


Αυτή εδώ είναι μια τροποποιημένη εκδοχή μιας 
ομιλίας που έδωσα τον Δεκέμβριο του 2012 

στο TEDxEuston, μια ετήσια διάσκεψη με θέμα την 
Αφρική. Ομιλητές από ποικίλους τομείς δίνουν πε
ριεκτικές διαλέξεις με στόχο να προκαλέσουν και 
να εμπνεύσουν τους Αφρικανούς και τους φίλους 
της Αφρικής. Είχα μιλήσει σε ένα άλλο TED πριν 
από μερικά χρόνια, μια διάλεξη που λεγόταν «Ο κίν
δυνος της μονοσήμαντης ιστορίας» για το πώς τα 
στερεότυπα περιορίζουν και διαμορφώνουν τη σκέ
ψη μας, ιδίως για την Αφρική. Μου φαίνεται πως η 
λέξη φεμινιστής και η ιδέα καθαυτή του φεμινισμού 
περιορίζονται κι αυτές από στερεότυπα. Όταν ο 
αδελφός μου ο Τσουκς και ο κολλητός μου ο Άικι, 
συνδιοργανωτές κι οι δυο του TEDxEuston, επέμει
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ναν να μιλήσω, δεν γινόταν ν’ αρνηθώ. Αποφάσισα 
να μιλήσω για τον φεμινισμό, επειδή είναι κάτι για 
το οποίο έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη. Υποπτευόμουν 
ότι ίσως να μην ήταν και πολύ δημοφιλές θέμα, ήλ
πιζα όμως να ξεκινήσω μια συζήτηση που θεωρού
σα αναγκαία. Κι έτσι εκείνο το βράδυ, όρθια επί 
σκηνής, ένιωθα λες και ήμουν μπροστά σε οικείους 
μου — σ’ ένα ακροατήριο ευγενικό και προσεκτικό, 
που όμως ίσως να εναντιωνόταν στο θέμα της ομι
λίας μου. Το θερμό τους χειροκρότημα στο τέλος 
μού έδωσε ελπίδα.

 
 



ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΕΣ





Ο Οκολόμα ήταν ένας από τους καλύτερους 
παιδικούς μου φίλους. Ζούσαμε στον ίδιο 

δρόμο και με πρόσεχε σαν μεγάλος αδελφός: αν 
μου άρεσε ένα αγόρι, ζητούσα τη γνώμη του. Ήταν 
αστείος και έξυπνος και φορούσε μυτερές καου
μπόικες μπότες. Σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 
2005, σε ένα αεροπορικό δυστύχημα στη νότια Νι
γηρία3. Ακόμα μου είναι δύσκολο να περιγράψω 
πώς ένιωσα. Ο Οκολόμα ήταν ένας άνθρωπος με 
τον οποίο μπορούσα να τσακωθώ, να γελάσω, να μι
λήσω αληθινά. Ήταν, επίσης, ο πρώτος άνθρωπος 
που με είπε φεμινίστρια.

3   Αναφέρεται στη συντριβή της πτήσης 1145 της αερο
πορικής εταιρείας Σοσολίσο στο διεθνές αεροδρό
μιο του Πορτ Χαρκούρ.
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Ήμουν γύρω στα δεκατέσσερα. Ήμαστε στο σπί
τι του, και λογοφέρναμε, όλο μισοχωνεμένες γνώ
σεις από τα βιβλία που είχαμε διαβάσει. Δεν θυμά
μαι την αφορμή του συγκεκριμένου καβγά. Αλλά 
θυμάμαι ότι εκεί που έλεγα κι έλεγα, ο Οκολόμα με 
κοίταξε και είπε: «Ξέρεις, είσαι φεμινίστρια».

Δεν ήταν κομπλιμέντο. Το καταλάβαινα από τον 
τόνο της φωνής του — ήταν ο ίδιος τόνος με τον 
οποίο θα έλεγε κάποιος: «Υποστηρίζεις την τρομο
κρατία».

