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Λεσβίες στην κουζίνα

ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ

1. Σε µία λεκάνη βάζετε τη µουτζούρα, την κούπα
σφουγγαρόνερο, τα κουλουβάχατα, τον πολτό, το
ζωηρό ενδιαφέρον, τη λεσβο-λε-λέτα και το σελι-
λόιντ. Ανακατεύετε καλά και σκεπάζετε. 

2. Σε ένα τηγάνι ρίχνετε το κουταλάκι σκόνης, τα κου-
κουτσάκια, τις γατότριχες, το µπαρουφόχορτο και την
πούσι-µους. Σε δυνατή φωτιά καβουρδίζετε, τσιγαρί-
ζετε για 5-6 λεπτά. Τα ρίχνετε καυτά και τσουρουφλι-
στά µέσα στη λεκάνη. 

3. Με το µείγµα αγκαλιά, χορεύετε το χορό της ανεµο-
δούρας για κανένα µισάωρο. 

4. Παίρνετε µία ακανόνιστη φόρµα και στάζετε οµοι-
όµορφα το σιρόπι περγαµώτο. Μετά, ρίχνετε το
µείγµα. Το απλώνετε καλά και το παρατηρείτε. Καλό;
Πού να ξέρετε; Προχωράµε, λοιπόν.

5. Πάνω στο µείγµα χύνετε αργά και βασανιστικά το ζα-
χαρωµένο ζουµί πανάκειας. Το αφήνουµε να ρουφή-
ξει λίγο. Έχει πάει µεσάνυχτα και κάτι αλλά
κοντεύουµε. Παρατηρούµε ότι η ακανόνιστη φόρµα
αρχίζει και παίρνει κάτι σα σχήµα. Βάζουµε τη φόρµα
σε δυνατή φωτιά για τα 15 λεπτά που υπολείπονται
πριν τα βροντήξετε όλα και φύγετε. Τη βγάζουµε από
το φούρνο και τελικά µυρίζει καλά. 

6. Καλύπτουµε µε τα φλαϊεράκια και στολίζουµε µε τα
πολύχρωµα κουφέτα. Έτοιµο!

του λεσβιακού λόγου στο λεσβιακό και υπόλοιπο χώρο

ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ
µουτζούρα από νταλικάκι 
φρέσκα φλαϊεράκια 
µια κούπα σφουγγαρόνερο Φεµινιστικού Κέντρου
ένα κουταλάκι σκόνη από το δωµάτιο αρχείου 
κουλουβάχατα από ιδέες 
σιρόπι περγαµώτο 
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δυο κουκουτσάκια παπαράτσι 
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Έ
χουµε αριθµολογία σ’ αυτό το τεύχος. Η 4η διαδροµή της Νταλίκας συµπίπτει µε
τα 10α γενέθλια της Λεσβιακής Οµάδας. Οπότε έχουµε εξαιρετικό αφιέρωµα στα δέκα αυτά
χρόνια που σηµατοδότησαν την αναγέννηση της λεσβιακής συσπείρωσης. Στο αφιέρωµα µι-

λάµε µε γυναίκες που πέρασαν από την Οµάδα, θίγουµε θέµατα που µας απασχόλησαν, δε θίγουµε
άλλα που µας απασχόλησαν γιατί θα τρώγαµε όλο το περιοδικό, όπως το µπουτς και φαµ, η µαµά
και ο µπαµπάς, (επιφυλασσόµεθα όµως), µιλάµε για τις τρίχες του σώµατός µας και βέβαια κατα-
γράψαµε τους σηµαντικούς σταθµούς της Λεσβιακής Οµάδας Αθήνας, τις δράσεις της και το στίγµα
της στην ετεροεµµονική κοινωνία µας.

Καταφέραµε να περάσουµε την Νταλίκα µέσα από αρκετά λεσβιοχώρια, διαφορετικά
και διάσπαρτα στην επικράτεια. Φυσικά υπάρχουν άλλα τόσα ανεξερεύνητα και δύσβατα, πολλά που
πρέπει να βάλουµε και να βγάλουµε αλυσίδες για να φτάσουµε. Κι αυτά µέσα στο δροµολόγιο-πρό-
γραµµα είναι για το εγγύς µέλλον. Η συµπόρευση µε την Νταλίκα έχει τη χάρη της. Η συντακτική
οµάδα αρχίζει πάντα µε µια συνάντηση όπου οι τόνοι είναι γεµάτοι αυτοπεποίθηση γιατί η προηγού-
µενη έκδοση πέτυχε, µετά οι τόνοι πέφτουν, πού και πού αγγίζουν την απελπισία, µετά υπάρχει σιω-
πηλή απογοήτευση ότι αυτή η Νταλίκα ίσως να µη βγει, µετά αρχίζουν κι έρχονται καπακωτά τα
κείµενα και µετά τρέχουµε και δεν προλαβαίνουµε γιατί είµαστε πάλι στο παρά πέντε και έχουµε πάρα
πολλή ύλη. Τέσσερις φορές το είδαµε το έργο και πάλι είναι σαν καινούργιο.

Ευχαριστούµε εκ βάθους όλες εκείνες και εκείνους που στήριξαν στις διαδροµές τους,
τις πολιτικές ή/και τις προσωπικές, αυτή την οµάδα µέσα στη δεκαετία που πέρασε, δίνοντάς µας
θάρρος και κουράγιο να παλέψουµε και για την επόµενη.

Αγαπητές λεσβίες, αµφί, τρανς και κουίαρ γυναίκες και άντρες γύρω µας, διαβάστε και
πείτε µας τη γνώµη σας. Μας τη λέτε γραπτώς ή αυτοπροσώπως στην Ερεσού 12 τις Τρίτες, στα
πάρτι µας που θα σας πούµε πότε είναι και στο Στέκι Μεταναστών κάθε δεύτερη Πέµπτη.

Συντάκτριες σε επέτειο
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Λεσβίες της Ελλά́δας

Η µετακόµιση σε µια
καινούργια άγνωστη

πόλη πάντα περιλαµβάνει
αγωνία σχετικά µε το µέρος
µετακόµισης, τους 
ανθρώπους, τα µέρη 
ψυχαγωγίας, την κουλ-
τούρα του τόπου, το
κλίµα κ.τ.λ.

ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ττηηςς  ““χχααµµέέννηηςς””  λλεεσσββίίααςς  
σσεε  µµίίαα  εεππααρρχχιιαακκήή  ππόόλληη
ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ττηηςς  ““χχααµµέέννηηςς””  λλεεσσββίίααςς  
σσεε  µµίίαα  εεππααρρχχιιαακκήή  ππόόλληη

ΛΛεεσσ;;
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Όταν είσαι γκέι, λεσβία, αµφί, τρανς, αυτή η αγωνία για τον άγνωστο τόπο όπου µόλις µε-
τακόµισες επιτείνεται θέτοντας στον εαυτό σου το αφελές ερώτηµα, «θα υπάρχουν κι άλλες σαν κι
εµένα εκεί;». Οι φόβοι πως θα είσαι µόνη σου και πως δε θα γνωρίσεις άλλες λεσβίες σε µια µικρή

επαρχιακή πόλη και πως δε θα µπορείς να µοιραστείς την καθηµερινότητά σου µε κάποιον/-α που θα καταλα-
βαίνει τα προβλήµατα και τη ζωή µιας λεσβίας, ξεπηδούν από το ξεχασµένο µπαούλο, ιδίως αν έχεις προ-
ηγουµένως ζήσει σε µια µεγαλούπολη. 

Μετακοµίζοντας σε µια µικρή πόλη, τα µπαράκια για λεσβίες σου έρχονται στο µυαλό σαν ένα
µακρινό όνειρο, τα λεσβιακά πάρτι µοιάζουν ουτοπικά, οι χώροι συναντήσεων και οι εκδηλώσεις για λεσβίες
µοιάζουν σαν πολυτέλεια κάποιων µακρινών από εσένα γυναικών. Είναι σαν να διαλύεται ένα ολόκληρο λε-
σβιακό σκηνικό για να πάρουν τη θέση τους µαµάδες µε µπαµπάδες µε παιδικά καρότσια που κυριαρχούν σε
όλη την πόλη. 

Και τότε είναι που αρχίζει το µάντεµα, γιατί δεν µπορεί, αφού «είµαστε παντού», θα είµαστε κι
εδώ. Και κοιτάς διερευνητικά τις γυναίκες στο δρόµο, στο σούπερ µάρκετ, στη δουλειά, στο ταµείο του φούρ-
νου, στο Hondos Center, στην ταβέρνα, στο µπαράκι, στη θέση του οδηγού και προσπαθείς να ανακαλύψεις
ένα σηµάδι, ψάχνεις για ένα σηµείο που θα σε καθοδηγήσει, ώστε να µην αισθάνεσαι µόνη σου. Νιώθεις ότι κά-
νεις µια έρευνα για να ανακαλύψεις ένα θησαυρό για τη ζωή σου, µια λεσβία στην επαρχία. Και ελπίζεις να ξε-
διπλωθεί η άκρη του νήµατος και να βρεθούν πολλές λεσβίες…

Όλη αυτή η αναζήτηση έχει και το χαβαλέ της… η διερώτηση για το αν «είναι ή δεν είναι» η άλλη,
µου φέρνει στο µυαλό την αδερφή µου. Κάθε φορά που ερχόταν στην Αθήνα να µε επισκεφτεί και περπατού-
σαµε µαζί στο δρόµο, – γνώριζε για εµένα – αναγνώριζε λεσβίες και ήθελε να µου κάνει επίδειξη ότι γνωρίζει
πια πως είναι οι λεσβίες – βέβαια εγώ ακόµη δε γνωρίζω πως είναι µια λεσβία γιατί υπάρχουν τόσες διαφορε-
τικές που µπερδεύοµαι – και µε ρωτούσε µε χαµόγελο και ένδειξη ικανοποίησης για την ανακάλυψή της: «Λεσ;».
Έτσι, παίζαµε µε τις λέξεις για να επικοινωνήσουµε, µε το ρήµα «λες» και τη συλλαβή «λεσ» από τη λέξη λεσβία.
Έτσι κι εγώ τώρα περπατάω στην επαρχιακή πόλη, βλέπω «λεσβιακά» σηµάδια και σκέφτοµαι κοιτώντας τις
γυναίκες στα µάτια «λεσ;». 

Η ανακάλυψη του «θησαυρού» είναι η πιο ευτυχισµένη στιγµή. Όταν τα σηµάδια επιβεβαιώνουν
τη διερώτηση του «λες;». Ένα δερµάτινο βραχιόλι µε δυο λάβρεις στο χέρι, µια κονκάρδα rainbow στην τσάντα,
δυο χέρια που αγγίζονται ανεπαίσθητα σε µια συναυλία, είναι σηµάδια που µπορούν να χαρίσουν µικρές στιγ-
µές ευτυχίας και να σπάσουν τη µοναξιά σε µια µικρή πόλη.

Φιλίππα ∆ιαµάντη

ΨΨηηλλααφφήήσσεειιςς  ααννααττοοµµίίααςς  2::  µµοουυννιικκήή  ιισσττοορρίίαα

Στην προηγούµενη διαδροµή της Νταλίκας είδαµε συνο-
πτικά τι έλεγαν «οι επιστήµονες» για την ανατοµία του αι-
δοίου µας. Συνεχίζουµε σε αυτή τη διαδροµή µε τα βασικά «µαθήµατα
πιάνω», τηρώντας την υπόσχεσή µας να γνωρίσουµε τα 18 µέρη (ω, ναι!) του
µουνιού µας. Το ότι το αιδοίο µας αποτελείται από 18 διαφορετικά µέρη είναι το συµπέρα-
σµα στο οποίο έφτασαν οι γυναίκες της Οµοσπονδίας Φεµινιστικών Κέντρων Γυναικείας
Υγείας (FFWHC) στις ΗΠΑ.* Θέλουµε λοιπόν την ενεργή συµµετοχή σας, γιατί αυτή τη
φορά δε µιλάµε µόνο για την ιστορία, αλλά την πιάνουµε, ε…, τη φτιάχνουµε κιόλας.
Οπότε φέρτε τον καθρέφτη ή την γκόµενά σας, ή την καλύτερή σας φίλη για να σας βοη-
θήσουν να βουτήξετε στις ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες. Η βασική ιδέα λέει ότι το αιδοίο
είναι ένα σύνολο από µέρη όπου όλα µπορούν να δώσουν απόλαυση – είναι, µε άλλα
λόγια, µια µεγάλη κλειτορίδα. Όλα µαζί τα µέρη λειτουργούν για να έρθουµε σε οργασµό.
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν, ως καλές µαθήτριες, µε τον παρακάτω πίνακα (δε χρειάζεται να
τον αποστηθίσετε).
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Το εργοστάσιο της απόλαυσής µας, µε βάση τη FFWHC, η κλειτορίδα, 
αποτελείται από δεκαοχτώ µέρη:

01. η πόσθη της κλειτορίδας (το σηµείο όπου τα εξωτερικά χείλη ενώνονται µε τη βάση του εφηβαίου, διαγράφον-
τας το πάνω µέρος  της ορατής κλειτορίδας).

02. η βάλανος της κλειτορίδας.
03. τα εσωτερικά χείλη ή labia minora.
04. το κάλυµµα της κλειτορίδας.
05. ο χαλινός, το σηµείο όπου συναντιούνται τα εσωτερικά χείλη µε την κλειτορίδα.
06. η «φουρκέτα», το κατώτατο σηµείο όπου τα εξωτερικά χείλη ενώνονται, τα οποία σχηµατίζουν το κατώτατο ση-

µείο της κλειτορίδας. 
07. ο υµένας ή τα υπολείµµατά του, τα οποία φαίνονται λίγο πιο µέσα από την είσοδο του κόλπου.
08. το σηραγγώδες σώµα, το οποίο ενώνει τη βάλανο της κλειτορίδας µε τους αδένες των εξωτερικών χειλέων. 
09. οι αδένες (στυτικοί ιστοί) των εξωτερικών χειλέων, έχουν σχήµα «Λ».
10. οι βολβοί του προδρόµου, είναι δύο µεγάλα σώµατα αδένων (στυτικοί ιστοί) που βρίσκονται στην περιοχή που

περικλείουν τα εξωτερικά χείλη.
11. το σπογγώδες σώµα της ουρήθρας, ένας στυτικός ιστός που περιβάλει την ουρήθρα.
12. ο γυναικείος προστάτης, δηλαδή οι αδένες γύρω από την ουρήθρα. 
13. ο βαρθολίνειος αδένας (του Bartholin), γύρω από την είσοδο του κόλπου, ο οποίος και παράγει λίγα υγρά έξω

από τον κόλπο.
14. το σπογγώδες σώµα του περινέου, ένα δίκτυο από αιµοφόρα αγγεία που βρίσκεται κάτω από το περίνεο.
15. οι µύες του κόλπου ή οι µύες του πατώµατος της λεκάνης, οι οποίοι είναι 5 και όλοι συµµετέχουν στον οργα-

σµό.
16. ο κρεµαστήριος σύνδεσµος κι ο στρογγυλός σύνδεσµος.
17. τα νεύρα, και ιδιαίτερα το νεύρο του υπογαστρίου που «κουβαλά µηνύµατα» από τη µήτρα προς τα υπόλοιπα

µέρη του αιδοίου.
18. τα αιµοφόρα αγγεία, τα οποία κουβαλούν αυξηµένη δόση αίµατος στη λεκάνη όταν ερεθιζόµαστε.

Για τις σχολαστικές, παραθέτουµε περισσότερες λεπτοµέρειες σε τρία ανατοµικά σχέδια. Όπως
λέµε, µια εικόνα χίλιες λέξεις ή αλλιώς, άµα δεν το δούµε, πώς θα το καταλάβουµε; … Τι βλέ-
πουµε λοιπόν στα σχέδια;

Η εικόνα 1 δείχνει τα ορατά µέρη του αιδοίου, και κάποια που δεν είναι ορατά: τα εξωτερικά
χείλη, το στόµιο της ουρήθρας, τον κόλπο, τη «γέφυρα» µεταξύ του κόλπου και του κώλου (το
περίνεο). Στην εικόνα 2 βλέπουµε τα µη-ορατά σηµεία του αιδοίου, τα πιο καλά κρυµµένα µυ-
στικά, και στην εικόνα 3, πολύ σηµαντικό, προσοχή! βλέπουµε όλους τους µύες της περιοχής
που συµµετέχουν στην παραγωγή της απόλαυσης! Με την εκγύµναση των µυών µπορείς να κά-
νεις πολλά κόλπα, αλλά αυτά άλλη φορά.

Από ό,τι καταλάβατε, το εργοστάσιο είναι µεγάλο και έχει πολύ δύναµη! Πολλές φορές κι εµείς οι
ίδιες τη φοβόµαστε. Ευελπιστούµε ότι θα ψηλαφιστείτε και θα γνωριστείτε για πλάκα, στα σοβαρά,
µόνες σας ή µε παρέα, µε το µουνί σας και τα 18 του µέρη, κρυφά και φανερά. Και εάν δε βρείτε
ή αισθανθείτε όλα τα 18 σηµεία, µην ανησυχείτε… κι εµείς ακόµη τα ψάχνουµε! 

Μαλαµώ * Federation of Feminist Women’s Health Centers, A New View of a Woman’s Body: An Illustrated Guide,
Feminist Health Press, 1991. 
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ΥΓ1 Σιγά σιγά θα περάσουµε και σε πρακτικές προτάσεις για το τι µπορούµε να κάνουµε µε όλον
αυτό τον πλούτο ανάµεσα στα σκέλια µας!

ΥΓ2 Όσες βρήκατε την ακραία ανατοµική ορολογία κάπως ντεκαβλέ, σας προτείνουµε να χρησι-
µοποιήσετε κάποιους από τους όρους στο κρεβάτι - µίλα µου βρώµικα µωρό µου και έτσι… για
σκεφτείτε το!
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Συνέντευξη

συνέντευξη 
µε την

Άντζελα ∆ηµητρακάκη
Με πολλή χαρά σας παρουσιάζουµε τη συνέντευξη που πήραµε από

την Άντζελα ∆ηµητρακάκη. Για όσες (και όσους) αναρωτιούνται ποια είναι
αυτή, παρακάτω υπάρχει ένα σύντοµο βιογραφικό. ∆ιαβάσαµε το µυθιστό-

ρηµά της “Μέσα σ' ένα κορίτσι σαν κι εσένα”, που κυκλοφόρησε το 2009. Το
κουβεντιάσαµε στην οµάδα. ∆ιαφωνήσαµε, συµφωνήσαµε, άλλες ενθουσιαστήκαµε,
κάποιες ξινίσαµε, και κάποιες άλλες είπαµε «καλό, εντάξει, µπράβο». Υπήρξε πάντως
συναίνεση ως προς το ότι επιτέλους να ένα µυθιστόρηµα και να µια ηρωίδα που είναι και
λεσβία, όσο είναι και οτιδήποτε άλλο στη ζωή της. Τη λένε Κατίνα και ζει στην Αθήνα, σή-µε-

ρα. Μια παρουσίαση του Κοριτσιού υπάρχει στη 2η διαδροµή του περιοδικού. Αυτή τη φορά θελή-

σαµε να ανεβάσουµε και τη συγγραφέα στην Νταλίκα, και εκείνη αποδέχθηκε την πρόσκληση –

ευχαριστούµε Άντζελα. Ιδού λοιπόν τι είπαµε στη βόλτα µας.

τη συνέντευξη πήραν η Άννα και η Ελένη

Σύντοµο βιογραφικό
Η Άντζελα ∆ηµητρακάκη γεννήθηκε το 1968, στη Μυτιλήνη. Σπούδασε στη Φιλοσο-

φική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει γράψει τα µυθιστορήµατα Ανταρ-
κτική (1997, και 2006 αναθεωρηµένη έκδοση), Αντιθάλασσα (2002), Το

µανιφέστο της ήττας (2006), Μέσα σ' ένα κορίτσι σαν κι εσένα
(2009) και τη σειρά διηγηµάτων Το άνοιγµα της µύτης (1999).

∆ηµοσιεύει συχνά κείµενά της στον ελληνικό τύπο και σε συλ-
λογικούς τόµους. ∆ιδάσκει θεωρία της σύγχρονης τέ-

χνης στο Πανεπιστήµιο του 
Εδιµβούργου.
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Έχεις ξαναδώσει συνέντευξη σε ελληνικό λεσβιακό
περιοδικό; (αστείο)

Όχι. 

Ας ξεκινήσουµε µε το εξής: αναµεταξύ µας µάθαµε
για το βιβλίο σου, ενηµερώνοντας η µία την άλλη
για το πρωτοφανές της έκδοσης ενός λεσβιακού
µυθιστορήµατος, στα ελληνικά, από ελληνίδα, µε
«κανονική» λεσβία ηρωίδα που ζει στην Αθήνα. Ο
διάλογος πήγαινε κάπως έτσι: – Βγήκε ένα λε-
σβιακό µυθιστόρηµα! – Μπα... τι µυθιστόρηµα; – Ελ-
ληνικό! – Ελληνικό; – Ναι! – Άντε ρε! Τι, κανονικό
λεσβιακό ή παραλλαγές αυτού; Οπότε θέλουµε να
σε ρωτήσουµε αν υπάρχει και για σένα το λεσβιακό
µυθιστόρηµα και αν είναι το Μέσα σ' ένα κορίτσι
σαν κι εσένα λεσβιακό µυθιστόρηµα, όπως και το τι
κάνει τέλος πάντων ένα µυθιστόρηµα λεσβιακό;

Το λεσβιακό µυθιστόρηµα υπάρχει ως κατηγορία στην
αγορά βιβλίου, εκεί που βρίσκονται προς πώληση
όλες οι «ταυτότητες», καθώς και οι διάφορες τυπο-
ποιηµένες προσφορές του στερεώµατος της παραλο-
γοτεχνίας (π.χ. αστυνοµικό, fantasy, τροµοκρατικό
θρίλερ). Πάντα προς διευκόλυνση των καταναλωτών.
Είναι πράγµατι πολύ ενδιαφέρον το πώς κοινωνικές
διεκδικήσεις µετατρέπονται – ή ακριβέστερα, διαστρέ-
φονται – αργά ή γρήγορα σε αναγνωρίσιµες κατηγο-
ρίες «προϊόντων». Οπότε, αν και κατανοώ ότι στην
εγχώρια παραγωγή αυτό το προϊόν δεν υφίσταται και
ότι η απουσία του εκλαµβάνεται ως έλλειψη, εγώ δεν
είχα πρόθεση να γράψω ένα λεσβιακό µυθιστόρηµα.
Όπως δε θα είχα ποτέ πρόθεση να γράψω αστυνοµικό
µυθιστόρηµα. 

Πρόθεσή µου ήταν να γράψω ένα µυθιστόρηµα όπου
η ηρωίδα να είναι λεσβία. Το ερώτηµα από το οποίο
ξεκίνησα ήταν «γιατί να µην είναι;» Πώς είχα φτάσει,
ασυνείδητα, να έχω οµοφυλόφιλες ή αµφισεξουαλι-
κές γυναίκες στα βιβλία µου, χωρίς όµως να είναι ποτέ
οι κεντρικοί χαρακτήρες; Ποια ιδεολογία το επέβαλε
αυτό; H ιδεολογία που λέει ότι η παρέκκλιση από αυτή
τη σύµβαση (της κεντρικής θέσης της ετεροσεξουαλι-
κότητας στην αφήγηση) επιφέρει την ποινή της «θε-
µατοποίησης» του βιβλίου. ∆ηλαδή, άµα η ηρωίδα
είναι λεσβία, το βιβλίο ανήκει στη «λεσβιακή» λογοτε-

χνία και θα διαβαστεί µ’ ένα συγκεκριµένο, προβλέ-
ψιµο τρόπο – άµα η ηρωίδα είναι ετεροσεξουαλική,
ανήκει στην «κανονική» λογοτεχνία και το βιβλίο θα
διαβαστεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους που
δεν ακυρώνουν το ενδεχόµενο νοηµατικό του εύρος.
Αυτή την ποινή επιβάλλει η καλούµενη κυρίαρχη ιδε-
ολογία, η οποία παραµένει κυρίαρχη ακριβώς γιατί δε
γνωρίζουµε ότι λειτουργούµε µέσω αυτής. Η συµβολή
µου στην αναπαραγωγή αυτής της ιδεολογίας, όπου
η οµοφυλοφιλία θεµατοποιείται ως η εξαίρεση στον
κανόνα, υπήρξε προβληµατική, και η πρόθεσή µου να
γράψω ένα µυθιστόρηµα που να εντάσσει µία λεσβία
ηρωίδα σε ένα γενικότερο χώρο κοινωνικών σχέσεων
ήταν µια απόπειρα να γράψω ενάντια στην ιδεολογία
αυτή. Γι’ αυτό η ηρωίδα είναι εκτός από λεσβία και ελ-
ληνο-αµερικανίδα, γι’ αυτό είναι και εργαζόµενη, γι’
αυτό αναφέρεται συχνά στην ακτιβίστρια φίλη της
(Σάντρα), που τραβάει την αφήγηση προς µία άλλη κα-
τεύθυνση. Και γι’ αυτό το βιβλίο δε βασίζεται στην πε-
ριγραφή των σεξουαλικών της επαφών.

