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H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομάδα 

γυναικών από την Αθήνα, με αφετηρία 

το χειμώνα του 2009. Στόχος της είναι να 

αναδεικνύει και να κρατάει ζωντανά στο 

δημόσιο λόγο ζητήματα της κοινωνικής 

πραγματικότητας και της εκμετάλλευσης 

των γυναικών σήμερα.

μόσιου χώρου και λόγου που ανήκει στους άντρες. 
Και όταν καταλαμβάνει το χώρο που της αναλογεί, 
σημαίνει πως έχει θάρρος και θράσος, πως απειλεί 
τον έμφυλο συσχετισμό δυνάμεων. Σημαίνει όμως ε-
πίσης πως αγνοεί και τον άγραφο κανόνα πως θα εί-
μαστε ορατές μόνο εφόσον είμαστε αρεστές στην α-
ντρική ματιά, κάτι με το οποίο είτε συμμορφωθούμε 
είτε όχι, μας κοστίζει: μοναξιά, αποκλεισμό από τις 
παρέες, απαξίωση όταν μιλάμε ή χλεύη, ακόμη και 
βία. Δίκοπο μαχαίρι λοιπόν γιατί απ’ τη μία η θηλυκό-
τητα είναι κάτι που είθισται να πρέπει να έχουμε για 
να βρούμε συντροφιά, ωστόσο σηματοδοτεί αυτό-
ματα την υποτίμησή μας ως πολιτικά υποκείμενα. Κι 
απ’ την άλλη, η μη συμμόρφωσή μας με τα πρότυπα 
της θηλυκότητας, φέρνει την αμφισβήτησή μας ως 
γυναικών! Παρόλα αυτά εμείς είμαστε πάντα αυτές 
που καλούμαστε να περιθάλψουμε συναισθηματικά 
τα μέλη της παρέας μας, να φροντίσουμε τις ισορρο-
πίες, να αποφορτίσουμε τις εντάσεις. Αυτή η σημα-
ντική δουλειά, παρότι απαραίτητη για τη συλλογική 
αίσθηση μιας παρέας και την επιβίωσή της, είναι αό-
ρατη και εντελώς υποτιμημένη και την έχουμε φορ-
τωθεί αποκλειστικά οι γυναίκες.

Ο δημόσιος χώρος δεν είναι σημαντικό πεδίο δι-
εκδίκησης μόνο και μόνο επειδή είναι εκεί που δε-
χόμαστε υποτίμηση και πολλές φορές βία. Στο δρό-
μο και τις πλατείες συντελούνται σημαντικές κοινω-
νικές διαδικασίες. Τα παρεάκια που αράζουν, που μι-
λούν και δημιουργούν στο δημόσιο χώρο μπορεί να 
θεωρούνται εκ πρώτης όψεως ασήμαντες κοινωνι-
κές συναναστροφές, αλλά η αλήθεια είναι ότι απο-
τελούν τον τρόπο που η εργατική τάξη αναπαράγε-
ται, συνδιαλλέγεται, και αντιστέκεται στην κυρίαρχη 
κουλτούρα. Αυτό τα αφεντικά μας το ξέρουν καλά, γι’ 
αυτό και προσπαθούν να εκτοπίσουν την εργατική 
τάξη από το δημόσιο χώρο. Εμείς το ξέρουμε επίσης: 
δεν αράζουμε μαζί μόνο για να περάσει η ώρα. Το να 
πιάνουμε πάρκα και πλατείες δε το κάνουμε μόνο ε-
πειδή δεν έχουμε τα φράγκα, αλλά είναι επειδή αρ-

Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο 

που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς 

την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυχασμός 

ότι η κοινωνική θέση των γυναικών έχει 

βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά από ποια θέση 

μιλάει καμιά...

To περιοδικό εκδίδεται κάθε τρεις μήνες 

και είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Τα 

θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 

και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, 

συζητιούνται ξανά, διορθώνονται και 

ξαναγράφονται. Μερικές φορές αυτή η 

διαδικασία καθυστερεί την έκδοση του 
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καθημερινότητα των γυναικών στο δημόσιο 
χώρο είναι ένα πεδίο μάχης. Πρώτα και κύρια 
το αισθανόμαστε αυτό πάνω στο ίδιο μας το 
σώμα και ύστερα σε κάθε πτυχή των κοινωνι-
κών μας σχέσεων. Ο δημόσιος χώρος είναι πε-

