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Τα κείμενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις των συγγραφισσών.
Τα κείμενα είναι ελεύθερα για αναδημοσίευση, αρκεί να αναφέρεται η Νταλίκα ως πηγή.
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editorial
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λεσβίες στο δρόμο

Χαιρετισμός της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας
στο Πράιντ (γιορτή ομοφυλόφιλης περηφάνιας)
Η γυναίκες της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας σας χαιρετούν, όλες και
όλους, λεσβίες και γκέι, αμφισεξουαλικούς και τρανσεξουαλικούς, ετεροφυλόφιλους, γυναίκες, άνδρες και διαφυλικούς.
Με ευκαιρία το Πράιντ 2009 της Αθήνας, χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ, μαζί με όλους εσάς, αυτή τη χρονική στιγμή ενός αγώνα, που
φέτος κλείνει παγκόσμια τα 40 χρόνια.
Δηλώνουμε παρούσες σ’ αυτόν τον αγώνα διαχρονικά, στο παρελθόν,
στο τώρα και στο μέλλον.
Δηλώνουμε ότι χαιρόμαστε τη λεσβιακή μας σεξουαλικότητα.
Δηλώνουμε παρούσες στη διαδρομή ορατότητας όλων μας.
Δηλώνουμε παρούσες στον αγώνα για την εξάλειψη της περιθωριοποίησης, των διωγμών και της δαιμονοποίησης της σεξουαλικής διαφορετικότητας όλων μας.
Οι λεσβίες υπάρχουμε και έχουμε δικαίωμα στο σεβασμό και την ελευθερία.
Υπάρχουμε και έχουμε δικαίωμα στην ισοτιμία και την ισονομία.
Υπάρχουμε και είμαστε παντού.
Δεν είμαστε μόνο σήμερα εδώ. Δεν θα μας δείτε του χρόνου πάλι την ίδια
μέρα. Είμαστε κάθε μέρα μαζί σας, δίπλα σας, στην δουλειά, στην γειτονιά, στους χώρους διασκέδασης, παντού. Κάποιες φορές είμαστε οι κόρες
και οι αδελφές σας.
Εμείς, ας μην προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουμε και εσείς ας μην προσποιείστε ότι δε μας βλέπετε. Επιτέλους, ας συναντηθούν τα βλέμματά
μας. Ούτε για μας είναι πάντα εύκολο, μαζί όμως είναι εφικτό. Σας καλούμε, λεσβίες και μη, σε λίγο μαζί στους δρόμους της Αθήνας!

Αθήνα, Ιούνιος 2009
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λεσβίες στην Αθήνα

συ ναν τάω τ ι ς λε σ β ί ε ς , σ ε χ ρ ό ν ο επ α ν α ληπ τ ι κό

στο σινεμά, όταν πηγαίνω με τη
μητέρα μου. Κάθονται στην παραδίπλα σειρά, είναι δύο, μοιάζουν ζευγάρι, από αυτά με τίτλο
«μεγάλη διαφορά ηλικίας». Τις
χαζεύω, διακριτικά, μη με δούνε
αυτές και μην με δει και η μαμά,
να απομακρύνονται στο σκοτάδι
της ακαδημίας.
στο δρόμο, όταν κάνω αφισοκόλληση, ενώ κατεβαίνω τη στουρνάρη
κρατώντας τον κουβά με την κόλλα
στο χέρι. Είναι πάλι δύο, μοιάζουν κι
αυτές ζευγάρι, χαμογελάω μέσα μου,
όχι τόσο διακριτικά, δεν είναι η μαμά
μπροστά, είμαστε στα εξάρχεια, αφισοκολλούμε τρεις κουίαρ φίλες. Τις
χαζεύω να περπατάνε δίπλα στο γεμάτο αφίσες τοίχο του πολυτεχνείου
και να αγκαλιάζονται καθώς πλησιάζουν στην πατησίων.
στο βουνό, όταν πάω βόλτα το
σκύλο. Τα πρωινά των κυριακών,
στον υμηττό ή στου φιλοπάππου, ή
σε όποιο άλλο πάρκο (ποιος λέει ότι
οι λεσβίες δεν έχουν τα πάρκα
τους;). Εκεί είναι, πάντα με το σκύλο
6

της. Θα πούμε ένα γεια χαρά, όπως
προστάζει η σκυλοκατάσταση, ίσως
και δυο λόγια παραπάνω, και θα
μείνω να αναρωτιέμαι αν «με είδε»
κι εκείνη.
στο μαγαζί που πουλάει καπέλα στην
αθηνάς. Εκείνο το μαγαζί με τα παλαιού τύπου μοντέλα καπέλων, σαν
εκείνα που φορούσε ανελλιπώς ο
παππούς μου. Πέφτω πάνω σε μία
τρομερή λεσβία, όταν πηγαίνω να
πάρω ένα καπέλο-δώρο για εκείνη,
που τελικά δε θα το φορέσει ποτέ (ως
τώρα). Εκεί λοιπόν, βρίσκω μια τρομερή λεσβία, που δοκιμάζει καπέλα
και διαλέγει ένα ωραίο καρό μοντέλο.
στο καφενείο, όταν πίνω καφέ με το
φίλο μου τον π. Κάθονται στο διπλανό τραπέζι και τσακώνονται, με
τον τρόπο που φανερώνει ότι είναι
γκόμενες. Σε αυτήν την περίπτωση
ξέρω ότι εκείνες δε «με βλέπουν»
ποτέ. Είναι πολύ απασχολημένες με
τον καυγά. Είναι περίεργο αλλά το
πάθος είναι πιο εύκολο να το χώσεις
στην ντουλάπα, από ό,τι την οργή.

Κρίμα.
στο πολυτεχνείο, στον άδειο διάδρομο, έξω από το αμφιθέατρο όπου
γίνεται συνέλευση για τους μετανάστες και την αλληλεγγύη. Θα αποχαιρετιούνται με τρυφερότητα κάτω
από τα μαύρα ρούχα και εγώ θα διασχίζω την ησυχία, με άλλο ένα από
αυτά τα χαμόγελα. στα σκαλιά έξω
από το σπίτι, είναι τρεις, κάθονται να
πιούνε μια μπύρα από το περίπτερο
και συζητούν. Εμείς επιστρέφουμε
σπίτι από κάποια βραδινή δουλειά ή
βόλτα, βγάζουμε για λίγο το σκύλο
να πάρει αέρα, στεκόμαστε κάπως
παραπέρα, αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε, χωρίς να τις κοιτάμε, χωρίς
να μας κοιτάνε, αλλά ξέρουμε ότι

όλες μαζί φτιάχνουμε τη
συνθήκη της δυνατότητας
της ορατότητας, με την εκκωφαντική παρουσία μας στο
μικρό στενό, τόσο κοντά και
τόσο μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο.
Άννα
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βιβλιοπαρουσίαση

«Μέσα σ’ ένα κορίτσι σαν κι εσένα»
της Άντζελα Δημητρακάκη, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2009
Με το «Μέσα σ’ ένα κορίτσι σαν κι εσένα» από-

περιφερειακό θέμα της την απόκρυψη, την απο-

κτησαν και τα ελληνικά γράμματα το λεσβιακό

σιώπηση, την υπεκφυγή, την κοινωνική ασφυξία,

μυθιστόρημά τους. Δεν ξεχνάμε το «Μόνο γυ-

την αγωνία της αποκάλυψης και την αγωνία

ναίκες» της Μάρας Σέη (Εκδόσεις Κέδρος,

μετά την αποκάλυψη, που είναι μερικά από τα

2000), που ήταν ουσιαστικά το «πρώτο» μέσα

στοιχεία καταπίεσης στη λεσβιακή εμπειρία. Η

στην τελευταία πεντηκονταετία ή και εβδομη-

λεσβία της Α.Δ. είναι μια γυναίκα που ψάχνει τη

κονταετία, αλλά πραγματικά μοιάζει να χωρίζει

ρίζα της, ψάχνει τον εσωτερικό της τόπο, αυτό

ένας αιώνας τα δυο αυτά ελληνικά μυθιστορή-

που είναι σχεδόν ανέφικτο ή που κατακτείται

ματα, και στο ύφος και στο περιεχόμενο. Εγκλω-

μόνο μετά από πολύ παιδεμό όταν κάποια ή κά-

βισμένη απ’ την αρχή ως το τέλος στα αδιέξοδα

ποιος, όπως η ηρωίδα του «Κοριτσιού», είναι

του ερωτικού πάθους, στην ακατέργαστη μετα-

δεύτερη γενιά μετανάστρια. Σίγουρα σ’ αυτή την

φορά του προσωπικού βιώματος σε μυθιστορη-

περίπτωση δεν είναι απλό να νιώσεις ότι ανήκεις

ματική αφήγηση, και στην απομόνωση της

κάπου, και η Κατίνα, η ηρωίδα, ψάχνει αυτή τη

«κλειστής», εσωστρεφούς σχέσης, η λεσβία της

ρίζα στο μόνο σημείο που έχει πιθανότητα να την

Μάρας Σέη έμεινε μια δεκαετία αλλά στην πραγ-

αγγίξει: στη ζωή και στο έργο, ακόμη και στο ίδιο

ματικότητα πολύ περισσότερο πίσω. Αντίθετα η

το κορμί της μητέρας της.

Άντζελα Δημητρακάκη φέρνει με «το κορίτσι»

Παράξενα ενδιαφέρον στο βιβλίο επίσης είναι

έναν καινούργιο αέρα. Από την αρχή - ακόμη και

το να ζεις την Αθήνα «από μέσα» (ναι, το βιβλίο

από τις προαγγελίες για την έκδοση του βιβλίου

μεταξύ άλλων μιλάει και για τη σημερινή Αθήνα)

σε εφημερίδες και άλλα έντυπα - ξέραμε ότι η

αλλά και μ’ ένα βλέμμα «απ’ έξω», με ένα πόδι

ηρωίδα είναι λεσβία. Αυτή η επίγνωση εξακο-

απ’ έξω, όπως το ζει η Κατίνα που φαίνεται να ζει

λουθεί και σε κάθε σελίδα του βιβλίου: ξέρουμε

φευγαλέα όλα τα σημαντικά έως συγκλονιστικά

ότι η γυναίκα που ζει αυτά που μας διηγείται

γεγονότα της ζωής της, προφανώς για να είναι

είναι λεσβία, και το σημαντικότερο, το ξέρει και

υποφερτός ή μη αισθητός ο πόνος που εμπεριέ-

το λέει η ίδια. Είναι μάλλον σαν να ήρθε ένα φυ-

χουν. Αυτό ωστόσο δεν αφαιρεί από τη δεδομένη

σερό να κάνει αέρα και να σκορπίσει κάτι από τα

αξία του βιβλίου που καταγράφεται ως μια μυ-

στρώματα σκόνης και άλλων βαρύτερων υλικών

θοπλαστική παρουσίαση μιας γυναίκας που

που σκέπαζαν παραδοσιακά τη ζωή μιας λεσβίας

εκτός των άλλων είναι και λεσβία στην Ελλάδα

στην Ελλάδα. Η νέα λεσβία της Άντζελας Δη-

του σήμερα.

