ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΣΕΞΙΣΤΕΣ!
Κατεβαίνουμε σήμερα στο δρόμο για να διεκδικήσουμε τη θέση και την παρουσία μας στο δημόσιο
χώρο και λόγο. Αυτή η διαδήλωση είναι καλεσμένη από και απευθύνεται σε: όλα όσα βαλλόμαστε για τη
σεξουαλικότητα, το φύλο και την ταυτότητα φύλου στους δρόμους που κυκλοφορούμε. Μας λένε τσούλες,
ξενέρωτες, πατσαβούρες, γεροντοκόρες, φάλαινες, νταλίκες, φεμινίστριες, κραγμένες αδερφές, υστερικές,
αντρογυναίκες, θείτσες, αξύριστες, ανώμαλα και εμείς φωνάζουμε περήφανα: ΝΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ !

Π

ριν από λίγους μήνες μαζευτήκαμε τρεις φεμινιστικές ομάδες
της Αθήνας (Brastards, Μπεφλόνα, Μιγάδα) για να γνωριστούμε, να κουβεντιάσουμε και να οργανώσουμε τη σημερινή διαδήλωση. Θέλουμε να πορευτούμε η μία δίπλα στο άλλο, να
ενώσουμε τις φωνές μας και να χαρούμε μαζί με άλλα συντρόφια
και φίλες τη δύναμη που μας δίνει να αρθρώνουμε μαζί τις δικές
μας απαντήσεις και συλλογικές αρνήσεις. Είμαστε εδώ, είμαστε
πολλές και διαφορετικές μεταξύ μας και διεκδικούμε έμπρακτα
το χώρο και το λόγο που η καπιταλιστική πατριαρχική συνθήκη
συστηματικά προσπαθεί να μας στερήσει.
Είμαστε όλα αυτά τα άτομα που σε οικογένεια, σχολεία, δουλειά,
πολιτικούς χώρους, σχολές, παγκάκια, δρόμους και πλατείες μοιραζόμαστε κοινές ιστορίες: μας λένε πώς να είμαστε, τι να φοράμε,
ποιο είναι το φύλο μας, πώς πρέπει να φέρουμε το σώμα μας και
να εκφράζουμε τη σεξουαλικότητά μας, τι είναι καλό για την υγεία
μας, αν και πότε δικαιούμαστε να μιλήσουμε, να απαντήσουμε και
να αμυνθούμε. Είμαστε αυτές που αντιδράμε στα χουφτώματα στα
ΜΜΜ, που ξινίζουμε με τρανσφοβικά, μισογύνικα και χοντροφοβικά αστειάκια, που πιστεύουμε ότι οι άντρες πρέπει να μαζεύουν τα
χέρια τους και όχι εμείς τα μπούτια μας, που δε γουστάρουμε να
ακούμε τη γνώμη του καθενός για το πως να είμαστε «καλές μάνες»,
που φιλιόμαστε στο δρόμο με τις γκόμενές μας, αυτές που είμαστε
ή δεν είμαστε ερωτικά ενεργές όσο, όπως, όπου και όποτε θέλουμε.
Δεν ανεχόμαστε άλλο σεξιστικά σχόλια, καθημερινές παρενοχλήσεις και επιθέσεις επειδή είμαστε τρανς, λεσβίες, γυναίκες
ή γκέι. Χωρίς τη διαμεσολάβηση κομμάτων, ΜΚΟ και κρατικών θεσμών οργανωνόμαστε και δρούμε αυτόνομα και αντιιεραρχικά για
να τελειώνουμε με την υποτίμηση προς εμάς και τα σώματά μας.
Κάπου ακούσαμε ότι… οι καταπιέσεις με βάση το φύλο και

