοιχτό και φιλό-

ξενο προς τις λεσβίες (σε δύσκολες εποχές), το κα-

φενείο δίπλα, την παραλία, την ιστορία του κάμπινγκ.

(Το κάμπινγκ σήμερα τελεί υπό μεγάλο περιορισμό.

Το αριστερό του μέρος έχει πολύ συμβολικά περι-

χαρακωθεί με συρματόπλεγμα κι έχει μετατραπεί σε

παιδική χαρά για τις οικογένειες και τα παιδιά, μαρ-

κάροντας μ’ αυτό τον τρόπο τα όρια της κοινότητας

και του Άλλου – στο σύνορο αυτό η έννοια ‘οικογέ-

νειες και παιδιά’ μοιάζει να σχηματίζεται σε αντιδια-

στολή με τις ‘λεσβίες’ που αποτελούν το ‘Άλλο’. Οι

λεσβίες, στα μάτια της εξουσίας που επικρατεί και

ρυθμίζει, αποτελούν ένα όριο της κοινότητας. Και

στο δεξί μέρος, η καντίνα έχει αλλάξει χέρια με απο-

τέλεσμα την αυξανόμενη ετεροκανονικότητα του λε-

σβιακού χώρου και του κάμπινγκ, και της παραλίας

μπροστά, και τον περιορισμό του χώρου των λε-

σβιών, ειδικά αυτών που διαμένουν στο κάμπινγκ).

Η Ερεσός είναι χώρος στον οποίο αναδύεται μια δη-

μόσια εικόνα λεσβίας. ‘Στην Ερεσό μου αρέσει να

λέω ότι είμαι λεσβία, ενώ αυτός είναι ένας χαρακτη-

ρισμός που δεν χρησιμοποιώ στην υπόλοιπη ζωή

μου,’ λέει μια από τις γυναίκες (σ.120). Πολλές γυ-

ναίκες μετά το πέρασμά τους από την Ερεσό κάνουν

ρωγμές στο κρύψιμο και την αποσιώπηση και ανα-

λαμβάνουν πιο πολύ να διεκδικήσουν χώρο για την

επιθυμία τους και την ερωτική τους ζωή (το να πεις

για τη ζωή σου πιο ανοιχτά στους γύρω σου, να

‘βγεις από τη ντουλάπα’, να μην κρύβεσαι). Η Καν-

τσά συζητά το πώς αυτή η δημόσια, αναγνωρίσιμη

εικόνα της λεσβίας συχνά συνδέεται με την εμφά-

νιση, το σώμα, την αρρενωπότητα. ‘Είναι ενδιαφέ-

ρον ότι στον λόγο των κατοίκων απαντάται

συχνότερα μια κριτική στάση απέναντι στην εξωτε-

ρική εμφάνιση παρά στις ίδιες τις ερωτικές επιλογές

των γυναικών’ λέει η Καντσά (σ.105). Αυτό που

ενοχλεί κυρίως είναι το φύλο, θα τις ήθελαν να μοι-

άζουν “κανονικές”. Τα κορμιά τους αποτελούν το

σύνορο της κοινωνικής αποδοχής. ‘Αν όλες αυτές

ντυνόντουσαν κανονικά δεν θα υπήρχε πρόβλημα.

Καταρχήν δεν θα μπορούσες να τις ξεχωρίσεις’ λέει

ένας κάτοικος. ‘Αλλά με αυτή την εμφάνιση φορ-

τώνονται όλα τα κακά’ προσθέτει. Γίνονται ορατές

ως λεσβίες. Και τα ‘κακά’ που φορτώνονται στην

πλάτη τους είναι η ομοφοβία, ο ρατσισμός, η απο-

μάκρυνση και ο εξοβελισμός από μια έμφυλη τάξη

κοινωνικού ανήκειν. Αυτή η θέση διαφοράς όμως,

εκτός από μια θέση κοινωνικού αποκλεισμού, είναι

και μια (ενδεχόμενη) πολιτική θέση κοινωνικής αμ-

φισβήτησης και αντίστασης σε ένα σύστημα φύλου

και ανήκειν. Είναι στο χέρι των λεσβιών να την ανα-

λάβουν και να τη διεκδικήσουν, αμφισβητώντας τα

σύνορα του κοινωνικού ανήκειν.

Την Καντσά απασχολούν το πώς σχηματίζονται τα

όρια της κοινότητας, η έννοια του εαυτού και του

Άλλου, της ταυτότητας και της διαφοράς. Κι εγώ

προβληματίζομαι για το πώς σχηματίζονται αυτά τα

όρια, αλλά γυρίζοντας το ερώτημα πάνω-κάτω. Δη-

λαδή, αντί να ρωτήσω πώς σχηματίζουν οι λεσβια-

κές κοινότητες τα σύνορά τους, θέλω να

αναποδογυρίσω αυτές τις έννοιες μέσα έξω – για να

θυμηθούμε το Inside Out της Diana Fuss – και να

προβληματιστώ για το πώς σχηματίζονται καταρχήν

τα έμφυλα σύνορα του κοινωνικού ανήκειν, το πώς

οι λεσβίες σε αυτό τον σχηματισμό βρίσκονται (εντός

και) εκτός κοινωνικών συνόρων, σκιές και φαντά-

σματα μιας έμφυλα οργανωμένης κοινωνικής ζωής,

και το πώς οι λεσβίες μπορούν να αμφισβητήσουν

αυτά τα σύνορα, που είναι και σύνορα κοινωνικού

αποκλεισμού. Αυτά είναι σύνορα που χαράζονται

στα κορμιά τους ως ερωτικά και παραβατικά. 

Στο σύνορο αυτό 

η έννοια “οικογένειες και παιδιά”

μοιάζει να σχηματίζεται 

σε αντιδιαστολή με τις “λεσβίες”

που αποτελούν το “Άλλο”
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Η Καντσά ξεκινά την έρευνά της λέ-

γοντας ότι την απασχολεί το ερώ-

τημα ‘τι συμβαίνει όταν δύο

διαφορετικοί λόγοι περί σεξουαλι-

κότητας – ένας λόγος υποχρεωτι-

κής ετεροσεξουαλικότητας, έτσι

όπως εκφράζεται από τους κατοί-

κους του χωριού, και ένας λόγος

γυναικείας ομοφυλοφιλίας... –

αναγκάζονται να συνυπάρξουν,

συνδιαλεχτούν, αντιπαρατεθούν,

αντικρίσουν ο ένας τον άλλο’

(σ.59-60). Καταλήγει το βιβλίο της

με το συμπέρασμα ότι στην Ερεσό οι

γυναίκες εκτός από ερωτικές σχέσεις συνάπτουν και

φιλικές σχέσεις, και σχέσεις εναλλακτικών οικογε-

νειών, και αυτό αποτελεί μια άλλη μορφή κοινότη-

τας. Θέλω να ξαναγυρίσω και να σταθώ στην αρχική

της πρόταση, κυρίως στο σημείο του λεσβιακού

λόγου (και της υποκειμενικότητας), ψηλαφώντας

την ουσιαστική απουσία/απώλειά τους από το τοπίο

της Ερεσού που διαγράφεται στην αφήγησή της. Οι

λεσβίες στις σελίδες του βιβλίου την δεκαετία του

’90 (στα πάρτυ, στις φωτιές στην παραλία, στις κι-

θάρες, τα τραγούδια, τα νυχτερινά μπάνια, στις με-

γάλες παρέες στις ταβέρνες και τα μπαρ, στις παρέες

και συνευρέσεις, την παραλία, τα κορμιά και το γυ-

μνισμό, τις αθλοπαιδιές, και τις επιδείξεις μόδας) δεν

εμφανίζονται να αμφισβητούν, αντι-

μιλούν ή αντιπροτείνουν στον συμ-

βολικό, κυρίαρχο λόγο που τις

σπρώχνει στο κοινωνικό περιθώριο

και συντελεί στην εξαφάνισή τους.

Δεν αμφισβητούν την κοινωνική

εξαφάνισή τους. Και να παρατη-

ρήσω ότι μόνο όταν οι λεσβίες ανα-

λαμβάνουν την ευθύνη και

δημιουργία του λόγου τους, ενός

λόγου ενσώματου, λεσβιακού,

υπαρξιακού, πολιτικού, ποιητικού,

τότε μόνο πραγματικά αμφισβητούν

και μεταμορφώνουν τα έμφυλα σύ-

νορα (και συρματοπλέγματα) που διατρέχουν το

τοπίο της Ερεσού και τα σώματά τους. Ειδαλλιώς,

είναι φαντάσματα και σκιές, ανύπαρκτες στο χάρτη.

‘Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες’ λέει η Καντσά.

Θα της απαντούσα ότι άμα είσαι σκιά, κοινωνικό

φάντασμα, ανυπόστατη, από μια τέτοια θέση ούτε

φιλίες μπορείς να κάνεις, ούτε σχέσεις καλές. Όταν

οι λεσβίες διεκδικούν θέσεις κοινωνικής ύπαρξης

και πολιτικού λόγου, αμφισβητώντας τα παρόντα

σύνορα που έχουν χαραχτεί, αναδύεται ένας άλλος

ορίζοντας ύπαρξης, φιλίας και σχέσεων, πολιτικής,

ερώτων και ζωής.  
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Η δυναμική διεκδίκηση του δικαιώματος στη ζωή και

την ελευθερία επηρέασε και ένα μέσο όπως η τηλε-

όραση. Η αναζήτηση καινούργιας αγοράς (τηλεο-

πτικού κοινού) αλλά και οι συνεχείς πιέσεις των lgbt

θεατών οδήγησαν στην προσθήκη, στην αρχή δειλά

και με εξαιρετικά τολμηρές προσπάθειες, lgbt χαρα-

κτήρων. Η αμερικανίδα Ellen DeGeneres ήταν η

πρώτη που ανέλαβε την δύσκολη δουλειά: να γίνει

μία από τις λίγες out of the closet (σ.σ. δηλωμένα

λεσβίες) ηθοποιούς στην ομώνυμη σειρά Ellen

(1994). Και ναι, τα κατάφερε! Προς το τέλος της τέ-

ταρτης σεζόν κάνει ένα διπλό coming out: Στη

σειρά, ως μία «τηλεοπτική» λεσβία, αλλά και στο

show της Oprah ως η «πραγματική» λεσβία πίσω

από τη λεσβία της οθόνης. Φαντασία και πραγματι-

κότητα ένα κουβάρι, με άλλα λόγια.

Από τότε έχουν γίνει τεράστια βήματα κυρίως ως

προς την ποσότητα των ρόλων. Οπότε μπορούμε να

πούμε ότι ο δείκτης ορατότητας «ανεβαίνει», αλλά

η σεναριακή αρτιότητα μπορεί να αμφισβητηθεί, άρα

και η ποιότητα των αναπαραστάσεων επίσης. Με

άλλα λόγια τόσο η απεικόνιση των λεσβιών και των

γκέι αντρών, όσο και η αναπαράσταση της ζωής

τους, παρουσιάζουν συχνά πολλά προβλήματα.

Λαμπρή εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν

σειρές που δημιουργήθηκαν με κεντρικό άξονα τη

λεσβιακή παρουσία. Σειρές με πρωταγωνίστριες λε-

σβίες, με φίλες ομοφυλόφιλες γυναίκες και με βα-

σικό τους θέμα τη ζωή μιας ολόκληρης gay

κοινότητας κατάφεραν να κερδίσουν μια μεγάλη με-

ρίδα κοινού απευθυνόμενες σε gay και straight αν-

θρώπους εξίσου.

Πρώτη τέτοια σειρά, με επίκεντρο τους gay άντρες,

θεωρείται το Queer As Folk (1999), βρετανικής πα-

ραγωγής. Κατάφερε να φτάσει τα δέκα επεισόδια

και είχε τέτοια απήχηση που έκανε ένα υπερατλαν-

τικό ταξίδι και διασκευάστηκε στην Αμερική ως συμ-

Λεσβίες στην τηλεόραση

Αναπαραστάσεις στη μικρή οθόνη
Ο έρωτας μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου απεικονίζεται όλο

και περισσότερο, από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, σε

διάφορες ασύνδετες φαινομενικά μεταξύ τους πολιτιστικές

εκφράσεις διεισδύοντας στον χώρο της pop κουλτούρας. Un-

derground comics, queer κινηματογράφος, στίχοι, ποίηση και

τέχνη εξοικειώνουν την κυρίαρχη ετεροφυλόφιλη πλειονό-

τητα με αυτά τα κοινωνικά υποκείμενα και τις επιθυμίες τους

που μέχρι πρότινος ζούσαν αόρατα και περιθωριοποιημένα.
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παραγωγή της αμερικάνικης και της καναδικής τη-

λεόρασης. Σε αντίθεση με το βρετανικό «πρωτό-

τυπό» του, η διασκευασμένη εκδοχή έφτασε τις 5

σεζόν (2000-2005). Το Queer as folk, αν και πρω-

τοπόρο δεν πρόβαλε παρά ελάχιστα τις λεσβίες, χά-

ραξε όμως το δρόμο τον οποίο ακολούθησαν άλλα. 

Το 2004 ξεκινάει το αμερικάνικο L Word, από το

οποίο προβλήθηκαν επεισόδια  και στην Ελλάδα.

Είχε διάρκεια 6 σεζόν και τελείωσε το 2009. Είναι η

πρώτη σειρά με θέμα την λεσβιακή ζωή, που έτυχε

τόσο μεγάλης αναγνώρισης και αποδοχής από τη

λεσβιακή και όχι μόνο κοινότητα. Απεικονίζει μια με-

γάλη γκάμα διαφορετικότητας και διαφοροποίησης

της γυναικείας ομοφυλοφιλίας, εξετάζει και τη

σχέση των αμφιφυλόφιλων γυναικών με τη λε-

σβιακή κοινότητα, προσπαθεί να σπάσει τα ηλικιακά

ταμπού και τα ταμπού ταυτότητας και φύλου. Ση-

μαντική «προσθήκη» ο ρόλος ενός trans άνδρα

στην τρίτη σεζόν. Η σειρά ασχολείται και με πιο ει-

δικά ζητήματα όπως η ορατότητα στον χώρο εργα-

σίας, η ομοφοβία, το bulling (σ.σ. η χρήση βίας

ανάμεσα στα παιδιά του σχολείου), οι φυλετικές, σε-

ξουαλικές και κοινωνικές διακρίσεις, ο καρκίνος του

μαστού, το σύστημα περίθαλψης και με πιο συγκε-

κριμένα θέματα που απασχολούν την αμερικάνικη

κοινωνία, όπως η στράτευση των ομοφυλόφιλων.

