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Λεσβίες στη κουζίνα

ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ
1. Σπάζουµε τα αβγά σε ένα τηγάνι. ∆ιαλέγουµε µία επι-

φάνεια που θα τσουγκρίσουµε τα αβγά, που θα είναι
εύκολο να καθαριστεί µετά, αν τρέξουν οι κρόκοι. Το
πλάι του τραπεζιού δε λέει, γιατί µετά θα πρέπει να
σφουγγαριστεί το πάτωµα.

2. Προηγουµένως είχαµε βάλει το βούτυρο στο τηγάνι.
3. Προηγουµένως είχαµε ανάψει το µάτι στο 2 (εµένα

πάει ως το 3).
4. Το βούτυρο που είχαµε βάλει στο στάδιο 2 το είχαµε

αφήσει να λιώσει, αλλά όχι να καεί. Υπάρχει και η
σχολή που το θέλει µε ελαιόλαδο. Εµένα η γιαγιά µου
µού έλεγε ότι µόνο στα χωριά το κάνουν έτσι.

5. Σε κάποια φάση όταν αρχίσουν να τσιτσιρίζουν, τα
σκεπάζουµε µε ό,τι βρούµε, γιατί καπάκι στο τηγάνι
συνήθως δεν έχουµε. Συνήθως βρίσκω ένα ταψί. ∆εν
το σκεπάζουµε για πολύ, γιατί µπορεί να ψηθεί τελείως
ο κρόκος και τότε δεν µπορείς να βουτήξεις το ψωµί
σου. Σ’ αυτό το στάδιο δεν απαντάµε ούτε στο στα-
θερό ούτε στο κινητό.

6. Αφού ψηθούν όσο θέλουµε, τα γλιστράµε µε προσοχή
σε ένα τεράστιο πιάτο.

7. Παίρνουµε το ταµπάσκο και ρίχουνε κατά βούληση.
Το µισό µπουκαλάκι είναι αρκετό συνήθως.

8. Έχουµε ψήσει το ψωµί µας στη φρυγανιέρα και το
βουτυρώνουµε.

9. Τρώµε και απαντάµε στα τηλέφωνα.
10. Έχουµε τύψεις.
11. Πάµε στο γυµναστήριο ή κάνουµε σεξ µετά από αρ-

κετές ώρες για να έχει φύγει η αβγουλίλα.

του λεσβιακού λόγου στο λεσβιακό και υπόλοιπο χώρο

ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ
2 αβγά
1/2 κ.σ. βούτυρο
αλάτι-πιπέρι
Ταµπάσκο τσιπότλε

η αβάν γκαρντ της λεσβιακής σκέψης της λεσβιακής πράξης της λεσβιακής χειρονοµίας
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Α
ς πούµε λίγα λόγια για τη διαδικασία παραγωγής αυτού του περιοδικού. Από τη Λε-
σβιακή Οµάδα Αθήνας κάµποσα µέλη της θέλουν κατά καιρούς να συµµετέχουν στη συντα-
κτική οµάδα. Αυτά είναι κυλιόµενα, όπως και οι γυναίκες της ζωής µας, όπως εµείς στις ζωές

άλλων, όπως και η ζωή η ίδια. Έχει επισηµανθεί και από µέλος µας ότι όποια συντακτική τέτοια «Ντα-
λίκα» θε να παραχθεί. Υποψιαζόµαστε όλες ότι κάπως έτσι είναι όντως και περιµένουµε να δούµε τι
θα βγει στο µέλλον µε άλλες συντακτικές οµάδες.

Ως λεσβίες, δεν ήταν εύκολα τα πράµατα. Μ' εµάς, µια λέξη, µια κουβέντα, µια νύξη,
ένας ανεβασµένος τόνος, µια παρατήρηση, άκαιρη ή µη, µια σχέση απροσδόκητη, ένα παρεξηγήσιµο
sms ή email, τινάζει πάρα πολλά στον αέρα. Λογικό βέβαια, αφού µας συνδέει πρωταρχικά ο σε-
ξουαλικός προσανατολισµός µας, ο ερωτισµός µας, που είναι από µόνα τους ωρολογιακές βόµβες
που σκάνε ή, στην καλύτερη περίπτωση, πέφτουµε από πάνω τους να µην ακουστεί πολύ το µπαµ,
έτσι ώστε να συνεχίσουµε. Αλλά αυτό µόνο πρωταρχικά. Μετά συνδεόµαστε ως γυναίκες που αγα-
πούν γυναίκες και παλεύουν να µας δώσουµε τη θέση που εννοείται ότι µας ανήκει σε µια από τις
πλέον ανδροκεντρικές και κατ’ επέκταση οπισθοδροµικές, δυτικές κοινωνίες. Στηρίζουµε και εµ-
πνεόµαστε από τα κεκτηµένα των γυναικών των τελευταίων πολλών δεκαετιών και προσπαθούµε να
αναδείξουµε το αδιαπραγµάτευτό τους, άσχετο αν τα βιώµατά µας µάς σπρώχνουν κάποιες φορές
να εκφραζόµαστε κι εµείς µε όρους που έχει υπαγορεύσει για µας η ανωτέρω αρχαϊκή κοινωνία.
Είναι συνεχής η πάλη, αλλά πάµε πολύ καλά.

Συλλογικά αναγνωρίζουµε ως επί το πλείστον τη ζηµιά που µας έχει κάνει η επίσηµη
θρησκεία του κράτους, η κοινωνική µας παιδεία κι η ανώριµη οικογένεια που τελικά, όταν συµπα-
ρασύρεται µαζί µας στην επιφάνεια από τον πάτο της θάλασσας των θεσµών, ανακουφίζεται κι αυτή.

Όσο προχωράει η «Νταλίκα», ξέρουµε τι ζητάµε, και το γράψιµό µας εκφράζεται όλο και
πιο ελεύθερα, µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς και µε µεγαλύτερη δυσανεξία στην κρυψίνοια
και τη θρυλική πια µιζέρια της λεσβιακής ζωής. Βάλαµε τα κεφάλια µας κάτω να δηµιουργήσουµε το
λεσβιακό περιοδικό που δε φοβάται τίποτε. Ή τέλος πάντων το περιοδικό που προχωράει σαν να µη
φοβάται τίποτε.

Στη χώρα που µόλις βάρεσε κανόνι, που οι δουλειές εξαφανίζονται η µια µετά την άλλη,
που η διαρροή προς το εξωτερικό των νέων µυαλών έχει αρχίσει σε τεράστιο βαθµό, που οι προ-
οπτικές είναι µηδενικές και που η προσωπική ανεξαρτησία απειλείται σε τεράστιο βαθµό από την οι-
κονοµική ανέχεια, αυτό το περιοδικό γίνεται ακόµα πιο σηµαντικό. Είναι το όχηµα που θα υποδείξει
ότι η λεσβιακή ορατότητα είναι µονόδροµος πια και η οποιαδήποτε διάκριση και βία απέναντί µας είναι
ασυγχώρητη, κατάπτυστη και σαφώς πολεµίσιµη.

Λέµε να πάµε αντίθετα µε το πνεύµα της «ελαστικοποίησης» (αλλιώς καταστροφής) των
όρων εργασίας, συνταξιοδότησης και βιοτικού επιπέδου. Πολύς κόσµος έχει καταλάβει ότι µπορεί
να βασίζεται στη Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας για διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Εντός θα βρείτε µία τεράστια γκάµα γραψίµατος που αναδεικνύει την πολυπλευρικότητα των συγ-
γραφισσών, αλλά και τον κρίκο που µας συνδέει όλες: ξεκόλληµα από τα παλιά και πο-
ρεία προς τα µπρος.

Συντάκτριες σε κρίση

Ιδού λοιπόν κι η τρίτη δια-
δροµή της «Νταλίκας».

Λίγα (πολύ λίγα) τεύχη ακόµα και
θα σπάσουµε τα διαπλανητικά

ρεκόρ αριθµού τευχών ελληνικού
λεσβιακού περιοδικού.
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ΤΤιι  κκάάννααµµεε  µµέέσσαα  σσ’’ έένναα  χχρρόόννοο  

Παραπονιόµαστε µεταξύ µας πολύ συχνά ότι µιλάµε πολύ κι ότι
χρειάζεται να δρούµε περισσότερο. Μια γρήγορη λίστα όµως του τι κάναµε
τη χρονιά που µας πέρασε µας εξέπληξε ευχάριστα. Παρακάτω είναι η λίστα µε αυτές τις δρά-
σεις που βγαίνουν προς τα έξω, πέραν της δουλειάς που επιτελείται µε τις συναντήσεις µας κάθε Τρίτη

στην Ερεσού και που είναι η βάση για όλα βέβαια.

Εκδηλώσεις - ∆ράσεις που οργανώσαµε
ΟΟιι  ΠΠέέµµππττεεςς  µµααςς  όόλλοο  ττοο  χχρρόόννοο
∆υο Πέµπτες το µήνα θα µας βρείτε στα σίγουρα στο Στέκι Μεταναστών να σας σερβίρουµε τα ποτά σας. Βά-
ζουµε τις µουσικές µας, πίνουµε τα ποτάκια µας ή τους χυµούς µας και κάνουµε πηγαδάκια γυναικών. Θα βρεις
λεσβίες όλων των ηλικιών να συζητούν, να χαµογελούν, να διαφωνούν ακόµη και τη Μ. Πέµπτη! 

ΠΠρροοββοολλέέςς  ττααιιννιιώώνν  --  2277,,  2288,,  2299  ΝΝοοέέµµββρρηη  22000099
Για 9η χρονιά στρωθήκαµε στη δουλειά, είδαµε ταινίες, επιλέξαµε τις καλύτερες, τις µεταφράσαµε, τις υποτιτ-
λίσαµε και τις δείξαµε σε ένα τριήµερο φεστιβάλ στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Nosotros. Όποια δεν ήρθε,
αυτή έχασε!

ΠΠρροοββοολλήή  ττααιιννίίααςς  --  1100  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  22000099
Οι ταινίες µάς αρέσουν πολύ γι' αυτό δε χάνουµε την ευκαιρία, όσο πιο συχνά µπορούµε, να βλέπουµε λε-
σβιακές ιστορίες στην οθόνη ή ακόµη και στον τοίχο! Αυτή την Πέµπτη στο Στέκι Μεταναστών είδαµε το «El Nino
Pez», δηλαδή το «Παιδί Ψάρι» της Lucia Puenzo.

ΠΠάάρρττιι  --  1199  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  22000099
Με αφορµή την έκδοση της δεύτερης διαδροµής του περιοδικού µας «Η Νταλίκα» κάναµε ένα τέλειο πάρτι
στο Κοινωνικό Κέντρο-Στέκι Μεταναστών µε πολύ χορό, µε πολύ ποτό και µε το καπέλο να πηγαινοέρχεται (αν
δεν ξέρετε τί είναι το παιχνίδι µε το καπέλο, έχετε χάσει πολλά) και κυρίως µόνο µε γυναίκες. Α! και το πιο σπου-
δαίο! Κάναµε και performance για τη χρήση των σεξουαλικών παιχνιδιών. Ναι στη ΛΟΑ έχουµε πολλά φανερά
ταλέντα...

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  εεκκδδόόσσεεώώνν  µµααςς  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  --  3300  ΓΓεεννάάρρηη  22001100
Μπήκαµε στο τραίνο, κοιµηθήκαµε στις καµπίνες όλο το βράδυ και την άλλη µέρα γνωριστήκαµε µε τη Λε-
σβιακή Οµάδα Θεσσαλονίκης. Το απόγευµα στο βιβλιοπωλείο Πυξίδα παρουσιάσαµε στις λεσβίες και όχι µόνο
της Θεσσαλονίκης, τις εκδόσεις µας: την «Νταλίκα» και το «Πηγάδι της µοναξιάς: Πολλαπλές αναγνώσεις». Το
βράδυ βγήκαµε σε µια ταβερνούλα για κρασάκι και τραγούδι.

η νταλίκα

Λεσβίες στο δρόµο

ΠΠάάρρττυυ  --  1155  ΜΜααίίοουυ  22001100

Το δεύτερο πάρτι της Λεσβιακής Οµάδας Αθήνας µόνο για γυναίκες είναι γεγονός!

Πράιντ που πήγαµε

EEuurrooPPrriiddee  ZZuurriicchh  --  66  ΙΙοούύννηη  22000099
Η Έλενα έφτασε µέχρι την Ελβετία για να µιλήσει στις Ελβετίδες της Ζυρίχης για τα έργα και τις ηµέρες της ΛΟΑ! 

SSooffiiaa  GGaayy  PPrriiddee  --  2277  ΙΙοούύννηη  22000099
Μπήκαµε σε ένα λεωφορείο στην Αθήνα και βρεθήκαµε συνοδεία περιπολικού στην όµορφη Σόφια. Φάγαµε
σε εστιατόριο µε τα ντέφια να µας καλούν να χορέψουµε, βγήκαµε στο γκέι κλαµπ της πόλης και την άλλη µέρα
φορέσαµε τα κράνη µας, βγήκαµε ετοιµοπόλεµες και περήφανες να πορευτούµε στο 2o Sofia Gay Pride, αρ-
νούµενες να φοβηθούµε τα φασιστάκια που µας έκαναν χειρονοµίες. 

GGeennoovvaa  PPrriiddee  --  2277  ΙΙοούύννηη  22000099
Η Χάρις πήρε τα παιδιά της, πήρε µαζί της και το µαθητή της και µε το λεωφορείο φτάσανε στη Γένοβα, όπου
συνάντησαν και άλλους περήφανους γονείς µε τα περήφανα παιδιά τους.

IIssttaannbbuull  PPrriiddee  --  2288  ΙΙοούύννηη  22000099
Ενώ κάποιες από εµάς βρίσκονταν στη Σόφια ή στη Γένοβα, κάποιες άλλες διαδήλωσαν στο πράιντ της Κων-
σταντινούπολης κρατώντας πολύχρωµα πλακάτ: «Susma haykir, escinseller vardir!», δηλαδή «Μη σωπαί-
νετε, φωνάξτε, οι οµοφυλόφιλοι υπάρχουν!».

BBeellggrraaddee  PPrriiddee - 2200  ΣΣεεππττέέµµββρρηη  22000099
Κάποιες από την οµάδα µε αεροπλάνα και τραίνα ταξιδέψαµε ως τη Σερβία για να δηλώσουµε την αλληλεγγύη
µας στο δύσκολο αγώνα που κάνουνε όσοι και όσες είναι ίδιοι και ίδιες µ' εµάς, αλλά δεν τους επιτρέπουν να
περπατήσουν περήφανα στο δρόµο. Τελικά το πράιντ ακυρώθηκε εξαιτίας της Σερβικής κυβέρνησης, είδαµε
όµως τη βία µε τα µάτια µας στα πρόσωπα των νεαρών φασιστών. 

Εκδηλώσεις που συµµετείχαµε
AAtthheennss  PPrriiddee  --  1133  ΙΙοούύννηη  22000099  
Συµµετείχαµε βέβαια στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας του 2009. Με αυτή την αφορµή παρουσιάσαµε τις εκδό-
σεις µας: την πρώτη διαδροµή της «Νταλίκας» και το «Πηγάδι της Μοναξιάς: Πολλαπλές Αναγνώσεις». Η Βιο-
λέτα χαιρέτησε εκ µέρους της οµάδας τα αλαλάζοντα πλήθη της πλατείας Κλαυθµώνος. Ο χαιρετισµός
δηµοσιεύτηκε στη δεύτερη διαδροµής της «Νταλίκας».

ΑΑννττιιρρααττσσιισσττιικκόό  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  --  33,,44,,55  ΙΙοούύλληη  22000099
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ετοιµάσαµε το βαλιτσάκι µας για το τραπεζάκι του 14ου Αντιρατσιστικού Φε-
στιβάλ. Εκεί ήµασταν µε τις «Νταλίκες» µας, τα «Πηγάδια» µας, τα αυτοκόλλητά µας και τις κονκάρδες µας. Κρα-
τήσαµε και το µπαρ το Σάββατο βράδυ ως περήφανες λεσβίες.
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∆∆ιιααµµααρρττυυρρίίαα  έέξξωω  ααππόό  ττηη  ΣΣεερρββιικκήή  ππρρεεσσββεείίαα  --  11  ΟΟκκττώώββρρηη  22000099  

Μαζευτήκαµε έξω από τη Σερβική πρεσβεία αυτές που επιστρέψαµε από το Βελιγράδι και αυτές που δεν µπό-
ρεσαν να πάνε για να διαµαρτυρηθούµε ενάντια στην οµοφοβική κυβέρνηση που δεν στήριξε το Belgrade
Pride. Το κεντρικό µας σύνθηµα: «Ελλάς - Σερβία, συµµαχία σε εθνικισµό και οµοφοβία».

ΠΠοορρεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππααγγκκόόσσµµιιαα  ηηµµέέρραα  µµννήήµµηηςς  γγιιαα  τταα  ττρρααννςς  άάττοοµµαα  --  2200  ΝΝοοέέµµββρρηη  22000099
Συµµετείχαµε κι εµείς στην πρώτη πορεία που έγινε στην Αθήνα για τα τρανς άτοµα που έχουν υπάρξει θύµατα
ρατσισµού, βίαιων επιθέσεων και εγκληµάτων κατά της ζωής τους. Φωνάξαµε δυνατά: «Ντροπή, ντροπή σε
κάθε σεξιστή. Είµαστε όλες όλοι τραβεστί». 

ΠΠοορρεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππααγγκκόόσσµµιιαα  ηηµµέέρραα  γγιιαα  ττηηνν  εεξξάάλλεειιψψηη  ττηηςς  ββίίααςς  κκααττάά  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  --  
2255  ΝΝοοέέµµββρρηη  22000099

Φτιάξαµε το πανό µας και κατεβήκαµε κι εµείς να διαµαρτυρηθούµε για τη βία που έχουµε δεχτεί και δεχόµα-
στε καθηµερινά οι λεσβίες σε όλο τον κόσµο. ∆ηλώσαµε ότι: Οι «λεσβίες “ξέρουν” από βίες».

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη::  ΛΛεεσσββιιαασσµµόόςς  σσττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα  --  2255  ΦΦλλεεββάάρρηη  22001100

Μαζευτήκαµε ένα πάνελ γυναικών στο Στέκι Μεταναστών για να µιλήσουµε για το πώς βιώνουµε την καθηµε-
ρινότητά µας ως λεσβίες. Από τη ΛΟΑ µίλησαν η Ισαβέλλα και η Έλενα που τα έσπασε µε το ραπ της.

ΣΣυυζζήήττηησσηη::  ΟΟιι  άάλλλλεεςς  σσυυννττρροοφφιικκόόττηηττεεςς::  πποολλιιττιικκόόςς  γγάάµµοοςς  κκααιι  σσύύµµφφωωννοο  σσυυµµββίίωωσσηηςς  µµεεττααξξύύ  ααττόόµµωωνν
ττοουυ  ίίδδιιοουυ  φφύύλλοουυ,,  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  µµεε  λλεεσσββίίεεςς  µµηηττέέρρεεςς,,  πποολλυυσσυυννττρροοφφιικκόόττηητταα  --  1199  ΜΜάάρρττηη  22001100

Συµµετείχαµε και σε αυτή τη συζήτηση στο Στέκι Μεταναστών!   Μια από τις λεσβίες µαµάδες της οµάδας πα-
ρουσίασε αποσπάσµατα από αντίστοιχες λεσβιακές ιστορίες της ελληνικής λογοτεχνίας. 

ΣΣυυζζήήττηησσηη::  ΤΤοο  ΛΛεεσσββιιαακκόό,,  ΓΓκκέέιι,,  ΑΑµµφφίί  κκααιι  ΤΤρρααννςς  ((LLGGBBTT))  κκίίννηηµµαα  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  κκααιι  σσττοο  ππααρρόόνν::
ΣΣκκέέψψεειιςς  κκααιι  ππρροοοοππττιικκήή  --  2211  ΜΜάάρρττηη  22001100

Φτάσαµε ως την Πετρούπολη στην κατάληψη του Βοτανικού Κήπου, όπου η Βιολέτα παρουσίασε στους κα-
τοίκους των δυτικών συνοικιών την ιστορία της οµάδας µας.

OOuuttvviieeww  44οο  ∆∆ιιεεθθννέέςς  GGaayy  &&  LLeessbbiiaann  FFiillmm  FFeessttiivvaall  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  --  2244  ΑΑππρρίίλληη  22001100
Η Μαριάνθη προλόγισε την ταινία «The OWLS» (Older Wiser Lesbians) της Cheryl Dynye.

Φιλίππα
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Η
επιστήµη, βασικός φορέας του λόγου
περί αιδοίου δεν βοηθά πάντα σε αυτή τη
διαδροµή αυτογνωσίας. Έχει αλλάξει πολλές

φορές γνώµη για το ποια είναι τα µέρη του αιδοίου,
ποιος είναι ο ρόλος του κάθε µέρους και ποια από
αυτά φτουράνε για την ηδονή που µας προσφέρει το
µουνί µας.

