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Στην Τυνησία της «Αραβικής Άνοιξης», των ανισοτήτων και 
αντιθέσεων λειτουργεί ένα καφέ όπου η µαντίλα δεν έχει θέση. 
Είναι φορές που µοναχά µία αχτίδα φωτός λυγίζει το σκότος.

από την τζένη τσιροπούλου / σούσα, τυνησία

Η 
Φάτµα τραβάει µια γερή ρουφηξιά από 
το ναργιλέ, ενώ η Σουµάγια ανάβει ένα 
τσιγάρο µε γεύση φράουλα µετά την 
προπόνηση µε την Εθνική ποδοσφαίρου. 

Η αθλητική φόρµα έχει αντικατασταθεί από ένα 
κολάν µε τη στάµπα της βρετανικής σηµαίας και 
τα χείλη της είναι χρωµατισµένα κόκκινα. Η µη-
τέρα της καταφτάνει κι εκείνη µετά τη δουλειά, 
παρα έλνοντας έναν αραβικό καφέ ζαχαρωµέ-
νο µε εσάνς από άνθη πορτοκαλιάς. Παίρνει µια 
ανάσα και βγάζει τη µαντίλα της. Εδώ, για λίγη 
ώρα, δεν θα τη δει κανένας άντρας. 

Όσο µεσηµεριάζει τόσο ζωηρεύει ο πολύχρω-
µος µικρόκοσµος που έχει στηθεί αποκλειστικά 
για γυναίκες στην καρδιά της µεντίνας. «Είναι 
το πρώτο και µοναδικό καφέ µόνο για γυναίκες 
στην Τυνησία» µου λέει η πενηντάχρονη Τζαµί-
λα µε περηφάνια, σερβίροντας καπουτσίνο και 

παραδοσιακό γλύκισµα µε χουρµάδες. «Όχι µό-
νο οι άντρες α� ά ακόµα και οι γυναίκες µε ειρω-
νεύονταν όταν το άνοιξα πριν από δυο χρόνια. Αλ-
λά καταφέραµε να φτιάξουµε µια ζεστή γωνιά για 
εµάς. Τα κορίτσια έρχονται για να ξεκουραστούν, 
να πιουν καφέ και να καπνίσουν ελεύθερα, αφού 
στο δρόµο ή στα ά� α καφέ δεν µπορούν. Οι µε-
γαλύτερες έρχονται για κουβεντούλα γιατί στο 
σπίτι δεν υπάρχει ελευθερία. Όλες αναζητούν ένα 
διάλειµµα από τα αντρικά βλέµµατα». 

Η Τζαµίλα επιστρέφει στην κουζίνα για να 
ετοιµάσει τυνησιακό πράσινο τσάι µε µέντα. Στο 
καφέ των γυναικών µονάχα ένα ζευγάρι αντρικά 
µάτια µάς κοιτά πανοραµικά. «Είναι το πορτρέτο 
του πατέρα µου. Αυτό ήταν το πατρικό µου σπίτι 
και το καφέ το άνοιξα στη µνήµη του. Café Dar 
Ben Saad. Υπάρχει πιο όµορφο όνοµα για το καφέ 
µου από το όνοµα της οικογένειάς µου;» 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΑΦΕ 
ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

▶



83
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΜΕΤΡΟ

Ό,τι σκεφτόμαστε ή κάνουμε γίνεται 
με προκαθορισμένα όρια. Σπουδές, 
γάμος, παιδιά. Θέλουμε εμείς οι ίδιες 
να βάζουμε τα όριά μας!

Μολονότι η γυναικεία φιγούρα κυριάρχησε 
στους δρόµους το 2011 στη «µήτρα» της «Αραβι-
κής Άνοιξης» και παρά το προοδευτικό Σύνταγµα 
της Τυνησίας που κατοχυρώθηκε τον Ιανουάριο 
του 2014, οι νόµοι απέχουν αισθητά από τα ήθη 
που διαποτίζουν την κοινωνική πραγµατικότητα. 