Από την άλλη, πολλοί από τους χαρακτήρες στο µυ-
θιστόρηµα, πέραν της κεντρικής ηρωίδας, είναι οµο-
φυλόφιλοι, έτσι ώστε οι αναγνώστριες/-ες να µην
παίρνουν ανάσα, να υπάρχει αυτό το αφηγηµατικό πε-
ριβάλλον όπου η οµοφυλοφιλία είναι πάντα παρούσα
αλλά και όπου πάντα συναρθρώνεται µε άλλα στοι-
χεία. Και θα έλεγα ότι δε συντρέχει κανένας λόγος να
παράγει ένας κοινωνικός χώρος gay & lesbian λογο-
τεχνία, εκτός φυσικά αν υπάρχει κι ένα άλλο ράφι
δίπλα µε την ταµπέλα «ετεροσεξουαλική λογοτεχνία».
Που όπως ξέρουµε, δεν υπάρχει. 

Κάπου µέσα στις σελίδες του Μέσα σ' ένα κορίτσι
σαν κι εσένα µας λέει η Κατίνα ότι διαβάζει «ένα ελ-
ληνικό µυθιστόρηµα µε µια καυλωµένη λεσβία».
Εγώ και άλλες πολλές θεωρήσαµε φυσικά ότι δια-
βάζει το µυθιστόρηµα Η ερωµένη της. Για πολλές
από εµάς, η Ερωµένη της ήταν µια αποκάλυψη.
Εσένα πώς σου φάνηκε; Έχεις τίποτα που να σε
συνδέει µε την ηρωίδα, την Ντόρα; Τι σκέφτηκες
για αυτό το βιβλίο και για την περιπέτειά του;
Μήπως διάβασες στο περιοδικό Οδός Πανός τα
σχετικά µε την πραγµατική Ντόρα Ρωζέττη που πα-
ρουσίασε η Ελένη Μπακοπούλου; Κάποιες σκεφτή-
καµε ότι η Κατίνα θα µπορούσε να είναι µια χαρά η
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µελαγχολική εγγονή της καυλωµένης λεσβίας του
µεσοπολέµου. Και µας άρεσε αυτή η σκέψη. Εσύ τις
βλέπεις να συνδέονται κάπως ή όχι;

Μερικές φορές όταν κάτι κάνει νιάου νιάου είναι γάτα.
Οπότε ναι, η αναφορά είναι πάνω στο µυθιστόρηµα Η
ερωµένη της, το οποίο είχα διαβάσει, καθώς και
ήµουν ενήµερη της συζήτησης γύρω από αυτό. Ήταν
ένα βιβλίο το οποίο, για να το πω χωρίς περιστροφές,
µε έκανε να θυµώσω εξαιτίας της συρρίκνωσης της
ηρωίδας του στη σεξουαλικότητά της, σε µία αφήγηση
που επίσης αναπαρήγαγε τα απεχθή στοιχεία τυπικών
ετεροσεξουαλικών σχέσεων («πάθος» που καταλήγει
στην κτητικότητα κλπ). Είναι το ίδιο πρόβληµα το
οποίο είχα και µε την ξένη λεσβιακή λογοτεχνία, η
αθρόα παραγωγή χαρακτήρων που ορίζονται µέσα
από µία και µοναδική «διαφορά», ενώ η πραγµατικό-
τητα είναι πολύ πιο σύνθετη και οι περισσότεροι άν-
θρωποι στον πλανήτη βιώνουν πολλαπλές µορφές
καταπίεσης, πολλαπλά συγκρουσιακά περιβάλλοντα.

Οπότε, δε βλέπω την Κατίνα ως εγγονή, αλλά δεν έχω
κανένα πρόβληµα αν κάποιες αναγνώστριες ή ανα-
γνώστες τη βλέπουν, καθώς πιστεύω ότι η λογοτεχνία
δε διαβάζεται µέσω των προθέσεων της συγγραφέως,
το έργο δεν είναι δέσµιο αυτών των προθέσεων – δυ-
στυχώς ή ευτυχώς. 

Μιας και πιάσαµε αυτό το θέµα – µε τα λεσβιακά µυ-
θιστορήµατα – έχεις κανένα αγαπηµένο; Και µήπως
έχεις διαβάσει Το πηγάδι της µοναξιάς, της Ράντ-
κλιφ Χολ, που πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1928; Αν
ναι, τι θυµάσαι, ή τι κρατάς από αυτό το βιβλίο; Ρω-
τάµε γιατί το Πηγάδι µεταφράστηκε στα ελληνικά
µόλις το 2004 και εµείς ως οµάδα ασχοληθήκαµε
αρκετά και κάναµε και µια µικρή έκδοση µε κείµενα
σχετικά µε τις πολλαπλές αναγνώσεις αυτού του
µυθιστορήµατος – του πρώτου σύγχρονου λεσβια-
κού µυθιστορήµατος, όπως συχνά αποκαλείται.

Ένα µυθιστόρηµα που µε συγκίνησε τη δεκαετία του ’90
ήταν το A stone gone mad της Jacquelyn Holt Park.
∆ε γνωρίζω αν υπάρχει ελληνική µετάφραση. Για µένα
ήταν κάτι σαν το Φύλακα στη σίκαλη αλλά αντί για έναν
έφηβο έχουµε µία έφηβη που τη δεκαετία του ’50, στο
κανονιστικό κοινωνικό περιβάλλον της αστικής (bou-

rgeois) Αµερικής, καλείται να δει την επιθυµία της για
γυναίκες ως µια µορφή τρέλας, µια αρρώστια που ένας
ολόκληρος µηχανισµός «αποκατάστασης» είναι έτοι-
µος και πρόθυµος να θεραπεύσει. H θεµατολογία είναι
άρα γνωστή, και σίγουρα απαντά και στο Πηγάδι της µο-
ναξιάς, αν και η παρουσία της έφηβης ηρωίδας στο A
stone gone mad έδινε στην αφήγηση κάτι το ευάλωτο
και αφυπνιστικό. Ωστόσο, και στα δύο αυτά βιβλία,
παρά τις δεκαετίες που χωρίζουν τους αφηγηµατικούς
τους χώρους – την αρχή και το τέλος της νεωτερικότη-
τας στη ∆ύση (τέλη δεκάτου ενάτου αιώνα και µέσα του
εικοστού αιώνα) – διακρίνουµε το πώς εδραιώνεται ο
λόγος της «ανώµαλης» γυναικείας σεξουαλικότητας.
Νοµίζω όµως ότι η σύγχρονη ∆ύση έχει παράγει ένα πιο
περίπλοκο και ποικιλόµορφο περιβάλλον πρόσληψης
της ίδιας σεξουαλικότητας, κυρίως εξαιτίας των διεκδι-
κήσεων του φεµινιστικού κινήµατος. 

Κάτι άλλο. Για το ζήτηµα της γυναικείας γραφής, εσύ
τι λες; Υπάρχει γυναικεία γραφή; Και εσύ, ως µια γυ-
ναίκα συγγραφέας, βλέπεις το κοµµάτι «γυναίκα» να
δηµιουργεί διαφορά; Στο πώς σε αντιµετωπίζει π.χ.
η κριτική, ο τύπος, οι εκδότες σου, οι αναγνώστες
σου, άλλοι συγγραφείς;

∆εν ξέρω αν υπάρχει «γυναικεία» γραφή, αλλά υπάρ-
χει σίγουρα γραφή µε φεµινιστική συνείδηση, η οποία
είναι συνείδηση αµιγώς πολιτική. Μόνο µέσα σε αυτό
το πολιτικό πλαίσιο, που ανταποκρίνεται σε σχέσεις
εξουσίας, µπορώ να δικαιολογήσω οποιονδήποτε
«γυναικείο» λόγο. Πέρα από το πλαίσιο αυτό, οι ανα-
φορές στη γυναικεία γραφή, ή στη γυναικεία πολιτι-
στική παραγωγή γενικότερα, συνιστούν έκφραση του
µισογυνισµού της πατριαρχικής ιδεολογίας, της οποίας
φορείς είναι συχνά και γυναίκες. 

Προσωπικά, υπήρξα τυχερή µε την έννοια ότι η τριβή
µου µε τις πολιτικές του φεµινισµού (γιατί δεν πρόκει-
ται για έναν οµογενοποιηµένο χώρο) µε έχει σχετικά
απελευθερώσει: µπορώ να διακρίνω τις περιπτώσεις
που βρίσκοµαι αντιµέτωπη, ως συγγραφέας, µε εξάρ-
σεις της πατριαρχικής λογικής. Γνωρίζοντας τη µακρά
ιστορία των φεµινιστικών αγώνων, είµαι και πιο έτοιµη,
ψυχολογικά, να τις αντιµετωπίσω. 
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Πίσω στο Κορίτσι. Για µένα µια από τις κορυφαίες στιγ-
µές του µυθιστορήµατος είναι εκείνη η µέρα που περάσανε

µαζί η Κατίνα και η µάνα της, η οποία κατέληξε σε αυτή την
τόσο ωραία, απλή και γαµάτη ερωτική σκηνή. Χειροκροτάω από

µέσα µου κάθε φορά που τη σκέφτοµαι γιατί έχω µια αίσθηση ότι
λιτά κι απέριττα, σχεδόν σαν µαγικό τρικ, ξεκρέµασες ένα ταµπού από

τον τοίχο και το έκανες κάτι άλλο, λιγότερο τροµαχτικό και σχεδόν πο-
θητό. Ταυτόχρονα αυτή η στιγµή στο βιβλίο µε έκανε να δω αλλιώς τη

σχέση µου µε τη µάνα µου. Βασικά µε έκανε να δω αλλιώς τη µάνα µου, να
τη φανταστώ σαν το κορίτσι που ήταν κάποτε και που θα µπορούσε ίσως να

έχει βρεθεί µε γυναίκες, να έχει ζήσει αλλιώς, να έχει κάποια εµπειρία που να
τη φέρει πιο κοντά σε µένα, την κόρη της τη λεσβία... µε βοήθησε να τη φαντα-

στώ σαν κάτι άλλο εκτός από «µάνα». Κι αυτό µου έδωσε χαρά. Αλλά πώς σου ήρθε;
Πιστεύω ότι πολλές αναµεταξύ µας που ξίνισαν λίγο µε το Κορίτσι, ήταν εν µέρει εξαι-

τίας αυτού, που βάζεις τη λεσβία «µας» να το έχει κάνει µε τη µάνα της και τι θα πει ο
κόσµος. Πώς σου ήρθε λοιπόν; ∆ε σκέφτηκες τι θα πει ο κόσµος; (αστείο)

Α, σκέφτηκα πολύ τι θα πει ο κόσµος, πάρα πολύ. Σκέφτηκα τι θα πει η κόρη µου, την οποία
µόλις είχα γεννήσει, και την οποία φαντάστηκα στο µέλλον να µου πετάει το βιβλίο στο κεφάλι. Σκέ-

φτηκα τι θα πει η µητέρα µου. Σκέφτηκα τι θα έλεγε µια λεσβία αναγνώστρια για µια σκηνή που συν-
δέει τη λεσβία ηρωίδα µε την αιµοµιξία, είτε ως σχέση ενδο-οικογενειακής εξουσίας είτε ως κάτι απλώς

αρρωστηµένο. Πόσο µάλλον αφού, όπως θίξαµε και πιο πάνω, οι λεσβιακοί χαρακτήρες περιχαρακώ-
νονται παραδοσιακά στο λόγο του αρρωστηµένου. Σκέφτηκα αυτή τη σκηνή περισσότερο από οποι-

αδήποτε σκηνή έχω γράψει ποτέ. Ήταν το µεγάλο δίληµµα, και δεν έφτασα σε αυτή καθόλου αθώα, αλλά
µέσω της ανάγνωσης τόνων παραδοσιακής (ανδροκρατικής) και φεµινιστικής ψυχαναλυτικής θεωρίας και

χωρίς κανένα ανάλογο προσωπικό βίωµα ή έστω άµεση γνώση βιωµάτων άλλων ανθρώπων. Και τελικά
αποφάσισα υπέρ. Γιατί, όπως εξήγησα, δεν είχα στόχο να προσθέσω ένα ακόµη βιβλίο στην καλούµενη λε-

σβιακή λογοτεχνία, ούτε ένα βιβλίο που να υποκύπτει στο πρωτόκολλο της πολιτικής ορθότητας και «χαϊδεµέ-
νων», ανώδυνων χαρακτήρων και καταστάσεων. Η πολιτική αφετηρία του µυθιστορήµατος ήταν διαφορετική.

Υπήρξαν συνέπειες, το ήξερα ότι θα υπάρξουν. Όπως ίσως γνωρίζετε, το βιβλίο δεν πήρε τελικά, για µία ψήφο,
το Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών. 

Και µετά φυσικά ήταν το «πώς» θα µπορούσε να γραφτεί µία σκηνή, και όλες οι ανησυχίες για το αν θα κατάφερνα
να τη γράψω ως µια συµβολική και φαντασιακή αναπαράσταση της σχέσης µητέρας-κόρης. Είναι µία σκηνή που
πρωτίστως σε µένα αποδεικνύει την αδυναµία της γλώσσας ως µηχανισµού αναπαράστασης να συλλάβει αυτή
τη σχέση. Πόσο µάλλον να την αποδώσει. Γιατί το Κορίτσι είναι ένα βιβλίο για τη σχέση µητέρας-κόρης σε πολύ

µεγάλο βαθµό – όπου περιλαµβάνεται και η συµβολική µου σχέση µε τις «µητέρες» µου του δεύτερου φεµινι-
στικού κύµατος, µε τις οποίες «κοιµάµαι» πνευµατικά εδώ και δεκαετίες. Το ότι εγώ έγινα µητέρα, που δεν είναι

απλώς µια βιολογική διαδικασία, µε απελευθέρωσε αρκετά, σαν να είχα πια το δικαίωµα να προβληµατι-
στώ χωρίς να θέτω όρια, πέρα από συµβάσεις. ∆εν υπήρχε τέτοιο περιθώριο. Τα συναισθήµατα είναι

τόσο καταιγιστικά και η πατριαρχική γλώσσα δεν έχει καµία θέση γι’ αυτά, τα ανάγει πάντα στον
ερωτισµό, την καταπίεση ή τη σύγκρουση. 

Επιπλέον, η σκηνή αυτή µου επέτρεψε να µετατρέψω το «µέσα σε»

που ταυτίζεται µε την ετεροσεξουαλική σεξουαλική
πράξη (και είναι ενδεικτικό ότι κυκλοφορεί το «µέσα
σε» που αναφέρεται στο πέος και όχι το «γύρω από»
που αναφέρεται στο αιδοίο) σε κάτι που αφορά την
εµπειρία της εγκυµοσύνης, το ότι η ζωή ξεκινά µε ένα
«µέσα σε» που ανήκει στο γυναικείο σώµα. Αλλά δεν
είµαι καθόλου φίλη ουσιοκρατικών φεµινιστικών αν-
τιλήψεων. Όποια κι αν είναι η εµπειρία αυτού του σώ-
µατος, δεν έχουµε άµεση πρόσβαση στην «αλήθεια»
της αλλά την προσεγγίζουµε µόνο µέσα από συστή-
µατα αξιών, ηγεµονικά ή όχι – µέσα δηλαδή από τη
διαδικασία άρνησης του ηγεµονικού. Αυτή η διαδικα-
σία µπορεί να καταλήξει στην αποτυχία, αλλά δεν έχω
πρόβληµα να αποτυγχάνω. Όπως λέει και η κόρη µου,
µε πείσµα, «προσπαθώ, µαµά». 

∆ιαβάζεις τους κριτικούς; Αν ναι, πώς νοµίζεις ότι
υποδέχθηκαν το Κορίτσι σε σχέση µε τα προηγού-
µενα µυθιστορήµατά σου; Προκάλεσε αµηχανία,
ασχολήθηκαν λιγότερο περισσότερο/αλλιώς; Θεω-
ρείς ότι υπάρχουν θέµατα ταµπού για την ελληνική
λογοτεχνία που φέρνουν σε δύσκολη θέση το κα-
τεστηµένο του χώρου (είτε mainstream, είτε alter-
native κατεστηµένο);

∆ιαβάζω. Και θαυµάζω πόσο σ’ ένα περιβάλλον που
το διέπει η πολιτική ορθότητα υπάρχει τελικά πάντα το
περιθώριο έκφρασης του παγιωµένου φόβου απέ-
ναντι στη διαφορετικότητα. ∆ε νοµίζω ότι αυτό ήταν
γενικό – πολλοί, τόσο γυναίκες όσο και άντρες κριτι-
κοί αλλά και λογοτέχνες, ανταποκρίθηκαν θερµά στην
περιπλοκότητα της εµπειρίας της ηρωίδας. Αλλά,
όπως λένε, ο καθένας φέρνει την αλήθεια στα µέτρα
του, κάτι µε το οποίο είµαι πολύ οικεία αφού δηµοσι-
εύω πολλά χρόνια. 

Κάποιες κριτικές καταλόγισαν στο βιβλίο ότι έχει
µόνο αρνητικές φιγούρες ανδρών, όταν αυτοί δεν
είναι οµοφυλόφιλοι. Μοιάζει να περνά απαρατή-
ρητη η φιγούρα του έφηβου Λίνουρ, γιού των λε-
σβιών φίλων της Κατίνας. Αυτό είναι κρίµα γιατί ο
Λίνουρ λέει µια από πιο συγκλονιστικές ατάκες του
βιβλίου: «Έχω µια ζωή που µε εµπνέει». Γιατί πι-
στεύεις ότι το στρέιτ έφηβο αγόρι-πριν γίνει άν-
τρας, που απολαµβάνει τη ζωή µε τις λεσβίες,
περνά απαρατήρητο;

Ο Λίνουρ είναι ίσως ο αγαπηµένος µου χαρακτήρας
στο µυθιστόρηµα, ένας χαρακτήρας που για µένα συµ-
βολίζει τη διαφορά ανάµεσα στο αγόρι και σ΄αυτό που

γίνεται κατά κανόνα αργότερα, τον «άνδρα». Ξεχνάµε
συχνά ότι η έννοια της πατριαρχίας αναφέρεται ετυ-
µολογικά στο κοινωνικό πρόσωπο της πατρικής εξου-
σίας και στην καταπίεση που ασκεί. Βρίσκω γενικά
τους µεγάλους άντρες πηγή εξουσίας και ήθελα κατά
κάποιο τρόπο να θίξω αυτή τη διαφορά. Ήθελα επί-
σης η αγάπη και συντροφικότητα των δύο αυτών γυ-
ναικών, των δυο µανάδων, να έχει δηµιουργήσει κάτι
εξαιρετικά αξιοπρεπές, κάτι που να δίνει κάποια ελ-
πίδα για ένα διαφορετικό µοντέλο διαπαιδαγώγησης,
αν και κάτι εξίσου ζωντανό και αντιφατικό, όπως ο Λί-
νουρ. Ο Λίνουρ περνά απαρατήρητος, όσο και οι γο-
νείς του, από την κριτική γιατί µια τόσο θετική εικόνα
εναλλακτικής οικογένειας είναι ιδεολογικά απειλητική. 

Γενικά όµως εγώ δε βρίσκω τις φιγούρες των ανδρών
στο µυθιστόρηµα αρνητικές. Η κύρια αρνητική, αν και
αρκετά ταλαιπωρηµένη φιγούρα, είναι εκείνη του πα-
τέρα της Κατίνας, η οποία λειτουργεί εµφανώς συµ-
βολικά σε µία αφήγηση που δοµείται ακριβώς µέσα
από τις συχνές ανταλλαγές συµβολικών και ρεαλιστι-
κών στοιχείων. Αυτή η ανταλλαγή/αντιπαράθεση/συ-
νάρθρωση είναι γενικό χαρακτηριστικό της γραφής
µου, και κάτι που κάνω συνειδητά. Υπάρχει βεβαίως
και ο θείος της Κατίνας, ο τυπικός µεσήλικας άνδρας
που κυκλοφορεί µε κατά πολύ νεότερη γυναίκα, ως
άλλη µία εκδοχή πατριαρχικών σχέσεων, ενώ η σχέση
της κόρης του Αυγερινής µε ένα νεότερο άνδρα δεν
είναι φυσικά αποδεκτή. Ζούµε σε µία κοινωνία όπου
φοιτήτριες κοιµούνται µε τους καθηγητές τους και που
νεαρά κορίτσια στο Αφγανιστάν αυτοκτονούν για να
µην κοιµούνται πια µε τους ηλικιωµένους συζύγους
τους, αλλά δεν είδα τους Έλληνες κριτικούς πρόθυ-
µους να ασχοληθούν µε το πώς το Κορίτσι θίγει αυτό
το συστατικό στοιχείο της πατριαρχικής κατάστασης
πραγµάτων.

∆ιαβάζοντας τα βιβλία σου έχω µια αίσθηση ότι συ-
ναντάω διάφορα µοτίβα/θέµατα που έχουν να κά-
νουν µε τον αστικό χώρο, µε κοινότητες ανθρώπων
της πόλης, αυτές τις, ας τις πούµε, αντισυµβατικές
κοινότητες. Σε ενδιαφέρει να φτιάχνεις κοινότη-
τες; Πιστεύεις τις χρειαζόµαστε; 

Πολύ δύσκολη ερώτηση. Μάλλον µ’ ενδιαφέρει,
αφού όλο εκεί καταλήγω. Και τελικά είναι προσωπικό
γιατί από την εποχή της εφηβείας µου µόνο µέσα σε
µικρόκοσµους αισθάνοµαι ότι µπορώ να αναπνεύσω.
Ως συγγραφέα όµως µε ενδιαφέρει το οξύµωρο, να 
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«φτιά-
χνω» κοινότητες

µέσα από τη διαδικασία
αποδόµησής τους. Και φυσικά

τις χρειαζόµαστε, είναι το πεδίο όπου
δίνεται η κάθε µάχη, και εκεί που τελικά τελεί-

ται µία ήττα, και όπου κάποια στιγµή δροµολογείται
εκ νέου η αντίσταση. 

Πάλι σχετικά µε το Κορίτσι. Τη θαύµασα τη Θαλασσία Ύλη. Σχεδόν
επιθύµησα την ύπαρξή της. Ευχήθηκα να µην την είχες φανταστεί, να

είχε υπάρξει αυτή η ποιήτρια. Εσένα ποια είναι η σχέση σου µε την ποίηση;
Γιατί έφτιαξες αυτή την ποιήτρια;

Η Θαλασσία Ύλη... Ο χαρακτήρας που ένιωσα ότι είµαι πολύ ανεπαρκής ως συγγραφέας
για να της δώσω το λόγο, κάτι που τολµώ µόνο µέσω του «τρικ» της µετάφρασης από την

ηρωίδα κάποιων συνεντεύξεων της. ∆ηλαδή, µέσω της µετάφρασης, τελικά κάποια άλλη µιλάει
και όχι η Ύλη. Η σχέση µου µε την ποίηση δεν είναι καθόλου καλή, και η Ύλη είναι κι ένα πεδίο εξορ-

κισµού αυτής της σχέσης µου µε την ποίηση. 

