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Μιγάδα: Έχουμε σκεφτεί να αρχίσουμε από όσο πιο παλιά 
γίνεται. Πότε συναντήθηκες εσύ με τις φεμινίστριες- 
με το γυναικείο κίνημα; Τι σε έκανε να έρθεις σε επαφή 
με αυτές τις γυναίκες; Καταρχήν ήρθες πρώτα σε επαφή 
με τις φεμινίστριες ή με κάποια λεσβιακή ομάδα;

Μάγδα: Πάρα πολλά τώρα… Πρώτον, δεν ήμουν λεσβία. Δεν είχε πε-
ράσει ποτέ απ’ το μυαλό μου και ότι υπάρχουνε λεσβίες αλλά κυρίως 
δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου ότι οι γυναίκες ερωτεύονται 
γυναίκες. Είναι προσωπική πορεία τώρα αυτό βέβαια.

Εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 1979, ήμουν εικοσιπέντε χρονώ. Ήμουν 
πάρα πολύ τυχερή που ήρθα μέσα στη μεταπολίτευση. Ο κόσμος έ-
βραζε τότε, κάθε γωνιά, κάθε γειτονιά είχε τον πολιτιστικό της σύλ-
λογο. Παράλληλα είχαν ξεκινήσει οι γυναικείες κινήσεις, όπως η Κί-
νηση Δημοκρατικών Γυναικών, η Κίνηση για την Απελευθέρωση της 
Γυναίκας. Στις οποίες ήταν γυναίκες μορφωμένες, πολλές από αυτές 
είχαν αγωνιστεί και επιβιώσει από τη χούντα, άλλες βρέθηκαν εξόρι-
στες ή αυτοεξόριστες στη Δύση, παρακολούθησαν τα κινήματα εκεί, 
ειδικά το γυναικείο.

Εμένα, η πρώτη μου στιγμή, ήταν όταν διάβασα το βιβλίο «Η μικρή 
διαφορά και οι μεγάλες της συνέπειες» της Άλις Σβάρτσερ που είχε 
εκδώσει η Εκδοτική Ομάδα Γυναικών. Αυτό το βιβλίο είχε ένα θεωρη-
τικό κομμάτι και είχε και κάποιες μαρτυρίες, που μου έκαναν μεγάλη 
εντύπωση. Μετά από αυτό το βιβλίο αποφάσισα ότι πρέπει οπωσδή-
ποτε να πάω σε μια γυναικεία ομάδα.

Επίσης μια φίλη μου είχε ξεκινήσει και πήγαινε στην Κίνηση Δημο-
κρατικών Γυναικών και μου έφερνε τον απόηχο. Εγώ όμως βασανι-
ζόμουνα με το θέμα του ανήκειν και επίσης έπρεπε να βρω ένα χώρο 
για μένα. Οπότε με το ερέθισμα του βιβλίου που είχα διαβάσει, είδα 
ότι εκεί είναι ο τόπος μου και ξεκίνησα να πηγαίνω στην Κίνηση Δη-
μοκρατικών Γυναικών, εδώ στους Αμπελοκήπους.

Μιγάδα: Πώς θα περιέγραφες τις δράσεις αυτής της 
ομάδας; Πόσες γυναίκες ήταν;

Μάγδα: Κάνανε εσωτερική δουλειά και εξωτερική δράση. Ήταν πάρα 
πολλές, καμιά τριανταριά γυναίκες. Ένας μεγάλος κύκλος.

Μιγ: Μόνο γυναίκες; Έρχονται από κάποιο πολιτικό χώρο;

Μ: Ναι. Βέβαια! Δεν νοούνταν να βρίσκεται άντρας στις συναντήσεις 
μας! Μα τότε μόλις είχαν ανακαλύψει οι γυναίκες η μία την άλλη. Κά-
ποιες γυναίκες ήταν αυτόνομες. Δηλαδή όπως κι εγώ, υπήρχαν πάρα 

μπαρ. Μέσα στη γενική απουσία κινήματος, ομάδες όπως αυτή που 
έβγαζε το περιοδικό «Μαντάμ Γκου» ήταν βραχύβιες και χωρίς πολι-
τικό έρισμα. Παρόλα αυτά η γενική απουσία πολιτικής δράσης ανά-
γκαζε υποκείμενα όπως οι λεσβίες να ζουν στην αορατότητα και το 
σκοτάδι. Καθώς φτάνουμε στο 2000, η επιθυμία για ορατότητα θα 
ξαναφέρει τις γυναίκες κοντά, αλλά σε πολιτική βαση αυτή τη φορά.

Ευχαριστούμε πολύ τη Μάγδα γι' αυτήν την τόσο προσωπική και 
πλούσια αφήγηση, καθώς και για τις ώρες που μας αφιέρωσε, για να 
την αφηγηθεί. Πάμε λοιπόν.

«
Π ήγαμε στο σπίτι της Μάγδας για να της ζητήσουμε να 

ψάξουμε το αρχείο της από φεμινιστικά έντυπα και πε-
ριοδικά, καθώς η ίδια συμμετείχε στα κινήματα από το 
1979 και μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά σε λεσβι-

ακές και φεμινιστικές ομάδες και δράσεις, όπως μεταφράσεις βιβλί-
ων κ.α. Καθώς κουβεντιάζαμε για τα διάφορα περιοδικά ανακαλύψα-
με πως και η ίδια, έχοντας ζήσει και δραστηριοποιηθεί σε φεμινιστι-
κές και λεσβιακές ομάδες από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, απο-
τελεί μια μοναδική πηγή προφορικής ιστορίας του γυναικείου κινήμα-
τος στην Ελλάδα. Της ζητήσαμε λοιπόν να μας δώσει μια συνέντευξη 
για την προσωπική της πορεία μέσα στις γυναικείες και λεσβιακές ο-
μάδες, καθώς σαν ομάδα θεωρούμε πολύ σημαντικό τέτοιες ιστορίες 
να καταγράφονται γιατί απότελουν φεμινιστική κληρονομιά και πολύ 
χρήσιμα εργαλεία για να κατανοήσουμε το σήμερα. Ειδικά όταν αυτές 
οι ιστορίες προέρχονται από γυναίκες όπως η Μάγδα, η οποία συνεχί-
ζει να έχει ενεργή δράση, σε αντίθεση με πολλές γυναίκες της γενιάς 
της, που είτε πήγαν σπίτια τους, είτε ακολούθησαν ακαδημαϊκή καριέ-
ρα και ενσωματώθηκε ο λόγος τους στο σύστημα.

 Έτσι λοιπόν, στη συνέντευξη, ακολουθούμε δύο παράλληλες ιστο-
ρίες να ξετυλίγονται μέσα στην αφήγησή της. Η μία είναι αυτή του γυ-
ναικείου κινήματος των δεκαετιών  του ΄80 και ΄90, και η άλλη είναι η 
προσωπική πορεία μιας γυναίκας που μέσα από τις γυναικείες ομάδες 
σχετίστηκε με άλλες γυναίκες πολιτικά και ερωτικά. Οι δύο αυτές ιστο-
ρίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς η αφήγηση των κινημάτων 
γίνεται μέσα από το προσωπικό βίωμα της Μάγδας σε αυτά και φιλ-
τράρεται από τον προσωπικό της απολογισμό. Ταυτόχρονα, βλέπου-
με πώς οι γυναικείες ομάδες και οι δράσεις μέσα στις συλλογικές δια-
δικασίες διαμόρφωσαν και επηρέασαν τη ζωή της.

