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Καταρχάς, η εκδήλωσή σας είχε πολύ κόσμο. Γιατί συνέβη αυτό;
Για σκέψου λίγο: πρώτον, μια αυτόνομη γυναικεία ομάδα (και εννοούμε αμιγώς γυ-
ναικεία) κολλάει αφίσες και καλεί σε δημόσια εκδήλωση. Το βλέπεις συχνά να γίνεται 
αυτό; Δεύτερον, η μιγάδα δεν είναι τελείως άγνωστη ομάδα, εκδίδει με συχνότητα ένα 
περιοδικό, έχει μια δημόσια παρουσία με αφίσες και όπως καταλαβαίνεις... είναι θέμα 
χρόνου να κατακτήσουμε τον πλανήτη και να πατάξουμε τον αντρικό σοβινισμό. Τρί-
τον, η εκδήλωση αυτή είχε εξαρχής συγκεκριμένο θέμα και στόχευση: και από την αφί-
σα αλλά και από την παρουσίαση του βιβλίου της Ντέιβις ήταν σαφές ότι η συζήτηση 
θα οδηγούνταν σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σήμερα, όπως και τελικά συ-
νέβη. Τέταρτον, είχαμε άσο στο μανίκι: το περιοδικό Τεφλόν που κάνει γαμώ τις δου-
λειές και είχε παλιότερα αφιέρωμα στις μαύρες λεσβίες ποιήτριες, συνομήλικες της 
Ντέιβις, που τα ’χαν πάρει στο κρανίο με τους αμερικάνους ρατσιστές. Kαι πέμπτον... 
διάφοροι είχαν την εντύπωση ότι θα ήταν και η Ντέιβις αυτοπροσώπως στην εκδήλω-
ση! Οπότε βάλτα κάτω όλα μαζί: Άντζελα Ντέιβις, εκδήλωση από γυναίκες, μαύρη ποί-
ηση, λεσβίες, φεμινίστριες. Εσύ θα το ’χανες κάτι τέτοιο;
Να σας πω, μήπως την έχετε ψωνίσει κάπως;
Όπα, όπα, μην μπερδεύεσαι. Άμα ψάχνεις για ψώνια, θα τα βρεις αλλού. Π.χ. στα εξάρ-
χεια όπου ο κάθε ηγετίσκος πουλάει ύφος και μούρη για πολλούς και διάφορους λό-
γους: είτε γιατί έχει μπράτσα και είναι πολύ σκληρός άντρας, είτε γιατί στα αμφιθέα-
τρα είναι ικανός να μπουρδολογεί, είτε γιατί εκδίδει μόνος του ένα περιοδικό και εί-
ναι μέγας ατομιστής φιλόσοφος, είτε γιατί κομπάζει όλη την ώρα με χαζοαστειάκια και 
την έχει δει γόης. Θα τολμούσαμε κιόλας να πούμε πως σε ένα περιβάλλον που διάφο-
ροι πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, συχνότατα με κίνητρο ή αντάλλαγμα να 
«βγάζουν γκόμενες», δεν βλέπουμε γιατί θα ήταν τόσο κακό να «ψωνιστούμε» κι εμείς 
λιγουλάκι βρε αδελφέ. Στο κάτω-κάτω έχουμε ρίξει δουλειά, δεν το κάναμε τζάμπα. 