Γενικώς, πώς φτιάχνει µια/ένας συγγραφέας τους χαρακτήρες της, ή, τέλος πάντων εσύ, πώς το κάνεις;

Όλα µου τα βιβλία ξεκινάνε από τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό µου ένας χαρακτήρας. ∆ε σηµαίνει ότι τε-
λικά θα είναι ο κεντρικός χαρακτήρας – συνήθως δεν έχω έναν κεντρικό χαρακτήρα, υπάρχει πάντα κάπου µια
δυάδα. Στο Κορίτσι ο πρώτος χαρακτήρας, που µε τίποτα δεν µπορούσα να ξεφορτωθώ, ήταν της Θαλασσίας
Ύλης, αυτής της υπερ-µητέρας. Είπα σε δύο φίλους (ένας γκέι, ένας στρέιτ) ένα βράδυ ότι αισθάνοµαι την
ανάγκη να γράψω για µια λεσβία ποιήτρια µε το όνοµα Θαλασσία Ύλη και τους φάνηκε τόσο άσχετη επιλογή που
κατάλαβα ότι ήταν η... σωστή. Γενικά, πάντα συζητάω την πρώτη ιδέα µε το στενό φιλικό κύκλο. 

Με την Αθήνα τι σχέση έχεις; Που µεγάλωσες αν επιτρέπεται; Σου αρέσουν οι πόλεις;

Είναι η µόνη πόλη-σπίτι που έχω. Απορώ κι εγώ µε το πόσο απελπισµένα την αγαπώ. Γεννήθηκα στη Λέσβο κατά
λάθος, λόγω µετάθεσης των γονιών µου, τριών µε έξι χρονών έζησα στη Θεσσαλονίκη, και από έξι χρονών στην
Αθήνα για τους ίδιους λόγους. Μεγάλωσα κυρίως στη Νέα Σµύρνη. Οι πόλεις δεν είναι ότι µου αρέσουν όσο
το ότι µε ενδιαφέρουν. 

Στην παρουσίαση του Κοριτσιού στο βιβλιοπωλείο της Εστίας είπες ότι το όνοµα Κατίνα το εµπνεύστηκες
από το φεµινιστικό περιοδικό Κατίνα που έβγαινε στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά µας άρεσε γιατί η οµάδα
µας συνδέεται µε το φεµινισµό. Εσύ έχεις δουλέψει καθόλου σε πολιτικές οµάδες φεµινιστικές, δηλαδή
µε την πιο συµβατική έννοια της πολιτικής, ξέρεις, του ακτιβισµού; Το φεµινιστικό κίνηµα το έχεις ζήσει
(εδώ ή/και στο εξωτερικό) συµµετέχοντας;

∆εν έχω υπάρξει ακτιβίστρια, όπως το εννοείτε εδώ, αν και έχω σκοπό να υπάρξω. Έχω γεννηθεί στα τέλη του
1968, που σηµαίνει ότι το φεµινιστικό κίνηµα δεν ήταν δυνατόν να το ζήσω, αν και γνώρισα το φεµινισµό, µε
τον οποίο ταυτίζοµαι από εννιά χρονών, µέσω των εκλαϊκευµένων θέσεων που παρουσίαζε σπίτι η µητέρα µου
τη δεκαετία του ’70. Στο ∆ηµοτικό, στη Νέα Σµύρνη, τα αγοράκια µε φώναζαν κοροϊδευτικά Ματζίκα ντε Σπελ,
όποτε έλεγα «είµαι φεµινίστρια». Πέρασα µία περίοδο ακραίας απολιτικοποίησης στο ελληνικό πανεπιστήµιο
(1986-1991), και µετά πηγαίνοντας στην Αγγλία, έπεσα µε τα µούτρα στη θεωρία, δεν µπορούσα να ξεκολ-
λήσω, ήταν το πιο συναρπαστικό, επαναστατικό πράγµα που είχα διαβάσει ποτέ. Και συνέχισα να διαβάζω, και
τώρα συνεχίζω να ερευνώ και να διδάσκω. Η τάξη µου είναι το πεδίο ενός πολύ δύσκολου αγώνα, πρέπει να
πω – ειδικά το µάθηµα «Σεξουαλικές πολιτικές και εικόνα».

Στη συζήτηση που κάναµε στην οµάδα πάνω στο βι-
βλίο ακούστηκε η άποψη ότι η Θαλασσία Ύλη και η
µάνα της Κατίνας είναι αρκετά εξαϋλωµένες ως
υπάρξεις. Και υπήρξε η απορία αν για αυτό φτάνει
η Κατίνα στο ακραίο, για κάποιες, σηµείο να γνω-
ρίσει αυτή τη µάνα «σαρκικά». Με άλλα λόγια ανα-
ρωτήθηκαν µερικές ανάµεσά µας, αν το µήνυµα
είναι κάτι σαν «ερωτεύοµαι γυναίκες γιατί ζητώ το
κορµί της µάνας µου που δεν το χόρτασα». Εσύ τι
λες;

Η Κατίνα φτάνει στο ακραίο, γιατί αν δεν είχε φτάσει,
η αφήγηση δε θα είχε το εύρος των διαστάσεων που
ήθελα να έχει. Αυτό που ήθελα να γράψω, άσχετα µε
το τι κατάφερα να γράψω τελικά, δεν ήταν για το κορµί
της µάνας, ούτε για κανένα κορµί. Ήθελα να πραγµα-
τευτώ πολλά ετερόκλητα πράγµατα και διαδικασίες
και το πώς τελικά αναδυόµαστε µέσα από όλο αυτό
το χάος. Και νοµίζω ότι αναδυόµαστε, αποκτούµε δη-
λαδή σχήµα, στο σηµείο σύγκρουσης συγκεκριµένων
κοινωνικών ρόλων/ταυτοτήτων µε την προσωπική
µας πορεία ζωής. Είµαστε αναγνωρίσιµες και µη ανα-
γνωρίσιµες, και αυτή η διττότητα παράγει και τους
ήρωες και τις ηρωίδες του συγκεκριµένου βιβλίου. Η
άποψη «ερωτεύοµαι γυναίκες γιατί ζητώ το κορµί της
µάνας που δεν το χόρτασα» µπορεί κάλλιστα να περι-
γράφει τον επιθυµητικό χώρο κάποιων ανθρώπων,
αλλά όχι αυτό που είναι η Κατίνα (κατά τη γνώµη µου,
που τελικά είναι απλώς µία ανάµεσα στις πολλές). Και
µόνο ο µύθος της «ίδρυσης» της πατριαρχίας που βα-
σίζεται στην αιµοµικτική σχέση του Οιδίποδα µε τη µη-
τέρα του, την οποία «κλέβει» από τον πατέρα, υπήρξε
πρόκληση για µένα. 

Αισθάνεσαι την οµοφοβία στην Ελλάδα; Αν δεν κά-
νουµε λάθος, ζεις, δουλεύεις και στο εξωτερικό,
οπότε έχεις και µια εµπειρία κοινωνικής ζωής και
σχέσεων εκτός από την «εσωτερικού». Πώς πι-
στεύεις ότι τα πάει αυτή τη στιγµή η ελληνική κοι-
νωνία µε τον «Άλλο»;

Ναι, ζω στο εξωτερικό αλλά είµαι πολύ και εδώ. Αν
αισθάνοµαι την οµοφοβία στην Ελλάδα. Αυτό είναι
αδύνατον να µην το αισθανθεί κανείς – ειδικά τη λε-
σβιοφοβία, θα έλεγα. Πέρα από τους µικρόκοσµους
φίλων και τις κοινότητες-µανιτάρια που ευτυχώς ξε-
φυτρώνουν παντού, η ελληνική κοινωνία έχει βρει το
µεγάλο «άλλο/θι» των µεταναστών για να εκφράσει
όλο της το ρατσισµό και το συντηρητισµό. Όχι ότι οι
µετανάστες είναι καλύτεροι βέβαια. Πώς θα µπορού-

σαν; Ο διαχωρισµός «κακοί ντόπιοι», «καλοί µετανά-
στες» είναι γελοίος και αποπροσανατολιστικός, ειδικά
αν λάβει κανείς υπόψη του ερωτήµατα που αφορούν
το φύλο. Αλλά φυσικά αυτό δε συµβαίνει, γιατί η φε-
µινιστική κριτική θεωρείται πάντα ένα «έξτρα», µια κρι-
τική πολυτελείας που δε σχετίζεται άµεσα µε τα
«καυτά» προβλήµατα του παρόντος. Και όπως έχουµε
δει µε τους πολέµους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, η
κυρίαρχη ιδεολογία είναι απολύτως σε θέση να οι-
κειοποιείται και να διαστρέφει τη φεµινιστική πολιτική
και να κάνει σταυροφορίες δήθεν υπέρ των γυναικών.
Αυτό είναι ένα µέγιστο πρόβληµα και στην ελληνική
κοινωνία, και δε θα µε εκπλήξει καθόλου αν στο εγγύς
µέλλον η εγχώρια ακροδεξιά δροµολογήσει µια αντι-
µεταναστευτική πολιτική µε την παντιέρα «δικαίωµα
των γυναικών να κυκλοφορούν άνετα στο δηµόσιο
χώρο», οπότε βρεθούµε ξαφνικά αντιµέτωπες µε την
παράκρουση µιας δήθεν φεµινιστικής ακροδεξιάς. 

Υπάρχει νοµίζω µια γενικευµένη συνθήκη καχυποψίας,
µίσους ενίοτε, καθώς και καλλιεργηµένης αφέλειας
ως προς την πηγή και φύση του προβλήµατος. Αλλά
δεν είναι αυτό ένα διακριτικό στοιχείο της ελληνικής
κοινωνίας, υφίσταται λίγο-πολύ (συνήθως πολύ) παν-
τού. Το θέµα είναι ότι η ζωή των περισσότερων γυναι-
κών στον πλανήτη είναι τραγική, εφιαλτική, και αυτό
δε συνιστά υπερβολή. ∆εν είναι µία οµογενοποιηµένη
κατάσταση, κάθε άλλο, αλλά µία σφαιρική προσέγ-
γιση του θέµατος µας δίνει οπωσδήποτε αυτή τη γε-
νική εικόνα. Υπάρχει εξαιτίας αυτού µια ανάκαµψη του
φεµινισµού τόσο στη ∆ύση όσο και στον καλούµενο
Τρίτο Κόσµο, και πλέον οι φεµινίστριες δε δρουν µε-
µονωµένα αλλά µέσω «συµµαχιών». Αλλά µε ποιους
συνάπτονται οι συµµαχίες είναι καθοριστικό. Αλλιώς
ο φεµινισµός µας δίνει µία Θάτσερ, που τελικά χτύ-
πησε αδίστακτα το φεµινιστικό κίνηµα. Ο σύγχρονος
φεµινισµός δεν έχει περιθώριο να είναι ανιστόρητος.
Οι θέσεις για το φύλο πρέπει σήµερα να διασταυρώ-
νονται µε άλλες πρακτικές αντίστασης, και η µάχη πρέ-
πει να δίνεται σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, σε
όλα τα µέτωπα, από την εκπαίδευση, την οικογένεια,
τις εργασιακές σχέσεις, τα πορνεία, τη θρησκεία που
είναι η µεγάλη παγίδα των απανταχού απελπισµένων
και όσων αισθάνονται (συνήθως άνδρες) ότι απειλεί-
ται η εξουσία τους. ∆εν είναι µια ξεχωριστή µάχη που
δίνεται µόνο όταν τα άλλα προβλήµατα δεν είναι τόσο
ορατά, αν και οι γυναίκες είναι πάντα έτοιµες να θέ-
σουν τα προβλήµατά τους σε δεύτερη µοίρα για το γε-
νικό «καλό». 



Αγαπούσα το σώµα µου µέχρι τα δώδεκα, ήταν ένα σώµα αδύνατο, ιδανικό για το τρέξιµο, το σκαρφάλωµα των
δέντρων, για να χαίροµαι το παιχνίδι µε τα άλλα παιδιά, για να παίζουµε πόλεµο.
Έπειτα µεγάλωσα – ξαφνικά είχα βυζιά – χωρίς να τα έχω ποτέ επιθυµήσει, ξαφνικά πάχαινα και η παιδική ηλικία
τελείωσε.
Το σώµα έγινε ο εχθρός µου.
Ένας εχθρός µε τον οποίο ακόµα και σήµερα παλεύω. 
Το να γίνεσαι γυναίκα απαιτεί να διατηρείς την σιλουέτα, να γυµνάζεσαι, να ξυρίζεσαι, να (απ)οσµίζεσαι, να περι-
ποιείσαι όλες τις επιφάνειες του κορµιού σου για να παραµείνουν λείες, να σκεφτείς παραπάνω από όσο θέλεις
το σαρκώδες εργαλείο σου.
Αγαπώ αληθινά µόνο τα παιδικά σώµατα, τα κοκαλιάρικα αδέξια χεράκια/ ποδαράκια και τις γεµάτες ενέργεια κι-
νήσεις τους.
Μου αρέσουν και τα σώµατα στο πέρασµα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, σε µια στιγµή τελειότητας που
διαρκεί µόνο για λίγους µήνες, εκεί που εξελίσσονται όλες οι πιθανότητες κίνησης ανάµεσα σε κόκαλα, µύες και
τένοντες. Είναι σαν µια φωτογραφία, ενός σώµατος που πετά στο δευτερόλεπτο πριν πέσει στο έδαφος.
Επίσης συµπαθώ τα γερασµένα σώµατα, µικροκαµωµένα, ρυτιδωµένα, γεµάτα από ουλές, λεκέδες, µυστικά ση-
µάδια. 
Είναι σώµατα πολεµιστών, σοφών, αγίων.

Μαρίνα

Λεσβιακό σώµα

Το σώµα είναι σαν το σπίτι και η καθεµία το κατοικεί µε διαφορετικό τρόπο, ή ζώντας µέσα του έστω και
στριµωγµένη, ή κολληµένο στο πετσί της σαν του σαλιγκαριού, ή µε την έµµονη τροµερή επιθυµία να βγει
από αυτό.
Μερικές το έχουν διαµορφώσει µε στιλ και µερικές προτιµούν τη λειτουργικότητα.
Υπάρχουν σώµατα που απαιτούν µεγάλη συντήρηση από ειδικευµένο προσωπικό και σώµατα αυτάρκη.
Είναι και το σώµα/ικέα που άµα κάποια στιγµή σου αφαιρούν ή χάνεις ένα κοµµάτι του, µετά δεν ξέρεις
πώς να το στήσεις για να λειτουργήσει ξανά, επειδή δεν καταλαβαίνεις το βιβλιαράκι µε τις οδηγίες.

Γκράτσια

Στη Βαρκελώνη υπάρχει ένα άγαλµα του Μιρό που
λέγεται «η γυναίκα και το πουλί».
Σ' ένα όνειρο καλοκαιρινής νύχτας τριγυρνούσα µε
ένα χάρτη στο χέρι, έκανε πολλή ζέστη και ξαφνικά
βρέθηκα µπροστά σ' ένα τετράγωνο σιντριβάνι µε
θολό νερό και στο κέντρο το άγαλµα: ένα χρωµατι-
στό σώµα, µε σουρεαλιστικά φτερά που κοιτούν τον
ουρανό, η γυναίκα τελειώνει εκεί που ξεκινά το
πουλί.
Ενώ εγώ αρχίζω και τελειώνω εκεί που αρχίζει και
τελειώνει το σώµα µου. Αυτό µου µένει για να το
αγαπήσω, για να το µισήσω. Να το ξεπεράσω. Που
περνά και µόνο του. 

Χάρις 
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σώµατα
(χωρίς σηµασία)



χρόνια 
της Λεσβιακής 

Οµάδας Αθήνας 

Αφιέρωµα

Στα 10α γενέθλια της Λεσβιακής Οµά-
δας Αθήνας θυµόµαστε τα 10 χρόνια

µας στους δρόµους, τις πορείες, τον κύκλο
που µιλάµε και σκαλίζουµε τα σωθικά µας, τις

προβολές των λεσβιακών ταινιών, τα πάρτι
µας, τις Πέµπτες µας στο Στέκι µεταναστών, τα

τραπεζάκια µας στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
και το Άθενς Πράιντ, τα γραπτά µας, τα φωτογραφικά

µας, τα µιλητά µας. 

Για τα δέκα χρόνια της Λεσβιακής Οµάδας ΑΘήνας µιλήσαµε µε κά-
ποιους από τους ανθρώπους που στο παρελθόν υπήρξαν ενεργά

µέλη της οµάδας. Θελήσαµε να δούµε µέσα από τα µάτια και τις αναµνή-
σεις τους το τι είναι αυτή η οµάδα. Με µερικές ερωτήσεις για σκελετό, πήραµε κά-
ποιες ας τις πούµε συνεντεύξεις από τη Μαρία Τ., τη Χριστίνα-Αντουανέτα, τη Μαρία Π.,

την Κατερίνα, την Τζάνις, την Ειρήνη, τον Άλεξ (τον έναν από τους τρεις τρανς άντρες που
πέρασαν µέσα στα δέκα χρόνια από τη ΛΟΑ), την Άννα, την Ερµίνα και τη Ρωξάνη. 

Τις και τον ευχαριστούµε θερµά.

Εννέα γυναίκες κι ένας άντρας
µµιιλλοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  σσττηη  ΛΛεεσσββιιαακκήή  ΟΟµµάάδδαα  ΑΑθθήήννααςς

Τ
ελικά φέτος, 7 Νοέµβρη του 2010 η οµάδα συµπλήρωσε δέκα χρόνια ζωής. Λέµε τελικά,
γιατί ποια το φανταζόταν τότε, το Νοέµβρη του 2000 ότι θα πέρναγαν δέκα χρόνια. Ακούγεται αστείο και
κάποιες θα στραβώσουν κυνικά τη φάτσα τους, αλλά εγώ θα το πω «γεννήθηκαν παιδιά» ενώ υπήρχε µια

οµάδα λεσβιών στην πόλη τους. «Ε, και τι µ’ αυτό;» µπορεί να σκεφτεί κάποια. «Ε, δεν είναι και λίγο» µπορεί να
απαντήσει κάποια άλλη. ∆εν είναι και λίγο να φτιάχνεις συλλογικές δυνατότητες. «Σιγά τα αυγά» θα πει η άλλη. Μα
είναι µικρό πράµα να µιλάς ως λεσβία στο δηµόσιο, πολιτικό χώρο; Ε, εντάξει, αυτό κάτι ίσως είναι. Αλλά στη µαµά
σου το είπες; Εντάξει, η αλήθεια είναι πως στη µαµά µου µπορεί να το πω κι αργότερα ή ίσως να το έχω ήδη πει –
όπως και να ’χει δεν είναι καν εύκολο να πας να συναντήσεις άλλες «σαν κι εσένα» έξω από τα γλυκά, ελκυστικά
και άλλοτε τροµακτικά σκοτάδια των µπαρ. Στην αρχή δεν είναι καν εύκολο να πεις τις λέξεις. Για πες λεσβία µπρο-
στά σε άλλες, µέσα σε ένα δωµάτιο µε το ηλεκτρικό φως πάνω από το κεφάλι σου…

Ποια λοιπόν ήταν η ανάγκη που µας έφερε να συναντηθούµε ή µε άλλα λόγια πώς και γιατί φτιάχνεις
µια λεσβιακή οµάδα;

Η Ρωξάνη ήταν εκεί από την αρχή, στην πρώτη συνάντηση που στάθηκε τελικά η αφορµή του να
φτιαχτεί η οµάδα. Θυµάται πολλές γυναίκες να βρίσκονται στην κουβέντα που διοργανώθηκε από την Ελληνική
Οµοφυλοφιλική Κοινότητα στα πλαίσια εκδηλώσεων υπερηφάνειας, σε χώρο του δήµου Αθηναίων στην Ευελπί-
δων. Είχε τίτλο κάτι σαν «Οι λεσβίες τον 21ο αιώνα» και, εκεί, όλες µαζί, διάφορες λεσβίες της πόλης αναρωτή-
θηκαν, µα που είµαστε; Ποιες λεσβίες και ποιος αιώνας; Μήπως χρειάζεται µια οµάδα; Ναι, «οπωσδήποτε και
επιτέλους» απάντησαν πολλές από αυτές. Ακολούθησε µια πρώτη συνάντηση στο χώρο του Φεµινιστικού Κέν-
τρου Αθήνας και η Ειρήνη λέει πως είχε τη χαρά να είναι εκεί από την πρώτη στιγµή. Και της φαίνεται αξέ-
χαστη, όπως θυµάται σήµερα την «πρώτη φορά», η ανάγκη που υπήρχε για συνεύρεση. Η Μαρία Π.
θυµάται πολύ έντονα και εκείνη την πρώτη αυτή φορά, την ώρα που έστριψε στην οδό Ερεσού
και βρήκε άλλες δυο γυναίκες να ψάχνουν το νούµερο 12. Θυµάται τη χαρά της στην ιδέα
ότι πάει να συναντήσει άλλες λεσβίες χωρίς αυτό να σηµαίνει αναγκαστικά πότο, τσι-
γάρο, µισοσκόταδο και µουσική. Πριν δέκα χρόνια οι πληροφορίες δεν ήταν
αναρτηµένες στον κυβερνοχώρο και χρειαζότανε να ψάξεις λίγο παρα-
πάνω. Η οµάδα σχηµατίστηκε ακριβώς µια στιγµή πριν το δίκτυο
γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας, όµως! τα δίκτυα
της πληροφορίας δεν ήταν σε καµία περίπτωση λι-
γότερο αποδοτικά τότε, ίσως κιόλας η ιστο-
ρία της οµάδας να δείχνει για τα
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καλά ότι «όποια ψάχνει, βρίσκει». Η Άννα έµαθε για την
οµάδα από φίλες, η Κατερίνα άκουσε από τη Βάσω και
ήρθε στο πρώτο πάρτι, η Χριστίνα από τον Β., ένα τρανς
αγόρι, µε τον οποίο γνωρίστηκαν στον ενδοκρινολόγο
τους, η Μαρία Τ. βρέθηκε σε µια εκδήλωση στο Ίδρυµα
Μείζονος Ελληνισµού σχετικά µε τα δικαιώµατα των
µειονοτήτων όπου µίλησε µια γυναίκα της οµάδας και
µετά πήρε πληροφορίες από κάποια φυλλάδια, ή
κάπως έτσι τέλος πάντων. Η Τζάνις δε, είχε κανονίσει
για καφέ µε µια φίλη που είχε γνωρίσει πρόσφατα και
αυτή την έφερε στη ΛΟΑ!

Η οµάδα είχε από την αρχή ένα σταθερό ραντε-
βού. Κάθε Τρίτη στις 8:30, Ερεσού 12. Αποδείχτηκε
πολύ σταθερό. Πέρασαν δέκα χρόνια και αυτό είναι
ακόµη το ραντεβού. Έχει αξία αυτή η σταθερότητα στα
χρόνια της τεχνολογίας και των ταξιδιών στα άστρα; Εµ,
δεν έχει; Καταρχάς τα πρώτα χρόνια γινότανε το αδια-
χώρητο. Σχεδόν χρειαζότανε να κλείσεις θέση. ∆εν
υπερβάλλουµε. Η ανάγκη της συνάντησης και της συ-
νεύρεσης ήταν πολύ µεγάλη. Η Ερµίνα θυµάται αυτό
ακριβώς από τις πρώτες της φορές στις συναντήσεις
της ΛΟΑ, πόση έντονη ανάγκη είχαν οι γυναίκες να
γνωριστούν, να µιλήσουν, να βρεθούν.

Από µια άποψη λοιπόν το σταθερό ραντεβού το
επέβαλλε η επιθυµία και η ανάγκη. Αλλά ήταν και η
έγνοια για τις άλλες που περιµέναµε να έρθουν. Η
Μαρία Τ. θυµάται ότι για δυο µήνες περίπου ερχόταν απ’
έξω, έβλεπε να µπαινοβγαίνουν γυναίκες και µετά γύ-
ριζε και έφευγε. Ήταν δύσκολο να µπει. Τελικά µια Τρίτη,
µέσα στα Χριστούγεννα, µε τροµερή βροχή, καταιγίδα
από τις καλές, είπε «θα µπω!». Και βρήκε τρεις γυναίκες
οι οποίες παρά τη βροχή ήταν εκεί. Έτσι, πριν αλλάξει ο
χρόνος, πέρασε την «πόρτα» ή, αλλιώς, υπήρχαν κά-
ποιες που της άνοιξαν όταν αποφάσισε να χτυπήσει το
κουδούνι.