μητρακάκη δεν έχει για κεντρικό ούτε καν για

Ιωάννα
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λεσβίες μαμάδες

όλα για τις μητέρες μου…
Το παιδί μεγάλωνε έξι χρόνια με δυο μαμάδες.
Στο νηπιαγωγείο έλεγε για τις δυο μαμάδες
του και τα παιδάκια, αν και δεν μπορούσαν να
καταλάβουν καλά πως γίνεται αυτό, το δέχονταν. Δε θα αναλύσω το τι συμβαίνει, αν μια
τόσο ευαίσθητη υπόθεση, όσο το μεγάλωμα
ενός παιδιού από δύο μαμάδες μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, αποτύχει. Χωρίσαμε,
έκανε δυόμισι χρόνια να ξαναδεί το παιδί, τράβηξε τη ζωή της.
Δε θα το αναλύσω, γιατί δεν έχω ακόμα ολοκληρωμένη άποψη. Η παραδοσιακή μου
οικογένεια πάντως πήρε τη σκυτάλη μέχρι το
όποιο ξεμπέρδεμα, ευτυχώς. Ποτέ δεν το
θέλησα να βρεθώ μόνη με ένα παιδί. Πήρα ένα
ρίσκο. Υπεραισιοδοξία ή υπερβολική αυτοπεποίθηση, ίσως. Να περνάς τα άβατα, με τα
όποια σου βιώματα, προβλήματα, τραύματα
δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Τώρα που άρχισαν
πάλι άλλη μαμά και παιδί να βλέπονται, νιώθω
πολύ καλύτερα και σκέφτομαι το πόσο η συμφιλίωση μεταξύ μας βοηθάει το παιδί στο να
ξεπεράσει την προηγούμενη απόρριψη, που
ήταν το να μη βλέπει τη μια μαμά του, και στο
να γεφυρώσει το κενό.
Μερικές λεσβίες τρομάζουν στη σκέψη της
ευθύνης ενός παιδιού, καθώς μια τέτοια ευθύνη
ανοίγει και το θέμα της αποδοχής της ομοφυλοφιλίας τους από έναν κοινωνικό περίγυρο,
που σίγουρα σε άλλη περίπτωση, θα προτιμούσαν να αποφύγουν. Ίσως και ο τρόπος με τον
οποίο αισθάνονται τον εαυτό τους εκτεθειμένο
σε μια τέτοια προοπτική, τρομάζει.
Στην εισήγησή της «Ορατά αόρατες, αόρατα
ορατές. Δύο όψεις της λεσβιακής παρουσίας
στην Ελλάδα», που παρουσίασε στην ημερίδα
με θέμα «Σεξουαλικότητες και Φύλα: Λεσβιακές, Γκέι, Αμφί, Τρανς και Queer κοινότητες
στην Ελλάδα», στο Πάντειο τον περασμένο
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Μάιο, η Βενετία Καντσά (κοινωνική
ανθρωπολόγος, σ.σ.) μελετάει τις με
αόρατο τρόπο υπαρκτές ιστορίες ομοφυλόφιλων γυναικών στην Ελλάδα, από τη
δεκαετία του '70 μέχρι και τη δεκαετία του
'90, αλλά και το λεσβιακό κίνημα στην ίδια
αυτή περίοδο. Μέσα στο σύνολο των ομοφυλόφιλων γυναικών που ζουν στις
παρυφές της ορατότητας–αορατότητας,
όπως την ορίζει η Βενετία Καντσά, συγκαταλέγεται η περίπτωση των λεσβιών
μητέρων. Συνηθισμένο και αποσιωπημένο,
λεσβίες να έχουν παιδιά από ετερόφυλες
σχέσεις ή προηγούμενο γάμο, παιδιά που
μεγαλώνουν εν μέρει με τη γιαγιά και που
συχνά δεν ξέρουν τίποτα για τη ζωή της
μαμάς τους.
Παράξενη αίσθηση το να αποκαλύπτεσαι
στο ίδιο σου το παιδί. Ακόμη και ο γιος μου,
που μεγαλώνει παράλληλα με τη ΛΟΑ
(είναι και οι δύο 9 ετών), που γι’ αυτόν η
παραλία της Ερεσού είναι η θερινή του
κατασκήνωση, που γαλουχείται με τα
κόμικς της Μπέχντελ και πηγαίνει (ή τον
πηγαίνουν) στα πράιντ, χρειάστηκε να

μάθει για τον σεξουαλικό προσανατολισμό
της μαμάς του, που είναι «γκέισα». Πριν
δυο χρόνια είχε ακούσει έναν ντόπιο στο
χωριό της Ερεσού να βρίζει τις λεσβίες και
μετά με ρώταγε να του πω, αν είμαι αυτό.
Δε θα μπορούσα να εκφράσω ξεκάθαρα
τους λόγους που με έκαναν να θέλω ένα
παιδί. Η ανάγκη, ίσως, να ολοκληρώσω τη
ζωή μου μεγαλώνοντας ένα μωρό ή να
αφήσω τις επιταγές τις φύσης να καρπίσουν
στο κορμί μου ή να συμπληρώσω τη χαρά
μου με την παρουσία ενός φιλικού κι αγαπημένου προσώπου, που διαμορφώνει και
διαμορφώνεται σε μια ζωτική σχέση. Έλεγα
όταν πολύ μικρή έπαιζα μόνη μου, «έλα,
φίλε!», μια αγαπημένη προσφώνηση. Το
παιδί είναι ο φίλος, η φίλη, που ανταποκρίνεται σε κείνη την παιδική μου ανάγκη για
μοίρασμα. Ακόμα είναι μια έκφραση του
θαυμασμού μου για τους δικούς μου γονείς,
σε μια πολύ πρώιμη ηλικία (αυτό θυμίζει τη
Στήβεν του «Πηγαδιού της μοναξιάς»*1).
Η ιδέα της δυνατότητας (τι δυνατότητα, το
έδεσα κόμπο…) ότι μπορώ όντας λεσβία
να κάνω παιδί, τονώθηκε από μια αόριστη

9
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εντύπωση γύρω από αυτό που συνέβαινε
στη Γαλλία ή την Αγγλία (για την Αμερική
δεν ήξερα) μερικά χρόνια πριν, ότι κάποιες
λεσβίες ζουν μαζί και έχουν παιδί. Αργότερα
μια γερή ώθηση μου έδωσε και ο μαγικός
κόσμος των «Dykes To Watch Out For»
της αμερικανίδας καρτουνίστριας Άλισον
Μπέχντελ*2, καθώς παρακολουθούσα σε
κάθε καινούριο τεύχος τον Ράφαελ της
Κλαρίς και της Τόνι να μεγαλώνει. Αυτό
επηρέασε τη γνώμη μου για την ανατροφή
ενός παιδιού από δυο μαμάδες, την αντιμετώπιση του κοινωνικού περίγυρου και την
παρουσία ενός γκέι φίλου στο περιβάλλον
του παιδιού. Την τελική απόφαση την πήρα
όταν συμφωνήσαμε με τη σύντροφό μου να
αποκτήσουμε παιδί.
Αρκετές λεσβίες δεν θέλουν την ανάμειξη
του βιολογικού πατέρα του παιδιού τους
στην ανατροφή του, στηρίζοντας έτσι μια
οικογένεια λεσβιών με δυο μητέρες, στα
πρότυπα της παραδοσιακής οικογένειας με
δύο ετερόφυλους γονείς. Πριν είκοσι χρόνια, στη Στοκχόλμη, υπήρχε μια ακτιβιστική
καμπάνια, όπου το παιδί εικονιζόταν ευτυχισμένο ανάμεσα στους δυο μπαμπάδες και
τις δυο μαμάδες του. Η δική μου αίσθηση
είναι ότι όσο πιο πολλά άτομα αγαπούν και
ασχολούνται με το παιδί, τόσο το καλύτερο.
Ακούω κάποια κορίτσια να λένε ότι το σκέφτονται, να κάνουν παιδί με τη βοήθεια
κάποιου φίλου ή άγνωστου δότη και να το
μεγαλώσουν μαζί με τη φίλη τους. Αυτό το
πεδίο είναι αρκετά ανεξερεύνητο, όσον
αφορά στις σχέσεις, τις ευθύνες, τη συμμετοχή και τα δικαιώματα. Δε μιλάω για την
πλήρη απουσία νομοθετικού πλαισίου, αλλά
για την αυτονόητη οριοθέτηση ρόλων και
αξιών, που ισχύουν για τους ετεροφυλόφιλους γονείς (η ετεροφυλοφιλία είναι για
αυτό η προϋπόθεση, όχι η βιολογική συμβολή, ένας θετός πατέρας αναμένεται να
10

ανταποκριθεί σε ανάλογους καθορισμένους
ρόλους, όπως και ένας βιολογικός). Εννοώ
κυρίως τις σχέσεις που ζυμώνονται την κάθε
στιγμή για να καθορίσουν ένα τοπίο, χωρίς
να υπάρχει άλλος μπούσουλας.
Υπάρχει πρόσφατη ξένη βιβλιογραφία που
προσεγγίζει ένα εξαιρετικά σύνθετο αντικείμενο (πολυπλοκότητα που αφορά στον
τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν τα παιδιά
λεσβιών μητέρων, αν αυτά γνωρίζουν ή όχι
τον πατέρα, ποιοι συμμετέχουν στην ανατροφή τους, ποια άτομα συμπεριλαμβάνει
μια λεσβιακή οικογένεια, ποιος είναι ο
ρόλος της δεύτερης, μη βιολογικής μητέρας…). Δεν έχω ασχοληθεί με αυτή τη
βιβλιογραφία και δεν ξέρω περισσότερα.
Υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες
και ντοκιμαντέρ για την ομογονεϊκότητα,
αναζητήστε τις σε ανάλογα φεστιβάλ. Την
προσπάθεια δυο λεσβιών από την Ισλανδία
να αποκτήσουν παιδί και το ταξίδι τους
στην Ινδία ώστε να πραγματοποιήσουν την
επιθυμία τους πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ «Pidä kiinni» της Sanna Liimaa. Η
μία από τις δύο ευτυχισμένες μητέρες Annu
και Mickan, στο τέλος του φιλμ, μας εξηγεί
πως για την ίδια η γονεϊκή εμπειρία δε
συγκρίνεται με καμιά άλλη ευτυχία.
Έλενα

*1 Αναφέρομαι στο μυθιστόρημα της
Ράντκλιφ Χολ «Το πηγάδι της μοναξιάς»
(Εκδόσεις Κουκίδα, 2003)
*2 Βλέπε το κόμικ στριπ στην 1η διαδρομή
της Νταλίκας και στην ιστοσελίδα
dykestowatchoutfor.com (σ.τ.ε.)
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aswat σημαίνει φωνές

λεσβίες & κουίαρ χωρίς σύνορα

Η ομάδα aswat είναι μία ομάδα αραβισσών γκέι γυναικών.
Οι γυναίκες που συμμετέχουν στην ομάδα είναι παλαιστίνιες
αλλά ζούνε και έχουν τη βάση τους στα σημερινά ισραηλινά
εδάφη.
Οι στόχοι
Στόχος της ομάδας είναι να αποκαλύψει το κοινό
έδαφος που συνδέει λεσβίες, διαφυλικές, τρανς και
μπάι γυναίκες. Οι στόχοι είναι διττοί. Από την μία
πλευρά στόχος της aswat είναι η αλληλοϋποστήριξη, η ενδυνάμωση των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα και η δημιουργία ασφαλών
χώρων για τις γκέι γυναίκες. Από την άλλη, στόχος είναι η κοινωνική απεύθυνση, ώστε να αλλάξουν οι κατεστημένες ιδέες γύρω από τη
σεξουαλικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό
και το φύλο. Επιπλέον, η διεκδίκηση κοινωνικοπολιτικών δικαιωμάτων ως μειονότητας με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.
Τα εργαλεία
Η aswat προσπαθεί να προσφέρει υποστήριξη στο
προσωπικό και το κοινωνικό επίπεδο, δημιουργώντας χώρους διαλόγου και ανταλλαγής μέσα
στην παλαιστινιακή κοινότητα. Επίσης, οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις, φτιάχνει ομάδες υποστήριξης, έχει μία τηλεφωνική γραμμή
υποστήριξης, οργανώνει εργαστήρια με ποικίλα
θέματα, μοιράζει ενημερωτικά φυλλάδια στα Αραβικά και τα Αγγλικά, κάνει έρευνες και εκδίδει βιβλία για το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας, έχει μία
ενημερωμένη ηλεκτρονική σελίδα, στην οποία επίσης υπάρχει φόρουμ συζήτησης. Τέλος, μέλη της
ομάδας συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις,
συνέδρια, pride κτλ.
Η διεύθυνση του χώρου τους δεν αναφέρεται στο
σάιτ τους για λόγους ασφαλείας και αν κάποια γυναίκα ενδιαφέρεται να συμμετάσχει πρέπει να
έρθει σε επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή μέιλ. Αν
διατρέξει κάποια το σάιτ τους μπορεί να βρει εκτεταμένο αρχείο των δράσεων, δημοσιεύσεων, αυτοκόλλητων, βίντεο που έχουν φτιαχτεί από την
ομάδα. Εκτός από το μηνιαίο ραντεβού συζήτη-

σης και αλληλοϋποστήριξης, συνήθως υπάρχει και
άλλο ένα ραντεβού κοινωνικοποίησης με κάποια
προβολή ή άλλη δραστηριότητα. Οι συναντήσεις
τους γίνονται σε διάφορες περιοχές όπως Τελ
Αβίβ, Ναζαρέτ, Ιερουσαλήμ, Χάιφα, Γαλιλαία.
Δυστυχώς οι δημοσιεύσεις της aswat είναι στα
αραβικά και για αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα να
μεταφερθεί στην νταλίκα το περιεχόμενο του
λόγου τους. Το σημαντικό είναι ότι “εκεί” και
“εδώ” υπάρχουμε, λεσβίες, μπάι και τρανς, που
αυτό-οργανωνόμαστε, χρησιμοποιώντας παρόμοια εργαλεία, με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη
και την δημιουργία κοινοτήτων αποδοχής.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.aswatgroup.org/english/