Αλλά, είπαμε, μην μπερδεύεσαι. Ευτυχώς, εμείς οι γυναίκες είμαστε αρκετά προσγει-
ωμένα και μετριόφρονα όντα –έτσι μας έχει κάνει η άτιμη η κοινωνία. Και για να πάμε 
παραπέρα, η εκδήλωσή μας είχε μεν πολύ κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλος αυ-
τός ο κόσμος συμφωνούσε μαζί μας. Πέρα από εκείνες και εκείνους που παρακολου-
θούν όσα κάνουμε και έχουν ένα σεβασμό προς εμάς τις αυτόνομες, διάφοροι άλλοι 

ήρθαν πιο πολύ από περιέργεια. «Να δούμε τι θα πούνε πάλι αυτές». Καταλαβαίνεις, γι-
ατί έχει καιρό να γίνει εκδήλωση με γυναικείο θέμα από γυναίκες. Με άλλα λόγια, αυτή 
η εκδήλωση είναι σαν να ξεπήδησε μετά από μια περίοδο «χειμερίας νάρκης». Έχου-
με κι εμείς οι μιγάδες μερίδιο ευθύνης σε αυτό, γιατί οι δημόσιες εκδηλώσεις μας τρο-
μάζουν κάπως, μας γεμίζουν με άγχος και τις αποφεύγουμε (συχνά εφευρίσκοντας δι-
άφορες δικαιολογίες αναμεταξύ μας). Στην ουσία, το γεγονός πως τα γυναικεία ζητή-
ματα αντιμετωπίζονται συνήθως ως δευτερεύοντα ζητήματα, για εμάς σημαίνει πως 
χρειάζεται συστηματική δουλειά για να μπεις δυναμικά στο προσκήνιο και να εκθέ-
σεις δημόσια τις απόψεις σου. Η δουλειά που κάνουμε στο περιοδικό μας ικανοποιεί 
αρκετά και μας βοηθάει να σχηματίζουμε γνώμες. Μέσω αυτού άλλωστε, έχουμε ανα-
καλύψει μια πληθώρα καυτών ζητημάτων για εμάς τις γυναίκες σήμερα, αλλά και το 
ότι δεν θα κάνει κανείς άλλος αυτή τη δουλειά παρά εμείς οι ίδιες. Όμως αυτό δεν αρ-
κεί. Η εκδήλωση αυτή μας έδειξε δύο πράγματα: ότι πρέπει πιο τακτικά να μιλάμε δη-
μόσια αλλά και δυστυχώς το πόσο πίσω βρισκόμαστε, πόσος δρόμος πρέπει να δια-
νυθεί στο άμεσο μέλλον.
Στο ίδιο το θέμα της εκδήλωσης τώρα. Πιστεύετε ότι έγινε αποδεκτή η χρη-
σιμότητα των απόψεων της Ντέιβις στο σήμερα; Δηλαδή εσείς μιλήσατε μεν  
για το ρατσισμό που περιβάλλει τον μύθο του «μουσουλμάνου βιαστή» εδώ 
στην ελλάδα, αλλά και για τον ρατσισμό που έχει εκδηλωθεί στην ευρώπη 
σε ό,τι αφορά τη μαντίλα. Είπατε ότι δεν γίνεται να παραβλέπουμε την ταξι-
κή θέση και τις κρατικές πολιτικές απαγόρευσης που έχουν επιβληθεί στους 
μετανάστες και τις μετανάστριες. Αλλά αν κρίνουμε από τις ερωτήσεις και 
τις τοποθετήσεις που έγιναν μετά την εισήγηση, τα πράγματα ήταν αρκετά 
απογοητευτικά.
Κοίτα: οι τοποθετήσεις που έγιναν μετά την εισήγηση μάς επιβεβαίωσαν την επικαιρό-
τητα του βιβλίου της Ντέιβις. Γιατί η Ντέιβις στο «Γυναίκες Φυλή και Τάξη» τονίζει πως 
οι μαύροι δεν ήταν ποτέ ισότιμοι με τους λευκούς μέσα στην αμερικανική κοινωνία. 
Υποστηρίζει συνεπώς κατηγορηματικά πως όποιος αποπειράται να μιλήσει για τους 
μαύρους και τις μαύρες στις ηπα παραβλεποντας τους ταξικούς φραγμούς και τις ρα-
τσιστικές πολιτικές του αμερικανικού κράτους, όποιος μιλάει για «μαύρους βιαστές» 
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και «μαύρες πουτάνες» ή «υποτακτικές», επιλέγει συνειδητά να αναπαράξει τον ρατσι-
σμό και τον σεξισμό που θρέφουν το καπιταλιστικό σύστημα. Επιπλέον αυτός ο κάποι-
ος προδίδει έτσι και την ανώτερη ταξική του θέση. Αυτή λοιπόν τη γνώμη προσπαθή-
σαμε να τη μεταφράσουμε στο σήμερα, στη δική μας πολυεθνική κοινωνία: όποιος μι-
λάει για τους μουσουλμάνους άντρες και τις μουσουλμάνες γυναίκες εδώ στην ελλά-
δα, παρακάμπτοντας τις κρατικές πολιτικές απαγόρευσης που αντιμετωπίζουν, όποι-
ος βλέπει «σεξουαλικά πεινασμένους» αλλόθρησκους και καταπιεσμένες λόγω θρη-
σκείας γυναίκες, τότε όχι μόνο αναμασάει την κυρίαρχη αντιμουσουλμανική προπα-
γάνδα αλλά επικυρώνει την κρατική πολιτική εναντίον τους. Νομίζουμε ότι ακριβώς 
εδώ τσιγκλίσαμε στερεότυπα και βεβαιότητες. Και αποδείχτηκε από τη συζήτηση που 
ακολούθησε πως είχαμε σωστή διαίσθηση, πως αυτά που θα πούμε θα ακουστούνε 
αρκετά αιρετικά. Οπότε δεν μας εξέπληξαν οι τοποθετήσεις εκείνες που εμπεριείχαν 
υποτίμηση και ρατσισμό για τις γυναίκες που φοράνε μαντίλα, ή για τους μουσουλ-
μάνους που «καταπιέζουν τις γυναίκες μέσα στα σπίτια τους». Το περιμέναμε πως θα 
ακούγαμε τέτοια πράγματα, γιατί ξέρουμε καλά σε τι κοινωνία και τι κράτος ζούμε. 