Αλλά, πώς ήταν να περνάς την πόρτα για να
µπεις σε µια λεσβιακή οµάδα; Και γιατί έµπαινες, µόνο

για να βρεις άλλες λεσβίες; Μπορούσες εδώ που τα
λέµε να τις βρεις κι αλλού. Ίσως να ήταν περιορισµένες
και να είναι ακόµη οι επιλογές µας σε σχέση µε την κοι-
νωνικότητα αλλά ε, δεν ήταν και αδύνατον να βρεις λε-
σβίες. Τι άλλο µας φέρνει κάθε Τρίτη σε αυτό το
ραντεβού, τι έφερνε αυτές τις γυναίκες, τι έφερε τον
Άλεξ και ίσως ακόµη πιο ενδιαφέρον το ερώτηµα, τι µας
κράταγε εκεί; ∆ηλαδή τι µας έκανε και µας κάνει να εί-
µαστε εκεί κάθε Τρίτη, δέκα χρόνια τώρα;

Ο Άλεξ, ένας από τους τρεις τρανς άντρες που
έχουν περάσει από την οµάδα, ήρθε στην Αθήνα, έψαξε
στο ίντερνετ, έµαθε για τη ΛΟΑ κι ήρθε µε έναν τρανς
φίλο του – λέει: «Πρώτη φορά ήµουν σε κάτι τέτοιο.
Θυµάµαι τις πρώτες φορές. Ήµουν ντροπαλός, αλλά
µου άρεσε η όλη φάση […] Είχα ενθουσιαστεί µε την
ανταλλαγή εµπειριών». Αυτό είναι κάτι που επισηµαί-
νουν, εκτός από τον Άλεξ, σχεδόν όλες οι γυναίκες µε
τις οποίες µιλήσαµε για τη συµµετοχή τους στην οµάδα.
Η έκφραση του Άλεξ «ανταλλαγή εµπειριών», είναι η
φράση-κλειδί. Η Κατερίνα σηµειώνει ότι παρά την αµη-
χανία της πρώτης φοράς της άρεσε το ότι οι δικοί της
προβληµατισµοί είχαν χώρο να εκφραστούν και να συν-
δεθούν µε τους προβληµατισµούς άλλων ανθρώπων
και έτσι, από µια άποψη, να αναπτυχθούν. Η Μαρία Π.
λέει ότι της ήταν πρωτόγνωρη η εµπειρία του να βλέπει
τον εαυτό της ανάµεσα σε τόσες γυναίκες, και να εξε-
τάζει το πώς την βλέπουν εκείνες και το πώς είναι αυτή,
µια λεσβία ανάµεσα στις λεσβίες. Η Ρωξάνη αναφέρει
ότι η οµάδα ήρθε σε µια στιγµή που ήθελε να τακτοποι-
ήσει µέσα της διάφορους «ανοιχτούς λογαριασµούς»
που είχε µε τον εαυτό της και τη σεξουαλική της επιθυ-
µία. Έτσι οι µακροχρόνιες και σε βάθος συζητήσεις λει-
τουργούσαν, για εκείνη, θετικά, τις έβρισκε εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες και προσοδοφόρες σε σχέση µε την
αυτογνωσία της. Την ιδέα της αυτογνωσίας την αναφέ-
ρει και η Μαρία Τ., καθώς λέει ότι η διαδικασία των συ-
ζητήσεων γύρω από θέµατα της ζωής της καθεµίας,
των τόσων διαφορετικών λεσβιών που άκουγαν η µία
την άλλη, ήταν µια εµπειρία που έµοιαζε µε διαδικασία
αυτογνωσίας. «Απορροφούσα» λέει «και άκουγα και

ήθελα να ακούω άλλες λεσβίες να µιλούν για την εµ-
πειρία τους – αυτό το συλλογικό πράµα που συνέβαινε
µε έκανε να αισθάνοµαι πράουντ, ένιωθα να υπάρχει
απoενοχοποίηση και εµπιστοσύνη µεταξύ µας».

Η οµάδα εποµένως δηµιούργησε ένα πεδίο συ-
νάντησης για την ανταλλαγή της εµπειρίας της λεσβια-
κής ζωής. Έτσι µπορέσαµε να µιλήσουµε για τις χαρές,
τις καύλες και τα όνειρά µας, την οικογένεια, την πολι-
τική, το σεξ, τον έρωτα, την οµοφοβία, το κρύψιµο, τα
τραύµατα, τις άλλες και τους άλλους, ή, απλώς, για τότε
που ήµαστε µικρές. Για κάποιες αυτή η ανταλλαγή ήταν
σηµαντική για να σκεφτούν το πώς ή το τι σηµαίνει να
είναι λεσβίες, παρόλο που µπορεί να δήλωναν ήδη
χρόνια, λεσβίες. Ή, όπως µας αναφέρει η Ειρήνη, ήταν
ευκαιρία για να ακούσουν πολλές και διαφορετικές
απόψεις και να συνεργαστούν µε γυναίκες που µέχρι
τότε απλώς έλεγαν ένα «γεια» στα µπαρ και στα «γνω-
στά στέκια». Για γυναίκες όπως η Χριστίνα, µια τρανς γυ-
ναίκα και λεσβία, ήταν ένα πεδίο πρώτης
πολιτικοποίησης και της έδωσε τη ζεστασιά της αλλη-
λεγγύης και της συµµετοχής, ενώ για άλλες, όπως µας
λέει η Άννα, βοήθησε στη στερέωση της λεσβιακής
τους ταυτότητας. Ή, όπως αναφέρει η Ερµίνα, σε
άλλες, η οµάδα τους έδωσε… µια οµάδα – «Απλώς
αυτό δηλαδή;» µπορεί να σκεφτεί κάποια.

Είναι όµως αυτό απλό; Το να έχεις µια οµάδα,
την αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα συλλογικό τόπο δεν
είναι δεδοµένο, δεν είναι αυτονόητο. Ίσως συχνά να
είναι και ένας «κοινός τόπος» της εµπειρίας των λε-
σβιών η αναζήτηση µιας οµάδας. Αν δηλαδή επιστρέ-
φαµε κάθε φορά σε αυτό το ραντεβού ήταν γιατί µας
χρειαζόταν – και µας χρειάζεται – να φτιάχνουµε αυτούς
τους τόπους συνδιαλλαγής και συνάντησης, χαράς και
οδύνης, τους τόπους που διαµορφώνονται µε βάση τις
ανάγκες και τις επιθυµίες µας.

Υπάρχουν όµως και άλλες διαστάσεις, κάτι που
θέλεις να δηµιουργήσεις, κάτι που έρχεται σαν φυσική
συνέχεια της ανταλλαγής της εµπειρίας ή συµπληρω-

µατικά µε αυτήν; Επιστρέφαµε σε αυτό το ραντεβού, κά-
ποιες επιστρέφουµε ακόµη, αλλά καταλήγουµε εκεί
µέσα από τις άπειρες διαδροµές µας στην πόλη και
µέσα σε δέκα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Υπάρχουν
κι άλλες οµάδες ΛΟΑΤ (λεσβιακές-οµοφυλοφιλικές-
αµφισεξουα-λικές-τρανς), υπάρχουν έντυπα, υπάρχει
κάθε καλοκαίρι το Πράιντ. Υπάρχει ακόµη αναγκαιότητα
για µια λεσβιακή οµάδα στην πόλη; Υπάρχει κάποια κοι-
νότητα που ένα κοµµάτι της εκφράζεται µέσα από µια
τέτοια συλλογική δράση; Αν το πούµε αλλιώς, καλά τις
βρήκες τις άλλες, καλά τα λέτε, καλά τα συζητάτε αλλά
µετά τι;

Μια απάντηση στο «και µετά, τι;» είναι το πώς οι
εννέα γυναίκες και ο Άλεξ µιλάνε για τη συµµετοχή τους
στην οµάδα σε σχέση µε τη δράση της στο δηµόσιο
πεδίο. Η Ρωξάνη για παράδειγµα λέει ότι εξαρχής της
φαινόταν πως οι εξωστρεφείς δράσεις είναι απαραίτη-
τες. «Ήθελα να ακουµπιούνται το µέσα και το έξω, να
µπαίνει η µια όψη µέσα στην άλλη». Έτσι η οµάδα από
την αρχή ψάχνει να βρει χώρους να συνδεθεί, χώρους
και ανθρώπους που θα σταθούν συµµέτοχοι και σύµ-
µαχοι σε µια προσπάθεια για ορατότητα, σε έναν αγώνα
ενάντια στην οµοφοβία. Η Τζάνις σηµειώνει ότι µέσα
στην οµάδα αντιµετώπισε ένα κοµµάτι προσωπικής
οµοφοβίας που τώρα θεωρεί ότι ανήκει στο παρελθόν
της, αλλά το ίδιο ισχύει για πολλές άλλες γυναίκες της
οµάδας που θέλησαν να «βγουν προς τα έξω».

Με αυτή την έννοια η εξωστρέφεια της οµάδας
ήταν πάντα αναγκαία συνθήκη και όρος της ύπαρξής
της, αν και όπως θυµάται η Ειρήνη υπήρχαν και γυναί-
κες που δεν ήθελαν «εξωτερική» δραστηριότητα. Όµως
παρόλο που, ειδικά τον πρώτο καιρό, ήταν δύσκολο να
οργανωθούν οι προς τα έξω δράσεις –χαρακτηριστικά
η Κατερίνα θυµάται «στην αρχή έπεφτε πανικός όταν µι-
λάγαµε για προς τα έξω δράση» – σήµερα όλες οι δρα-
στηριότητες που αφορούν µε πιο άµεσο τρόπο τη
σύνδεσή µας µε το «έξω» είναι αναπόσπαστο κοµµάτι
της ταυτότητας της οµάδας. Η ΛΟΑ συµµετέχει σταθερά
στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που γίνεται κάθε καλοκαίρι



το πρώτο σαββατοκύριακο του Ιούλη, κάθε δεύτερη
Πέµπτη βρίσκεται πίσω από το µπαρ του Στεκιού Μετα-
ναστών, οργανώνει προβολές λεσβιακών ταινιών κάθε
χρόνο σε κοινωνικοπολιτικούς χώρους (έχει συνεργα-
στεί µε το Αυτόνοµο Στέκι, το Νοσότρος και το Στέκι
Μεταναστών), συµµετέχει στο Πράιντ, κάνει πάρτι µόνο
για γυναίκες… και πολλά πολλά άλλα. Η Μαρία Π. λέει
ότι πλέον της φαίνεται «ότι η οµάδα απευθύνεται πολύ
προς τα έξω», και ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό σε
συνδυασµό µε την εσωτερική δουλειά, καθώς υπάρ-
χουν «νέοι άνθρωποι, που δεν ξέρουν από που να πια-
στούν». Η ΛΟΑ είναι µια συλλογικότητα για να «πιαστεί»
κάποια όταν χρειάζεται να αντιµετωπίσει τον εαυτό της,
την οµοφοβία ή/και την απουσία της εικόνας των λε-
σβιών. Ταυτόχρονα όµως άλλες γυναίκες, όπως η Ερ-
µίνα, θα ήθελαν να βλέπουν την οµάδα να είναι
µπροστά από τις καταστάσεις παρά να τις ακολουθεί.
Να είναι δηλαδή µια οµάδα που εξελίσσεται και βάζει
ζητήµατα, προχωράει τα πράγµατα.

Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Όµως συµβαίνουν
και µερικά µικρά αλλά σπουδαία. Ενδιαφέρον έχει εδώ
αυτό που µας είπε ο Άλεξ, σχετικά µε το δικό του com-
ing out: η οµάδα του προσέφερε ένα ασφαλές, ανε-
κτικό περιβάλλον που τον βοήθησε σε σχέση µε την
επιθυµία του να ζήσει ανοιχτά ως ένας τρανς άντρας,
τον βοήθησε δηλαδή να δει ότι αυτό είναι κάτι εφικτό.
Η Χριστίνα πάλι θυµάται εκείνη τη φορά που µαζί µε
άλλες τέσσερις γυναίκες από τη ΛΟΑ µαζεύτηκαν για να
ετοιµάσουν µια εκδήλωση της οµάδας. Θυµάται: «Ανά-
µεσα σ’ όλα µιλήσαµε και για τα σώµατά µας. Όταν µι-
λούσα εγώ για το δικό µου σώµα – ένα σώµα µε
πούτσο, µου είπατε ότι το σώµα µου είναι ωραίο έτσι
όπως είναι, και το πίστεψα. Είχαµε σταθεί η µια δίπλα
και κοντά στην άλλη και κοιταζόµασταν γυµνές για
πολλή ώρα. Από τότε και στο εξής δεν έχω ξαναθεω-
ρήσει το σώµα µου άσχηµο, ήταν καταλυτικό». Φυσικά,
τα πράγµατα δεν είναι πάντα ρόδινα: ως δύο τρανς
άτοµα, τόσο ο Άλεξ όσο και η Χριστίνα είχαν να αντιµε-
τωπίσουν συχνά µέσα στην οµάδα είτε την αφελή
άγνοια γύρω από τα τρανς ζητήµατα – άγνοια που µπο-

ρεί να είναι πολύ κουραστική και πληγωτική – είτε κα-
θαρή τρανσφοβία. Παρόλα αυτά, πολλά πράγµατα δου-
λεύτηκαν αναµεταξύ µας και σήµερα µπορούµε να
πούµε πως εν µέρει η οµάδα, σε σχέση µε αυτό το θέµα,
της εξοικείωσης µε τα τρανς ζητήµατα, «βρέθηκε µπρο-
στά από τις καταστάσεις», έκανε κάποια µικρά αλλά ση-
µαντικά βήµατα.

Η επιθυµία εποµένως, και η αναγκαιότητα του
να βγεις έξω, στο δρόµο, να διεκδικήσεις ορατότητα,
να µάθεις τους άλλους γύρω σου να βλέπουν µε άλλα
µάτια τη «λεσβία», την «τρανς γυναίκα», τον «τρανς
άντρα», το να είσαι µπροστά από τις καταστάσεις, πάει
χέρι-χέρι µε τη συστηµατική δουλειά του να ακούσουµε
η µία την άλλη, να µάθουµε να µιλάµε µεταξύ µας, να
δούµε τις διαφορές µας, να ανταλλάξουµε τις οπτικές
µας για τον κόσµο. Ή πιο απλά, όπως λέει η Τζάνις, να
κατακτήσουµε περισσότερη «ωριµότητα» όσον αφορά
στις διαπροσωπικές σχέσεις ως άνθρωποι που συµµε-
τέχουµε σε ένα συλλογικό εγχείρηµα όπως είναι αυτή
η οµάδα, και όπως τελικά είναι η ζωή η ίδια. Για να συγ-
κροτήσεις ταυτότητα, λέει η Μαρία Τ., για να µπορείς να
αντιµετωπίσεις τη βία χρειάζεται µια οµάδα που να είναι
«υποστηρικτική προς τα µέσα και ενδυναµωτική», κά-
νοντας παράλληλα πράξεις που παράγουν ορατότητα
και τροφοδοτούν εκ νέου την αίσθηση δύναµης.

Τελικά, µέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, µπορούµε
να πούµε ότι ζούµε σε µια λεσβιακή κοινότητα, κοµµάτι
της οποίας είναι και η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας; Η Άννα
µας λέει ότι οπωσδήποτε διαγράφεται µια κοινότητα λε-
σβιών σε αυτή την πόλη και θεωρεί ότι η δράση της
οµάδας φτιάχνει κάποιους πυρήνες για αυτή την κοινό-
τητα, κάποια σταθερά σηµεία αναφοράς. Η Ρωξάνη
βλέπει την ευρύτερη ΛΟΑΤ και κουίαρ κοινότητα να
µορφοποιείται, τόσο µε την έννοια της συνειδητοποί -
ησης όσο και µε την έννοια της ορατότητας και η οµάδα
συµβάλλει στο χτίσιµό της. Για άλλες γυναίκες, η έννοια
της κοινότητας δεν είναι κάτι που θα µπορούσε να χα-
ρακτηρίσει τη λεσβιακή ζωή στην πόλη. Η Ερµίνα πι-
στεύει ότι υπάρχουν κυρίως µεγάλες παρέες λεσβιών
και η ΛΟΑ συνδέεται µε αυτές όπως ένα µεγάλο σόι, µε
συγγένειες εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας, κάτι που εν µέρει
συµµερίζεται και η Τζάνις καθώς η ιδέα µιας λεσβιακής
κοινότητας της φαίνεται προς το παρόν «σενάριο επι-
στηµονικής φαντασίας» για τα δεδοµένα της Ελλάδας,
και η Μαρία Τ. βλέπει να υπάρχουν κυρίως «κύκλοι λε-
σβιών» παρά κοινότητες. Από την άλλη η Ειρήνη θεω-
ρεί «Όπου υπάρχει έστω και µια λεσβία, υπάρχει
λεσβιακή κοινότητα. Τουλάχιστον υπάρχει ο πρώτος
σπόρος για µια τέτοια κοινότητα.»
Έτσι λοιπόν, είµαστε δέκα χρόνια µετά να συζητάµε για

αυτά τα δέκα χρόνια που πέρασαν. Από µια άποψη είναι και σηµαντικό και ωραίο να σταµατάς και να κοι-
τάς πίσω, που ήσουν και που βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα κάτι µαγικό στο χρόνο που περνάει και το να στο-
χάζεσαι για τη διαδροµή σου, τη συλλογική ή την ατοµική, είναι πάντα αναγκαίο. Όµως υπάρχουν τόσα
ακόµη που έχουν να γίνουν, υπάρχουν επιθυµίες να εκφραστούν, ανάγκες να καλυφθούν και ακόµη ψά-
χνουµε τα λόγια και τους τρόπους να µιλήσουµε για την εµπειρία µας, ν’ αλλάξουµε τους εαυτούς µας, τον
κόσµο. Για το πώς γίνονται αυτά, το µόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχουν ούτε έτοιµες λύσεις, ούτε συν-
ταγές, ούτε πακέτα απαντήσεων. Τα δέκα χρόνια ζωής της Λεσβιακής Οµάδας Αθήνας δείχνουν µόνο ότι
χρειάζεται υποµονή και επιµονή, δέσµευση, όρεξη και πίστη στην επιθυµία µας, για να βρούµε τους τρόπους
και τα εργαλεία και να ζυµώσουµε µεταξύ µας το καινούριο.

Είµαι εδώ εν µέσω γυναικών
που ανασαίνουν απαλά στο αφτί µου
που µιλούν γλυκά
µε µια φωνή που δε θα σιγάσει.
Είµαι εδώ σε µια κούνια,
ή µια µήτρα,
ή µια αγκαλιά,
ή ένα γόνατο καλλίγραµµο
κάτω από τον µηρό µου
που µου δίνει την εντύπωση
πως δεν θα είµαι ποτέ µόνη.

Είµαι εδώ
για να θυµάµαι πρόσωπα
που δεν έχω ξαναδεί
και πράγµατι

αγαπώ, Jewelle Gomez* 

ΕΕλλέέννηη

* Joan Nestle, ΘΘέέλληησσηη  γγιιαα  µµννήήµµηη::  ΤΤαα  ααρρχχεείίαα
ΛΛεεσσββιιαακκήήςς  ΓΓυυννααιικκεείίααςς  ΙΙσσττοορρίίααςς  ττηηςς  ΝΝέέααςς
ΥΥόόρρκκηηςς, στο Ιστορία της Σύγχρονης
Οµοερωτικής Λογοτεχνίας,
επιµ. Sonya L. Jones,
Πολύχρωµος Πλα-
νήτης, Αθήνα
2007.



Αφιέρωµα

Τι λένε τα άστρα για τη
Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας

24 η νταλίκα

Νέα οµάδα, γοητευτική και 
χαµηλοβλεπούσα, φιλόδοξη και πειθήνια, ψάχνει
να κυριαρχήσει (ήµαρτον!).

Ήλιος στο Σκορπιό, ωροσκόπος στον Καρκίνο, Σελήνη στους Ιχθείς
(Τόσο νερό µαζεµένο ούτε ο Βόσπορος…)
Η ΛΟΑ είναι γοητευτική, αρεστή στους γύρω της, ευαίσθητη, ευγενική και κάπως κλειστή. Πα-
ραµένει χαµηλών τόνων και η διάθεσή της αλλάζει αρκετά συχνά. Προτιµά την ασφά-
λεια, κι όταν απειλείται κλείνεται στον εαυτό της. Είναι καλή στο χειρισµό της εξουσίας, παρόλο
που δεν την απασχολεί αν θα φαίνεται ή όχι. 
Προτιµά τους συνεργάτες της σκληρούς ή σε κυρίαρχο ρόλο, ενώ η ίδια µένει στο παρα-
σκήνιο. Έχει διαπραγµατευτικό ταλέντο γιατί ποτέ δεν ενδίδει και δεν παρουσιάζει όλα της τα χαρ-
τιά. ∆εν ξεχνά τις αδικίες… Όχι παίζουµε.
Φύση συµπονετική και γεµάτη κατανόηση, κερδίζει την επιτυχία σε δηµιουργικούς τοµείς ή
µε τη συνεργασία ανθρώπων που χρειάζονται συναισθηµατική υποστήριξη, βοηθώντας τους να
µεγαλώσουν και να αναπτυχθούν.
Βασικά συναίσθηµα - µια σκέτο από συναίσθηµα. Α, και να µην το ξεχάσω: Ξεχειλίζει από
συναίσθηµα. 

Ερµής στο Ζυγό
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΜΜααςς  υυπποοχχρρεεώώννεεττεε,,  κκυυρρίίαα  ππρρέέσσββεειιρραα!!
Με τον Ερµή στο Ζυγό, τι άλλο θα µπορούσε να έχει παρά απαράµιλλες διπλωµατικές ικανότητες
κι έναν εκλεπτυσµένο τρόπο να εκφράζει τις απόψεις της χωρίς να προσβάλλει τους άλλους. Βέ-
βαια… η αλήθεια είναι ότι για να πάρει µία απόφαση χρειάζεται χρόνο για να µελετήσει τα υπέρ και
τα κατά, αλλά τι να το κάνεις µάνα µου; Άµα είναι να φάµε τα νιάτα µας περιµένοντας και τα λεφτά
µας στις βαφές µαλλιών, στο τέλος θα την προσβάλλουµε εµείς! ΟΜΩΣ αναλαµβάνει δράση δυ-
ναµικά… την τελευταία στιγµή. 

Αφροδίτη στον Τοξότη
ΣΣυυννααίίσσθθηηµµαα::  ΣΣεε  ππόόσσεεςς  γγκκλλώώσσσσεεςς  ττρρααγγκκοουυννττάάςς;;
Με την Αφροδίτη στον Τοξότη, το πολιτιστικό στοιχείο είναι κυρίαρχο στην οµάδα και διέπεται από
εξαιρετική κρίση επί παντός του καλλιτεχνικού. Οι επαφές και οι ενασχολήσεις όπου κυριαρχεί το
διεθνές στοιχείο και η ποικιλία των πολιτισµών είναι το φόρτε της. Μετάφραση: Άµα ντεν µιλάει
άλλη γκλώσσα, ζάφτι ντεν κάνει. ΑΛΛΑ… κάνει πολύ γαµάτα πάρτι!

Άρης στο Ζυγό
∆∆ρράάσσηη::  ΤΤόόλλµµηη  κκααιι  γγοοηηττεείίαα!!
Με τον Άρη στο Ζυγό, η γοητεία είναι στο ζενίθ της, και καταφέρνει να συµβιβάσει και να ξεπερά-
σει οτιδήποτε προκύψει. Βέβαια… αυτό µπορεί να είναι µειονέκτηµα σε περιπτώσεις που απαιτείται
σταθερή θέση. Οι άνθρωποι νιώθουν άσχηµα όταν δεν ξέρουν τι θέση κρατάς και αυτό µπορεί να
προκαλέσει έλλειψη εµπιστοσύνης. ΑΡΑ αυτό που πρέπει να δουλέψει τώρα είναι η τόλµη να πα-
λουκωθεί σε µια θέση. Ε; 
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∆ίας στους ∆ιδύµους
ΤΤύύχχηη::  ΑΑνν  έέχχεειιςς  ππεειιθθααρρχχίίαα  δδιιάάββααιιννεε!!
Με το ∆ία στους ∆ιδύµους, η άσβεστη επιθυµία για γνώση και επαφές µε τον κόσµο, την κάνει αγ-
γελιοφόρο των αλλαγών. Είναι πολύ τυχερή γιατί έχει την ικανότητα να διατηρεί την άποψή της
ακόµα και όταν εργάζεται µε µεγάλο όγκο πληροφοριών. Αν χαλιναγωγήσει τη δύναµη των σκέ-
ψεων της θα µπορέσει να φτιάξει το µέλλον της όπως το θέλει αυτή, εφόσον καταφέρει να απο-
κτήσει πνευµατική πειθαρχία και σχεδιασµό, κάτι που πρέπει να µάθει καθώς δεν το έχει έµφυτο.
Ψιτ! Εδώ! Πειθαρχία λέµε!