Για τη μεταφορά: Άννα
11
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θέσεις - απόψεις
«Γιατί μόνο για γυναίκες;». Πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο τίθεται κάθε φορά που πραγματοτποιούνται πάρτι κυρίως από λεσβιακές ομάδες υπό
τον όρο «μόνο για γυναίκες». Ξαφνικά, όλοι οι πολιτικοποιημένοι άντρες (δεν απουσιάζουν και οι
γυναικείες φωνές) αποκτούν άποψη γύρω από το
λεσβιακό ζήτημα και ονομάζουν ένα πάρτι που απευθύνεται μόνο στο γυναικείο φύλο «περιοριστικό»,
«περιχαράκωση», «αυτοαποκλεισμό», «γκετοποίηση». Οι μέχρι τότε φεμινιστές άντρες, με ιδιαίτερες
θέσεις κατά του σεξισμού, εναντιώνονται σ’ ένα πάρτι
που τους αποκλείει από τη φαντασίωση της ζωής τους
(να βλέπουν λεσβίες να ερωτοτροπούν) και πάντα με
πολιτικά επιχειρήματα. Έχουν άραγε αναρωτηθεί όλοι
αυτοί γιατί αισθάνονται ανοίκεια μ’ έναν τέτοιο «αποκλεισμό»; Άραγε ποιες εικόνες γυναικών έχουν στο
μυαλό τους να πηγαίνουν σε λεσβιακό πάρτι και τους
ενοχλεί που αυτοί αποκλείονται από αυτά;
Η γκέι και η στρέιτ αντρική σεξουαλικότητα απολαμβάνει όλα τα προνόμια σε σχέση με τις άλλες
σεξουαλικότητες. Για τους γκέι άντρες υπάρχουν άπειροι χώροι να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους, να
φλερτάρουν, να κάνουν σεξ για μια βραδιά. Τα δύο
μεγάλα πάρκα της Αθήνας, το Ζάππειο και το Πεδίον
του Άρεως, φιλοξενούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας άντρες όλων των φυλών κι εθνικοτήτων που
περνούν για «ένα στα γρήγορα». Και ο κατάλογος
συνεχίζεται: μπαράκια με dark rooms, σάουνες όπου
μαζί με το τζακούζι σου μπορείς να «πάρεις» και
όποιον επιθυμείς, είτε στο ομαδικό είτε στο δυαδικό
δωμάτιο, πολυάριθμα μπαράκια στα οποία μπορείς
ανενόχλητα να «ψωνιστείς», κινηματογράφοι με
φωτεινές επιγραφές στο κέντρο της πόλης όπου προβάλλονται ολημερίς ταινίες πορνό και όπου μπορεί να
αυνανιστεί κανείς ανενόχλητος ή να κάνει ό,τι άλλο
τραβάει η όρεξή του, γκέι ξενοδοχεία κ.ο.κ. Καμία κριτική δεν ασκείται γι’ αυτούς τους χώρους που είναι
«μόνο για άντρες». Για τη στρέιτ σεξουαλικότητα δεν
θα κάνω κανένα λόγο, γιατί κυριαρχεί παντού και
κατακλύζει τα πάντα.
12
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Αντίθετα, έχει αναρωτηθεί κανείς, πού εκδηλώνεται η λεσβιακή σεξουαλικότητα; Εμείς
δεν έχουμε ανάγκη από σάουνες και πάρκα; Ή
μήπως η «φύση» μας είναι ρομαντική και
συναισθηματική και μπορούμε να κάνουμε σεξ
μόνο με όποια ερωτευτούμε; Άραγε οι λεσβίες
κάνουν ομαδικό σεξ; Ή μήπως είναι μονογαμικές; Μήπως οι λεσβίες είναι τόσο λίγες που

ς;
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γιατί μόνο για γυναίκες; γιατί μόνο για γυναίκες; γιατί μόνο

δεν δημιουργούν καπιταλιστικές συνθήκες αγοράς και ζήτησης ώστε να ανοίξουν σάουνες και
τζακούζι; Αυτονόητα ρητορικά ερωτήματα..
Στην Αθήνα υπάρχουν κάποια λεσβιακά μπαράκια στα οποία έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν
μόνο γυναίκες, αν βέβαια έχουν 8 € για να πληρώσουν την υποχρεωτική είσοδο και πάλι, θα
πρέπει συχνά να υποστούν την DJ να παίζει εκκω-

φαντικά σκυλάδικα. Το Γκάζι εξαγοράζει πολύ ακριβά
τη σεξουαλική ελευθερία που μπορεί να σου προσφέρει. Επίσης, υπάρχουν ελάχιστοι χώροι, όπου μπορείς
να κοινωνικοποιηθείς ως λεσβία.
Σε αυτό το πλαίσιο ανυπαρξίας δικών μας χώρων,
αισθανόμαστε την ανάγκη ύπαρξης χώρων των
οποίων η αισθητική θα μας εκφράζει, θα μπορούμε να
ανταπεξέλθουμε οικονομικά, θα μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε και να εκφράσουμε τη σεξουαλικότητά
μας ελεύθερα, χωρίς να μας καταγράφει το ηδονοβλεπτικό βλέμμα των αρσενικών (πιστέψτε με: δεν θα
ενοχληθούμε εμείς από τα βλέμματα, αλλά εσείς από
το πόσο αόρατοι θα είστε!) και το βλέμμα των περίεργων. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται τα πάρτι των
διάφορων λεσβιακών και γυναικείων ομάδων, που
απευθύνονται «μόνο σε γυναίκες».
Ακόμη, έχουν εκφραστεί κριτικές από διάφορους
χώρους, πως οργανώνοντας γυναικεία πάρτι, δεν πάμε
πέρα από το φύλο, δεν παίζουμε κάποιο ρόλο στην
αποδόμησή του, αντιθέτως ενισχύουμε τις απόλυτες
ταυτότητες, το «αρσενικό» και το «θηλυκό», και
κατά κάποιον τρόπο τις αναπαράγουμε. Συμφωνώ με
αυτές τις κριτικές, όμως ο τρόπος που βιώνουμε τη
λεσβιακή μας ταυτότητα στο ελληνικό κοινωνικοιστορικό πλαίσιο μάς κάνει –δυστυχώς ακόμη– να
αισθανόμαστε την ανάγκη να προστατεύσουμε την
απειλούμενη και αόρατη λεσβιακή ταυτότητα.
Η ευθύνη για την απουσία της λεσβιακής σεξουαλικότητας από το δημόσιο χώρο είναι και δική μας
ευθύνη σε μεγάλο βαθμό και εξηγείται, γιατί από τη
μια έχουμε υποστεί μακροχρόνια καταστολή από την
οικογένεια, το σχολείο, το κράτος, ώστε να μην την
εκφράζουμε και από την άλλη οι κριτικές για τα «κλειστά» λεσβιακά πάρτι μας οδηγούν στο συμπέρασμα
πως η σεξουαλικότητά μας ενοχλεί κάποιους. Αν
κάποιοι πολιτικοποιημένοι άντρες και γυναίκες
θέλουν να σταθούν δίπλα μας και να στηρίξουν τα
δικαιώματά μας, ας ξεκινήσουν παύοντας την κριτική
για τα «περιχαρακωμένα» πάρτι μας.
Φιλίππα
13

ntalika02_in:Layout 1 16/12/2009 1:05 μμ Page 12

αναγνώστριες γράφουν

- Αγάπη μου… πόσο ευτυχισμένη με
κάνεις, ξέρεις πώς να μ’ αγκαλιάσεις, πότε
να με χαϊδέψεις, πώς να μ’ αγγίξεις…
ξέρεις ακριβώς τι θέλω, την ώρα που το
θέλω… Σ’ αγαπώ! Πόσο πολύ σ’
αγαπώ! Θα μπορούσα ώρες να σε κοιτάζω… να ΄μαι μαζί σου συνέχεια, θέλω
να με κοιτάς, να μου μιλάς, να με φιλάς…
τίποτα άλλο να μην σ’ απασχολεί εκτός
από εμένα. Αχ αγάπη μου! Όλα είναι υπέροχα μαζί σου, όλα εκτός… να… θέλω
να πω… αν ήσουν άντρας πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα μεταξύ μας… Άσε
που από τότε που σε γνώρισα ερωτεύομαι τον Μήτσο, Μπάμπη, Κώστα, Ντίνο,
Γιάννη, Παναγιώτη κάθε μέρα όλο και
πιο πολύ!
Εάν σκεφτείτε πως ο παραπάνω μονόλογος είναι παρμένος από ταινία του
Αλμοδοβάρ, λάθος θα κάνετε. Η κυρία
είναι σαράντα πλας, παντρεμένη με κύριο
ευπαρουσίαστο πλην όμως άνεργο και
γκομενιάρη, μητέρα ενός τέκνου και
κάτοχος μιας νεαρής κατάθλιψης.
Λάτρης της ποίησης και της λογοτεχνίας, φαν του έντεχνου τραγουδιού και
του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
Όμορφη με μια θλίψη να στοιχειώνει το
βλέμμα της. Εσύ, εγώ, η άλλη – που είμαστε ο αποδέκτης του μονόλογου –
είμαι/είσαι μια καθωσπρέπει λεσβία, που
δουλεύει, ζει, σκέφτεται και κοινωνικοποιείται χωρίς να κρύβει την ερωτική της
προτίμηση.
Η συνάντηση συμβαίνει συνήθως σε
πλαίσιο κοινωνικής συναναστροφής.
Συζητήσεις για τέχνη και για πολιτική.

14

Γέλια. Κομπλιμέντα του τύπου «χαίρομαι που είσαι τόσο άνετη και
υπερασπίζεσαι τις επιλογές σου». Η
κυρία βαθιά απογοητευμένη με το
ανδρικό φύλο. Σε κάποια στιγμή αδυναμίας θα δηλώσει πως ποτέ της δεν την
έλκυε το αρσενικό έτερο μισό της, πως
κανένα αρσενικό δεν την έκανε να νιώσει
τόσο γυναίκα, να έχει τέτοιους έντονους
οργασμούς, να αγαπήσει τόσο πολύ τη
φύση της. Κι ενώ δεν αναγνωρίζει τον
εαυτό της για δυναμικό, πήρε άμεσα την
πρωτοβουλία:
«Είμαι ερωτευμένη μαζί σου, σε θέλω,
για σένα μπορώ να κάνω οποιαδήποτε
τρέλα!», μηνύματα στο κινητό ξανά και
ξανά.
Εσύ, εγώ, η άλλη, η οποιαδήποτε λεσβία,
σκεπτική. Λόγια στρέιτ γυναικών…
λόγια που μόλις εξατμίστηκε το πάθος
γύρισαν μπούμερανγκ πάνω σου και στο
παρελθόν.
Ξαφνικά, μετά τον έρωτα – όσο κρατήσει
αυτός – το συναίσθημά της, η σχέση σας,
η συνεύρεσή σας είναι μη φυσιολογική,
κοινωνικά κατακριτέα απέναντι στους
γονείς της, στα παιδιά της, στους συγγενείς της, στους εργοδότες της, στον
κόσμο και τελευταίος και καταϊδρωμένος
έρχεται Εκείνος… ο σύζυγος, ο γκόμενος, ο μέλλων πατέρας του παιδιού της, ο
αρσενικός που θα την καθιερώσει στην
κοινωνία. Το ασφαλές σωσίβιό της.
Εσύ, εγώ, η άλλη, ήμασταν ένα ευχάριστο
διάλειμμα, ένα αφελές πείραμα ή ένας
κομψός πειραματισμός… και μη μπεις
στον κόπο να της ζητήσεις τα ρέστα,