Αν το L Word ασχολείται με την ζωή των πρωταγωνι-

στριών του σε μια πιο ανοιχτή κοινωνία, το πολύ φρέ-

σκο (παραγωγής 2010), βρετανικό Lip Service

καταπιάνεται με σαφώς λιγότερα θέματα, αλλά το

κάνει προσδίδοντας μια φυσικότητα στους ρόλους

καθώς και μια ενδιαφέρουσα πλοκή. Δεν είναι ένα

πολιτικό θρίλερ, ούτε καλείται να δώσει λύσεις. Πα-

ρουσιάζει απλώς τις ζωές τριών λεσβιών λίγο πριν τα

τριάντα, με τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν είτε

στην εργασιακή τους καθημερινότητα είτε στην προ-

σωπική τους ζωή. Η σειρά έπαιξε ήδη την πρώτη της

σεζόν, όμως υπάρχει η πιθανότητα να ετοιμαστεί και

δεύτερη καθώς το show φαίνεται ότι είχε επιτυχία.

η νταλίκα
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Μια λίγο παλιότερη σειρά (2005-2006), επίσης

βρετανικής παραγωγής, ήταν το Sugar Rush, το

οποίο παρουσίασε τη ζωή μια έφηβης τη στιγμή που

πρωτοανακαλύπτει τη σεξουαλική της επιθυμία για

την κολλητή της. Είναι μια σειρά γρήγορη, έξυπνη,

ενδιαφέρουσα, και στη δεύτερη, και τελευταία,

σεζόν παρακολουθούμε την ηρωίδα καθώς ενηλι-

κιώνεται ως μια λεσβία στο Μπράιτον της Αγγλίας

όπου και προσπαθεί να βρει τον ρομαντικό έρωτα

αλλά και το σεξ βεβαίως, βεβαίως.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν αυ-

ξηθεί οι προσθήκες ομοφυλόφιλων και αμφί χαρα-

κτήρων στα mainstream σίριαλ και παρουσιάζονται

συνήθως με μια πιο θετική προδιάθεση, χωρίς όμως

να ξεφεύγουν απόλυτα από τα στερεότυπα που έχει

δημιουργήσει η ετεροφυλόφιλη κανονικότητα. Η

αύξηση της προβολής έχει θετική επίδραση στην

ορατότητα καθώς οι lgbt άνθρωποι δεν είναι κάτι

τόσο ξένο πλέον, έχει όμως ταυτόχρονα τρομοκρα-

τήσει όλες τις ομοφοβικές οργανώσεις που παρα-

νοούν βλέποντας συνομωσίες για την προώθηση

της “πολιτικής ατζέντας των γκέι”. Ο δισταγμός των

σεναριογράφων να δημιουργήσουν φυσικούς χα-

ρακτήρες αλλά και το ότι δεν μελετούν ιδιαιτέρως

το θέμα τους ώστε να μπορούν να πάρουν πληρο-

φορίες, έχει βαλτώσει τις όποιες προσπάθειες για

μια αντικειμενική, ή ρεαλιστική αν θέλετε, απεικό-

νιση.

Η όποια προσθήκη λεσβιακών ρόλων αντισταθμίζε-

ται με την χρήση κλισέ με τα mainstream σήριαλ να

ακολουθούν συχνά το μοτίβο «λεσβία–μητέρα» και

τα πιο εναλλακτικά είδη –επιστημονικής φαντασίας,

τρόμου- το «κακιά/νεκρή (evil/dead) λεσβία». Στο

τελευταίο, η ομοφυλόφιλη γυναίκα παρουσιάζεται

ως κάποια που έχει χάσει ή χάνει προσωρινά τα

ηθικά της ταμπού και μετατρέπεται σε ένα σαδιστικό

πλάσμα ή καταλήγει νεκρή (βλέπε ενδεικτικά Star

Trek: Deep Space 9, Battlestar Gallactica). Εξαί-

ρεση η σειρά Buffy the Vampire Slayer (1997-

2003) που, παρ’ ότι δεν καταφέρνει στο τέλος να

ξεφύγει από αυτό το κλισέ, είναι από τις λίγες που

έχει σε έναν από τους βασικούς ρόλους μια λεσβία

που δεν αποκρύπτει τις σχέσεις τις με άλλες γυναί-

κες και της αφιερώνεται και αρκετός τηλεοπτικός

χρόνος.

Μετά από αυτό τον ζοφερό εφιάλτη περνάμε σε πιο

μέηνστριμ σειρές σαν το πετυχημένο House MD,

αμερικάνικης παραγωγής, που αυτή τη στιγμή ολο-

κληρώνει την 7η σεζόν του. Στη διάρκεια της 4ης

σεζόν εμφανίζεται μια αμφισεξουαλική ιατρός η

οποία διδάσκει στον αμαθή (παρ’ ότι γιατρός στο

επάγγελμα) συνάδελφό της ότι bi (μπάι) δεν σημαί-

νει ένα σεξουαλικά αδηφάγο ζώο που “πάει” με

όποιους/όποιες της γυαλίσουν ταυτόχρονα. Αργό-

τερα, την βλέπουμε σε πλήρη δράση μέσα στην

σχέση της με έναν από τους ετερό άντρες συναδέλ-

φους της. Μάλλον ήταν πολύ βαρύ το να αποκτήσει

σχέση με μία γυναίκα. Όχι για τον χαρακτήρα, για την

τηλεθέαση. Α, και να σημειώσουμε, για να μην ξε-

χνάμε τη ντόπια ομοφοβία, πως στα σχετικά επεισό-

δια όπου βλέπουμε τον χαρακτήρα να έχει ερωτικές

περιπτύξεις με γυναίκες, το STAR λογόκρινε τις σκη-

νές για να μην ταραχτούν οι Έλληνες φαν της σει-

ράς και γυρίσουν κανάλι (ή και πλευρό, ποιος

ξέρει...)

Το Grey’s Anatomy (2005–σήμερα), μία ακόμη μέ-

ηνστρημ, εξαιρετικά δημοφιλής αμερικάνικη σειρά

της κατηγορίας “medical dramas”, παρουσιάζει την

στρέιτ ορθοπεδικό στην πορεία της προς μια λε-

σβιακή σχέση «με τα όλα της». Στις δύο τελευταίες

σεζόν το ζευγάρι της λεσβίας παιδιάτρου με την

26
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“μάλλον-μπαϊσέξουαλ” ορθοπεδικό έχει αποκτήσει

αρκετά κεντρικό ρόλο, ισάξιο μπορεί να πει κανείς

με το χρόνο των διαφόρων στρέιτ ζευγαριών της

ίδιας σειράς. Ζήσαμε το δράμα του coming out στο

μπαμπά που ήθελε να δει την κορούλα του νύφη (με

άντρα εννοείται – μη νομίζουμε πώς αυτά έχουν

εκλείψει και στις προοδευτικές ΗΠΑ) και διάφορα

άλλα λεσβιακά κλασικά εικονογραφημένα. Δεν ζή-

σαμε όμως ενδιαφέρουσες σεξουαλικές σκηνές με-

ταξύ των δύο γυναικών. Έχει και τα όριά της η

τηλεοπτική ορατότητα. Τώρα τελευταία το ζευγάρι

ετοιμάζεται να αποκτήσει παιδί, καθώς η “μάλλον-

μπάι” το ήθελε πολύ (ενώ η λεσβία καθόλου, τέλος

πάντων στο δρόμο τα βρήκανε)*. Στο μιξ και ο κολ-

λητός-της μπάι και πατέρας του παιδιού. Η αμερικά-

νικη τηλεόραση κάνει το παν μερικές φορές για να

προβάλλει εναλλακτικές μορφές οικογένειας σαν

κάτι που γίνεται αρκεί να το “θες πολύ”. Κάτι σαν το

αμερικάνικο όνειρο. Στην πορεία μπορεί να αποκοι-

μηθούμε όλες μαζί πιστεύοντας ότι η ομοφοβία εξα-

φανίστηκε από προσώπου γης αφού η Κάλι με την

Αριζόνα κάνουν παιδί και θα ζήσουν αυτές καλά. 

Η ελληνική τηλεόραση βρίσκεται σε μια ιδιάζουσα

κατάσταση και έχουμε σκοπό να επανέλθουμε με

μια λεπτομερή παρουσίαση στο επόμενο τεύχος.

Υπερσυντηρητικές φωνές προσπαθούν να καταπνί-

ξουν όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί. Από την άλλη

μεριά μια νέα γενιά σεναριογράφων και ηθοποιών

βρίσκεται στα σκαριά που θα έχει ζήσει σε μια δια-

φορετική κοινωνία, σκοτεινή αλλά ταυτόχρονα πο-

λύχρωμη, ελπίζουμε ικανή να χαράξει νέες ανεξάρ-

τητες διαδρομές. Φήμες λένε ότι στο άμεσο μέλλον

θα δούμε με σφραγίδα της Disney την απεικόνιση

διαφορετικών οικογενειακών δομών και gay/λε-

σβιακών χαρακτήρων – ελπίζουμε η ιστορία να μην

εκτυλίσσεται σε ένα πλανήτη πολύ μακρινό, με

μικρά, πράσινα, gay πλασματάκια, για να μπορεί να

αποτελέσει μια εισπρακτική επιτυχία χωρίς να διώξει

τους ομοφοβικούς προασπιστές της σωστής ετερο-

φυλόφιλης οικογένειας.

Με την επέλαση του internet, η lgbt κοινότητα από-

κτησε ένα μέσο για την προβολή της δικής της πραγ-

ματικότητας. Μικρές ανεξάρτητες ομάδες

δημιουργούν τα δικά τους video και τα ανεβάζουν

σε διάφορους ιστοχώρους, είτε με την μορφή webi-

sodes, είτε ως ταινίες. Τα αποτελέσματα δεν είναι

ιδανικά αλλά δίνουν αρκετές υποσχέσεις για το μέλ-

λον, όταν ενδεχομένως η τηλεόραση θα έχει αντι-

κατασταθεί εν μέρει ή και πλήρως από άλλες

μορφές απεικόνισης και αναπαράστασης των ζωών

μας. Τότε που οι σημερινές αναπαραστάσεις της τη-

λεοπτικής οθόνης θα μελετούνται απλώς ως κειμή-

λια μιας παράξενης, ζοφερής αλλά και μακρινής

εποχής. 

Μαρία

* Βασικά μέχρι να εκδοθεί το τεύχος της Νταλίκας θα

υπάρχει και παιδί και βέρα στο δεξί. Αν το βλέπετε και σας

το χαλάσαμε, σόρρυ!

27η νταλίκα
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Μαρτυρίες

καθώςείμαστεφτιαγμένεςαπό ιστορίες…
Ήταν τόσο ωραία. Ήταν τόσο δυνατό ένστικτο. Όταν ήμουν έξι χρονών η μητέρα μου μού είπε ότι ήταν

λάθος – και μου είπε να μην το ξανακάνω. Δεν καταλάβαινα τι είχα κάνει. «Τι να μην κάνω;». Και εκείνη

μου είπε «είναι ΚΑΚΟ, είναι ΚΑΚΟ». Νομίζω τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι το σώμα μου ήταν κάτι άλλο

από αυτό που νόμιζα ότι είναι. Ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί θυμάμαι πως πριν δεν ένιωθα αυτή τη διά-

κριση. Τότε διχάστηκα αλλά συνέχισα. Εννοώ ότι απέκτησε άλλο νόημα. Αλλά εγώ, η Patricia, η Ge-

raldine και η Marion συνεχίσαμε.

Marie, από την ταινία “Hide and seek” της Su Friedrich

Όλες αυτές οι ρυτίδες πάνω στο πρόσωπό μου

σου αφηγούνται το ποια είμαι

τόσες ιστορίες για το πού έχω βρεθεί

και το πώς έφτασα εδώ που είμαι.

από το τραγούδι: The story, Brandi Carlile
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29η νταλίκα

Το άρθρο αυτό είναι συλλογικό. Είναι μια σειρά από εξομολογήσεις αλλόκοτων στιγμών

παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Στιγμών που χαρακτηριστικά θυμόμαστε, ιστορίες που ίσως

λένε κάτι για μας στο σήμερα. Αστείες, τρυφερές, παθιασμένες, ντροπαλές, πικρές ή πο-

νεμένες, όπως και να έχει, είναι ιστορίες που μας φτιάχνουν. Μια ιστορία από έναν χρόνο

της ζωής, μια ιστορία από την καθεμιά, μια ιστορία που φτιάχνει μια ρυτίδα στο πρόσωπο και

φανερώνει το πώς η κάθε μια μας συνέχισε να κάνει αυτό που έλεγαν ότι ήταν το κακό.

dalika5_final:Layout 1  5/29/11  6:13 PM  Page 29



30

1967. 7 χρονών. Πετράλωνα.
Η θεία η Στέλλα ήταν πολύ όμορφη. Αν και ανύπαν-

τρη κανείς δεν τόλμησε να την πει γεροντοκόρη

όπως άλλες θείες. Θα μπορούσα να την είχα ερω-

τευτεί, αν δεν ήταν τόσο απασχολημένη με τους ερα-

στές της. Πάντως τα Σαββατοκύριακα που με έπαιρνε

στην αυλή της στα Πετράλωνα ήταν τα καλύτερα. Αν

και στην αυλή δεν λείπανε ποτέ τα σημαντικά γεγο-

νότα: έρωτες, πάθη, καυγάδες και εξηγήσεις μεταξύ

των ενοίκων, το πιο αγαπημένο μου ήταν να κατη-

φορίζω για εξερεύνηση στο ρέμα της Καλλιρρόης.

Προτιμούσα να το λέω ποτάμι και γιατί όχι; Είχε όχθες

με χορτάρια και χαμομήλι, ξύλινα γεφυράκια που

ένωναν τα Πετράλωνα με την Καλλιθέα, νερό (αν και

δεν είμαι σίγουρη για το τελευταίο), το χειμώνα είχε

σίγουρα και νερό. Ήταν ποτάμι.

Έτσι μια Κυριακή μεσημέρι αφήνοντας στην αυλή

τον κυρ-Αντώνη με το φανελάκι, αφοσιωμένο στην

φωνή του Διακογιάννη που έβγαινε από ένα τρανζί-

στορ, γλίστρησα από την πόρτα και κατηφόρισα

προς το ρέμα. Σορτσάκι, μακό μπλουζάκι, ξυπόλυτη.

Αφού έκανα μια μικρή περιήγηση στην όχθη ανέ-

βηκα στο γεφυράκι και από εκεί ένα σάλτο σε μια

στοίβα με δοκάρια οικοδομής. Και το κακό έγινε.

Μια πρόκα καρφώθηκε στην πατούσα μου, που και

αυτή ήταν καρφωμένη σε ένα από τα δοκάρια. Τα-

πεινωμένη, πονεμένη και ένοχη, γύρισα στο σπίτι της

θείας, σέρνοντας στο ένα μου πόδι το δοκάρι. Η

θεία η Στέλλα με φρόντισε αμέσως, ουρλιάζοντας

όμως: “Χρόνια λένε πως θα κλείσουν αυτό το πα-

λιορέμα, να το κάνουν λεωφόρο. Μονό δοκάρια

κουβαλάνε και τα παρατάνε εκεί!”. Αυτά

τα λόγια με ανακούφισαν. Στα 8 μου

έμαθα πως για όλα, έφταιγε η αναβλη-

τικότητα του κρατικού μηχανισμού.