Κρόνος στον Ταύρο
ΚΚααθθήήκκοονν::  ΣΣααςς  ππααρραακκααλλώώ……  όό,,ττιι  έέχχεεττεε  εευυχχααρρίίσσττηησσηη!!
Με τον Κρόνο στον Ταύρο, λυπάµαι που το λέω έτσι απότοµα, αλλά θα χρειαστεί να αγωνιστεί
σκληρά για να αποκτήσει την οικονοµική σταθερότητα που θα την κάνει να νιώσει ασφαλής. Με-
τάφραση: Μην τα περιµένουµε όλα από µια οµάδα, παιδιά. Βάλτε και το χέρι στην τσέπη.

Ουρανός στον Υδροχόο
ΕΕππααννάάσστταασσηη::  ΠΠααιιδδιιάά  σσηηκκωωθθεείίττεε  νναα  ββγγοούύµµεε  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς..  ΈΈιι  ππααιιδδιιάά!!
Με τον Ουρανό στον Υδροχόο, είναι λογικό κι αναµενόµενο να προτιµά να είναι πιστή προς ένα
σκοπό παρά σε ένα συγκεκριµένο άτοµο. Πιστεύει στο µέλλον και στην ανάγκη για κοινωνικές αλ-
λαγές καθώς και στην προσπάθεια για τη κατάργηση των συνόρων και των εµποδίων µεταξύ
χωρών και ανθρώπων. Απλώς  της υπενθυµίζω πως αποτελείται από συγκεκριµένα πρόσωπα…

Ποσειδώνας στον Υδροχόο
ΌΌννεειιρροο  κκααιι  φφαανντταασσίίαα::  ΟΟννεειιρρεεµµέέννοοιι  φφίίλλοοιι..
Με τον Ποσειδώνα στον Υδροχόο είναι βέβαιο ότι θα δώσει κατεύθυνση στον άνεµο της αλλαγής,
αν και συχνά µπορεί να νιώσει ότι την έχουν εξοστρακίσει και ότι η µοναξιά έχει 7 πετσιά. Παρόλα
αυτά, έχει µεγάλα χαρίσµατα για ψυχικά θέµατα, τα οποία κυµαίνονται από την κοινωνική οργά-
νωση ως τις υπερβατικές δυνάµεις. Πάντως σίγουρο είναι ότι έχει ασυνήθιστο κοινωνικό κύκλο
και µη συµβατικούς φίλους.

Πλούτωνας στον Τοξότη
ΚΚύύττττααρροο::  ΣΣττοο  ββάάθθοοςς  ΟΟλλλλααννδδίίαα……
Με τον Πλούτωνα στον Τοξότη, – τι να κάνει κι αυτή; – έβαλε πλώρη για ένα ασυµβίβαστο ταξίδι
σε αναζήτηση νοήµατος και προσωπικών αξιών. Και δε φτάνει αυτό, αλλά παθιάζεται και µε κά-
ποιες ιδεολογικές απόψεις. Βέβαια, στη διάρκεια της ζωής της θα συµβεί µια µεγάλη ψυχική µετα-
µόρφωση όταν αναγκαστεί να απαρνηθεί κάποιες απόψεις, που ήταν το κέντρο βάρους της
προσωπικότητάς της. Ένα ταξίδι ή µια σχέση µε ένα ξένο πολιτισµό µπορεί να είναι ο καταλυτικός
παράγοντας για αλλαγή τρόπου σκέψης. (Αν υποψιαστώ ότι θα την κάνει για Ολλανδία…).

Μαρία

Το κείµενο που ακολουθεί είναι το πρώτο που γράφτηκε ever από το
χέρι γυναίκας της οµάδας. Με αφορµή τα δέκα χρόνια της ΛΟΑ σκεφτήκαµε
ότι του αξίζει για αυτή τη διαδροµή η θέση στη στήλη του αρχείου. Γράφτηκε προς
το τέλος της άνοιξης του 2001, µε αφορµή το πρώτο πάρτι της οµάδας.

Αφιέρωµα - Από τα αρχεία µας
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Αφιέρωµα

10 χρόνια τρίχες

Αγαπώ
τη γυναίκα γιατί ερωτεύεται µε τα
χέρια της. Με τα δάχτυλά της ξε-
κλειδώνει µυστικά της φύσης. Η

αφή παρέχει πληροφορίες, οι άλλες
αισθήσεις απλά τελειοποιούν

την ‘εικόνα’.
Έτσι ερωτεύτηκα κι εγώ την πρώτη µου φορά,
το χέρι µου µπλέχτηκε σε µιας άλλης. Αυτό το

χέρι από τότε θέλει να γλιστράει σε όλο το κορµί,
δίχως τρίχες. Ναι, οι τρίχες καταπιέζουν τη γυ-

ναίκα, ό,τι και αν επιλέξει να τις κάνει. Μα
τι ακριβώς δεν είναι µοχλός πίεσης

για κείνην; Αγαπώ τη γυναίκα
που, κάτω από πίεση, έχει τα

χέρια της για να παίζει
µε τους µοχλούς.

Ερµίνα, 36

Πιστεύω πως, µια και η ζωή
είναι γεµάτη συµβιβασµούς, η

αποτρίχωση είναι µια πράξη που δε µε
κάνει αντιφεµινίστρια και ότι δεν είναι η µε-

γάλη, η ασυγχώρητη πράξη πολιτικά.
Υπάρχουν πιο σηµαντικές µάχες από

αυτήν της τρίχας.

Ξυρίζω µασχάλες συχνά, πόδια το καλο-
καίρι και µουνί µια φορά το χρόνο. Κά-
ποιος φεµινισµός υποστήριξε ότι είναι
καταπίεση των γυναικών να πρέπει να
είναι λείες και απαλές. ∆εν είχε και πολύ
άδικο. Παρ’ όλ’ αυτά, οι τρίχες είναι συν-
δεδεµένες µε την αρρενωπότητα και είναι
δύσκολο για µένα να τις νοηµατοδοτήσω
αλλιώς και να τις βλέπω θηλυκές. Πι-
στεύω ότι οι λόγοι και οι επιλογές είναι
κοινωνικοί, είναι και ιδεολογικοί, όπως
είναι και η αισθητική. Άρα ας κάνουµε ό,τι
καταλαβαίνουµε. Εγώ, ασχέτως, βάφω
και τα νύχια µου.

Άννα, 31

Βασιλική, 30

Χριστίνα, 23

Τζένη

Ξυρίζοµαι σχεδόν παντού, σιχαίνοµαι τις
τρίχες και δυστυχώς έχω απίστευτη παραγωγή. Θεωρώ

ότι είναι θέµα αισθητικής και υγιεινής. Και οι άντρες
θα έπρεπε να ξυρίζονται.

Επιλεκτικά και σπάνια αποτρι-
χώνοµαι ή κονταίνω τις τρίχες.
Πόδια: για κοινωνικούς λόγους
Μουνί: για αισθητικούς λόγους
Μασχάλες: για λόγους υγιεινής

Πιστεύω ότι οι γυναίκες υποφέρουν πολύ για την εικόνα
τους. Αποφεύγω να βάζω τον εαυτό µου σε αυτή τη δια-

δικασία. Μου έχουν µάθει ότι κάποια µέρη του σώµα-
τος είναι ωραία χωρίς τρίχες και άλλα µε τρίχες

(βλ. κεφάλι). Κάποιες γυναίκες για ιδεολογι-
κούς λόγους επιλέγουν να µην

αποτριχώνονται.

Η
αποτρίχωση δεν πιστεύω ότι

έχει σχέση µε το φεµινισµό. Η ανάγκη του
ανθρώπου να βάζει ταµπέλες και να κατηγοριο-

ποιεί τον εαυτό του, του στερεί την ελευθερία ακόµη και σε απλά θέµατα. Το
να βγάζει κάποια τις τρίχες της είναι καθαρά δικό της θέµα αισθητικής και κατά
πόσο αισθάνεται άνετα µε τις επιλογές της. Το «φαίνεσθαι» δεν έχει καµιά σχέση µε
το ρόλο που έχει η καθεµιά µέσα σε µια κοινωνία και τις ενέργειες που κάνει µέσα σε

αυτήν. Ο κάθε άνθρωπος έχει τους λόγους του να κάνει ό,τι επιθυµεί µε το σώµα
του. Προσωπικά, ξυρίζοµαι για αισθητικούς λόγους. Μου αρέσει πιο πολύ ένα

απαλό δέρµα και σ’ εµένα και στη σύντροφό µου. Ένας λόγος είναι το σεξ,
το απολαµβάνω περισσότερο διότι αισθάνοµαι καλύτερα τα µέρη

του σώµατος της συντρόφου µου.

Μαριάνθη, 44
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Χάρις, >50

Σοφία, 26

Λίτσα, 40

Ζήτω οι αρκούδες! Γεννήθηκα τριχωτή.
∆εν παρέµεινα έτσι γιατί µε καταπίεσαν οι αισθητι-

κοί και κοινωνικοί λόγοι της πλειοψηφίας των ανθρώ-
πων. Στην εφηβεία ο µπαµπάς (και τα αγόρια) αναρωτιόνταν

γιατί είχα µουστάκι και η µαµά για να βοηθήσει έλεγε να µην
ξυρίζοµαι µε το ξυραφάκι γιατί έτσι δυναµώνουν οι τρίχες, οπότε

ξεκίνησα για τα αισθητικά κέντρα. Πεταµένα λεφτά και πόνος.
Πάντως εµένα µου αρέσουν πολύ οι τρίχες στο µουνί. Έτσι µοι-
άζει σα βράχος µε µυρωδάτα ελκυστικά φύκια ή βουνό µε δάση
ή κοιλάδα µε γρασίδι και θάµνους. Οι τριχωτές µασχάλες µυρί-
ζουν πιο γήινα και ζωτικά και οι αγκαλιές τους έχουν την τρυ-

φερότητα και τη ζεστασιά των παιδικών µας αρκούδων.
Μια αποτριχωµένη ‘ευαίσθητη περιοχή’ µου θυµίζει πα-

γωµένο κοτόπουλο στα ράφια του σουπερµάρκετ.
Παρ’ όλ’ αυτά, οι κόρες µου και ερωµένες

ξυρίζονται µεθοδικά.

Βγάζω τις τρίχες µου πού και πού.
Πιο πολύ γιατί µ’ αρέσει η ιεροτελεστία και

µ’ ενδιαφέρει ο πόνος αυτός. Το µουνί µου µού
αρέσει να µην είναι σαν δάσος στο σεξ. Όλοι οι κα-

βγάδες γύρω από το φεµινισµό και τις τρίχες είχαν ση-
µασία όταν ήµουν µικρή και η µόνη φεµινίστρια στην

πόλη µου. Ήθελα να χαλάσω την εικόνα µου σαν αντικεί-
µενο. Αργότερα ασχολήθηκα πιο πολύ πολιτικά µε το ζή-

τηµα και το θέµα µε τις τρίχες µειώθηκε. ∆ε θέλω να
χάνω ενέργεια στους καβγάδες πολεµών-

τας την πατριαρχία µέσα από τις τρί-
χες. Παλεύω µε άλλους

τρόπους.

∆εν πιστεύω ότι το να ξυρίζοµαι
έχει σχέση µε το φεµινισµό. Έχει υπάρξει

περίοδος που δεν ξυριζόµουν για να δω αν µου
αρέσει, το έχω δοκιµάσει και προτιµώ να ξυρίζοµαι.

∆εν πιστεύω ότι µε την επιλογή σου να ξυρίζεσαι αρνείσαι
την έκφραση της ανεξαρτησίας σου. Ζούµε σε µια εποχή

που έχουµε ελευθερία να επιλέξουµε µε βάση την προσω-
πική µας θέληση. Ξυρίζοµαι για καθαρά αισθητικούς λό-
γους. Αισθητικούς καθαρά, µε βάση την αίσθηση του

δέρµατος χωρίς τρίχα και όχι µε βάση την όψη.Ξυρίζοµαι επιλεκτικά. Η επι-
λογή της αποτρίχωσης βασίζεται σε

αισθητικούς λόγους που διαµορφώθηκαν
από κοινωνικούς. Θα ήθελα να µην ξυρίζο-

µαι, αλλά αυτή την επιλογή δε µπορώ
να τη στηρίξω κοινωνικά.

Ξυρίζοµαι παντού, εκτός από τα χέρια µου,
γιατί µου αρέσουν τα λεία χωρίς τρίχες σώµατα.

Ειδικά για το µουνί και τις µασχάλες µού δηµιουργούν
και αίσθηση καθαριότητας. Η αποτρίχωση δεν έχει

σχέση µε το φεµινισµό.
Είναι όµορφα τα άτριχα σώµατα.

Έχει σχέση ο φεµινισµός
µε τις τρίχες; Αποτριχώνοµαι,
σώµα άνευ τρίχας = όµορφο,
απαλό, καθαρό για λόγους αισθη-
τικής και υγιεινής. Στους ανθρώ-
πους σώµα και τρίχες δεν είναι

συµβατά.

Σοφία, 42Μαρία, 24

Οι λόγοι που ξυρίζοµαι είναι πρα-
κτικοί. ∆ηλαδή ξυρίζω τις µασχάλες µου

γιατί µε ενοχλούν όταν ιδρώνω. Ξυρίζω επίσης
τις γάµπες µου και γενικά τα πόδια µου γιατί δε µου
αρέσουν. Τέλος ξυρίζω το µουνί µου γιατί είναι κα-

λύτερο - πολύ καλύτερο - το σεξ.

Έλενα, 44

Το τελευταίο πράγµα που µε
απασχολεί όταν ερωτεύοµαι
µια γυναίκα είναι οι τρίχες.

Ασηµίνα, 52

Έλενη,
24

Το να βγάζεις τις τρίχες σου έχει σχέση µε το φεµινισµό.
Έχουµε µάθει πως έτσι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, δεν
υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. ∆εν θεωρείσαι γυναίκα
από τους άλλους γιατί δεν είναι συνηθισµένη εικόνα µια
αξύριστη γυναίκα. Το να ξυρίζεσαι είναι µια κοινωνική επι-
λογή οπότε το να µην ξυρίζεσαι είναι ένα ιδεολογικό
statement. Μπορεί να ξυριστείς από επιλογή για να απο-
λαµβάνεις κάποια πράγµατα καλύτερα.

Βάσια, 25

Φρύνη, 41

Μετά την τέλεια αποτρίχωση λόγω
της χηµειοθεραπείας µου, νιώθω ευτυχι-
σµένη µε την κάθε καινούργια τρίχα που

φυτρώνει στο
σώµα µου.

Ισαβέλλα, 46
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Γεννήθηκα άτριχη. Και παρέµεινα
έτσι. Στη δεκαετία του ’80 που έβραζε η κου-

βέντα καθόµουν σε µια γωνιά αµίλητη. Τις πέντε που
βγάζω τριµηνιαίως στις µασχάλες µου τις ξυρίζω. Η
αλήθεια είναι ότι όλες µου οι γκόµενες αποτριχω-

νόντουσαν. Να είναι σύµπτωση
αυτές οι επιλογές µου;



32

κάθε Τρίτη στις εβδοµαδιαίες συναντήσεις της οµά-
δας βέβαια, γιατί είχα και το σχολείο, αλλά παρα-
κολουθούσα όλες τις εκδηλώσεις που οργάνωνε:
τις προβολές, τα πάρτι, καµιά Πέµπτη στο Στέκι, τις
πορείες που συµµετείχε, όπου µπορούσα.

Ήµουν αφελής όταν πρωτοπήγα στην οµάδα.
Επειδή δινόταν µεγάλη έµφαση στο πως βιώνεται η
λεσβιακή ταυτότητα από το κάθε µέλος της, γίνον-
ταν σοβαρές συζητήσεις που δε µου άρεσαν, γιατί
ήµουν µικρή και δεν καταλάβαινα το νόηµά τους,
κάπως έµοιαζε µε γκρουπ θέραπι. ∆εν ήξερα πώς
είναι να σε έχουν στην απέξω, δεν µπορούσα να
αντιληφθώ πόσο επικίνδυνη και βλαβερή είναι η
οµοφοβία για την ψυχή κάποιου, δε µε θύµωνε
ακόµα που οι συµµαθητές µου στο σχολείο µε φώ-
ναζαν λεσβία. Έτσι, οι αφηγήσεις και οι αναλύσεις
γεγονότων που αφορούσαν σε µεµονωµένα περι-
στατικά από τις ζωές των γυναικών της ΛΟΑ και
που είχαν αυτή τη θεµατολογία µού φαίνονταν
υπερβολικές και τροµαχτικές.

Είµαι πλέον 21 χρονών! Με τον καιρό τα
είδα όλα αλλιώς. Προσπέρασα τις προσωπικές
ιστορίες που έβρισκα λιγότερο ενδιαφέρουσες και
εστίασα σε αυτή καθαυτή την ιδέα του λεσβιασµού,
ιδωµένη από µία πολιτικοποιηµένη κι ακτιβιστική
θέση. Κατανόησα ότι η ΛΟΑ είναι ένας κοινός
τόπος κοινών εµπειριών, ένα σηµείο αναφοράς
στον αθηναϊκό λεσβιακό χώρο, που χάρη σ’ αυτόν
εγώ έχω την άνεση να µη φοβάµαι, να µην ντρέ-
ποµαι και να µην κρύβω το ποια είµαι. Αισθάνοµαι
πως έχω πραγµατικά γαλουχηθεί µε τις αξίες που
πρεσβεύει η οµάδα, αυτές της ορατότητας, της
αγωνιστικότητας, της συντροφικότητας. Και πα-
ρόλο που δε συµφωνώ µε τα πάντα στις κινήσεις
της και παρόλο που δε θυµάµαι ποτέ όλες τις γυ-
ναίκες που την απαρτίζουν, είναι σαν οικογένεια για
µένα.

Με αφορµή αυτό το κειµενάκι σκεφτόµουν
ό,τι λεσβιακό στοιχείο υπάρχει στη ζωή µου: φίλες,
µέρη, σκέψεις. Πέρα από το σχολείο µου – που
είναι η µεγαλύτερη λεσβιοφωλιά της Αθήνας (Αρ-
σάκειο εννοείται) – όπου έκανα πολλές λεσβίες
φίλες µε τις οποίες είµαι µέχρι σήµερα εξαιρετικά
κοντά, από πού αλλού ξέρω λεσβίες; Από τη ΛΟΑ.

Αναµφίβολα αποτελεί πόλο έλξης της λεσβιακής
νεολαίας. ‘Ντάξει, υπάρχει κι η εναλλακτική του
Γκαζιού, αλλά πώς συγκρίνεται το Νόιζ µε µια ορ-
γάνωση; Την ίδια σκοπιµότητα έχουν;

Το Sugar Rush το έχετε δει; Λεσβιακή βρε-
τανική σειρά γυρισµένη στο Μπράιτον, την γκέι
πρωτεύουσα του Ηνωµένου Βασιλείου. Ένα φαν-
ταστικό µέρος, έχω την τύχη να κάνω Εράσµους
εδώ φέτος. Στη σειρά, τέλος πάντων, δείχνει κορι-
τσίστικα ζευγαράκια να είναι χεράκι-χεράκι στο
δρόµο, να φιλιούνται όπου να ’ναι, λεσβιάδικα κα-
λύτερα (και κυρίως µεγαλύτερα!) απ’ το Νόιζ, γο-
νείς που δεν τους καίγεται καρφάκι αν η κόρη τους
τα ’χει µε τη Saint ή τον Mark, γενικά παρουσιάζει
τη ζωή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και είναι στ’
αλήθεια έτσι!… Έχει όντως παντού γκέι και λεσβίες,
έχει γκέι µαγαζιά για όλες τις µουσικές προτιµήσεις,
έχει οργανωµένες ΛΟΑΤ και κουίαρ συλλογικότη-
τες που συναντιούνται κι αυτές κάθε βδοµάδα, που
διοργανώνουν πάρτι, που κάνουν µουσικά αφιε-
ρώµατα σε αγαπηµένους καλλιτέχνες, που είναι
φίλοι/ες, που µοιράζονται τις ανησυχίες τους, που
διεκδικούν τη φωνή τους… Και είµαι πολύ χαρού-
µενη που τους είπα κι εγώ για την οµάδα της πόλης
µου. Επίσης, είµαι πολύ χαρούµενη που δεν έχω
ζήσει ποτέ τη λεσβιακή πραγµατικότητα έξω από
µία λεσβιακή συλλογικότητα, αλλά ήµουν από
παιδί µέλος µιας οντότητας που είχε στρώσει το
έδαφος για µένα. Το να είµαι λεσβία στην Αθήνα
ήταν πάντα εύκολο.

Ξαναδιαβάζοντας το κείµενο, νιώθω ότι φαί-
νεται σαν προπαγάνδα για την οµάδα, µα δεν είναι.
Προφανώς, υπάρχουν κι άλλες οργανώσεις στην
Αθήνα που δουλεύουν ζητήµατα ταυτότητας και
σεξουαλικότητας, τις οποίες σε καµία περίπτωση
δεν υποτιµώ. Είναι η προσωπική µου οπτική όµως
µε ό,τι έχει να κάνει µε τη ζωή µου στην Αθήνα. Γιατί
για µένα η ΛΟΑ είναι απ’ όλα: διασκέδαση, υπο-
στήριξη, ασφάλεια, δικτύωση, επικοινωνία, επι-
µόρφωση, αναγνώριση. Αν δεν ήταν η ΛΟΑ θα
γούσταρα και πάλι κοπέλες, αλλά δεν ξέρω αν θα
ήµουν λεσβία, αν καταλαβαίνετε τη διαφορά…

Έλλη

Ένα µικρό χρονικό που να περιγράφω πώς είναι το
να είσαι λεσβία στην Αθήνα… Για να σκεφτώ… Φαντά-

ζοµαι αρχίζει από τότε που ήµουν 13, τότε ήµουν λεσβία για
πρώτη φορά. ∆ηλαδή, κορίτσια γούσταρα πάντα, αλλά συ-
νείδηση αυτής µου της επιθυµίας, της λεσβιακής, απέκτησα
το καλοκαίρι του 2003, όταν στη ζωή µου εµφανίστηκαν α)
η πρώτη µου γκόµενα και β) οι πρώτες λεσβίες φίλες που είχα ποτέ, η

Ελένη κι η Άννα.

Ή
ταν φοβερό συναίσθηµα! Υπήρχαν κι άλλες δύο κοπέλες, εκτός
απ’ τις t.A.T.u., που ένιωθαν αυτό που ένιωθα κι εγώ για τη Λ. Κι έτσι, άρ-
χισε. Το να είµαι λεσβία σήµαινε να κάνω αυτά που κάνουν η Ελένη κι η

Άννα. Και - τι τύχη! - τα κορίτσια βρίσκονταν στην καρδιά της λεσβιακής καθηµερι-
νότητας, ενεργά και συστηµατικά µέλη της ΛΟΑ. Για πολύ καιρό ήµουν γνωστή ως
η µικρή φίλη της Ελένης και της Άννας. Με είχαν βάλει στο χώρο τους. ∆εν πήγαινα

µεγαλώνοντας µε τη ΛΟΑ

Αφιέρωµα
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Αφιέρωµα

Η
αλήθεια είναι ότι το Νοέµβρη του 2000 το τοπίο ήταν
θολό και ανεξερεύνητο. Τότε ήταν που άρχισε η λειτουργία της
Λεσβιακής Οµάδας Αθήνας. Οι διαδικασίες και η αγωνιστικότητα

των δεκαετιών του ’70 και ’80 ήταν πια αρκετά µακρινές αναµνήσεις.
Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 υπήρχε η Ελληνική Οµοφυλοφιλική
Κοινότητα που οργάνωσε ένα συνεδριακού τύπου πράιντ, µέσα στο
οποίο γεννήθηκε η ιδέα για µια λεσβιακή οµάδα. Επίσης λίγους µήνες
πριν τη ΛΟΑ, είχε δηµιουργηθεί η Πρωτοβουλία Οµοφυλόφιλων Ενάντια
στην Καταπίεση, που συνδεόταν µε ένα κοµµάτι του αντικαπιταλιστικού
κινήµατος. Ο δρόµος για να περπατήσει η ΛΟΑ δεν υπήρχε, έπρεπε να
χαραχτεί σχεδόν από την αρχή. ∆εν υπήρχε ακριβώς η πεπατηµένη που
λέµε. Ή όπως λένε κάποιες µακρινές και αγαπηµένες φίλες, «φτιάξαµε
το αεροπλάνο αλλά και τον ουρανό» για να διαγράψουµε την πορεία
µας. Και αυτό ήταν δύσκολο αλλά και εκρηκτικά δηµιουργικό, ήταν αργό
αλλά ουσιαστικά ανατρεπτικό, ήταν µοναχικό αλλά σιγά σιγά συλλογικό,
ήταν λεσβιακό και ωραίο ως τέτοιο.