Δεν ήξερα τι σήμαινε ακριβώς αυτό το φεμινί-
στρια. Και δεν ήθελα να ξέρει ο Οκολόμα ότι δεν 
ήξερα. Έτσι το προσπέρασα και συνέχισα να συζη
τώ. Το πρώτο πράγμα που σχεδίαζα να κάνω μόλις 
γυρνούσα σπίτι ήταν να βρω τη λέξη στο λεξικό.

=
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Και τώρα πάμε γρήγορα μερικά χρόνια αργότερα.
Το 2003 έγραψα ένα μυθιστόρημα με τίτλο Με-

νεξεδένιος ιβίσκος, για έναν άντρα που, μεταξύ άλ
λων, δέρνει τη γυναίκα του, και που η ιστορία του 
δεν έχει και τόσο καλό τέλος. Ενώ προωθούσα το 
μυθιστόρημα στη Νιγηρία, ένας δημοσιογράφος, 
ένας άντρας ευγενικός, καλοπροαίρετος, θέλησε 
να μου δώσει μια συμβουλή. (Οι Νιγηριανοί, όπως 
ίσως ξέρετε, σπεύδουν αυτόκλητα να δώσουν συμ-
βουλές.)

Μου είπε ότι ο κόσμος έλεγε πως το μυθιστόρη
μά μου ήταν φεμινιστικό και με συμβούλεψε —κου
νούσε το κεφάλι του λυπημένα, ενώ μιλούσε— να 
μην αυτοαποκαλούμαι ποτέ φεμινίστρια, μια που οι 
φεμινίστριες είναι γυναίκες δυστυχισμένες επειδή 
δεν μπορούν να βρουν σύζυγο.

Έτσι αποφάσισα να αυτοαποκαλούμαι Ευτυχι
σμένη Φεμινίστρια.

Έπειτα μια νιγηριανή ακαδημαϊκός μού είπε πως 
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ο φεμινισμός δεν ήταν στην κουλτούρα μας, ότι δεν 
ήταν αφρικανικός, και αυτοαποκαλούμουν φεμινί
στρια μόνο και μόνο επειδή είχα επηρεαστεί από 
δυτικά βιβλία. (Κάτι που βρήκα διασκεδαστικό, 
επειδή πολλά πρώιμα διαβάσματά μου ήταν σαφώς 
μη φεμινιστικά: πρέπει να είχα διαβάσει και το τε
λευταίο Άρλεκιν που είχαν εκδώσει οι Μιλς & Μπουν 
πριν τα δεκάξι μου. Και κάθε φορά που προσπαθώ 
να διαβάσω τα βιβλία που αποκαλούνται «κλασικά 
φεμινιστικά κείμενα», βαριέμαι και ζορίζομαι να τα 
τελειώσω.)

Τέλος πάντων, εφόσον ο φεμινισμός δεν ήταν 
αφρικανικός, αποφάσισα στο εξής να αυτοαποκα
λούμαι Ευτυχισμένη Αφρικανή Φεμινίστρια. Μετά 
ένας καλός φίλος μού είπε ότι το να αυτοαποκαλού
μαι φεμινίστρια σήμαινε ότι μισούσα τους άντρες. 
Έτσι αποφάσισα ότι τώρα θα ήμουν μια Ευτυχισμέ
νη Αφρικανή Φεμινίστρια Που Δεν Μισεί Τους 
Άντρες. Σε κάποια φάση ήμουν μια Ευτυχισμένη 
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Αφρικανή Φεμινίστρια Που Δεν Μισεί Τους Άντρες 
Και Της Αρέσει Να Φορά Κραγιόν Και Ψηλοτάκου
να Για Τον Εαυτό Της Και Όχι Για Τους Άντρες. 