1968. 10 χρονών. Κόρινθος.
5η Δημοτικού στην Κόρινθο. Η Σοφούλα

ήταν φίλη μου. Όχι από το σχολείο, από την

γειτονιά. Μέναμε κοντά και παίζαμε κάθε μέρα.

Στην αυλή της υπήρχε ένα παλιό κοτέτσι. Μικρό,

χαμηλό. Ό,τι έπρεπε για καταφύγιο. Το κάναμε σπίτι

μας. Σερνόμασταν για να μπούμε μέσα. Όρθιες δεν

χωράγαμε. Ποιος νοιαζόταν, ίσα-ίσα, ξαπλώναμε

και γινόμαστε ζευγάρι. Θυμάμαι τα κάναμε σχεδόν

όλα. Φιλιά, χάδια παντού. Στη γιορτή μου έκανα

πάρτι, η Σοφούλα ήρθε πιο νωρίς, πρώτη. Κλειδω-

θήκαμε στο δωμάτιο μου και φιλιόμαστε μέχρι που

μας χτύπησε η μάνα μου τη πόρτα. Ένιωθα τα χείλη

μου να καίνε και τη μάνα μου να τα (με) κοιτάζει πε-

ρίεργα. Δυστυχώς εκείνο τον καιρό μετακομίσαμε

και ήρθαμε Αθήνα. Άδοξο τέλος για τη πρώτη μου

ερωτική εξερεύνηση.

1969. 10 χρονών. Μανιάτικα. Πειραιάς.
Την πρώτη μου οικογένεια την έκανα στις τελευταίες

τάξεις του δημοτικού, τα μεσημέρια του καλοκαιριού

που δεν μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο στο

δρόμο. Η γυναίκα μου ήταν ένα κορίτσι της γειτο-

νιάς και το παιδί μας η μικρή της αδελφή. Παίζαμε,

στην αυλή του σπιτιού τους, τις ελληνικές ταινίες
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που βλέπαμε στο σινεμά. Είχα κι ένα μπουζουκάκι

και τραγούδαγα. Το μπουζούκι ήταν απαραίτητο για

να παίξει κανείς σε μια ταινία εκείνης της εποχής και

το απέκτησα με πολύ κόπο, γιατί ήταν ακριβό (12

δραχμές) και δυσκολεύτηκα πολύ να πείσω τον πα-

τέρα μου να μου το πάρει. Όταν κουραζόμαστε μπαί-

ναμε στο δωμάτιό τους, βάζαμε το παιδί στο κρεβάτι

του και πηγαίναμε κι εμείς στο δικό μας και “κάναμε

έρωτα”. Η πρώτη μου οικογένεια ήταν μια μεσημε-

ριάτικη οικογένεια.

1970. 6 χρονών. Α’ δημοτικού. Αθήνα.
Σκαρφαλώνω μέσα από το φουστάνι της και φτάνω

στο βρακί της. Πιάνομαι από το δέρμα της και βου-

τάω μέσα του. Δεν είμαι σίγουρη τι βρίσκω αλλά

βουτάω. Είμαι άλλωστε πρώτη δημοτικού και η

κυρία γράφει κάτι στον πίνακα. Ξέρω όμως ότι αν

σκαρφαλώσω πιο πάνω θα βρω το στήθος της κι

αυτό μου κόβει την ανάσα. Η κυρία δεν ήταν

ποτέ καλή μαζί μου. Μου τράβαγε κάτι φού-

σκους ξεγυρισμένους μόνο και μόνο

επειδή αφαιρούμουν και κοιτούσα αλλού

γι’ αλλού όταν μας μιλούσε. Αλωνίζω

στο σώμα της, το γεύομαι, το τσιμπάω,

το δαγκώνω. Εκείνη δεν έχει πάρει χαμ-

πάρι τίποτε και συνεχίζει να γράφει στον

πίνακα. Όταν γράφει στον πίνακα τότε

σκαρφαλώνω πάνω της, μέσα της και

για κάποιο λόγο ανατριχιάζω παντού.

1971. 4 χρονών. Καλιφόρνια.
Τέλος καλοκαιριού… Η Λέσλυ κι εγώ μισοκρυμμέ-

νες ανάμεσα σε μια παλιά βάρκα παρατημένη στην

άκρη του κήπου και τον πυκνό φράχτη του από αν-

θισμένους καλλιστήμονες. Η Λέσλυ είναι η φιλενα-

δίτσα μου, με αχυρένια κόκκινα μαλλιά, ίσια, πάντα

ανακατεμένα και μέχρι τα μάγουλά της που είναι γε-

μάτα φακίδες. Αγοροκόριτσο. Εγώ στη φάση που

έχουν σταματήσει να μου φοράνε συνέχεια παντε-

λόνια, γιλεκάκια και ζιβάγκο και έχουν αφήσει τα

μαλλιά μου να μακρύνουν. Είναι σγουρά. Εκείνη

είναι πέντε κι εγώ τεσσάρων. Η οικογένεια σε ανα-

μονή του δεύτερου παιδιού κι εγώ εμπνευσμένη από

τις ασκήσεις της Λαμάζ, ήταν της μόδας τότε, και

από τις επισκέψεις στο γυναικολόγο ενορχη-

στρώνω, φυσικά τι άλλο, ένα “ιατρικό” παιχνίδι με

τη φίλη μου. Μας θυμάμαι ξαπλωμένες δίπλα-

δίπλα, γυμνές από τη μέση και κάτω με τα βρακάκια

βγαλμένα, έτσι για το ρεαλιστικό του πράγματος. Θυ-

μάμαι τις βαθιές, αργές και μετά γρήγορες, εισπνοές

και εκπνοές μας και τα σφιχτά πιασμένα χέρια μας.

Τη φίλη μου γονατιστή ανάμεσα στα πόδια μου να

μου πιάνει τα γόνατα. Το γαργαλητό στην κοιλιά και

την αίσθηση, κάτι μεταξύ μέθης και απώλειας χρό-

νου. Τις κηλίδες στο χορτάρι από το φως του ήλιου

που πέρναγε μέσα από τα κλαδιά αυτού του θάμνου

με τα τεράστια και περίεργα κόκκινα φουντωτά και

μακρουλά λουλούδια που αιωρούνταν από πάνω

μας. Η Λαμάζ δε μου χρειάστηκε ποτέ αλλά καλή η

πρόβα για κάτι που ήρθε πολύ αργότερα στο μέλ-

λον. Εικοσιένα χρόνια μετά.

1974. 14 χρονών. Padova.
Είμαστε τρεις κολλητές στο γυμνάσιο και διαβάζαμε

κάθε απόγευμα μαζί. Η Κιάρα και η Λάουρα αγα-

πιόντουσαν και τσακωνόντουσαν μπροστά μου. Πη-

γαίναμε διακοπές με τους γονείς της Λάουρα. Οι

δυο τους στη σκηνή, εγώ διακριτικά κοιμόμουν έξω.

Θυμάμαι ότι μια φορά στριμωχτήκαμε με τη Λάουρα

στις τουαλέτες των κοριτσιών στο σχολείο για να κα-

πνίσουμε ένα στριφτό και τη φίλησα στο στόμα. Ένα

γλυκόπικρο αβέβαιο γλωσσόφιλο. Το απόγευμα με

πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε στο σπίτι της. Εγώ

φοβόμουν και ντρεπόμουν, δεν ήξερα τι να κάνω

και δεν πήγα. Αργότερα η Κιάρα παράτησε τη Λά-

ουρα και το πανεπιστήμιο, δηλαδή παντρεύτηκε. Η

Λάουρα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας ενώ εγώ

ήμουν απλώς εκεί.

1975. 5 χρονών. Γερμανία.
Εγώ στα νήπια. Φοράω τις αγαπημένες μου κόκκι-

νες adidas φόρμες με τις τρεις ρίγες στα χέρια και

στα πόδια. Αισθάνομαι πολύ κομψή. Γυρνώντας από

την προπόνηση περνά ο πατέρας μου από το καφε-

νείο. Στα σχόλια των φίλων του για το πώς τα πάω

στο ποδόσφαιρο, απαντάει περήφανα ο πατέρας

μου: “Η Λίτσα; Χα! Τα δέρνει τα αγοράκια!” Το κα-

μάρι μου δεν περιγράφεται...

Αν ισχύει ότι η ζωή μας είναι σκηνοθετημένη από τον

πεντάχρονο εαυτό μας, ήταν μια στιγμή που πάρ-

θηκε μια απόφαση. :)

η νταλίκα
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1976. 22 χρονών. Πόλη.
Αυτή η “ιστορία” έγινε όταν ήδη κόντευα 22

χρονών, αλλά τη γράφω γιατί είναι η πρώτη που

ήρθε στο νου μου ως ιστορία αναζήτησης. Δεν είναι

ιστορία παιδικής ηλικίας ή εφηβείας επειδή “άρ-

γησα” ή δεν έζησα “κανονική” εφηβεία. Ήμουν 17

χρονών όταν διάβασα τον “Εραστή της Λαίδης Τσά-

τερλυ”, και ο συγγραφέας του ήταν πρώτος ο άν-

θρωπος που μου μιλούσε για το σεξ και το σώμα.

Όταν λοιπόν ήταν να διαλέξω θέμα για τη διπλωμα-

τική εργασία μου στο πανεπιστήμιο τι διάλεξα; Τις

“Ερωτευμένες γυναίκες” του Ντ. Χ. Λώρενς. Διά-

λεξα βασικά τον τίτλο. Διάβασα μετά το βιβλίο. Ανα-

κάλυψα ότι οι “Ερωτευμένες γυναίκες” ήταν

μπλόφα, η κάθε μια ήταν ερωτευμένη με άντρα. Τότε

δεν στάθηκα σ’ αυτό, έπρεπε να προχωρήσω. Πέ-

ρασαν χρόνια μέχρι να βρω τη γνώση του πώς είναι

να είναι δυο γυναίκες ερωτευμένες μεταξύ τους, και

δεν το βρήκα πρώτα σε βιβλίο αλλά στη ζωή. Και

πάλι πέρασαν άλλα χρόνια για να θυμηθώ, ποιος

ξέρει πώς, και να συνδέσω τις «Ερωτευμένες γυναί-

κες», την Ούρσουλα και τη Γκούντρουν του Λώρενς,

με τη δική μου αναζήτηση, στο σκοτάδι, της ερωτι-

κής επιθυμίας.  

1977. 6 χρονών. Α’ δημοτικού. Άνδρος.
Έρως ανίκατε μάχαν
Η αθώα παιδική μου φύση διχασμένη ανάμεσα στο

γυναικείο/ανδρικό πρότυπο: Ραφαέλα Καρά vs Bικ

Μόροου (πρωταγωνιστής της σειράς «Η Μάχη»).

Κάθε Κυριακή στις 8 κολλημένη στην οθόνη της τη-

λεόρασης περιμένοντας να θαυμάσω τις κινήσεις,

τις εκφράσεις της λατρεμένης μου Ραφαέλας και

κάθε Τετάρτη στις 7 να απολαύσω τα νέα κατορθώ-

ματα του Βικ. Και βέβαια η γοητεία που μου ασκούσε

η -σχεδόν drug queen- Ραφαέλα ήταν τεράστια σε

σχέση με τον ταλαίπωρο Βικ.       Ωστόσο στα παιχνίδια

με φίλες μου (γεμάτα από έξαλλο, λανθάνοντα ερω-

τισμό) αναλάμβανα, εντελώς φυσικά, το αν-

τρικό πρότυπο. Χωρίς ποτέ ν’ αναρωτηθώ,

χωρίς ν’ αμφιβάλλω στιγμή για το “ρόλο” μου. 

Το πρώτο φιλί;
Απόγευμα μετά το σχολείο εγώ και μία συμμαθήτρια

μου. Της προτείνω το παιχνίδι: εγώ στρατιώτης

εκείνη η γυναίκα μου. Εγώ (με όπλο, ένα κομμάτι

ξύλου στον ώμο και βρωμισμένο -επίτηδες- πρό-

σωπο) επιστρέφω από τον πόλεμο εκείνη είναι σπίτι

και μαγειρεύει (!!!) αγνοώντας το νέο του γυρισμού

μου, ώσπου με βλέπει ξαφνικά μπροστά της. Η συ-

νέχεια «παρμένη» από ελληνικές ταινίες… στην αρχή

στεκόμαστε η μία απέναντι από την άλλη και κοιτα-

ζόμαστε, μετά τρέχουμε και πέφτουμε η μία στην αγ-

καλιά της άλλης. Κοιταζόμαστε ξανά με ένταση στα

μάτια και μετά ενώνουμε τα χείλη μας σ’ ένα φιλί

διαρκείας. Και λέω διαρκείας γιατί το σενάριο μου,

απαιτούσε χωρίς ν’ αφήσουμε στιγμή η μία τα χείλη

της άλλης, να πρέπει να πέσουμε κάτω στο χώμα

(πάθος) και να κυλιστούμε στα χορτάρια, όπως κι

έγινε!!! Cut. 

Αν και τρελαινόμουν για το glam της Ραφαέλας πρέ-

πει να ομολογήσω πως ο ταλαίπωρος Βικ είχε νική-

σει στην ανίκητη μάχη! 

1978. 16 ετών. Κέρκυρα.
Θα 'ταν γύρω στο '78 ή '79. Είχα πάθει τότε μετα-

τόπιση σπονδύλων κι έπρεπε να κάτσω υποχρεω-

τικά ένα μήνα ολόκληρο στο κρεβάτι χωρίς στρώμα

και χωρίς μαξιλάρι. Δεν υπήρχε τίποτα να ασχο-

ληθώ, ούτε τηλεόραση, σχεδόν ούτε ραδιόφωνο,

δεν υπήρχαν τότε οι ιδιωτικοί σταθμοί. Πολύ boring

κατάσταση. Το δωμάτιο που ήμουνα ήταν στην αν-

τίθετη άκρη από κει που βρισκόταν η κουζίνα-τρα-

πεζαρία όπου μαζεύονταν οι υπόλοιποι του σπιτιού.

Το πάτωμα ήταν από άκρη σ' άκρη ένα τριζάτο

παρκέ. Έχει σημασία, γιατί όταν ξεκινούσα να χαϊ-

δεύομαι και άκουγα ταυτόχρονα κάποιον να έρχεται

προς το δωμάτιο, η ερεθιστική αγωνία ήταν να τε-

λειώσω πριν φτάσει. Ένιωθα και λίγες ενοχές που

το έκανα κι έλεγα “Σήμερα είναι η τελευταία φορά”,

αλλά ήταν η μόνη ευχαρίστηση που είχα εκείνες τις

ατέλειωτες μέρες και ώρες. Το δε βράδυ έδινα

ρέστα...