Μια άλλη αλήθεια είναι ότι 10 χρόνια είναι πολλά. Τα λόγια
ποτέ δεν φτάνουν για να θυµηθούµε µια τόσο ζωντανή ιστορία. Ας το
πούµε ταξίδι στο χρόνο µε στάσεις-σταθµούς.

Σταθµός πρώτος: Η νεοσύστατη ΛΟΑ αποφασίζει να συνδεθεί
µε το Φεµινιστικό Κέντρο Αθήνας. Έτσι έρχεται κοντά µε τις µικρές
διαδικασίες του αυτόνοµου φεµινιστικού κινήµατος της εποχής, και
αρχίζει να κάνει τις πρώτες συµµάχους. Μια σχέση που διαρκεί.

Σταθµός δεύτερος: Η ΛΟΑ οργανώνει τις πρώτες εκδηλώσεις
της στα λεσβιακά και φιλικά προς τις λεσβίες µπαρ. Επιλέγει να
εµφανιστεί στους χώρους κοινωνικότητας της λεσβιακής κοινότητας και
να συνοµιλήσει µε τις γυναίκες εκεί.

Σταθµός τρίτος: Η ΛΟΑ συµµετέχει στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ
το 2001. Το τραπεζάκι, τα κείµενα, τα αυτοκόλλητα, η παρουσία στο
τριήµερο, σηµατοδοτεί µια πρώτη στιγµή ορατότητας και µια στιγµή

σύνδεσης µε το αντιρατσιστικό κίνηµα. Μια σχέση που διαρκεί.

Σταθµός τέταρτος: Η ΛΟΑ το Νοέµβρη του 2001 κάνει το πρώτο
πάρτι µόνο γυναικών στο Στέκι Μεταναστών, στην οδό Βαλτετσίου. Επιλέγει
έτσι να συνδεθεί µε ένα πολιτικο-κοινωνικό χώρο και να θέσει και εκεί το
ζήτηµα της οµοφοβίας. Επιλέγει να επιχειρήσει να εντάξει τη λεσβιακή
κοινωνικότητα σε ένα χώρο που δεν την ήξερε. Αρχίζει µε αυτή την απόφαση
µια νέα συµµαχία. Μια σχέση που διαρκεί.

Σταθµός πέµπτος: Η ΛΟΑ συµµετέχει στο Πολύχρωµο Φόρουµ.
Είναι πια 2003 και µέσα από το φόρουµ αυτό ξαναεµφανίζεται στην Αθήνα
µια δυναµική lgbt διεκδίκησης. Μια στιγµή που σηµατοδοτεί τη συµµαχία και
σύµπραξη lgbt ατόµων, µε πολλαπλές πολιτικές αντιλήψεις. Το πολύχρωµο
φόρουµ δεν έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά στη συνέχεια προκύπτουν
νέες οµάδες και σωµατεία (ΣΑΤΤΕ – Σωµατείο Αλληλεγγύης Τραβεστί-
Τρανσέξουαλ Ελλάδος, ΟΛΚΕ – Οµοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα
Ελλάδας, περιοδικό 10%, εφηµερίδα City Uncovered).

Σταθµός έκτος: Η ΛΟΑ συµµετέχει στην πορεία του Πολυτεχνείου
το 2003. Το θρυλικό πανό «Ελευθερία στην οµοφυλόφιλη επιθυµία»
τριγυρνά στους δρόµους της Αθήνας και σηµατοδοτεί την πρώτη στιγµή
ορατότητας και διεκδίκησης στο δρόµο.

Σταθµός έβδοµος: Η ΛΟΑ συµµετέχει στο πρώτο Athens Pride το
2005. Με παρουσία στο δρόµο και στην πλατεία, η ΛΟΑ είναι εκεί περήφανη
και ευτυχισµένη, στην πρώτη lgbt πορεία της δεκαετίας στην Αθήνα.

Σταθµός όγδοος: Η ΛΟΑ οργανώνει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Φόρουµ το 2006 µια συζήτηση για τη λεσβιακή ταυτότητα µε
καλεσµένες γυναίκες από λεσβιακές και κουίαρ οµάδες της Σερβίας, της
Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Μια στιγµή που σηµατοδοτεί την εγκαθίδρυση
των σχέσεων αλληλεγγύης µε οµάδες και ακτιβίστριες από αλλού. Μια σχέση
που διαρκεί.

Σταθµός ένατος: Η ΛΟΑ εκδίδει το πρώτο τεύχος της Νταλίκας.
Ιούνιος 2009. Το πλήρωµα του χρόνου έφτασε για ένα περιοδικό γεµάτο µε
λεσβιακό λόγο, κουλτούρα, σεξ, ποίηση... Η Νταλίκα ξεκινάει τις διαδροµές
της, προστίθεται στα λιγοστά τεύχη λεσβιακών περιοδικών των περασµένων
δεκαετιών, συνεχίζει µια παράδοση και µιλάει για το σήµερα.

Σταθµός δέκατος: Η ΛΟΑ πάει Θεσσαλονίκη. Τον Ιανουάριο του 2010
η ΛΟΑ έφτιαξε βαλίτσες και πήρε το τρένο για µια διήµερη συνάντηση µε τη
Λεσβιακή Οµάδα Θεσσαλονίκης. Οµολογουµένως µια στιγµή µεγάλης
συγκίνησης για τη δηµιουργία της καινούριας λεσβιακής οµάδας. Μια
συνάντηση µε λόγια που ταιριάζουν, ζωές που συναντιούνται, και πολιτικές
που συγγενεύουν.

Η πορεία της ΛΟΑ είχε σηµαντικούς σταθµούς, αλλά κυρίως είχε
συστηµατική παρουσία/ανταλλαγή/εξερεύνηση, µε χιλιάδες κουβέντες κάθε
Τρίτη – 10 χρόνια, µέσα από τις οποίες φτιαχνόταν το νόηµα αλλά και η
δυνατότητα να δράσουµε από κοινού, να απολαύσουµε τις επιλογές µας, να
αλλάξουµε το θολό τοπίο του 2000. Το τοπίο του lgbt κινήµατος έχει
οµολογουµένως αλλάξει µέσα στα χρόνια και συνεχίζει να αλλάζει. Γύρω µας
ξετυλίγονται σηµαντικές πολιτικές διεργασίες: το Athens pride

ΜΜέέσσαα  σσεε            χχρρόόννιιαα
Με την ευκαιρία των δέκατων γενεθλίων της Λεσβιακής
Οµάδας Αθήνας αναρωτηθήκαµε τι άλλαξε στο τοπίο του lgbt
(λεσβιακού-γκέι-αµφισεξουαλικού-τρανς) κινήµατος στην πόλη
µέσα σε αυτά τα χρόνια. Μια ανάσα φτάνει για να ξαναπείς την ιστορία;
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Ήταν σε ένα κουτί, πίσω χαρτόνι και πάνω διαφανές πλαστικό, να φαίνεται η κούκλα σαν σε µικρή βι-
τρίνα ή παράθυρο σκονισµένο από µοναξιά, ή, µια λήθη που ταιριάζει µε τον απροσδιόριστο χρόνο
αναµονής. Πριν τα σίγουρα χεράκια ενός µικρού κοριτσιού της δώσουν χίλια νοήµατα, αποτυπώσουν

τα χρώµατα στο ροµπάκι της, ψαχουλέψουν αν φοράει βρακάκι, κοιτάξουν τα µάτια της που θα ανοιγοκλεί-
σει µε ένα ελαφρό κλιτ-κλατ, το µόνο ήχο που µπορεί να προφέρει, αναταράζοντας τις βλεφαρίδες της.

Τι χρώµα µαλλιά είχε; Σπαστά µέχρι τους ώµους και ανοιχτά καστανά. ∆εν ήταν µωρό, δεν ήταν κυρία, ούτε
κοπέλα, κορίτσι µόνο. ∆εν είχε αδυνατίσει, ούτε είχε παραψηλώσει, τέλη της δεκαετίας του ’60. Κάποιες εξα-
δέρφες της ίσως, είχαν µακρύνει τις γάµπες τους, είχαν ψηλώσει το λαιµό τους και τα πέλµατά τους είχαν
σταθεί σε µόνιµο κουτουπιέ. Μα αυτές δεν ήταν κούκλες – δεν ήξερα τι ήταν.

Η γνωριµία µας ξεκίνησε αθόρυβα, ήρεµα, µοιραστήκαµε από την πρώτη µατιά µια βεβαιότητα, χωρίς πετα-
ρίσµατα ή ανατροπές. Ήταν εκεί, ήταν µαζί µου, ήµουν εκεί, ήµουν µαζί της, µια αύρα που ανεµπόδιστα κυ-
κλοφορούσε ανάµεσά µας. Ποτέ δε µου ζήτησε να είµαι κάτι περισσότερο από ό,τι ήµουν, µόνο, µερικές
φορές, µε κοιτούσε. Ποτέ δε µου παραπονέθηκε για κάτι και ήµουνα τόσο περήφανη για κείνη, που ήταν
τόσο απλή και όµορφη.

Την κρατούσα από το χεράκι, αυτή στον αέρα µα χωρίς να αιωρείται, πλέοντας τις δίνες πλάι µου, πλάι σε
µένα που πατούσα το πεζοδρόµιο, που περπατούσα στο χώµα, που κοιτούσα µπροστά το δρόµο µας.

∆εν ήταν αξεσουάρ της βόλτας, ήταν µια σύντροφος. Είχαµε συµφωνήσει να είµαστε µαζί. Απολαµβάναµε
το χειµωνιάτικο ήλιο. ∆ε θυµάµαι τι εποχή τη γνώρισα, µπορεί να ήταν Απρίλης, τότε που αρχίζει κάτι ν’ αλ-
λάζει, µια ατέλειωτη αλλαγή που φτάνει µιαν άλλη εποχή, αυτή την εποχή που κρατάει για πολύ, για πάντα.

Κάποτε, ήρθε κάτι σαν ένα κύµα δυνατό και την έχασα, αυτή που ήταν. Τότε που έσπασα κοµµάτια, που
έγινα όλη εγώ χωρίς να είµαι εγώ, δε θυµάµαι πια. 

Την ξαναείδα µετά από καιρό µακρυσµένη, ξεθωριασµένη στο φως, γλυκιά µα αδύναµη. ∆εν είχε θυµώσει,
µε κοιτούσε ακόµα µε τα µάτια της. Τη βρήκα σε παλιές φωτογραφίες, εκείνη µε µένα, στο αριστερό διπλω-
µένο µου µπράτσο, στην καρδιά µου. ∆ίπλα µου, στη λικνιζόµενη βαρκούλα, ακουµπώντας στο πλάι, κοντά
στα πόδια µου τα πόδια της. Μας άρεσε τόσο αυτό το λίκνισµα! 

Καθόµουνα αµίλητη, απολαµβάνοντας αυτή την ελευθερία που ανέβαλε το φόβο πως το σανίδι ανασηκώνε-
ται και σταδιακά παγιδεύει την καρένα της βαρκούλας, αυτής, της σηµαιοστόλιστης του πανηγυριού κι έπειτα
µένουµε µε τη Μαγδαληνή ακίνητες και πρέπει να κατέβουµε.

Έλενα Τουτουδάκη
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συστηµατικοποιείται, αρχίζει η έκδοση lgbt εφηµερίδων,
κουίαρ θεωρίες και οµάδες εµφανίζονται στο
προσκήνιο, αριστερές και αναρχικές συλλογικότητες
δείχνουν ενδιαφέρον για τα ζητήµατα του φύλου και της
σεξουαλικότητας, κοινωνικοπολιτικοί χώροι γίνονται
όλο και πιο πολύ σηµεία συνάντησης lgbtq (λεσβιών-
γκέι-αµφισεξουαλικών-τρανς-κουίαρ) ακτιβιστών,
ανοίγει το βιβλιοπωλείο Πολύχρωµος Πλανήτης,
φεµινιστική και κουίαρ θεωρία µεταφράζεται κατά κόρον
από την ακαδηµαϊκή µπάντα, οργανώνονται σποραδικά
αντιοµοφοβικές και αντιτρανσφοβικές δράσεις δρόµου. 

Η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας δέκα χρόνια τώρα
είναι παρούσα, δραστήρια και διεκδικητική. 10 χρόνια
µε έξαλλα και γιορταστικά πάρτι, µόνο γυναικών και όχι
µόνο. 10 χρόνια µε προβολές λεσβιακών ταινιών και
ντοκιµαντέρ που δε θα δούµε στα σινεµά. Ταινίες που
συχνά χρειάστηκαν να δουν κι άλλοι: στο Nosotros,
στο Μωβ καφενείο, στο Στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων,
στο σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου, στο
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, στην κατάληψη Σκαραµαγκά,
στο αναρχικό στέκι Ρεσάλτο, στη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.α. 10 χρόνια γεµάτα από
βραδιές κοινωνικότητας στο στέκι µεταναστών, µε
προβολές µικρού µήκους, µε συζητήσεις για το σεξ, µε
γυναικείες µουσικές, µε θεατρικά παιχνίδια, µε
παρουσίαση ποιηµάτων, µε ποπ κορν και Limoncello.
10 χρόνια συµµετοχής σε εκδηλώσεις ως
προσκαλεσµένες της Παγκόσµιας Πορείας Γυναικών,
του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης για το
Ρατσισµό Αντιγόνη, της ΟΛΚΕ, του Αντιρατσιστικού
Φεστιβάλ, της κατάληψης Βοτανικός Κήπος, στο
συνέδριο «Queer πολιτικές σε Φιλανδία και Ελλάδα»
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.α. 10 χρόνια µε
συµµετοχή σε γυναικείες και φεµινιστικές πορείες, σε
αντιπολεµικές πορείες, σε δράσεις δρόµου (από το
φιλί του Παπακαλιάτη το 2003 στο φιλί στη Λυρική το
2009). 10 χρόνια χτίζουµε τις µεταξύ µας σχέσεις και
τη σχέση µας µε τον κόσµο, χτίζουµε µια κουλτούρα
που να µας χωράει και να µας εκφράζει, τολµάµε να
προσπαθούµε το µαζί. 

Η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας είναι ακόµα εδώ και
προβλέπεται να µείνει.

Άννα

ΜαγδαληνήΜ γδαληνήαγδαληνή
∆ιήγηµα
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Η
φιλολογική κριτική του βιβλίου έχει
ήδη επιχειρηθεί από κριτικούς και φιλόλο-
γους (βλέπε σχετική βιβλιογραφία στο

τέλος του κειµένου). Η Ρωζέττη, έστω µε ένα και
µοναδικό βιβλίο, καταξιώνεται ως µια συγγραφέας
εκείνης της γενιάς, στην πιο ριζοσπαστική µάλιστα
έκφρασή της. Εµείς όµως εδώ θέλουµε να µιλή-
σουµε για τη λεσβία συγγραφέα Ντόρα Ρωζέττη,
γι’ αυτήν που υπήρξε φοιτήτρια, αθλήτρια, γιατρός,
σύζυγος, συνταξιούχα, και τέλος, µια ηλικιωµένη
και αποσυρµένη γυναίκα σε µια πάροδο µεταξύ Γ’
Σεπτεµβρίου και Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας.

Αλλά οποιαδήποτε κουβέντα σήµερα για τη
Ρωζέττη θα ήταν τουλάχιστον ελλιπής αν δεν συν-
δεόταν µε ένα γραµµένο και όχι πια άγραφο κοµ-
µάτι λεσβιακής ιστορίας που είναι η εξής: 

Η «Ερωµένη», ένα εξοµολογητικό, λεσβιακό,
ηµερολογιακό µυθιστόρηµα, αν και εξαφανισµένη
από βιβλιοθήκες και αρχεία, εξακολουθούσε να
υπάρχει κρυφά σε κάποια χέρια, ακόµη και στη δε-
καετία του 1980, πενήντα χρόνια µετά την έκδοσή
της όταν, στην Αθήνα, κάποιες γυναίκες σχηµάτι-
σαν την πρώτη λεσβιακή οµάδα, την Αυτόνοµη
Οµάδα Οµοφυλόφιλων Γυναικών κι έβγαλαν το
περιοδικό Λάβρυς. Μια από τις γυναίκες εκείνης
της οµάδας, τότε, η Ελένη, «βρέθηκε» µε την
«Ερωµένη της» – το παλιό εκείνο βιβλίο, φθαρ-
µένο και κολληµένο απ’ όλες τις µπάντες – και ξε-
κίνησε να ψάχνει την ψευδώνυµη Ρωζέττη, από τα
λίγα αλλά σαφή αυτοβιογραφικά στοιχεία που
προκύπτουν από την ανάγνωσή του. Και τη βρήκε!
Η νέα, συνειδητοποιηµένη και πολιτικοποιηµένη
λεσβία συνάντησε τη γριά, της µίλησε και άκουσε
τη ζωή της. Ήξερε ότι έκανε µια εξαιρετικά σηµαν-
τική κίνηση, ήξερε ότι κατέγραφε µια ιστορία λε-
σβιακής επιθυµίας αλλά και επιβίωσης. Το πόση
αµοιβαία αναγνώριση και χαρά και ανοιχτός δρό-
µος επικοινωνίας υπήρχε στη συνάντηση των δύο
γυναικών το «διαβάζουµε» στον τρόπο που διη-
γείται η Ρωζέττη τη ζωή της στην Ελένη. Είχε πλήρη
συνείδηση για τις επιλογές της, ήταν όµως και

αποφασισµένη να µην αφήσει τίποτα να ταράξει τα
γεράµατά της. Ζήτησε λοιπόν από τη νέα φίλη της,
την Ελένη, την υπόσχεση ότι θα εξακολουθούσε
να διατηρεί το µυστικό, του βιβλίου και της ίδιας.
Έτσι, η Ελένη κατέγραψε τις διηγήσεις της γριάς
Ντόρας Ρωζέττη και τις κλείδωσε στο συρτάρι της,
µια κίνηση που ίσως είναι γνωστή σε πολλές και
πολλούς που αφήνουµε κάτι για κάποτε… 

Η Ρωζέττη υπήρξε µια προοδευτική φοιτή-
τρια που αργότερα «έγινε» ή δήλωνε συντηρητική�
υπήρξε µια ανοιχτή λεσβία που αργότερα – γύρω
στα τριάντα της– έκανε ένα γάµο. Ό,τι κι αν γρά-
ψουµε, ό,τι κι αν πούµε είναι αδύνατο να παρου-
σιαστεί ανάγλυφα µια ολόκληρη εποχή και µια
κοινωνία, µαζί και µε τις λεσβίες της, η οποία κα-
ταδικάζει την οµοφυλοφιλία και, κυρίως, τη δηµό-
σια έκφρασή της. Συµπεριλαµβάνουµε και τις
λεσβίες στη φράση «η κοινωνία καταδικάζει»,
επειδή κι εµείς οι ίδιες καµιά φορά δεν αντέχουµε
τον καθρέφτη µας. Η Ελένη δεν τόλµησε να µιλή-
σει, να κάνει χώρο στη Ντόρα Ρωζέττη να υπάρξει.
Εκείνη ήταν πεθαµένη (από το 1989) και δεν θα
είχε  καµία συνέπεια πια, η Ελένη ζούσε αλλά δεν
υπήρχε ούτε για κείνη ο αναγκαίος ζωτικός χώρος,
µια κοινότητα λεσβιών για να ανοίξει δρόµο µέσα
εκεί και να µιλήσει για τη Ρωζέττη και το βιβλίο της.
Κι έπειτα πώς θα µιλούσε γι' αυτήν; «Μια κρυφή
και µάλιστα παντρεµένη και µάλιστα συντηρητική»;! 

η νταλίκα38

Λεσβιακή πολιτική 

Μικρό ιστορικό για την 
««ΕΕρρωωµµέέννηη»» της Ντ. Ρωζέττη

Έχουν περάσει πέντε χρόνια (Νοέµβριος 2005) 
από τότε που η «Ερωµένη» της Ντόρας Ρωζέττη 

κυκλοφορεί ξανά στα χέρια των αναγνωστριών της 
και αναγνωστών µετά το 1929 που πρωτοκυκλοφόρησε, 

δεινοπάθησε και τελικά εξαφανίστηκε, µέχρι την τωρινή 
«ανάστασή» της, µετά από 80 - εύκολο να το λες - χρονάκια. Ο δρόμος του σπιτιού της
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Πώς θα την υπερασπιζόταν; Έτσι πέρασαν οι δε-
καετίες του ’80 και του ’90 ώσπου το 2002 ή ’03
(και συµβολικά αρχές του 21ου αιώνα) µια φιλό-
λογος καθηγήτρια, άσχετη από τα λεσβιακά αλλά
επιµελής ερευνήτρια, ανακάλυψε το βιβλίο στη βι-
βλιοθήκη ενός σπιτιού – όχι τυχαία, όπως λέει και
η ίδια στο επίµετρό του – στο νησί της Λέσβου
(…όµως στην Πέτρα και όχι στην Ερεσό). 

Αυτό ήταν µάλλον το τυχερό του: Να ανα-
καλυφθεί και να αναγνωριστεί από το ευρύτερο
ετερό κοινό και τους λόγιους και λόγιές του, αφού
πρώτα θα περνούσε από την αποκρουστική φάση
του κουτσοµπολιού και της θανατερής περιέρ-
γειας: «Ποια είναι στ’ αλήθεια η Ντόρα Ρωζέττη;»
Αυτό το ερώτηµα είχε κυριαρχήσει σε εκείνη την
πρώτη – από τις δύο όλες κι όλες – παρουσίαση
του βιβλίου στην Αθήνα, στο βιβλιοπωλείο Ιανός,
16 Φεβρουαρίου του 2006, µε φωτεινή εξαίρεση
την κριτική παρουσίαση της Ελισάβετ Κοτζιά, της
Καθηµερινής, η οποία εστίασε στην ουσία και τη
σηµασία του βιβλίου και όχι στην ταυτότητα της
«µυστηριώδους συγγραφέα». Μα οι υπόλοιποι
εκεί, ξεδίπλωσαν όλη τη νοσηρή, αλαζονική και
ανώφελη προθυµία τους να καταδείξουν έστω και
µετά από ογδόντα χρόνια ποια θα µπορούσε να
είναι αυτή η παράτολµη λεσβία. Μήπως αυτή…;
Μήπως εκείνη…; Ε, λοιπόν, τότε η Ελένη Μπακο-
πούλου, στο κύκνειο λεσβιακό άσµα της (πέθανε
αρχές του 2007), µας είπε ποια ήταν η Ντόρα Ρω-
ζέττη. Άνοιξε τα κλειδοµανταλωµένα συρτάρια της,
µε πάθος, µε καηµό και αγωνία (αγωνία για να µη
διασυρθεί άλλη µια φορά η Ρωζέττη από χείλη ση-
µερινών λεσβιοφοβικών διανοούµενων και πανε-

πιστηµιακών) και έβγαλε τα προσωπικά της χαρτιά
που ήταν ανάµεικτα µε σηµειώσεις από την αφή-
γηση ζωής της συγγραφέα του µοναδικού βιβλίου
(βλέπε δηµοσιεύσεις σε Οδό Πανός κ.ά.). Του βι-
βλίου που η συγγραφέας του το µάζευε µαζί µε τη
φίλη της – την ερωµένη της – και το έκαιγε µε τα
ίδια της τα χέρια σε µια αλάνα, για να µην έχει άλλο
την κατάρα της κοινωνίας επάνω της εφόσον είχε
τολµήσει να µιλήσει ως λεσβία για τον έρωτα. Αυτό
είναι που κάνει την Ελένη Μπακοπούλου να µας
πει στο ξεκίνηµα της διήγησής της: «Στις γυναίκες
συγγραφείς που το έργο τους καταστράφηκε σε
µια πυρά δίχως να γίνει ποτέ γνωστό, αφιερώ». 