Μέχρι και την Αναγέννηση δεν υπήρχαν ειδικοί
ανατοµικοί όροι για την περιγραφή του αιδοίου, και η
κυρίαρχη αναπαράσταση του κόλπου ήταν αυτή του
αντεστραµµένου πέους. Το ιατρικό κατεστηµένο του
17ου αιώνα πήγε να «δει» το θέµα αλλιώς και άρχισε
να συζητά τον γυναικείο οργασµό ως κάτι
φυσιολογικό, αλλά τον 18ο αιώνα - και µετά από το
εκτεταµένο κυνήγι των µαγισσών - η γυναικεία ηδονή
εν πολλοίς ενοχοποιήθηκε και µαζί της χάθηκαν από
τους ανατοµικούς χάρτες τα βασικά µέρη του µουνιού.
Χαρακτηριστικά είναι τα σκίτσα ανατοµίας κατά τη
Βικτωριανή εποχή (1830 µε 1900) όπου η
κλειτορίδα, όταν δεν απουσιάζει εντελώς,
περιγράφεται απλώς ως µέρος του ουρικού και
αναπαραγωγικού συστήµατος. Μερικές δεκαετίες
αργότερα οι «ειδικοί» (πάντα άντρες, µην ξεχνιόµαστε)
άρχισαν να συζητούν εκ νέου το ζήτηµα της
προέλευσης του γυναικείου οργασµού. Το 1950, το
προοδευτικό, για την εποχή του, ερευνητικό εγχείρηµα
του Alfred Kinsey γύρω από τη σεξουαλικότητα,
στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις 17.000 γυναικών όπου
απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικά µε τις σεξουαλικές
τους πρακτικές και τα όσα τις ευχαριστούσαν στο σεξ.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έφεραν ξανά την
κλειτορίδα στο προσκήνιο ως βασικό εργαλείο του
γυναικείου οργασµού. Στα ίδια περίπου πεδία κινήθηκε
και η έρευνα των Masters και Johnson το ’60, των
οποίων η έρευνα κατέληγε στο να αναγορεύσει τον
κλειτοριδικό οργασµό ως τον «µόνο» οργασµό,
πράγµα αναληθές αν και ριζοσπαστικό. Ριζοσπαστικό
γιατί αποσυνέδεε τον γυναικείο οργασµό από την
κολπική διείσδυση (επιτέλους), ταυτόχρονα όµως
αναληθές γιατί ο γυναικείος οργασµός έχει να κάνει
και µε τη διείσδυση. Μπερδευτήκαµε; Η λύση
βρίσκεται στο ότι ο γυναικείος οργασµός δεν είναι
"ένας". Όµως η ιδέα των διαφόρων τύπων οργασµών
ήταν ακόµα ανύπαρκτη στα κεφάλια των ειδικών,
ασχέτως αν ήταν µια πραγµατικότητα στα µουνιά των
γυναικών – κάποιων γυναικών τουλάχιστον. Όσων
τολµούσαν να ψάξουν αυτό το µέρος του σώµατός
τους ενάντια στην προπαγάνδα µιας κοινωνίας που
είχε κάνει τα πάντα για να τις πείσει ότι το µουνί είναι
αυτό το βρώµικο πράµα µε το οποίο δεν θα έπρεπε να
ασχολούνται και πολύ. 

Το 1980 οι Whipple, Ladas και Perry
αποκάλυψαν τις έρευνές τους για το G-spot (εντάξει,
το ’50 το είχε παρατηρήσει και ο Grafenberg αλλά δεν
το είχε βάλει στα διαγράµµατά του). Το περίφηµο
σηµείο G είναι µια ερωτική ζώνη µέσα στο µουνί µας
που µπορεί να προκαλέσει οργασµό: αν βάλουµε τα
δάχτυλά µας µέσα και κάνουµε την κίνηση «έλα εδώ»
µε το δεύτερο και/ή τρίτο δάχτυλο προς την
κατεύθυνση της κοιλιάς θα το νιώσουµε - σε µερικές

Toυ αιδoίου ο χαβάς από εµάς έχει τραχιά επιφάνεια (σε άλλες λίγο και σε
άλλες πιο πολύ). 

Όµως η σύγχρονη περιγραφή, και αυτή που
πλέον έχει επικρατήσει, της ανατοµίας του αιδοίου,
ανήκει σε γυναίκες φεµινίστριες. Το 1975 οι γυναίκες
του Federation of Feminist Women’s Health Centers
(Οµοσπονδία Φεµινιστικών Κέντρων Γυναικείας
Υγείας) αρχίζουν την αυτοεξέταση σε οµάδες στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου για χρόνια παρατηρούν η
µία την άλλη (όχι στα µάτια φυσικά). Το 1991
εκδίδουν το υπερ-κατατοπιστικό εγχειρίδιο «Μια νέα
θεώρηση του γυναικείου σώµατος: ένας
εικονογραφηµένος Οδηγός» (δείτε την πρώτη
διαδροµή της Νταλίκας), το οποίο αναγνωρίζει
δεκαοχτώ µέρη (ω, ναι) του αιδοίου, και αντιµετωπίζει
το µουνί ως ένα σύνθετο σύστηµα για την παραγωγή
οργασµού (µία εκτεταµένη κλειτορίδα). Μερικά από
αυτά τα µέρη είναι ορατά και εύκολα αναγνωρίσιµα,
άλλα λιγότερο. 

Παραθέτουµε και ένα σουρεαλιστικό µουνί (µπορείτε
και να το χρωµατίσετε) για να σας ανοίξουµε την όρεξη
για περισσότερο διάβασµα (και όχι µόνο). Θα
επανέλθουµε στην επόµενη διαδροµή της Νταλίκας
τιµώντας ξεχωριστά το καθένα από τα δεκαοχτώ µέρη
του µουνιού µας...

Μαλαµώ και Ελένη

Πηγές

Sherfey, Mary Jane (1966). The Nature and Evolution

of Female Sexuality.

Gallagherand και Laqueur (1987). The making of the

Modern Body: Sexuality and Society in the Nine-

teenth Century.

Το σκίτσο από το φοβερό Cunt Coloring Book της Tee

Corinne που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1981 (η δική µας

έκδοση είναι του 2009)

Για την έρευνα του Kinsey δείτε εδώ:

http://www.kinseyinstitute.org

ΨΨηηλλααφφήήσσεειιςς  ααννααττοοµµίίααςς  1::  µµοουυννιικκήή  ιισσττοορρίίαα

Ας αρχίσουµε µε βασικά «µαθήµατα πιάνω». Πριν µιλήσουµε για το
πώς µπορούµε, µόνες, µε άλλες ή και όλες µαζί να κάνουµε το αιδοίο µας να χαίρεται,
χρειάζεται µάλλον να δούµε τι έλεγαν κάποτε και τι λέγεται τώρα σχετικά µε την ανατοµία του
µουνιού µας.
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ΚΚααιι  ......γγιιααττίί  αακκρριιββώώςς  νναα  µµηηνν
««ππααίίζζωω»»  µµεε  ττοο  φφααγγηηττόό  µµοουυ;;Λε
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Γ
ια µένα ήταν ένα χειµωνιάτικο Σάββατο
βράδυ, λίγο µετά τα µεσάνυχτα πολλά χρόνια πριν.
Για µία δεκάχρονη που φοβόταν το σκοτάδι οι κλα-

σικές ταινίες τρόµου δεν ήταν τίποτα λιγότερο από την
κατάλληλη, αθώα εισαγωγή στη χώρα των θαυµάτων.
Λυκάνθρωποι, φαντάσµατα και πάσης φύσεως τέρατα
ήταν συµπαθείς συνοδοιπόροι στις µεταµεσονύχτιες πε-
ριπέτειές µου κι αν µε γέµιζε θλίψη η αναγκαστική εξο-
λόθρευσή τους, τη γιάτρευαν µε το να επανέρχονται την
επόµενη εβδοµάδα µε απόλυτη συνέπεια. ∆εν ήταν πλά-
σµατα απλώς µεγαλύτερα από τη ζωή, αλλά µεγαλύτερα
από το θάνατο. Εκείνη τη νύχτα όµως όλα άλλαξαν. 

∆εν ήταν ο ∆ράκουλας που θα κυνηγούσε αθώα,
ροδοκόκκινα, λαχταριστά κορίτσια, αλλά η κόρη του
(Dracula’s Daughter)1. 

Το αργό σκύψιµο του κεφαλιού της µυστηριώ-
δους µελαγχολικής βαµπίρας για ένα «φιλί», που δε δό-
θηκε ποτέ (το µεγαλύτερο σε διάρκεια φιλί που ∆ΕΝ
αποτυπώθηκε ποτέ στην οθόνη, όπως αργότερα χαρα-
κτηρίστηκε) και η συνεσταλµένη αποφασιστική αυτο-
προσφορά του γυναικείου «θύµατος», µου έµαθαν την
απόλυτη επιθυµία, έφεραν την αναγνώριση, σφράγισαν
τη συγγένεια. 

Στον καθρέπτη µπορεί να µη φαινόταν το είδωλο
της Κόµισσας Μαρία Ζαλέσκα, αλλά φάνηκε το δικό
µου. Εκείνο το βράδυ βγήκα από την «ντουλάπα», βε-
βαιώθηκα όµως ότι πήρα µαζί και το τέρας της επιλογής
µου: τη λεσβία-βαµπίρ. Ξεκινήσαµε ένα υπέροχα υγρό,
αιµοσταγές ταξίδι και πιστέψτε µε, καθόλου µοναχικό.
Γιατί εάν εµείς δεν µπορούσαµε να κρατήσουµε το
στόµα µας µακριά από τις γυναίκες, φαίνεται ότι κάποιοι
δεν µπορούσαν να κρατήσουν τα µάτια τους µακριά από
το στόµα αυτό.

Βλέπετε, οι άνθρωποι δεν µπορούµε να κρατή-
σουµε τίποτα κρυφό. Ίσως επειδή κάθε µυστικό διηγεί-
ται την ιστορία µιας επιθυµίας ή/και αποστροφής. Ο
καλύτερος τρόπος για να το κρύψεις, είναι να εφεύρεις
το κατάλληλο µέσο να το ανακοινώσεις. Φαίνεται ότι
αναζητούµε διακαώς αυτή τη «θεραπευτική δύναµη»
που φέρει το «outing», η έλλειψη ορίων µεταξύ του
προσωπικού και του δηµόσιου. Η λογοτεχνία και ο κι-
νηµατογράφος είναι ένας ανεξάντλητος πίνακας ανα-
κοινώσεων µυστικών, το µέσο όπου το προσωπικό
µεταµορφώνεται σε µια δηµόσια «οπτική» επιφάνεια.
Εδώ, η απαραίτητη προϋπόθεση άρθρωσης της επιθυ-
µίας ή/και αποστροφής είναι η εφαρµογή της, έτσι απο-
κτά εικόνα (καρέ/λέξεις). Ό,τι είναι ορατό όµως, έχει
όρια και ό,τι έχει όρια µπορεί να ελεγχθεί. Μήπως λοι-
πόν δεν παρακολουθούµε την έκφραση του συναισθή-
µατος, της σκέψης, αλλά τον περιορισµό; Η λογοτεχνία
και ο κινηµατογράφος τρόµου αποτέλεσαν την αρένα
όπου «πετάξαµε» κάθε έκνοµη επιθυµία, ταµπού (κανι-
βαλισµός, σχέση µε τους νεκρούς, σεξουαλικότητα), σε
µία αέναη µάχη µε το καλό ώστε να τα ελέγχουµε κατα-
ναλώνοντάς τα άφοβα και έννοµα. Κι αν αναρωτιέστε
γιατί στην τροφική αλυσίδα των τεράτων ηγούνται τα
βαµπίρ είναι απλό: δεν προσέχουν τι τρώνε, ποιους κά-
νουν παρέα και µε ποιους «παίζουν». Και το πλέον ση-
µαντικό, είναι το τέρας που δείχνει ακριβώς όπως εµείς,
αλλά δεν είναι εµείς: οι θανάσιµες απολαύσεις τους
δικές µας, οι θανάσιµες αµαρτίες µας δικές τους.

Και αν νοµίζετε ότι ο ∆ράκουλας (Bram Stoker,
1897) ήταν ο πρώτος διδάξας, κάνετε λάθος. Οφείλει
την ύπαρξή του σε δύο «γυναίκες»: τη ροµαντική λεσβία
βαµπίρα Carmilla (Joseph Sheridan Le Fanu, 1872) και
τη λεσβία Κόµισσα Elizabeth Báthory (1560-1614),
που τα γούστα της περιελάµβαναν την ανδρική ένδυση

Πότε ήταν η πρώτη σας φορά; ∆εν εννοώ «αυτή» τη φορά...
Την πρώτη φορά που συνειδητοποιήσατε ότι είστε ...διαφορετική από τα περισσότερα

κορίτσια (ίσως και λίγο πιο διαφορετική από τα ...διαφορετικά κορίτσια); 
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και την «αιµατηρή» πειθαρχία των υπηρετριών της. Η οι-
κογένεια των βαµπίρ είναι µητριαρχική. Έτσι κι αλλιώς
τα τέρατα είναι γένους θηλυκού και αυτό δεν είναι µυ-
στικό. Και το όνοµα αυτών Vagina Dentata, κοινώς Το
Οδοντοφόρο Αιδοίο, ο απόλυτος µύθος που συναντά-
ται σε κάθε λαό, η αποτύπωση της γυναικείας δύναµης
και του ανδρικού φόβου. Μεταφορικά το αιδοίο έχει
κρυφά δόντια γι’ αυτό η ήττα ακολουθεί τη νίκη της αν-
δρικής διείσδυσης, η συνουσία µε τη γυναίκα αποτελεί
κίνδυνο για φυσικό και πνευµατικό ευνουχισµό του
άνδρα. 

Ο φόβος του άνδρα για τη γυναίκα και την ανε-
ξέλεγκτη σεξουαλικότητά της «κρύφτηκε» στην ιατρική
και τη θρησκεία και αναβαπτίστηκε σε καταπίεση, δαι-
µονοποίηση του γυναικείου σώµατος, που δεν είναι
µόνο «διαφορετικό», ευµετάβλητο, απρόβλεπτο, βίαιο,
ανεξέλεγκτο, εκφυλισµένο, αλλά αιµορραγεί κι από

πάνω. Το στόµα µε τους τροµακτικούς κυνόδοντες απο-
τέλεσε τον αναγκαίο αντιπερισπασµό στην τέχνη και
µπόρεσε να χωρέσει κάθε τροµακτικό «άλλο» που πε-
ρικλείει η γυναίκα, κάθε παρεκκλίνουσα επιθυµία και
συµπεριφορά, κάθε αδιασαφήνιστη ταυτότητα. Τα βαµ-
πίρ αδιαφορούν για τα όρια, τα διαρρηγνύουν µε την ευ-
κολία περιπάτου, η τάξη, το φύλο, η σεξουαλικότητα σε
κάθε πιθανό συνδυασµό έρχονται να ικανοποιήσουν την
«πείνα» τους. Είναι κοινωνικά απόβλητα που αντιπρο-
σωπεύουν το «διεστραµµένο» συνδυασµό της ευχαρί-
στησης και του κινδύνου, της δύναµης και της βίας, του
φόβου και της επιθυµίας. ∆εν επιτίθενται αλλά σαγη-
νεύουν σχεδόν νωχελικά, αυτή είναι η παθολογία τους.
Τα θύµατά τους από αξιοπρεπή και αξιοσέβαστα µετα-
µορφώνονται σε αιµοδιψή, υπερσεξουαλικά, έξω από
τη νόρµα όντα. Και το χειρότερο: η «νόσος» αυτή είναι
µεταδοτική!

Ο κινηµατογράφος από τη στιγµή που ενέδωσε
στον πειρασµό να αποδώσει στην οθόνη το λεσβιασµό,
ξεκίνησε αυτοµάτως να ακονίζει και το «παλούκι». Οι λε-

σβίες-βαµπίρες λοιπόν φαίνεται να είναι απόλυτη ανα-
γκαιότητα στην ετεροκανονική µας κουλτούρα για να
επιδειχθεί και αποδειχθεί η επικινδυνότητα των γυναι-
κών και των λεσβιών. ∆ηµιουργήθηκαν για να ενσαρ-
κώσουν υπάκουα κάθε αρνητικό στερεότυπο, αλλά
κανένας δεν είχε καταλάβει ακριβώς πόσο κακά κορί-
τσια είναι. Προσφιλές προϊόν της αρχής της δεκαετίας
του '70 (Hammer Studios κλπ.) προορίζονται για αν-
δρική κατανάλωση: οι softcore δαγκωνιές και η γρα-
φική λεσβιακή σαδοµαζοχιστική απεικόνιση, σκοπό
είχαν να ικανοποιήσουν τις ανδρικές πορνογραφικές
φαντασιώσεις, απαλύνοντας συγχρόνως τη νευρικότητα
που προκάλεσε η απειλή του φεµινιστικού κινήµατος. Ο
λευκός ετεροφυλόφιλος άνδρας έρχεται στο κρεβάτι
των λεσβιών όχι για να αποδείξει τη σεξουαλική του
επάρκεια και αντοχή, αλλά για την υπέρτατη ηδονή του
να τις χωρίσει. Οι λεσβίες-βαµπίρ «περνούν» ως στρέιτ,
λευκές γυναίκες, κι αυτό τις κάνει ακόµα πιο επικίνδυ-

νες. ∆ιεκδικούν το κορίτσι του ήρωα εξολοθρευτή, σχε-
δόν το κερδίζουν, αλλά στο τέλος το χάνουν, όχι όµως
χωρίς να έχουν πάρει µια γεύση πρώτα. Σε κάνει να ανα-
ρωτιέσαι: τελικά το παλούκι σε τίνος την καρδιά χώθηκε;

Το πρόβληµα βλέπετε που έχει κάθε αφήγηµα,
είναι ότι δεν µπορεί να περιορίσει την ανάγνωσή του,
καµιά ιστορία δεν µπορεί να αντισταθεί στο να αποκτήσει
περισσότερο περιεχόµενο. Έτσι αυτές οι σεξουαλικά
ενεργητικές ή και επιθετικές, κοινωνικά και οικονοµικά
ανεξάρτητες γυναίκες, που επιθυµούν άλλες γυναίκες,
τις διεκδικούν, κάνουν σεξ, ανταλλάσσουν γενναιόδωρα
δύναµη και αδυναµία, ξέφυγαν τον έλεγχο. Οι βαµπίρες
µας δεν σκότωσαν το θύµα τους αλλά την έκαναν υπέ-
ροχη «συνένοχο» και η συχνότητα των µεταµεσονύχτιων
επισκέψεών τους είναι πια σκανδαλώδης. Ευτυχώς
υπάρχουν πολλά κορίτσια µε κακούς τρόπους στο τρα-
πέζι και ακόµη χειρότερους στο κρεβάτι! 

Από τα B-movies έως το Persona2, από το
Hunger3 έως το Ladies of the night (Les Vampyres)4

από το Daughters of Darkness5 έως την
Buffy6, από τη Vampirella7 έως την Gilda8, την
Carmilla έως το The Vampire9, από τις συνε-
σταλµένες παρθένες ως τις leatherdykes, το
µυστικό της κόρης του ∆ράκουλα µπορεί να
άλλαξε πολλά στόµατα, αλλά τις νύχτες όταν
κλείνω τα µάτια και περιµένω, πάντα αισθάνο-
µαι την ίδια γλυκιά συστολή και ηδονή της
πρώτης φοράς, τότε που δεν ήξερα ακριβώς τι
είχα ακούσει: fuck me or fang me?

Φρύνη Κόντι

1 Dracula’s Daughter – Lambert Hillyer, 1936
2  Persona – Ingmar Bergman, 1966
3 The Hunger – Tony Scott, 1983
4 Ladies of the Night (Les Vampyres) – Maria
Beatty, 1998
5  Daughters of Darkness – Harry Kümel, 1971
6 Buffy the Vampire Slayer, αµερικάνικη τηλεοπτική

σειρά, 1997-2003. 
7 Vampirella, η βαµπίρ ηρωίδα του οµώνυµου κόµικ

που εµφανίστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέµβριο του
1969 από τις εκδόσεις Warren Publishing (Warren
Publishing 1969-1983, Harris Publications 1991-
2010, Dynamite Entertainment 2010-)  

8  The Gilda Stories της Jewelle Gomez, από το φεµι-
νιστικό και λεσβιακό εκδοτικό οίκο Firebrand Books
(1991) 

9 The Vampire του Patrick Califia από τη συλλογή λε-
σβιακών βαµπίρ ιστοριών της Pam Keesey “Daugh-
ters of Darkness: Lesbian Vampire Stories” (πρώτη
έκδοση 1993, Cleis Press)

“The Hunger” Tony Scott, 1983
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Είµαι λεσβία, καλό για αρχή. Αλλά τι είδους; Ποιας συ-
νοµοταξίας; Προϊόν ποιας διασταύρωσης;

Υπάρχουν φύλα στο φύλο µου; Γέρνω προς το άρρεν ή το θήλυ; Μιλάω για τις απτές
διαφορές, που από το δηµοτικό σχολείο τις παπαγαλίσαµε άνευ όρων. 

Μετά γίνοµαι εφευρετική, ένας συνδυασµός ίσως;

Και έρχεται η καλή φίλη να µου χαρίσει ένα όνοµα, φαµ ο γκαρσόν, πολύ πετυχηµένο ακού-
γεται. Και άντε πάλι να προβληµατίζοµαι και να ρωτώ προς τα πού ρέπω και να µου λένε µε
τόση καλή διάθεση οι φίλες, πως τίποτα επάνω µου δεν είναι αντρικό, ούτε η φωνή, ούτε το
βλέµµα, ούτε εγώ η ίδια. 

Μα, η στάση του σώµατος, ο αέρας και το εκτόπισµα, το σταυροπόδι που έκαναν οι µπαρµ-
πάδες µου στην πολυθρόνα, σηκώνοντας το παντελόνι µη χαλάσει η τσάκιση; Αυτό πια το
σταυροπόδι που επιδεινώθηκε µετά από τα µαθήµατα στο ούτι και τις απόπειρες στο µπαγλα-
µαδάκι…

Μέσα σε µένα στέκει ένα µικρούλι κοριτσάκι µε ένα λευκό φουστανάκι αµάνικο. Κάποτε µοι-
άζει αέρινο, άλλοτε πεισµωµένο, ξεχνάει ή θυµάται τα βήµατα του χορού και πάντα, πάντα,
περιµένει.