1981. 15 χρονών. Κατασκήνωση 
στον Άγιο Ανδρέα.
Καλοκαίρι ΄81. Οδηγική κατασκήνωση. Πρώτη

χρονιά στο αρχηγείο, υπεύθυνη εξωραϊσμού. Χαρ-

τάκια, λάμπες θυέλλης και βραδινή ψυχαγωγία.

Παλιά ψαλίδια που με τίποτα δεν κόβαν το φυτίλι,

πετρέλαιο, μουτζούρα στο γυαλί... Τις ανάβαμε το
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βράδυ γύρω από τον

ιστό, τραγούδια, παιχνί-

δια, αυτοσχεδιασμοί…

Είχε προηγηθεί ο βλάχι-

κος γάμος, εγώ τσολιάς και

η Μυρτούλα Γκόλφω. Με φί-

λαγε συνεχώς στα μάγουλα. “Αν

ήσουν αγόρι θα σε ερωτευό-

μουνα!”. Αν ήταν σαν αγόρι και ’γω θα την

ερωτευόμουνα! Αγόρια βέβαια δεν είχαμε εκεί. Εμ-

φανίζονταν κατευθείαν σαν αρραβωνιαστικοί, στο

επισκεπτήριο. Σα να λέμε, από το πουθενά. Εμείς

πάντως το κάψαμε το πελεκούδι στο βλάχικο γάμο!

Κι αυτά τα δροσερά, νερένια φιλιά στα μάγουλα πό-

τιζαν την καρδιά μου για πολλά χρόνια.

Πλύσιμο πιάτων. Πλαστική λεκάνη-διαλέγαμε

χρώμα-γεμάτη σαπουνόνερα κάτω από τα πεύκα.

Πλέναμε μαζί με κείνη που απασχολούσε το μυαλό

μου, ιντερμέδιο ίσως το καλοκαίρι στις αγάπες του

χειμώνα (…δεν είναι καρδιά, είναι καφενείο). Παρά-

ξενη σιωπή και μια ανεξήγητη λύπη. Ντάλα μεσημέρι.

Ο ήλιος έκαιγε και… σπλας! Μπουγέλο. Αμοιβαίο!

1982. 14 ετών. Αθήνα
Ανοιξιάτικη Κυριακή. Οι γονείς μου θα έφευγαν για

μια ολοήμερη εκδρομή. Εγώ, τι τύχη, θα έμενα

πίσω. Όλη την εβδομάδα κανόνιζα το πρόγραμμά

μου-έξω από το σπίτι. Πολλές ώρες μπάσκετ με τα

κορίτσια από την ομάδα του σχολείου, καφέ στο

“απαγορευμένο” καφενείο, ύστερα βόλτα στην

Πλάκα (αν έμεναν χρήματα ίσως και να καθόμασταν

για υποβρύχιο στον Πλάτανο), θα πήγαινα και στης

φίλης μου της Πέπης μετά... Τέλεια! Εκείνη την

ημέρα σηκώθηκα αξημέρωτα και είπα να ρίξω μια

ματιά στο κομοδίνο και κάτω από το στρώμα του

μπαμπά μου. (Από μικρή είχα την “κακιά”, όπως την

χαρακτηρίζουν οι γύρω μου, συνήθεια του ψαξίμα-

τος.) Όλο και κάτι εύρισκα εκεί να με εξιτάρει. Αλλά

τούτη τη φορά! Βρήκα ένα βιβλίο. Αυτού του Γάλ-

λου μαρκησίου, του ντε Σαντ. Άρχισα να το ξεφυλ-

λίζω με μεγάλη έξαψη.

Αυτό ήταν. Μαγεύτηκα.

Διάβαζα και χαϊδευό-

μουν. Χαϊδευόμουν και

διάβαζα. Ξανά και ξανά.

Μόνη στο σπίτι, ελεύθερα, όχι

κάτω από κουβέρτες, όχι κλει-

δωμένη στο μπάνιο. Στο τέλος της

ημέρας οι ρώγες των δαχτύλων μου

είχαν μουλιάσει τόσο, σα να κολυμπούσα εικοσιτε-

τράωρα ολόκληρα. Ω, οι ευτυχισμένες υγρές μέρες!

Περιττό να πω, ότι εκείνη την Κυριακή δεν το κού-

νησα από το σπίτι...

Υ.Γ. Η πρώτη έκδοση βιβλίου του Μαρκησίου ντε

Σαντ στην Ελλάδα έγινε το 1979 από τον "Εξάντα".

Η κυκλοφορία απαγορεύτηκε με δικαστική εντολή.

Το 1981 ο ίδιος οίκος κυκλοφόρησε τις “120

μέρες στα Σόδομα”. Δικαστικοί κύκλοι κατήγγειλαν

το έργο ως “προσβολή της δημοσίας αιδούς”. Σε

αντίδραση 48 εκδότες ανήγγειλαν κοινή έκδοση

του έργου. Το βιβλίο απαγορεύτηκε έως και το

1991. Ήταν άραγε η απαγόρευση που οδήγησε το

συντηρητικό, κομμουνιστή πατέρα μου να αγοράσει

το βιβλίο, ή μήπως ισχύει “το μήλο κάτω από τη

μηλιά”;

1983. 7 χρονών. «Λύκειον η Αθηνά».
το Ά-λογο οΥφο
Tο ίδιο οΥφο αισθανόμουν τότε που ήμουν 7 με το

οΥφο που αισθάνομαι σήμερα, μετά από 27 χρόνια.

είναι η Ιδια απογοητευτική αίσθηση, του "πΟσο

θέλω τη δασκάλα μου της 2ας και της 3ης δημοτι-

κού- νομίζω, ελίνα, εβίτα, υβόννη, δεν θυμάμαι- και

πΟσο εκείνη δεν με θέλει" κι ούτε κΑν έχει στο ελΑ-

χιστο περΑσει από τη λογική σκέψη της ότι αυτό είναι

πιθανό, νΑΙ γΙνεται στην πραγματικότητα, συμβαΙνει,

ανάμεσα στις γυναίκες ακόμα κι ανΑμεσα σε ένα

παιδί, Ενα κορίτσι και μια ενΗλικα είναι το αΙσθημα

η νταλίκα
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του ζω μΟνο μέσα στη φαντασίωση μου και που-

θενά αλλού, είναι ένα αίσθημα πολύ κουραστικό

σαν μια κατάσταση συνεχούς αϋπνίας και ορθοστα-

σίας, χωρίς τοίχους, κρεβάτια, σκοτάδι, παρά μόνο

ενοχλητικά βλΕμματα και βουητΑΑ, που διακόπτουν

τη συνεχή άυπνη μου ονείρευση... είναι η αίσθηση

της κραυγής μέσα σε ένα τούνελ, χωρίς φως, και

των αντΙλΑλΩν της και η κραυγή να λΕΕΕι, "ψάχνω

τον καθρΕΕφτη μου". ψάχνω να με βρΩ και να με

δΩ μέσα σε ένα πλήθος από άλλους όμοιους με-

ταξύ τους, που δε με βλΕΕπουν καν, Πως γίνεται

αυτό; Πώς γίνεται να με δω, όταν δΕ με βλέπουν οι

άλλοι; αυτΗ είναι η μοναξιά της λεσβίας, που χρόνια

δεν κοιτά...

1984. 10 χρονών. Καισαριανή.
Χμμ... Η ιστορία ξεκινάει ένα απόγευμα στην Καισα-

ριανή και κρατάει τουλάχιστον τρία χρόνια. Τη λέγανε

Αγράμπελη και ήταν ηρωίδα μυθιστορήματος. Ήταν

το κορίτσι που είχε αγαπήσει ο Μέλιος, aka το Παιδί,

από το “Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα”. Αν είναι δυνατόν.

Χειμώνας, εγώ στην πέμπτη δημοτικού και σε μια

στιγμή παιδαγωγικής έμπνευσης η παπανδρεϊκιά

μάνα μου (πασοκ, αυριανή και ξερό ψωμί), μου αγο-

ράζει Μενέλαο Λουντέμη από το συνοικιακό βιβλιο-

πωλείο - σε στυλ, “ήρθε η ώρα να διαβάσεις αυτό”.

Εντρυφώ στη ζωή του βασανισμένου αγοριού. Τα ζη-

τήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης με συνταράζουν.

Η ιστορία του Μέλιου και της Αγράμπελης με κάνει

να ανατριχιάζω. Ο ταξικός ωκεανός που τους χωρί-

ζει μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ζω τον ρομαντικό

έρωτα του αγοριού για εκείνην. Η Αγράμπελη γίνεται

το φανταστικό μου κορίτσι και εγώ κάπου μέσα στη

φαντασία της παιδικής φαντασιοπληξίας προσπαθώ

να είμαι ο Μέλιος. Αλλά κάτι δεν κολλάει. Είναι που

δεν καταλαβαίνω τα ταξικά βάσανα του ορφανού

παιδιού; Είναι που κατά βάθος μετά την έκτη ανά-

γνωση αρχίζει να μου τη δίνει ο Μέλιος; Φταίει που η

Αγράμπελη είναι λίγο ψηλομύτα; Είναι που βρίσκω

γελοία τα ονόματα; Δεν ξέρω και μάλλον δεν έχει ση-

μασία. Χρόνια μετά, συναντώ τελικά την Αγράμπελη

κάπου στο Άμστερνταμ (ευτυχώς έχει άλλο όνομα)

και φεύγουμε μαζί για το “μαντρί στο βουνό”. Από

τότε ζούνε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα (και το

ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό).

1988. 8 χρονών. Θεσσαλονίκη.
Στα 1988 στις δυτικές συνοικίες του λούμπεν προ-

λεταριάτου της Θεσσαλονίκης, κάποια αγοροκόρι-

τσα ξεχνιόντουσαν παρέα με αγόρια που όταν

μεγαλώσουν θα γίνουν “άντρες” που μπορούν να

πονάνε μα ποτέ δεν κλαίνε. Σε ένα από τα αμέτρητα

εκείνα διαλείμματα που εμπνέουν ή καταπονούν τις

μέρες μας στο σχολείο, σε χρόνο ανυποψίαστο μα

από αρκετό καιρό πριν υποψιασμένο, η δασκάλα

του πρώτου τμήματος της τότε Γ’ τάξης του δημοτι-

κού θυμάμαι να με παρασύρει (ή μήπως να με “φυ-

γαδεύει”;) σε μια από τις απόμερες καβάτζες, στις

σκάλες του τελευταίου ορόφου του σχολείου. Δεν

ξέρω αν η “αποπλάνηση” θα ήταν μια λέξη κατάλ-

ληλη ως προς την περιγραφή. Μάλλον όχι γιατί θα

απέκρυπτε την ένταση της απόλαυσης που τροφο-
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δοτούνταν από την αμηχανία, την αμφιβολία και το

φόβο της στιγμής. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση για

το φιλί στο στόμα που μου ζήτησε κι αυτό μου είναι

από τότε ξεκάθαρο. Στο χρονικό ορίζοντα της βια-

στικής αυτής συνάντησης δεν υπήρχε ανταλλαγή

μιας και η τότε θέση μου με εγκλώβιζε στην αδυνα-

τότητα της επιλογής. Στα 1988 στις δυτικές συνοι-

κίες του λούμπεν προλεταριάτου της θεσσαλονίκης,

σε ηλικία 8 χρονών έδωσα το πρώτο μου λεσβιακό

φιλί στο στόμα απαντώντας σε ένα ερωτικό αίτημα

που σχεδόν μου επιβλήθηκε. Και λέω “σχεδόν” γιατί

μετά από όλα αυτά δεν είμαι ακόμα σίγουρη αν πρό-

κειται για ένα φιλί που εκείνη μου το πήρε ή που εγώ

της το ’δωσα.

1989. 17 χρονών. Πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής, Θεσσαλονίκη.
ξεχάσαμε για λίγο
ξεχάσαμε για λίγο ότι αιωρούμαστε

παντοτινά χαμένες στο άπειρο διάστημα

το δίχως αρχή και τέλος

κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά

και του παντού

χωρίς να ξέρουμε από που ήρθαμε 

και που πηγαίνουμε

και κρεμασμένες από τις κούνιες του έρημου πάρκου

ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1989, 

έτσι ξεμοναχιασμένες

ζήσαμε έναν έρωτα σχεδόν παιδικό

εγώ στα 17, εσύ στα 18 κ μισό

χαχανίζοντας κι αναψοκοκκινίζοντας

ανεβαίναμε σε μίμηση πετάγματος προς τον ουρανό

και ξανά πέφταμε πάλι πίσω τραβηγμένες 

από την γλυκιά έλξη της γης

και την ψευδαίσθηση του στέρεου 

του μικρού μας κόσμου

που στις καρδιές μας πάντα τον νιώθαμε 

ευάλωτο και γυμνό

και μόνο

και τον συμπονούσαμε, χωρίς όμως να το ξέρουμε

ξέραμε μόνο αυτόν τον σχεδόν παιδικό έρωτα

τα σύντομα πετάγματα στις κούνιες

που μας αναψοκοκκίνιζαν

και το έρημο πάρκο το φωτισμένο για τη νύχτα

1990. 7 χρονών. Βίλα με πισίνα 
στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Η φίλη της η Γεωργία της έμαθε αυτό το παιχνίδι που

λέει είναι πολύ ωραίο και να το παίξουμε και μαζί.

Επρόκειτο για μια νοικοκυρά, αγρότισσα που στο

τέλος αποδεικνύεται πολύ καυλιάρα όταν η γειτό-

νισσα αγρότισσα έρχεται να απλώσει την μπουγάδα

μαζί της. Μου εξηγεί τους όρους του παιχνιδιού και

μετά από μισή ώρα βρίσκομαι στο διπλό κρεβάτι των

γονιών της. Για πρώτη φορά νιώθω σάλιο πάνω στις

ανύπαρκτες ρώγες μου. Και για πρώτη φορά θυμά-

μαι να διαστέλλεται ο κόλπος μου. Τη λένε Νάντια,

είναι στρέιτ αρχιτεκτόνισσα στο Λονδίνο και ο πατέ-

ρας της την βαρούσε.

η νταλίκα
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1991. 12 χρονών. Δημοτικό σχολείο 
σε προάστιο της Αθήνας.