Το βιβλίο της Ντόρας Ρωζέττη επιβίωσε από
τη φωτιά που το ’καψε – λες και δεν ήταν χαρτί
αλλά φτιαγµένο από φωτιά κι αυτό το ίδιο – χάρη
σ’ εκείνες τις νησίδες, τα νησάκια, που υπάρχουν
και αγαπούν την αλήθεια και τη γύµνια του έρωτα,
και µάλιστα την ασυγκράτητη και αβάσταχτη ορµή
του πρώτου µετεφηβικού έρωτα, όπως είναι ο
έρωτας της Ντόρας µε τη «Σπανιόλα». Είχε σωθεί
στο σπίτι του ζωγράφου Ελευθεριάδη, της Πέτρας
Λέσβου, και στη βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη που
σώθηκε κι η ίδια χάρη στο µεγαλείο του ποιητή.
Και µετά σωζόταν, βέβαια, ακόµα δεν ξέρουµε σε
πόσα σιωπηλά σπίτια και ψυχές. Θα θυµόµαστε
επίσης από κείνη την ταραχώδη παρουσίαση στον
Ιανό, την κοµψή µεσήλικη κυρία µέσα από το πλή-
θος που, ενώ όλοι αναρωτιόνταν κι έκαναν υπο-
θέσεις για το ποια είναι η άγνωστη Ντόρα Ρωζέττη,
εκείνη δήλωσε ψύχραιµα: «Πάντως ακόµη κι αν
δεν ξέρουµε ποια είναι η Ρωζέττη, ξέρουµε ποια
είναι η ερωµένη της…» Αυτά! 

Θα συνεχίσουµε να σκεφτόµαστε, να µιλάµε
και να γράφουµε για την Ντόρα Ρωζέττη, δεν τε-
λειώνει καθόλου η ιστορία µε ένα κείµενο σαν
αυτό. Και δεν τελειώνει γιατί την προχωράµε και
την αναπαράγουµε ή την αλλάζουµε εµείς. 

Αντί για υστερόγραφο να προσθέσουµε ότι
το βιβλίο στα κείµενά µας θα αναφέρεται ως «Η
ερωµένη», για να το απαλλάξουµε – τουλάχιστον
στις δικές µας κουβέντες – από το τριτοπρόσωπο
«η ερωµένη της», ένας τίτλος από ξένα χέρια που
δόθηκε αυθαίρετα και παρουσιάστηκε σαν τετελε-
σµένο γεγονός στην αγγελοκρουσµένη συγγραφέα. 

Ιωάννα Ν.

Βιβλιογραφικά στοιχεία και άρθρα στον ηµερήσιο και περιο-
δικό Τύπο για την «Ερωµένη» της Ντόρας Ρωζέττη
(µε χρονολογική σειρά) 

– Ντόρα Ρωζέττη, Η ερωµένη της, Εκδόσεις Μεταίχµιο
2005, β’ έκδοση σκληρόδετη, Φεβρουάριος 2006
– Μικέλα Χαρτουλάρη, Μοντέρνο φάντασµα (άρθρο),
εφηµερίδα Τα Νέα, 19.11.2005
– Ελένη Μπακοπούλου, Η φίλη µου κυρία Ντόρα Ρω-
ζέττη (αφιέρωµα), περιοδικό Οδός Πανός, τεύχος 132, Απρί-
λιος 2006 (πρόωρη κυκλοφορία το Φεβρουάριο)
– Ελισάβετ Κοτζιά, Η µυστηριώδης ερωµένη (βιβλιοκρι-
τική), εφηµερίδα Καθηµερινή, 22.1.2006
– Γιώργης Γιατροµανωλάκης, Ανάµεσα σε δυο κορίτσια
(βιβλιοκριτική), εφηµερίδα Το Βήµα, Ιανουάριος 2006
– Σοφία Ντενίση, Πάθη γυναικών στο µεσοπόλεµο (βι-
βλιοκριτική), περιοδικό ∆ιαβάζω, τ. 460, Φεβρουάριος 2006
– Ευρυπίδης Γαραντούδης, Γυναικείος ύµνος στην «οµο-
φυλόφιλη ευτυχία» (βιβλιοκριτική), εφηµερίδα Τα Νέα,
4.2.2006
– Όλγα Σελλά, Αλεξανδρινή µικροβιολόγος ήταν η
Ντόρα Ρωζέττη; (άρθρο), εφηµερίδα Καθηµερινή,
18.2.2006
– Μανόλης Σαββίδης, Ο εραστής της ερωµένης – Μία
ακόµη υπόθεση για την πραγµατική ταυτότητα της
Ντόρας Ρωζέττη, εφηµερίδα Τα Νέα, 19.2.2006
– Μαρία Cyber, Ειδωλολάτρισσα, περιοδικό Άθενς Βόις,
2.3.2006
– Σταµάτης Μαυροειδής, Η Ντόρα Ρωζέττη στην Οδό
Πανός, εφηµερίδα Αυγή, 21.3.2006 
– Ελένη Μπακοπούλου, Παραλειπόµενα Ντόρας Ρω-
ζέττη, περιοδικό Οδός Πανός, τεύχος 133, Ιούλιος 2006
– Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Λατρεύοντας το γυναικείο
σώµα (βιβλιοκριτική), ένθετο περιοδικό «Βιβλιοθήκη» της
Ελευθεροτυπίας, 14.7. 2006

– Χριστίνα Ντουνιά, Στον αστερισµό του ερωτικού πά-
θους (συνέντευξη προς τον Μισέλ Φάις), ένθετο περιοδικό 

«Βιβλιοθήκη» της Ελευθεροτυπίας, 14.7. 2006
– Ελένη Μπακοπούλου, Τεκµήρια για την αληθινή ταυ-
τότητα της συγγραφέως του σαπφικού µυθιστορήµα-
τος «Η ερωµένη της», εφηµερίδα Το Βήµα, 30.7.2006
– Ελένη Μπακοπούλου, Σαν αρχαία ιερά µυστήρια (διή-
γηµα αφιερωµένο στη µνήµη της Ντόρας Ρωζέττη), περιοδικό
Οδός Πανός, τεύχος 134, Οκτώβριος 2006
– Ισαβέλλα Κωνσταντινίδου, Ιωάννα Μόδη, Το χαµένο βι-
βλίο, δεκαπενθήµερη εφηµερίδα City Uncovered,
16.2.2007
– Μαριανέλλα Κλώκα, Ελένη Μπακοπούλου, πόση…
Ντόρα Ρωζέττη έκρυβες µέσα σου; δεκαπενθήµερη εφη-
µερίδα City Uncovered, 18.2.2008
– Λάµπρος Βαρελάς, Ευρήµατα και νέες προτάσεις για
το «ροµάντζο» Η ερωµένη της της Ντόρας Ρωζέττη,
περιοδικό Νέα Εστία, Φεβρουάριος 2008
– ∆ηµήτρης Βλαχοδήµος, Προσθήκες στην κριτική υπο-
δοχή του µυθιστορήµατος «Η ερωµένη της», της Ντό-
ρας Ρωζέττη, περιοδικό Νέα Εστία, Ιούνιος 2008



ωραιότατα και στην εισαγωγή
του από τη φιλόλογο Χριστίνα Ντουνιά και

στον επίλογό του από το Βάσια Τσοκόπουλο,
αλλά και από τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη στο 10%

(http://92.51.132.35/periodiko/teyxos29/1895-
2010-07-07-19-02-30.html). Άρα δεν έχει και πολύ

νόηµα εδώ πέρα να κάτσουµε να µιλήσουµε για τα λογοτε-
χνικά κινήµατα της εποχής, για τα τολµηρά κείµενα των Γραµµά-

των της Αλεξάνδρειας, για το Βουτυρά τον ίδιο, ακόµα και για τη θέση
του διηγήµατος, ως η πρώτη λεσβιακή εικόνα στην ελληνική λογοτεχνία

και ως εκ τούτου στη λεσβιακή/κουίαρ λογοτεχνία της χώρας. Προτιµώ να δω
το θέµα από την πλευρά του αντίκτυπου που µπορεί να είχε στις αναγνώστριες µε λε-

σβιακές τάσεις το ’13, (αλλά και το ’23, ’33, ’43, ’53, κλπ για να µην πω µέχρι το ’93). 

Τι να σηµαίνει να διαβάζεις αυτό το διήγηµα και να είσαι ένα κορίτσι το 1914, ας πούµε,
ή µία γυναίκα τρελά ερωτευµένη, κρυφά φυσικά, µε τη φιλενάδα σου, µε τη γειτόνισσα, µε τη γυναίκα
του αδελφού σου (σόρι Έµιλυ). Σηµαίνει χάνω το τσερβέλο µου, βέβαια. Εµείς, οι νεότατες στη δεκαε-
τία του ’70 και του ’80, κάτι ξέρουµε από αυτό το συναίσθηµα κι ας είχαµε µια στάλα περισσότερα λε-
σβιακά κείµενα και λεσβιακές εικόνες από αυτή τη µια ιστοριούλα τότε.

Κάθεσαι στην αυλίτσα σου, κάπου στη χαµηλογκρεµισµένη Αθήνα. Να υποθέσω ότι περ-
νάνε που και που φουστανέλες, ράσα και γκλίτσες µέσα στη λαύρα του Αυγούστου, ο χωµατόδροµος
ανασηκώνεται από το ποδοβολητό των πιτσιρικιών που παίζουν κι απ’ τους αραµπάδες που περνούν και
σκόνη γίνεται. Εσύ, βαριεστηµένα ανοίγεις να διαβάσεις εκείνο το περιοδικό που έδωσε ο λόγιος θείος
σου στον πατέρα σου κλείνοντάς του το µάτι. 

Και να πάλι ο τρελός του χωριού µπροστά σου, όπως τον είδες στο δικό σου το χωριό απ’
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Βιβλίο

Όταν σκάνε 
τα λουλούδια

Υποθέσεις µιας ιστορίας

∆ηµοσθένης Βουτυράς

Αυτό το διηγηµατάκι το ελάχιστο σε
µέγεθος, το γραµµένο το 1913,
που προκάλεσε αίσθηση µε την
εξαιρετική επανέκδοσή του
από τον Πολύχρωµο
Πλανήτη πριν λίγους
µήνες, έχει
αναλυθεί
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Ένα διδακτορικό 
που αφορά κι εµάς

Πυκνώνει ο ελληνικός, λεσβιακός, ακαδηµαϊκός λόγος (έστω
και στ’ αγγλικά). Συγχαρητήρια στην Ελισάβετ Πάκη, που υποστή-

ριξε µε επιτυχία το διδακτορικό της στο Πανεπιστήµιο του Λάνκαστερ, µε
τίτλο: Playing in the dark - Performing (im)possible lesbian sub-

jects (µτφ. Παίζοντας στο σκοτάδι - Επιτελώντας (α)δύνατα λεσβιακά υποκείµενα).

Βιβλίο κυκλοφορεί...
Βενετία Καντσά, ∆υνάµει φίλες, δυνάµει ερωµένες, Εκδόσεις Πολύχρωµος Πλανήτης

...Κι ενώ η Νταλίκα ήταν σχεδόν «επί του πιεστηρίου», µας ήρθε άλλος αέρας φρέσκος από τον εκδοτικό
χώρο. Κυκλοφόρησε το βιβλίο ∆υνάµει φίλες, δυνάµει ερωµένες, η περιπόθητη µελέτη της Βενετίας Καν-
τσά για τις Συναντήσεις γυναικών στην Ερεσό Λέσβου 1994/1995 όπως είναι ο υπότιτλος του έργου της. 

Ήταν καιρό στα σκαριά αυτή η έκδοση και καταχαρήκαµε που βγήκε πια για να κάνει το ταξίδι της. Ουσια-
στικά είναι το πρώτο (!) βιβλίο στην Ελλάδα που µιλάει για τις λεσβίες και µιλούν οι ίδιες µέσα σ’ αυτό. 

Μια αποτύπωση της Ερεσού, µε τις λεσβίες και µε τα όλα της, που είτε τη ζήσαµε είτε την ονειρευτήκαµε,
θα µας κάνει συντροφιά στις άλλες κι άλλες γεωγραφίες όπου βρισκόµαστε. Καλωσορίζουµε την έκδοση.  
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όπου µόλις γύρισες που είχες πάει στη γιαγιά για
ένα µήνα, και άντε πάλι τα λιβάδια και τα ποτάµια.
Ουφ, αυτές οι µύγες. Όπα, να ’µαστε! Γυναίκες που
λούζονται στο ποτάµι. ∆ε λέει ότι είναι γυµνές. Εσύ
όµως το βλέπεις όπως τις βλέπεις στον ξύπνιο σου
κάθε µέρα και τις γδύνεις άθελα σου στο µυαλό
σου και κάνεις το σταυρό σου αναρωτώµενη τι
σου συµβαίνει. Κάτι µέσα σου κι έξω σου και κάτω
σου σκιρτάει και σταυρώνεις τα πόδια σου, δε βο-
λεύεσαι. Καλά το πάει ο κύριος, πώς τον είπαµε; Α,
Βουτυράς. Πετροβολάνε το τέρας και φεύγει. Οι
γυναίκες και τα κορίτσια που µάλλον γυµνές θα
είναι. Μα τι ζέστη κι αυτή! Ξανασταυρώνεις τα
πόδια σου από την άλλη. Γυρίζεις σελίδα κι εκεί πια
γλιστράς ολόκληρη µέσα σ’ έναν υγρό, παραδει-

σένιο κήπο, µια Εδέµ. ∆ύο γυναίκες, όµορφες, η
µία ρωµαλέα µε κόκκινα µάγουλα, η άλλη άσπρη
σαν τον κρίνο, ξανθούλα, τι κάνουν; Παίζουν ερω-
τικά τσαλιµάκια, αυτά που πού και πού παίζεις κι
εσύ µε τη ∆. όταν µιλάει µε την Κ. και σου γυρνάει
την πλάτη να ζηλέψεις κι εσένα χάνεται ο κόσµος
κάτω απ’ τα πόδια σου αλλά δεν µπορείς να πεις
και τίποτε γιατί η ∆. δεν είναι αγόρι. Προχτές κιόλας
έκλαιγες µε µαύρο δάκρυ γι’ αυτήν, µέχρι που σου
’χωσε στην τσέπη εκείνο το ραβασάκι στην εκκλη-
σία που έλεγε ότι µόνο εσύ µετράς. Οι όµορφες
χωριατοπούλες κι αυτές τώρα τα βρήκαν. Φιλι-
ούνται; Με πάθος! «Με ρούφηγµα µανιακό της
ηδονής που σαλεύει, θαµπώνει το νου». Η καρδιά
σου πάει να πηδήσει απ’ έξω από το φουστανάκι.
«Φωνές του πάθους βγαίνουν, βγαίνουν ανάβον-
τας τη µανία: Ακόµα, ακόµα!». Κι εσύ µαζί αναπη-

δάς µέσα στην ξαφνική αιµάτωση διαφόρων ση-
µείων του σώµατός σου. Τέτοιο πράµα δεν έχεις
ξαναδεί ούτε γραµµένο, ούτε εικονογραφηµένο.
Μένεις άναυδη αλλά τώρα η µητέρα φωνάζει να
στρώσεις το τραπέζι γιατί όπου να ’ναι γυρνάει ο
πατέρας.

Βλέπω ξεκάθαρα ότι αυτό δεν είναι ακριβώς
βιβλιοπαρουσίαση. Αλλά αυτή η ιστοριούλα των
µικροσκοπικών 7 σελίδων που τώρα µας φαίνεται
σαν να γράφτηκε µεταξύ τυρού και αχλαδιού από
τον καλό τεχνίτη Βουτυρά, είναι η πρώτη που βγά-
ζει το κεφαλάκι της µε ελληνική γραµµατοσειρά.
Βέβαια, λέει πολύ εύστοχα ο Ευαγγελίδης, «µέχρι
στιγµής, γιατί τελευταία όλο και έρχονται στην επι-
φάνεια παλιά απωθηµένα, θαµµένα και παραγνω-
ρισµένα κείµενα». Αλλά αν πούµε ότι είναι η
πρώτη, τότε οι λεσβίες της εποχής εκείνης πρέπει
να την καταβρόχθισαν και να ρούφηξαν και το τε-
λευταίο της κοκαλάκι µόλις την πήρανε χαµπάρι.
Λούµας, ποιός Λούµας (ο ήρωας είναι αυτός); Οι
δυο αυτές γυναίκες έγιναν οι µόνες ηρωίδες και
πρέπει να έκαψαν καρδιές. Οι αναγνώστριες,
πόσες να ήταν άραγε, είτε η καθεµιά µόνη της είτε
οι εράστριες µαζί, είτε οι φιλενάδες µε τα ίδια ερω-
τικά γούστα, θα καταχώνιασαν αυτές τις σελίδες
όπου σκάνε τα λουλούδια κάτω από κάποιο
στρώµα ή σ’ ένα κλειδωµένο κουτάκι. 

Μ’ αρέσει να το βλέπω έτσι. Τώρα τη συζη-
τάµε την ιστορία ψύχραιµα και κάνουµε τις λογο-
τεχνικές µας παρατηρήσεις, λέµε ότι σίγουρα είναι
η πρώτη ελληνική αναφορά σε µπουτς και φαµ,
αναγνωρίζουµε το αιώνιο φάλτσο του σάτυρου
που αιώνια θα επιτίθεται στις νύµφες, λέµε, λέµε,
λέµε. 14 χρόνια πριν τη Ρωζέττη, σε µία Ελλάδα
επεκτατική, πατριαρχικότατη, ετεροκανονικότατη,
θρησκοκρατούµενη, πολεµόχαρη, φουστανελάτη,
αυτή η ιστορία πρέπει να έκοψε ανάσες και να
έκανε καρδιές να αγαλλιάσουν µε µια πρώτη ταύ-
τιση. Τι καταπληκτική που θα ήταν µία τέτοια µαρ-
τυρία για το γεφύρωµα του λεσβιακού τότε µε το
τώρα.

Ισαβέλλα Κωνσταντινίδου
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Erotica

Οι
 κό

κκ
οι 

τη
ς ά

µµ
ου Τα χείλια της είχαν τη γεύση ζεστής καραµέλας. Τα

ένιωθε να χαϊδεύουν τα δικά της, µια απαλά και τρυ-
φερά, µια άγρια και πιεστικά. Η γλώσσα της µπαινό-
βγαινε αργά στο στόµα της. Κάθε φορά που την
ένιωθε να εισχωρεί την άφηνε να τη γεµίσει και µετά
της την έπιανε και τη ρουφούσε αργά, την ένιωθε
να λιώνει, την άφηνε, τη δάγκωνε ελαφρά
καθώς τραβιόταν. Κάθε υποχώρηση είχε
την υπόσχεση της επανάληψης και µε
κάθε επανάληψη οι γλώσσες τους
βυθίζονταν, λίγα χιλιοστά ίσως,
παραπάνω.
Οι ανάσες τους είχαν βαρύ-
νει. Τα ξαπλωµένα σώ-
µατά τους κινούνταν
σ’ έναν κοινό
ρυθµό.

~
* ~

*
Τα χέρια τους είχαν ήδη    

περάσει από παντού, πάνω  
από τα ρούχα. Αυτό νωρίτερα.  

Στην αρχή γρήγορα και διερευνη
τικά. Μετά, ένα χέρι είχε βρεθεί να 

ψάχνει κάτω από ένα µπλουζάκι και να 
σκεπάζει σφιχτά ένα στήθος, πράγµα που 

είχε προκαλέσει ένα δεύτερο χέρι να ψάξει κι 
αυτό, να περάσει κάτω από το λάστιχο ενός σλιπ και 

να πιαστεί από ένα γλουτό. Κι εκείνη την ώρα κάτι µυ 
στήριο πρέπει να είχε γίνει γιατί αυτό το ζευγάρι χεριών το 

διερευνητικό, δεξί-αριστερό, κράτησε γερά τις θέσεις του ενώ το 
άλλο ζευγάρι χεριών, αριστερό-δεξί, πέταξε πάνω από τα κεφάλια 

τους κι έπεσε µε δύναµη, µε τα δάχτυλα πλεγµένα, πάνω στην άµµο. Είχαν 
αναστενάξει και οι δύο, στον απειροελάχιστο χρόνο της παύσης ανάµεσα σε 

δυο φιλιά. Είχε ανοίξει τα µάτια της κι είχε δει το χρώµα τ’ ουρανού µαβί-µπλε να   
λούζ  ει µε ασηµί τις άκρες των µαλλιών της. «Τι βλέπεις;» την είχε ρωτήσει κι εκείνη είχε  

πει «το φεγγάρι µέσα απ’ τα µαλλιά σου». Αλήθεια ήταν και ήταν η πρώτη φορά που της   
τύχαινε. 