 Ξεκινάμε έτσι από τα τέλη του ΄70. Με τη μεταπολίτευση. Τότε εμ-
φανίστηκαν οι αυτόνομες γυναικείες ομάδες. Διεκδίκησαν την αυ-
τονομία τους από τις κομματικές οργανώσεις και από τους άντρες. 
Μέσα σε αυτές τις ομάδες οι γυναίκες άρχισαν να έχουν πολιτική συ-
νείδηση και να θέτουν τα γυναικεία ζητήματα στο δημόσιο λόγο. Και 
ταυτόχρονα άρχισαν να έχουν συνείδηση του εαυτού τους και των ε-
πιθυμιών τους. Παρόλα αυτά το ζήτημα του λεσβιασμού παρέμενε 
αόρατο μέσα σε αυτές τις ομάδες. Αφενός γιατί δεν ήθελαν οι φεμινί-
στριες να συνδεθεί ο φεμινισμός με το λεσβιασμό και αφετέρου για-
τί οι γυναίκες που δήλωναν λεσβίες ανοιχτά και οργανώνονταν σε ο-
μάδα, ήταν εργατική τάξη, σε αντίθεση με τις φεμινίστριες που ήταν 
αστές και μορφωμένες. 

Στα μέσα του ΄80 με την εδραίωση του ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές 
αφομοίωσης, οι γυναικείες ομάδες σταδιακά αποδυναμώθηκαν και 
τελικά διαλύθηκαν. Άλλες γυναίκες επέστρεψαν σπίτι τους, άλλες 
χρησιμοποίησαν τον πλούτο του γυναικείου κινήματος για να κά-
νουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Και φτάνουμε στα 90's. Τη δεκαετία αυτή η Ελλάδα πολιτικά είναι 
μια έρημος. Αν ασχολιόσουν με την πολιτική σε λοιδορούσαν. Αν δή-
λωνες λεσβία επίσης. Πόσο μάλλον αν σου συνέβαινα και τα δύο. Τα 
μόνα μέρη που μπορούσες να συναντήσεις άλλες γυναίκες ήταν τα 

Δεν θελαμε

να μοιασουμε

στισ μανεσ μασ!

στο ταγερ!
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σημειώνω πόσο σοκαρισμένη ήμουν από το γεγονός ότι δεν μιλού-
σα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι’ αυτό… Άκουγα τις υπόλοιπες 
γυναίκες να μιλάνε και τις σκεφτόμουν μετά με δέος! Ανακάλυψα τον 
βαθμό της δικής μου αυτοϋποτίμησης. Και σήμερα υπάρχουν γυναί-
κες οι οποίες δεν μιλάνε. 

Μιγ: Πράγματι, έτσι είναι. Ας επιστρέψουμε σε αυτό 
που λέγαμε. Εκτός από την αντισύλληψη ασχολούσασταν 
με άλλα θέματα; Π.χ. με τους βιασμούς;

Μ: Οι βιασμοί δεν είχαν ακόμη ανοίξει ως θέμα τότε. Εμείς ψάχναμε 
να βρούμε το δικό μας λόγο και την δική μας ύπαρξη. Αν διαβάσε-
τε «Το τέλος της ντροπής» της  Άνια Μέυλενμπελτ (Anja Meulenbelt), 
αυτή ανακάλυψε βήμα-βήμα την γυναικεία της υπόσταση, ε αυτό το 
ζήσαμε! Γιατί δεν ήταν ατομικό πράγμα, ήταν κοινωνικό. Ήμασταν 
γυναίκες οι οποίες δεν θέλαμε να μοιάσουμε στις μάνες μας! Οι μά-
νες ήταν αυτές οι γυναίκες του 1950 που τις βλέπεις στο αμερικάνι-
κο σινεμά, του ’60 ακόμα και του ’70. Δεν γινόντουσαν  με μια μονο-
κοντυλιά οι συγκρούσεις οι μεγάλες. Πώς να φτάναμε στο βιασμό; 

Μιγ: Τι εννοείς όταν λες ότι δεν θέλατε να μοιάσετε 
στις μάνες σας;

Μ: Στο ταγέρ! Αυτό που φορούσαν αυτές και αυτό που μας ανάγκα-
ζαν να φορέσουμε… Εγώ μιλάω σαν αστή με την έννοια ότι μεγά-
λωσα σε ένα κατεξοχήν αστικό περιβάλλον. Μετά, μέσα στην Κίνη-
ση Δημοκρατικών Γυναικών γνώρισα την πιο κολλητή μου, που είμα-
στε μέχρι τώρα φίλες, η οποία πήγαινε ξυπόλητη στο σχολείο στο δι-
πλανό χωριό. Βγαίνανε πολλά στην επιφάνεια. Και η διαταξικότητα. 
Αν και μέσα στην Ομάδα δεν υπήρχε χώρος να μιλήσουμε γι’ αυτό… 
Άλλα πράγματα καίγανε τις γυναίκες τότε. Να ανακαλύψουν την ταυ-
τότητά τους, το ότι είναι άνθρωποι. Αυτό το σπουδαίο τότε σύνθημα 
του 1982, «δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, θέλω 
να είμαι ο εαυτός μου», ήταν όλη η ουσία της καθημερινότητας. Τα-
ρακουνήθηκαν τα πράγματα, και η οικογένεια και οι ρόλοι. Μιλάω 
και για τις παντρεμένες και για τις μη παντρεμένες γυναίκες. 

Ταυτόχρονα με την εσωτερική δουλειά κάναμε και εξωστρεφείς 
δράσεις. Μία από αυτές ήταν ένας συμβουλευτικός σταθμός που λει-
τουργούσε στο τμήμα της ΚΔΓ των Αμπελοκήπων, στον οποίο ερχό-
ντουσαν πολλές γυναίκες,  ακόμα και μία ανύπαντρη έγκυος με την 
κοιλιά μέχρι εκεί πάνω. Ήταν μεγάλη στήριξη αυτός ο σταθμός. Για να 
τον ξεκινήσουν οι γυναίκες, είχαν κάνει μερικά σεμινάρια με μία ψυχο-
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πολλές γυναίκες που δεν ήταν κομματικά ενταγμένες. Κάποιες από 
αυτές τις γυναίκες ήταν και στρατευμένες στο ΚΚΕ-Εσωτερικού. Αυτό 
είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί ήδη από το 1974, δηλαδή από τη 
μεταπολίτευση μέχρι το 1980 είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο. 