Φυσικά πολλά από αυτά λέγονταν στ’ αστεία, 
δείχνουν όμως πως η λέξη φεμινίστρια έχει πολύ βα
ρύ φορτίο, αρνητικό φορτίο: μισείς τους άντρες, μι
σείς τα σουτιέν, μισείς την αφρικανική κουλτούρα, 
πιστεύεις πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν πάντα το 
πάνω χέρι, δεν βάφεσαι, δεν ξυρίζεσαι, είσαι πάντα 
θυμωμένη, δεν έχεις αίσθηση του χιούμορ, δεν φο
ράς αποσμητικό.

=
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Και τώρα μια ιστορία από τα παιδικά μου χρόνια.
Όταν πήγαινα δημοτικό σχολείο στην Ενσούκα, 

μια πανεπιστημιούπολη στη νοτιοανατολική Νιγη
ρία, στην αρχή του τριμήνου η δασκάλα είπε ότι 
θα μας έβαζε ένα διαγώνισμα και όποιος έπαιρνε 
τον καλύτερο βαθμό θα γινόταν ο επιμελητής της 
τάξης. 

Ήταν μεγάλο πράμα να είσαι επιμελητής της τά
ξης. Σαν επιμελητής, δεν έγραφες απλώς τα ονόμα
τα όσων έκαναν φασαρία κάθε μέρα, κάτι που από 
μόνο του ήταν μεθυστική εξουσία, αλλά η δασκάλα 
σού έδινε και μια βίτσα να κρατάς όσο έκοβες βόλ
τες και περιπολούσες την τάξη για να εντοπίσεις 
όσους έκαναν φασαρία. Δεν επιτρεπόταν φυσικά να 
χρησιμοποιήσεις τη βίτσα. Ήταν όμως μια συναρ
παστική προοπτική για τον εννιάχρονο εαυτό μου. 
Ήθελα πάρα πολύ να γίνω επιμελήτρια της τάξης. 
Και πήρα τον καλύτερο βαθμό στο διαγώνισμα.

Έπειτα, προς έκπληξή μου, η δασκάλα μού είπε 
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ότι ο επιμελητής έπρεπε να είναι αγόρι. Είχε ξεχά
σει να το ξεκαθαρίσει προηγουμένως· το θεώρησε 
προφανές. Τον δεύτερο καλύτερο βαθμό στην τάξη 
τον είχε πάρει ένα αγόρι. Και επιμελητής θα γινόταν 
αυτός.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον ήταν πως αυτό το αγό
ρι ήταν ένα παιδί γλυκό και πράο, που δεν ενδιαφε
ρόταν να περιπολεί την τάξη με το ραβδί. Ενώ εγώ 
είχα αυτή τη φιλοδοξία.

Ήμουν όμως κορίτσι κι αυτός ήταν αγόρι, και έγι
νε επιμελητής της τάξης.

=
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Αυτό το συμβάν δεν το ξέχασα ποτέ μου.
Όταν κάτι το κάνουμε ξανά και ξανά, γίνεται φυ

σιολογικό. Όταν κάτι το βλέπουμε ξανά και ξανά, 
γίνεται φυσιολογικό. Όταν μόνο αγόρια γίνονται 
επιμελητές της τάξης, τότε κάποια στιγμή όλοι πι
στεύουμε, ακόμα κι ασυνείδητα, ότι ο επιμελητής 
της τάξης πρέπει να είναι αγόρι. 

Όταν βλέπουμε συνέχεια μονάχα άντρες επικε
φαλής επιχειρήσεων, αρχίζει να φαίνεται «φυσικό» 
ότι μόνο οι άντρες πρέπει να είναι επικεφαλής επι
χειρήσεων.