Με
την
αλαζονεία
μιας
ετερό
και
τη
φόρα
μιας στρέιτ
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γιατί αν τολμήσεις να της πεις: «Μα έλα
δω κυρά μου, εσύ με πλησίασες, εσύ μου
εξομολογήθηκες τον έρωτά σου, εσύ μου
έταξες τον ουρανό με τ’ άστρα», το πιο
πιθανό είναι να πάρεις την απάντηση:
«Μα… εγώ δεν είμαι γκέι. Μη βλέπεις
τώρα που μαζί σου μου συνέβη αυτό, το
μυαλό σου ερωτεύτηκα τελικά». Και
αντιστέκεσαι γιατί θες να πιστεύεις πως
είσαι λογική, γιατί θες να διαφυλάξεις
την ακεραιότητα του μυαλού σου, γιατί
βαρέθηκες να σκορπίζεις σε θύελλες τη
ζωή σου. Άσ’ το, λες, χωρίς να το πολυπιστεύεις. Όμως εκείνη που έχει αποφασίσει
να δοκιμάσει το απαγορευμένο φρούτο,
δεν παραιτείται εύκολα. Είσαι το εύκολο
θήραμα. Σου κάνει τη χάρη να σ’ αφήσει
να παίξεις με το μουνί της. Επιλέγει να
κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Για λίγο!
Είναι η φράση κλειδί. Για λίγο!
Στο τέλος η κυρία θα γυρίσει πίσω στη
μίζερη καθημερινότητά της, θα φορέσει
το φόρεμα της φυσιολογικότητας και του
καθωσπρεπισμού της και θα σου πει πως
οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή της δεν σε
εμπεριέχουν. Ίσως γιατί είναι κόρη ευαίσθητων γονέων. Ίσως γιατί είναι μάνα
εύθραυστων τέκνων. Ίσως γιατί είναι
σύζυγος ενός μικρομέγαλου παιδιού.
Ίσως γιατί αποφάσισε πως θέλει να γίνει
μάνα και σύζυγος στην τελική… Ίσως…
Μη διανοηθείτε να της ζητήσετε το λόγο.
Εκείνη ξέρει. Εσείς απλά είσαστε μία
λεσβία. Δεν θεωρεί απαραίτητο να εξηγεί. Επίσης μην αναφέρετε μάταια ότι
πληγωθήκατε. «Μα πώς;» απορεί.
«Είσαστε μια λεσβία. Γιατί πληγώνεστε;

Δεν έχετε συνηθίσει σε τέτοιες σχέσεις;
Αφού το ξέρετε πως δεν κάνετε κάτι το
φυσιολογικό. Άρα;»
Άρα μανδάμ …άσε με ήσυχη! Μη μου
κουνιέσαι και μη με παίζεις. Σεβάσου το
συναίσθημά μου. Μη μου φουσκώνεις το
μυαλό με λόγια και υποσχέσεις που ξέρεις
πως δεν μπορείς να κρατήσεις. Μίλα λίγο
και σκέψου πολύ πριν… Και μετά να
θυμάσαι ότι δεν είμαι σεξ-τόι που το έβαλες στην πρίζα κι ύστερα απ’ τους δέκα
οργασμούς αποφάσισες πως δεν σου
κάνει. Δεν είμαι θήραμα που θα αποτελέσω το παράξενο τρόπαιο στην συλλογή
σου. Δεν είμαι καβάντζα να με αφήνεις
στο ράφι για μια ώρα ανάγκης και να
απαιτείς να μένω εκεί παλιώνοντας αλλά
περιμένοντας υπομονετικά να θυμηθείς
πως υπάρχω κι εγώ. Μην τρως μήλα
καλή μου κυρία… εάν δεν μπορείς να
πληρώσεις το τίμημα της επιλογής σου.
Μην το φας το ρημάδι το φρούτο. Ο
παράδεισος μπορεί να περιμένει. Η ζωή
μου όχι! Κι αφού γνωρίζοντας με, ερωτεύτηκες πιο πολύ τον Μήτσο, Μπάμπη,
Κώστα, Γιάννη… αντί να με ταλαιπωρείς
δεν λες στον καλό σου να αναδείξει τη
γυναικεία του πλευρά; Μπορεί και σ’
εκείνον να αρέσει ένας τέτοιος πειραματισμός. Θυμήσου το «για όλα φταίει το
γκαζόν»… ίσως σε βοηθήσει.
Κι εσύ καλή μου ονειροπόλα λεσβία
…ξύπνα! Η ομοφυλοφιλία δεν προϋποθέτει απαραίτητα και την παροχή
φιλανθρωπικών υπηρεσιών σε κάθε
δυστυχισμένη ή μπερδεμένη κυρία, γίνε
απλά φίλη …όχι φιλάνθρωπος!
Arm

15
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γράμμα

μ αμ ά, η κ ό ρ η σ ο υ
Μαμά σ’ ευχαριστώ που πήρες εσύ
απ’ το στόμα μου την ομολογία ότι
είμαι λεσβία. Όταν ήμασταν έτοιμες
και οι δύο γι’ αυτό. Εγώ γιατί δεν
ήθελα άλλο να σε ξεγελώ κι εσύ
γιατί ήδη το είχες σκεφτεί, το είχες
αναρωτηθεί, το είχες καταλάβει.
Μου είπες «φεύγεις για να πας να
ζήσεις μαζί της;» και σου είπα ναι.
Και τότε με ρώτησες «είσαι λεσβία,
λοιπόν;» Μετά απ’ αυτό, το γύρισες από δω κι από κει μέσα στο
μυαλό σου και σε τρεις μέρες μου
είπες: «Δεν συμφωνώ με τη ζωή
σου αλλά σ’ αγαπώ», και ήμασταν
πάλι όπως ήμασταν πάντα. Μαμά σ’
ευχαριστώ που δεν με εκβίασες ούτε
απείλησες να με διώξεις (από τη
ζωή σου κι από την καρδιά σου),
που δεν διάβασα καμιά απόρριψη,
καμιά αποστροφή, καμιά απέχθεια
στο βλέμμα και στα λόγια σου. Κι
όταν η αγαπημένη μου ήρθε να μείνει εκείνη αυτή τη φορά μαζί μου, το
ξανασκέφτηκες λίγο, το κουβέντιασες απ’ έξω-απ’ έξω μια-δυο φορές,
κι ύστερα της άνοιξες κι εκείνης την
πόρτα σου. Μαμά, αυτό δεν το ξέρει
κανείς, οι πιο χαρούμενες στιγμές
από ολόκληρη την ζωή των δυο μας,
ήταν όταν βγαίναμε καμιά βόλτα οι
τρεις μαζί. Είχαμε πάει εσύ αυτή κι
εγώ, θυμάσαι, σ’ ένα ταβερνάκι στις
Αφίδνες, κι εκεί που περπατούσαμε
στην εξοχή γύρισες και μου είπες
πόσο πολύ ευχαριστημένη είσαι.
Και, μαμά, όταν σου το είπα, ότι
αγαπώ και θα ζήσω με μιαν άλλη
γυναίκα, ήμουν 36 και ήσουν 75
χρονών, καθόλου μικρές και οι δύο.
16

Από τότε περπατήσαμε κι άλλο
δρόμο από κοντά, δρόμο και πόνο
μαζί, βέβαια και άλλα πολλά, ξέχωρα
η κάθε μια τα δικά της, μέχρι ν’ αποχαιρετιστούμε όταν εσύ θα ταξίδευες στην άλλη ζωή. Μαμά σ’
ευχαριστώ που μου άφησες κληρονομιά την αποδοχή σου, που δεν ειρωνεύτηκες ποτέ κανέναν πούστη
και δεν κακολόγησες καμιά γυναίκα – εμένα δηλαδή - επειδή ήταν
λεσβία. Που δεν το έκρινες και δεν
το σχολίασες. Και που αγανάκτησες
για όσα τράβηξε ο Όσκαρ Ουάιλντ
όταν είδες τη ζωή του στην τηλεόραση. Μάλιστα αυτό έγινε πριν
ακόμα αποκαλύψεις την κόρη σου.
Ο μόνος καημός που ξεστόμισες
τότε σχετικά με αυτό ήταν: «…και
δεν μπορώ να το πω σε κανέναν…» Δεν απάντησα. Τι να σου
απαντούσα; Ήταν αλήθεια, δεν
υπήρχε κανείς που να μπορείς να το
κουβεντιάσεις χωρίς στενοκεφαλιά,
χωρίς κρίσεις και καταδίκες. Όλα
αυτά θα σου ήταν άχρηστα και το
ήξερες. Κατανόηση μόνο χρειαζόταν κι αυτήν ούτε εσύ δεν την έβλεπες γύρω σου.
Μαμά, σήμερα, θα περπατούσες
μαζί μου την ημέρα της ομοφυλόφιλης περηφάνιας κι αξιοπρέπειας; Η
δική μου περηφάνια και αξιοπρέπεια σαν γυναίκα και ομοφυλόφιλη
συνδέεται με τη δική σου, γι’ αυτό
που ήσουν. Θα σε περιμένω μαμά.
Mια μέρα, το ξέρω, θα περπατήσουμε μαζί.
Ιωάννα
Ιωάννα

ntalika02_in:Layout 1 16/12/2009 1:05 μμ Page 15

Η πριγκίπισσα και το βατράχι

παραμύθι

(μια διασκευή σε ένα παραμύθι των αδερφών Γκριμ)

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε μια χώρα μακρινή
ένας σοφός βασιλιάς που είχε μια πανέμορφη κόρη.
Η πριγκίπισσα περνούσε ξέγνοιαστα τις μέρες της παίζοντας με την αγαπημένη της χρυσή μπάλα. Μια μέρα
όμως που η πριγκίπισσα έπαιζε στον κήπο του παλατιού,
το δυνατό φως του ήλιου την τύφλωσε για μια στιγμή
και η μπάλα έφυγε από τα χέρια της και έπεσε μέσα σ’
ένα βαθύ πηγάδι.
Η πριγκίπισσα κάθισε στεναχωρημένη δίπλα στο
πηγάδι κι άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Εκεί που
έκλαιγε απαρηγόρητη ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά
της ένα χοντρό βατράχι. Το βατράχι της είπε ότι θα
μπορούσε να της φέρει πίσω την μπάλα της αλλά για
αντάλλαγμα της ζήτησε να ζήσει μαζί της και να είναι
συνεχώς δίπλα της, γιατί η ζωή του στο «πηγάδι της
μοναξιάς» ήταν βαρετή και δεν του άρεσε καθόλου
να ζει εκεί.

Η πριγκίπισσα ήθελε τόσο πολύ να πάρει πίσω την
μπάλα της που συμφώνησε αμέσως κι έτσι το βατράχι
πήδηξε μέσα στο πηγάδι. Όταν βρήκε την μπάλα της
πριγκίπισσας και της την έδωσε πίσω, εκείνη το ευχαρίστησε βιαστικά και έφυγε τρέχοντας προς το παλάτι.
Την επόμενη μέρα, την ώρα που η πριγκίπισσα έτρωγε
με τον πατέρα της, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Όταν
πήγε ν’ ανοίξει είδε έκπληκτη το βατράχι να στέκεται
μπροστά της! Η καημένη η πριγκίπισσα χλόμιασε από
το φόβο της και έκλεισε γρήγορα την πόρτα.

Ο βασιλιάς κατάλαβε αμέσως ότι κάτι περίεργο συνέβαινε και θέλησε να μάθει τα πάντα. Τότε η
πριγκίπισσα είπε στον πατέρα της για την υπόσχεση
που τόσο εύκολα είχε δώσει στο βατράχι. Εκείνος τη
μάλωσε που υποσχέθηκε κάτι τόσο σοβαρό χωρίς να
το σκεφτεί και της είπε ότι πρέπει να κρατάμε τις υποσχέσεις που δίνουμε. Έπειτα τη διέταξε ν’ αφήσει το
βατράχι να φάει μαζί της. Φυσικά, η πριγκίπισσα δεν
ήθελε με τίποτα να φάει από το ίδιο πιάτο με το
βατράχι, έπρεπε όμως να κρατήσει την υπόσχεσή της.
Άφησε λοιπόν το βατράχι να φάει κι εκείνη έμεινε
νηστική.
17
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Όταν επιτέλους βράδιασε, η πριγκίπισσα έτρεξε γρήγορα στο δωμάτιό της και κλειδώθηκε μέσα. Όμως,
ύστερα από λίγο άκουσε ένα χτύπο στην πόρτα. Ήταν
το βατράχι που της θύμιζε την υπόσχεσή της!
Η καημένη η κοπέλα άνοιξε απρόθυμα και το βατράχι
μπήκε στο δωμάτιο και πήδηξε μεμιάς πάνω στο κρεβάτι. Πού να κοιμηθεί η πριγκίπισσα με το βατράχι
πάνω στο κρεβάτι της! Έμεινε ξύπνια σε μια καρέκλα
όλη τη νύχτα.
Αυτό κράτησε μέρες πολλές, η πριγκίπισσα δεν έτρωγε
γιατί έτρωγε το βατράχι από το πιάτο της και δεν κοιμόταν γιατί το βατράχι ξάπλωνε στο κρεβάτι της.