∆εν έχω την πρόθεση να σας µιλήσω για την παιδική µου ηλικία. Ζω και αγαπάω µε αυτό που
είµαι, κάποιες φορές δυσκολεύοµαι. Η αγάπη όταν βαθαίνει γίνεται ένας µοναχικός δρόµος. 

Είµαι λοιπόν ένα κορίτσι που µοιάζει να νιώθει λίγο σαν αγόρι και αγαπάει κάποια κορίτσια.
Θαυµάζει κάποια κορίτσια, που είναι τελικά κορίτσια, η δασκάλα µου θα συµφωνούσε.

Εγώ θα διαφωνούσα, εξαιτίας της µεγάλης παράκαµψης όλων αυτών των ιδιαίτερων στοι-
χείων που κάνουν αυτά τα κορίτσια να µη µοιάζουν µε τα κορίτσια που εννοεί η δασκάλα µου.

Αυτός είναι ο λόγος που αγαπώ να τις διαβάζω αντίστροφα, από την αρρενωπότητα προς τη
θηλυκότητα, ώσπου φτάνει να µου αποκαλύπτεται µια θηλυκότητα µαγική, µια δυνατότητα να
ακούω και να αισθάνοµαι κι αυτό το αγνοεί η δασκάλα µου.

Έλενα Τουτουδάκη

Τα φύλα των φύλων

Έξεις, 

αναφλέξεις
λέξεις, 
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Η ιστορία του lgbt κινήµατος έχει χαρακτηριστεί από
τους αγώνες για αναγνώριση των πολιτικών και κοι-

νωνικών δικαιωµάτων µας. Συχνά οι νόµοι θεωρείται ότι
σφραγίζουν την αρχή µιας νέας εποχής ισονοµίας και ισοπολιτείας. Ο

νόµος που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Θαπατέρο το καλοκαίρι
του 2005, κατήργησε πολύ σηµαντικές θεσµικές διακρίσεις εις

βάρος των λεσβιών και των γκέι στην Ισπανία θεσπίζοντας το γάµο
µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου και προβλέποντας πλήρη εξίσωση
όλων των σχετικών προνοµίων. Ένα τέτοιο είναι για παράδειγµα το δικαίωµα

του ζευγαριού στην τεκνοθεσία. Η Έλενα από τη ΛΟΑ και µέλος της συντακτικής οµάδας
της Νταλίκας πήρε πρόσφατα µια ηλεκτρονική συνέντευξη από ένα ζευγάρι Ισπανίδων

λεσβιών, τη Μαρία και την Πίλι από την Παµπλόνα. Τις γνώρισε από µία ιστοσελίδα αν-
ταλλαγής φιλοξενίας και δέχτηκαν µε χαρά να µιλήσουν στην Νταλίκα για τις εαυτές

τους. Στόχος της κουβέντας ήταν να πάρουµε µια µικρή γεύση του πώς βιώνουν αυτή
την αλλαγή στην καθηµερινή τους ζωή δυο λεσβίες που παντρεύτηκαν. 

Για να δούµε τι λένε..

Λεσβίες και κουίαρ χωρίς σύνορα Στους γάµους χαµογελάµε, δίνουµε εγκάρδιες
ευχές, θαυµάζουµε και καµαρώνουµε το ζευ-
γάρι... Αισθανθήκατε αυτή τη δυναµική όταν
παντρευόσασταν;
Ναι, νιώσαµε πολύ καλυµµένες και προστατευµένες
από τους φίλους και την οικογένεια. Ήταν µια υπέροχη
µέρα!

Γιατί κάνατε το βήµα να παντρευτείτε;
Πάντα θέλαµε να έχουµε οικογένεια και αν θέλαµε το
παιδί να είναι και των δυο µας νοµικά, έπρεπε να παν-
τρευτούµε. Αυτό µπορεί να γίνει και χωρίς γάµο, αλλά
η διαδικασία είναι πιο αργή και δύσκολη, πρέπει να
υιοθετήσεις το παιδί.

Θέλετε να µοιραστείτε µε
µας µερικές στιγµές από την
ηµέρα του γάµου σας;
Στην αρχή δε θέλαµε να το γιορ-
τάσουµε πολύ… αλλά σκεφτή-
καµε ότι θα το µετανιώσουµε και
γιατί όχι; Οπότε, ήµασταν πολύ
περήφανες και ευτυχισµένες που
το γιορτάσαµε. Ήταν σπουδαία
µέρα, όλοι το ευχαριστήθηκαν!
Το θεωρούµε βήµα για τη λεσβιακή ορατότητα να
επωφεληθούµε από τα λίγα δικαιώµατα που µας έδω-
σαν. Ο σύµβουλος που µας πάντρεψε -ήταν πολύ συγ-
κινηµένος (έτοιµος να κλάψει)- είπε ότι ήταν ο πρώτος
του γάµος κοριτσιών και ότι είναι πραγµατικά µεγάλο
βήµα να αντιµετωπίζεις τα πράγµατα απλά και φυσικά.
Ήταν καταπληκτικός!

Μετά το γάµο σας υπάρχει κάποια διαφορά
στον τρόπο µε τον οποίο σας αντιµετωπίζει ο
κοινωνικός περίγυρος;
Όχι, δεν έχουµε παρατηρήσει καµιά διαφορά από τότε
που έχουµε βγει από τη ντουλάπα. Αλλά, η Πίλι µπό-
ρεσε να πάρει 3 µέρες άδεια από τη δουλειά της όταν
µπήκα για εγχείρηση στο νοσοκοµείο. Αν δεν ήµασταν
παντρεµένες δε θα µπορούσε να πάρει αυτές τις
µέρες.

Πόσο κουράγιο χρειάστηκε για να απαλλαγείτε
από τις προκαταλήψεις µε τις οποίες είναι
φορτωµένος ο θεσµός του γάµου που µέχρι
πρόσφατα απέκλειε ζευγάρια του ίδιου φύλου;

Οι ιδέες µας είναι πολύ ξεκάθαρες και αν δεν κάναµε
αυτό το βήµα θα έπρεπε να παραιτηθούµε από το δι-
καίωµα να είµαστε µητέρες. Το κουράγιο το αντλήσαµε
από την αγάπη µας και οι άνθρωποι που ήταν στο γάµο
µας ήταν αυτοί που θέλαµε να είναι.

Μετά το γάµο αποτελείτε επίσηµα πλέον οικο-
γένεια. Αισθάνεστε την ίδια στιγµή µέλη µιας
ευρύτερης λοατ κοινότητας και αν ναι πως
αυτό επηρεάζει την καθηµερινή σας ζωή;
Νιώθουµε περήφανες που κάναµε αυτό το βήµα και
ανοίξαµε το δρόµο στις επόµενες γενιές να κάνουν
αυτό το βήµα –να γίνουν νόµιµες οικογένειες. Που νο-
µιµοποιήσαµε την κατάσταση µας. Κατά τη γνώµη µας,

ο καλύτερος τρόπος να
αγωνιστούµε ενάντια στην
οµοφοβία είναι να κάνουµε
γνωστή και αποδεκτή την
οµοφυλοφιλία µας. Αν την
κάνουµε να φανεί φυσιο-
λογική οι άνθρωποι θα τη
θεωρήσουν φυσιολογική.
Αν κρυβόµαστε σα να κά-
νουµε κάτι κακό…, τότε
είναι που αρχίζουν να µας

κοιτάζουν και να σχολιάζουν. ∆ε χρειάζεται να πάµε
παντού µε σηµαία…, αλλά αν θελήσω να φιλήσω τη
σύντροφο µου θα τη φιλήσω, αυτό είναι φυσικό. Εδώ,
στην Παµπλόνα, υπάρχουν πολλά κορίτσια που είναι
ακόµα στην ντουλάπα… νοµίζουµε ότι αυτό δε µας
βοηθάει να γίνουµε ορατές.

Τι θα λέγατε σε ένα λεσβιακό ζευγάρι που θέλει
να παντρευτεί για λόγους κοινωνικής ορατότητας;
Να προχωρήσουν, το δικαίωµα είναι για αυτές. Γιατί να
µην επωφεληθούν;

Έχει τύχει να ταξιδέψετε σε χώρες όπου η νο-
µική κατοχύρωση των λοατ είναι πιθανόν ανύ-
παρκτη;
Σε χώρες που δεν έχουν κατοχυρώσει νοµικά τα λοατ
δικαιώµατα δεν έτυχε να ταξιδέψουµε. Όταν πήγαµε
στο Παρίσι κάποια µάτια µας κοίταζαν επίµονα καθώς
φιλιόµασταν στο µετρό. Είµαστε πολύ αυθόρµητες και
εντελώς έξω από τη ντουλάπα, αλλά σε µερικά
µέρη..., δεν είµαστε τόσο διαχυτικές, αν θέλουµε σε-
βασµό πρέπει να δείχνουµε σεβασµό.

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  µµ’’  έένναα  ππααννττρρεεµµέέννοο  ζζεευυγγάάρριι  ΙΙσσππααννίίδδωωνν  λλεεσσββιιώώνν  



Συνέντευξη

Η γερµανίδα λεσβία κινηµατογραφίστρια
Monika Treut βρέθηκε στην Αθήνα, 

καλεσµένη του 4ου Outview Film Festival,
που έγινε τον Απρίλιο. Η Μαρία Cyber που 

οργανώνει το φεστιβάλ τής πρότεινε να µας 
δώσει µία συνέντευξη για τη Νταλίκα. 

Εκείνη δέχτηκε µε χαρά και παρακάτω θα 
διαβάσετε τη συζήτηση που έκαναν µαζί της

η Μαριάνθη και η Άννα.
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Βλέπετε το δικαίωµα γάµου µεταξύ ατόµων
του ίδιου φύλου που ισχύει στην Ισπανία να
έχει προσφέρει καρπούς στην ορατότητα των
λεσβιών;
Για τις δηµόσιες υπηρεσίες εµείς (όλες οι λεσβίες) δεν
υπάρχουµε. Αν θέλουµε για παράδειγµα να συµπλη-
ρώσουµε µια τυποποιηµένη αίτηση εγγραφής σε σχο-
λείο, διαβάζουµε «µητέρα/πατέρας», δεν υπάρχει
δυνατότητα επιλογής «µητέρα/µητέρα».
Έτσι, οι άνθρωποι ακόµα εκπλήσσονται όταν πηγαίνω
στο γιατρό να πάρω τα αποτελέσµατα των αιµατολο-
γικών εξετάσεων της γυναίκας µου, και γίνονται
άσπροι. Σε τέτοιες αντιδράσεις µας έρχεται να βά-
λουµε τα γέλια. Όπως είπαµε είναι ζήτηµα καθιέρω-
σης και αποδοχής µέσα από την ορατότητα. Όταν οι
άνθρωποι «δε βλέπουν λεσβίες» είναι σχεδόν φυσιο-
λογικό που εκπλήσσονται όταν βλέπουν ένα ζευγάρι.

Η νοµοθεσία λοιπόν δίνει και στις δυο σας
όταν θα αποκτήσετε παιδί τη γονική ιδιότητα.
Υποστηρίζει εξίσου και τη διαδικασία της σπερ-
µατέγχυσης ή της εξωσωµατικής γονιµοποί-
ησης, αν την επιλέξετε;
Ακριβώς αυτή τη στιγµή κάνουµε τις σχετικές εξετά-
σεις προκειµένου να µείνει έγκυος η Πίλι. Στην Παµ-
πλόνα, καθώς η εκκλησία είναι πολύ ισχυρή… για τις
λεσβίες αυτή η διαδικασία δεν καλύπτεται από τη δη-
µόσια υγεία. Αλλά… αν έχεις κάποιο πρόβληµα γονι-
µότητας, τότε γίνεται δωρεάν!!!
Σε ιδιωτικό νοσοκοµείο αυτή η διαδικασία κοστίζει:
900 ευρώ η σπερµατέγχυση και επιπλέον 407 ευρώ
τα φάρµακα… Είναι πάρα πολλά!!!
Για αυτό θεωρούµε ότι όταν ένα λεσβιακό ζευγάρι
θέλει παιδί, το θέλει αλήθεια, δεν είναι ατύχηµα!!!

Συνέντευξη 

µε τη MMoonniikkaa  TTrreeuutt
ssoo  hhaappppyy  ttoogg

eetthheerr......
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πολλές λεσβίες βγήκαν από την ντουλάπα και πολλές
φεµινιστικές οµάδες µετεξελίχθηκαν σε λεσβιακές.
Ήταν σαν φαινόµενο στη Γερµανία. ∆εν ξέρω αν έγινε
το ίδιο και εδώ. Και τότε πήγα στο Βερολίνο σε µια βίν-
τεο-κολεκτίβα. Αυτοοργανωµένη και ανοιχτής πρό-
σβασης, αλλά ήταν µικτή και είχα δυσκολίες. Οπότε
έφυγα από εκεί και πήγα στο Αµβούργο σε µια λε-
σβιακή φεµινιστική συλλογικότητα γύρω από το βίν-
τεο, που ξεκίναγε µια φίλη µου µε την οποία ήµασταν
µαζί τότε. Πήγα λοιπόν εκεί και φτιάξαµε µαζί αυτή την
οµάδα η οποία υπάρχει ακόµα! Μόλις γιόρτασε τα
30στά της γενέθλια. Λέγεται biltwechsel
(http://www.bildwechsel.org/home.html), που ση-
µαίνει αλλαγή της εικόνας και αυτή τη στιγµή είναι αυ-
τοχρηµατοδοτούµενη. Έχει ένα µεγάλο αρχείο
γυναικείων ταινιών, οργανώνει εκθέσεις και άλλες εκ-
δηλώσεις, έχει ένα δίκτυο µε άλλες αντίστοιχες γυ-
ναικείες οργανώσεις, στέλνουν ενηµερώσεις για
καλλιτεχνικές, γυναικείες και πολιτικές πρωτοβουλίες.
Εγώ δεν συµµετέχω πια ενεργά, έχουµε όµως καλές
σχέσεις και βοηθάω όποτε χρειάζεται.

Οπότε µετά από αυτό τι έκανες;
Μέσα από αυτή την οµάδα ξεκίνησε η επόµενη σχέση
µου, µε την Elfi Mikesch. Γνωριστήκαµε στην οµάδα,
ταιριάξαµε και µου πρότεινε να φτιάξουµε µια ταινία.
Μου ζήτησε να γράψω το σενάριο. Εκείνη ήταν µεγα-
λύτερη από εµένα. Εγώ ήµουν λίγο πριν τα 30 και
εκείνη λίγο µετά τα 40 και είχε ήδη κάνει µερικές ται-
νίες. Τότε ξεκίνησε και η σχέση µας. Ζήσαµε µαζί 7
χρόνια και δουλεύαµε µαζί. Έτσι κάναµε την πρώτη
µας ταινία, το Seduction of a cruel woman (ελλ. Η
αποπλάνηση µιας σκληρής γυναίκας). ∆ουλέψαµε µαζί
για το σενάριο, την παραγωγή, το µοντάζ, εκείνη δού-
λεψε την κάµερα. Μετά κάναµε µαζί και το Virgin
Mashine (ελλ. Παρθένα µηχανή). Ξεκινήσαµε και µια
µικρή εταιρία παραγωγής. Όταν χωρίσαµε η Elfi συνέ-
χισε να κάνει δικές της δουλειές.

Και εσύ συνέχισες µε τις δικές σου ταινίες;
Ναι, αλλά κάναµε και κοινές δουλειές. Και είµαστε
ακόµα σαν οικογένεια. Ακόµα µιλάµε κάθε µέρα. Ξέ-
ρετε πώς είναι οι λεσβιακές οικογένειες... 

Έχω διαβάσει, γιατί δυστυχώς δεν είχα ποτέ
την ευκαιρία να τη δω, ότι η πρώτη σας ταινία
δέχτηκε αντιφατικές κριτικές.

Ναι. Ήταν σαν να την κάναµε πολύ νωρίς και ο κόσµος
δεν ήταν εξοικειωµένος. Το θέµα της ήταν ο σαδοµα-
ζοχισµός. Η ηρωίδα ήταν µια λεσβία ντοµινατρίξ και
αυτό παραπήγαινε. Για αυτό το λόγο χάσαµε τη χρη-
µατοδότηση που µας είχαν δώσει στη Γερµανία. Τότε
υπήρχε ένα κοινό υπουργείο εσωτερικών, αστυνοµίας
και ταινιών. Επίσης η κυβέρνηση ήταν δεξιά. Οπότε
ενώ η επιτροπή χρηµατοδότησης διάβασε το σενάριο
και αποφάσισε να µας χρηµατοδοτήσει, ο υπουργός
που ήταν δεξιός είπε όχι. Πριν ακόµα γυριστεί η ταινία
έγινε ολόκληρο σκάνδαλο, µας έγραψαν οι εφηµερί-
δες! ∆εν ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και µετά έγινε ολό-
κληρο πολιτικό ζήτηµα µεταξύ των δεξιών
χριστιανοδηµοκρατών και των σοσιαλδηµοκρατών.
Κανένας δεν ενδιαφερόταν για την ταινία και το καλ-
λιτεχνικό της κοµµάτι, γίναµε ένα παιχνίδι στην µεταξύ
τους κόντρα. Στο τέλος οι σοσιαλδηµοκράτες µας
έδωσαν µια µικρή επιχορήγηση. Με αυτά τα λίγα χρή-
µατα κάναµε τα γυρίσµατα στο λιµάνι του Αµβούργου.

Ποια ήταν η αντίδραση του κοινού;
Η ταινία έκανε πρεµιέρα στο φεστιβάλ του Βερολίνου,
όπου το µισό κοινό µας έβριζε και µας κατηγορούσε
για φασισµό. ∆εν µπορούσαν να καταλάβουν τι είναι ο
σαδοµαζοχισµός. Αλλά το υπόλοιπο κοινό λάτρεψε
την ταινία. Στη Γερµανία δεν υπήρχε τότε καµία συζή-
τηση περί σαδοµαζοχισµού και λεσβιασµού, οπότε ο
κόσµος δεν καταλάβαινε τι κάναµε και η ταινία δεν
πήρε διανοµή. Ενώ στην Αµερική είχαν ήδη δηµιουρ-
γηθεί κάποιες οµάδες και υπήρχε µεγάλη αντιπαρά-
θεση µεταξύ των s/m φεµινιστριών και των
φεµινιστριών που ήταν ενάντια στην πορνογραφία
(σ.σ. το s/m είναι η αγγλική συντοµογραφία για τον
σαδοµαζοχισµό). Έτσι µας κάλεσαν να δείξουµε την

Η Monika Treut κάνει ταινίες µυθοπλασίας και

ντοκιµαντέρ εδώ και πολλά χρόνια. Σήµερα έχει τη

δική της εταιρία παραγωγής, την Hyena Films

(http://www.hyenafilms.com/). Η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας 

είχε ήδη δείξει δουλειά της Treut το 2006 µε την προβολή του

ντοκιµαντέρ Gendernauts. Μέσα από τη συζήτηση µαζί της κατα-

λάβαµε ότι οι πορείες κάποιων ανθρώπων είναι παράλληλες και

ακόµα περισσότερο καθορίζουν κοινωνικές αλλαγές και πολιτικά

ρεύµατα. Η πορεία της Treut, πέρα από µια προσωπική ιστορία, µας δίνει τα

εργαλεία για να καταλάβουµε πώς έχουν διαµορφωθεί µέσα στα χρόνια όχι

µόνο ο γκέι και λεσβιακός κινηµατογράφος αλλά και οι κοινωνικές αντιλή-

ψεις περί φύλου, σεξουαλικότητας, πολιτικής και τέχνης.

Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι µε τον κινηµα-
τογράφο; Έκανες πρώτα σπουδές;
Οι σπουδές µου ήταν λογοτεχνία, τέχνη και πολιτική.
Αλλά µου άρεσαν πολύ οι ταινίες και τότε, όταν σπού-
δαζα, τη δεκαετία του 1970, βγήκαν οι πρώτες βιντε-
οκάµερες. Ήταν τεράστιες και πολύ βαριές αλλά ήταν
φανταστικές και µπορούσες να τραβήξεις φιλµ πολύ
απλά. Φτιάξαµε λοιπόν µια φοιτητική οµάδα και κά-
ναµε ταινίες. Κάναµε κάτι σεµινάρια για κάµερα και
µοντάζ, βασικά ήµασταν αυτοδίδακτοι. Έτσι έκανα κά-
ποιες µικρού µήκους ταινίες και κάποιες µε super 8
κάµερα.

Την περίοδο εκείνη έχω καταλάβει ότι στην κι-
νηµατογραφία υπήρχαν συλλογικές διαδικα-
σίες παραγωγής.
Ναι. Κάναµε πολιτικές ταινίες. Κάναµε κάτι σαν εναλ-
λακτικές ειδήσεις. Κινηµατογραφούσαµε και µοντά-
ραµε και µετά τα προβάλαµε σε φοιτητικά µπαρ.
Κουβαλούσαµε κάτι τεράστιες και βαριές τηλεοράσεις

και λέγαµε «σήµερα είναι µια βραδιά µε εναλλακτικές
ειδήσεις»!

Τι ακριβώς ήταν αυτό;
Για παράδειγµα, τότε ήταν η εποχή της Φράξιας Κόκ-
κινος Στρατός, και κάναµε ταινιάκια για τους πολιτι-
κούς κρατούµενους και τις συνθήκες κράτησης στις
φυλακές υψηλής ασφαλείας. Προσπαθούσαµε να
ενηµερώσουµε για τις άθλιες συνθήκες στις φυλακές,
υπήρχε τότε ένα µεγάλο κίνηµα αλληλεγγύης. Επίσης,
υπήρχε µεγάλο κίνηµα καταλήψεων. Σε Βερολίνο,
Φρανκφούρτη, Αµβούργο, παντού. Και προσπαθού-
σαµε να ενηµερώσουµε για τις αντιπαραθέσεις µεταξύ
αστυνοµίας και καταληψιών.