Έχουν περάσει ήδη κάποια χρόνια από τότε που

εγώ και οι φίλες μου παίζουμε σε κάθε διά-

λειμμα ποδόσφαιρο με τα «αγόρια». Σε ένα

διάλειμμα κατεβαίνοντας κάτι σκαλιά με

σταματάει μια συμμαθήτρια της αδερφής

μου, ένα χρόνο μικρότερη από μένα, και

μου λέει «είσαι αγοροκόριτσο;». Εγώ στέ-

κομαι και την κοιτάω, ενώ συνεχίζει χωρίς

να περιμένει την απάντησή μου, σαν να την

θεωρούσε δεδομένη και καταφατική λέ-

γοντας «κι εγώ είμαι!». Και πράγματι ήταν.

Εγώ όμως ήμουν; Νομίζω ποτέ δεν κατάφερα

να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, και ακόμα δεν

μπορώ. Η στιγμή αυτή όμως ήταν και είναι ακόμη μια

στιγμή που μου λέει ότι ανήκω σε ένα άλλο είδος

από το «κανονικό» είδος κοριτσιών και αγοριών, και

μαζί φανερώνει την ανάγκη να καταλαβαίνεις και να

καταχωρείς κι άλλους Άλλους στο είδος σου.

1992. 13 χρονών. Αγία Παρασκευή.
Οι φίλες μου στο γυμνάσιο έλεγαν ότι περνάω

φάση.. και ήταν μάλλον μια από τις πιο καθοριστι-

κές μέσα στα χρόνια. Την έλεγαν έλενα και ήταν

αγοροκόριτσο. Εγώ φορούσα τα ρούχα του μπαμπά

για να μη δείχνω σαν τα άλλα κορίτσια και να περ-

νάω απαρατήρητη στο σχολείο. Δύο χρόνια της

έγραφα γράμματα, και της τα άφηνα στη τσάντα της.

Έκοβα τα γράμματα από το λυσάρι των μαθηματι-

κών και έφτιαχνα τα λόγια που θα ήθελα να της πω.

Θα το είχα δει στη τηλεόραση, ποιος ξέρει... Μετά

βρήκα το θάρρος να της το εξομολογηθώ και τα μα-

θηματικά έγιναν το αγαπημένο μου μάθημα…

1993. 11 χρονών. Θεσσαλονίκη.
ψείρες στα κανταΐφια
Ήταν άνοιξη του ’93. κατέβαινα τρέχοντας τις σκά-

λες του σχολείου να πάω να πιω νερό, κλασική δι-

καιολογία για να χάσεις μάθημα. Την είδα εκεί στην

άκρη των σκαλιών να κάθεται μόνη + λιγάκι λυπη-

μένη. Είχα 1 απροσδιόριστο συναίσθημα για αυτό το

κορίτσι, μια περίεργη αίσθηση οικειότητας, από την

άλλη η ομορφιά της μου προκαλούσε άγχος + δεν

καταλάβαινα το γιατί. Πήρα λοιπόν βαθιά ανάσα.. 

«Γεια! με λένε Νανά».

Σιωπή.

«Ε…ε… γεια σου είπα! γιατί δεν μιλάς; Τι έχεις;».

«Να… συνέχεια ξεχνάω.. μας είχε πει η δασκάλα να

φέρουμε μοιρογνωμόνιο + χάρακα + επειδή δεν τα

έφερα μου είπε να βγω έξω»,

«ε… σιγά + γι’ αυτό κάνεις έτσι; είδες κανέναν να

χάνει ποτέ χρονιά στο δημοτικό επειδή δεν έφερε

μια φορά το χαράκι; Χε…χε…».

Σα να έχεις δίκιο είπε + έσκασε 1 χαμόγελο.

«Λοιπόν Πόπη θες να γίνεις μέλος της συμμορίας

μου; Έχει προς το παρόν μόνο 1 μέλος».

«Χα…χα… ωραία ιδέα μου ακούγεται».

«Χαίρομαι! Τα λέμε λοιπόν στο σχόλασμα!»

+καθώς έτρεχα να πάω στη τάξη... «Ε…ε… να σε

ρωτήσω; Πού ξέρεις τ’ όνομά μου;»

«Ε… είσαι πασίγνωστη με τέτοιο μαλλί σαν κανταΐφι

που ’χεις!»

«+ συ δεν πας πίσω όμως» (ήταν φρεσκοξυρισμένα

από την τελευταία επίθεση ψειρών που είχα κολλή-

σει).

36
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Εκείνο το βράδυ είδε ένα όνειρο, από εκείνα τα μεγάλου μήκους που έβλεπε καμιά φορά.

Ότι ήταν άνοιξη και το φως της μέρας εκτυφλωτικό, και ότι είχαν πάει βόλτα με τη Μυρτώ στο

αγαπημένο τους σημείο. Περπατούσαν από την Κορώνη προς το Ξώκαστρο, γύρω από το

λόφο που δέσποζε μόνος του, και ακόμα παρά πέρα, μέσα από το λιβάδι που απλωνόταν

αργά και ανηφορικά από τη μια μεριά προς το βουνό κι από την άλλη νοτιοδυτικά προς τη

θάλασσα. Μιλούσαν πολύ. Σταματούσαν κάθε τόσο και η Μυρτώ μάζευε λουλουδάκια, κλα-

διά με φύλλα, κουκουνάρια, βελανίδια και ξερά ξύλα και τα ’χωνε στην πάνινη τσάντα της.

Εκείνη έψαχνε για λείες πέτρες κι έβγαζε φωτογραφίες τα δέντρα, τα ερειπωμένα σπίτια με

τους κατοίκους τους και τα παρατημένα γεωργικά μηχανήματα που συναντούσαν στη δια-

δρομή. Είχαν κι ένα από τα σκληρόδετα τετράδιά τους κι έγραφαν σ’ αυτό, πότε η μία και πότε

η άλλη, φράσεις. Για λίγο ο ουρανός γέμισε γκριζόμαυρα απειλητικά σύννεφα που την τρό-

μαξαν και τότε η Μυρτώ είπε: «περίμενε, τώρα θα βάλω μπρος το ανεμιστηράκι» και πράγματι

το έβγαλε από την τσάντα, σημάδεψε τον ουρανό και τα σύννεφα έφυγαν. Μια άλλη στιγμή,

είχαν περάσει το Ξώκαστρο, βρέθηκαν μες στο Honda Jazz που είχαν παλιά. Σε μια στροφή

ακούστηκε ένας ακαθόριστος ήχος και το αυτοκίνητο άρχισε να κάνει τούμπες σε μια πλαγιά.

«Στέλλα, έχασα τον έλεγχο» είπε η Μυρτώ κοιτάζοντάς την, «πήδα εσύ αν μπορείς» και τότε

εκείνη την τράβηξε από το μπράτσο και έπεσαν από την πόρτα του συνοδηγού, κατρακύλη-

σαν μαζί και πιάστηκαν στις ρίζες μιας λυγαριάς που έγινε αμέσως βελανιδιά με το χώμα γύρω

της στρωμένο μανιτάρια. «Εννοείται πως τα συγκεκριμένα δεν τα τρώμε» είπε και η Μυρτώ άρ-

χισε κλαίγοντας να τα ποδοπατάει λυσσασμένα μέχρι που την έπιασε από τη μέση και της

έκανε έρωτα εκεί πάνω στις διαλυμένες θανατηφόρες μανίτες. Μετά το λόφο μπήκαν και σε

μια βάρκα με γυάλινο πάτο για να διασχίσουν ένα ποτάμι που δεν υπήρχε στην πραγματικό-

τητα εκεί αλλά κάπου αλλού. Κοιτούσαν το βυθό, έβλεπαν τα ψάρια και συζητούσαν για τις

ανάγλυφες μορφές που σχημάτιζε στα πετρώματα η ροή του νερού. Η βαρκάδα της έγινε αγ-

χωτική κι αμέσως άκουσε τη Μυρτώ να της λέει «μην κολλάς, το Τέρας του Λοχ Νες δεν

υπάρχει», και μέσα σ’ ένα πηχτό σκοτάδι την ένιωσε να την παίρνει από το χέρι και βγήκαν

Erotica

Έρως 
Ανίκατε

Μάχαν:
Ου γαρ έρχεται μόνον μεν, 

πρώτα βγαίνει η ψυχή 
και μετά το χούι δε
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στη στεριά, σε γνωστό έδαφος. Είχαν φτάσει στο λιβάδι και το χορτάρι του ήταν ψηλό κι ανοι-

χτοπράσινο. Η Μυρτώ φορούσε ένα γαλάζιο φόρεμα με βυσσινιά νερά κι εκείνη ένα αμάνικο

μπεζ μακό μ’ ένα μπλε, με πορτοκαλί σπείρες, παρεό δεμένο στη μέση. Πρόσεξε πως ήταν

νέες, στην ηλικία περίπου που είχαν γνωριστεί. Περπατούσαν πια χέρι-χέρι. Κατευθύνονταν

προς τη θάλασσα, γελώντας και πειράζοντας η μια την άλλη. Όταν φάνηκαν τα βράχια, κάτι

κομμένες ακανόνιστες πέτρες που ξεφύτρωναν στην άκρη του γκρεμού, εκεί που κατέληγε η

γη, η Μυρτώ άρχισε να κάνει σούφικους κύκλους. Την έπιασε πάλι από τη μέση και την έριξε

κάτω. Ανάμεσα σε γέλια η Μυρτώ είπε, σαν να έβγαζε συμπέρασμα «Στέλλα, θα φύγω σή-

μερα» κι εκείνη απάντησε «θα φύγεις; Μα πού θα πας, δεν έχει πλοίο σήμερα» και μετά προ-

χώρησαν αργά προς τα βράχια, κατέβηκαν τα φυσικά σκαλοπάτια τους κι έφτασαν στο μικρό

πλάτωμα απ’ όπου φαίνονταν μόνο ουρανός και πέλαγος. Δε μιλούσαν πια, χαίρονταν αγκα-

λιασμένες τον ζεστό μεσημεριανό ήλιο και το αεράκι. Η Μυρτώ είχε κλειστά τα μάτια κι ανά-

σαινε αργά. «Αγάπη μου, θα τα πούμε» την άκουσε να λέει και την ένιωσε να σφίγγεται πάνω

της και τότε κατάλαβε τι συνέβαινε. Στα πρόθυρα του πανικού της χάιδεψε τα μαλλιά και τη φί-

λησε κι εκείνη γύρισε και την κοίταξε. «Είναι όλα εντάξει» της είπε και της χαμογέλασε, «μόνο

που θα πάρει λίγη ώρα γιατί με κρατάς». Την κρατούσε, κοίταζε τον ορίζοντα και ένιωθε την

ανάσα της να φθίνει. Κι όταν η ανάσα της έπαψε να υπάρχει, έσφιξε το ζεστό σώμα δίπλα της,

γύρισε να κοιτάξει ψηλά προς τον ήλιο κι είδε μια ανάλαφρη σκόνη στο χρώμα της ώχρας να

αιωρείται μπροστά του. «Μυρτούλα μου» της είπε και την πήραν τα δάκρυα.

Ξύπνησε αγριεμένη από το όνειρο. Είχε ιδρώσει. «Τι κουλό» είπε δυνατά στον εαυτό της, πιο

πολύ για να το ξορκίσει. Μετά τη φώναξε. Της ήρθε μυρωδιά καφέ κι άκουσε τη φωτιά όμως

ο ήλιος που έμπαινε από το παράθυρο, όμοιος μ’ αυτόν στον ύπνο της, σε συνδυασμό με την

έλλειψη απάντησης της δημιούργησαν αληθινό φόβο. Πετάχτηκε από το κρεβάτι κι όσο πιο

γρήγορα μπορούσε, παρά τις σουβλιές στις κλειδώσεις, σύρθηκε μπουρδουκλωτά και με

αγωνία προς τη σκάλα, πιάστηκε από την κουπαστή και κατέβηκε ένα-ένα τα σκαλιά, έτσι,

χωρίς τις παντόφλες της ούτε ρόμπα. Στη στροφή της σκάλας την είδε, σκυφτή μπροστά στην

οθόνη με τ’ ακουστικά στ’ αυτιά. Κατέβηκε τα υπόλοιπα σκαλοπάτια, πέρασε πάνω από τις

κοκκινωπές κρύες πλάκες και σωριάστηκε στον καναπέ πλάι της, βαριά αλλά και ανακουφι-

σμένα. Η Μυρτώ γύρισε, την κοίταξε, άπλωσε ένα χέρι και της έτριψε το γόνατο. Άφησε το χέρι

η νταλίκα
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της εκεί όσο έκλεινε την διαδικτυακή συνομιλία της. Μιλούσε με τη Διδώ. Έβλεπε τον κα-

στανό χείμαρρο μαλλιών της τρελο-ανιψιάς να κυματίζει, έκανε νοήματα σ’ εκείνη τώρα, της

έστελνε φιλάκια μέσα από το παράθυρο στο κέντρο της οθόνης. Της έστειλε κι εκείνη ένα

προσπαθώντας να χαμογελάσει. Ήπιε δυο γουλιές καφέ από την κούπα στο τραπεζάκι μπρο-

στά της κι έγειρε στον ώμο της Μυρτώς. Η Διδώ συνέχιζε να της κάνει σχέδια. Είχε βγάλει τη

γλώσσα της έξω και με τους αντίχειρες στ’ αυτιά κουνούσε τα δάχτυλά της. Και να σκεφτεί κα-

νείς πως κόντευε εβδομήντα χρονών. Ανασηκώθηκε από τον καναπέ και με μια απότομη κί-

νηση έσκυψε προς τον υπολογιστή με τους δείκτες στις άκρες των χειλιών και με φορά προς

τα κάτω σε μια υποτιθέμενη επέκταση των κυνοδόντων της. Η Διδώ πήρε μια τρομαγμένη έκ-

φραση και τέντωσε μπροστά τους δικούς της δείκτες σε σχήμα σταυρού. Τα χείλια της έλεγαν

«μαμά μου, ο Κόμης Δράκουλας» και λύθηκαν και οι τρεις στα γέλια. Μετά τις χαιρέτησε στρα-

τιωτικά και το παράθυρο έκλεισε. 

Έγειρε πάλι πάνω στη Μυρτώ, καθώς εκείνη έβγαζε γυαλιά κι ακουστικά, το ένα χέρι τυλί-

χτηκε πίσω χαμηλά στη μέση της και το άλλο φώλιασε ανάμεσα στους μηρούς της. Γύρισε

και της ανακάτεψε τρυφερά τα μαλλιά. «Τι έπαθες κόμη μου, εφιάλτη έβλεπες;» τη ρώτησε.

Έκανε νεύμα καταφατικό. «Θα μου πεις;» «Μμ, ναι…» Θα το καθυστερούσε. Τι να πει; Είδα ότι

πέθανες; «Να ξυπνούσα μια μέρα και να σ’ έβρισκα δίπλα μου…» της είπε. «Αφού ξυπνάς

αργά». «Αργά; Εφτάμιση είναι!» Την ένιωσε να της χαϊδεύει την κοιλιά. «Ξύπνα με εσύ τότε,

όπως με ξυπνάς τώρα». «Το δοκίμασα πριν λίγο αλλά μου είπες για κάτι που δεν τρώγεται».