Όταν οι πριγκίπισσες γύρισαν στο παλάτι, ο βασιλιάς
απόρησε ποια ήταν αυτή που ήρθε μαζί με τη κόρη του
και τι είχε απογίνει το βατράχι. Η κόρη του, του εξήγησε τι είχε συμβεί και του είπε ότι από δω και μπρος
θα ζούσε μαζί με τη φίλη της και ότι ήθελαν να
παντρευτούν.
Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος, φώναξε, χτύπησε το χέρι του
στο τραπέζι και είπε αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι δεν
είχε ακούσει πουθενά σε κανένα βασίλειο καμιά πριγκίπισσα να παντρεύεται με μια άλλη πριγκίπισσα και
αν ήθελε να παντρευτεί, ας έψαχνε να βρει κανέναν πρίγκιπα ή έστω κάποιον φούρναρη, μανάβη, ράφτη,
ακόμα και σε τσαγκάρη θα την έδινε αλλά δεν θα επέτρεπε ποτέ να παντρευτεί μια άλλη πριγκίπισσα.
Η πριγκίπισσα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο
πατέρας της έκανε τόση φασαρία, όταν ο ίδιος την είχε
υποχρεώσει να ζήσει μαζί με ένα βατράχι. Σκεφτόταν
ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι ανακουφισμένος, που
θα ζούσε ευτυχισμένη με αυτήν τη γλυκιά και όμορφη
πριγκίπισσα.
18

Μια μέρα δεν άντεξε άλλο και είπε με δάκρυα στα
μάτια: «Μα δε θα φύγεις ποτέ, άσχημο βατράχι;»
και το βατράχι της απάντησε: «Θα πρέπει πρώτα να
με φιλήσεις. Έπειτα, αν θέλεις πραγματικά να σε
αφήσω ήσυχη, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς
ποτέ».
Τόσο πολύ ήθελε η πριγκίπισσα να ξεφορτωθεί το
βατράχι που έκλεισε τα μάτια της και το φίλησε με
βαριά καρδιά.
Όταν όμως άνοιξε τα μάτια της, αντί για το άσχημο
βατράχι είδε να στέκεται μπροστά της μια πανέμορφη πριγκίπισσα!
Η πριγκίπισσα της εξήγησε ότι πριν από χρόνια ένας
κακός μάγος την είχε μεταμορφώσει σε βατράχι.
Μονάχα αν την φιλούσε μια άλλη πριγκίπισσα θα
λύνονταν τα μάγια.
Οι πριγκίπισσες ήθελαν να δουν τι γεύση έχει το φιλί
τώρα που είχαν λυθεί τα μάγια. Και φιλήθηκαν ξανά
και ξανά γιατί το φιλί ήταν γλυκό και αλμυρό και τις
γέμιζε χαρά και ευχαρίστηση.
Τόσα πολλά φιλιά έδωσαν η μία στην άλλη που το
«πηγάδι της μοναξιάς» γκρεμίστηκε και στη θέση
του φύτρωσε ένα όμορφο λουλούδι.
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Οι πριγκίπισσες κάθισαν στεναχωρημένες στον κήπο του παλατιού να σκεφτούν
μια λύση, έτσι που να είναι όλοι ευχαριστημένοι αλλά δεν τους ερχόταν καμία
καλή ιδέα.
Εκεί που είχαν απελπιστεί, εμφανίστηκε μπροστά τους μια μικρή καρδερίνα και
τους είπε: «γιατί δεν φωνάζετε την καλή νεράιδα να σας βοηθήσει; Θα ακουμπήσει την πριγκίπισσα με το ραβδί της και έτσι την ημέρα θα γίνεται βατράχι
και το βράδυ πριγκίπισσα. Ο βασιλιάς θα σας αφήσει στην ησυχία σας και θα
ζήσετε μια χαρά!»
Οι πριγκίπισσες το σκέφτηκαν αλλά αυτή η λύση δεν τους άρεσε και πολύ. Αυτές
ήθελαν να ζήσουν μαζί ανοιχτά και περήφανα κι όχι να κοροϊδέψουν τον βασιλιά. Η κόρη του βασιλιά πήρε από το χέρι την φίλη της και γύρισαν στο παλάτι.
Είχαν αποφασίσει να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο το δικαίωμα να είναι μαζί, να
μπορέσουν να παντρευτούν και να ζήσουν μαζί. Όταν αντίκρισαν τον θυμωμένο
βασιλιά, η κόρη του τού μίλησε με ήρεμη αλλά αποφασιστική φωνή και του είπε
ότι τίποτα δεν θα την έκανε να αλλάξει γνώμη.

Μπορεί το βατράχι να είχε μεταμορφωθεί σε πριγκίπισσα αλλά εξακολουθούσε
να είναι το ίδιο εκείνο πλάσμα που του υποσχέθηκε ότι θα ζήσει μαζί του. Εκείνος δεν την είχε υποχρεώσει να κρατήσει το λόγο της; Ε! λοιπόν αυτό ακριβώς
θα έκανε, θα κρατούσε την υπόσχεσή της, όπως της είχε ζητήσει να κάνει ο βασιλιάς πατέρας της. Ο βασιλιάς δεν ήξερε τι να πει, γιατί τα λόγια της κόρης του
τον είχαν αποστομώσει. Ήξερε πως δεν μπορούσε άλλα να λέει τη μία και άλλα να
λέει την άλλη γιατί τότε δε θα ήταν πια ένας σοφός βασιλιάς. Έτσι αναγκάστηκε
να υποχωρήσει.

Οι πριγκίπισσες λοιπόν παντρεύτηκαν κι έζησαν αυτές καλά και όσες άλλες ακολούθησαν το παράδειγμά τους καλύτερα.

ΤΕΛΟΣ
Στέλλα
Εικονογράφηση: Βίκυ
19
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συνέντευξη

Κλαίρη,
μαμά της Αγγελικής
Για την ομοφυλοφιλία ήξερα αρκετά πράγματα
από πριν. Με ενδιέφερε, έδινα προσοχή όταν
άκουγα κάτι επιστημονικό στην τηλεόραση σχετικά μ’ αυτό το θέμα ή διάβαζα ως ευαίσθητος άνθρωπος, επειδή με ενδιαφέρουν τα ψυχολογικά
θέματα και γενικά ό,τι αφορά τις μειονότητες. Μιλούσα και με την κόρη μου τότε που πήγαινε στο
γυμνάσιο. Με ρώταγε κι εκείνη. Μιλάγαμε.
Κάποτε, ναι, είχα γνωρίσει μια γυναίκα που ήταν
ανοιχτά λεσβία. Το 1975. Ήταν συμφοιτήτρια του
αδελφού μου και ήταν στην ίδια παρέα. Ο αδελφός
μου είχε κι άλλον ένα κολλητό ο οποίος έγινε και
δικός μου φίλος, ήμασταν κοινή παρέα. Γι’ αυτόν
δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, άργησε πολύ να το
πει. Όταν το είπε εγώ δεν ήμουν πια σ’ εκείνη την
παρέα. Είχε πάει στρατό κι εκεί έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο αδελφός μου πήγαινε τότε κάθε μέρα
στο νοσοκομείο, ήταν καλοκαίρι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, έγραφε ποιήματα. Μετά πέθανε, νέος,
39-40 χρονών, από aids. Δεν είχε αποδεχτεί την
ομοφυλοφιλία του, αυτό ήταν το πρόβλημά του,
τον είχε απορρίψει κι ο ένας αδελφός του. Τον αγαπούσα πολύ, πόνεσα όταν πέθανε.
Για την κόρη μου είχα καταλάβει κάτι. Κι ο μπαμπάς της. Αλλά μας μπέρδευε κιόλας. Έλεγα να της

το πω, αλλά δεν ήθελα και να της βάλω ιδέες – μετά
κατάλαβα ότι δεν ήταν ότι εγώ θα της έβαζα
ιδέες… Αργότερα, όταν ήταν 24 χρονών, αντιληφθήκαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέλαμε να
μιλήσουμε μαζί της, να μας μιλήσει. Ήμασταν όμως
όλοι με πυρετό και το καθυστερήσαμε. Μέχρι να
γίνει αυτό εκείνος αγωνιούσε περισσότερο από
μένα, πέρασε μια κρίση άγχους. Εγώ το πρώτο που
είπα ήταν «θα υπερασπιστώ το παιδί μου», είπα
«αυτό είναι», όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Το περίμενα
κάπως, και μετά το μάθαμε. Μου έκανε κακό ότι
έπρεπε να περιμένω μέχρι να μας μιλήσει εκείνη.
Ήθελα να μου εξηγήσει, να το ακούσω από την
ίδια, αλλά δεν μπορούσα να της πω τίποτα με δική
μου πρωτοβουλία. Προσπαθούσα εκείνο το διάστημα να κάνω πράγματα να ξεδώσει ο νους μου,
έκανα σόπινγκ-θέραπι, θυμάμαι και τώρα τα δυο
φορέματα που αγόρασα τότε. Μετά κάναμε ένα
«στρογγυλό τραπέζι». Είπε ο μπαμπάς της: «Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα». Μας μίλησε. Μετά
αγκαλιαστήκαμε, γίναμε και οι τρεις ένα και κλαιγαμε.
Έχω ακούσει πολλές φορές για άλλους γονείς ότι
κάνουν σαν να μην καταλαβαίνουν.
Διάβασα το βιβλίο «Το παιδί μου είναι γκέι»*.
Πολλοί από τους γονείς που γράφουν σ’ αυτό είναι

Εγώ το πρώτο που είπα ήταν «θα υπερασπιστώ το παιδί μου», είπα «αυτό
είναι», όχι ότι θα αλλάξει κάτι.
20
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θρησκευόμενοι. Εγώ δεν είμαι θρήσκα και
πιστεύω ότι έτσι ήταν καλύτερα, γιατί όταν
έμαθα για την κόρη μου ότι είναι λεσβία δεν
είχα αναστολές αυτού του είδους, δεν είπα
«είναι αμαρτία». Δεν θέλω και καλά να
φανώ άνετη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου
ήρθε κεραμίδα. Η κόρη μου μου είπε ότι ο
λόγος που άργησε να μας μιλήσει ήταν το
γεγονός ότι στο παρελθόν εγώ είχα εκφράσει λύπηση για τον ομοφυλόφιλο φίλο που
είχε δυστυχήσει και γι' αυτό το λόγο ήθελε
να μου το πει όταν θα είχε μία σχέση και θα
ήταν καλά. Ο μπαμπάς της ένιωσε στιγμιαία
κάτι σαν θυμό που άργησε να μας μιλήσει,
που μας κράτησε μακριά από τη ζωή της,
ήθελε να το ήξερε από πιο πριν. Εγώ πάλι πέρασα από το στάδιο του «πού έφταιξα, πού
φταίξαμε», το έλεγα και σε κείνη αλλά η
κόρη μου με έπεισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο
θέμα και τώρα πια δεν το σκέφτομαι. Ήθελα
επίσης να ξέρω ότι είναι σίγουρη για την επιλογή της. Όσο για την αδελφή της, το δέχτηκε πολύ καλά. Εκείνη τη χρονιά έδινε
πανελλήνιες, περιμέναμε να δώσει εξετάσεις
και να της το πούμε μετά, κι έτσι έγινε.
Στην αρχή όταν το ‘μαθα δεν μπορούσα να
καταλάβω πώς γίνεται μια γυναίκα να καρδιοχτυπά για μιαν άλλη. Καταλάβαινα το
χάδι από γυναίκα σε γυναίκα αλλά το συναίσθημα όχι.
Ο μπαμπάς της από την πρώτη στιγμή κιόλας είπε να το πούμε στους πιο κοντινούς
μας ανθρώπους, τον αδελφό μου και την οικογένειά του. Αλλά ποτέ δεν βρίσκαμε την
κατάλληλη στιγμή. Πέρασε καιρός, σχεδόν
ένας χρόνος μέχρι να το πούμε. Αλλά και που
το ‘παμε δεν μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτό. Στους

φίλους μας δεν το έχουμε πει ακόμα. Με πιάνει πού και πού ένα παράπονο. Με ρωτάνε
«τι κάνει η κόρη σου;» Η κόρη μου…
Είναι κι αυτό: δεν θέλω να είμαστε στην ίδια
παρέα και να λένε ανέκδοτα που κοροϊδεύουν τους ομοφυλόφιλους.
Η κόρη μας πολύ σύντομα από τότε που μιλήσαμε πήγε να ζήσει με τη φίλη της. Νομίζω ότι τη στήριξα κι εγώ σ’ αυτό. Με τη
σύντροφό της μίλησα πολύ νωρίς αλλά πέρασε ένας χρόνος μέχρι να γνωριστούμε από
κοντά, και ο μπαμπάς τη γνώρισε μετά από
τέσσερα χρόνια. Αργότερα, στην κηδείας
της μαμάς μου, σύστησα τη φίλη της κόρης
μου στον αδελφό μου.
Παιδί μας είναι, το αγαπάμε, θέλουμε να
είναι στην οικογένειά μας.

