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Η Chimamanda Ngozi Adichie (Tσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσι, 1977) είναι βραβευμένη 
συγγραφέας τεσσάρων έργων μυθοπλασίας. Μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην 
Αμερική και τη Νιγηρία όπου μεγάλωσε. 

Μια συγγραφέας που έχει να μας πει πολλά. 
Times

Η Αντίτσι διαθέτει συγγραφική μαεστρία, 
απεριόριστη συμπόνια και οξύτατη κοινωνική ματιά. 

Dave Eggers, συγγραφέας

Μια νέα συγγραφέας προικισμένη με το χάρισμα των αρχαίων παραμυθάδων. 
Chinua Achebe, συγγραφέας

Θα ήθελα σήμερα να σας ζητήσω να ξεκινήσουμε να ονει-

ρευόμαστε και να σχεδιάζουμε έναν άλλο κόσμο. Έναν πιο 

δίκαιο κόσμο. Έναν κόσμο πιο ευτυχισμένων ανδρών και 

πιο ευτυχισμένων γυναικών, που θα είναι πιο πιστοί στον 

πραγματικό τους εαυτό. Και να πώς να ξεκινήσουμε: πρέ-

πει να αναθρέψουμε τις κόρες μας αλλιώς. Και πρέπει να 

αναθρέψουμε και τους γιους μας αλλιώς.

Τι σημαίνει σήμερα φεμινισμός;

Σε αυτό το προσωπικό και πολύ καλά τεκμηριωμένο 
δοκίμιο –το οποίο βασίζεται στην εξαιρετικά 
δημοφιλή ομιλία της συγγραφέα στα TEDx  
με τον ίδιο τίτλο– η Νιγηριανή Chimamanda Ngozi 
Adichie προσφέρει στους αναγνώστες  
έναν μοναδικό ορισμό του φεμινισμού στον 21ο 
αιώνα, έναν ορισμό που βασίζεται στην αποδοχή 
και την ευαισθητοποίηση. Αντλώντας από τις 
εμπειρίες της και τη βαθιά της κατανόηση για τον 
συχνά συγκεκαλυμμένο έμφυλο χαρακτήρα κοινών 
πρακτικών, η Adichie μας προσφέρει μια διεισδυτική 
διερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα 
και απευθύνει ένα αγωνιστικό κάλεσμα:  
Ας είμαστε όλοι φεμινιστές! 
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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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