τη σεξουαλικότητα έχουν «λυθεί» στη Δύση χρόνια τώρα, και
άρα οι φεμινισμοί μας είναι αναχρονιστικοί και ξεπερασμένοι. Το αυτόνομο φεμινιστικό κίνημα το ’60-’70, και στην Ελλάδα
το ’80, άνοιξε πολλά πεδία αγώνα κερδίζοντας την ορατότητα στο
δημόσιο χώρο και πολιτικοποιώντας ζητήματα που θεωρούνταν
ιδιωτικά. Αμφισβήτησε το «φυσικό» ρόλο της γυναίκας ως «μητέρας», διεκδικώντας τον έλεγχο στην αναπαραγωγή και το δικαίωμα
στην έκτρωση, την εργασιακή ισότητα, το τέλος στη σεξουαλικοποιημένη βία και τους βιασμούς. Το ίδιο το φεμινιστικό κίνημα ριζοσπαστικοποιήθηκε από τους αγώνες των μαύρων γυναικών που
κατέδειξαν την ιδιαίτερη ποιότητα και ένταση της βίας που δέχονταν ως γυναίκες λόγω της φυλής και της τάξης τους. Στα χρόνια
που ακολούθησαν, τις δεκαετίες των 90s και 00s, και μέσα σε ένα
εχθρικό περιβάλλον γενικότερης υποχώρησης και αφομοίωσης
των κινημάτων, υπήρξαν ομάδες, δίκτυα σχέσεων και χώροι, που
αμφισβήτησαν την κανονικότητα των έμφυλων ρόλων και το φυσικοποιημένο δίπολο άντρας-γυναίκα και διεκδίκησαν ορατότητα
για την τρανς εμπειρία και άλλες μη κυρίαρχες σεξουαλικότητες και
έμφυλες ταυτότητες.
Οι εντάσεις και οι πειθαρχήσεις που βιώνουμε σήμερα στο δημόσιο χώρο είναι προέκταση των πειθαρχήσεων και των ρόλων που
μας επιβλήθηκαν μέσα στην οικογένεια και το σπίτι. Οι προγόνισσές μας δημιούργησαν ρήγματα στα έμφυλα στερεότυπα και τους
ρόλους και κλόνισαν το διαχωρισμό ανάμεσα στην ιδιωτική και
τη δημόσια σφαίρα. Η αύξηση της παρουσίας μας σε πεδία της
δημόσιας ζωής, από τα οποία ήμασταν σχεδόν αποκλεισμένες,
ταυτόχρονα άνοιξε και νέα μέτωπα κοινωνικού ανταγωνισμού.
Σήμερα, ο δημόσιος χώρος είναι ένα βασικό πεδίο μάχης για
μας. Είναι ο χώρος όπου αποτυπώνονται όλες οι σχέσεις εξουσί-