Μαγκώθηκε λίγο αλλά χαμογέλασε ικανοποιημένη. «Κάτι μανιτάρια ήταν. Αμέσως μετά κά-

ναμε έρωτα». «Ναίιι;» Τα χάδια στην κοιλιά της έγιναν πιο έντονα. «Πώως;» Τα χάδια πέρασαν

κάτω από το παντελόνι της πυτζάμας της και κατέβηκαν χαμηλότερα. Μούδιασαν τα λαγόνια

της και η ανάσα της έγινε βαριά. «Σ’ έπαιρνα εγώ» είπε κι ένας κόμπος σκάλωσε στο λαιμό της.

Ένα φιλί άρχισε συρτό χορό πάνω στη κλείδα της, δύο, τρία, τέσσερα επίμονα φιλιά έσπρω-

χναν το ύφασμα του πουκάμισου της πυτζάμας της, τα επόμενα έσπρωχναν το ύφασμα και της

τραγάνιζαν το κόκκαλο, έσπρωχναν και προχωρούσαν. Μαζί με τα δάχτυλα που έπαιζαν γύρω

από την κλειτορίδα της τα ’νιωθε να στέλνουν κυματιστές ανατριχίλες στο δέρμα της. Ήθελε

να λυθεί, ν’ ανοίξει το δέρμα της και να την πάρει όλη μέσα. Ασυναίσθητα, με μάτια κλειστά,

έριξε το κεφάλι πίσω, η λεκάνη της βυθίστηκε κι ανασηκώθηκε απότομα μπροστά, τα πόδια

της άνοιξαν. Το πρώτο κουμπί ξέφυγε από την κουμπότρυπα. Η Μυρτώ γρύλλισε θριαμβευ-

τικά δαγκώνοντάς την κοντά στον ώμο την ίδια στιγμή που τα δάχτυλά της της άρπαζαν την

κλειτορίδα. Τινάχτηκε, βόγκηξε, πήρε βαθειά ανάσα κι έκλεισε απότομα τα πόδια φυλακίζον-

τας τα δάχτυλα σχεδόν σε ακινησία. Την κοίταξε και είδε την πυκνή ομίχλη του πόθου στις

κόρες της. «Κι εσύ γιατί δε συνέχισες;» ρώτησε με τόνο που προσπαθούσε να έχει ύφος επί-

πληξης ενώ το χέρι που ξεκουραζόταν προηγουμένως στη μέση της γλίστρησε μέσα από τη

φόρμα χαμηλά ανάμεσα στους γλουτούς και την ανασήκωσε ελαφρά. Δε φορούσε τίποτα

άλλο και τα δάχτυλα έφτασαν το γυμνό μουνί της. «Εε; Καβλιάρα γριούλα μου;» της είπε βρα-

χνά. Ένιωθε τον παλμό του στο χέρι να την καίει. Ένιωσε την υγρασία του καθώς οι γοφοί της

κινήθηκαν για να τη φτάσει. Ήθελε να μπει μέσα της εκείνη την ώρα αλλά πάλι κρατήθηκε.

Αργά και χαϊδευτικά το χέρι το χωμένο από τα πριν στους μηρούς της, κινήθηκε ηλεκτρισμένο

ανοδικά και στην επιστροφή της κίνησης τους χώρισε φέρνοντας τον ένα πάνω στους κλει-

στούς δικούς της. Πήρε τη ντυμένη σάρκα και μαλάζοντάς την πλησίασε το μουνί της, το χού-

φτωσε χωρίς περιστροφές ενώ ταυτόχρονα της έδωσε ώθηση από πίσω. Η Μυρτώ, σχεδόν

στον αέρα, τρεμούλιασε, αναστέναξε και πιάστηκε από τον ώμο της. Η ραχοκοκαλιά της τα-

λαντώθηκε προς τα πάνω. Είδε το μορφασμό πόνου στο πρόσωπό της, το κεφάλι της έπεσε

μπροστά και μια φευγάτη μπούκλα τής άγγιξε το μάγουλο. «Γιατί βρε πορνόγερε, ήσουν πολύ

απορροφημένος από το όνειρο κι απ’ ότι φαίνεται είχες καλό λόγο» φύσηξε ένας ψίθυρος στο

λαιμό της. Σε πλήρη εγρήγορση πια, την έσπρωξε στρέφοντάς την λίγο απαλά με τους ώμους

προς τα πίσω και, χώνοντας στα γρήγορα ένα μαξιλάρι κάτω από την καμπύλη της πλάτης

της, την ξάπλωσε στον καναπέ περνώντας και το δεύτερο χέρι μέσα από τη φόρμα. Γλίστρησε

ανυπόμονα πάνω της και βούτηξε στο λαιμό της, σ’ ένα φιλί βαθύ που συμμετείχε όλο το

στόμα  χείλια και γλώσσα που χάιδευαν, έγλειφαν και ρουφούσαν, δόντια που ανάδευαν,
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έσκαβαν και περιχαράκωναν την επιφάνεια δράσης του φιλιού πάνω στη διάφανη λεπτή ρυ-

τιδωμένη επιδερμίδα της. Της έδινε ρυθμό και έπαιρνε τον δικό της. Ένιωθε τις φλέβες της να

φουσκώνουν και να υποχωρούν κάτω από την πίεση της γλώσσας της και τις υγρές, ζεστές

πτυχές του μουνιού της, κλειδωμένου ακόμα ανάμεσα στα δυο της χέρια, να την καλούν με

τις προοδευτικά πιο άγριες κινήσεις του να τη γαμήσει. Να το γαμήσει. Με κάθε κίνησή του τα

δάχτυλά της γλιστρούσαν στο ψαχνό άνοιγμά του και μετά ανέβαιναν στην κλειτορίδα της, την

ανασήκωναν, την έτριβαν και την πίεζαν γλιστρώντας πάλι, στο ανέβασμα της κίνησης, προς

τη σχισμή που την τραβούσε αργά μέσα της. Το άλλο χέρι ξέφυγε ανάμεσα από τους γλουτούς

και καπάκωσε το κρεμασμένο στήθος της, το πήρε στη χούφτα και με το δείχτη άρχισε να παί-

ζει με την ορθωμένη ρώγα του. Η λεκάνη της σχεδόν έφτασε στο όριο του τόξου που μπο-

ρούσε να διαγράψει. Τα χείλια της πέρασαν με πεταχτά φιλιά στην άλλη πλευρά του λαιμού της

που στριφογύριζε. Στη διαδρομή διασταυρώθηκε μ’ ένα βλέμμα προσμονής και παράκλησης.

Έλιωσε στιγμιαία. Ρούφηξε αρπαχτικά τις φλέβες, τις άφησε, η γλώσσα της έγλειψε το δέρμα,

τα δόντια χάραξαν. Δάγκωσε βαθειά και εισχώρησε στο μουνί της μ’ ένα δάχτυλο, στην επό-

μενη κίνηση με δύο, μετά τρία, τέσσερα δάχτυλα που μετέτρεψαν τους αναστεναγμούς της σε

λαρυγγικά βογκητά. Ωθούσε αργά και βαθειά παίρνοντας το ρυθμό του κι ένιωθε τη σάρκα του

να της περιτυλίγει τα δάχτυλα, ν’ ανοιγοκλείνει στην επαφή μαζί τους, τη μαλακιά ζύμη των τοι-

χωμάτων του να υποχωρεί σε κάθε νέα βύθιση του χεριού της και μετά να σφίγγεται γύρω

του. Ένιωθε τη λεία στρογγυλάδα της μήτρας της στις άκρες των δαχτύλων, τη χάιδευε νιώ-

θοντας να της ανοίγει και να την παίρνει βαθύτερα. Ήθελε να πάει πιο βαθειά ακόμα, ήθελε

να τριφτεί πάνω της όμως κάτι την εμπόδιζε κι ήταν η φόρμα, που στο χάσιμό τους είχαν ξε-

χάσει, που μαζεμένη κοντά στα γόνατά της τα κράταγε παγιδευμένα. Με το ελεύθερο χέρι την

έσπρωξε πιο κάτω και χαϊδεύοντας, από τον μηρό προς την ισχνή της γάμπα και πιο χαμηλά,

ελευθέρωσε τον ένα της αστράγαλο. Τα γόνατα άνοιξαν, το χέρι μες στο μουνί της γλίστρησε

βαθύτερα κι ο αντίχειράς του βρήκε την κλειτορίδα της ενώ το άλλο επέστρεφε στη ρώγα. Με

δυο πεισματάρικα τινάγματα του άλλου ποδιού, μεταξύ περιστροφής λεκάνης και αναστε-

ναγμού, η Μυρτώ πέταξε το ρούχο εντελώς από πάνω της. Γέλασαν. Τη ρούφηξε ακόμα πιο

μέσα κι εκείνη άρχισε να κινεί το χέρι της λίγο πιο γρήγορα. Ένα γόνατό της τρίφτηκε στο γοφό

της. Ένιωσε τα χέρια της να φεύγουν από την πλάτη, να κατεβαίνουν αργά και να χαϊδεύουν

σφιχτά τους γλουτούς της μέσα από το εσώρουχο, να υποχωρούν στους μηρούς της τρα-

βώντας εσώρουχο και πυτζάμα μαζί. Ρίγησε και με μια βαθειά ανάσα της δάγκωσε τον ώμο.

Το πόδι της τυλίχτηκε γύρω από το μηρό της, δύο χάδια του ως τις φτέρνες της αποτελεί-

ωσαν και τα δικά της ρούχα. Μ’ ένα χάδι αντίθετης φοράς ήρθε και σφίχτηκε λυγισμένο πάνω

στο γλουτό της. Ένιωσε να πέφτει καθώς η κλειτορίδα της συνάντησε τη λεκάνη της και χα-

μήλωσε από την ανάγκη να νιώσει το άγγιγμα καλύτερα. Η αντίσταση που βρήκε σ’ ένα κόκ-

καλο που ξεπετούσε, ένα κόκκαλο της λεκάνης της που παλλόταν από κάτω της, την έκανε

να μουγκρίσει. Το μουνί της άνοιξε πάνω στο μηρό που ανασηκωνόταν ελαφρά πίσω της, το

’νιωσε υγρό να συσπάται. Δάγκωσε πιο βαθειά και τα δάχτυλά της μπήκαν βαθύτερα. Γύρισε
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να την κοιτάξει. Τα μάτια της ήταν ήδη εκεί. «Μωρό μου, είσαι η απόλυτη κάβλα» της είπε

σβησμένα. «Αγάπη μου, με γαμάς τέλεια» της απάντησε ξέπνοα ενώ ένα χέρι της άρχισε ν’

αρμενίζει την πλάτη της. Το χέρι μες στο μουνί της επιτάχυνε και πήρε ρυθμό, οι κινήσεις του

έγιναν δυναμικές και θεληματικές. Καυτό ρεύμα διαπερνούσε τον κορμό της, την κλειτορίδα

της, έφευγε στα γόνατα και μετέτρεπε τις σουβλιές σε γλυκούς πόνους. Ήξερε πως κι εκείνη

πονούσε. Ένιωθε το σφυγμό της κλειτορίδας της και ξανά τη μήτρα της να συσπάται, να της

ανοίγει πάλι, βούλιαζε μέσα της και την χτυπούσε με πρόθεση. Τα βογκητά της Μυρτώς είχαν

γίνει μια άναρθρη νότα, δύο  σάρκινων πλήκτρων της, που διέτρεχε όλες τις κλίμακες ξανά και

ξανά. Το κορμί της γλιστρούσε και σφάδαζε ηδονικά και το δικό της ακολουθούσε. Τα μπρά-

τσα της τυλίχτηκαν ψηλά γύρω από τις ωμοπλάτες της, τα δάχτυλα γραπώθηκαν απ’ τα μαλ-

λιά της. Το σώμα της όλο τεντώθηκε και σφίχτηκε πάνω της, αφέθηκε ρευστό να κυλήσει

στον οργασμό. Άρχισε να χύνει αργά και άγρια καθώς η νότα της φωνής της ηχούσε στο

μυαλό της μπλεγμένη με τη δική της καθώς κι εκείνη, με μια έκρηξη της κλειτορίδας της, έχυνε

μαζί της. Της άρπαξε τα χείλια με το στόμα, την έσφιξε και μ’ ένα μακρύ υπόκωφο φιλί τέλει-

ωσαν μαζί. «Ψυχή μου» της ψιθύρισε λαχανιασμένα, με το χέρι ακόμα μέσα στο μουνί της. 

Στην ίδια περίπου θέση με πριν, απλωμένες στον καναπέ, η μία ανάσκελα η άλλη πλαγιαστά,

τσιμπολογούσαν αποξηραμένα φρούτα και καρπούς από μία ξύλινη πιατέλα με χωρίσματα σε

σχήμα φύλλου. Δίπλα της ένα πιάτο με φρυγανισμένες φέτες ολικής και χύμα φέτες πορτο-

καλιού, ένα ανοιχτό βάζο μέλι, το μπολ με τα ρόδια που καθάριζαν χθες βράδυ, ένα ολό-

κληρο πορτοκάλι, κουταλάκι, μαχαίρι και παραδίπλα ένα άσπρο κοχύλι με καρπούς

υποφαούς. Όλα μέσα σ’ έναν δίσκο που είχε πάρει τη θέση του φορητού πάνω στο τραπεζάκι
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και το περιεχόμενο του οποίου είχε επιμεληθεί με τελετουργική προσοχή η ίδια. «Σε θέλω κι

άλλο» της είχε πει κι έτσι οργανώθηκαν. Παπλωματάκι και μαξιλάρες για άνεση, δυο-τρία

καλά κούτσουρα στο τζάκι για ζέστη και πρωινό. Τόση δε ώρα της είχε πάρει να τα ετοιμάσει

όλα που, καθώς πλησίαζε προσεχτικά με το δίσκο στα χέρια, η Μυρτώ έχοντας τακτοποιήσει

τα πάντα και μισοσκεπασμένη αλλά με την πουκαμίσα ανοιχτή, της είχε πετάξει παιχνιδιάρικα

«ααα, τι ωραία, και πάνω που έλεγα να πιάσω τα sudoku». Στο «μην τολμήσεις, με τέτοια πε-

ριποίηση» που της είχε απαντήσει αφήνοντας το δίσκο στο τραπέζι και σηκώνοντας το πά-

πλωμα για να μπει κι αυτή μαζί της αποκάτω του, εκείνη είχε γελάσει λέγοντας «πράγματι,

μωρό μου είναι τόσο όμορφα» και είχε πάρει δυο καρπούς από το κοχύλι κάνοντας να της

τους βάλει στο στόμα. Της είχε πιάσει τα δάχτυλα, κατευθύνοντάς τα πίσω προς τα εκείνην

ώστε ν’ ακουμπήσουν στα χείλια της, τους είχε σπρώξει χαϊδεύοντας δάχτυλα και χείλια και οι

καρποί είχαν χαθεί στο στόμα της. Είχε βουλιάξει πίσω στα μαξιλάρια με βλέμμα παραδομένο

την ώρα που το χάδι έφτανε στη ρώγα της. «Εγώ σε παίρνω πάλι» της είχε πει.