=
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Συχνά κάνω το λάθος να νομίζω πως κάτι προφανές 
σ’ εμένα είναι εξίσου προφανές και σε όλους τους 
άλλους. Πάρτε για παράδειγμα τον καλό μου φίλο 
τον Λούι, που είναι ένας άντρας πανέξυπνος και 
προοδευτικός. Στις συζητήσεις μας μου έλεγε: «Δεν 
καταλαβαίνω τι εννοείς όταν λες ότι τα πράγματα 
είναι αλλιώτικα και δυσκολότερα για τις γυναίκες. 
Μπορεί να ήταν έτσι στο παρελθόν, τώρα όμως δεν 
είναι. Τώρα όλα είναι μια χαρά για τις γυναίκες». 
Δεν καταλάβαινα πώς γινόταν να μη βλέπει ο Λούι 
αυτό που έμοιαζε τόσο οφθαλμοφανές.

Λατρεύω να γυρνάω στην πατρίδα μου τη Νιγη
ρία, και περνώ πολύ καιρό στο Λάγος, τη μεγαλύτε
ρη πόλη και το εμπορικό κέντρο της χώρας. Μερικές 
φορές, τα βράδια που η ζέστη πέφτει και ο ρυθμός 
της πόλης χαλαρώνει, πηγαίνω με φίλους και συγγε
νείς σε εστιατόρια ή καφέ. Ένα τέτοιο βράδυ, εγώ κι 
ο Λούι είχαμε βγει με φίλους.

Το Λάγος έχει ένα καταπληκτικό χαρακτηριστι
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κό: κάμποσοι δραστήριοι νεαροί περιμένουν έξω 
από συγκεκριμένα καταστήματα και με πολύ θεα
τρινίστικο τρόπο σε «βοηθούν» να παρκάρεις. Το 
Λάγος είναι μια μητρόπολη σχεδόν είκοσι εκατομ
μυρίων ανθρώπων, με περισσότερη ενεργητικότητα 
από το Λονδίνο, περισσότερο επιχειρηματικό πνεύ
μα από τη Νέα Υόρκη, και έτσι ο κόσμος επινοεί ένα 
σωρό τρόπους για να βγάλει το ψωμί του. Όπως 
στις περισσότερες μεγαλουπόλεις, συχνά είναι δύ
σκολο να βρεις να παρκάρεις τα βράδια, αυτοί οι 
νεαροί, λοιπόν, έχουν μετατρέψει σε δουλειά το να 
βρίσκουν θέσεις και —ακόμα κι όταν υπάρχουν 
ελεύθερες θέσεις— να σε οδηγούν προς τη δική σου 
με πολλές χειρονομίες, και να υπόσχονται πως θα 
«προσέχουν» το αυτοκίνητό σου ώσπου να γυρίσεις. 
Εκείνο το βράδυ εντυπωσιάστηκα από τους ιδιαίτε
ρους θεατρινισμούς ενός άντρα που μας βρήκε θέ
ση να παρκάρουμε. Κι έτσι, όταν φεύγαμε, αποφά
σισα να του δώσω φιλοδώρημα. Άνοιξα την τσάντα 
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μου, έβαλα μέσα το χέρι μου για να βγάλω τα χρή
ματά μου και τα έδωσα στον άντρα. Και αυτός ο 
άντρας, χαρούμενος κι ευγνώμων, πήρε τα χρήματα 
από μένα και έπειτα κοίταξε τον Λούι και είπε: «Σας 
ευχαριστώ, κύριε!».

Ο Λούι με κοίταξε έκπληκτος και ρώτησε: «Γιατί 
ευχαριστεί εμένα; Δεν του έδωσα εγώ τα λεφτά». 
Και μετά κατάλαβα από την έκφρασή του ότι συνει
δητοποίησε τι είχε συμβεί. Ο άντρας πίστευε πως τα 
χρήματά μου προέρχονταν από τον Λούι. Επειδή ο 
Λούι είναι άντρας.