Οι περαστικοί άντρες χαζεύουν µε περιέργεια 
τη χειρόγραφη ταµπέλα «Καφέ για Γυναίκες». 
«Γιατί να ενισχύσουµε το διαχωρισµό των φύ-
λων που είναι ήδη ένα πρόβληµα στην Τυνησία;» 
απορεί ο Ζίεντ. «Πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει 
να διεκδικήσουν τη θέση τους στα παραδοσιακά 
“αντρικά” καφέ εφόσον το θέλουν. Κανένας νό-
µος δεν τους το απαγορεύει. Και µετά υπάρχουν 
και τα καφέ mixtes που είναι για όλους». 

«Δεν είµαστε υπέρ του διαχωρισµού. Ζούµε σε 
µια συντηρητική κοινωνία κι ας είµαστε καλύτε-
ρα συγκριτικά µε τη Λιβύη ή την Αλγερία. Εξα-
σφαλίσαµε ισονοµία και ισότητα στους µισθούς, 
για παράδειγµα, α� ά η νοοτροπία παραµένει το 
πρόβληµα. Αν η κοινωνία δίνει το δικαίωµα στους 
άντρες να αποκλείουν µε τη συµπεριφορά τους 
τις γυναίκες από τους δηµόσιους χώρους, τότε 
το να έχεις ένα καφέ µόνο για γυναίκες είναι µια 
µορφή εξέγερσης και απελευθέρωσης ταυτόχρο-
να. Οι Τυνήσιες εργάζονται σκληρά, συνήθως πο-
λύ περισσότερο από τους άντρες. Γιατί, όµως, να 
µην µπορείς να ζήσεις µόνη σου όταν είσαι ανύ-
παντρη α� ά να υποχρεούσαι να ζεις µε την οικο-
γένειά σου; Αυτό που µε σοκάρει είναι ότι πολ-
λές γυναίκες υποτάσσονται στους περιορισµούς 
και τους επιβά� ουν στα παιδιά τους α� ά και σε 
ά� ες γυναίκες» τονίζει η Άσµα, ακτιβίστρια στην 
Οργάνωση Δηµοκρατικών Γυναικών. 

και µε προτρέπει να γράψω ότι η κοινωνική θέ-
ση της γυναίκας βρίσκεται σε θετικό δρόµο. «Όχι! 
Η ζωή παραµένει πολύ δύσκολη!» οι νεαρές θα-
µώνες του καφέ παρατάνε βιαστικά τα χαρτιά για 
να µπουν στη συζήτηση. «Εξαιτίας των παραδό-
σεών µας και της νοοτροπίας. Εγώ πρέπει να πω 
ψέµατα στους γονείς µου ακόµα και για να πιω 
έναν απογευµατινό καφέ µε τις φίλες µου εδώ» 
διαµαρτύρεται η Φάτµα, φοιτήτρια Νοµικής, που 
ετοιµάζει το γάµο της, ελπίζοντας έτσι να γευτεί 
τα «θέλω» της. «Η επανάσταση έλαβε χώρα µό-
νο σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που πρέπει τώρα 
να α� άξουµε είναι η νοοτροπία. Ό,τι σκεφτόµα-
στε ή κάνουµε γίνεται µε προκαθορισµένα όρια. 
Σπουδές, γάµος, παιδιά. Θέλουµε εµείς οι ίδιες 
να βάζουµε τα όριά µας. Ειδικά µετά την επα-
νάσταση, ανακαλύπτουµε τους εαυτούς µας και 
αυτό µας γεµίζει αυτοπεποίθηση!» εξεγείρεται η 
Άχλεµ, φοιτήτρια Α λικής Φιλολογίας. 

Σ
την τουριστική, παραθαλάσσια Σούσα, την 
τρίτη µεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου 
µεσήλικες Ευρωπαίες καταφτάνουν για 
να απολαύσουν µια ξέφρενη «οριεντάλ» 

ζωή συντροφιά µε νεαρούς Τυνήσιους, οι ριζω-
µένες κοινωνικές και πολιτισµικές νόρµες δεν 
φαίνεται να παραµερίζουν για τις ντόπιες γυναί-
κες που ζουν σε παρά� ηλη τροχιά. Ίσως γι’ αυτό 
πο� ά από τα κορίτσια στο καφέ ονειρεύονται την 
Ευρώπη ως µια απόδραση προς την ελευθερία. 