21
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Βλέπω ότι τώρα που είναι ο εαυτός της, που δεν έχει τίποτα να κρύψει έχει γλυκάνει πάλι. Σκέφτομαι ότι πολλά πράγματα τα πέρασε μόνη της· κάποτε παλιά θυμάμαι ότι τη ρωτούσα αν είχε φίλες να
μιλάει μαζί τους. Αργότερα μου είπε ότι προσπάθησε πάρα πολύ να είναι πρώτη μαθήτρια, να μπορέσει να πάει στο πανεπιστήμιο και να πάρει αργότερα υποτροφία, για να μη μας επιβαρύνει ιδιαίτερα, και να έχει για όλα αυτά την αποδοχή μας. Αυτό το παιδί το σεβάστηκα πολύ, από τότε που
γεννήθηκε λες και μ’ έκανε αυτή να τη σεβαστώ, ακόμη και με το μωρουδιακό της κλάμα. Πάντα
μας επέβαλε αυτά που ήθελε.
Δεν μου είναι εύκολο να μιλώ για όλα αυτά. Μόνο με την οικογένειά μου τα μιλώ

Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας μεταξύ μας οι γονείς
ομοφυλόφιλων παιδιών. Θα το
ήθελα, είναι λυτρωτικό. Το έχω
πει και στην κόρη μου. Ποια
μαμά θα μπορεί να ήθελε να μιλήσουμε;… Από σας, τις κόρες,
ίσως θα ήταν πιο καλά να ξεκινήσει μια κίνηση… μήπως να
ήταν και οι κόρες μαζί; …
μίλησε η Κλαίρη
την άκουσε και κατέγραψε η Ιωάννα
Νοέμβρης του 2009, Αθήνα

22
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λεσβιακή μόδα
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τα
ρούχα
τα βγάλαμε απ’ τις
ντουλάπες
μας
Ερμίνα
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από τα αρχεία μας

Πότε θα βρεθεί και στην Ελλάδα μια
γυναίκα που να ’χει κότσια και να δημιουργήσει μια λεσβιακή ταινία; Αναρωτιέμαι, πώς στην Ινδία –που έχουνε
το θράσος μερικές από εμάς να την
αποκαλούν τριτοκοσμική χώρα- μια
γυναίκα σκηνοθέτιδα, η Deepa
Metha, τόλμησε να δημιουργήσει το
φιλμ “Fire” (Φωτιά). Η ταινία, όπως
δηλώνει και το όνομά της, άναψε φωτιές στους άνδρες θεατές που σοκαρίστηκαν με το θέμα της, το οποίο είναι
(τι άλλο;) η γυναικεία ομοφυλοφιλία.
Ινδοί άνδρες μάλιστα απειλούν πως θα
δολοφονήσουν τη σκηνοθέτιδα. Η
ταινία έχει πάρει άριστες κριτικές από
περιοδικά και εφημερίδες, όπως η
“The New York Times” και το “Time
Magazine”. Ελπίζουμε να ’χουμε την
τύχη να τη δούμε και στην Ελλάδα.

26

Μ αντ άμ Γκο υ , τ εύ χο ς 5ο ,
Νο έ μβρ ιο ς 1997
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παροράματα

Στην πρώτη διαδρομή της νταλίκας...
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την απόφαση να κάνω αυτή την
(σαν εμένα) να μιλά, έτσι πήρα

π αρ ό ρ αμ α 2ο
Υπάρχει κι ένα άλλο θεματάκι που με την ευκαιρία θα θέλαμε να το καταγράψουμε. Είναι
ένα “το” που χάθηκε κι αυτό στη διαδρομή.
Οπότε, πάρτε όλες το πρώτο τεύχος της νταλίκας και διορθώστε την παρακάτω φράση, σελίδα 16, σειρά 14:
«και να σου λέω πόσο μα πόσο αγαπάω τα μαλλιά
σου τα μάτια σου τα χείλη σου το λαιμό σου το
στήθος σου τον κώλο σου το »
Η Σάρα Κέιν θα το εκτιμήσει…

παρόρα μα 3 ο

Στη βιβλιογραφία που παραθέσαμε στην «πρώτη διαδρομή» της Νταλίκας παραλείφθηκε το όνομα της συγγραφέως σε δύο μυθιστορήματα. Είναι η Σάρα Γουώτερς
και τα μυθιστορήματά της είναι: «Ξαγρυπνώντας» και
«Χείλη σαν βελούδο».
27

ntalika02_in:Layout 1 16/12/2009 1:06 μμ Page 26

αλληλογραφία

Είμαι με μία κοπέλα εδώ και τρία χρόνια. Τον πρώτο
καιρό περνούσαμε υπέροχα, έχοντας μία έντονη σεξουαλική ζωή.
Τους τελευταίους μήνες περνάμε «υπέροχα», όπως λέει
εκείνη αλλά με ελάχιστο σεξ. Εγώ θέλω σεξ κάθε μέρα ενώ
για εκείνην είναι αρκετό να κάνουμε... 96*.
Ένα βράδυ σε κάποιο πάρτι που εκείνη δεν είχε έρθει, φλέρταρα με κάποια κοπέλα και καταλήξαμε στο κρεβάτι.
Λίγες μέρες αργότερα σε ένα bar συνέβηκε ξανά με κάποιαν
άλλη. Να μη σε κουράζω, έχω κάνει σεξ με διάφορες κοπέλες
αυτό τον καιρό και περνάω γαμάτα. Η αρμονία επανήλθε στη
σχέση μου!!! Είμαι ερωτευμένη με τη φίλη μου και επιπλέον
γουστάρω τρελά αυτές τις περιπέτειες. Αλλά... πάντα αυτό το
καταραμένο αλλά. Έχω τύψεις, νιώθω ότι την απατώ.
Αγαπητή μου Dr Da Lika περιμένω με αγωνία την απάντησή
σου, ελπίζοντας να με απαλλάξεις από τις Ερινύες που με
κυνηγούν. ΞΩΤ, βρωμόφιδα.
Η «όχι κανάρα σε κλουβί»

28

Αγαπητό μου «ελεύθερο πουλί», ηρέμησε - τιτίβισε στην προκειμένη
περίπτωση!!! Για ποια απάτη μας μιλάς;
Στην “the story is old, I know, but it
goes on” ιστορία σου δεν τίθεται θέμα
απάτης. Δώσατε ραντεβού στη Μυροβόλο; Φάγατε στο Σαπφώ; Κάνατε
γιόγκα μαζί; Πήγατε Πέμπτη στο στέκι
των μεταναστών;…. Τότε ναι, τότε
ίσως η σύντροφός σου να είχε λόγο ανησυχίας ακόμη και ζήλιας, θα έλεγα.
Αλλά μόνο pure sex; Όχι my dear, τα
θεμέλια της σχέσης σου δεν κινδυνεύουν. Τουναντίον θα έλεγα,
ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο η
pure love που νιώθεις γι’ αυτήν! Θα σε
παρότρυνα μάλιστα να μοιραστείς μαζί
της τις εξωσυζυγικές σου ατασθαλίες.
Αυτό κι εσένα θα απενοχοποιούσε και
εκείνην θα χαροποιούσε ιδιαίτερα το ότι
είσαι και πάλι ευτυχισμένη!
So happy together…
*κάνω 96: Gay ζευγάρι που δεν κάνει
πια σεξ. Από το βιβλίο “Πλαθολόγιο, η
απουστειρωμένη έκδοση” του Λύο
Καλοβυρνά (Εκδόσεις Intro Books
2008).
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Κώδικας Da Lika

Dr Da Lika
Είμαι μία γυναίκα 40 χρονών. Καλλιεργημένη, ευκατάστατη, με χιούμορ, γοητευτική, κάτι παραπάνω από
fuckable, όπως διατείνεται ο περίγυρός μου. Ο οποίος
(περίγυρος), με βομβαρδίζει συνεχώς για γνωριμίες
γυναικών «αναλόγων προσόντων», λέμε τώρα... στη
δέουσα -κατ’ αυτόν- ηλικία για μένα. Πέντε πάνω, πέντε
κάτω. Σε πόσα dates με εξαναγκάζουν να βγαίνω δεν
έχετε ιδέα! Κι εγώ, Μήτσος πάω, Μήτσος έρχομαι. Δεν
μού κάνει καμία. Οι φίλες μου είναι πλέον πεπεισμένες
πως είμαι μια σνομπ παράξενη, που η μία μου μυρίζει, η
άλλη μου βρωμάει ή ότι έχω χάσει κάθε σεξουαλικό
ενδιαφέρον. Αλλά, ΦΕΥ. Απλώς εγώ έλκομαι από τις
μικρές. Ξεκίνησα με κάποιες στο πτυχίο, μετά με δευτεροετή, πρωτοετή και τώρα ξεροσταλιάζω περιμένοντας
το μωρό μου έξω από το φροντιστήριο για τις πανελλήνιες. Φοβάμαι πως σε λίγο θα κυκλοφορώ με τις
τσέπες του ταγιέρ μου γεμάτες... καραμέλες, έξω από τα
γυμνάσια!!! Τι να κάνω πια;
Πέτρα φον Young
Τις χούφτωσες; ΧΟΥΦΤΩΣΤΕΣ, ΧΟΥΦΤΩΣΤΕΣ!!!
Υ.Γ. Σαπφώ. Η πρώτη διδάξασα.
29
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lesbian erotica

Ωορρηξία
Δύο αχτίδες χώθηκαν ανάμεσα από τις βαριές
γκρι κουρτίνες και έψαξαν να βρουν το μάτι της.
Αναστενάζοντας, γύρισε πλευρό να τις αποφύγει.
Μια αόριστη αίσθηση άρχισε να ανεβαίνει στην
επιφάνεια του ασυνείδητου εκεί κοντά στη
γέφυρα με το συνειδητό. Το ξύπνημα κόντευε και
αυτή η αόριστη αίσθηση δυνάμωνε.
‘Ντριιιιιιιιιιιιιιιν’, χτύπησε το ξυπνητήρι και η
Μάγδα πετάχτηκε από το κρεβάτι κοιτάζοντας
γύρω της με θυμό. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν
ήταν κακόγουστο αστείο αναστέναξε πάλι και
έγειρε λίγο στο προσκέφαλο να ανασυγκροτήσει
τις σκέψεις της. Η αόριστη αίσθηση που τη διακατείχε όταν κοιμόταν ήταν ακόμα εκεί. Όχι τόσο
αόριστη πια. Έσφιξε τους μύες του κόλπου της
σαν να του έλεγε να την αφήσει ήσυχη. Ξεφυσώντας αποφάσισε να μην ασχοληθεί και σηκώθηκε.
Φορώντας τις παντόφλες της και τη ρόμπα της,
προχώρησε προς τις κουρτίνες και τις τράβηξε
απότομα. Το φως ξεχύθηκε, υγρός χείμαρρος, και
μούσκεψε το δωμάτιο. Η Μάγδα ανοιγόκλεισε τα
μάτια από την απότομη φωτοχυσία. Άνοιξε τις
μπαλκονόπορτες και βγήκε έξω. Ακούμπησε με
τα δυο της χέρια στο κάγκελο και κοίταξε λίγο το
ήσυχο δρομάκι από ψηλά. Η αίσθηση ανάμεσα
στα πόδια της δυνάμωνε. Σκέφτηκε την ώρα. ‘Δεν
προλαβαίνω’, αποφάσισε. Ούτως ή άλλως η
αίσθηση δυνάμωνε παραπάνω από μια πρωινή
καύλα. Την ήξερε καλά αυτή τη μηνιαία καταδίκη. Σπάνια είχε βρεθεί τη σωστή μέρα στο
σωστό μέρος με σωστό άτομο. Βασικά ποτέ, αν
ήθελε να είναι αυστηρή με τις συγκυρίες της ζωής
της.
Παίρνοντας βαθιά ανάσα, σήκωσε το κεφάλι της
στην ηδονική δροσιά του πρωινού, κλείνοντας τα
μάτια της κι αφήνοντας το αεράκι να της χαϊδέψει το πρόσωπο. Με το κεφάλι έτσι ψηλά, άνοιξε