Με το gay κίνηµα πότε σχετίστηκες;
Το gay κίνηµα ήρθε λίγο αργότερα. Στη Γερµανία ξεκί-
νησε µετά από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ήταν οι «πρώτες»! Ξε-
κίναγε όταν εγώ τελείωσα το πανεπιστήµιο, γύρω στο
1978. Πιο πριν ήµουν µια αριστερή φεµινίστρια. Μετά,

H Monika Treut
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ολόκληρο µήνα που το κάνουν αυτό.
Ναι, την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Ταϊβάν
ήταν ακριβώς µετά από τον µήνα των πνευµάτων και
προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι ακριβώς αυτό που
κάνουν. Παντού γύρω έβλεπες διάφορα αποµεινάρια
από εκείνο τον µήνα, εγώ ρωτούσα ασταµάτητα και
µου εξηγούσαν. Ήταν εντυπωσιακό ότι άνθρωποι
κάθε ηλικίας, κάθε τάξης, κάθε φύλου συµµετέχουν
στις τελετές. Με γοήτευσε αυτή η διαδικασία.

Να σου κάνω µία ερώτηση που σκέφτηκα µε
αφορµή αυτό που είπες ότι πάντα ξεκινάς από την
εµπειρία σου. Τι είναι η τέχνη για σένα; Πιστεύεις
ότι η τέχνη πρέπει να βγαίνει από µέσα σου;
Αχ, µεγάλη ερώτηση. Ακούγεται λίγο µελό και κάπως

κακόγουστο να λες ότι η τέχνη πρέπει να βγαίνει από
µέσα σου, αλλά ίσως τελικά αυτός να είναι ο µόνος
τρόπος. Υπάρχουν κινηµατογραφιστές που κάνουν ται-
νίες για να βγάλουν λεφτά, που δουλεύουν µε εταιρίες
παραγωγής που τους λένε «α, έχεις πολύ καλό υλικό
για την τάδε ταινία». Όλα είναι υλικά για τις εταιρίες πα-
ραγωγής και η ταινία είναι ένα προϊόν. Εγώ δεν µπορώ
να δουλέψω έτσι. Μια φορά µε κάλεσαν να κάνω µια
ταινία στο Χόλυγουντ και δυστυχώς δέχτηκα. Αυτή
ήταν η χειρότερη περίοδος στη ζωή µου.

Ποια είναι αυτή η ταινία;
Αυτή η ταινία είναι ευτυχώς ξεχασµένη. Είναι η ταινία
µε το χαζό τίτλο Erotique, στην οποία συµµετείχαµε 3
σκηνοθέτριες. Η κάθε µία έκανε ένα τριαντάλεπτο
κοµµάτι. Είναι κάπως µελό και χαίροµαι που δεν έχει

πάει πολύ καλά. Ήταν φρικτή εµπειρία, γιατί η εταιρία
παραγωγής έδινε κατεύθυνση για την ταινία.

Εσύ έχεις τώρα τη δική σου εταιρία παραγω-
γής και δεν έχεις αυτά τα προβλήµατα;
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερα έτσι. Τα χρήµατα
είναι λίγα αλλά δεν έχω να συνδιαλλαγώ µε φρικτούς
ανθρώπους. Γιατί εκείνη τη φορά άλλαξαν ακόµα και
το µοντάζ µου. Μας είχαν εξαναγκάσει κατά κάποιο
τρόπο να υπογράψουµε ένα χαρτί για να κοπούν κά-
ποιες σκηνές, ώστε να µπορέσει η ταινία να παιχτεί
στην Κορέα όπου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκη-
νές που βλέπεις άτοµα του ίδιου φύλου µαζί στο κρε-
βάτι. Και είπα «εντάξει αν είναι για να πάει στην Κορέα 
θα υπογράψω», αλλά µετά χρησιµοποίησαν αυτό το

χαρτί για να κόψουν σκηνές γενικά. Ήµουν τότε πολύ
αφελής και νόµιζα ότι δεν θα πάθω εγώ αυτά που πά
θαιναν οι άλλοι. Γιατί είναι γνωστό ότι οι παραγωγοί
του Χόλυγουντ σε αναγκάζουν να κάνεις το ένα και το 
 άλλο.

Εσύ λοιπόν γιατί κάνεις τέχνη;
Μµµ… Εγώ δε λέω ότι κάνω τέχνη. Κάνω ταινίες. Και
αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνω. ∆ηλαδή αφού
τελειώσω µια ταινία, µετά από λίγο καιρό, ενώ είµαι
χαρούµενη που έχει τελειώσει, είναι στα φεστιβάλ κτλ.,
αρχίζει κάτι να µε τρώει. Στην αρχή προσπαθώ να το
αγνοήσω, αλλά αυτό επιµένει, και µια φωνή µου λέει
«έχω µια ιδέα, έχω µια ιδέα», και έτσι σιγά σιγά οδη-
γούµαι σε µια αρχή.

Ευχαριστούµε πολύ.

ταινία στα γκέι και λεσβιακά φεστιβάλ στην Αµερική,
που τότε πρωτοξεκινούσαν. Εκεί άρεσε πολύ η ταινία,
πήρε διανοµή και παίχτηκε σε πολλά φεστιβάλ. Έτσι
πήγε και στον Καναδά. Εκεί απαγορεύτηκε από το
συµβούλιο λογοκρισίας. Το φεστιβάλ του Τορόντο
προσπάθησε σκληρά να ακυρώσει την απόφαση του
συµβουλίου. Μάλιστα µέσα από την όλη διαµάχη για
τη δική µας ταινία, κατάφεραν να ξεφορτωθούν το
συµβούλιο λογοκρισίας, µε το επιχείρηµα ότι αυτό που
κάναµε ήταν τέχνη και όχι πορνογραφία.

Αυτή η πίεση που δεχτήκατε ήταν κάτι που
ισχυροποίησε την πίστη σε αυτό που κάνατε;
Ναι, γιατί ήταν µια πολύ ζωντανή συζήτηση και έβλε-
πες ότι τα πράγµατα αλλάζουν. ∆εν ήταν µονολιθικές 

οι αντιδράσεις, υπήρχαν και άνθρωποι που το έβρι-
σκαν όµορφο. Έτσι οι ορίζοντες άρχισαν σιγά σιγά να
ανοίγουν. Ήταν ωραία εποχή, και δεν σκεφτόµασταν
«Χριστέ µου, τι έχουµε κάνει», αντίθετα ενδυναµωθή-
καµε. Επίσης, ενώ ήµουν στο Σαν Φρανσίσκο για την
προβολή της ταινίας, γνώρισα κάποιους υπέροχους
ανθρώπους. Όπως για παρά-δειγµα τις γυναίκες που
έβγαζαν το περιοδικό On our Backs
(http://www.onourbacksmag.com.org/), που ήταν
υπέρ του σεξ (pro sex) και έκαναν πολλά πράγµατα,
οργάνωναν π.χ. λεσβιακά στριπτίζ. Εγώ άλλαξα τότε
το εισιτήριό µου και έµεινα στα γραφεία τους για κά-
ποιο καιρό. Εκεί ήταν όλα τόσο ενδιαφέροντα και θέ-
λησα να κάνω άλλη µία ταινία. Και έτσι έγινε το Virgin
Machine. Η έµπνευσή µου δηλαδή ήταν η λεσβιακή
σκηνή του Σαν Φρανσίσκο. Το Virgin Machine είναι
µια ασπρόµαυρη ταινία, που τώρα είναι πια σαν κλα-

σική, είναι µια ιστορία coming out. Μια γερµανίδα επι-
σκέπτεται το Σαν Φρανσίσκο όπου γνωρίζει τη λε-
σβιακή σκηνή και πρακτικά αλλάζει όλη η ζωή της.

Μια φίλη µου έλεγε ότι το Virgin Machine και η
νέα σου ταινία, το Ghosted, έχουν διαφορετική
οπτική σε σχέση µε τον ροµαντικό έρωτα.
Ναι, σωστά. Οι δυο ταινίες έχουν 20 χρόνια από-
σταση, εγώ έχω µεγαλώσει και στο µεταξύ έχω γνω-
ρίσει την ασιατική κουλτούρα που µου άσκησε µεγάλη
έλξη. Είµαι σε εντελώς διαφορετική φάση ζωής και
πάντα οι ταινίες µου καθοδηγούνται από την προσω-
πική µου εµπειρία. Ποτέ δεν εµπνέοµαι από βιβλία ή
σενάρια που γράφουν άλλοι. Είµαι λίγο παραδοσιακή
και δουλεύω πάντα βάσει της εµπειρίας µου και της 

οπτικής γωνίας που βλέπω τα πράγµατα σε κάθε
φάση. Το Ghosted άρχισα να το σκέφτοµαι όταν πέ-
θανε µια πολύ καλή µου φίλη και δυσκολεύτηκα πολύ
να αποδεχτώ την απώλειά της. Παράλληλα γνώρισα
τις ιστορίες µε τα πνεύµατα (ghost stories) από την
Ταϊβάν, που όλες έχουν να κάνουν µε το χαµό κά-
ποιου αγαπηµένου προσώπου. Οπότε αυτό ήταν το
ιδανικό σηµείο εκκίνησης για να αντιµετωπίσω όλα
αυτά τα συναισθήµατα.

Στο Ghosted έχει ενδιαφέρον που η ασιατική
κουλτούρα φαίνεται να προτείνει έναν τρόπο, κά-
ποιες ιεροτελεστίες για να διαπραγµατευτείς τον
θάνατο και να πενθήσεις. Ενώ στη δυτική κουλ-
τούρα σήµερα δεν ξοδεύουµε πολύ χρόνο για να
αντιµετωπίσουµε την απώλεια. Στην Ταϊβάν, όπως
βλέπουµε και στην ταινία, έχουν κάθε χρόνο έναν

Gendernauts Ghosted Ghosted Virgin machine 
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Μ ια φορά κι έναν καιρό σε µια πόλη στην
άκρη του δάσους ζούσε ένα κοριτσάκι, που η
µαµά του του είχε φτιάξει ένα όµορφο κόκ-

κινο σκουφάκι που δεν το αποχωριζόταν ποτέ και για
αυτό όλοι το φώναζαν Κοκκινοσκουφίτσα. 

Ένα πρωί η µαµά της Κοκκινοσκουφίτσας την
φώναξε στην κουζίνα του σπιτιού τους και της είπε: «
Kόρη µου, η γιαγιά σου είναι άρρωστη. Σου ετοίµασα ένα
καλαθάκι µε φαγητό και φάρµακα να της πας για να γίνει
καλά. Πρόσεξε όµως, το σπίτι της γιαγιάς είναι στην άλλη
άκρη του δάσους και το δάσος είναι ένα πολύ επικίνδυνο
µέρος. Να µην φύγεις καθόλου από το µονοπάτι γιατί
µπορεί να χαθείς ή να σε βρει κανένας κακός λύκος και
να σε φάει!” Η Κοκκινοσκουφίτσα υποσχέθηκε στη
µαµά της ότι θα είναι πολύ προσεκτική και ξεκίνησε για
το σπίτι της γιαγιάς της.

Στο δρόµο συνάντησε πολλά ζωάκια, σκιουράκια,
πουλάκια, έναν µικρό λαγό και µια πονηρούλα αλεπού.
Όλοι ήθελαν να δοκιµάσουν τα φαγητά που είχε η Κοκ-
κινοσκουφίτσα στο καλάθι της αλλά εκείνη δεν άφησε
κανέναν. Ακόµα και ο λύκος δεν πέτυχε να την ξεγελά-
σει. Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν ήταν καµιά χαζή, ήξερε
πολύ καλά να προστατεύσει τα πράγµατα που είχε στο
καλαθάκι της από τα πεινασµένα ζώα. 

Η Κοκκινοσκουφίτσα, εκτός από ζώα στο δρόµο
της για το σπίτι της γιαγιάς, συνάντησε και ανθρώπους:
τον δασοφύλακα που την καληµέρισε, έναν ξυλοκόπο,
µια γριά που µάζευε µανιτάρια, έναν κυνηγό µε το σκύλο
του και ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Μπάνυ και έπαιζε
στο δάσος µε το σχοινάκι του. 

Όταν βράδιασε και η Κοκκινοσκουφίτσα δεν είχε
ακόµα γυρίσει στο σπίτι της, η µαµά της άρχισε να ανη-
συχεί, βγήκε από το σπίτι και τρέχοντας έφτασε στο
δάσος. Πήγε στο σπίτι της γιαγιάς. Η γιαγιά είπε ότι η Κοκ-
κινοσκουφίτσα δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι και ενώ κόν-

Παραµύθι

Η Κοκκινοσκουφίτσα
Kείµενο: Στέλλα, Εικονογράφηση: A. K.
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ήδη πιει τρία χάπια µαζεµένα και δεν καταλάβαινε τίποτα,
άρχισε µόνο να γελάει υστερικά και να λέει: «ο κακός ο
Λύκος έφαγε την µικρή µου Κοκκινοσκουφίτσα!». Η Κοκ-
κινοσκουφίτσα υποψιάστηκε ότι τα χάπια ήταν ληγµένα
και έβαλε τη µαµά της να κοιµηθεί µε την ελπίδα ότι αρ-
γότερα θα µπορούσε να της εξηγήσει ότι της άρεσε πολύ
να παίζει µε  τη µικρή Μπάνυ που ήξερε να επιβιώνει µόνη
της στο δάσος και να φτιάχνει σφεντόνες από ξύλα και
δεν της άρεσε καθόλου η ιδέα να την αποχωριστεί τώρα
που τη βρήκε. 

Οι ελπίδες της αποδείχτηκαν µάταιες καθώς η
µαµά της Κοκκινοσκουφίτσας, όταν ξύπνησε, της είπε ότι
δεν είναι πια κόρη της, ότι θα προτιµούσε να την είχε φάει
ο κακός Λύκος γιατί αυτό θα ήταν µια αξιοπρεπής δι-
καιολογία για την εξαφάνισή της και ότι τώρα δεν θα
ήξερε που να κρυφτεί από την ντροπή της, που όλοι ήξε-
ραν ότι η κόρη της είχε κάνει σεξ µε αυτή την µικρή λε-
σβία. Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν καταλάβαινε τίποτα, είχε
πολλές άγνωστες λέξεις σε όλα αυτά που έλεγε η µαµά
της. Τι ήταν «σεξ»; «λεσβία»; Τι ήταν «αξιοπρεπής»; ∆εν
ήξερε τίποτα και τα είχε χαµένα! Εκείνη µόνο έπαιζε το
γιατρό µε τη νέα της φίλη, δεν έκανε τίποτα κακό!

Η µαµά της Κοκκινοσκουφίτσας έφυγε αγέρωχη
από το µικρό σπιτάκι και πήρε µαζί της και τον κόκκινο
σκούφο. Έτρεξε σε όσους είχαν δει την Κοκκινοσκουφί-

τσα να παίζει µε την Μπάνυ και τους παρακάλεσε «όχι για
την ίδια, αλλά για το καλό της κοινωνίας» να ξεχάσουν
ό,τι είχαν δει και να πουν σε όλους ότι την κόρη της την
έφαγε ο κακός Λύκος.

Η Κοκκινοσκουφίτσα συνέχισε να ζει µε τη Μπάνυ
στο σπιτάκι του δάσους, να παίζει και να χαίρεται. Το
δάσος ήταν όµορφο και άνθιζε καρδιές στα δέντρα για
να δείξει πόσο του άρεσε η αγάπη των κοριτσιών και τα
χρόνια περνούσαν και όλοι την νόµιζαν νεκρή αφού η
µαµά της είχε διαδώσει αυτό το βολικό ψέµα. 

Η Κοκκινοσκουφίτσα τώρα δεν είχε άγνωστες λέ-
ξεις, ήξερε τι ήταν το σεξ, οι λεσβίες και η αξιοπρέπεια
και ζούσε µια αξιοπρεπή λεσβιακή ζωή γεµάτη υγιές λε-
σβιακό σεξ µε τη φίλη της τη Μπάνυ. Έφτιαχναν ξύλινες
σφεντόνες, σβούρες και άλλα ξύλινα παιδικά παιχνίδια
που τα πουλούσαν για να ζήσουν. Όταν ο Λύκος έκανε
µήνυση στη µαµά της για συκοφαντική δυσφήµιση, η
Κοκκινοσκουφίτσα εµφανίστηκε ως µάρτυρας υπερά-
σπισης του Λύκου αλλά ακόµα και ο δικαστής, για το

«καλό της κοινωνίας», την θεώρησε ψευδοµάρτυρα,
αφού δεν φορούσε καν το κόκκινο σκουφάκι κι έτσι ο
Λύκος έµεινε µε τη ρετσινιά του κακού που έφαγε την
Κοκκινοσκουφίτσα. Η κοινωνία συνέχισε να κοιµάται
ήσυχη και να πιστεύει αυτόν τον βολικό µύθο αφού η
αλήθεια δεν την βόλευε καθόλου….    

Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν το άφησε έτσι, πήγε στο
∆ιεθνές ∆ικαστήριο να διεκδικήσει την ύπαρξή της, να
αποδείξει ότι δεν είναι ροζ ελέφαντας και τώρα µαζί µε
τη φίλη της περιµένουν την απόφαση του δικαστηρίου
που πιστεύουν ότι θα δικαιώσει και αυτές και τον καη-
µένο τον Λύκο. 
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τευε να γίνει καλά, από τη στεναχώρια της που η µικρή
χάθηκε στο δάσος αρρώστησε ακόµα πιο βαριά. 

Η µαµά της Κοκκινοσκουφίτσας έτρεξε να βρει τον δα-
σοφύλακα και εκείνος της είπε ότι είχε δει την κόρη της
και την είχε καληµερίσει.

Ξεκίνησαν να ψάχνουν κι οι δύο µαζί. Η µαµά της
Κοκκινοσκουφίτσας δεν τολµούσε να το σκεφτεί αλλά
στην άκρη του µυαλού της πίστευε ότι η κόρη της είχε συ-
ναντήσει τον κακό Λύκο και την είχε κάνει µια χαψιά. Ό
ξυλοκόπος τους είπε ότι είδε την Κοκκινοσκουφίτσα κι
ότι, όταν την χαιρέτησε, ήταν µια χαρά. Το ίδιο είπαν η
γριά και ο κυνηγός. Όλοι µαζί συνέχισαν να ψάχνουν στο
δάσος. 

Ο δασοφύλακας κοίταζε καχύποπτα τον κυνηγό.
Μήπως είχε αρπάξει το µικρό κοριτσάκι; Μήπως το είχε
τουφεκίσει κατά λάθος και τώρα το έκρυβε; Η µαµά της
Κοκκινοσκουφίτσας κοίταζε καχύποπτα τη γριά. Μήπως
αυτή η κακιά µάγισσα είχε πάρει το κοριτσάκι της και το
είχε µεταµορφώσει σε αρνάκι; Είδε στην αυλή του σπι-

τιού της ένα µικρό αρνάκι µε ένα κόκκινο φιόγκο στο
λαιµό. Ο ξυλοκόπος, όταν άκουσε τις υποψίες της µαµάς,
της είπε ότι η γριά είχε το αρνάκι πολλά χρόνια και απο-
κλείεται να ήταν η Κοκκινοσκουφίτσα. 

Μετά από πολλές ώρες ψάξιµο, όλοι µαζί έφτα-
σαν σε ένα µικρό σπιτάκι στην άλλη άκρη του δάσους. Ο

δασοφύλακας χτύπησε την πόρτα αλλά δεν του απάν-
τησε κανένας. Τότε, µε την εξουσία που του έδινε ο
νόµος, έσπασε µε τη βοήθεια του ξυλοκόπου την ξύλινη
πόρτα και όλοι όρµησαν µέσα στο σπίτι. Αυτό που αντί-
κρισαν δεν τους άρεσε: η Κοκκινοσκουφίτσα µαζί µε ένα
άλλο κοριτσάκι έπαιζαν αµέριµνες το γιατρό.

Η µαµά της Κοκκινοσκουφίτσας άρχισε να ουρ-
λιάζει, να φωνάζει, να κλαίει, να τραβάει τα µαλλιά της
και να σκίζει τα ρούχα της. 

Όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να φωνάζουν:
«Ντροπή! Αίσχος! Που ακούστηκε να παίζουν τον γιατρό
τα κορίτσια µεταξύ τους! Απαράδεκτο!
Η Κοκκινοσκουφίτσα µε τη φίλη της στην αρχή τρόµαξαν
αλλά µετά συνήλθαν από την απότοµη εισβολή όλων
αυτών στο µικρό σπιτάκι και ευγενικά τους έδιωξαν
όλους, εκτός από την µαµά της Κοκκινοσκουφίτσας που
έψαχνε στην τσάντα της να βρει κανένα ηρεµιστικό να συ-
νέλθει από το σοκ. Η Κοκκινοσκουφίτσα προσπάθησε
να εξηγήσει στη µαµά της την κατάσταση αλλά εκείνη είχε
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Τ
ο Θανατάδικο είναι τα πρώτα χρόνια και η
εφηβεία µιας λεσβίας και όλα εκείνα µε τα οποία
διασταυρώθηκε στο µεγάλωµά της, που βέβαια,

εκτός από ηλικιακό, γίνεται και µέσα από τα συγκλο-
νιστικά γεγονότα που συµβάλλουν στην ωρίµανση του
ατόµου. Βλέπουµε στο βιβλίο βήµα-βήµα την πορεία
διαµόρφωσης µιας µικρής λεσβίας τη δεκαετία του
’70 στην αµερικάνικη επαρχία. Να ανακαλύπτει τη σε-
ξουαλική ταυτότητά της και να ψάχνει αρχικά σχετικό
υλικό στα βιβλία και λίγο αργότερα και ανθρώπους
(τις οµάδες απελευθέρωσης γκέι και λεσβιών) µε τους
οποίους θα µοιραζόταν στη συνέχεια προβληµατι-
σµούς και δράση.