Μιγ: Δηλαδή; Ποιο ήταν το τοπίο των γυναικείων 
οργανώσεων εκείνη την εποχή;

Μ: Ενώ στην αρχή οι γυναίκες ήταν μαζεμένες σε ένα πυρήνα, την Κί-
νηση Δημοκρατικών Γυναικών, την οποία είχαν φτιάξει οι αριστερές 
πρώην φυλακισμένες, εξόριστες αγωνίστριες, που είχαν τη συνειδητο-
ποίηση της κατάστασης της γυναίκας. Έφτιαξαν την Κίνηση (ΚΔΓ) και 
μετά, πολύ σύντομα, χώρισαν. Αυτές που πρόσκεινταν στο ΠΑΣΟΚ, έ-
φτιαξαν την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), με πρόεδρο τη Μαργαρί-
τα Παπανδρέου και άλλες γύρω από αυτή, όπως και τη Μελίνα Μερ-
κούρη. Οι άλλες που πρόσκεινταν στο ΚΚΕ (αυτό που ξέρουμε και σή-
μερα) φτιάξανε αυτούς που λέγονταν «Σύλλογοι». Δηλαδή αν έβλεπες 
π.χ. Σύλλογος Γυναικών Κοκκινιάς ή Σύλλογος Γυναικών Καισαριανής 
ήταν αυτές που πρόσκεινταν στο ΚΚΕ. Αυτοί ήταν αναγνωριστικοί κώ-
δικες. Και όλοι μαζί οι Σύλλογοι φτιάχνανε την ΟΓΕ, Ομοσπονδία Γυ-
ναικών Ελλάδας, που φαντάζομαι υπάρχει ακόμα. Οι κομμουνίστριες, 
αυτές των συλλόγων έλεγαν για μας της ΚΔΓ ότι ασχολούμαστε με το 
σεξ, τα σεξουαλικά μας και το μουνί μας. Ότι κάναμε ομφαλοσκόπη-
ση. Εμείς ήμασταν μια ομάδα που λειτουργούσε φεμινιστικά. Εκεί έγι-
ναν πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις αυτογνωσίας και αυτομόρφω-
σης (όπως λέγεται τώρα). Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Μιγ: Πού συναντιόσασταν; Συνυπήρχατε με άλλες 
ομάδες;

Μ: Ένα ενδιαφέρον σημείο ήταν ότι στη μεταπολίτευση ξεφύτρω-
ναν σαν μανιτάρια οι κινηματικές ομάδες. Υπήρχε, λοιπόν, μια πο-
λιτιστική ομάδα στους Αμπελοκήπους που στο στέκι της στεγαζό-
μασταν εμείς στην αρχή. Στην οδό Σεβαστείας. Πήγα και τις βρήκα 
εκεί την πρώτη φορά. Συνυπήρχαμε στον ίδιο χώρο. Στο ένα δωμά-
τιο ήταν αυτή η ομάδα η οποία ήταν μεικτή και στο άλλο η Κίνηση 
Δημοκρατικών Γυναικών. Αργότερα πήγαμε στην οδό Λυκίας πίσω 
από τον πύργο Αθηνών, σ’ ένα προσφυγικό σπίτι, που υπάρχει ακό-
μα. Δεν άλλαξε και πολύ… Εκεί ήμασταν μόνες μας. Δεν θυμάμαι να 
στεγάσαμε άλλη ομάδα. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε σχεδόν γιατί ήταν 
μισογκρεμισμένο. Δεν το πίστευα, οι περισσότερες δεν το πιστεύαμε 
γιατί ήμασταν παιδιά των πόλεων, τέλος πάντων, αλλά μια δυο από 
μας ξέρανε από τσιμέντο και το κάναμε «άνθρωπο» το σπίτι. Κι ύστε-
ρα μαζευόμασταν εκεί. 

Μιγ: Ήτανε συνομήλικες αυτές εκεί οι γυναίκες;

Μ: Όχι. Ήμασταν από 20-22, μέχρι 45και πάνω (λιγότερες οι μεγάλες).

Μιγ: Η ομάδα πώς λειτουργούσε; Κάνατε κύκλο για να 
μιλήσετε, έτσι;

Μ: Κάναμε κύκλο… όχι ακριβώς. Τότε εγώ ήμουν από τις γυναίκες 
που δε μιλούσαν. Ήμουν απόλυτα σιωπηλή. Μιλούσαν οι γυναίκες 
που είχαν κατακτημένο το λόγο. Οι γυναίκες που είχαν περάσει από 
πολιτικές οργανώσεις και κομματικές διαδικασίες. Κι είχαν μάθει να 
ανοίγουν το στόμα τους εκεί. Είχαν πάρα πολύ ωραίο λόγο. Και δύ-
ναμη. Και γοητεία. Και εξουσία. Αλλά ήταν αποδεκτό, αυτές μπορού-
σαν να μιλήσουν. Δηλαδή, εγώ, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και έ-
κανα και πολλά άλλα πράγματα, κι άλλου είδους δουλειά (αυτοανά-
πτυξης), για να καταλάβω τι σημαίνει να φτιάχνεις χώρο για να ακου-
στούν όλες οι φωνές. Άκουγα τι λένε οι σοφές και γνώστριες, που εί-
χαν και εμπειρία στο σεξ και στις πολλές σχέσεις και στο γάμο και 
στα παιδιά και αυτό ήταν μεγάλη εμπειρία.

Μιγ: Θα μπορούσες να μας πεις κάποια από τα πιο 
κεντρικά θέματα που συζητούσατε στο εσωτερικό της 
ομάδας και τις δράσεις που κάνατε;

Μ: Πάρα πολλά! Πάρα πολλά! Δηλαδή θα ξεχνάω πάρα πολλά. Η μία 
δράση που κάναμε ήταν που βγαίναμε στις λαϊκές και κάναμε ενημέ-
ρωση για την αντισύλληψη. Βασικά ήταν η αντισύλληψη και να μά-
θουμε το σώμα μας. Αλλά το πρώτο πράγμα που έπρεπε να μάθου-
με, ήταν το να μιλήσουμε. Εγώ θυμάμαι  να πηγαίνω σπίτι μου και να 
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λόγο, την αξέχαστη Τασώ Γαϊτάνη, για το πώς να ακούμε χωρίς να δι-
ακόπτουμε, το βασικό. Και να μην συμβουλεύουμε. Δηλαδή αφήνου-
με το άλλο πρόσωπο να βρει μόνο του με ποιο τρόπο θα βγει μέσα 
από κει που είναι βουτηγμένο, από κει που είναι μπλεγμένη η γυναίκα. 

Μιγ: Πώς μάθαιναν οι γυναίκες για το συμβουλευτικό 
σταθμό;

Μ: Πώς το έμαθαν; Από το περιοδικό Πάνθεον. Το περιοδικό Πάνθε-
ον (της Αλίκης Ξένου Βενάρδου) ήτανε φεμινιστικό. Υπήρχαν τότε 
τρία περιοδικά λαϊκά, ευρείας κυκλοφορίας, γυναικεία: Το Ρομάντζο, 
ο Θησαυρός, που ήτανε χάλια, και το Πάνθεον. Αυτά τα έβγαζε ένας 
εκδότης, ο Θεοφανίδης. Αλλά το Πάνθεον, το είχε δώσει στην κόρη 
του που ήταν φεμινίστρια και γι’ αυτό είχε φεμινιστικά ζητήματα. Εγώ 
ούτε το Πάνθεον διάβαζα, το βαριόμουν πάρα πολύ, λίγο κρύο μου 
ερχότανε, όμως ήταν καλό που έβαζε ζητήματα. Επίσης υπήρχαν φί-
λες προς το κίνημα δημοσιογράφοι. Τότε που δεν υπήρχαν τα ίντερ-
νετ και λοιπά, μόλις γινότανε καμιά κινητοποίηση, ακόμα και μέχρι το 
2000, άρχιζε μία από μας και απαριθμούσε: στην τάδε εφημερίδα εί-
ναι η τάδε δημοσιογράφος, στην άλλη η τάδε δημοσιογράφος. Δη-
λαδή είχαμε καταγράψει ποιες δημοσιογράφοι ήτανε φίλες προς τα 
γυναικεία ζητήματα για να μπορούν να τα προωθήσουν.