30

ntalika02_in:Layout 1 16/12/2009 1:06 μμ Page 29

τα μάτια της στον ουρανό. Η αυγή ακόμα
δεν είχε ολοκληρώσει. Ερχόταν μεν, αλλά
ολοφάνερα απείχε από την κορύφωση. Δυο
σύννεφα τράβηξαν την προσοχή της. Σε
σχήμα τεράστιας σταγόνας πλησίαζαν το
ένα το άλλο με γοργούς ρυθμούς. Το φως
παιχνίδιζε και τα έβαφε ροζ. Ένιωσε την
προσοχή της ν’ απορροφάται σαν μικρού
παιδιού. Τα ροζ σύννεφα συναντήθηκαν και
ενώθηκαν στις άκρες τους φτιάχνοντας δύο
τεράστια κάθετα χείλη. Στην κορυφή, ανάμεσά τους, ένα εξογκωματάκι φούσκωσε
σιγά σιγά. Τα μάτια της γούρλωσαν. Κάτω
απ’ το εξογκωματάκι, το ροζ βούλιαξε και
σχημάτισε μία σκοτεινή σήραγγα. Σταύρωσε
σφιχτά τα πόδια της και στραβοκατάπιε.
Κάτι σαν διάφανη σταγόνα φάνηκε στο
κάτω χείλος της εισόδου της σήραγγας. Το
μυαλό της, που είχε σταματήσει εδώ και ώρα
να βάζει λέξεις σε ό,τι έβλεπε, ξαφνικά πήρε
μπρος. Ναι, αυτό έβλεπε, δεν υπήρχε αμφιβολία. Ένα τεράστιο, υγρό μουνί, έτοιμο να
καταπιεί το είναι της.
Κλείνοντας με το χέρι το στόμα της για να
μην ουρλιάξει, γύρισε απότομα προς τον
τοίχο του διαμερίσματος. ‘Σύνελθε, έχεις
δουλειά’, μουρμούρισε πνιχτά πίσω από το
χέρι της.
Μηχανικά έκανε μπάνιο, αποφεύγοντας να
σκέφτεται την τεράστια επιθυμία να το
κάνει. Το σώμα της, όμορφο, μεστό, με
έντονα στήθη, ένα μουνί περιποιημένο και
ζωντανό. Σήμερα η φύση η ίδια τής μίλαγε.
Βάζοντας τις κρέμες στους γοφούς της,
κοντοστάθηκε. ‘Κάτι πάνε να μου πούνε οι
ουρανοί σήμερα. Μήπως να μην πάω δουλειά...’.
Κλείνοντας το σπίτι της, πάτησε το
κουμπί του ασανσέρ. Το δάχτυλό της

χρονοτρίβησε πάνω στο κουμπάκι. Συνειδητοποιώντας το, τινάχτηκε σαν από ρεύμα.
Με μια βαθιά ανάσα άνοιξε την πόρτα και
μπήκε. Στο πεζοδρόμιο κοίταξε μπροστά της
και αποφάσισε να πάει προς τον Εθνικό
Κήπο. Περπατώντας γρήγορα τη Μητροπόλεως ανέβαινε προς τον άθλιο όγκο του
Καθεδρικού. Προσπερνώντας τον, έφτασε
στο Σύνταγμα και σταμάτησε να πάρει μιαν
ανάσα. Κοίταξε γύρω της. Τουρίστες και
τουρίστριες με τη χαρακτηριστική αφέλεια
που κάθεται στο βλέμμα των ανθρώπων που
ταξιδεύουν, ακόμα κι αν είναι υπερ-νοήμονα
όντα, σουλατσάρανε πρωί πρωί κοιτώντας
με περιέργεια γύρω τους. Είχε την αίσθηση
ότι τα βλέμματα έπεφταν πάνω της. Ξαφνικά
συνειδητοποίησε ότι της ερχόταν μία γλυκιά
μυρωδιά από ανάμεσα από τα πόδια της και
πανικοβλήθηκε. Κοίταξε γύρω της με τρόμο
και έστριψε ν’ απομακρυνθεί από τις ορδές.
Περνώντας απέναντι στην πλατεία Συντάγματος προχώρησε στην Όθωνος με
κατεύθυνση τον Κήπο. Φτάνοντας απέναντι
στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, πλησίασε τα κάγκελα να τη χτυπήσει η δροσιά
των φυτών. Κάπως πιο ψύχραιμη κατευθύνθηκε προς την πύλη του Κήπου.
‘Μυρίζεις υπέροχα,’ άκουσε μια βαθιά,
γυναικεία φωνή πίσω της. Κοντοστάθηκε
σαν ο χειρότερος εφιάλτης της να εισέβαλε
βίαια στην πραγματικότητα. Δεν ανέπνεε.
Κατάλαβε ότι ούτε περπατούσε πια. Τα
αισθητήρια νεύρα, από κει που κάθε μέρα
υποτονικά της θύμιζαν ντροπαλά και διακριτικά ότι υπάρχουν όταν ξεχνιόταν και
χάιδευε μια ψίχα με την ρώγα των δαχτύλων
της, ή όταν ένας ανεμιστήρας απαλά της
σήκωνε τα μαλλιά από το λαιμό, τώρα δεν
ανέχονταν άλλη απόρριψη. Ερεθισμένα στο

31

ntalika02_in:Layout 1 16/12/2009 1:06 μμ Page 30

έπακρο, λέαινας πεινασμένης στη σαβάνα,
αφουγκράζονταν την πηγή της φωνής
χωρίς να ζητήσουν τη βοήθεια των ματιών
ακόμα.
‘Καταλαβαίνω,’ συνέχισε αργά η φωνή. ‘Κι
εγώ το ίδιο’, τελείωσε και η Μάγδα ένιωσε
ένα απαλό χάδι στο μπράτσο της.
Γύρισε αργά ολόκληρη με το κεφάλι μπροστά αλλά τα μάτια κολλημένα στο
πεζοδρόμιο. Το πρώτο που είδε ήταν δύο ροζ
γόβες. Καθυστέρησε εκεί λίγο, σκεπτόμενη
τι ήξερε για ροζ γόβες. Ανεβαίνοντας προς
τις γάμπες, οι γόβες ξεχάστηκαν. Λεπτές,
καλοσμιλεμένες, τελείωναν στο γείσο μιας
φούστας κάτω απ’ το γόνατο. Στα μισά της
φούστας, με γρήγορη εκπνοή ανέβηκε βιαστικά προς τη μέση, όμορφα διαγραμμένη,
και με δεύτερη γρήγορη εκπνοή προσπέρασε το στήθος. ‘Μετά αυτά’ σκέφτηκε και
αμέσως μια φωνή που έμοιαζε φοβερά με τη
δική της αναφώνησε μέσα της έκπληκτη, ‘μα
τι λες!’.
Το πρόσωπο την κοίταζε μέσα από δύο μισόκλειστα τεράστια γκρίζα μάτια. ‘Πούμα’, της
ήρθε στο μυαλό. Τα καλοφτιαγμένα χαρακτηριστικά συμπληρώνονταν από δύο
μισάνοιχτα χείλη που σχημάτιζαν ένα αδιόρατο χαμόγελο. Πήρε δύο γρήγορες ανάσες
και είπε:
‘Συγγνώμη;’
Το αιλουροειδές πρόσωπο χαμογέλασε.
‘Εγώ συγγνώμη, αν σας τρόμαξα,’ είπε και
ανασήκωσε λίγο το κεφάλι, χωρίς ν’ ανοίξει
τελείως πάλι τα μάτια. Σαν να μετατόπισε το
μικροσκόπιο, αντί για το φακό.
‘Όχι, όχι, δε με τρομάξατε. Απλώς δεν κατάλαβα...’ και σταμάτησε κοιτάζοντας την
άγνωστη κατευθείαν στα μάτια. Μέσα της η
περήφανη γυναίκα κλότσησε τη δειλή και τη
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συνεχώς αναρωτούμενη για το αν έχει δίκιο
και πρόβαλε θαρραλέα το ανάστημά της. Η
άγνωστη άνοιξε τελείως τα μάτια της με θαυμασμό. Το χαμόγελο μεγάλωσε και η καρδιά
της Μάγδας σκίρτησε από την ομορφιά του.
‘Αλλά μάλλον κατάλαβα...’ είπε και κοίταξε τη
γυναίκα-αίλουρο μπροστά της σηκώνοντας
το δεξί χέρι της. ‘Μάγδα’ είπε με ένα ‘εδώ σε
θέλω’ στη φωνή της. Ένιωσε το χέρι της να
ρουφιέται από μια δροσερή, σφιχτή παλάμη
που την έκανε να νιώσει ότι δεν θα το άφηνε
ποτέ. ‘Θέλμα’, ανταποκρίθηκε η γυναίκα με
τις ροζ γόβες και τράβηξε τα δεμένα χέρια
κοντά της.
Τα στόματα ήρθαν κοντά και χωρίς άλλο
χάσιμο χρόνου φιλήθηκαν. Οι ροζ γόβες
μπήκαν ανάμεσα στις μπλε μπαλαρίνες και ο
χρόνος στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας
εκείνο το πρωί στις 8.38 σταμάτησε, για να
καταγραφεί στις νίκες της πόλης τούτης.
Μετά το τέλος του φιλιού κοιτάχτηκαν με
ένταση που ζήτημα να τη συγκρατούσαν τα
πρωτόκολλα συμπεριφοράς σε δρόμο αν
συνέχιζε λίγο ακόμα. Η Θέλμα, χωρίς ν’
αφήσει το χέρι της Μάγδας, είπε ‘Μένω
μακριά. Εσύ;’ Η Μάγδα δεν απάντησε αλλά
την τράβηξε πίσω στην Όθωνος. Αμίλητες
χωρίς να αφήνουν τα χέρια προχωρούσαν
γρήγορα, μάλλον πετούσαν, χαμηλά προς το
σπίτι της Μάγδας, Μητροπόλεως και Ε. Η
οδός Ε. απείχε μόλις τριακόσια μέτρα, αλλά
η αναγνώστρια καταλαβαίνει ότι αυτά τα
τριακόσια μέτρα ίσως να ήταν και τα πλέον
γλιστερά της Αθήνας, παρά το ρόδινο, ανοιξιάτικο πρωινό.
Επιτέλους η είσοδος φάνηκε και μετά από
λίγο ένα λίγο ασταθές χέρι έχωνε ένα κλειδί
μέσα της. Οι ροζ γόβες και οι μπλε μπαλαρίνες ανέβηκαν σχεδόν τρέχοντας τα 5 σκαλιά
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της εισόδου προς το ασανσέρ. Ένα ελεύθερο
χέρι πάτησε το κουμπί και ένα άλλο ελεύθερο
άρπαξε ένα κεφάλι και το έφερε στο στόμα.
Οι γλώσσες άρχισαν να μετριούνται και να
αλληλο-εξερευνούνται. Με το κλικ της άφιξης της καμπίνας, η πόρτα κάπως άνοιξε και
βρέθηκαν μέσα της. Με την αφή βρήκε τον
όροφο και μόλις πάτησε το κουμπί το χέρι
της Μάγδας έκλεισε τη Θέλμα πάνω της.
Και οι δύο γυναίκες αναστέναξαν στην
επαφή.
Κάποτε έφτασαν. Στην είσοδο του διαμερίσματος, οι τσάντες και τα κλειδιά έπεσαν στο
πάτωμα. Η Μάγδα είχε χώσει το πρόσωπό
της στο λαιμό της Θέλμας αλλά ξαφνικά
θυμήθηκε κάτι που είχε αναβάλει πιο πριν.
Άρπαξε τους ώμους της Θέλμας, την απομάκρυνε λίγο και τελείωσε τη βόλτα των
πεινασμένων ματιών της πάνω στην όμορφη
γυναίκα. Τα στήθη ήταν μικρά και όρθια και
τώρα πολύ πιο όρθια από ποτέ. Χαμογέλασε
και κοίταξε τα γκρίζα μάτια. Παίρνοντας το
πάνω χέρι, καθώς και το χέρι της Θέλμας,
την οδήγησε χωρίς ν’ αφήσει τα μάτια της,
στην κρεβατοκάμαρα. Οι ροζ γόβες ήχησαν
πρωτόγνωρα στο διάδρομο. Η Μάγδα δεν
τον είχε ξανακούσει ν’ ανταποκρίνεται τόσο
όμορφα σε καλεσμένη της.
Τα ρούχα έφυγαν. Τα σώματα έπεσαν με
θόρυβο στο κρεβάτι και άρχισαν να κουνιούνται σπασμωδικά. Η Μάγδα προσπάθησε
να κολλήσει το μουνί της πάνω στο μουνί της
Θέλμας. ‘Τώρα, τώρα’ ψιθύρισε η Θέλμα και
γύρισε τη Μάγδα ανάσκελα. Με μία κίνηση
πήρε το αριστερό μικρό στήθος στο στόμα
της. Πιπιλίζοντας τη σκούρα ρώγα, σήκωσε
τη μέση της Μάγδας στον αέρα. ‘Είναι πολύ
δυνατή για ροζ γόβες,’ πέρασε η σκέψη σαν
αστραπή από το μυαλό της. Μετά η αίσθηση