ας: σεξισμός, ταξικοί διαχωρισμοί, ρατσισμός, διακρίσεις εις βάρος
ατόμων με αναπηρίες. Νοείται ως το φυσικό περιβάλλον για τους
σις1 στρέιτ ντόπιους άντρες, που μπορούν να κυκλοφορούν πολύ
πιο άνετα, να ακούγονται όταν μιλάνε, να πλακώνονται, να εκφράζουν δυνατά τις ορέξεις τους γύρω από τα σώματά μας χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με άλλα λόγια, ο δημόσιος χώρος είναι ένας κατεξοχήν αντρικός χώρος.
Στο δρόμο, εμείς οι υπόλοιπες, καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωπες με δεκάδες ανεπιθύμητες καταστάσεις και απρόσκλητες επικοινωνίες στην καλύτερη: ψιτ-ψιτ, σφυρίγματα, χαμόγελα,
στριμώγματα και χουφτώματα στα λεωφορεία. Ο καθένας θεωρεί
πως έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει αν είμαστε «πραγματικά» κορίτσια ή αγόρια και να μας πει να πάμε να φιληθούμε σπίτια μας αν
είμαστε λεσβίες ή γκέι. Εκπαιδευόμαστε από μικρές στο άγχος και
στο φόβο του βιασμού στα σκοτεινά σοκάκια από κάποιον άγνωστο
ενώ αποσιωπάται ότι οι βιαστές είναι άντρες καθημερινοί –πατεράδες, σύζυγοι, δάσκαλοι, σύντροφοι, αφεντικά, γιατροί κτλ– που συνήθως βρίσκονται μέσα στους χώρους όπου κινούμαστε. Και έτσι,
παρότι ο βιασμός συνιστά ένα πραγματικό ενδεχόμενο για μας, η
παρουσίασή του ως μιας απειλής που καραδοκεί μόνο εκεί έξω και
από την οποία εμείς οφείλουμε να προφυλασσόμαστε λειτουργεί
ως ένας ακόμα τρόπος πειθάρχησής μας στο δημόσιο χώρο. Πρέπει να ντυνόμαστε «ευπρεπώς», να μην κυκλοφορούμε μόνες μας
αργά, να μην πίνουμε και να έχουμε κάποιον άντρα να μας προσέχει
και φυσικά αν δεν ακολουθούμε αυτούς τους καταναγκασμούς και
μας συμβεί οτιδήποτε, η ευθύνη πέφτει πάνω μας. Εκτός βέβαια, αν
το προφίλ του θύτη μπορεί να αξιοποιηθεί για ρατσιστικό οχετό ή
περαιτέρω στιγματισμό των ψυχικά πασχόντων. Όλες αυτές είναι
όψεις της κουλτούρας του βιασμού - μιας κουλτούρας διάχυτης
και νομιμοποιημένης στην ελληνική κοινωνία.
Στη δουλειά πάλι μας προτρέπουν να είμαστε προσεκτικές:
να ντυνόμαστε «θηλυκά» ή όχι, ανάλογα με το πόστο μας και να είμαστε συγκαταβατικές για να μην χάσουμε τη δουλειά μας όσο οι
πελάτες και τα αφεντικά σχολιάζουν την εμφάνιση και τη διάθεση
μας. Και για τα τρανς αδέρφια μας και όσα απο εμάς δεν χωράνε
στο δίπολο άντρας-γυναίκα, οι χώροι εργασίας είναι χώροι αποκλεισμού και περιθωριοποίησης αφού αξιολογούμαστε για το αν θα
προσληφθούμε ή απολυθούμε κυρίως με βάση την εμφάνισή μας
και κατά πόσο αυτή υπακούει στα πρότυπα της κοινωνίας ή το τι
αναγράφει η αστυνομική ταυτότητα.
Είναι ξεκάθαρο σε μας πως το να κυκλοφορούμε όπως και όποτε
γουστάρουμε τους ενοχλεί. Ό,τι και να φοράμε, ό,τι και να είμαστε,
όπως και να φερόμαστε, θα γινόμαστε πάντα αντικείμενο σχολιασμού αφού το ιδανικό είναι πάντα κάτι άπιαστο. Κατασκευάζεται
κάθε φορά για να φορτώνεται στις πλάτες μας και να ρυθμίζει τη
συμπεριφορά μας. Εμείς αρνούμαστε να πάρουμε τα σχόλια και
τις παρενοχλήσεις ως «κοπλιμέντα», τους χλευασμούς και τα
επικριτικά βλέμματα ως «γούστα». Και σίγουρα αρνούμαστε να
σταματήσουμε να «κάνουμε σαν υστερικές» όταν μας προσβάλουν.
Όταν μας φωνάζουν «πουτάνες», τους απαντάμε πως προσβολή δεν
είναι να είμαστε πουτάνες, προσβολή είναι ο σιχαμένος σεξισμός
τους. Όταν αυτοί ορίζουν ποιο είναι το φύλο μας, εμείς ορίζουμε ότι
είναι οι εχθροί μας. Και όποτε μπορούμε και έχουμε τη διάθεση και
τη δύναμη, τους απαντάμε όπως τους αξίζει, ατομικά ή συλλογικά.
Επίσης αρνούμαστε να δεχτούμε ότι πρέπει να υπομένουμε την
προσβολή, τις παρενοχλήσεις και τις υποδείξεις για τη θηλυκότητα ή μη της εμφάνισης και της συμπεριφοράς μας ως κομμάτι
οποιασδήποτε εργασίας. Ούτε οφείλουμε να εκτελούμε καθήκοντα που δεν περιλαμβάνονται στη δουλειά μας, επειδή θεωρούνται
«προέκταση της γυναικείας φύσης». Δεν είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε τον καφέ του προσωπικού, ν’ ακούμε υπομονετικά την γκρίνια από τον συνάδελφο και το αφεντικό και να διαμεσολαβούμε τις
εντάσεις, κι όλα αυτά φυσικά απλήρωτα.
Από όλα τα παραπάνω δεν εξαιρούνται φυσικά οι πολιτικοί χώροι ή αγώνες που συμμετέχουμε, γιατί είναι κομμάτι αυτής της
κοινωνίας. Έχουμε βαρεθεί ο λόγος μας να υποτιμάται και εκεί, να