Τώρα ανασηκωμένη καθάριζε το πορτοκάλι. Της άρεσε να καθαρίζει πορτοκάλια κι εκείνης της

άρεσε να τη βλέπει να το κάνει. Χάραξε πρώτα τη φλούδα προσεκτικά με το μαχαίρι σε κάθε-

τες γραμμές ίσης μεταξύ τους απόστασης και μετά άρχισε με τον αντίχειρα να ξεκολλάει τα

κομμάτια της από τη σάρκα του. Με το γυμνό φρούτο ανάμεσα στα κοκαλιασμένα χέρια της

ζούληξε με τους δύο αντίχειρες την οπή του και το χώρισε στα δύο. Ο χυμός του έτρεξε στα

δάχτυλά της. Έσκυψε και τον ρούφηξε από το δέρμα τους κι ύστερα έγειρε κι άλλο να ρου-

φήξει τις σταγόνες που είχαν πιτσιλιστεί στο γεμάτο πανάδες στέρνο της, γλείφοντας και φι-

λώντας. Ένιωσε το στόμα της στο κούτελο να της φιλάει τις αραιωμένες ρίζες των μαλλιών

κι άκουσε τους ήχους που κάνουν οι φέτες καθώς αποχωρίζονταν πάνω από το κεφάλι της.

η νταλίκα
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Σήκωσε το κεφάλι και έπιασε μία που της έτεινε η Μυρτώ με τα δόντια, της την τράβηξε από

το χέρι και, καθώς έσκυβε, εκείνη τέντωσε το λαιμό και πήρε την άλλη μισή στο στόμα. Δάγ-

κωσαν μαζί, ζούληξαν τις κυψελίδες άδειες, τις μάσησαν, τις έλιωσαν με φιλιά, δαγκώματα και

ρουφηξιές. Στην τρίτη, που είχε την ίδια τύχη με τις προηγούμενες, ένιωσε το χέρι της Μυρ-

τώς ανάμεσα στα πόδια της κι ένα χάδι χαμηλά στους γλουτούς να προχωράει χωρίζοντας

αργά τα χείλη της και να φτάνει στην κλειτορίδα. Κι εκεί θυμήθηκε το όνειρο αλλά και την

κλήση της ανιψιάς. Κατάπιε ό,τι είχε μείνει από τον πολτό του πορτοκαλιού στο στόμα της και

ρώτησε με τόνο που δε σήκωνε αντίρρηση «Να σου πω,… πριν προχωρήσουμε. Τι ήθελε η

Διδώ; Στον ύπνο της μας έβλεπε;». Κατάπιε κι εκείνη αλλά το χέρι της παρέμεινε να περιπλα-

νιέται ανάμεσα στα πόδια της. «Ήθελε να μάθει πώς είμαστε. Είπε ότι θέλει να μας δει και δεν

μπορεί να περιμένει να πάμε εμείς. Θα έρθει εκείνη, λέει, γιατί δεν είμαστε πια λεσβίες αλλά

βιονικές… πρεσβείες!» Γέλασαν. «Πόση ώρα μιλάγατε;» «Όχι πολύ, μια που ανέβηκα να σε ξυ-

πνήσω, μια που άκουσα την κλήση και κατέβηκα, και μια που κατέβηκες κι εσύ». Ήθελε να

συγκεντρωθεί στις αισθήσεις που διεγείρονταν ανάμεσα στα πόδια της αλλά της είχαν μπει οι

ψύλλοι. «Η Διδώ δεν είναι που πιτσιρίκι είχε κάνει την πρόβλεψη με την Ταρώ ότι θα πεθάνεις

στα εκατόν δύο;» «Ναι, και τα κλείνω σε ένα μήνα». Κοιτάχτηκαν. «Εσύ, τι όνειρο είδες;» «Σα

να ήταν όλη μας η ζωή… και πέθανες στο τέλος. Την ώρα που μίλαγες στη Διδώ εγώ έβλεπα

ότι πέθαινες». «Αγάπη μου, μια μέρα θα πεθάνουμε και μια από τις δυο μας θα πεθάνει

πρώτη». Το χέρι της είχε φύγει από το μουνί της κι είχε ανέβει στην κοιλιά της. «Δεν θέλω να

πεθάνεις. Δεν θα μπορέσω να ζήσω χωρίς εσένα, δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα». Η φωνή

της έτρεμε. «Ούτε εγώ το θέλω… χωρίς εσένα». Μικρή σιωπή. «Γι’ αυτό, νομίζω, ετοιμάζεσαι

να την κάνεις πρώτη!» Γέλασε αλλά την κοιτούσε λυπημένα. «Ένα όνειρο ήταν και η Ταρώ

είναι ένα ανόητο παιχνίδι,» της είπε αβέβαια, «γιατί το κάνεις θέμα;» «Γιατί κι εσύ και η ανιψιά

σου το ’χετε με την έκτη αίσθηση και το μέλλον!» «Ε, εντάξει, θα σε ειδοποιήσω όταν έρθει

εκείνη η ώρα». Κι αν αυτές οι πρωινές συμπτώσεις, σκέφτηκε, ήταν η ειδοποίηση; «Μυρτώ

θέλω χρόνο, τουλάχιστον περίμενε να χτυπήσω κι εγώ την κατοστάρα. Δεν είναι πολύ, ε;»

«Ουούφφ! Κι άλλο χρόνο;» της έκανε κουρασμένα αλλά η λύπη είχε εξαφανιστεί από τα μάτια

της και της χάιδευε ακόμα την κοιλιά κοιτώντας τη βαθειά στα μάτια. Γύρισε στο πλάι γέρνον-

τας το κεφάλι στον ώμο της με τη σιγουριά ότι είχε κερδίσει το γύρο. Άρχισε να την χαϊδεύει

κι εκείνη στην κοιλιά, φιλώντας την πίσω από το αυτί, δαγκώνοντας ελαφρά το πτερύγιο και
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τραβώντας με τα χείλια το σουφρωμένο λοβό του. Πέρασαν λίγα λεπτά έτσι. Οι ανάσες τους

είχαν αλλάξει ρυθμό. «Με κάτι δεν ασχολιόσουν πριν, μμμ; Δε θες να το ξαναπιάσεις;» τη ρώ-

τησε τρυφερά χώνοντας τη γλώσσα στο αυτί της. Η Μυρτώ δονήθηκε, έστρεψε το κεφάλι της

και τη φίλησε αναστενάζοντας στο στόμα και μετά πάλι. Συνέχισε να τη φιλάει ενώ τα δάχτυλά

της πηγαινοέρχονταν νωχελικά στη μέσα πλευρά του μηρού της. Η γλώσσα της χώθηκε στο

στόμα της και το φιλί της έγινε ορμητικό. Έκανε μια παύση. «Στέλλα, το φαντάζεσαι να τα τι-

νάξουμε παρέα πάνω στο γαμήσι;» Άνοιξε τα μάτια και την κοίταξε μεθυσμένα. «Για σήμερα δε

το βλέπω όμως γενικά δε θα ’ταν κι άσχημη λύση. Συνέχισε εσύ και βλέπουμε». Το μουνί της

άνοιξε εκούσια, υγρό στα δάχτυλα που το πολιορκούσαν τώρα προκλητικά.

Κρίνη Ιωαννίδου

Άνοιξη 2068
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Μόδα

Άνοιξη
Καλοκαίρι    

2011
Οι γυναίκες (άλλες λίγο, άλλες

πολύ, άλλες καθόλου – υπάρχουν

και οι εξαιρέσεις), αγαπούν τα πα-

πούτσια. Μιας κι έχουν γραφτεί

πολλές απόψεις (σοβαρές – ασό-

βαρες) για το γιατί, θα γράψω και τη

δική μου (όσο μπορεί να είναι δική

μου, μια και δεν υπάρχει παρθενο-

γένεση).

Τα παπούτσια, λοιπόν, είναι το

μόνο είδος εργαλείου που έχουμε

για την εικόνα μας που δεν αλλάζει

νούμερο (όσο και ό,τι νούμερο και

αν είναι η καθεμιά). Δεν αλλάζει με

την πάροδο των χρόνων, των

κιλών και των καταστάσεων. Είναι

κάτι γνώριμο στο σώμα μας, το εκ-

θέτουμε εύκολα χωρίς να εκτιθέ-

μεθα και δεν αλλάζει ποτέ (ή

σχεδόν ποτέ μια και όπως γράψαμε

υπάρχουν και οι εξαιρέσεις).

Η πρώτη μου αγάπη και παντοτινή

(όπως η σοκολάτα γνωστής φίρ-

μας) μου πρότεινε να γράψω για το

πώς η κρίση επηρέασε τη μόδα.

Αυτό το θέμα όμως, 

αποφάσισα να το αφήσω 

για άλλο νούμερο 

παπούτσι.
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Τα παπούτσια, λοιπόν, αντέχουν

και στην κρίση, είναι ένα είδος

στην γκαρνταρόμπα μας που μένει

για χρόνια και, κατάλληλα συν-

δυασμένα, μπορεί να είναι πάντα

στυλάτα. 

Οι φετινές τάσεις της μόδας για τα

παπούτσια είναι λίγο επιστημονικής

φαντασίας για τους τύπους των λε-

σβιών, τις οποίες η μικρή μου κοι-

νωνική ζωή, όχι λόγω ηλικίας

φυσικά, μου έχει επιτρέψει να συ-

ναντήσω στην Ελλάδα, όπου και

διαμένω. 

Φέτος, και για κάποια χρόνια

ακόμα (τον αριθμό σκεφτείτε τον

εσείς, ανάλογα με το πόσο αισιό-

δοξη ή απαισιόδοξη είστε) μία ευ-

φυής τάση-στάση για τα παπούτσια

είναι η φαντασία μας.

Είτε τα φαντασιωνόμαστε: μηδε-

νικό κόστος, είτε τα συνδυάζουμε

δημιουργικά: μηδενικό κόστος.
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αγαπημένη dr dalika,

Είχα προσπαθήσει να σου ξαναγράψω, αλλά ντρεπόμουν. Αυτή την φορά όμως βρέθηκα σε πραγ-

ματική απόγνωση. Είχα σχέση με τη ν. Περνούσαμε υπέροχα. Στην πρώτη μας επέτειο ετοίμασα κάτι

πολύ ρομαντικό για να της εκφράσω τον έρωτά μου. Την πήρα με το αμάξι και πήγαμε στον Λυκα-

βηττό. Ήπιαμε κρασί, κοιτάξαμε τον ουρανό και την πόλη που απλωνόταν από κάτω. Μετά έβαλα

ένα σιντί να παίξει με ένα τραγούδι που το αφιέρωνα. Ήταν το "είσαι ο άνθρωπός μου", με την Αν-

δριάνα Μπάμπαλη, από "Το νησί". Το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι dr dalika; Είναι καταπληκτικό

και πάρα πολύ συγκινητικό. Ξεκινάει έτσι: 

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

το μεράκι το κρυφό

αν σε χάσω θα πεθάνω

απ’ τον κόσμο θα χαθώ.

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

της καρδιάς μου η χαρά

αν μ’ αφήσεις πίστεψέ με

θα με πνίξει η συμφορά.

και συνεχίζει εξίσου ωραία.

Η καλή μου άκουσε το τραγούδι ενώ με κοίταζε, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και μου είπε αντίο.

Τι αντίο; της λέω. Πού πας; Δε μου απάντησε τίποτα, δεν γύρισε καν να με κοιτάξει. Τι έκανα λάθος;

Εγώ που τόσο την αγαπώ. Τι την ενόχλησε δεν έχω καταλάβει. Όλο το σκέφτομαι και απάντηση δε

δίνω. Χωρίς εκείνην δεν είμαι τίποτα. Τι να κάνω dr dalika; Βοήθησέ με.

Έρημο νησί 

Αγαπητή μου,

δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν που να εξηγούν την αντίδραση της καλής

σας: α) ίσως να είναι χανσενική και συγκινήθηκε από το τραγούδι, β) (και

πιθανότερο, κατά την άποψή μου) ότι σκιάχτηκε με τα λόγια που της απευ-

θύνατε διά στόματος Μπάμπαλη. Για σκεφτείτε, δεν είναι εγκλωβιστικό, αγ-

χωτικό, εκβιαστικό σε τελική, να λέτε σε κάποια ότι δε θα μπορέσετε να

ζήσετε χωρίς αυτή, και όλα αυτά τα ζοφερά που περιγράφετε; Αν, λέω αν,

υπήρχε έστω και η απειροελάχιστη πιθανότητα να θέλει κάποια στιγμή να

χωρίσετε, πώς θα τολμούσε να το κάνει; Μήπως είναι λίγο εγωκεντρική η

στάση σας; Μήπως τη φορτώνετε με ενοχές εκ των προτέρων, για να προ-

σέχει τις πράξεις της; Νομίζω ότι η αντίδρασή της είναι απόλυτα υγιής. Όσο

για σας, καλύτερα να αλλάξετε ρεπερτόριο.