=
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Γυναίκες και άντρες διαφέρουν. Έχουμε διαφορετι
κές ορμόνες, διαφορετικά γεννητικά όργανα, δια
φορετικές βιολογικές δυνατότητες — οι γυναίκες 
μπορούν να γεννήσουν, οι άντρες δεν μπορούν. Οι 
άντρες έχουν περισσότερη τεστοστερόνη και, σε 
γενικές γραμμές, είναι σωματικά πιο δυνατοί από 
τις γυναίκες. Υπάρχουν κάπως περισσότερες γυναί
κες από άντρες στον κόσμο — το 52 τοις εκατό του 
παγκόσμιου πληθυσμού είναι γυναίκες, όμως στις 
περισσότερες θέσεις ισχύος και κύρους βρίσκονται 
άντρες. Η μακαρίτισσα η Κενυάτισσα Ουανγκάρι 
Μαατάι, που είχε πάρει Νόμπελ Ειρήνης, το έθεσε 
απλά και ωραία όταν είπε: «Όσο ψηλότερα πας, τό
σο λιγότερες γυναίκες βρίσκεις».

Στις πρόσφατες αμερικάνικες εκλογές4 ακούγα
με συνέχεια για τον Νόμο Λίλι Λεντμπέτερ, και αν 
αφήσουμε κατά μέρος την ωραία παρήχηση του 

4   Αναφέρεται στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο 
του 2012.
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ονόματος5, στην πραγματικότητα επρόκειτο για το 
εξής: στις ΗΠΑ, ένας άντρας και μια γυναίκα κά
νουν την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα, και ο 
άντρας πληρώνεται περισσότερο επειδή είναι 
άντρας.

Έτσι, οι άντρες κυριολεκτικά κυβερνούν τον κό
σμο. Αυτό ήταν λογικό — πριν από χίλια χρόνια. Επει
δή τα ανθρώπινα πλάσματα ζούσαν σε έναν κόσμο 
όπου η σωματική δύναμη ήταν το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό για την επιβίωση· ο σωματικά δυνα
τότερος ήταν πιο πιθανό να ηγείται. Και οι άντρες 
γενικά είναι δυνατότεροι σωματικά. (Υπάρχουν βε

5  Στα αγγλικά υπάρχει λάμδα και στη λέξη Law – Lil
ly Ledbetter Law. Ομοσπονδιακός νόμος, ο πρώτος 
που υπέγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ανέλαβε 
πρόεδρος των ΗΠΑ το 2009, ως αντίδραση στην 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην 
υπόθεση Ledbetter εναντίον Goodyear Tire & Rub
ber Co. Ο νόμος προωθεί την ισότητα γυναικών και 
αντρών ως προς την αμοιβή. 
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βαίως πολλές εξαιρέσεις.) Σήμερα, ζούμε σ’ έναν 
απείρως διαφορετικό κόσμο. Αυτός που έχει τα πε
ρισσότερα προσόντα για να ηγηθεί δεν είναι ο σω
ματικά δυνατότερος. Είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο κα
ταρτισμένος, ο πιο δημιουργικός, ο πιο καινοτόμος. 
Και γι’ αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν ορμό
νες. Ένας άντρας έχει τις ίδιες πιθανότητες με μια 
γυναίκα να είναι έξυπνος, καινοτόμος, δημιουργι
κός. Έχουμε εξελιχθεί. Οι αντιλήψεις μας για το φύ
λο όμως δεν έχουν εξελιχθεί και τόσο.