Σε κάποιες αρχαίες φιλοσοφίες που ισχύουν
ακόµα, έστω και συσκοτισµένες, θα διαβάσουµε ότι η
αλήθεια είναι η αγάπη και αντίστροφα. Ψάχνοντας
λοιπόν την άφαντη αλήθεια-αγάπη στη ζωή της οικο-
γένειάς της, η Άλισον Μπέχντελ ανασηκώνει, άλλοτε
µε ακρίβεια χειρουργού τις φλούδες και τα καύκαλα
και άλλοτε σαν αχθοφόρος, τα στρώµατα που επικα-
λύπτουν τα αρχικά συναισθήµατα και την επιθυµία της
αγάπης. Το πεδίο έρευνας και ανασκαφής της είναι η
ίδια η οικογένειά της.

Το κοµµάτι αυτό της ιστορίας, ότι δηλαδή πρό-
κειται για το αυτοβιογραφικό βιβλίο µιας διάσηµης λε-

σβίας δηµιουργού, απουσιάζει ή σχεδόν κρυπτογρα-
φείται, τόσο στα κειµενάκια του εξώφυλλου όπου πα-
ρουσιάζεται το βιβλίο και η δηµιουργός του όσο και
στις ελάχιστες – µήκους πέντε αράδων – παρουσιά-
σεις του στον ελληνικό τύπο. Μοναδική λαµπρή εξαί-
ρεση σ’ αυτό αποτελεί ένα εκτενές άρθρο της
Κατερίνας Οικονοµάκου (Ελευθεροτυπία, περιοδικό
«Βιβλιοθήκη», 29/2/2008) αλλά κι αυτό γραµµένο
για την αµερικάνικη έκδοση του Θανατάδικου (“Fun
Home – A Family Tragicomic”, 2006) πολύ πριν κυ-
κλοφορήσει το βιβλίο – από ανέλπιστη τύχη - στα ελ-
ληνικά.

Το άρθρο της «Βιβλιοθήκης» γράφτηκε για
την αµερικάνικη έκδοση επειδή το βιβλίο είχε ψηφι-
στεί βιβλίο της χρονιάς 2007 στις ΗΠΑ, είχε ήδη απο-
σπάσει σηµαντικά βραβεία (µεταξύ αυτών και το
βραβείο οµοφυλόφιλης λογοτεχνίας Lambda Liter-
ary Award) και είχε βρεθεί πρώτο στις λίστες µε τα ευ-
πώλητα. Και στην Ευρώπη οι Times του Λονδίνου,
για παράδειγµα, το κατέταξαν ανάµεσα στα καλύτερα
βιβλία της δεκαετίας. «Η πιο αριστοτεχνικά συµπαγής
και καλογραµµένη αυτοβιογραφία που έγινε ποτέ»
γράφει γι’ αυτό η New York Times Book Review και
η Guardian το κατατάσσει ανάµεσα στα 1.000 βιβλία,
που καλό θα είναι να έχει διαβάσει κάποια/κάποιος.
Το βιβλίο µεταφράστηκε στα γαλλικά, γερµανικά, ιτα-
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Το βιβλίο µε τις πολλές αλήθειες και µε
την ακαταπόνητη αναζήτησή τους, έτσι

θα µπορούσε να ονοµαστεί το «Θανατάδικο».

Η Μπέχντελ γνωστή και αγαπηµένη σε λίγες ίσως λεσβίες στην
Ελλάδα, είναι η δηµιουργός του κόµικ Dykes to watch out for
(ελλ. Το νου σου στις λεσβίες) µια σειρά από αµέτρητα κόµικ που,
από το 1983 µέχρι σήµερα, διηγούνται τη ζωή των λεσβιών - κάτι
απ’ αυτά είχαµε δει στο λεσβιακό περιοδικό Μαντάµ Γκου που κυ-

κλοφόρησε µέσα στη δεκαετία του ’90 στην Αθήνα, αλλά
και στην 1η διαδροµή της Νταλίκας.

Η αυτοβιογραφία µιας σηµερινής λεσβίας

“Το θανατάδικο” της Άλισον Μπέχντελ
Εκδόσεις Γράµµατα, 2009 (σκληρό εξώφυλλο, τιµή 10 ευ. περίπου)
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λικά, πολωνικά, κινέζικα και στα ελληνικά.

Νοµίζουµε ότι η Μπέχντελ αναγνωρίστηκε πλα-
τιά µε το βιβλίο αυτό όχι µόνο επειδή το λεσβιακό, γυ-
ναικείο και γκέι κίνηµα και οι αντίστοιχες κοινότητες στη
χώρα της έχουν γερά θεµέλια και ανάστηµα αλλά
επειδή µέσα στο Θανατάδικο ζωγραφίζει, χωρίς την
ελάχιστη δραµατοποίηση, την αδυναµία των ανθρώ-
πων που λογίζονται οικογένεια – άρα κάπως είναι συν-
δεδεµένοι µεταξύ τους – να επικοινωνήσουν αληθινά,
παρά µόνο µέσα από βίαιες, ξαφνικές, ανατρεπτικές,
θανάσιµες καταστάσεις. Ένα αξιοσηµείωτο στοιχείο στο
βιβλίο – κι ας µην έχουµε τα εργαλεία ή το λεξιλόγιο

για να κρίνουµε την εικονογράφηση, που, σηµειωτέον,
είναι προσιτή ακόµη και σε όσες/όσους δεν τα ’χουν
καλά µε τα κόµικς – είναι τα µάτια. Τα µάτια όπως τα
ζωγραφίζει η Μπέχντελ, µε την έκπληξη, την αφασία,
την απόγνωση, τον σιωπηλό θυµό, τον φρεναρισµένο
ή καταπιωµένο πόνο, τη σκέψη και, τελικά, τη σύνδεση
µε µας τις αναγνώστριες, µέσα από όλα όσα λέγονται
– µε τα µάτια.

Το Θανατάδικο είναι µια δεξιοτεχνική αφήγηση
µε ταξίδια σε ανάµικτους σταθµούς του παρελθόντος
της δηµιουργού-συγγραφέα. Τώρα είναι 7 χρονών,
ύστερα 19, ύστερα 5 κι ύστερα 22, ύστερα 3 και πάλι
14 και µετά 20, φωτίζοντας σε κάθε αναδροµή της κι
από µια άλλη σκηνή ζωής-θανάτου. Η Μπέχντελ σ’
αυτό το δύσκολο ταξίδι ανατρέχει στο µύθο, ερµη-
νεύει τα όσα ζει µέσα από την ελληνική µυθολογία.
Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, ∆αίδαλος και Ίκαρος, Μινώ-
ταυρος και Πασιφάη και όλο το πλέγµα του Οδυσσέα
µε Πηνελόπη, Τηλέµαχο, Ναυσικά, Κίρκη, Λωτοφά-
γους, Σκύλλα και Χάρυβδη, Κύκλωπα, -ως και µε την

κάθοδό του στον Άδη-, βρίσκουν τις αντιστοιχίες τους
στην ιστορία που αφηγείται στο βιβλίο. Αλλά εκτός
από τη µυθολογία, για να ερµηνεύσει την προσωπική
ιστορία της, ανατρέχει και σε ορισµένους από τους ση-
µαντικούς συγγραφείς που διαµόρφωσαν τη δυτική
κουλτούρα του 20ου αιώνα, εικονογραφώντας έτσι
την προσωπική σχέση, που είναι δυνατόν να φτιά-
χνουµε µε βιβλία που µας διαµορφώνουν, µας φωτί-
ζουν, µας αλλάζουν.

Το διαβάσαµε και στο πρωτότυπο κι έτσι έχουµε
επίγνωση ότι το έργο της µετάφρασης θα πρέπει να
ήταν γεµάτο σκοπέλους, αρχίζοντας από τον τίτλο
κιόλας. Σκεφτήκαµε µελαγχολικά ότι ο ελληνικός τίτ-
λος («Το θανατάδικο») µπορεί να είναι ένα συµβολικό
επισφράγισµα στο θάψιµο που υπέστη το βιβλίο στα
δικά µας µέσα ενηµέρωσης, ακόµη και στα ράφια των
βιβλιοπωλείων όπου µοιάζει να µην εµφανίστηκε
ποτέ. Ως «θανατάδικο» µεταφράστηκε ο αγγλικός τίτ-
λος “Fun Home”, που σε πρώτη σκέψη µας φέρνει
στο νου ένα «σπίτι της πλάκας», έννοια ακριβώς στον
αντίποδα του «θανατάδικου». Όπως και να ’ναι όµως,
οφείλεται έπαινος στη µεταφράστρια, Κατερίνα Κα-
τέλλη, ακόµη και για τη σωστή (ή περίπου σωστή)
απόδοση όρων που αφορούν λεσβιακά και γκέι πράγ-
µατα αλλά και την απόδοση τίτλων βιβλίων, ενώ συµ-
βαίνει τόσο συχνά να συναντάµε λάθη και
ασυναρτησίες σε αντίστοιχες µεταφράσεις βιβλίων και
ταινιών.

Κλείνοντας να σηµειώσουµε ακόµη κάτι από τα
πολλά που κατά τη γνώµη µας κάνουν αυτό το βιβλίο
αξιολάτρευτο και χιλιοµετρική στήλη στη σύγχρονη
λεσβιακή-οµοφυλοφιλική και γενική βιβλιογραφία.
Είναι οι πρώτες από τις τελευταίες αράδες της Μπέ-
χντελ στη σελίδα µε τις ευχαριστίες, στο τέλος του βι-
βλίου. Ευχαριστεί τη µητέρα και τα αδέλφια της γιατί
δεν την εµπόδισαν, όπως λέει, να το γράψει. Εξάλ-
λου, στους ίδιους απευθύνεται και η αφιέρωση στο
ξεκίνηµα του βιβλίου. Που σηµαίνει ότι η αναγνώριση,
αποκάλυψη, αναζήτηση της σεξουαλικής επιθυµίας,
της ταυτότητας, της αλήθειας εµπλέκει πολύ κοντινά
πρόσωπα και µπορεί να σταθεί µόνο χάρη στη συµ-
µαχία µαζί τους. Στο βιβλίο-ζωή της Άλισον Μπέχντελ
αλλά και στις δικές µας ζωές.

Ιωάννα Ν.

( )
Ψάχνοντας την άφαντη
αλήθεια στη ζωή της

οικογένειάς της,
η Άλισον Μπέχντελ

ανασηκώνει τα στρώµατα
που επικαλύπτουν τα

αρχικά συναισθήµατα και
την επιθυµία της αγάπης

Πολλές από µας µεγάλωσαν στην επαρχία.
Οι εµπειρίες µας ως λεσβίες από την επαρχία, η πάλη

µας να έρθουµε στην πόλη και να καταξιωθούµε πρώτα
στις εαυτές µας και µετά στην κοινωνία που ζούµε δεν

καταγράφονται. Η γνωστή αδιαφορία για τις «άλλες»
εµπειρίες των κατοίκων τούτης της χώρας είναι πια ασυγχώ-

ρητη. Η ιερή έννοια της «προφορικής ιστορίας» δεν έχει ακόµα
εµπεδωθεί στις συνειδήσεις µας ως ανεκτίµητη πηγή για την

πορεία, εξέλιξη και ωρίµανση µιας κοινωνίας. Προσπαθούµε σιγά
σιγά να αναπληρώσουµε το κενό αυτό µε γνώµονα την καταγραφή της

µνήµης που χωρίς αυτήν πραγµατικά δεν υπάρχει τίποτε.

ΜΜεεγγααλλώώννοοννττααςς  σσττηηνν  εεππααρρχχίίαα  ττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  11997700
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Τ
η σεξουαλική επιλογή µου δεν την ένιωσα
από παιδί. Τότε απλά ένιωθα διαφορετική. Υπήρ-
χαν πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες. Θα µπο-

ρούσα να το είχα πιάσει πολύ νωρίτερα αλλά έφτασα
στα 17 µε 18 για να ασχοληθώ. Προηγουµένως ήµουν
απλά ένα αγοροκόριτσο, έπαιζα µε αγόρια, έκανα
παρέα µαζί τους. Όταν έβλεπα κάποιες γυναίκες – αυτό
που λέµε στερεότυπο της θηλυκότητας – έλεγα «εγώ
θα µπορέσω να γίνω ποτέ µου έτσι;». Είχα ακούσµατα,
ειδικά για άντρες οµοφυλόφιλους, ήταν εντελώς αρ-
νητικά. Τους κορόιδευαν, τους γελοιοποιούσαν. ∆εν
ήθελα να είµαι από κείνη την πλευρά. Βασικά την εφη-
βεία την πέρασα µε αγόρια. 

Η αποκάλυψη της λεσβια-
κής επιθυµίας µου έγινε µε
πολύ περίεργο τρόπο. Μια
µέρα έτσι όπως κυκλοφο-
ρούσα στα στέκια της νεο-
λαίας, δυο τυπάδες, φίλοι,
µου είπε ο καθένας ξεχωριστά
ότι µε είχε φαντασιωθεί µε µια
άλλη κοπέλα (διαφορετική ο
καθένας). Αυτό ήταν, από
τότε δεν µπορούσα να το
βγάλω από το µυαλό µου.
Όλη µου η ενέργεια από κείνη
τη στιγµή και πέρα συγκεν-
τρώθηκε εκεί. Ήταν σαν αυτές
οι δυο κοπέλες – που ήταν
φίλες µου - να είχαν µπει µες
στην ψυχή µου. Συνειδητά και ασυνείδητα µου έγινε
αυτοσκοπός, µέχρι που βρήκα την ευκαιρία και βρε-
θήκαµε ερωτικά µε τη µία από τις δυο. ∆εν ήµουν ποτέ
εύκολη να πάρω πρωτοβουλία στο ερωτικό αλλά τότε
ήµουν τόσο συγκεντρωµένη που µια µου µπήκε η ιδέα
στο µυαλό και µια δεν µου βγήκε ποτέ! Μετά ήταν
αποσπασµατικό, δεν είχε συνέχεια. Για να το αποδυ-
ναµώσω έλεγα «είµαι ελεύθερος άνθρωπος, ο έρω-
τάς µου µπορεί να απευθύνεται σε άντρα ή σε
γυναίκα» αλλά και πάλι ήταν δύσκολο – η επαρχία δεν
σου έδινε περιθώρια να δεις την εαυτή σου ως µια γυ-
ναίκα που ερωτεύεται µια άλλη. Υπήρχε εκεί που
ζούσα µια γυναίκα που ήταν γνωστό ότι ήταν λεσβία
και όλες οι κουβέντες γύρω απ’ αυτήν ήταν απαξιωτι-
κές. Οπότε αυτό που είχα ζήσει µε την άλλη κοπέλα το
είχα δει απλώς σαν µια εµπειρία. 

Μετά πέρασε καιρός, έφυγα από «εκεί», ήρθα
στην Αθήνα µαζί µε άλλους συντοπίτες µου, αγόρια
και κορίτσια. Ήταν δύσκολο διάστηµα, ήµουν χαµένη
και µετέωρη, ήµουν χύµα – δεν ξέρω αν είχε να κάνει
και µε το θέµα της σεξουαλικότητας...

Από την παιδική µου ηλικία δεν έχω ιδιαίτερα
καλές αναµνήσεις. Από νωρίς ήταν στριµόκωλα. ∆εν
ήµουν χαρούµενο παιδί ούτε καλή µαθήτρια. Τώρα
που το βλέπω από µακριά σκέφτοµαι ότι οι γονείς κά-
νουν ό,τι νοµίζουν καλύτερο για τα παιδιά τους, οι
δικοί µου µου το ’δειξαν, το είδα, σίγουρα όµως υπήρ-
χαν πράγµατα που µπλόκαραν τη δηµιουργικότητα και

την αυτοπεποίθησή µου – και η εφηβεία ήταν ακόµη
χειρότερη, ήταν αυτοκαταστροφική.  

Το να φύγω από εκεί το θεωρώ την πιο έξυπνη
κίνηση που έκανα. Με απελευθέρωσε και, σταδιακά,
άρχισα να στέκοµαι στα πόδια µου. Τότε έπιασε τόπο
και η αγάπη των δικών µου. Από µακριά η στήριξή τους
ήταν πιο ουσιαστική απ’ ό,τι όταν βρισκόµουν εκεί. 

Το επόµενο βήµα, που ήταν και το πιο σηµαν-
τικό, ήταν όταν η Μαίρη είχε γνωρίσει τη Αυτόνοµη
Οµάδα Οµοφυλόφιλων Γυναικών που υπήρχε τότε,
συναντιόντουσαν στο Σπίτι Γυναικών στη Ρωµανού
Μελωδού στο Λυκαβηττό και µετά από κανένα µήνα
αποφάσισα και πήγα. Ήταν το 1982. Εκεί είδα µια δε-
καπενταριά γυναίκες, λεσβίες. Μιλούσαν, διεκδικού-
σαν, κάποιες είχαν σχέση µεταξύ τους - µπορεί εγώ

η νταλίκα32

να µην άρθρωνα λόγο αλλά ήταν πολύ σπουδαίο που
ήµουν εκεί. Aπό τότε δεν έφυγα ποτέ µέσα από την
κοινότητα.

Η οικογένεια, µέχρι εκείνο το διάστηµα δεν
ξέρω τι τους περνούσε από το µυαλό, όταν κατάλα-
βαν πια (γύρω στο ’83) ότι έχω σχέση µε γυναίκα νο-
µίζω ότι ησύχασαν, έβλεπαν ότι είχε καλή επίδραση
πάνω µου, είχαν φοβηθεί πολύ από τα διάφορα που
είχα µπλέξει, ένιωθαν την καλή επιρροή της και µεί-
νανε σ’ αυτό. 

∆εν µιλούσα µε καµία/κανέναν για όλα αυτά.

Μίλησα πολύ αργότερα, ουσιαστικά και νηφάλια. Αυτή
που ονοµάζω µεταβατική περίοδος είναι πολύ µεγάλη.
Ξεκινάει από το 1981 που ήµουν 18 και φτάνει µέχρι
το 1999 - σταδιακά γινόντουσαν πολλά, η επαφή µε
τον χώρο της κοινότητας, η προσπάθεια να σπουδάσω,
να συντηρηθώ… έκανα σχέσεις, πήρα αποφάσεις. Ένα-
ένα τα πράγµατα έβρισκαν το δρόµο τους. Συνδέθηκα
µε τη σεξουαλικότητά µου. Μετά χρειαζόταν µια επαγ-
γελµατική κατάρτιση, µετά τακτοποιήθηκα επαγγελµα-
τικά. Όσο λυνόταν το ένα ερχόταν το άλλο. Όταν πια
υπήρχε µια οικονοµική σταθερότητα ασχολήθηκα µε το
εσωτερικό µου κοµµάτι κι αυτό έγινε στα 35 µου.

Όσον αφορά τη σεξουαλική ταυτότητα πιστεύω
ότι αν είχαν τα µωρά τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός
τους κι αν δεν είχαν τόσο µεγάλη καθοδήγηση, τα

πράγµατα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Έτσι όπως το
βλέπω τώρα, σε µένα ήταν ξεκάθαρο ότι το ένστικτό
µου ήταν πολύ αλλού από το κυρίαρχο µοντέλο. Έχω
ακούσει πια πάρα πολλούς ανθρώπους να µιλάνε για
τη σεξουαλικότητα και ξέρω ότι κάποιοι  αναγνωρί-
ζουν τον προσανατολισµό τους από πολύ νωρίς. Αν
µη τι άλλο δεν ισχύει µόνο ένα πράγµα. Και δεν πι-
στεύω αυτά που λέει η ιατρική για τα γονίδια, νοµίζω
ότι είµαστε πολύ πιο περίπλοκα όντα. 

Τα πάντα έχουν να κάνουν µε την αυτοπεποί-
θηση που δίνεις σ’ ένα παιδί. Βλέπεις πώς ανθίζουν
όταν µεγαλώνουν σ’ ένα περιβάλλον που τα αποδέχε-
ται. ∆εν είναι εύκολο να µεγαλώσεις παιδί αν δεν έχεις
µια συνειδητότητα. Τα παιδιά προσπαθούν µε κάθε
τρόπο να τραβήξουν την προσοχή. Αν τους αφεθεί πε-
ριθώριο να το κάνουν µε δηµιουργικό τρόπο είναι
καλό, αλλιώς γίνεται µε πολύ άσχηµους τρόπους.

Με εντυπωσιάζει που ακόµα και σήµερα οµο-
φυλόφιλα παιδιά – έφηβοι/έφηβες – νοµίζουν ότι
είναι µόνα τους στον κόσµο. Υπάρχει τόση πληροφό-
ρηση και παρ’ όλα αυτά όταν τα παιδιά έρθουν σε
επαφή µε τη διαφορετικότητά τους νοµίζουν ότι είναι
µόνα στον κόσµο. Αυτό σηµαίνει ότι τα πρότυπα εξα-
κολουθούν να κρατούν γερά. ∆ιαφορετικές γενιές και
πάλι ζουν τα ίδια. Αλλά έτσι κι αλλιώς κάθε παιδί που
έρχεται σ’ επαφή µε τη σεξουαλικότητά του έχει µια
διαδροµή να κάνει. 