Μια άλλη δράση που έμοιαζε εσωστρεφής αλλά ήταν πολύ σημα-
ντική, ήταν οι Ομάδες Αυτογνωσίας. Εκτός από την συνάντηση της 
Τετάρτης όπου η ομάδα ήταν ανοιχτή,  οι γυναίκες της ΚΔΓ Αμπε-
λοκήπων φτιάξανε τρεις ομάδες αυτογνωσίας. Ομάδα Αυτογνωσί-
ας σήμαινε να μιλήσεις  πιο βιωματικά. Η ομάδα της Τετάρτης  δεν 
ήταν βιωματική. Σ’ αυτές τις ομάδες αυτογνωσίας οι σχέσεις που ε-
δραιώθηκαν τότε υπάρχουν μέχρι σήμερα κατά κάποιο τρόπο. Αυτό 
το consciousness raising (συνειδητοποίηση-αυτογνωσία) που έγινε 
τότε, ήταν πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί ουσια-
στικά μέσα στην Ομάδα Αυτογνωσίας έφαγα στη μούρη τη δική μου 
σιωπή…  Στη συνέλευση ήταν εύκολο να χαθείς μέσα στις 30 και να 
μην σε ρωτήσει καμία τη γνώμη σου, αλλά στην ομάδα αυτογνωσίας 
ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμασία. 

Υπήρχαν επίσης διάφορες υποομάδες. Ήμασταν για παράδειγμα 5 
γυναίκες και θέλαμε να ασχοληθούμε με τον πόλεμο και τα πυρηνι-
κά, γιατί τότε υπήρχε μεγάλο κίνημα ενάντια στα πυρηνικά. Υπήρχαν 
αγγλίδες φεμινίστριες που για 3-4  χρόνια είχαν κατασκηνώσει έξω 
από ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Greenham Common, διαμαρτυ-
ρόμενες. Ήταν μεγάλος «σεισμός» μέσα στην κοινωνία και οι φεμι-
νίστριες συμμετείχαν δυναμικά σε αυτό. Οπότε, μία υποομάδα ήταν 
αυτό, άλλη ομάδα ήταν π.χ. για την πορνεία. Το πρώτο βιβλίο της Τα-
σίας Χατζή «Πουτάνα» είχε βγει, αλλά εμείς δεν είχαμε σαφή θέση α-
πέναντι σ’ αυτό το ζήτημα. Θυμάμαι πως κατέληξε αυτή η συζήτηση 
για την πορνεία και είπαμε πως εν δυνάμει θα μπορούσαμε να ήμα-
σταν όλες πόρνες. Δηλαδή ότι εμείς δεν ήμασταν πόρνες γιατί εμάς 
μας τα είχε φέρει πιο καλά η ζωή! 

Είναι η εποχή που κάναμε διαδηλώσεις για το οικογενειακό δίκαιο. 
Μετά από αυτές τις διαδηλώσεις η επόμενη πορεία έγινε νύχτα. Για 
να διεκδικήσουμε τον δρόμο. Να μη φοβόμαστε τη νύχτα στο δρό-
μο. Το σύνθημα ήταν «Ο δρόμος είναι και δικός μας». Περπατήσαμε 
με κεριά την Αθηνάς, που τότε ήταν γεμάτη μπουρδέλα.  Τότε περί-
που αρχίζει και η ευαισθητοποίηση για τους βιασμούς.

Μιγ: Με άλλες γυναικείες ομάδες είχατε συνεργαστεί; 
Σε ποια μέρη συναντιόσασταν;

Μ: Βέβαια. Καταρχήν, υπήρχαν τα «Κεντρικά» λεγόμενα γραφεία της 
Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών στην Αθήνα.  Ήταν το ’80-’85 που 
δυνάμωσε πολύ το γυναικείο αυτόνομο κίνημα. Ή καλύτερα το γυ-
ναικείο κίνημα που προσπάθησε να είναι αυτόνομο, θέτοντας και τον 
προβληματισμό πάνω στη διπλή ένταξη. Για τις γυναίκες που ήταν ε-
νταγμένες στο κόμμα, γι’ αυτές που δεν ήταν και πώς συνυπήρχαμε. 
Και συνυπήρξαμε. Εκτίμησα πολύ τότε κάποιες γυναίκες που ήταν σε 
κόμματα αλλά υπερασπίστηκαν την αυτονομία τους μέσα στη γυναι-
κεία οργάνωση και αργότερα μέσα στην Ομάδα Γυναικών Αμπελοκή-
πων.  Τα κεντρικά λοιπόν, πήγανε το ’81 στην οδό Γενναδίου και εκεί 
λειτούργησε και Καφενείο Γυναικών. Αυτό ήταν το πρώτο καφενείο 
Γυναικών. Το ανέλαβαν δύο γυναίκες, μία ελληνίδα από την Σουηδία 
και μία αμερικανίδα. Ήταν πολύ στιλάτο! Τραπέζια με λευκό μάρμαρο 
και ποδαράκια από ραπτομηχανή, λευκές κουρτίνες… Ήταν πολύ ω-
ραίο! Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τότε στην Αθήνα. Αυτή η αισθη-
τική που ήταν και νοικοκυρεμένη και εξεζητημένη ταυτόχρονα. Ήταν 
πολύ μεγάλη ευτυχία το ότι υπήρχε αυτό το καφενείο τότε. Η συνέλευ-
ση της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών γινότανε εκεί.  Εκεί συναντιό-
ντουσαν και οι γυναίκες από τα διάφορα τμήματα της Αθήνας. Απ’ το 
Παγκράτι, το Κουκάκι, Νέο Ηράκλειο, την Καλλιθέα κλπ. Οι προσωπι-
κότητες αυτών των γυναικών έδιναν και τον «τόνο» σε κάθε τμήμα. Μι-
λάμε για ανθρώπους που δουλεύουν και έχουν δράση. Το τμήμα του 
Παγκρατίου ήταν πολύ ωραίο τμήμα. Τα τμήματα του Παγκρατίου και 
των Αμπελοκήπων ήταν τα « διαμάντια» για μένα.  Ήταν γυναίκες με 
πάρα πολύ ανοιχτό ορίζοντα. Με ανοιχτή και τολμηρή σκέψη που την 
εξέφραζαν. Αυτά ήταν πολύ σπουδαία πράγματα. 

Μιγ: Η Ομάδα των Αμπελοκήπων μέχρι πότε υπήρχε;

Μ: Η Ομάδα των Αμπελοκήπων έφθινε γύρω στο 1985. Η Κίνηση Δη-
μοκρατικών Γυναικών Αμπελοκήπων κάπου προς το ‘83-’84, ομαδι-
κά αποχώρησε από την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών. Το ουσια-
στικό ήταν ότι δεν θέλαμε ιεραρχία. Δεν θέλαμε πρόεδρο, αντιπρόε-
δρο και γραμματέα. Γίναμε αυτόνομη ομάδα. 