Εντάξει και μεις, δεν το κρύβουμε, αποκαρδιωθήκαμε με διάφορα που ακούστηκαν. 
Αλλά και μόνο να θυμηθούμε το τι χτίστηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, μέσα από ποια 
υλικά συμφέροντα και ιδεολογήματα ανέβηκε η χρυσή αυγή στα ύψη αλλά και το πώς 
αναπαράχθηκε η φιλολογία περί «προβλήματος μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας» 
από την αριστερά και μερίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, είναι αρκετά  ενδεικτικό 
από μόνο του για το περιβάλλον που κινούμαστε. 
Ναι, αλλά παραήσασταν ευγενικές με όσες μίλησαν υποτιμητικά για τους 
μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες.
Θα το διατυπώναμε αλλιώς: ήμασταν κατηγορηματικές ως προς το τι λέμε, κάναμε ξε-
κάθαρη τη διαφωνία μας με διάφορα πράγματα που ακούστηκαν. Επιπλέον είμαστε 
γυναίκες, δηλαδή... όντα που καταλαβαίνουν πως σε μια δημόσια εκδήλωση δεν χρει-
άζεται να χτυπιέσαι κάθε φορά που ακούς κάτι κραυγαλέο. Όμως πρέπει να λάβεις 
υπόψη και το άλλο για να κρίνεις τα όσα ακούστηκαν από ορισμένες γυναίκες. Στο γυ-
ναικείο ζήτημα υπάρχει μια παράδοση κακή. Η παράδοση αυτή λέει πως όταν μιλάμε 
για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, πρώτα και κύρια οδηγός μας είναι η προσωπι-
κή μας εμπειρία και τα βιώματά μας. Εμείς από την άλλη λέμε πως ενώ οι προσωπικές 
μας εμπειρίες και τα βιώματα είναι συχνά καλές αφετηρίες για να ξεκινήσεις να σχη-
ματίζεις γνώμη για διάφορα πράγματα, ωστόσο τα εργαλεία αυτά μπορεί να αποδει-
χτούν πλήρως ανεπαρκή έως και καταστροφικά αν αποπειραθείς να μιλήσεις για βιώ-
ματα και εμπειρίες γυναικών που δεν ζουν στις ίδιες συνθήκες με εμάς. Η φυλή και η 
τάξη, όπως για παράδειγμα λέει η Ντέιβις, είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να 
λάβεις υπόψη, είναι σημαντικά εργαλεία. Διαφορετικά, αν γνώμονας είναι οι δικές μας 
εμπειρίες, τότε κινδυνεύουμε να πέσουμε σε ένα κάρο παγίδες. Η πρώτη παγίδα είναι 
να κολυμπάς στην ψευδαίσθηση ότι η Δύση είναι τόπος χειραφέτησης των γυναικών 
γιατί τάχαμου γνώρισε το 1968 και σήμερα κυκλοφορούμε στους δρόμους ντυμένες 
όπως θέλουμε. Η δεύτερη παγίδα είναι να μιλάς (μ΄έναν αέρα ανωτερότητας) για τις 

μουσουλμάνες· ως γυναίκες που δεν έχουν οι ίδιες φωνή, δεν έχουν γνώμη, είναι κάτι 
βουβά, άβουλα όντα, που φοράνε μαντίλα γιατί κάποιοι άλλοι τους το έχουν επιβάλ-
λει. Να πιστεύεις μάλιστα πως οι γυναίκες αυτές στις χώρες τους δεν είχαν ποτέ το δικό 
τους 1968 –ενώ είχαν- δεν είχαν ποτέ τους οργανωθεί ενάντια στα καθεστώτα των χω-
ρών τους και όλα αυτά τα χρόνια περιμένουν εμάς για να δουν το φως το αληθινό. Η 
τρίτη παγίδα είναι να ξεχνάς τη διάσταση του κράτους και των πολιτικών του. Ξέρου-