Τ
ο καφέ ευωδιάζει σανταλόξυλο καθώς το 
µπχουρ καίει στη µέση της αυλής, υπνω-
τίζοντας τις αισθήσεις. Το ρολόι κοντεύει 5 
και πιάνει να νυχτώνει. Τα κορίτσια πρέπει 

να πάρουν τον δρόµο της επιστροφής. «Οι γυναίκες 
δεν βγαίνουν αφού σκοτεινιάσει και εγώ δεν µπορώ 
να κρατάω το καφέ µόνη µου. Ψάχνω µια βοηθό αλ-
λά ά� ες προτιµούν µέρη µε άντρες, ά� ες θεωρούν 
ότι δεν αρµόζει σε µια γυναίκα να δουλεύει σε καφέ 
και ά� ες φοβούνται ότι θα µας απειλήσουν οι ισλα-
µιστές» παραπονιέται η Τζαµίλα. 

Η γαλάζια εξώπορτα κλειδώνει. Διασχίζοντας 
τους δρόµους µε τα κατάµεστα από άντρες καφε-
νεία, οι οποίοι απολαµβάνουν νωχελικά το τσάι 
τους, συζητώντας ή πειράζοντας τα περαστικά κο-
ρίτσια, µοιάζει σαν η αντρική παρουσία πραγµα-
τικά να µονοπωλεί το δηµόσιο χώρο καθώς και 
τα τραπεζάκια που συνθέτουν το σκηνικό των 
καφέ. «Δεν θα αλλάξει ποτέ η νοοτροπία µας. Ο 
άντρας θα είναι πάντα άντρας...» µονολογεί η Φά-
τµα. «Αν το θέλουµε, θα τα καταφέρουµε! Ποιος 
θα πίστευε λίγα χρόνια πριν ότι θα είχαµε ένα κα-
φέ µόνο για γυναίκες;»  

Η 
αφήγησή της διακόπτεται από τα µηνύ-
µατά της στο Facebook. «Ανταλλάσσου-
µε συγχαρητήρια! Ποιος είπε ότι δεν 
µας νοιάζει η πολιτική;» Στον απόηχο 

των βουλευτικών καθώς και των πρώτων ελεύ-
θερων προεδρικών εκλογών, που για τους διε-
θνείς αναλυτές σηµατοδότησαν την επιτυχή δη-
µοκρατική µετάβαση για την Τυνησία µετά την 
επανάσταση του 2011 και την πτώση του αυταρχι-
κού καθεστώτος του Μπεν Αλί, οι περισσότερες 
γυναίκες δείχνουν ικανοποιηµένες µε τη διπλή 
νίκη του κοσµικού κόµµατος, Nidaa Tounes. «Η 
σηµαντικότερη κατάκτηση της επανάστασης εί-
ναι ότι σήµερα µπορούµε να εκφραστούµε ελεύ-
θερα. Νιώθω περήφανη γι’ αυτό. Έτσι και η θέση 
της γυναίκας στην κοινωνία βελτιώνεται εφόσον 
µιλάµε δηµόσια για ζητήµατα που παλαιότερα θα 
ήταν αδύνατον. Ακόµα και αυτή τη συζήτηση που 
κάνουµε τώρα, δεν θα µπορούσαµε να την κάνου-
µε επί Μπεν Αλί» λέει η Τζαµίλα. «Όµως µετά την 
επανάσταση τα πράγµατα χειροτέρεψαν, αφού οι 
ισλαµιστές παρεισέφρησαν στην κοινωνία και 
οπισθοδροµήσαµε. Τα αποτελέσµατα µας δίνουν 
εκ νέου ελπίδα». Μου εκφράζει την ανησυχία 
της για την εικόνα της Τυνησίας στο εξωτερικό 

Το καφέ ευωδιάζει σανταλόξυλο καθώς 
το μπχουρ καίει στη μέση της αυλής, 
υπνωτίζοντας τις αισθήσεις.