Μιγ: Να ρωτήσουμε για το ́ 85, πως προέκυψε η διάλυση 
αυτής της ομάδας; Τι ζητήματα υπήρχαν;

Μ: Κοίτα, αυτή η Ομάδα έφθινε. Να πάρω από τον εαυτό μου… Εγώ 
ξεκίνησα μια άλλη ομάδα κλειστή, ήμασταν έξι άτομα, και αρχίσαμε 
να κάνουμε μια δουλειά  θεωρητική και πρακτική για να οργανώσου-
με διακοπές μόνο για γυναίκες.  Δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορού-
σαμε να πραγματοποιήσουμε ένα τέτοιο πράγμα… ήταν το όραμα 
μίας γυναίκας από την ομάδα και ενώθηκε με τις υπόλοιπες και μετά 
έγινε πραγματικότητα. Βρεθήκαμε 15 μέρες στη Ζάκυνθο σε κά-
μπινγκ και το επόμενο καλοκαίρι σε κάμπινγκ στη Κεφαλονιά. Διαλέ-
ξαμε κάμπινγκ που να είναι κοντά στην πόλη για να έχουν περισσό-
τερες και ντόπιες γυναίκες πρόσβαση σε αυτό. Κάθε μέρα είχαμε και 
μια δράση. Είχαμε εργαστήρια ζωγραφικής, γραφής, ρεφλεξολογί-
ας, ιστορίας των γυναικών και άλλα. Τα οποία ήταν όλα συμμετοχικά.

Μιγ: Δηλαδή,  άρχισες την ομάδα διακοπών οπότε 
σταμάτησες να πηγαίνεις στην ομάδα; Έπαιξε ρόλο το 
ΠΑΣΟΚ σε αυτό;

Μ: Ναι, κι εμείς είμαστε το ζωντανό παράδειγμα. Επίσης μια ομάδα εί-
ναι ένα πλέγμα σχέσεων. Στην ομάδα διακοπών (’85-’86) που ήμουν 
εγώ, το ’87 (δηλαδή την τρίτη χρονιά) δεν μπορέσαμε/δεν θελήσαμε 
πια να το οργανώσουμε ξανά σαν ανοιχτή δράση. Στην ομάδα αυτή 
τις συναντήσεις μας τις κάναμε Κυριακή και ήμασταν εκεί από το πρωί 
μέχρι το βράδυ, ήταν ολοήμερη η ομάδα. Αυτή η Ομάδα των διακο-
πών είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Όσες τη ζήσανε τους έχει μείνει α-
ξέχαστο. Οι γυναίκες που απαρτίζανε αυτή την ομάδα, ήταν χαμηλού 
προφίλ γυναίκες. Δεν είχαμε μεγάλη θεωρητική κατάρτιση, δεν είχα-
με ισχυρό Εγώ. Ο φεμινιστικός χώρος τότε σνόμπαρε αυτό που κάνα-
με και δεν ήρθαν στα κάμπινγκ που είχαμε διοργανώσει. Μεγάλη εξαί-
ρεση αποτέλεσαν η Ελένη Παμπούκη (του γυναικείου βιβλιοπωλείου 
και της Ατζέντας των Γυναικών) και η Λιλίκα Μπομπόλου, που ήρθαν. 
Η Λιλίκα είναι και η μόνη που κατέγραψε στο βιβλίο της (Φεμινισμός Ε-
σωτερικού Χώρου) τα δύο καλοκαίρια αυτής της Ομάδας Διακοπών. Η 
ομάδα διακοπών, λοιπόν, μας ρουφούσε πολλή ενέργεια αλλά ταυτό-
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χρονα ήταν αναζωογονητική. Η Ομάδα των Αμπελοκήπων, για να το 
δέσουμε με την ερώτηση, ήταν μια ομάδα λόγου. Στο τέλος ο συμβου-
λευτικός σταθμός δεν υπήρχε πια.  Κάποιες από τις γυναίκες που ήρ-
θαν στο συμβουλευτικό σταθμό έμειναν στην Ομάδα. Ενσωματώθη-
καν στο φεμινιστικό κίνημα. Έπειτα, και οι ομάδες αυτογνωσίας είχαν 
κλείσει τον κύκλο τους. Η καθεμιά ήταν στα τρεξίματά της.

Μιγ: Την δεκαετία του ’80 υπήρχαν λεσβιακές ομάδες;

Μ: Υπήρχε η αυτόνομη ομάδα λεσβιών που έφτιαξε το περιοδικό Λά-
βρυς. Μεγάλο κομμάτι ιστορίας κι αυτό…

Μιγ: Πού συναντιόντουσαν αυτές; Εσείς είχατε 
σχέσεις με αυτήν την ομάδα;

Μ: Οι πρώτες συναντήσεις γινόντουσαν στην Ρωμανού Μελωδού 
στον Λυκαβηττό. Εμείς στην Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών δεν εί-
χαμε σχέση μαζί τους. Εκεί λοιπόν στη Ρωμανού Μελωδού, έγινε μια 
μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στις φεμινίστριες και τις λεσβίες. Αυτό 
πήρε μεγάλη έκταση από στόμα σε στόμα και ειπώθηκε ότι οι φεμι-
νίστριες πέταξαν στο δρόμο τις λεσβίες… Από εκεί κρατάει μια α-
ντιπάθεια θα έλεγα ανάμεσα στις λεσβίες και τις «ετερο-φεμινίστρι-
ες». Υπάρχει ή μάλλον υπήρχε μεγάλη προκατάληψη από τις λεσβίες 
προς τις φεμινίστριες αλλά και το αντίστροφο εννοείται. 

Μιγ: Τι σύγκρουση ήταν αυτή; Ήταν σύγκρουση απόψεων; 

Μ: Δεν υπήρχε σχέση μεταξύ τους, δεν τις ήθελε καμία… Πηγαίνω 
πίσω τώρα στο Καφενείο των Γυναικών, για να καταλάβεις. Από τις 
αρχές της λειτουργίας του Καφενείου, οι λεσβίες ήταν θαμώνες εκεί. 
Μαζεύονταν, είναι η παλιά γενιά των λεσβιών αυτές, θορυβώδεις και 
ανδροπρεπείς. Ήταν δύσκολο πράγμα να συνδιαλεχτείς μαζί τους. 
Εγώ δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτές τότε. Όμως τις είχα ακούσει να μιλούν 
στο συνέδριο που είχε οργανωθεί από το ΑΚΟΕ «Σεξουαλικότητες 
και πολιτική».  Όμως το επόμενο σκηνικό αυτής της ιστορίας είναι 
ότι γίνεται μια μεγάλη συνέλευση, μέσα στο καφενείο από την Κίνη-
ση Δημοκρατικών Γυναικών, με όλες τις παλιές καραβάνες, και λένε 
ότι εμείς δεν θέλουμε τις λεσβίες εδώ μέσα. 

Μιγ: Ανοιχτά, δημόσια; Πότε αυτό;

Μ: Βέβαια! Το 1983.