της ρουφηγμένης ρώγας θόλωσε την κρίση
της. Το υπόλοιπο σώμα έγινε ανυπόμονο και
άρχισε να κουνιέται ανεξέλεγκτα. Τα πόδια
ανοιγόκλειναν από μόνα τους σπασμωδικά.
Άρπαξε τους γοφούς της γυναίκας που την
παίδευε και την τράβηξε πάνω της. Τα στόματα ξαναβρέθηκαν και τα σώματα
ξαναγλίστρησαν το ένα πάνω στο άλλο.
Ήρθε η σειρά της Μάγδας να γυρίσει τη
Θέλμα ανάσκελα. Της ακινητοποίησε τα
χέρια, κρατώντας τα με σιδερένια δάχτυλα
και πέρασε με βλέμμα έντονο πάνω από κάθε
λεπτομέρεια του κορμού της. Κατέβασε τους
γοφούς της πάνω στη λεκάνη της εγκλωβισμένης γυναίκας και έτριψε απαλά το μουνί
της πάνω στο μετάξι του μουνιού από κάτω.
Και οι δύο μούγκρισαν. Το τρίψιμο συνέχισε
πιο ρυθμικά. Οι γοφοί από κάτω άρχισαν να
πιέζουν προς τα πάνω. Οι κρυμμένες κλειτορίδες άρχισαν να πασχίζουν να βγουν προς
τα έξω, ν’ αγγιχτούν, να πιεστούν, να τριφτούν. Οι κόλποι ακούσια σφίγγανε και
ξεσφίγγανε. Η απαγορευτική αυτή θέση ενέτεινε την αγωνία των γυναικών λεπτό προς
λεπτό. Η Μάγδα άνοιξε κι άλλο τα πόδια της
και το κέντρο της επιτέλους άγγιξε τις μαλακές τρίχες. ‘Α!’, φώναξε δυνατά και άθελά
της ξέσφιξε το κράτημα των χεριών της Θέλμας. Η άλλη, ερεθισμένη κι άλλο από την
κραυγή, απελευθερώθηκε, σηκώθηκε καθιστή και αγκάλιασε τη μέση της γυναίκας από
πάνω της. Το δεξί της χέρι χώθηκε ανάμεσά
τους και χούφτωσε το όμορφο μουνί. Μουγκρίζοντας η Μάγδα ανασηκώθηκε να την
αφήσει να κάνει κι άλλα. Το χέρι χώθηκε πιο
βαθιά και ο μέσος βρήκε τη μουλιασμένη
τρύπα. Απότομα η Μάγδα κατέβηκε πάνω
στο μακρύ δάχτυλο επιτέλους να γαμηθεί.
Μπαίνοντας το δάχτυλο μέσα της μέχρι
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τέρμα, σταμάτησε να το νιώσει ολοκληρωτικά. Σιγά σιγά ανέβηκε και άρπαξε από τα
μαλλιά τη μακρυδάχτυλη γυναίκα. ‘Κι άλλο’,
της είπε καρφώνοντας τη ματιά της. Χαμογελώντας αμυδρά, ο δείκτης μπήκε κι αυτός
μέσα. Η καρφωμένη ματιά δεν άλλαξε. Ο
παράμεσος μπήκε κι αυτός. Εκεί οι γοφοί
κατέβηκαν κι άλλο προς τα μπρος ν’ ανοίξουν τον κόλπο κι άλλο. Η καρφωμένη ματιά
ακίνητη. Ο μικρός και ο αντίχειρας μπήκαν
στο χορό και όλο το χέρι βρέθηκε απαλά
μέσα στην υγρή δίοδο. Η Μάγδα, με εγκατεστημένο το μηχανισμό, ξεκόλλησε το
βλέμμα της, έκλεισε τα μάτια της και άρχισε
το ρυθμικό ανηφόρισμα προς την αγωνία
και την έκσταση. ‘Κολπικό θα είναι’, σκέφτηκε θολά. ‘Σίγουρα κολπικό.’
Η Θέλμα κοιτάζοντάς την έκανε ακριβώς
την ίδια σκέψη. Έτσι όπως ήταν εγκλωβισμένο το χέρι της δεν υπήρχε περιθώριο να
πάρει το κουμπάκι στο στόμα, ούτε να το
αγγίξει. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν αυτό.
Ήταν η ανείπωτη καύλα του κόλπου της
Μάγδας, ήταν τα στήθη που πάλλονταν από
πάνω της, ήταν οι μύες της κοιλιάς που
συσπώνταν πάνω στη δικιά της. Άθελά της
τινάχτηκε η λεκάνη της από αδημονία. Η
Μάγδα σταμάτησε έκπληκτη. Καταλαβαίνοντας τι γίνεται, απάλυνε λίγο το
ανεβοκατέβασμά της και έστειλε το αριστερό της χέρι πίσω από τα όμορφα
ημισφαίρια του κώλου της. Βρίσκοντας τη
μεταξένια φούντα, άρχισε να τη χαϊδεύει.
Σχεδόν γλίστρησε ακούσια από την υγρασία προς την κλειτορίδα, την περιεργάστηκε
λίγο με την αφή της πριν το βογκητό της
Θέλμας την σπρώξει να κάνει κάτι πιο εποικοδομητικό. Δεν την ανησυχούσε μη χάσει
το δικό της οίστρο. Ίσα ίσα. Αυτή η μικρή

34

διακοπή ήταν ό,τι χρειαζόταν για να το γευτεί ακόμα περισσότερο μέχρι το μεδούλι. Και
ακούγοντας το βαθύ λαρυγγισμό της Θέλμας από το άγγιγμά της, ένιωσε την
πλημμύρα του μουνιού της να χύνεται και να
πνίγει το χέρι. Μπήκαν κι οι δύο σε ένα
ρυθμό. Ανέβαιναν μαζί και η προσπάθεια να
έχει η μία στο μυαλό την άλλη, ενέτεινε την
προσμονή του χυσίματος. Δεν ήταν η καθεμιά μόνη κι αυτό δυσκόλευε αλλά μαζί
καύλωνε κιόλας.
Το πρώτο κύμα πήρε τη Θέλμα. Τελείως
δοσμένη ξέχασε το χέρι της μέσα στον κόλπο
της Μάγδας και δόθηκε στον οργασμό της
με κάθε ίνα. Η Μάγδα βλέποντας την, κράτησε τον καρπό του χεριού μέσα της με το
δεξί της χέρι και με πάθος ανεβοκατέβηκε να
χύσει κι αυτή ό,τι είχε. Πράγμα που έγινε. Το
ένα κύμα διαδεχόταν το άλλο και καμία δεν
σταματούσε. Ο χρόνος χάθηκε μέσα στο ροζ
των μουνιών που συσπώνταν και έτρεμαν
και κολυμπούσαν στα υγρά τους. Και ξανά
και ξανά και ξανά.
Η Θέλμα ούρλιαξε και έσπρωξε το χέρι της
Μάγδας μακριά. Η Μάγδα με μία κίνηση
ξεκόλλησε με ένα μορφασμό πόνου από το
χέρι που είχε μέσα της. Έπεσαν και οι δύο με
κομμένη την ανάσα στο στρώμα.
Για πολλή ώρα δεν είπαν κουβέντα. Σιγά
σιγά τα κεφάλια άρχισαν να γυρνάνε και να
κοιτάζονται. Τα χαμόγελα διαγράφηκαν
φωτεινά στα όμορφα πρόσωπα. Η κουβέντα
έγινε εύκολα και οδήγησε ξανά σε δεύτερο
γύρο, σε τρίτο και μετά χάθηκε ο λογαριασμός.
Έπεσε η νύχτα και εξαντλημένες κοιμήθηκαν. Εκεί στο χάραμα κάποιες ακτίνες φωτός
πάλι παρεισέφρησαν μέσα από την κουρτίνα.
Τα μάτια της Μάγδας έπαιξαν και, παρα-
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βιασμένα από τη φωτεινή ενόχληση,
άνοιξαν. Πριν κουνηθεί, έκανε διανοητικά το γύρο του κορμιού της για να
χαρεί μέχρι το βάθος την αίσθηση της
πλήρωσης. Χαμογέλασε. Άκουσε την
ανάσα δίπλα της και αναρωτήθηκε τι να
σημαίνει άραγε για την υπόλοιπη ζωή
της αυτή η συνεύρεση. Μετά γέλασε
χαμηλόφωνα που πάλι μπέρδευε μια
νύχτα με μια ζωή. Σηκώθηκε όσο πιο
αθόρυβα μπορούσε και φόρεσε τη ρόμπα
της. Βγήκε από το δωμάτιο και κατευθύνθηκε προς τη μπαλκονόπορτα του
σαλονιού. Ανοίγοντας έσκυψε και
[ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΗΛΙΚΗ ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ]

πήρε το πακέτο με τα τσιγάρα της. Ανάβοντας ένα, ρούφηξε βαθιά και ένιωσε
την ηδονή να στέφεται με την τέλεια
κορώνα της.
[ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΗ ΝΑ ΕΙΣΤΕ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ]
Βγήκε στο μπαλκόνι και έριξε το κεφάλι
πίσω. Ο ουρανός ήταν πάλι ροζ. Κοίταξε
παντού, γύρω γύρω, γυρίζοντας γύρω
από τον εαυτό της. Τα σύννεφα ήταν
αφράτα μπαμπακάκια, ροζ, που περιπλανιόνταν τυχαία. Μια πανέμορφη αυγή.
Ξαφνικά άρχισε να γελάει. Όλα είναι υπέροχα, όλα είναι πανέμορφα στο σύμπαν.

Όλα
τα πρόσωπα είναι
υπαρκτά. Η πόλη, οι
οδοί και τα μέρη είναι
φανταστικά και οποιαδήποτε
ομοιότητα
με
υπαρκτά μέρη είναι
όντως
εντυπωσιακή.

Το ανωτέρω
διήγημα υπάρχει και σε
σεναριακή
μορφή έτοιμο
να προσφερθεί
σε καλή σκηνοθέτιδα. Όταν
φτάσουμε στο
κάστιγκ, η συγγράφισσα
επιφυλάσσεται
των δικαιωμάτων της για
απόλυτο βέτο.
Έχει δυνατές
απόψεις επί του
θέματος.

Ισαβέλλα
35
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ποίηση

Στην Μ.
Δεν μπορούσα να φανταστώ
ότι μοιράζομαι
με άγνωστους περαστικούς
τη λάμψη των πραγμάτων
που φαίνεται να έχουν
από τη φύση τους,
μέχρι που ήσουν παρ' όλο που δε σε ήξερα
και δε σ' αγαπούσα
όπως σ' αγαπώ και σε ξέρω τώρα
που σ ' έχασα στρογγυλοκαθισμένη
νωθρά στο μυαλό μου.
Το αντίθετο, όλα πια
θα μου φαίνονται κοινά
και μόνο να ρίξω
μια ματιά στο δρόμο
για να φτάσω
στο απέναντι πεζοδρόμιο
θα είναι σαν να προσθέτω
μόνο πλήξη
στην πλήξη
γι' αυτό σφραγίζω τώρα
μέσα μου
για πάντα
την ανάμνησή σου
παραδίνοντας τον πόνο μου
στο τίποτα.
A.S. Laddor
από το διήγημα "Annegamilamente"
που βρίσκεται στο βιβλίο:
Principesse Azzurre (Γαλάζιες πριγκίπισσες)
(2003, Mondadori)
μετάφραση: Χάρις
36
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Ωραία κοιμωμένη
...
Στο κέντρο της πόλης, στη μέση
της κίνησης, συνέρχομαι
απ' το δημόσιο φιλί σου. Σε λένε
Ιουδήθ, το φιλί σου σημάδι
για τους σοκαρισμένους πεζούς, μαζεμένοι
γύρω από το φανάρι που σημαίνει
σταμάτα
στον πολιτισμό μας
όπου το κόκκινο είναι μια προειδοποίηση, και οι άντρες
αλληλοαπειλούνται με καταληκτική βία: θα σου πιω
το αίμα. Το φιλί σου
είναι γι' αυτούς
σημάδι προδοσίας, τα κόκκινά σου
χείλη υποψιάζουν άφατες
ελευθερίες καθώς
διασχίζουμε τον δρόμο, φιλιόμαστε
κόντρα στο φανάρι, τραγουδώντας, Αυτή
είναι η γυναίκα που τη σήκωσα από τον ύπνο, η γυναίκα που
με αφύπνισε.
\

Olga Broumas, 1976
μετάφραση: Άρτεμις
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επικοινωνία
dalika-loa@hotmail.com
lesbiangroup@hotmail.com
www.loa.gr
η λεσβιακή ομάδα αθήνας συναντιέται κάθε τρίτη στις 8:30 μ.μ.
στο φεμινιστικό κέντρο αθήνας, ερεσού 12, εξάρχεια

ntalika02_out:Layout 1 18/12/2009 12:40 πμ Page 4

της λεσβιακής χειρονομίας του λεσβιακού λόγου στον λεσβιακό και υπόλοιπο χώρο η αβάν γκαρντ της