Το σίγουρο είναι ότι η επαρχία είναι πιο σκληρή
γιατί η πόλη είναι ανώνυµη. Ένας λόγος που φεύγει ο
κόσµος από την επαρχία είναι ότι είναι ένα κλειστό κύ-
κλωµα που πρέπει να παίξεις µε τους όρους του αλ-
λιώς περιθωριοποιείσαι. Και πάλι, ως µεγάλη πόλη
θεωρώ µόνο την Αθήνα, οι άλλες πόλεις παραείναι
µικρές. 

Όµως όλη αυτή η διαδικασία του ψαξίµατος
των οµοφυλόφιλων ανθρώπων στην εφηβεία σού
αφήνει και πολλά θετικά. Το θέµα είναι να την περά-
σεις µε τη λιγότερη κακοποίηση. Υπάρχουν άτοµα που
έχουν περάσει µεγάλη κακοποίηση – κυρίως ψυχική –
κι αυτά τα πράγµατα δεν σβήνονται εύκολα, είναι πολύ
καθοριστικά. 

Μίλησε η Λίζη, άκουσε και κατέγραψε η Νίκη
Απρίλιος του 2010



35η νταλίκα34

«Αύριο θα έρθει σπίτι, αύριο θα γίνει, αύριο θα κρι-
θούν όλα, αύριο θα γίνει, αύριο θα έρθει σπίτι. Στις
8.00». Αυτά, σε διαφορετική σειρά επαναλάµβανε µε πυρετώδη

εµµονή στο µυαλό της η Μάρω πηγαίνοντας στο Μοναστηράκι.
Την ηρεµούσε η βόλτα στα παλαιοπωλεία. Ειδικά τώρα που ένας

µεγάλος έρωτας διαγραφόταν στον ορίζοντα. «Λες; Λες να κάτσει;
Είναι πολύ κούκλα. Λίγο προς µπουτς φέρνει, αλλά πλάκα θα 'χει.

Έχω να πάω µε µπουτς 12 χρόνια». Με τη σκέψη αυτή έκανε
µία ανεπαίσθητη γκριµάτσα σαν να είχε δαγκώσει κουκούτσι λεµονιού.

Είχε υπάρξει δύσκολη περίπτωση η Τασία πριν 12 χρόνια.

Το χαµένο
κεφάλαιο

Erotica

Τ
ίναξε τα κόκκινα ελισαβετιανά µαλλιά της
σαν να τίναζε στάχτη και έστριψε στην Ηφαίστου.
Κοντοστάθηκε µπροστά στη βιτρίνα ενός παλαι-

οβιβλιοπωλείου. «Θα της αρέσουν τα παιχνίδια ίσως.
Αλλά θα την αφήσω να το πει αυτή. Μα τι λέω; Ακόµα
δεν έγινε τίποτε και της έδωσα το τιµόνι. Έ όχι πια. Τι
βιώµατα κι αυτά». Αφηρηµένη και ψιλο-τσατισµένη
µπήκε µέσα και προχώρησε στην τελευταία βιβλιο-
θήκη, στο βάθος του µαγαζιού που είχε το λιγότερο
φως. Πήρε µία ποιητική συλλογή µε ξεφτισµένο εξώ-
φυλλο και άρχισε να τη ξεφυλλίζει. Πάντα την ηρε-
µούσε το ξεφύλλισµα ενός βιβλίου. Αυτή η περίεργη
αίσθηση στα δάχτυλα, στην αρχή λίγο σαγρέ, µετά πιο
απαλή, απευθυνόταν σε όλα της τα αισθητήρια. Σή-
κωσε λίγο το κεφάλι να βάλει πίσω τη συλλογή που
τελικά ήταν από αυτές τις αφόρητα ροµαντικές και το
βλέµµα της έπεσε στο κενό που είχε αφήσει το βιβλίο
στο ράφι. ∆εν ήταν τελείως άδειο. Με την πλάτη στον
τοίχο κειτόταν ένα δερµάτινο κάτι, καφέ σκούρο.
Έβαλε το χέρι της να το πιάσει και ένιωσε τη σκόνη να
της λερώνει το χέρι. Το τράβηξε έξω και είδε ότι ήταν
ένας µεγάλος φάκελος, από αυτούς που είχε η γιαγιά
της για να βάζει µέσα το χαρτί αλληλογραφίας όταν
ταξίδευε. Τον άνοιξε µε προσοχή και κεντρισµένη πε-

ριέργεια και είδε δύο σύντοµα γράµµατα στα αγγλικά
και ένα πάκο από χαρτί, όλα γραµµένα µε πένα και την
χρονολογία 192... ∆εν το έβγαζε καλά. ∆εν ήταν η
πρώτη φορά που έβρισκε κελεπούρι. Χαµογέλασε συ-
νωµοτικά µε τον εαυτό της και αποφάσισε να πάρει και
µερικές άλλες σιροπιαστές ποιητικές συλλογές για να
µη φανεί ότι της ήταν τίποτε το ιδιαίτερο ο φάκελος.
Κοίταξε στο ταµείο και είδε έναν πιτσιρικά. «Ωραία,»
σκέφτηκε «πάµε να το περάσουµε στο ντούκου». Στο
ταµείο ο πιτσιρικάς, που βαριόταν αφόρητα, πήρε το
πρώτο και άρχισε να το ξεφυλλίζει για τις τιµές. Όταν
έφτασε στον δερµάτινο φάκελο, σούφρωσε τα φρύ-
δια του και τον γύρισε από όλες τις πλευρές. «Τώρα
πόσο έχει αυτό;» «Τι να σας πω. Τα πήρα όλα από το
ίδιο ράφι. Μήπως είναι έτσι γιατί όλα έχουν την ίδια
τιµή;» Ο µικρός την κοίταξε ανακουφισµένος. «Ναι,
ναι». Και το χτύπησε κι αυτό 5.50 ευρώ.

Βγήκε έξω µε χτυποκάρδι. Η σκέψη της Στεφανίας είχε
υποχωρήσει µπροστά στο εύρηµα.

Φτάνοντας σπίτι, πέταξε την τσάντα και τη γκαµπαρν-
τίνα της στην πρώτη καρέκλα και πήγε στο πάσο της
κουζίνας. Άνοιξε το φάκελο. Το πρώτο γράµµα άρχιζε:
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(απόδοση στα ελληνικά)

«Αγαπητή Ράντκλιφ,
Σ’ ευχαριστώ χίλιες φορές και άλλες τόσες για το κεφά-
λαιο από το υπέροχα µοναδικό βιβλίο σου. Επιτέλους
όλα µπαίνουν στη θέση τους. Η οµορφιά του έρωτα τους
µε ενέπνευσε κι εµένα. Θα το φυλάξω µε τη δύναµη της
ψυχής µου για πάντα για την τιµή που µου έκανες.
Βαθύτατα δικιά σου
Ντ. Ρ.»

Το δεύτερο γράµµα έλεγε:

«Αγαπητή, µικρή µου Ντόρα,
Σε ικετεύω, σε παρακαλώ, στείλε µου πίσω το κεφάλαιο.
Είναι πλέον το µοναδικό αντίγραφο επί γης. Τα σκυλιά
µου ξέσχισαν το µοναδικό άλλο αντίτυπο λίγο πριν πάµε
για κυνήγι αλεπούς το περασµένο Σαββατοκύριακο και
έχω µείνει ενεή από την απελπισία. Έχω µόνο µια εβδο-
µάδα πριν το παραδώσω στον εκδότη και η ψυχή µου
είναι κατεστραµµένη..
Βαθύτατα απελπισµένη και εξαρτώµενη από την καλο-
σύνη σου
Ρ. Χ.»

Αυτά ήταν τα γράµµατα.

Με τρεµάµενα χέρια άνοιξε το πακέτο από φίνο χαρτί:

Κεφάλαιο τριάντα εννέα

Η Στήβεν οδήγησε το κορίτσι στο υπνοδωµάτιο. Η Μαίρη
καταλάβαινε ότι στο δωµάτιο αυτό θα γινόντουσαν ένα
µε το Θεό. Εκείνη και η Στήβεν δεν θα χώριζαν ποτέ πια...

∆ιάβαζε όλο το βράδυ. Το µυαλό της κολυµπούσε. Εικό-
νες πληµµύριζαν το σώµα της που είχε γίνει τόξο τεντω-
µένο από την ερωτική οµίχλη που γέµισε το σαλόνι.
Ολόκληρα κοµµάτια τα διάβαζε και τα ξαναδιάβαζε:

Η Στήβεν την έγδυσε µε αργές κινήσεις. Τα λευκά, γεµάτα
στήθη της Μαίρης τρεµόπαιξαν από την απότοµη ανάσα
όταν η Στήβεν έκλεισε το στόµα της γύρω από τη µικρή
αριστερή θηλή. Το όµορφο µακρύ κορµί της Στήβεν ξά-
πλωσε πάνω της. Ένιωσε το αιδοίο της να ανοίγει µε σύ-
σπαση όταν η Στήβεν έβαλε το χέρι της πάνω του. Το
δυνατό αυτό χέρι έκλεισε για λίγο απαλά και µετά πιο δυ-
νατά. Το εγκλωβισµένο αιδοίο σπαρτάρισε. Η Μαίρη φώ-
ναξε: ‘Στήβεν! Είµαι δική σου’.

Το κουδούνι χτύπησε ζωηρά. Η Μάρω αναπήδησε σαν
από βαθύ ύπνο. «Μα δεν είναι δυνατόν, τέτοια ώρα!» Ση-
κώθηκε κι έµεινε να κοιτάει το κενό. Συνειδητοποίησε ότι

τα ρούχα της ήταν στο πάτωµα. Γυµνή στεκόταν στη µέση
του σαλονιού της. Το τζάκι είχε σχεδόν σβήσει. «Θάπρεπε
να κρυώνω». Αλλά είδε τα χαρτιά στα χέρια της. «Πού να
κρυώσω µ’ αυτά που κάνουν οι κυρίες στο χαρτί. Τι
απίστ...»

Το κουδούνι βάρεσε µε µεγαλύτερη ορµή.

«Μα δεν είναι δυνατόν». Κοίταξε το ρολόι. ∆ύο παρά τέ-
ταρτο το πρωί. Προχώρησε προς το θυροτηλέφωνο και
κοίταξε την οθόνη. Είδε µία ψηλή, όµορφη γυναίκα, µε
φαρδιούς ώµους και στενούς γοφούς να την κοιτάζει
µέσα από µισόκλειστα καταγάλανα µάτια. «Στεφανία....»
Χωρίς να µιλήσει πάτησε το κουµπί. Η µεταµεσονύχτια
επισκέπτρια όρµησε µέσα και άρχισε ν’ ανεβαίνει δυο-

δυο τα σκαλιά. Η Μάρω άφησε µισάνοιχτη την πόρτα και
κάθισε στον καναπέ.

Με αργές κινήσεις µπήκε η Στεφανία στο άγνωστο σπίτι.
Στο σαλόνι έκαιγε ένα απαλό φωτιστικό δίπλα στον κα-
ναπέ και στο τζάκι µερικά κάρβουνα είχαν αποµείνει κα-
τακόκκινα πριν εξαντληθούν και σβήσουν τελείως. Στον
καναπέ η Μάρω την περίµενε γυµνή. Η Στεφανία προ-
χώρησε στον καναπέ αποφασιστικά, έσκυψε και την αγ-
κάλιασε µε πάθος. Τα χείλη τους συναντήθηκαν µε δίψα
και η Μάρω ξάπλωσε και τράβηξε την Στεφανία πάνω
της. Τα χέρια της Στεφανίας ήταν παντού. Η Μάρω πά-
λευε να αποκτήσει κι εκείνη επαφή µε γυµνή σάρκα. Τρά-
βηξε το πουκάµισο από το παντελόνι της κι έχωσε τα
δάκτυλά της µέσα στο παντελόνι. Την ένιωσε να καµπυ-
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λώνει από ευχαρίστηση. Της άνοιξε το πουκάµισο και
ξαφνικά βρέθηκαν στο πάτωµα.

«∆ε µπορούσα να περιµένω ως αύριο».
«Μη µιλάς».

Η Στήβεν σηκώθηκε και είπε στην Μαίρη να περιµένει
λίγο. Η Μαίρη την κοίταξε τροµαγµένη. Η Στήβεν την κα-
θησύχασε µε ένα χάδι και της χαµογέλασε. Βγήκε από το
δωµάτιο. Η Μαίρη ανακάθισε λαχανιάζοντας ελαφρά.

Η Στήβεν ξαναµπήκε. Φορούσε µία µωβ βελούδινη ρόµπ
ντε σαµπρ µε µεταξωτά κεντήµατα. Πλησίασε το κρεβάτι
και την έριξε από τους ώµους ως τη µέση. Η Μαίρη την
κοίταξε µε ατελείωτο πόθο. Οι κόκκινες ρώγες του µι-

κρού στήθους στο δυνατό στέρνο ήταν ερεθισµένες.
Ανέβηκε στο κρεβάτι κι έβγαλε τελείως τη ρόµπα. Στη
µέση φορούσε µία δερµάτινη ζώνη από δέρµα της ∆α-
µασκού. Από τη ζώνη, και από µέσα από το αιδοίο της
Στήβεν, έβγαινε ένας απαλός δερµάτινος διπλός όλι-
σβος. Γυάλιζε από την ύγρανση. Η Μαίρη σχεδόν λιπο-
θύµησε από τον ερεθισµό. Η Στήβεν ανέβηκε από πάνω
της και στηρίχθηκε πάνω στα µπράτσα της κοιτάζοντας
την. Με αργές κινήσεις άνοιξε µε τα πόδια της τα πόδια
της Μαίρης κι οδήγησε τον όλισβο µέσα της. Αργά, µε µι-
κρές κινήσεις, έσπρωχνε προς τα µπρος παρακολου-
θώντας το πρόσωπο της Μαίρης. Η Μαίρη έκλεισε τα
µάτια κι ο αναστεναγµός της ακούστηκε βαθύς και µα-
κρόσυρτος. Όταν µπήκε τελείως µέσα, τότε αναστέναξε
και η Στήβεν σηκώνοντας ψηλά το κεφάλι. Άρχισε να

κάνει κυκλικές κινήσεις µε τους γοφούς της. Η Μαίρη
ακολουθούσε µε τον ίδιο ρυθµό. Για λίγο κινήθηκαν έτσι
απαλά. Μην αντέχοντας άλλο όµως, η Μαίρη άρπαξε
τους γυµνούς, ολοστρόγγυλους γλουτούς της Στήβεν και
την κράτησε δυνατά πάνω της. Η Στήβεν έκπληκτη άνοιξε
τα µάτια της. Μετά χαµογέλασε κι άρχισε να κινείται πιο
δυνατά. Η Μαίρη περίµενε λίγο και µετά πήγε αντίθετα.
Το σηµείο που συναντιόντουσαν έβγαζε σπίθες. Ο ρυθ-
µός άρχισε να γίνεται όλο και πιο ξέφρενος και τα βογ-
κητά να ηχούν στους σκοτεινούς διαδρόµους του
αρχοντικού.

Η Μαίρη ένιωσε να πληµµυρίζει από ένα κύµα που δεν
είχε ξανανιώσει ποτέ στη ζωή της. Τα πόδια της αγκάλια-
σαν το σώµα από πάνω της και το έσφιξαν σαν λουρί
σέλας σε αραβική φοράδα. Η Στήβεν ταλάντευε βίαια
τους γοφούς της στα λαγόνια της Μαίρης. Τα µάτια της
ορθάνοιχτα ρουφούσαν τα µάτια από κάτω της. Σε µία
στιγµή στον ανύπαρκτο χρόνο ούρλιαξαν και οι δύο, ξανά
και ξανά και ξανά.

Είχε γίνει αυτό για το οποίο είχε προσευχηθεί η Μαίρη.
Είχαν γίνει ένα µε το θείο, ένα µε τον έναστρο ουρανό,
ένα µε την σοφά πλασµένη πλάση.

Η Μάρω, αφού βρήκε την ανάσα της, σηκώθηκε και
προχώρησε µεθυσµένη προς την κουζίνα. Πήρε ένα
µπουκάλι αιµάτινο Σαιντ-Εξυπερύ και το άνοιξε. Γέµισε
ένα ποτήρι και ήπιε µια γουλιά. Το µυαλό της, το σώµα
της, το µουνί της κολυµπούσαν πέρα δώθε στους αι-
ώνες. Πήρε το ποτήρι της και βγήκε λίγο στο µπαλκόνι.
Κοίταξε ψηλά και είδε τον καθάριο ουρανό να συµφωνεί
µε όλα. Σιγά-σιγά ηρέµησε και µπήκε µέσα.

Η Στεφανία, γυµνή, υπέροχη, γύρισε και την κοίταξε µε
ικανοποίηση. «Τα κατάφερα κι άναψα το τζάκι. ∆εν βρήκα
προσάναµµα αλλά είχες κάτι παλιόχαρτα σκόρπια στο πά-
τωµα...»

Ακούστηκε µόνο το γυαλί να γίνεται θρύψαλα στο πά-
τωµα, όταν το ποτήρι µε το θεσπέσιο κόκκινο κρασί γλί-
στρησε από το χέρι της. Το άσπρο µάρµαρο βάφτηκε
κόκκινο από τον πόνο του εφήµερου της ανθρώπινης
διάνοιας.

Αχ, η αβάσταχτη ευωδία των ξύλων που καίγονται.

Σουζάν Βέλκρο

Οποιαδήποτε οµοιότητα µε υπάρχουσα ή χαµένη λογο-
τεχνία µόνο αν ήταν ασυνείδητη θα συγχωρείτο.
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Βλέπω την µπουκαπόρτα του πλοίου να ανεβαίνει αργά
και τρέχω να µαζέψω ποδήλατο και σακίδιο για να

προλάβω να βγω. ∆εν είµαι γι’ αυτό το ταξίδι, άλλωστε δεν ήµουν σε
πλοίο... περίπατο έκανα... και δεν έχω ποδήλατο...

Περίεργο… και το πλοίο αυτό έχει αρχίσει να παίρνει απότοµη στροφή! Τι
µου χρειάζονται τα πράγµατα που ψάχνω; Αρκεί να προλάβω να πηδήξω... ή

µήπως µου χρειάζονται; Το κοµµάτι του ουρανού που βλέπω µικραίνει
και η αρπάγη του άγχους σφηνώνει στο στέρνο.

∆ιήγηµα

......ΚΚυυλλιιόόµµεεννεεςς

Ανοίγω τα µάτια. Το µαύρο µουσούδι της Τίλης
στα πέντε εκατοστά κι αποµακρύνεται. Το ποδαράκι
της στον αέρα κινείται ανυπόµονα σε καληµερινό χαι-
ρετισµό. Πηδάει από το κρεβάτι κουνώντας την ουρά
και πίσω της βλέπω τον τοίχο υπόλευκο... Μουντό
πρωινό... Σηκώνοµαι να της ανοίξω, αλλά στέκεται
στην πόρτα. Κλεφτή µατιά στο κινητό µού λέει ότι είναι
νωρίς. Βγαίνουµε µαζί και καθόµαστε στο κεφαλό-
σκαλο. Κολλάει δίπλα µου και χαϊδολογώντας την και
µιλώντας της ξυπνάω. Ο πανικός του ονείρου έχει
υποχωρήσει στη χώρα που ανήκει. Έχω πρόγραµµα
να κατέβω Αθήνα σήµερα. 

Μερικά λεπτά αργότερα, µε ζεστό καφέ ξανά
στα σκαλιά κι ενώ η Τίλη είναι απασχοληµένη να γα-
βγίζει τους περαστικούς εγώ επισκέπτοµαι τη χώρα
των ονείρων µου. Πολλή και περίπλοκη δράση τον τε-
λευταίο καιρό. Ασύνδετες εικόνες, ολοκληρωµένα κι
αλλόκοτα σενάρια σε τοποθεσίες που εναλλάσσον-
ται, διάλογοι και σκόρπιες φράσεις µε βαθύ νόηµα ή
απολύτως κανένα. Το µακρινό και πρόσφατο παρελ-
θόν διεκδικούν την κατοχή του εγκεφάλου µου.
Έχουν περάσει σχεδόν όλες. Οι πρώην µου, οι βρα-
χύβιες ιστορίες µου, οι πλατωνικοί και οι ανεκπλήρω-
τοι έρωτές µου, οι φίλες τους και οι δικές µου µαζί. Το
καλύτερο από το ανεκπλήρωτο που λέγεται Θάλεια.
«Εσύ είχες τη ζωγραφική» και «µου έχεις λείψει». Τι
σηµαίνει αυτό; Μήπως τη θέλω ακόµα; ∆εν µπορεί, τις
έχω δει όλες...