με πως έχουν χυθεί τόνοι προπαγάνδας ενάντια στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς 
μέσα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και ξέρουμε πως η υποτιθέμενη γυναικεία χειρα-
φέτηση στη Δύση έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην υποτίμηση και την πειθάρ-
χησή τους. Αυτή λοιπόν η υποτίμηση του τρόπου ζωής των μουσουλμάνων αντρών 
και γυναικών έχει άμεση σχέση με τα συμφέροντα και την εμπλοκή των δυτικών κρα-
τών στους πολέμους που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στη ζώνη που ξεκινάει 
από την Ουκρανία, περνάει από τη Συρία και το Ιράκ και φτάνει στο Αφγανιστάν.  Λοι-
πόν αυτά τα πράγματα, όχι, δεν γίνεται να τα ξεχνάμε, γιατί υποτίθεται «εμείς είμαστε 
γυναίκες και τι σχέση έχουν αυτά με την καθημερινότητά μας, τα σώματα και τα σπίτια 
μας». Έχουν και παραέχουν.
Δεν την αναδείξατε όμως καλά αυτή, την τελευταία διάσταση περί κράτους 
και πολέμου. Τέλος πάντων.
Καλά, εσύ πιστεύεις ότι με μια εκδήλωση λύνονται όλα; Εμείς πάντως είδαμε φάτσες 
προβληματισμένες και χαρήκαμε. Κι άλλωστε θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα γιατί ού-
τως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας.
 Ένα άλλο. Μίλησαν πολλές γυναίκες στην εκδήλωση, πράγμα που δεν συμ-
βαίνει συχνά. Γιατί όμως δώσατε το λόγο σε άντρες;
Κοίτα, πράγματι μίλησαν πολλές γυναίκες στην εκδήλωση κι αυτό είναι καλό, γιατί ση-
μαίνει ότι φτιάξαμε ένα περιβάλλον αμφιθεάτρου φιλικό στο να σηκωθούν διάφορες 
τύπισσες να πουν τη γνώμη τους. Από την άλλη, την ερώτηση γιατί δώσαμε τον λόγο 
και στους άντρες, δεν την πολυκαταλαβαίνουμε. Το να μιλάνε οι γυναίκες δημόσια δεν 
κατακτιέται με το να απαγορεύουμε στους άντρες να μιλάνε. Κατακτιέται με το να συμ-
μετέχουν ενεργά οι γυναίκες σε συλλογικότητες και να μαθαίνουν να υπερασπίζονται 
δημόσια τις γνώμες που έχουν διαμορφώσει μέσα σε αυτές τις συλλογικές διαδικα-
σίες. Κατακτιέται με το να απαιτούν οι γυναίκες σεβασμό από τους άντρες συντρό-
φους μέσα στις διαδικασίες. Οι γυναίκες μπορούν κάλλιστα να φτιάξουν ομάδες, δίχως 
άντρες, ώστε να μιλάνε άνετα για τα γυναικεία ζητήματα. Εμείς το έχουμε κάνει. Η αμι-
γώς γυναικεία ομάδα ως οργανωτική μορφή την οποία μας άφησε κληρονομιά το γυ-
ναικείο κίνημα, αυτό είχε ως στόχο: να ενδυναμώσει τις γυναίκες, να τις ωθήσει να μι-
λάνε δημόσια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οπότε το ζήτημα δεν είναι το 
αν θα μιλάνε ή όχι οι άντρες στις δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά το αν οι γυναίκες θα ορ-
γανωθούν ώστε να μιλάνε δημόσια.
Καλώς. Για το μέλλον, τι ετοιμάζετε;
Ε καλά κι εσύ τώρα, τι νομίζεις ότι είμαστε; Ροκ συγκρότημα να σου πούμε αν ετοιμά-
ζουμε νέο δίσκο; 