πρέπει να φωνάξουμε και να αποδείξουμε τις εαυτές μας τρεις φορές περισσότερο για να μας σεβαστούν. Έχουμε σιχαθεί η εμφάνιση και η συμπεριφορά μας να επιτηρείται επειδή η αγωνιστικότητα
ορίζεται από μάτσο αντρικά πρότυπα. Δε γουστάρουμε να αφήνουμε πάντα κάτι από μας απ’ έξω ή και να μη χωράμε καθόλου σε
αγώνες που μας αφορούν. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την αμφισβήτηση, την απομόνωση και τη βία που δέχονται όσες και όσα από εμάς
τολμάνε να καταγγείλουν περιστατικά έμφυλης και σεξουαλικοποιημένης βίας μέσα σε αυτούς τους χώρους όπως ακριβώς συμβαίνει
και μέσα στην οικογένεια, στους χώρους δουλειάς, σε κάθε άλλον
χώρο.
Αυτή τη βία, που από μικρές αντιμετωπίζουμε, κάποια στιγμή
βρήκαμε το κουράγιο και την κάναμε λέξεις. Αναγνωρίσαμε τα
βιώματά μας και τους δώσαμε πολιτική σημασία εντός του ευρύτερου πλαισίου της ελληνικής πατριαρχικής καπιταλιστικής
συνθήκης. Σπάσαμε τις σιωπές και μοιραστήκαμε τα βιώματά μας
με τις φίλες μας, τις κοντινές μας και αργότερα τις συντρόφισσές
μας. Τώρα γίναμε πολλές. Σε ομάδες ή και σε παρέες μοιραζόμαστε γνώση και εμπειρίες και επανερμηνεύουμε τον κόσμο πέρα από
τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις που μας προτείνουν. Εναντιωνόμαστε στο ρατσισμό, την τρανσφοβία, την ομοφοβία και τον
σεξισμό. Σιχαθήκαμε τις πιέσεις και τις προσταγές σας. Τα σώματά
μας είναι δική μας υπόθεση κι εμείς θα αποφασίζουμε για αυτά. Και
κάθε φορά που επιτίθεστε σε μία, (θα) αντιδρούμε όλες! Είμαστε
εδώ όλα μαζί και κάθε φορά ακόμα περισσότερες να διεκδικούμε
το δημόσιο χώρο και λόγο. Η παρουσία μας στο δημόσιο χώρο
είναι κατεξοχήν μια θέση μάχης. Ο δημόσιος χώρος μας ανήκει
με χίλιους ορατούς και διαφορετικούς τρόπους.
Είμαστε εδώ είμαστε πολλές και διαφορετικές,
Και είμαστε παντού!
1. Σις (cis): Τα άτομα που δεν είναι τρανς ονομάζονται cis. Δηλαδή άτομα που
αναγνωρίζουν ως φύλο τους, το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννησή τους.

Σάββατο16.12

13:00 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΘΗΣΕΙΟ
Αυτή η διαδήλωση είναι από και για: τσούλες, ξενέρωτες, πατσαβούρες,
γεροντοκόρες, φάλαινες, νταλίκες, φεμινίστριες, κραγμένες αδερφές,
υστερικές, 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.
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