Ετοιµάζοµαι και φεύγω. Σοκολατί φούστα, µαύ-
ρες µπότες, το ζαχαρί συνθετικό γουνάκι που περιµά-

ζεψα σ’ ένα λονδρέζικο σοκάκι. Μέχρι να φτάσω στη
στάση έχει αρχίσει να ψιχαλίζει. Κοιτάζω τις σταγόνες
που εµφανίζονται στο πεζοδρόµιο όπως οι γυναίκες
που στοιχειώνουν τον ανήσυχο ύπνο µου. Μία-µία κι
απανωτά. Α5, µετρό, σταθµός Βικτόρια, Γραµµατεία
Οικονοµικού, αντίγραφο πτυχίου. Για την περίπτωση
που αποφασίσω να βρω δουλειά. Παραδίπλα το νεο-
κλασικό µιας σχολής που προετοιµάζει για την Καλών
Τεχνών. Μαζεύω ένα πρόγραµµα µαθηµάτων στην
τσάντα. Για την περίπτωση που αποφασίσω να δώσω
στις κατατακτήριες. Στην πραγµατικότητα το πρώτο
είναι προϋπόθεση για το δεύτερο. Περπατώντας προς
Πολυτεχνείο παρακολουθώ την εικόνα µου στις βιτρί-
νες. Χαίροµαι που πέρασε η νεότητα, µ’ αρέσουν τα
σαράντα, βαδίζω πιο γρήγορα και πιο σταθερά τώρα.
Η Έλεν µετά που τη γνώρισα: «Ήµουν σίγουρη ότι είσαι
λεσβία από το βηµατισµό σου και από το πώς απευ-
θυνόσουν στους άντρες, σίγουρη και ερωτικά αδιά-
φορη. ∆ύο µέρες αργότερα σε είδα στο “Μαριάννα”».
Η Έλεν στον ύπνο µου: «Έχουν περάσει δέκα χρόνια,
ήµασταν και οι δύο “fucked-up” αλλά εσύ το ήξερες».

Στα Εξάρχεια η πλατεία είναι γεµάτη µε το
νόηµα που έχει κάτι από την απατηλή γοητεία της πρέ-
ζας. Το δέρµα µου ανατριχιάζει και βγαίνω στο δρόµο
για ν’ αποφύγω το σφίξιµο. Σκέφτοµαι την Τιτίκα. Στον
ύπνο µου µού είπε: «∆ε χαίρεσαι; ∆ε βούλιαξες µαζί
µου». Στην πραγµατικότητα του τότε, είχε πει ουρλιά-
ζοντας µπροστά στη δική µου απελπισία: «∆ε βλέπεις
µε ποια είσαι;;;» Αλλά να, περνώντας µπροστά από το
Σάββα µε καταλαµβάνει χαρά γιατί αντικρίζω απροσ-
δόκητα  και µε ευγνωµοσύνη στο σύµπαν τη Νίνα 
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καθισµένη στη µικρή όαση ενός τραπεζιού. Μόλις
απόφαγε. Καθόµαστε για λίγο µαζί. Οι κουβέντες µας
πάντα ισορροπούν µεταξύ θυµού και γλύκας, επίκρι-
σης και αποδοχής. Εκείνη πίσω από ένα πέπλο ατσα-
λένιας ύφανσης κι εγώ έτοιµη ν’ αποκρούσω ή
ψάχνοντας «τον πόντο που λείπει σήµερα» για να ει-
σχωρήσω, για να µπορέσω να κάνω τη στιγµιαία
επαφή που έχω ανάγκη. Αλλά σήµερα είναι δίχτυ
αραιής πλέξης, γιατί η κουβέντα ρέει από τα περί του
«χώρου» και τα της «οµάδας» µέχρι τα «προσωπικά».
Μετά από ένα µεστό γύρο επικοινωνίας η γαλήνια

σιωπή της επαφής που έχει υπάρξει. Μόνο τα περί
«λεσβιακών φύλων» δεν πιάσαµε, άλλωστε δε χρει-
άζεται. Και µέσα στην ηρεµία της σιωπής µας, τις
νιώθω να έρχονται, οι λέξεις, ασυγκράτητες, τις
σπρώχνει ο χείµαρρος της χαράς µιας αναλαµπής κι
αυθόρµητα της το πετάω σχεδόν ξεκαρδισµένη στα
γέλια. «Μια χαρά σε βρίσκω, σ’ έβαλε σε τάξη η Ζωή!»
Και πριν προλάβει η λάµψη του θυµού να βολευτεί στα
µάτια της συνεχίζω: «Σας θυµάµαι ένα απόγευµα στην
παραλία να διαβάζετε γερµανικά, εσένα εκνευρισµένη
κι εκείνη απτόητη να σου εξηγεί. Σ’ εξηµέρωσε». Χα-
µογελάει. «Πες και για µένα τίποτα καλό!» «Μόλις
είπα» και της κλείνω το µάτι. «Έλα, θα σε πάω µέχρι το
µετρό» µου λέει.

Φεύγουµε πάνω στη µηχανή της. «Κρατήσου».
Η διαδροµή είναι σύντοµη αλλά ηρωική. ∆ύο γυναί-
κες. Η µία µε κοντά µαλλιά, πορφυρά καρφάκια, µε
δερµάτινο που εφαρµόζει πάνω στο στήθος της κι
αδυνατεί να το κρύψει. Στα φανάρια µας κοιτάνε, τους
βλέπω που καρφώνονται. Στο πέρασµά µας ξαφνιά-
ζονται, βλέπω τα µάτια τους να ξυπνάνε, ν’ ανοίγουν
διάπλατα. ∆υο λεσβίες σε δίτροχο είναι µια ολοφά-
νερη συνωµοσία. Πάντα. Τη χαίροµαι. Πάντα. Μ’ αφή-
νει Ιπποκράτους και Ακαδηµίας και καθώς φεύγω µε
φωνάζει: «Ιουλία...» και µετά «... έτσι, γροθιά στο µα-

χαίρι!» Χαµογελάω. Στο όνειρο πριν από µια βδοµάδα
εµφανίστηκαν µαζί µε τη δικιά της. Χωρίς λόγια. Κοντά
µου. Της στέλνω ένα φιλί. Τώρα. 

Προχωράω παράλληλα µε τη Βιβλιοθήκη. Πλα-
κόστρωτο. Πανεπιστήµιο-Μεταξουργείο. Θα είµαι
ακριβώς στην ώρα µου. Κάθοδος µε κυλιόµενες.
Στον ύπνο µου και η Λέττα εµφανίστηκε µε τη νυν της.
Απέναντί τους η Βάλια, κοινή µας φίλη σε µακροχρό-
νια σχέση. ∆υσανασχετώ. Οι σκέψεις κάνουν βουτιά.
Επίπεδο. «Εσύ είσαι η περίεργη, η παράξενη, δεν µπο-
ρεί όλες να έχουν κάτι, εσύ είσαι λάθος». Κυλιόµε-
νες. ∆εν είπε καµιά τίποτα, εγώ το λέω σε µένα.
Επίπεδο. Μπαίνω στο συρµό. 

Με χτυπάει αστραπή, η Κορίννα µουτρωµένη
µε µια φράση της. «Θα µείνεις στο ράφι...!» Η φράση-
επίθεση έγινε εικόνα, και τότε και τώρα, γιατί ξανα-
βλέπω το ράφι, σκούρο ξύλο, βιδωµένο µε σιδερένιες
γωνίες σε σοµόν τοίχο. Στο όνειρο µε κοίταζε µε τη
θλίψη και την αγάπη που είχαµε µοιραστεί πριν από έξι
χρόνια. Πάντα µαζί, όµως µε... άλλες. Στο ίδιο δωµά-
τιο, στο ίδιο κατάστρωµα, σε ακτίνα αγγίγµατος. Την
ίδια µέρα αλλά άλλη στιγµή, στην ίδια φωτιά σε άλλο
σλίπινγκ-µπαγκ. Ανελέητες. Το λιώµα της η τσίτα µου,
το πάθος της ο τρόµος µου. Το πείσµα µου η οργή
της, ο ροµαντισµός µου ο κανιβαλισµός της. Η αφο-
σίωσή µου η άρνησή της. Η πρόκλησή της η αποχώ-
ρησή µου. Μ’ έσκισε. Ένα πράσινο µπουκάλι Χάινεκεν
να στριφογυρνάει, οι φίλες να µετράνε µέχρι το δέκα.
Ένα φιλί. Γλωσσοφιδωτό. Ερεσουρεάλ και Ερωτάδα.
Και InLoveness. 

Βγαίνω από το συρµό. Μεταξύ επιπέδων και
κυλιόµενων. Πώς µπόρεσα να είµαι τόσο σκληρή; Ευ-
τυχώς που οι κυλιόµενες κυλάνε προς τα πάνω. Πώς
µπόρεσα να είµαι τόσο φοβισµένη; Έξω, στο δρόµο,
παίρνω βαθιές ανάσες και παρ΄ όλο που µου καίει τη
µύτη, δε µε νοιάζει καθόλου η ατµοσφαιρική ρύπανση
της Καραϊσκάκη.

Η Μυροβόλος κλειστή. Η Χρύσα αργεί. Ο έρω-
τας γιατί αργεί; Μήπως δε θα ξανάρθει ποτέ; Μήπως
δεν έχω ακόµα ζήσει τον αληθινό έρωτα; Μήπως δεν
υπάρχει καθόλου; Μήπως δε χαίροµαι που είµαι στα
σαράντα; Με τη Χρύσα παλιά λέγαµε τα πάντα. Τώρα
θα είναι το ίδιο; Κλωτσάω νευρικά τα χαλίκια της πλα-
τείας Γιατράκου. Το πρόβληµα είναι ότι είµαι ακόµα
φοβισµένη. Πολύ εύκολη ή πολύ δύσκολη, δεν µε-
τακινούµαι από τη θέση µου µε τίποτα. Και καθόλου
χαλαρή. Μα καθόλου. Όταν είµαι αδιάφορη, τρέχουν.
Όταν θέλω, φεύγουν. Χµ, µήπως είναι σωστό αυτό;
Όλες σχεδόν το λένε. Ναι, καλά, καλή τσιχλόφουσκα
κι αυτή. Κάτι άλλο τρέχει. 

Από µακριά τις βλέπω να φτάνουν, σχεδόν
ταυτόχρονα, πρώτα η Χρύσα και µετά η Νίκη. Καθώς
η δεύτερη ξεκλειδώνει την πλησιάζω. Έχουµε ήδη
αποφασίσει. «Να µη σε ταλαιπωρήσουµε, θα µπο-
ρούσες, στο χρόνο σου, να µας φέρεις δύο κόκκινα
κρασιά; Θα κάτσουµε έξω». Χαµόγελο, νεύµα, τίναγµα
της καστανής χαίτης και «για σας, φυσικά». Καθόµα-

στε µε τη Χρύσα, κοιταζόµαστε, γελάµε. Τα χρόνια, στη
φιλία δεν έχουν και τόση σηµασία. Η Νίκη φέρνει τα
κρασιά. Χαµόγελο, βλέµµα, δεύτερο τίναγµα της κα-
στανής χαίτης. Μιλάµε, η Χρύσα για τα προβλήµατα
της σχέσης, τον παρ΄ ολίγο χωρισµό κι εγώ για τα
προβλήµατα της µη-σχέσης. Για τα γονεϊκά κατάλοιπα
µέσα µας. Για τη µετάβαση, της µιας από τη γλυπτική
στις εναλλακτικές θεραπείες και για την εγκατάλειψη
της ανθρωπολογίας για χάρη της ζωγραφικής, της
άλλης. Εκείνη έχει αρχίσει να χτίζει, εγώ µαζεύω τα
υλικά και σχεδιάζω την κάτοψη. «Ξέρεις, ίσως, δεν
ξέρω, να παίζει να ξαναχτίσω το ίδιο σπίτι που γκρέ-
µισα». «Ίσως να έχει διαφορετική διαρρύθµιση, ίσως
να το χτίσεις µε άλλα υλικά, ίσως να έχει πιο πολλά
παράθυρα». «Ναι, µπορεί να έχει και σοφίτα». «Ή πι-
σίνα;» «Όχι, πισίνα δε θέλω». Γελάµε. «Γιατί δεν έρχε-
σαι να σου κάνω λίγο µασάζ;» Την κοιτάω. «∆εν είµαι
πολύ χαλαρή». «Ε, για να χαλαρώσεις». Καµπανάκι
χτυπάει. ∆ε νιώθω πως πάω να το χάσω. Όµως είµαι
στην αντίδραση. Είµαι στον πόνο και θέλω να τον
νιώσω. 

Η Νίκη µας γυροφέρνει. Έρχεται ν’ αλλάξει το
τασάκι. ∆εν το βλέπω να συµβαίνει αλλά ο αγκώνας
της το πετυχαίνει και πριν το προλάβω το µπουκαλάκι
έχει προσγειωθεί στην αγκαλιά µου κι ότι κρασί έχει
αποµείνει έχει αδειάσει στη φούστα µου. Τα χάνω στιγ-
µιαία ενώ εκείνη χαµογελάει ατάραχη. Ίσα που φαίνε-
ται. «Με µούσκεψες». «Με συγχωρείς». Στην
επιστροφή βάζει άλλο µπουκάλι µπροστά µου. «Από
µένα». Η Χρύσα µε χαµόγελο. «Τρέχει κάτι;» «Τι να
τρέχει; Όχι». «Είσαι σίγουρη;» «Όχι, αλλά δεν έχει ση-
µασία». Σκέφτοµαι ότι ούτε απλό και ανώδυνο σεξ
δεν µπορεί να γίνει. Στη Χρύσα που µε ρωτάει «γιατί;»
περιγράφω το φλερτ στις τυχαίες συναντήσεις των τε-
λευταίων δύο µηνών και καταλήγω: «Και σ’ ένα πάρτι
που την πετυχαίνω, περνάει ξαφνικά από δίπλα µου
και νιώθω το χέρι της να µου ρίχνει µια στα... οπίσθια!
Ε, δεν είναι η ταφόπλακα στο σεβασµό;;;» 

Μεταξουργείο-Πανεπιστήµιο. Κυλιόµενες. Είναι
η δεύτερη φορά µέσα σε λιγότερο από εξάµηνο που
γυναίκα, όχι η ίδια, µου κάνει αυτή την κίνηση. Την
πρώτη φορά ήµουν εγώ η σερβιτόρα. Ζήτησαν και συ-
γνώµη τα κορίτσια, δε µπορώ να πω... Τι να ήθελαν
να πουν; «Είσαι γκοµενάκι», «εδώ σ’ έχω» ή «θέλω
να σε σκίσω»; Επίπεδο. Και σήµερα αυτό µε το µπου-
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κάλι. Και πάλι η συγνώµη. Πώς ακριβώς να το πάρω;
Να κολακευτώ ή να φρικάρω; Μπαίνω στο συρµό.
Μάλιστα, ξυλιά στον πισινό... Έχει πορνοδιαστροφικό
ενδιαφέρον. Το kinky θηλυκό µέσα µου ιντριγκάρεται
ενώ η σοβαρή φεµινίστρια εξανίσταται. Γελάω µόνη
µου. Η κίνηση έχει σαφές φαλλοκρατικό και πατριαρ-
χικό υπονοούµενο. Αν θες να το αναλύσεις, άνετα
γράφεις άρθρο για την «µεταφορά φαλλοκρατικών
πρακτικών στη λεσβιακή σεξουαλική πράξη». Γράφεις
και δεύτερο, για την «ανατρεπτική σηµασιοδότηση
φαλλοκρατικών πρακτικών στη λεσβιακή σεξουαλική
πράξη». Το ερώτηµα, όµως, είναι: «µ’ αρέσουν οι ξυ-
λιές;» «Χµ, ναι, µπορεί, και γιατί όχι;» απαντάει ανα-
στατωµένο το kinky θηλυκό. «Ας προσφέρει ένα
λουλούδι πρώτα και µετά ας σου κάνει ό,τι θέλει»
συµπληρώνει η διαβασµένη φεµινίστρια που έχει ανα-
σηκώσει και το φρύδι. «Μα
είσαι σοβαρή τώρα;» λέει η
kinky απορηµένη. «Μα ναι!
Έτσι, ό,τι να ’ναι; Χωρίς µία
ένδειξη ότι τιµά το σώµα που
θέλει να εξευτελίσει;;» επιµέ-
νει η φεµινίστρια. «Ναι, αλλά
έτσι που πετάγεσαι δεν θα
ξανακάνω σεξ στη ζωή
µου». Βγαίνω από το συρµό.
Κυλιόµενες. «Θα ξανακά-
νεις. Απλά δεν πρέπει ν’
ασχολείσαι µε το τι λέει και τι
κάνει η καθεµιά. Οραµατίσου την και θα έρθει, µε µπα-
τσοκώλι ή χωρίς!». «Με ή χωρίς τι;;; Πού τα έµαθες
εσύ αυτά;» «Κυκλοφορώ», κορδώνεται η φεµινίστρια.
Επίπεδο. 

Σκέφτοµαι το ράφι στην πρόβλεψη της Κορί-
νας. Έχει γίνει απειλητικό. Τι θα µου έλεγε εκείνη αν
της έβαζα το θέµα «µπατσοκώλι»; Σίγουρα κάτι του
τύπου «ε, βρες µια που να γουστάρεις και πιάσ’ της
κουβέντα γι’ αυτό». Μετά θα γέλαγε. Κυλιόµενες.
Αποφασίζω να στείλω µήνυµα στη Χρύσα, να κλεί-
σουµε ραντεβού για ένα χαβανέζικο ενεργειακό
λούµι-λούµι. Μήπως και χαλαρώσω. «Να το στείλεις»
πετάγεται ξανά η φεµινίστρια, «µπας και δω κι εγώ
άσπρη µέρα». «Θα το στείλω» απαντάει η kinky χα-
λαρά, «κυρίως για να βάλεις εσύ σιγαστήρα». Της
πήρε τον αέρα. Επίπεδο. Κυλιόµενες. Βγαίνω στην
Κοραή. Οξυγόνο.

Η µικρή γυάλινη πυραµίδα, ο Χώρος Ιστορικής
Μνήµης, το σιντριβάνι και ο ήχος του νερού που ανα-
κυκλώνεται και αφρίζει. Τα πάντα ρει. Όρθια στην
άκρη του κύκλου σκύβω να δω την εικόνα µου στον
υγρό καθρέφτη. Πάει να σκοτεινιάσει και η επιφάνεια
είναι ταραγµένη… Έχω υπάρξει εγώ ή είµαι κάποια
άλλη; Η Ιουλία και η Μαρίνα µαζί. Ζω τη ζωή µου ή τη
ζωή που θα ήθελε να έχει ζήσει µαζί τους η µητέρα;
Έφυγαν νωρίς. Εγώ έµεινα. Χαµένη στο οικογενειακό
νεκροταφείο. Παγιδευµένη. Θέλω να µε ρουφήξει το
υγρό γυαλί, θέλω να γίνω νεράιδα µε πολύχρωµο
µαλλί, να το σπάσω και να κοπώ. 

Μια ελαφριά δόνηση και η παρουσία ενός
δεύτερου σώµατος δίπλα στο δικό µου µε επανα-
φέρει στο τώρα. Με µια πνιγµένη ανάσα γυρνάω.

Την έχω αναγνωρίσει πριν τη
δω. Με κοιτάει µε µάτια γελα-
στά, «how are you sister?»,
και νιώθω τα δικά µου, µάτια
πληµµύρας, να φωτί-ζουν.
«Hello brother! Τι καλά που σε
βρίσκω, είµαι από ολοήµερη
βόλτα». Το χέρι της στον ώµο
µου. Με τραβάει πάνω της και
το πηγούνι της µου χαϊδεύει
την κορφή του κεφαλιού. «Κι
εγώ. Πάµε προς πλατεία;»
Περπατάµε γρήγορα µε τα

χέρια στις τσέπες. «Ζόφος» µου λέει. «Φρίκη» της
απαντάω. Μιλάει, ακούω. Μιλάω, ακούει. Συναι-
σθηµατική συγγένεια από τις αντικριστές όχθες µιας
εικοσαετίας. Φτάνουµε Μεσολογγίου και Κωλέτη.
Μια Άµστελ στα δύο. Ένα µαρµάρινο πεζούλι ηµιυ-
πόγειου παράθυρου κάτω από µια φορτωµένη νε-
ραντζιά. Έχουµε η µια την άλλη απέναντι, µε τις
πλάτες στην κορνίζα του παράθυρου, τα γόνατα λυ-
γισµένα, µποτάκια παράλληλα, αστράγαλοι που
εφάπτονται εναλλάξ. Κουβέντα. Περί έρωτος και αγ-
γίγµατος. Μια νεαρή µπουτς που δε φοβάται να
εκτεθεί. Θέλω να της πω «Βασιλιάννα, µην αλλά-
ξεις», όµως ξέρω ότι αυτό θα γίνει, όπως έγινε και µε
µένα, όπως γίνεται µε όλες µας. Μερικές γωνίες θα
λειανθούν, κάποιες άλλες θα γίνουν λεπίδες. «Επι-
κοινωνιακά είσαι τέλεια» της λέω. «Κι εσύ είσαι βάλ-
σαµο» µου απαντάει. 

Είναι αργά και φεύγουµε. Χωρίζουµε γωνία
Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδηµίας. Υπό το βλέµµα των
ΜΑΤ µου σκάει ένα πεταχτό φιλί στην άκρη των χει-
λιών. Καθώς παλινδροµώ, πίσω στην ηλικία των δε-
καπέντε, µου κολλάει άλλο ένα στη ρίζα της µύτης,
στο πάνω χείλος και το κρατάει. Τυλίγω τα χέρια µου
στη µέση της. Είναι πολιτικό, σκέφτοµαι, καθώς δια-
σχίζω το δρόµο µε αρχές ταχυπαλµίας. «Τι πολιτικό
βρε βλάκα…!» ακούω kinky και φεµινίστρια να µε
κράζουν σε συγχορδία καθώς µπαίνω στο ταξί. Στη
διαδροµή τα λένε οι δυο τους. «Πάλι καλά που το αγ-
κάλιασε το κορίτσι...!» και «λοιπόν, θες να συνεργα-

στούµε;» «Ναι, αλλά θα κόψεις την πολλή θεωρία, εν-
τάξει;»

Στο σπίτι και καθώς ετοιµάζοµαι να πέσω για
ύπνο, η Τίλη είναι έτοιµη να πιάσει θέση στο κρεβάτι.
«Τίλη µου» της λέω, «θα έχουµε πρόβληµα όταν
βρούµε τρίτη να µπει στην παρέα µας. Στο καλάθι σου
λοιπόν!» Σβήνω το φως ήσυχη πως την έχω µέσα
µου, όποια και να εµφανιστεί σήµερα στα όνειρα,
αφοµοιωµένη αλλά και νικήτρια.