=
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Δεν πάει πολύς καιρός που μπαίνοντας στο λόμπι 
ενός από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Νιγηρίας, 
στην είσοδο με σταμάτησε ένας φύλακας και μου 
έκανε ενοχλητικές ερωτήσεις: Ποιο το όνομα του 
ανθρώπου που επισκεπτόμουν και ποιος ο αριθμός 
του δωματίου του; Τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο; 
Μπορούσα να αποδείξω ότι ήμουν ένοικος του ξε
νοδοχείου δείχνοντάς του τη μαγνητική μου κάρτα; 
Κι αυτό επειδή όταν μια Νιγηριανή μπαίνει μόνη σ’ 
ένα ξενοδοχείο, αυτομάτως θεωρείται ότι είναι 
επαγγελματίας του σεξ (sex worker). Γιατί μια Νιγη
ριανή μόνη της δεν γίνεται να είναι ένοικος που πλη
ρώνει για το δωμάτιό της. Ο άντρας που μπαίνει στο 
ίδιο ξενοδοχείο δεν παρενοχλείται. Θεωρείται ότι 
έχει νόμιμο λόγο για να βρίσκεται εκεί. (Γιατί, παρε
μπιπτόντως, αυτά τα ξενοδοχεία δεν εστιάζουν στη 
ζήτηση για επαγγελματίες του σεξ, αλλά στη φαινο
μενική προσφορά;)

Στο Λάγος, σε πολλά ευυπόληπτα κλαμπ και μπαρ 
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δεν μπορώ να πάω μόνη μου. Απλούστατα δεν σ’ 
αφήνουν να μπεις αν είσαι μια γυναίκα μόνη. Πρέπει 
να συνοδεύεσαι από κάποιον άντρα. Και έτσι έχω 
άντρες φίλους που πάνε σε κλαμπ και καταλήγουν να 
μπαίνουν μέσα αλά μπρατσέτα με μια ολότελα άγνω
στή τους, επειδή η ολότελα άγνωστη, μια γυναίκα που 
έχει βγει μόνη της, δεν είχε άλλη επιλογή απ’ το να 
ζητήσει «βοήθεια» για να μπει στο κλαμπ.

Κάθε φορά που μπαίνω σε νιγηριανό εστιατόριο 
με έναν άντρα, ο σερβιτόρος εκείνον τον χαιρετά 
και εμένα με αγνοεί. Οι σερβιτόροι είναι προϊόντα 
μιας κοινωνίας που τους έχει μάθει ότι οι άντρες εί
ναι πιο σημαντικοί από τις γυναίκες, και ξέρω πως 
δεν το κάνουν από κακία, μα είναι άλλο πράγμα να 
ξέρεις κάτι διανοητικά και τελείως άλλο να το νιώ
θεις συναισθηματικά. Κάθε φορά που με αγνοούν, 
αισθάνομαι αόρατη. Αναστατώνομαι. Θέλω να τους 
πω ότι είμαι κι εγώ άνθρωπος σαν τον άντρα, μου 
αξίζει κι εμένα η αναγνώριση. Αυτά είναι μικρο
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πράγματα, μερικές φορές όμως τα μικροπράγματα 
είναι που τσούζουν πιο πολύ.

Δεν πάει πολύς καιρός που έγραψα ένα άρθρο 
με θέμα το να είσαι νέα γυναίκα στο Λάγος. Και μια 
γνωστή μού είπε ότι το άρθρο ήταν θυμωμένο, και 
δεν έπρεπε να το είχα κάνει τόσο θυμωμένο. Μα 
ήμουν αμετανόητη. Φυσικά και ήταν θυμωμένο. Το 
φύλο, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι τεράστια αδι
κία. Είμαι θυμωμένη. Ο θυμός ιστορικά έχει επιφέ
ρει θετικές αλλαγές. Είμαι όμως και αισιόδοξη, 
επειδή πιστεύω βαθιά στην ικανότητα των ανθρώ
πων να αλλάζουν προς το καλύτερο.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον θυμό. Άκουσα την 
προειδοποίηση στο ύφος της γνωστής μου, και κα
τάλαβα ότι το σχόλιο αφορούσε τόσο το άρθρο όσο 
και τον χαρακτήρα μου. Ο θυμός, έλεγε το ύφος αυ
τό, δεν είναι καλός — ιδιαίτερα για μια γυναίκα. Αν 
είσαι γυναίκα, υποτίθεται πως δεν θα πρέπει να εκ
φράζεις τον θυμό σου, επειδή είναι απειλητικός. 