Υ.Γ. Μήπως θα μπορούσα να είχα το τηλέφωνο της ν.;

Κώδικας Da Lika
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Αγαπητή dr. Da_lika

Είμαι μια φανατική αναγνώστριά σου, βαθύτατα πληγωμένη, μπερδεμένη και κα-τασυκοφαντημένη. Πήρα το θάρρος να σου γράψω γιατί ίσως μόνο εσύ μπορέ-σεις να με βοηθήσεις δίνοντάς μου μια εξήγηση για το τι συνέβη και από τηνευτυχία καταβαραθρώθηκα μέσα σε λίγα λεπτά, κυριολεκτικά. Να πάρω όμωςτα πράγματα από την αρχή. Γνώρισα πριν λίγο καιρό μια γυναίκα από το gaydar.Βρεθήκαμε και αμέσως υπήρξε χημεία. Σωματικά αλλά και επικοινωνιακά. Όλαήταν τέλεια! Τη γούσταρα πολύ. Ήθελα να προλαβαίνω και να ικανοποιώ όλεςτις επιθυμίες της. Ξανακοίταξα λοιπόν τις σεξουαλικές δραστηριότητες πουέγραφε στο gaydar: kissing, bath/sauna, vanilla, electro. Ωραία! Τα πρώτα ταείχαμε κάνει όλα. Αυτό το electro απέμενε μόνο. Δεν ήμουν fan, ούτε κατά διά-νοια, αλλά... ο έρωτας θέλει θυσίες. Πήρα κάποιες πληροφορίες για το sport,μην έχουμε και καμιά απώλεια, προετοιμάστηκα και την περίμενα σπίτι μου. Αγχω-μένη ελαφρώς. Ήρθε, αγκαλιές, φιλιά, και της είπα ότι της είχα μία έκπληξη. Της έκλεισα τα μάτια, της έδεσατα χέρια και άρχισα να την καλωδιώνω. "Μα τι κάνεις;" απορούσε με αγωνία. "Η άτιμη, έχει μπει στο πετσίτου ρόλου" σκεφτόμουν εγώ. Της πέρασα την πρώτη μικρή δόση ρεύματος, δοκιμαστικά. Άρχισε να τσιρίζεικαι να με βρίζει, έντρομη. "Εξαιρετική ηθοποιός, η πουτανίτσα" ξανασκέφτηκα εγώ και της πέρασα μια πιο με-γάλη δόση. Οι αρνητικές της αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες, κλωτσιές, ουρλιαχτά κλπ. που άρχισα να αμ-φιβάλλω. Να μην τα πολυλογώ, της έλυσα τα χέρια και προσπάθησα να καταλάβω τι είχα κάνει λάθος."Τρελή" με ανέβαζε, "φόνισσα" με κατέβαζε. "Θα σε βγάλω στην Τατιάνα," με απειλούσε. Προσπάθησα νατην ηρεμήσω λέγοντας πως εγώ να την ευχαριστήσω ήθελα μιας και της άρεσε το electro. Με κοίταξε απο-σβολωμένη. "Ποιό electro;" "Που έγραφες στο gaydar;" Τι σχέση έχει, βρε βούρλο, η ηλεκτρονική μουσικήμε τα βασανιστήρια που μου έκανες;" Η σειρά μου να την κοιτάζω αποσβολωμένη. "Ποια ακριβώς είναιβούρλο;" σκέφτηκα σιωπηλά. Τώρα, εκτός από το ότι δε μου μιλάει, δε θέλει να με ξαναδεί, με κατηγορείσε όλες τις φίλες της (μικρό το κακό), σε όλες τις φίλες μου (μεγάλο το κακό), σε όλο το διαδίκτυο (τερά-στιο κακό) ως επικίνδυνη και ανισόρροπη. Το τελευταίο ίσως και να είμαι, γιατί εξακολουθώ να τη θέλω,θέλω όμως πολύ περισσότερο να αποκαταστήσω τη χαμένη τιμή μου.

Κατερίνα Μπουμ
Αγαπητή Κατερίνα,
διαβάζοντας το γράμμα σας αισθάνθηκα την έντονη παρόρμηση να σας διασύρω με τη σειρά

μου στα παγκόσμια ιατρικά πρακτικά! Η δε φίλη σας έχει απόλυτο δίκιο, είστε όντως "βούρλο",

για απολύτως διαφορετικούς λόγους όμως. Αναρωτιέμαι τι από τα δύο είστε: η βασίλισσα της

άγνοιας ή η βασίλισσα της βλακείας; Και τα δύο εξίσου ανεπιθύμητα και επικίνδυνα στο σεξ.

1. διαδικτυακές γνωριμίες 101: μην πιστεύετε ποτέ αυτά που βλέπετε και διαβάζετε (πάλι καλά

δηλαδή που δεν τρέξατε να γραφτείτε στη Σιβιτανίδειο!) Είναι κοινό μυστικό ότι το 90 τοις 100

των ελληνίδων στο gaydar μέχρι πρόσφατα ανέφερε το electro στις σεξουαλικές του προτιμή-

σεις και "προφανώς" εννοούσε τη μουσική και όχι την ηλεκτροφιλία! (κι έκαναν και ιδιαίτερα!)

2. ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ; Ακόμα δεν έχετε μάθει ότι οι εκπλήξεις στις ερωτικές σχέσεις είναι μόνο δυσά-

ρεστες; Ακόμα και μένα με τρομάξατε που μου αρέσει να αλλάζω μόνη μου τις λάμπες με τον δια-

κόπτη αναμμένο και τα χέρια βρεγμένα.

3.Τι ακριβώς δεν καταλάβατε με το kissing, vanilla κ.τ.λ. και περιμένατε μία extreme δράση;

4. Να ξέρετε, για μελλοντική χρήση, ότι σε τέτοιες πρακτικές είναι απαραίτητη η συναίνεση, η συ-

νεννόηση, λέξεις κλειδί για την ασφάλεια και την ικανοποίηση. Δεν ορμάμε έτσι και βουρ. 

5. Θέλετε ακόμα τη χαμένη στη μετάφραση; Μάλλον για μαζοχίστρια μου ακούγεστε και προ-

τείνω την επόμενη φορά εσείς να καλωδιωθείτε και να το φουλάρετε.

Δε θέλω να σας αποθαρρύνω απλά να σας επιστήσω την προσοχή γιατί όντως τα μεταξωτά πάνε

μόνο στους επιδέξιους. Ίσως τελικά να πρέπει όντως να γραφτείτε στη Σιβιτανίδειο.

Υ.Γ. Πάντως για κάθε ενδεχόμενο την επόμενη φορά ρωτήστε την αν έχει βηματοδότη.

η νταλίκα

E-mail επικοινωνίας: Dr.da_lika@hotmail.com
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Ποίηση

 Μια γνώμη 
πάνω στο θέμα 
της πορνογραφίας
Δεν υπάρχει τίποτα πιο έκφυλο από τη σκέψη.

Τέτοιου είδους ακολασία τρέχει ασύδοτη σαν ζιζάνιο

σε χωράφι στρωμένο μαργαρίτες.

Τίποτα δεν είναι ιερό γι' αυτούς που σκέφτονται.

Το να λένε τα πράγματα ευθαρσώς με τ΄ όνομά τους,

τολμηρές αναλύσεις, προκλητικές συνθέσεις,

φρενιτώδη, παράφορα κυνηγητά πίσω από γυμνά γεγονότα,

βρώμικοι δάκτυλοι επί ευαίσθητων θεμάτων,

συζητήσεις εν θερμώ - είναι βούτυρο στο ψωμί τους.

Στο άπλετο φως της μέρας ή πίσω από το πέπλο της νύχτας

σχηματίζουν κύκλους, τρίγωνα και ζεύγη.

Η ηλικία και το φύλο του συντρόφου τους είναι άνευ σημασίας.

Τα μάτια τους γυαλίζουν, τα μάγουλά τους αναψοκοκκινίζουν.

Φίλος τον φίλο οδηγεί σε παραστράτημα.

Έκφυλες κόρες διαφθείρουν τους πατεράδες τους.

Αδελφός γίνεται νταβατζής για τη μικρή του αδελφή.

Προτιμούν τους καρπούς 

του απαγορευμένου δέντρου της γνώσης

από τα ροδαλά κωλομέρια που μπορείς να βρεις σε ιλουστρασιόν περιοδικά,

όλες αυτές τις εν τέλει αφελείς προστυχιές.

Τα βιβλία που απολαμβάνουν δεν έχουν εικόνες.

Ό,τι διαφορετικό έχουν βρίσκεται σε συγκεκριμένες φράσεις

σημειωμένες με το νύχι ή με το μολύβι.

Είναι σοκαριστικό, οι στάσεις,

η αχαλίνωτη απλότητα με την οποία

ένα μυαλό σκαρφίζεται να γονιμοποιήσει ένα άλλο!

Τέτοιες στάσεις ούτε το ίδιο το Κάμα Σούτρα δε γνωρίζει.

Κατά τη διάρκεια αυτών τους των συναντήσεων, το μόνο πράγμα που αχνίζει είναι

το τσάι.

Οι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες τους και κουνούν τα χείλη τους.

Ο καθένας πλέκει μόνο τα δικά του πόδια.

Έτσι τα λένε με το ένα πόδι ν' ακουμπά στο πάτωμα,

καθώς το άλλο αιωρείται ελεύθερα στον αέρα.

Μόνο αραιά και πού όντως κάποιος σηκώνεται,

πηγαίνει στο παράθυρο

και μέσα από μια χαραμάδα στις κουρτίνες

ρίχνει μια κρυφή ματιά έξω στο δρόμο.

Wislawa Szymborska

Από τη συλλογή "Άνθρωποι πάνω στη γέφυρα" του 1986.

Μετάφραση: Ευαγγελία Καριοφυλλίδου
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Βιογραφικό σημείωμα:

Η Wislawa Szymborska (Βισλάβα Σιμπόρσκα)

γεννήθηκε το 1923 στην Πολωνία. Σπούδασε

λογοτεχνία και κοινωνιολογία. Σε ηλικία 22 ετών

δημοσίευσε το πρώτο της ποίημα, με τίτλο “Ψά-

χνοντας για τη λέξη”. Από το 1952 έως σήμερα,

έχει δημοσιεύσει εννέα ποιητικές συλλογές και

το 1996 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογο-

τεχνίας. Επί 30 χρόνια συνεργαζόταν με το πε-

ριοδικό “Λογοτεχνική Ζωή” όπου μετέφραζε

ποίηση και έδινε συμβουλές σε επίδοξους ποι-

ητές. Μερικές από τις απαντήσεις της: Στην

Γκραζίνα από το Σταρακόβιτσε: “Ας αφαιρέ-

σουμε τα φτερά κι ας προσπαθήσουμε να γρά-

ψουμε πατώντας στη γη. Τι λες;” Στον Πήγασο

από το Νιπολόμισε: “Με ρωτάς σε ρίμα, αν η

ζωή βγάζει νόιμα [sic]. Η απάντηση στο λεξικό

μου είναι αρνητική”. Στην Ούλα από το Σοπότ:

“Έναν ορισμό της ποίησης σε μια πρόταση; Τι να

πω; Εγγενής σκεπτικισμός μάς αποτρέπει απ' το

να βάλουμε τα χεράκια μας και να βγάλουμε τα

ματάκια μας. Αλλά θυμόμαστε αυτόν τον απο-

λαυστικό αφορισμό: ’Η ποίηση είναι ένα ημερο-

λόγιο που κρατάει ένα θαλάσσιο πλάσμα που ζει

στη στεριά και εύχεται να μπορούσε να πετάξει.’

Λες να τα καταφέρει μια απ' αυτές τις μέρες;”

Στον Μάρεκ από τη Βαρσοβία: “Έχουμε μια

αρχή, ότι όλα τα ποιήματα για την άνοιξη απορ-

ρίπτονται αυτομάτως. Αυτό το θέμα δεν υφίστα-

ται πλέον στην ποίηση. Συνεχίζει να

αναπτύσσεται στη ζωή την ίδια φυσικά. Αλλά

αυτά είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.”

Στην Πούζκα από το Ράντομ: “Ακόμα και η βα-

ρεμάρα πρέπει να περιγράφεται με φινέτσα.

Πόσα και πόσα πράγματα δεν γίνονται σε μια

μέρα που τίποτα δεν συμβαίνει.” Εκτός από σύν-

τομες εξορμήσεις στα βουνά Tatra, η Szymbor-

ska περνά τον περισσότερο χρόνο της στην

Κρακοβία της Πολωνίας.

Ειλικρίνεια
Να 'μαστε λοιπόν, γυμνές ερωμένες,

όμορφες στα μάτια μας —κι αυτό φτάνει—

τα φύλλα των βλεφάρων μας τα μόνα μας σκεπάσματα,

ξαπλώνουμε καταμεσής της μαύρης νύχτας.

Όμως ξέρουν για μας, ξέρουν,

οι τέσσερις γωνιές, και η σόμπα δίπλα μας.

Επιδέξιες σκιές κι αυτές επίσης ξέρουν,

το τραπέζι ξέρει, μα μένει σιωπηλό.

Τα φλιτζάνια μας ξέρουν μέχρι πάνω

γιατί κρυώνει το τσάι.

Κι ο γέρο-Σουίφτ μπορεί με σιγουριά να πει

ότι το βιβλίο του έχει μπει στην άκρη.

Ακόμη και τα πουλιά έχουν γνώση:

τα είδα να γράφουν στον ουρανό

θρασύτατα και φανερά

το ίδιο αυτό όνομα με το οποίο σε φωνάζω.

Τα δέντρα; Μπορείς να μου εξηγήσεις

το ακαταπόνητο ψιθύρισμά τους;

Και ο αγέρας μπορεί να ξέρει, μου λες,

το πώς, είναι μυστήριο.

Μια νυχτοπεταλούδα μάς ξάφνιασε μέσ' από τις γρίλιες,

τα φτερά της χνούδια πούπουλα.

Η σιωπηλή της πορεία —κοίτα πώς φτερουγίζει

σ' ένα επίμονο πηγαινέλα.

Ίσως βλέπει εκεί που τα μάτια μας αποτυγχάνουν

με ενός εντόμου την έμφυτη οξυδέρκεια.

Ποτέ δεν διαισθάνθηκα, ούτε εσύ μπορούσες να πεις,

πως οι καρδιές μας φωτοβολούσαν στο σκοτάδι.

Wislawa Szymborska

Από τη συλλογή "Άνθρωποι πάνω στη γέφυρα" του 1986.

Μετάφραση: Ευαγγελία Καριοφυλλίδου
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Λεσβίες όλων των χωρών ενωθείτε!

Η Νταλίκα είνα όργανο ολόκληρης της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας.
Το όργανο αυτό αποτελείται από τρισεκατομμύρια νευρώνες,
(αριθμό συνάψεων) και ανεξάντλητες ιδέες απείρου κάλλους. Επί-
σης διακρίνεται από απειράριθμες απολήξεις αισθητηρίων νεύρων,
όπως και η κλειτορίδα.

Βγαίνει πάντα πιστή στο χρονοδιάγραμμα που της επιβάλλει η εσω-
τερικευμένη εντροπία της ομάδας. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέ-
ρει ανά εξάμηνο περίπου. Ο αριθμός των αντιτύπων είναι ανάλογος
με το έλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, τις συνιστώσες που
διέπουν τα σπρεντ των χρηματογορών και το ποσοστό μείωσης των
συντάξεων. Υπολογίζουμε ότι τούτη δω μπορεί να βγει σε 700 αντί-
τυπα. Άρα αποτελεί πολύτιμη συλλεκτική έκδοση, πέραν του έργου
που επιτελεί ως το μοναδικό λεσβιακό έντυπο της χώρας τούτης.

Επικοινωνία
dalika-loa@hotmail.com
lesbiangroup@hotmail.com

www.loa.gr

Tα κείμενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις των συγγραφισσών.

Τα κείμενα είναι ελεύθερα για αναδημοσίευση αρκεί να αναφέρεται 
η Νταλίκα ως πηγή.

exofyllo_5:Layout 1  3/17/12  10:28 PM  Page 2



exofyllo_5:Layout 1  5/30/11  11:11 AM  Page 1