Μαριάνθη Λιανού

( )
Το ερώτηµα,

όµως, είναι: «µ’
αρέσουν οι 

ξυλιές;» «Χµ, ναι,
µπορεί, και 
γιατί όχι;»
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Όταν αποδεχόµαστε τον εαυτό µας

Επί µήνες συζητούσαµε κάποιες γυναίκες για τη δηµιουργία
µιας λεσβιακής οµάδας που εκτός των άλλων θα ήταν και η
πρώτη που θα λειτουργούσε ως τέτοιου είδους συλλογικό-
τητα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 30 Αυγούστου

2009 όπου και υπήρξε µεγάλη προσέλευση, ενθουσιασµός και επιβεβαίωση της
ανάγκης όλων µας για δηµιουργία και έκφραση πέρα από την όποια κοινωνικο-

ποίηση των γκέι µπαρ.

Ο
ι στόχοι που τέθηκαν εξ αρχής είναι η αυτογνωσία, αυτοµόρφωση, βοήθεια- αλληλοϋποστήριξη-
συµπαράσταση γυναικών, συνεργασία µε άλλες λεσβιακές, γκέι οµάδες καθώς και µε συλλογι-
κότητες κοινωνικής δράσης. 

Η Θεσσαλονίκη εκ των πραγµάτων είναι µια συντηρητική, ανταγωνιστική, απαξιωτική, σεξιστική και ρα-
τσιστική πόλη πράγµα που βιώνουµε καθηµερινά. Ευτυχώς όµως υπάρχει και το άλλο πρόσωπό της που
είναι προοδευτικό, επαναστατικό και ανθρώπινο και σε αυτή την ανάπτυξη θέλουµε να συµβάλουµε. 

Αντίπαλός µας σε αυτή την προσπάθεια είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα που διαιωνίζει τα στερεότυπα και
τις διακρίσεις. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά έχουν µυαλό από µόνα τους και δεν έχουν δια-
βρωθεί από την τηλεόραση και τα άλλα ΜΜΕ.

Η αποδοχή της δικής µας σεξουαλικότητας αποτελεί το πρώτο βήµα για το άνοιγµα στην κοινωνία. Είναι
ένας δρόµος αρκετά µοναχικός και κάποιες φορές επίπονος αλλά όταν φτάσουµε στον τερµατισµό µπο-
ρούµε να βγούµε δυνατές και να παλέψουµε για την επιλογή µας. Όταν αποδεχόµαστε τον εαυτό µας και
τις επιλογές µας η κοινωνία ακολουθεί και καλυτερεύει.

Λεσβιακή Οµάδα Θεσσαλονίκης
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Λεσβιακή πολιτική

e-mail επικοινωνίας: lesviakiomadathess@gmail.com
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Πρώτη επίσκεψη στις αρχές της 

δεκαετίας του '80. Λεσβίες σε µεγάλες 

παρέες παντού. Στο κάµπινγκ, στην παραλία, 

στα καφέ και στα εστιατόρια. Ένιωσα δέος. 

Λεσβιακή τοπογραφία

Α
π' τη µια, η χαρά, τόσες λεσβίες κυκλοφορούν ανοιχτά κι από
την άλλη, ο φόβος. Ταυτίζοµαι εγώ µαζί τους; Όλοι εδώ ξέρουν ότι είµαι

λεσβία; Μπορώ να κυκλοφορώ µόνη µου; 

Η διαµονή στην παραλία υπήρξε ειδυλλιακή. Μια παραλία γεµάτη από
αυτοσχέδιες καλύβες από καλάµια. Πάντα βέβαια υπήρχε και ο φόβος της επί-
θεσης. Γιατί γεγονός είναι ότι υπήρξαν κάποιες επιθέσεις στην παραλία, αλλά οι
λεσβίες, όλες µαζί, τα έβγαζαν πέρα µια χαρά, συσπειρώνονταν άµεσα όταν χρει-
αζόταν. 

Πήγαινα στην Ερεσό σχεδόν κάθε χρόνο, πάντα όµως ένιωθα την αµ-
φιθυµία. Τι κάνω; Γκετοποιούµαι; Μήπως του χρόνου να πάω κάπου αλλού; Κά-
ποιες χρονιές το δοκίµασα. ∆υο λεσβίες µόνες σ' έναν κόσµο που σε κάνει
αόρατη. Ξαναγύρισα - πάντα ξαναγύριζα.

Πέρασαν τα χρόνια κι έφεραν πολλές αλλαγές στην Ερεσό. Πρώτες
θυσιάστηκαν οι καλύβες της παραλίας και την τελευταία πενταετία το κάµπινγκ,
στο βωµό του κέρδους και της οµοφοβίας. Παράλληλα, λεσβίες αγόρασαν σπί-
τια και άνοιξαν µαγαζιά. 

Σήµερα, 30 χρόνια µετά, νιώθω ότι πάω στο χωριό µου. Χαιρετάω,
όταν πηγαίνω, σχεδόν όλο το χωριό. Συναντάω λεσβίες που τις ξέρω χρόνια. Σα
να συναντιέται όλο το σόι µε τους κοντινούς και τους µακρινούς συγγενείς το κα-
λοκαίρι στην Ερεσό. Παρά την εκατέρωθεν δυσφορία, κάτοικοι και λεσβίες
έκλεισαν ειρήνη. Γίνεται και φεστιβάλ γυναικών το Σεπτέµβριο και την τελετή
έναρξής του χαιρετίζει ο ∆ήµαρχος. Εµείς κερδίσαµε ένα σταθερό τόπο συνάν-
τησης και ορατότητας και οι κάτοικοι ενός ακριτικού τόπου, το δώρο της επαφής
µε τη διαφορετικότητα.

ΑσηµίναΕρεσός - µια σχέση ζωής
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Ο
ι καλοκαιρινές διακοπές ήταν πάντα µια
προσδοκία: παραλία, θάλασσα, λιακάδα,
µαγευτικά τοπία. 

Στην Ερεσό για πολλά χρόνια δε σκεπτόµουν να πάω.
Κάθε καλοκαίρι, διαφορετικός προορισµός, κάθε κα-
λοκαίρι σε άλλο νησί. Η καλή µου κι εγώ να ψάχνουµε
να βρούµε µια ήσυχη γωνιά, σε κάποιον απόµερο
κόλπο. Η καλή µου και εγώ να ψάχνουµε ένα αποµο-
νωµένο µέρος να στήσουµε τη σκηνή. Μακριά από τα
αδιάκριτα βλέµµατα, µακριά από την ένταση των οι-
κογενειών, µακριά από τα ερωτικά χαριεντίσµατα
ηλιοκαµένων αντρών, που πάντα θα εµφανίζονταν να
µας προσφέρουν γενναιόδωρα την παρέα τους. Προ-
σέχαµε τις χειρονοµίες µας, να µη µας δουν, να µη
µας καταλάβουν, να µην προκαλέσουµε. Όταν το «να
µην» σού έχει γίνει τρόπος ζωής, δεν το πολυσκέφτε-
σαι, σου βγαίνει έτσι, αυθόρµητα, φυσικά. Βέβαια δεν
γλιτώναµε από τα σχόλια της παραλίας. Οι µοναχικές,
οι αλλόκοτες, οι ιδιόρρυθµες, οι αντικοινωνικές, οι
αντί ερωτικές. Μερικά από τα επίθετα που, κατά πε-
ριόδους, έφταναν στ’ αυτιά µας. Παρόλα αυτά, µε το
που έπιαναν οι ζέστες, µαζεύαµε σκηνές, σακίδια και
όλα τα σχετικά και αρµενίζαµε από νησί σε νησί, ανά-
µεσα στο προσφιλές πλήθος των ετεροφυλόφιλων. 

Στην Ερεσό βρέθηκα αρκετά αργότερα, αφού,
χρόνια πριν, κάποιες άλλες γυναίκες είχαν στήσει και
είχαν ξεστήσει καλύβες, είχαν µαλώσει και είχαν ξε-
µαλώσει µε τους ντόπιους, είχαν βρεθεί και ξαναβρε-
θεί σε αυτό τον τόπο πολλά καλοκαίρια. Εγώ τις
βρήκα εκεί, σαν να ήταν µέρος του τοπίου. Τις είδα να
πηγαινοέρχονται από το χωριό στην παραλία και από
την παραλία στο χωριό χαλαρές, γελαστές, πολλές
φορές αγκαλιά ή χέρι-χέρι µε µια άλλη γυναίκα. Αγ-
καλιά µε µια άλλη γυναίκα. Μέρα µεσηµέρι κάτω από
τον ήλιο, ανάµεσα στον κόσµο. 

∆υνατότητα που, µέχρι εκείνη τη στιγµή, µόνο
στη σφαίρα της φαντασία µου µπορούσε να πάρει
ζωή. Για πρώτη φορά άπλωσα την πετσέτα µου στο
κέντρο µιας τεράστιας παραλίας. ∆εν έψαξα να βρω
έναν µικρό κόλπο να κρυφτώ. Γύρω µου γυναίκες, λε-
σβίες από κάθε γωνιά της γης, να µιλούν όλες τις
γλώσσες, να τραγουδούν σε όλες τις γλώσσες, να
φλερτάρουν και να ερωτεύονται σε µια και µοναδική.

Σε αυτή την παραλία κατάλαβα ότι το να είσαι
Λεσβία δεν είναι µόνο σεξουαλική αλλά και κοινω-
νική-πολιτική ταυτότητα. Μπες-βγες στη θάλασσα,
πήγαινε-έλα στο χωριό, παρέες, κουβέντες, φωτιές
στην αµµουδιά, άρχισε να κτίζεται µέσα µου µια νέα
θέση, µια απίστευτα πρωτόγνωρη αίσθηση, που ονο-
µάζεται «ανήκω». 

Ναι, τελικά δεν είµαι µια µοναχική, περιπλα-
νώµενη λεσβία αλλά ανήκω στη λεσβιακή κοινότητα
του κόσµου. Για πολλά χρόνια η Ερεσός ήταν και είναι
καλοκαιρινός προορισµός. Ήταν χειµωνιάτικη προσ-
δοκία να βρεθώ εκεί, όχι µόνο να βγάλω το κορµί µου
κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά να βγάλω και την
ψυχή µου στο φως. Να δω γύρω µου την εικόνα του
εαυτού µου, να νοιώσω περήφανη λεσβία, να νοιώσω
ελεύθερη. Να εξαγνιστώ σε αυτά τα κύµατα, που µε
τα χρόνια ξέπλυναν τη βασανιστική οµοφοβία µου.

Οι διακοπές πλησιάζουν. Καιρός να κατεβάσω
από το πατάρι τη σκηνή, το σακίδιο και όλα τα σχε-
τικά. Για πού άραγε αυτό το καλοκαίρι;

ΥΓ.
Όταν προβάλει η τηλεόραση τουριστικά ταινιάκια για
την Ερεσό, τι κρίµα, ποτέ µα ποτέ δεν αναφέρεται αυτή
η τόσο σηµαντική και κύρια παρουσία των γυναικών. 

Βάσω

( )
Σε αυτή την παραλία
κατάλαβα ότι το να

είσαι Λεσβία δεν
είναι µόνο σεξουα-

λική αλλά και 
κοινωνική-πολιτική

ταυτότητα
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Είµαι µία
«φτωχή και

µόνη» λεσβία
στην πόλη. ∆ε

θέλω να είµαι µόνη
και ο δικός µου τρό-

πος για να πάψω να
είµαι... είναι οι αγγε-

λίες. Σε περιοδικά, στο
διαδίκτυο, µέσω γρα-

πτών µηνυµάτων. Έχω πε-
ράσει ατελείωτες ώρες

παίζοντας µε τις λέξεις, ψά-
χνοντας να βρω την πιο έξυπνη,

την πλέον κατάλληλη, την εµ-
πνευσµένη, την πιο... αλλά φευ,

αλίµονο, δεν ξέρω αν θα πάψω να
είµαι µόνη, αλλά πολύ φοβάµαι πως θα

πάψω να είµαι λεσβία. Και εξηγώ: απαν-
τήσεις σωρό παρόλο που οι περισσότερες

γράφουν «butch, αρρενωπές (και χοντρές)
αποκλείονται» και εγώ σε καµία περίπτωση δεν
αποτελώ πρότυπο θηλυκότητας, ζητάνε ραντε-
βού. Ο τόπος και ο χρόνος µάς δυσκολεύουν.
Πολύ. ∆υσανάλογα πολύ και αντιστρόφως ανά-
λογα µε την επιθυµία τους να µε γνωρίσουν από
κοντά. Γιατί; Μα γιατί είναι παντρεµένες µε παι-
διά!!! Πώς να βρουν χρόνο ανάµεσα σε φροντι-
στήρια, διαβάσµατα, κολυµβητήρια,
παιδιάτρους; Πού να βρουν χώρο-συντεταγµέ-
νες πλάτος-µήκος µακριά από το σπίτι τους, το
καφενείο που συχνάζει ο µπατζανάκης τους, το
ωδείο της µικρής... ∆εν έχει τελειωµό ο κατάλο-
γος, δεν έχουν τελειωµό τα εµπόδια που ξεπετά-
γονται. ∆ε σας κάνω πλάκα dear Dr, τα τέσσερα
από τα έξι τελευταία µου ραντεβού ήταν µε παν-
τρεµένες. Τα άλλα δύο απλώς µε bisexual!
(τύχη… βουνό!) Σοκαρισµένη εγώ και βέβαια
µην έχοντας καµία διάθεση να συνεχίσω τις πα-
ραπάνω γνωριµίες –και πώς να έχω; είµαι ΛΕ-
ΣΒΙΑ- να επιµένουν αυτές παντιοτρόπως,
πιέζοντάς µε µε κάθε µέσο. 

-∆ηλαδή, δε θέλεις να βρεθούµε;
-Όχι
-Μα γιατί; έχει «δουλέψει» µε πολλές άλλες γυ-
ναίκες.
-Λεσβίες;
-Ναι, λεσβίες.
-Κανονικές λεσβίες ή σαν εσένα;
-Όχι, κανονικές, κανονικές.
Και εδώ σταµατά ο διάλογος. ∆εν τολµώ να ρω-
τήσω, δε θέλω να λάβω καµία απάντηση.
Μα τι συµβαίνει τέλος πάντων, αγαπητή µου
Doctor; Με δουλεύουν ή εγώ είµαι µακριά νυ-
χτωµένη; Εγώ είµαι άτυχη και πέφτω πάνω τους
ή αυτές είναι πάρα πολλές; Ν’ αρχίσω να φοβά-
µαι ή να χαλαρώσω και να τ’ απολαύσω;
Περιµένω µε αγωνία την απάντησή σας,

Κατερίνα

ΑΑγγααππηηττήή  µµοουυ,,  ηηρρεεµµήήσσττεε..  

∆εν είστε εσείς άτυχη. Με βάση τελευταίες
πανεπιστηµιακές έρευνες έχει αποδειχθεί
πως υπάρχει έξαρση του φαινοµένου. Αρκετές
γυναίκες ενέδωσαν στο µύθο της θαλπωρής
και της ασφάλειας που προσφέρει ένας γάµος
και συνεπικουρούµενες από την επιθυµία
τους για παιδιά - άλλος αστικός µύθος, ότι
µόνο τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια είναι κατάλ-
ληλα για γονείς ¬- βρέθηκαν παγιδευµένες
στο µοντέλο σύζυγος-µάνα. Η ερωτική τους
επιθυµία όµως, ήταν και είναι στραµµένη
αλλού. Στις γυναίκες. Κάπου εκεί µπαίνει και
ο ναρκισσισµός τους, η ανάγκη τους για love
and affection, η βαθύτερη επικοινωνία που
αναπτύσσεται µεταξύ τους, ο τρόπος που τις
«ανεβάζουν», η περιποίηση και ό,τι άλλο τους
προσφέρει µια λεσβία. Μιλάω για λεσβίες και
όχι γυναίκες γενικώς γιατί το 97% όσων συµ-
µετείχαν στην έρευνα έλκονται αποκλειστικά
από οµοφυλόφιλες. Εν κατακλείδι, θυµάστε το
ζευγάρι γόβες νούµερο 37 (εσείς φοράτε 39)
που δανειστήκατε από την ξαδέλφη σας τη

H Dr Da Lika 
απαντά στα 

“καυτά” ερωτήµατά σας
χωρίς φόβο και πάθος

Κώδικας Da Lika 
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Βούλα για τα βαφτίσια της ανιψιάς σας της
Σούλας; Ζοριστήκατε λίγο αλλά ήταν ό,τι
έπρεπε για την περίσταση. «∆ε γαµείς, έτσι κι
αλλιώς για ένα βράδυ µόνο είναι, θα τ’ αν-
τέξω». Ε, γι' αυτές δεν είναι ακριβώς για ένα
βράδυ.
Καλή µου, κατά τη γνώµη µου, καµία ή σχεδόν
καµία από αυτές τις γυναίκες δεν είναι χα-
µένη υπόθεση. Σας κατανοώ βέβαια, αν εσείς
θέλετε να περάσετε όµορφα χωρίς να είστε
αναγκασµένες να πηδάτε ανυπέρβλητα εµπό-
δια, παλεύοντας και εξηγώντας διαρκώς τα
αυτονόητα. Αν σας αρέσουν τα απλά πράγµατα
καλύτερα να το αφήσετε. Υπάρχουν άλλωστε
πολλές φίλες µας που το να βάζουν στοίχηµα
µε τον εαυτό τους για τη µεταστροφή bisex-
ual ή straight γυναικών, είναι αυτοσκοπός.
Θα σας συµβούλευα µόνο να είστε πιο προσε-
κτική στη διατύπωση των αγγελιών σας.
«Παντρεµένες ή αµφί παρακαλώ να µην ενο-
χλήσουν».

Dr Da-Lika απευθύνοµαι σε σένα ως την
τελευταία µου ελπίδα για τη λύση ενός πολύ σο-
βαρού προβλήµατος. Όχι δικού µου, νοµίζω...!
Γνώρισα πριν λίγο καιρό τη γυναίκα των ονεί-
ρων µου. Όλα όσα ήθελα τα είχε! Χιούµορ, εξυ-
πνάδα, ευγένεια, καλλιέργεια, ...βαλιτσάκι µε
dildo, µετρηµένη στα λόγια και ... ΘΕΑ! Αυτό το
τέλειο πλάσµα όχι µόνο καταδέχτηκε να µε κοι-
τάξει αλλά µε φλέρταρε και µάλιστα στενά.
Ώσπου ένα βράδυ έγινε το «µοιραίο». Εκεί...
εκεί το «φωτεινό» αντικείµενο του πόθου µου
µε άφησε άλαλη. Άλαλη εγώ, να µη βάζει
γλώσσα µέσα της αυτή. «Τι είναι αυτό, τι είναι
το άλλο, τι είναι το παράλλο; Τι σου κάνω τώρα,
τι µου κάνεις τώρα, τι θα σου κάνω σε λίγο».
Όχι µόνο να ρωτάει, αλλά να περιµένει και
απάντηση! Από ποιάν; Εµένα! Που έχω κατηγο-
ρηθεί (πολλάκις) από ερωτικές µου παρτενέρ

για µουγκαµήσι. Έκανα την ανάγκη φιλοτιµία
και ψέλισα δειλά δειλά κάποιες µονολεκτικές
απαντήσεις. ∆εν ήταν αρκετές. Τί να σου κάνει
ένα απλό µονοσύλλαβο ναι µπροστά στον πα-
ραλληρηµατικό λεκτικό ερωτικό της οίστρο; Τι
να κάνω doctor µου; Τη θέλω κολασµένα αλλά
δυσκολεύοµαι πολύ.

Η «µη µιλάς, δεν είναι απαραίτητο»

ΑΑγγααππηηττήή  µµοουυ,,
Τη συνέχεια του τραγουδιού τη γνωρίζετε,
βεβαίως. Θέλετε «να φύγει σ’ ένα τέταρτο;»
Γιατί µε τους φθόγγους σας, µπ, γκ, ντ, αυτό
θα συµβεί. Ναι µεν η σιωπή είναι χρυσός
αλλά και ένα πλάσµα µε τέτοια φιλοµάθεια
και ευφράδεια λόγου δύσκολα συναντάται.
Από την άλλη, καταλαβαίνω τον τρόµο σας
απέναντι σε ένα διαρκώς οµιλόν στόµα, όταν
το µόνο που εσείς επιθυµείτε είναι ένα λαλί-
στατο σώµα.
Ή µήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε ρεπερτόριο;
Το «Big mouth strikes again» το έχετε ακού-
σει; 

YΓ. Ωραίο το βαλιτσάκι. Είναι η νέα σειρά της
Delcey;

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

Άιρε
Το µυαλό µου σκέφτεται όµορφα

µα η καρδιά µου µένει πίσω.

Σκέφτοµαι χαρούµενους ανθρώπους

µε την καρδιά µπροστά. 

Κρατάς το παιδί 

και πολύ κοντά η φίλη σου 

το καµαρώνει µε µιαν ανάλαφρη 

έγνοια.

Κι εγώ το αντέχω 

χωρίς µατιά πίσω 

χωρίς πίκρα µέσα µου.

Με τη ζωή µπροστά µου

καθώς πετάω, γυρίζοντας 

µέρη αγαπηµένα 

εντελώς νέα για µένα 

στη σύµπνοια του ανέµου.

Στον ορίζοντα τον ανάλαφρο

που δικαιούµαστε.

 Έλενα Τουτουδάκη