*
– Μα πώς γίνεται να είσαι ερωτευµένη µε τρεις διαφορετικές γυναίκες ταυτόχρονα; 
– Σιγά καλέ, µην την ακούς, απλώς γουστάρει και τις τρεις. Το οποίο δεν είναι πρόβληµα,
αρκεί να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές της και να δράσει αναλόγως. 
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ροχα µαλλιά και δύο πολύ ωραία πόδια. Και
δε σε βρίσκω κυνική. Μήπως, απλά, φοβά-
σαι να πάρεις το συναισθηµατικό ρίσκο;;»
Ανακάθισε πάνω στο σκαµπό. «Να σου
πω…; Μήπως κάνεις πολλές ερωτήσεις;»
Ήταν στο όριο αλλά είχε χτυπήσει φλέβα.
«Ναι, και σου έχω και µία τελευταία». «Για
πες, να δούµε…» Κοκοράκι για γοργόνα.
«Εσύ πώς θα προσέγγιζες µια γυναίκα που
σ’ αρέσει αν δε το ’κανες ροµαντικά;» Τα
µάτια της µισόκλεισαν. «Αν µιλάµε για σένα
θα σου πρότεινα αν θες να πάµε µέχρι την
τουαλέτα να δούµε τα πλακάκια από πολύ
κοντά». Το αίµα µαζεύτηκε απότοµα στην
καρδιά της. «Θα προτιµούσα να µετράγαµε
τους κόκκους της άµµου στην παραλία».
«Προσεγγίζουν το άπειρο. Έχεις τόσο
χρόνο;» «Έχουν ανάψει φωτιά για την παν-
σέληνο, κάτι κορίτσια, κοντά στα χελωνάκια.
Θες να πάµε;» 

*
– Έστω, όµως µε κάποιο κριτήριο πρέπει να
κάνει την αρχή. Αν ξεκινήσει µ’ αυτήν που
της αρέσει περισσότερο και προχωρήσει στις
επόµενες είναι σχεδόν βέβαιο ότι η πρώτη
θα της κουνήσει το µαντήλι και χωρίς δά-
κρυα στα µάτια. Χάνει αυτήν που θέλει
πραγµατικά. 
– Υποθέτεις πως υπάρχει µία που θέλει
πραγµατικά. Αλλά κι έτσι να είναι αυτό θα το
ξέρει µόνο και εφόσον βρεθεί ερωτικά και
µε τις τρεις. Πόσες φορές δεν έχουµε φαν-
τασιωθεί και λαχταρήσει το σεξ µε µια γυ-
ναίκα και στο τέλος το γλυκό αποδεικνύεται
µάπα; 

*
Το χέρι στο στήθος της κινήθηκε, τα δά-
χτυλα πίεσαν τη ρώγα της, την έτριψαν λίγο
ανάµεσά τους και µετά γλίστρησαν χαϊ-
δεύοντας τη µαλακιά σάρκα γύρω της.
Έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγµό, το στέρνο
της ανασηκώθηκε και τα δάχτυλά της βρή-
καν το δρόµο προς τη ζάρα του δέρµατος
που χώριζε γλουτό από µηρό, χώθηκαν
µέσα της, τη χάιδεψαν, κατέβηκαν πιο χα-
µηλά και ξανά προς τα πάνω πιέζοντας και
απλώνοντας το δέρµα. Ένιωσε πιο πολύ
παρά άκουσε το βουβό βογκητό της, είδε τα
οπίσθιά της να τινάζονται από το ξάφνιασµα,
τα δάχτυλα έσφιξαν γύρω από τη ρώγα της
τρίβοντας τη πιο σκληρά αυτή τη φορά.
Βόγκηξε πονώντας. «Θέλω τις ρώγες σου»
την άκουσε να λέει. «Παρ τες» της είπε,
καθώς η παλάµη της βρήκε τη σχισµή που
χώριζε τους γλουτούς της. «Όχι τώρα, σε
λίγο» και της έγλειψε τα χείλια σπρώχνοντας
το κεφάλι της προς τα πίσω. Το χέρι έφυγε
από το στήθος για να της χαϊδέψει το
στέρνο, σύρθηκε αργά πάνω στα πλευρά
της σαν να ήθελε να τα χωρίσει, διέγραψε
µερικούς κύκλους πάνω στην κοιλιά και κα-
τέβηκε χαµηλότερα παρακάµπτοντας το µα-
λακό ύφασµα της παντελόνας της. Ο
αντίχειρας πέρασε κάτω από το κιλοτάκι κι
έµεινε να χαϊδεύει πιεστικά το ύψωµα του
όρους της γνωστής θεάς. Οι αναστεναγµοί
της πλήθυναν. Η λεκάνη της ανασηκώθηκε,
τα γόνατά της λύγισαν και ένα βρέθηκε να
πιέζει τον ξεκούµπωτο καβάλο που αι-
ωρούνταν από πάνω της. Ένιωσε την υγρα-
σία του στο γόνατο την ίδια στιγµή που η
δική της έκρηξη υγρασίας έλουσε το χέρι
που, ολόκληρο τώρα, πίεζε το αιδοίο της
πάνω από το εσώρουχο. Το κορµί της άρ-

– ∆εν καταλαβαίνω. Κάποια δεν πρέπει να
της αρέσει περισσότερο; Αλλιώς πώς θα
αποφασίσει µε ποια θα πάει; 
– Μπορεί να πάει και µε τις τρεις αν θέλει.
Γιατί να πρέπει να διαλέξει;

*
Την είδε µε το που µπήκε στη Μούσα. Πάντα
ερχόταν αργά. Οι µατιές τους διασταυρώθη-
καν φευγαλέα. Έστρεψε το βλέµµα της προς
τις γυναίκες που ξεφάντωναν χορεύοντας.
Τέτοιο πολυεθνικό κέφι είχε χρόνια να δει.
Είκοσι, για την ακρίβεια. Ήταν η πρώτη και η
µοναδική φορά που είχε έρθει. ∆εν είχε ιδέα
γιατί βρέθηκε εδώ φέτος.
Σίγουρα όχι για να βρει
γκόµενα. Μάλλον τον
εαυτό της είχε ανάγκη
να βρει. Υπήρχαν,
ωστόσο, στιγµές που
το περιβάλλον την
αναστάτωνε. Αυτή η
µινιατούρα γυναίκα την
αναστάτωνε. Ενώ από τη
µια θύµωνε, γιατί κάτι τέ-
τοιο ήταν εκτός προγράµµα-
τος, από την άλλη η παρουσία της στο χώρο
την ηρεµούσε. Την κοίταζε κι εκείνη. Σήµερα
το πρωί είχαν µιλήσει κιόλας. Είχε σταθεί
πίσω της να δει τι ζωγράφιζε κι έτσι είχαν αν-
ταλλάξει, εκτός από τις βασικές πληροφο-
ρίες, µερικές κουβέντες περί ζωγραφικής,
για τον τόπο, τις ασχολίες τους. Εκείνη είχε
µεγάλη σχέση µε τον τόπο. Το γνώριζε αυτό,
βέβαια, όπως και το όνοµά της, από µια
παρέα κάπως πιο µόνιµων γυναικών που
ενηµέρωναν σχετικά µια νέο-αφιχθείσα
φίλη. Αποφάσισε να διασχίσει τη θάλασσα
των γυναικών και για µια φορά στη ζωή της

να µπει στο θέµα. Πήρε δεύτερο ποτό και
την πλησίασε. Καθόταν στο µπαρ. «Το ξέρεις
ότι σε λένε ‘η µικρή γοργόνα’;» τη ρώτησε
γελαστά. Το χαµόγελο που την είχε υποδε-
χτεί πήγε να σβήσει αλλά κατέληξε σε ξε-
κάρδισµα. «Πλάκα κάνεις! Πού το άκουσες
αυτό;» «Μια κοπέλα στην παραλία το
έβγαλε και το βρίσκω πετυχηµένο… ∆ε φά-
νηκε να σ’ αρέσει πολύ». «Όχι, από τα καλά
είναι, αλλά ξέρεις τι, ακούγεται λίγο ανησυ-
χητικό». Μικρή σιωπή. «Ναι, θα µπορούσε
να παραπέµπει στην εµµονή. Όµως είναι και
ροµαντικό... Εσύ δεν είσαι;» Η φωνή της
είχε χαµηλώσει τόσο που ήταν θαύµα που
πήρε απάντηση και µάλιστα συνοδευόµενη
από ένα βλέµµα διαπεραστικό. «Πάρα πολύ.
Όµως,» της χαµογέλασε αδιόρατα και, της
φάνηκε, κάπως θλιµµένα, «για τις περισσό-

τερες γυναίκες που κάνουν διακο-
πές εδώ ο ροµαντισµός

τους απελευθερώνεται
απότοµα και,

συχνά, ταυτό-
χρονα µε το βα-
σικό ένστικτο.
Φαντάζεσαι τι σύγ-

χυση µπορεί να προκύ-
ψει;» Της ήρθε ο ουρανός

σφοντύλι αλλά το αντιµετώ-
πισε ψύχραιµα. «Ναι, επιθυµίες και

ανάγκες γίνονται ένα κουβάρι. Αλλά αυτή η
διπλή απελευθέρωση που λες, δε µπορεί να
είναι και η συνταγή για πανίσχυρους έρω-
τες;» Τα µάτια της άνοιξαν διάπλατα, την κοί-
ταξε επίµονα, και τελικά έβαλε τα γέλια.
«Σωστό κι αυτό, πολύ σωστό. Είδες, είµαι
και κυνική. Κοίτα, είναι χρόνια που εγώ δεν
κάνω πια διακοπές εδώ, απλά ζω, οπότε δε
µπορώ να εκπληρώνω φαντασιώσεις γυναι-
κών ανά δεκαπενθήµερο. Βλέπεις να ’χω
ουρά µε λέπια;;» Ήταν η σειρά της να βάλει
τα γέλια. Έκανε ένα βήµα προς το µέρος
της. «Όχι, όµως έχεις εκπληκτικά µάτια, υπέ-
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*
Ήµασταν ιδρωµένες και εξουθενωµένες. Τη
γύρισα πάλι ανάσκελα και την αγκάλιασα.
Σλίπινγκ-µπαγκ και σεντόνι είχαν τσαλακω-
θεί σε εκατό δίπλες από κάτω µας, πασπαλι-
σµένες µε άµµο. ∆εν ήξερα αν µ’ έπαιρνε.
«Μικρή γοργόνα,» της είπα «τρελαίνοµαι να
σ’ ακούω να βογκάς». Με κοίταξε µε µάτια
θολά. «Θέλεις να πάµε στο δωµάτιό µου;»
τη ρώτησα. «Πόσους κόκκους άµµου µε-
τρήσαµε;» «Πολλούς». «∆ε θέλεις να περι-
µένουµε το φεγγάρι που θα κοκκινίσει σε
λίγο;» Την κοίταξα. Το χέρι µου βρέθηκε
ανάµεσα στα πόδια της, τα δάχτυλά µου γλί-
στρησαν ανυπόµονα µέσα της. Με πήρε όσο
βαθιά γινόταν και ταυτόχρονα το χέρι της κι-
νήθηκε προς το µουνί µου, το ’πιασε σφιχτά,
µ’ έτριψε και µπήκε κι εκείνη µέσα µου. Τα
χέρια µας άρχισαν να κινούνται µε µια άγρια
και παθιασµένη κίνηση.

*
– Νοµίζω πως το πραγµατικό ερώτηµα είναι
το εξής. Κάνουµε καλό σεξ επειδή ερω-
τευόµαστε ή ερωτευόµαστε επειδή κάνουµε
καλό σεξ; 
– Μα το θέµα δεν είναι ουσιαστικά το σεξ,
είναι η εγκεφαλική επικοινωνία. Έρωτας ση-
µαίνει εγκεφαλική επικοινωνία. 
– Ε, αυτό δεν εξασφαλίζει το καλό σεξ;

*

«Είναι εδώ ακόµα αυτή, έτσι;» Κοιτούσε το
προφίλ του βράχου. Χαµογελάω. «Ναι, πού
και πού κάνει µερικές εµφανίσεις. Την έχεις
διαβάσει;» «Ναι, φυσικά, ό,τι έχει αποµείνει
από το έργο της,» και αναστέναξε. «Είναι
συνταρακτική». Με φίλησε στο λαιµό. Τα
δάχτυλά µου χάιδεψαν το φρύδι της, την
κόχη του µατιού που προστάτευε και κύλη-
σαν προς το µάγουλο. Γύρισε και τα πήρε
στο στόµα της, τα ρούφηξε, ένιωσα τη
γλώσσα της να τα γλείφει. Τα τράβηξα
απαλά και της χάιδεψα το πηγούνι, δίνοντάς
της ένα δυνατό ρουφηχτό παιγνιδιάρικο
φιλί. «Και φαντάσου» της είπα βάζοντας
σκέρτσο στη φωνή, «να είχε διασωθεί όλο
της το έργο… οι καλύτερες γραπτές λεσβια-
κές τσόντες θα ήταν γραµµένες στα αρχαία
ελληνικά!» Άρχισε να γελάει. «Και µάλιστα
στην αιολική διάλεκτο, εε;» είπε, µπαίνοντας
στο πνεύµα. «Βέβαια! Για να µη πούµε σε
πόσες γλώσσες θα είχαν µεταφραστεί...»
«Ναι, και θραύσµατά τους θα φιγουράριζαν
σε φλάιερ στα λεσβιακά µπαράκια ανά την
υφήλιο». Χαζογελάµε µαντεύοντας τους κα-
τεστραµµένους στίχους… Μου παίρνει το
χέρι… «Απίθωσε το τρυφερό χεράκι πάνω
στο κρυφό µενεξεδί µπουµπούκι της…».
«Πάψε…, ντρέποµαι…» Πάω να το τραβήξω
αλλά δε µ’ αφήνει.

*
Ναι, αλλά λένε ότι και τα ετερώνυµα έλκον-
ται. 
– ∆ε µπορώ άλλο, σας βαρέθηκα. Πάω να
κάνω ντους και θα σας δω στη Μούσα. Αν
βγείτε.

Κρίνη Ιωαννίδου
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χισε να τεντώνεται τοξωτά προς τα πάνω
όµως το χέρι, τρίβοντας, της έσπρωχνε
απαλά τη λεκάνη προς τα κάτω. Τα χείλια
που τη φιλούσαν ελευθέρωσαν το στόµα
της, χάιδεψαν το µάγουλό της, γλίστρησαν
και της δάγκωσαν το λαιµό κοντά στ’ αυτί.
Αναστέναξε άγρια και ο οργασµός ήρθε,
σύντοµος, συρτός και απροσδόκητος. Λα-
χανιασµένη ακόµα, γύρισε κι άρχισε να γλεί-
φει το αυτί που βρισκόταν στο οπτικό της
πεδίο. Τα πλεγµένα δάχτυλα χαλάρωσαν κι
εκείνα που της ανήκαν χάθηκαν µέσα σε
τούφες µαλλιών. Το χέρι ανάµεσα στα πόδια
της ήρθε κι αγκάλιασε τη µέση της. Οι γλώσ-
σες τους βούτηξαν, οι λεκάνες τους συγ-
κρούστηκαν και τα πόδια τους µπλέχτηκαν. 

*
– ∆ε σας πιστεύω εσάς τις δύο. Είναι δυνα-
τόν ώριµες γυναίκες να µιλάτε έτσι; Αυτό
συµβαίνει όταν δεν υπάρχει έρωτας. Αν
υπάρχει ο έρωτας όλα είναι µαγεία και το
σεξ υπέροχο. ∆εν είναι θέµα ποσότητας
αλλά ποιότητας.
– Ακριβώς, στα λόγια µου έρχεσαι. Για ν’ αν-
τιληφθείς την ποιότητα, δηλαδή τον έρωτα,
πρέπει να περάσεις από την ποσότητα. 

*
«Θέλω να σε νιώσω πάνω µου» της ψιθύ-
ρισε µε κοµµένη την ανάσα, λιώµα από τους
απανωτούς οργασµούς τους αλλά ακόµα
καυλωµένη. Τα χέρια της διέτρεχαν το
µήκος των τυλιγµένων γύρω από τη µέση
της ποδιών. Τα δάχτυλα που ταξίδευαν την
πλάτη της, η γλώσσα που έπαιζε παντού στο

λαιµό της, δεν την άφηναν να ησυχάσει.
Έγειρε στο πλάι τραβώντας την κοντά της.
Εκείνη, µε µία µοναδική κίνηση, τη γύρισε
ανάσκελα. Ένιωσε την κλειτορίδα και το
υγρό µουνί της χαµηλά στην κοιλιά και βόγ-
κηξε. Τα χέρια της πήγαν αυτόµατα στους
γοφούς που κινούνταν αργά και ρυθµικά.
Με κάθε παλινδροµική κίνηση οι κλειτορί-
δες τους συνθλίβονταν. Χέρια βούλιαξαν
στην άµµο πάνω από το κεφάλι της. Πήρε
µία από τις ρώγες που τρεµούλιαζαν µπρο-
στά της στο στόµα, τη φούσκωσε, τη σκλή-
ρυνε, την έκανε ένα χωνάκι. Χαιρόταν ν’
ακούει το αγκοµαχητό της. Οι αγκώνες λύγι-
σαν, έπεσαν, περνώντας ξυστά τους κροτά-
φους της, καρφώθηκαν στην άµµο δίπλα
της. Έχασε τη ρώγα από το στόµα, γύρισε
και της δάγκωσε το µπράτσο από τη µέσα
πλευρά. Ένιωσε τις γάµπες της να σφίγγουν
κάτω από τους µηρούς της. Της πήρε τα
χέρια, τα χάιδεψε τρυφερά, τα ’φερε και τα
σταύρωσε πίσω από την πλάτη της. Της τα
’δεσε µε µιαν αγκαλιά καθώς τα στόµατά
τους κλείδωναν. Την ένιωσε ν’ αφήνεται και
να βαραίνει πάνω της. Την έσφιξε και την
κράτησε εκεί. Οι κλειτορίδες τους κόλλη-
σαν, τραντάχτηκαν, και τέλειωσαν µαζί, σ’
έναν οργασµό διαρκείας, από την κεκτηµένη
ταχύτητα των κορµιών τους.

*
– Εγώ έχω φρικάρει µε σας τις τρεις. Την
ποιότητα, συνήθως, την καταλαβαίνεις από
την πρώτη στιγµή. Επίσης, δεν είπα ότι είµαι
ερωτευµένη, είπα ότι τρεις είναι οι γυναίκες
που µε έχουν συγκινήσει. Αυτό δε σηµαίνει
ότι θέλω να γαµηθώ µαζί τους ντε και 
καλά.
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Κώδικας Da Lika

Φίλες µου, γεια σας! Τσουνάµι εξελίξεων στον ερωτικό-συναισθηµατικό σας κόσµο
από την τελευταία έκδοση της Νταλίκας µας και µετά! ∆εκάδες τα γράµµατα αναγνω-
στριών που χώρισαν αυτό το διάστηµα, γράµµατα πόνου (ήπια κατάθλιψη), γράµµατα
οργής (πρόβληµα διαχείρισης θυµού), γράµµατα εκδίκησης – by far τα περισσότερα! –
προς το απολεσθέν αντικείµενο του πόθου (κοσµικόν αναπόδραστον). Γράµµατα µε τάση
αυτο-καταστροφής, αλλη-καταστροφής, αλληλο-καταστροφής. Κάθε µία εφ ω ετάχθη:
smith&wesson, χαρτοµάντιλα, βιτριόλι, χάπια, αλκοόλ και ο κατάλογος συνεχίζεται...

Η πρώτη µου αντίδραση ήταν να απαντήσω σε όλες τις επιστολές σας ξεχωριστά. Πήγα και ζήτησα λοιπόν
από την αρχισυντάκτρια να µου παραχωρηθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ η 4η – εορταστική για τα 10χρονα της ΛΟΑ –
διαδροµή, "χε, χε" κάγχασε εκείνη θεωρώντας πως αστειευόµουν, καθώς όµως το βλέµµα µου δεν έφευγε
από πάνω της, κατάλαβε ότι το εννοούσα. Τότε µε κοίταξε µε φρίκη µονολογώντας @#$%^&&* και απο-
χώρησε από το γραφείο της.

Ποιούσα την ανάγκη φιλοτιµία – οµολογώ πως αµφιταλαντεύτηκα να υποβάλλω ή όχι την παραίτησή µου –
σταχυολόγησα τις περιπέτειες της κάθε µιας σας κι έφτιαξα έναν µίνι οδηγό για ΞΕΝΟΙΑΣΤΟΥΣ
& ΑΝΕΜΕΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥΣ.

Βασικός και πρωταρχικός κανόνας: ποτέ δεν αφήνετε µία σχέση αν δεν έχετε δηµιουργήσει πρώτα µία και-
νούργια. Κοινώς καβάντζα. Οι τρόποι ποικίλλουν ανάλογα µε τη φαντασία, δηµιουργικότητα, ευρηµατικό-
τητα της κάθε µιας µας. Ιδού µερικοί:

– Τα φτιάχνετε µε την κολλητή της, ο συντοµότερος δρόµος για να γαµήσεις 2 ανθρώπους ταυτόχρονα.

– Γίνεστε straight – έτσι παίρνετε και εκείνα τα 4 στρέµµατα στο Λιανοκλάδι που επιβουλεύονται 
τ' ανίψια σας. 

– Μ’ ένα post it στο ψυγείο, κάτω από το λογαριασµό της ∆ΕΗ.

– Μετά από 10 χρόνια σχέσης, ξαφνικά τη φλοµώνετε στην αµπελοφιλοσοφία τύπου: δεν ταιριάζουν οι
αύρες σας, η ενέργειά σας, δεν είστε κοντά ψυχικά, δεν επικοινωνείτε, στην τελική δεν είναι καρµική η
σχέση σας! Μα µετά από 10 χρόνια τα αντιληφθήκατε όλ’ αυτά; Ε, έχετε και µία µικρή καθυστέρηση!!!

– Κάνετε άγριο, παθιασµένο σεξ στο σπίτι που συζείτε. Γνωρίζετε ότι η φίλη σας επιστρέφει από
στιγµή σε στιγµή. Όταν ανοίξει την πόρτα, της ζητάτε ευγενικά να επιστρέψει αργότερα (κατά προτίµηση να
έρθει µε το νταλικάκι της κολλητής της για να µαζέψει και τα πράγµατά της.).

«50 ways
to leave your lover»
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– Τις καλείτε και τις δύο σπίτι σας για να µπορέσετε να αποφασίσετε ποια θα διαλέξετε. ∆υ-
σκολεύεστε όµως. Τηλεφωνείτε αµέσως στον κ. Χορταρέα και του θέτετε το ερώτηµα: ιχθύς µε ωροσκόπο
λιοντάρι και Αφροδίτη στον ένατο ή ζυγός µε καρκίνο και Άρη στον πέµπτο; Είπαµε, εσείς δεν αφήνετε 
τίποτα στην τύχη!

– Μ' ένα post it στο ψυγείο.

– Φύγε εσύ, έλα εσύ. Καλείτε όλες τις ενδιαφερόµενες – «πρώην», επόµενες – εναλλάξ στις διακοπές
σας για να τις τσεκάρετε. Απολαµβάνετε τις φροντίδες αµφοτέρων και φεύγετε ανακοινώνοντας την από-
φασή σας µόνο σε αυτήν που επικράτησε. Ευελπιστείτε, επιστρέφοντας στην πόλη, η «χαµένη» να έχει 
ξεχάσει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση, το όνοµά σας... και ευτυχώς οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού 
δεν είναι πλέον στα φόρτε τους.

– Με sms “αγάπη µου φεύγω, συγνώµη που σε πικραίνω µα δεν έχω αρκετές µονάδες για να σου 
τηλεφωνήσω’’.

– Έχετε σχέση µε µία γυναίκα που µένει σε άλλη πόλη, της λέτε πως δε θέλετε να συνηθίσετε την
απόσταση, πως δεν αντέχεται άλλο το µακριά και την πιέζετε να αφήσει µία ώρα γρηγορότερα την καλά
αµειβόµενη και ενδιαφέρουσα δουλειά της. Μόλις παραιτηθεί, πακετάρει τα πράγµατά της και βγάλει και τα
αεροπορικά, της λέτε πως δεν είστε τόσο σίγουρη πλέον. Α, συµπτωµατικά επέστρεψε η πρώην σας που
σας είχε παρατήσει για µία πιτσιρίκα, που µε τη σειρά της την άφησε για µία συνοµήλική της, και την οποία
µάλλον δεν ξεπεράσατε ποτέ!

– Μ' ένα post it στο ψυγείο.

– Της λέτε πόσο πολύ ζηλεύετε τη σχέση που έχει µε τις φίλες-πρώην της και πόσο θέλετε να
αποκτήσετε µία τέτοια θέση!!!

– Η φίλη σας σπουδάζει στο εξωτερικό και την περιµένετε να επιστρέψει για να δηµιουργή-
σετε επιτέλους την πολυπόθητη οικογένειά σας. Φευ, την οικογένεια ποτέ δε θα τη δείτε... Λίγες
µέρες πριν, συνευρίσκεστε µε άλλη ύπαρξη που σας κάνει κυριολεκτικά να ξεχάσετε την προηγούµενη. ∆ε
λέτε τίποτα, κάποια από τις κοινές σας φίλες θα µπει στον κόπο να την ενηµερώσει…

– Τα φτιάχνετε µε την αδελφή της. ∆ε θα την ενοχλήσει, αφού παραµένετε «µέσα» στην οικογένεια.

– Στρουθοκαµηλισµός: κάνετε ό,τι γουστάρετε, σίγουρες πως καµία δεν σας παίρνει είδηση.

– Αλλάζετε το relationship status σας στο facebook. Μ' ένα σµπάρο δυο τρυγόνια. Το µαθαίνει 
η σχέση σας και, ταυτόχρονα, δηλώνετε τη διαθεσιµότητά σας στις όποιες ενδιαφερόµενες.

Μα, µε post it στο ψυγείο;

ΥΥ..ΓΓ..  ““ηη  εευυττυυχχίίαα  εείίννααιι  ηη  κκααλλύύττεερρηη  εεκκδδίίκκηησσηη””

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

Από το διήγηµα «Annegamilamente» της A. S. Laddor που βρίσκεται στο βιβλίο
Principesse Azzurre (Γαλάζιες Πριγκίπισσες) (Μondadori, 2003). Το βιβλίο αυτό είναι
µία συλλογή από λεσβιακά διηγήµατα που στέλνουν γυναίκες και τα συλλέγει η Delia
Vacarello, δηµοσιογράφος. Κάθε χρόνο, από το 2003 µέχρι το 2007, έχει εκδοθεί ένα
παρόµοιο βιβλίο.

Αντίο
Ακόµη δεν
ξέρω
Αν θα σ'αγαπήσω περισσότερο
Όταν
Στο σκοτάδι
Θα ξαπλώσεις 
Πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο.
Πιστεύω όµως 
Ότι µέσα στην οµίχλη της αποµάκρυνσης 
Θα µου φανείς πελώρια
Και θα έχω ήδη σβήσει
Αν όχι την γλυκύτητα των χειρονοµιών µας 
τουλάχιστον τη µυρωδιά των χεριών σου.
Θα είναι η στιγµή ενός αστραπιαίου χαµόγελου 
Θα είναι η στιγµή που θα κρατήσω το κεφάλι µου µε τα χέρια 
Θα ζητήσω πάλι συναισθήµατα στη µουσική 
Τότε θα καταλάβω
Ότι είµαι έτοιµη 
Για άλλη διαδροµή
Σε γρήγορο πέρασµα δευτερόλεπτου
Θα δω πως διαφορετικά µάτια
– Και αυτό χωρίς να σε ξεχάσω –
Με κοιτούσαν 
Ίσως καιρό τώρα

Μετάφραση: Grazia Scocozza 