Μιγ: Γιατί δεν ήθελαν τις λεσβίες;

Μ: Το ’χασα αυτό το επεισόδιο… Δεν ήθελαν να ταυτιστεί το φεμινιστι-
κό κίνημα και ο χώρος της ΚΔΓ (το Καφενείο) με τις λεσβίες.  Εφόσον η 
Κίνηση συγγένευε ως ένα βαθμό με το ΚΚΕ-εσωτερικού,  δεν  ήθελαν 
να θεωρηθεί ότι η ΚΔΓ δίνει χώρο, αγκαλιάζει και τις λεσβίες. Πίκρα…

Μιγ: Ποιος ήταν ο λόγος που δεν τις ήθελαν;

Μ: Θα στο πω χοντρά… Οι πρώτες γυναίκες λεσβίες, διακινδύνεψαν 
πάρα πολλά πράγματα. Το σώμα τους, ακόμα και την ζωή τους, αυτές 
οι γυναίκες ήταν  περισσότερο κοντά στην εργατική τάξη. Αυτές που 
τόλμησαν να βγούνε προς τα έξω.

Μιγ: Εννοείς ότι η καταγγελία είχε ταξική διάσταση;

Μ: Εγώ νομίζω ότι έτσι ήταν. Στο φεμινιστικό κίνημα είχαν αυτή την 
μικροαστική αντίληψη. Δεν ξέραμε κάτι παραπάνω. Ε, και το ταξικό 
δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Έχει να κάνει με μια ολόκλη-
ρη κουλτούρα. Χρειαζότανε πολύς δρόμος ακόμα ώστε η ταπείνωση 
και η ταπεινότητα να μην είναι το κυρίαρχο συναίσθημα. Το να είσαι 
ταπεινή, να μιλάς με σιγανή φωνή, να μην ξεφωνίζεις την παρουσία 
σου. Υπάρχουν ίχνη αυτού του πράγματος και σήμερα.

Μιγ: Οπότε στην ΚΔΓ δεν συζητούσατε για το λεσβιασμό; 

Μ: Όχι, τίποτα από αυτά δεν συζητούσαμε.  Συνέβη όμως το εξής: 
Δύο από τις γυναίκες της ομάδας, γυναίκες δυναμικές και ανεξάρτη-
τες, ήρθαν μια Τετάρτη στη συνέλευση και ανακοίνωσαν με βροντε-
ρή φωνή ότι είχαν κάνει έρωτα μεταξύ τους… Τι να σου πω τώρα;! 
Το ακούσαμε αποσβολωμένες! Ε, δεν έγινε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε 
μαρτυρία λεσβιακή μέσα στην ομάδα.

Ως που μια μέρα,  εμφανίστηκε στην Ομάδα των Αμπελοκήπων 
μια γυναίκα που ήθελε να κάνει έρευνα στα γυναικεία. Εμείς ως γεν-
ναιόδωρες της είπαμε, ναι, βεβαίως. Συμμετείχε κανονικά σαν μέλος 
της ομάδας. Μια Τετάρτη λοιπόν όπως ήμασταν στην συνέλευση, α-

νοίγει αυτή το στόμα της και λέει «θα ήθελα να μάθω τι σκέφτεστε 
για την ομοφυλοφιλία». Αρχίζουμε διάφορες να λέμε αυτά που σκε-
φτόμασταν. Ανοίγω και εγώ το στόμα μου και λέω «εγώ έχω υπάρξει 
μια φορά στη ζωή μου μειονότητα, δεν θέλω ποτέ ξανά να είμαι». Έ-
κανα τη μεγάλη δήλωση και αμέσως μετά άρχισα να αναρωτιέμαι αν 
ερωτεύομαι γυναίκες και τις σχέσεις μου με αυτές. Της το χρωστάω 
χάρη αυτό αν και είχα θυμώσει κάποια στιγμή μαζί της γιατί δεν μου 
άρεσε πώς χρησιμοποίησε τη συμμετοχή της στην ομάδα.

Μιγ: Ήταν ακαδημαϊκός αυτή;

Μ: Ναι. Έγραψε ένα άρθρο σχετικά με αυτό, ύστερα από 15 χρόνια, 
στο βιβλίο «Ο αναστοχασμός στη φεμινιστική θεωρία». Μιλάει εκεί για 
την έρευνά της την οποία έκανε ντοκτορά! Έγινε καθηγήτρια πανεπι-
στημίου πάνω σ’ αυτή την έρευνα, με μας. Τέλος πάντων, της χρωστώ 
χάρη για την ερώτηση που έκανε σε εκείνη τη συνέλευση. Κι ας είχε 
κάτι άλλο πίσω στη σκέψη της. Όμως έφερε μέσα στη συνέλευση ένα 
πράγμα το οποίο δεν υπήρχε καθόλου…  Αυτό που ονομάστηκε μετά 
Visibility. Visibility, ορατότητα της ομοφυλοφιλίας μέσα στον κοινωνι-
κό χώρο… Εκείνη η γυναίκα έφερε τη λέξη. Την κατέστησε ορατή. 

 Μιγ: Εσύ είχες προσωπικές σχέσεις με τις λεσβίες;

Μ: Εγώ δεν είχα σχέσεις με τις λεσβίες τότε, είχα ανάμεικτο δέος και 
τρόμο γι’ αυτές. Όμως το 1984 ερωτεύτηκα μια γυναίκα. Αυτός ο έρω-
τας δεν ήταν πλατωνικός. Είχα ήδη συνειδητοποιήσει ότι είχα ερωτευ-
τεί και άλλη γυναίκα, τώρα μπαίνουμε στην προσωπική μου ιστορία. 
Ξεκίνησα από ένα σημείο «πλην». Ελλιπής συνείδηση του σώματος. 
Ελλιπής συνείδηση σεξουαλικότητας και επιθυμίας. Αυτή ήταν η δική 
μου προσωπική ιστορία. Όμως μέσα από τις συνελεύσεις της Κίνησης 
Δημοκρατικών Γυναικών, «εξανθρωπίστηκα». Ένιωσα άνθρωπος.

Μιγ: Ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τους άντρες του 
κινήματος;

Μ: Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά αν υπήρχε άντρας στον 
χώρο τον καταλάμβανε ολοκληρωτικά. Αν υπάρχει διαφορά ανάμε-
σα στο τώρα και το τότε, είναι ότι έρχονται τα αγόρια σε εκδηλώσεις 
αλλά μπορούν να μείνουν σιωπηλά. Με μεγάλη μου χαρά το βλέπω 
αυτό. Μια περίπτωση θυμάμαι, σε μια κουβέντα στο πολυτεχνείο 
που διοργάνωσαν οι Νo Woman’s Land, για τις τεχνολογίες αναπα-
ραγωγής, στην εκδήλωση οι μισοί ήταν άντρες και το ‘χαν βουλώσει 
για να ακούσουν! Καταλάβαιναν ότι είχαν να μάθουν κάτι. Αυτό είναι 
μια διαφορά. Κι επίσης εγώ δεν είχα σχέση. Επί της ουσίας, στη δική 
μου ζωή δεν υπήρχαν άντρες.

