
Είμαι αυτή που επειδή σερβίρει ποτά της πιάνουν τον κώλο.
Είμαι αυτή που την κέρασαν ένα ποτό και περιμένουν να τους κάτσει.
Αυτή που νομίζουν ότι τους ανήκω, απλά επειδή είναι αφεντικά μου.
Στο νοσοκομείο δε μου επιτρέπεται να έχω λόγο για το σώμα μου.
Στο λεωφορείο όλοι έχουν άποψη για το πώς να είμαι «καλή μητέρα».

Όταν φιλιέμαι με τη γκόμενά μου δημόσια ακούω «μαλάκα λεσβίες»
και διάφοροι «μπερδεμένοι» ζητάνε να διαλέξω με το στανιό τι είμαι: 
«αγόρι ή κορίτσι».
Όταν βγαίνω με ντεκολτέ με λένε «τσούλα»,
όταν βγαίνω με φαρδιά με λένε «αγάμητη».
Κι αν τολμήσω να αντιμιλήσω με τραμπουκίζουν:  
«μωρή τράβα σπίτι σου».
Αλλά ακόμη κι όταν είμαι με τους φίλους μου,
για να ακουστώ λέω το ίδιο πράγμα τρεις φορές.
 
Είμαι πολλές
είμαι διαφορετικές
και είμαι παντού.
 
Σιχαθήκαμε πια τις πιέσεις και τις προσταγές σας 
κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι!
Το ξέρουμε καλά:
Εμείς είμαστε η καρδιά και ο ρυθμός αυτής της κοινωνίας.
Πλημμυρίζουμε τις παιδικές χαρές και τα πάρκα, χειμώνα καλοκαίρι.
Αράζουμε γυναικοπαρέες στις πλατείες.
Αντιμιλάμε στις ουρές και στα ιατρεία.
Κοιτάμε στραβωμένες, ναι, αν μας κοιτάξετε στραβά.
 
Καταλάβετέ το:
καμία αυθεντία,
άντρας, αφεντικό, σύντροφος
δεν έχει λόγο πάνω στο πώς είμαστε!
Ο δημόσιος χώρος μάς ανήκει
με χίλιους διαφορετικούς και ορατούς τρόπους.

Δημιουργούμε τρόπους και χώρους μαζί με άλλες/α συντρόφισσες/ια 
και φίλες, κατεβαίνοντας στο δρόμο, φτιάχνοντας ομάδες, στηρίζοντας 
η μία την άλλη. Δεν περιμένουμε από κράτος, κόμματα, μκο να μας που-
λήσουν αντισεξιστική πολιτική. Στην πατριαρχική συνθήκη που ζούμε 
η θέση μας στο δημόσιο χώρο και λόγο είναι μια συνεχόμενη μάχη.
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Αυτή η διαδήλωση είναι από και για: τσούλες, ξενέρωτες, πατσαβούρες, 
γεροντοκόρες, φάλαινες, νταλίκες, φεμινίστριες, κραγμένες αδερφές, υστε-
ρικές, αντρογυναίκες, θείτσες, αξύριστες, ανώμαλα, κάθε λογής θηλυκότητες 
και όσα  δεν χωράνε στο δίπολο των φύλων και στα έμφυλα στερεότυπα.
Όλοι οι υπόλοιποι, φίλοι και σύντροφοι, θα θέλαμε να μας στηρίξετε με τη 
ΜΗ φυσική σας παρουσία.