Μιγ: Οκ. Μετά έρχεται η δεκαετία του ’90. Τι συνέβη 
τότε;

Μ. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν τολμήσαμε ως γυναίκες και ως 
κοινωνία, να πούμε αλήθειες. Αλήθειες σαν αυτές που επιχειρεί η Ά-
λισον Μπέκντελ [Alison Bechdel] στα βιβλία της. Δεν είναι άσχετο 
παράδειγμα γιατί το κινηματικό υπόβαθρο υπάρχει στη ζωή της. Η 
Άλισον Μπέκντελ από τα δεκαοχτώ της περπάτησε χέρι-χέρι με το 
φεμινιστικό και lgbt κίνημα. Ο τρόπος που ξεγυμνώνει τις προσωπι-
κές της αλήθειες, οι οποίες είναι κομμάτι της κοινωνίας, δεν υπάρχει 
εδώ. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τις αλήθειες. Ποιες αλήθειες; Τις σχέ-
σεις, τις συγκρούσεις μας. Τους ανταγωνισμούς μέσα στην όποια ο-
μάδα. Την εσωτερικευμένη μας καταπίεση που μεταφράζεται σε μί-
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σος προς τον εαυτό και τις άλλες. Τους αξεπέραστους φθόνους που 
υπάρχουν μέσα στην ταξική κριτική, δεν τελειώσαμε με αυτά. 

Μιγ: Οι γυναίκες τι έκαναν τότε;

Μ: Πήγαν σπίτι τους, νομίζω. Έφυγαν για λόγους δουλειάς, επιβίω-
σης, καριέρας, ακαδημαϊσμού. Πολλές γυναίκες που ήταν δυνατά 
μυαλά, έγιναν καθηγήτριες. 

Μιγ: Για σένα, τι σήμαινε να είσαι λεσβία στην Ελλάδα 
του ́ 80 και του ́ 90;

Μ: Δεν ήμουν εγώ. Έχω να πω γι’ αυτό, αλλά μόνο μετά από το 2000. Ε-
ντάξει, από το ΄95 κι ύστερα, άρχισα να θέλω διακαώς να υπάρχει κάτι 
για να μην είναι χαντακωμένες οι λεσβίες. Αυτό  μου στοίχιζε πάρα 
πολύ. Η ανυπαρξία. Νομίζω ότι αν δεν έχεις περάσει τη γέφυρα – εγώ 
έτσι το ένιωσα όταν πρωτοέκανα έρωτα με τη γυναίκα που ερωτεύτη-
κα - και που το σώμα μου με οδήγησε σ’ αυτή. Όταν βρεθήκαμε σω-
ματικά ένιωσα ότι περνάω μια γέφυρα, ήτανε πάρα πολύ «τρομάκτι-
κους»! Και πέρασα τη γέφυρα forever,  δεν είχε επιστροφή. Άλλο μετά 
πως βουρλιστήκαμε στη σχέση. Δηλαδή, παράδεισος και κόλαση! Μα-
κριά κόλαση. Άλλα αξέχαστος ο παράδεισος. Η κόλαση περιείχε και το 
κοινωνικό πράγμα μέσα. Το ότι εγώ το κράτησα πάρα πολύ καιρό από-
λυτα δικό μου, μυστικό, χωρίς να καταλαβαίνω πόσο με έβλαψε αυτό. 
Εκείνη το μοιράστηκε με φίλες και φίλους της, χωρίς να είναι φανατική 
ως προς το θέμα της λεσβιακής ταυτότητας. Εγώ άρχισα να ψάχνω α-
μέσως την ταυτότητα, πήγα στο Κουκάκι, εκεί που συναντιόταν η ομά-
δα λεσβιών τότε.  Τότε ήδη είχε φύγει η προηγούμενη γενιά και ήταν 
κάποιες νεώτερες. Το 1984. Πήγα εκεί  επειδή ήμουν πάντα κοινωνικο-
πολιτικό ζώο, κι είπα «πρέπει να πάω να βρω τις λεσβίες». Φόρεσα τα 
καλά μου και πήγα, για να με δούνε και να τις δω. Αναγνώριση. Δεν έ-
μεινα. Δεν θα έμενα. Είχα τις φεμινιστικές ομάδες μου. Δύο τουλάχι-
στον. Ήτανε σε μεγάλη παρακμή τότε εκείνη η ομάδα. Νομίζω θα το 
ξέρανε κι αυτές. Δεν είχαν πολιτικό έρεισμα, δεν είχαν ένα πράγμα έξω 
από τον εαυτό τους. Δεν ξέρανε τι να  κάνουν στην Ομάδα. Υποφέρα-
νε μαζί. Το έβλεπες και στην κοινωνική τους παρουσία.

Μιγ: Αυτό γιατί συνέβαινε σε μια ομάδα με τόσο 
ξεχωριστό αντικείμενο και βίωμα;

Μ: Μπορεί να είχε σχέση με τις  προσωπικότητες. Ήταν καινούρια 
παιδιά. Οι προηγούμενες, της Λάβρυς, είχαν σκορπίσει. Όπως το λέει 
μια φίλη, είχαν πάρα πολύ θυμό. Αλλά μόνο θυμό. Τον θυμό όταν δεν 
μπορείς να τον κάνεις πολιτικό λόγο και μένει σκέτος θυμός, γυρί-
ζει στον εαυτό σου. Δεν είχαν τρόπο διαλόγου. Μόνο μία άντεξε από 
τότε και μεταμόρφωσε αυτό το πράγμα σε πολιτικό λόγο, η Μαρία 
Σάιμπερ, όντας βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο. 

Μιγ:Η δεκαετία του ́ 90 πώς ήταν για τις λεσβίες;

Μ: Ήταν μια έρημος στην οποία περπατούνε άτομα που συναντιού-
νται στο δρόμο, στον οδό Αιόλου ξέρω ‘γω, και λένε «τι γίνεται;» «δε γί-
νεται τίποτα». Τότε οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, πηγαίναμε στην Ερεσό για 
να πάρουμε καθαρό αέρα. Να δούμε άλλες γυναίκες, λεσβίες. Φεμινί-
στριες από τη Δύση. Αυτό για μένα είναι η δεκαετία του ΄90 πια. Έχω 
ζήσει στην Ερεσό πάρα πολύ υπέροχες χρονιές, με γυναικεία χαρά. Τη 
δεκαετία του ΄90, από το ΄90 έως το ΄98 εγώ ζω στην Ιταλία. Έχω μετα-
ναστεύσει για να αλλάξω τη ζωή μου, επισήμως και για έναν έρωτα. 
Εκεί όπου ζούσα υπήρχε ένα στέκι μόνο για γυναίκες. Εκείνα τα χρό-
νια στην Αθήνα αρχίζει και βγαίνει η «Μαντάμ Γκου». Με την καλή μου 
της Ιταλίας ερχόμασταν στην Ερεσό κάθε καλοκαίρι. Και γενικώς αυτό 
ήταν η κοινωνικοποίησή μου. Στην Ερεσό πρωτομίλησα σαν άνθρω-
πος με τις Λεσβίες. Σε αυτό το μεταξύ έρχεται η Βενετία Καντσά και 
ανακοινώνει πως θα κάνει έρευνα για τις λεσβίες.  Ενσωμάτωσε στη 
«Μαντάμ Γκου» ένα φυλλάδιο που έλεγε ότι θα κάνει μια έρευνα για 
τις λεσβίες στην Ελλάδα και όποια θέλει να έρθει σε επαφή μαζί της. 
Οπότε ρε παιδί μου, αρχίζει να κινείται το πράγμα. Δηλαδή και η Βενε-
τία, μια κοινωνική ανθρωπολόγος, η οποία αποφασίζει να κάνει το με-
ταπτυχιακό της πάνω στις λεσβίες, μα να χτυπιέσαι κάτω, να το αρνιέ-

σαι, έλεγε ότι, να, οι λεσβίες υπάρχουν. Παρόλο που το έθεσε σαν ερώ-
τημα: υπάρχει λεσβιακή κοινότητα; Υπάρχουνε λεσβίες; Για μένα δεν 
ήταν ένα εικονικό ερώτημα, γιατί κάνοντας έρευνα, κι αρχίζοντας να 
ξετρυπώνει μια-μια τις γυναίκες –από την Ερεσό ξεκίνησε, το καλοκαί-
ρι του ́ 94- τις έκανε υπαρκτές και μας έκανε υπαρκτές. Επίσης, το άλλο 
σπουδαίο της Βενετίας ήταν ότι δεν περιόριζε την έρευνά της σε άτο-
μα που λέγανε «είμαι λεσβία», αλλά γενικά σε άτομα που είχανε ερωτι-
κή σχέση με γυναίκες, στο παρόν ή στο παρελθόν. Δεν σε έβαζε δηλα-
δή στο ενοχικό πράγμα «είσαι; Πόσο είσαι;». Αυτό  λειτούργησε ως κα-
ταξίωση, καταξίωνε το βίωμα. Έλεγε «εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει λε-
σβιακό βίωμα και θα το κάνω διδακτορικό!».

Μιγ: Στη Μαντάμ Γκου ποιες ήτανε; Ήτανε καινούργιες 
ή υπήρχε κάποια συνέχεια από το ́ 80;

Μ: Δεν ξέρω να σου πω, αυτές γνωρίζονταν μεταξύ τους, πρέπει να 
ήταν μια μικρή ομάδα, έξι εφτά γυναίκες, ποτέ δεν τις είδα όλες μαζί. 
Οι παλιές λεσβίες, τότε που ζούσαν στο υπόγειο, στο σκοτάδι, ξέρα-
νε η μία την άλλη. Τώρα, αν κάποτε, πέντε ενώνονταν και υπήρχε μια 
καλή ζύμωση και λέγανε να βγάλουμε ένα περιοδικό και βγάζαν τη 
«Μαντάμ Γκου», ήταν ευχής έργον. Αλλά πίσω από τη «Μαντάμ Γκου» 
υπήρχε δυνατή πολιτική βούληση. Εμένα η «Μαντάμ Γκου» τότε που 
βγήκε  μου φαινόταν λίγο μπαγιάτικη. Το φεμινιστικό της κομμάτι. Οι 
γυναίκες βγάλανε αυτό το περιοδικό από την ανάγκη τους να κάνου-
νε πολιτική. Νιώσανε όμως απομονωμένες γιατί –από ό,τι λένε οι ί-
διες στο περιοδικό τους- δεν ένιωσαν ότι τις αγκάλιασε ο κόσμος των 
λεσβιών. Ποιος κόσμος δηλαδή; Οι λεσβίες που πήγαιναν στα μπαρ, 
γιατί μόνο τα μπαρ υπήρχανε τότε. Ήταν, ας πούμε, μια σε ένα λε-
σβιακό μπαρ που πήρε το περιοδικό και το έχωσε κάτω από τη μπά-
ρα για να μη φαίνεται. Αυτές οι γυναίκες (της «Μαντάμ Γκου») στα ε-
πόμενα χρόνια, που η Λεσβιακή Ομάδα της Αθήνας ήταν σε πλήρη 
δράση, είχαν αποσυρθεί. «Κάηκαν» όπως λέμε. 

Μιγ: Επειδή το να είσαι πολιτικοποιημένη είχε 
λοιδορηθεί πάρα πολύ;

Μ: Επειδή το να είσαι λεσβία είχε λοιδορηθεί.  Εγώ δεν πήγαινα σχε-
δόν ποτέ σε μπαρ. Αλλά κι οι λίγες φορές που πήγα φτάσανε για να 
μου παγώσει το αίμα, από την απόλυτη έλλειψη επικοινωνίας. Υπήρ-
χε επικοινωνία μόνο με τα βλέμματα, αν αυτό το πράγμα, ανάμικτο 
από φόβο και καχυποψία, λεγόταν επικοινωνία. Δεν μπορούσα να 
σταθώ μέσα σε αυτό. . 

Όμως προς το τέλος της δεκαετίας του ΄90 ανέβηκε στη σκηνή το 
έργο «Lesbian Blues». Ξανά η λέξη «λεσβία» έστω και στα αγγλικά, 
απέκτησε ορατότητα. Μια εφημερίδα, τουλάχιστον, κάνει ρεπορτάζ 
για αυτό το έργο, η Ελευθεροτυπία. Το καταδιώκουν, πάνε να τους 
σπάσουν το θέατρο. Διάφορα έγιναν γύρω από αυτό το πράγμα. Στο 
οποίο συνέπραξαν γυναίκες που άλλες ταυτίζονταν ως λεσβίες και 
άλλες όχι. Ήταν μια εξαιρετική συγκυρία. 

Τη χρονιά 2000 κάποια άτομα (η Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότη-
τα) λένε ότι θα κάνουν gay pride. Κλειστό. Ζήτησαν ένα χώρο από το 
Δήμο (στο Πάρκο της Ευελπίδων) και κάνανε μια μέρα για τους άντρες, 
μια μέρα για τις γυναίκες κι ένα πάρτι. Εγώ τότε ήμουν στην Ελλάδα και 
βλέπω το πρόγραμμα μαζί με άλλες δυο γυναίκες. Λέμε θα πάμε. Πάμε 
εκεί και βρίσκουμε άλλες είκοσι γυναίκες. Λοιπόν ειδωθήκαμε αυτές οι 
20 γυναίκες εκεί και σηκώθηκαν 4-5 και λένε: έχουμε βαρεθεί να πρέ-
πει να πάμε στα μπαρ για να βρούμε άλλες γυναίκες. Θέλουμε να ζού-
με σαν άνθρωποι, στο φως της μέρας. Να μιλήσουμε για το νόημα της 
ζωής μας. Αυτής της ζωής μας, της επιλογής μας. Μία από αυτές (η Ει-
ρήνη Πετροπούλου, για την Ιστορία) μάζεψε τα τηλέφωνά μας οπότε 
και έγινε η πρώτη συνάντηση αυτού που σε λίγο καιρό θα έπαιρνε το 
όνομα Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας-ΛΟΑ. Και έτσι ξεκινήσαμε να βρισκό-
μαστε στο Φεμινιστικό Κέντρο. Τελεία. Ήτανε είκοσι γυναίκες ξαφνικά. 
Με την ίδια επιθυμία ταυτόχρονα. Ποια ήταν η επιθυμία; «Γάνιασα να 
είμαι στο σκοτάδι». Αυτό. Και σιγά-σιγά προστέθηκαν άλλες. 