δίο μάχης όχι μόνο γιατί καλούμαστε να επιβιώσουμε σε ένα 
εχθρικό περιβάλλον, αλλά και επειδή ξεκινάμε με ένα σωρό 
μειονεκτήματα. Τι πιο φυσικό από έναν άντρα να περπατά στο 
δρόμο, να μιλά με φίλους, να αράζει σε μια πλατεία, να λέει πε-
τυχημένα αστεία, να υψώνει τη φωνή του σε μία συζήτηση, να 
γράφει στίχους και να τους υποστηρίζει στη σκηνή; Ο δημόσι-
ος χώρος νοείται ως φυσικό περιβάλλον των αντρών και οι ά-
ντρες εξ’ ορισμού οι κάτοικοι και κάτοχοί του. Το αντίθετο συμ-
βαίνει για εμάς τις γυναίκες. Τι πιο αγχωτικό και επίφοβο από 
το να περπατάμε στο δρόμο, να μιλάμε σιγανόφωνα στις πα-
ρέες, να θέλουμε να εκφραστούμε δημιουργικά και να μη μας 
αφήνουν να το υποστηρίξουμε δημόσια; Τι πιο συνηθισμένο 
για εμάς να λαμβάνουμε τα παραβιαστικά βλέμματα του κάθε 
τυχάρπαστου στο δρόμο, να πρέπει να πληρούμε εμφανισια-
κές προϋποθέσεις, αφού το αν φοράμε make up ή ζακέτα ad-
idas θεωρείται δείκτης ευφυΐας από τις αντίστοιχες κουλτού-
ρες;  Μειονέκτημα λοιπόν, διότι εκτός από το ότι έχουμε να δι-
εκδικήσουμε το δημόσιο χώρο από κυριλέδες, τρέντυδες και 
λοιπούς μεσοαστούς που πάνε να μας επιβάλουν την κουλ-
τούρα του ποτάκι-μπαράκι-Σάββατο βράδυ Κολωνάκι, σε 
πρώτη φάση οι γυναίκες πρέπει να διαχειριστούμε κάθε λο-
γής προοδευτικούς, φίλους και γνωστούς που αρέσκονται να 
πιστεύουν πως έχουν λύσει τα προβλήματα του σεξισμού. Και 
που εν τέλει δε τους νοιάζει εάν για να ενταχθείς σε ένα κοι-
νωνικό σύνολο όντας γυναίκα πρέπει να καταβάλεις διπλάσια 
προσπάθεια: να επαναλαμβάνεις τα επιχειρήματά σου τρεις 
φορές, να έχεις πλέον κατάλληλο ντύσιμο. 

Κάθε δημόσια παρουσία μας μπορεί να ερμηνευτεί ως 
πρόκληση. Ασχέτως τι φοράμε, πώς περπατάμε, αν είμα-
στε βαμμένες ή όχι, εάν έχουμε πιει, η γυναικεία παρουσία 
στο δρόμο προκαλεί. Όχι τα σεξουαλικά ένστικτα, όπως υ-
πονοεί ο κυρίαρχος σεξιστικός μύθος, αλλά τα βαθιά ριζω-
μένα αντανακλαστικά στην αντρική κουλτούρα. Μια γυναί-
κα στο δρόμο θεωρείται πως διεκδικεί το κομμάτι του δη-

γκλίτερ, βόλτες 
και αλητεία
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Θεσσαλονική, τα Χανιά και τα Γιάννενα.

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε 

σκέψεις, μη ντραπείτε, να μας το πείτε!  

στο mail: omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:

migada71.wordpress.com 

Το περιοδικό το βρίσκετε στην Αθήνα 

στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Ελεύθερος 

Τύπος, Εκδόσεις των Συναδέλφων και στο 

κάτω περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων 

και στο πάνω περίπτερο της πλατείας 

Κάνιγγος. Επίσης θα μας βρείτε σε 

στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις στη 

νούμαστε να βλέπουμε τα μούτρα τους κάθε μέρα. 
Είναι που ξέρουμε πως μέσα στα μαγαζιά, σαν τη 
μύγα μες το γάλα, είμαστε ακόμα πιο εκτεθειμένες, 
ενώ πολλές από μας έχουμε φάει με το κουτάλι τα α-
πομεινάρια της διασκέδασής τους, σερβίροντας, κα-
θαρίζοντας, μαγειρεύοντας. Γι’ αυτό επιλέγουμε να 
αράξουμε έξω, να χτίσουμε τις κοινότητές μας, τις 
κουλτούρες μας, τις πολιτισμικές μας ταυτότητες. 
Και όταν το κάνουμε, είτε δεν αναγνωρίζεται ως τέ-
τοιο, είτε αντιμετωπίζουμε την απαξίωση και το σε-
ξισμό. Φυσικά, συνέχεια μας απευθύνουν το γνωστό 
ερώτημα «γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες στο χιπ χοπ/
πανκ/δρόμο;». Το ερώτημα πλανιέται σα φάντασμα 
πάνω απ’ τις πολιτικές επιβίωσής μας. Και είναι λογι-
κό να πλανιέται, όταν ακόμα και οι πιο κοντινοί μας 
άντρες δε φαίνονται διατεθειμένοι να ανατρέψουν 
αυτό που το ερώτημα παίρνει ως δεδομένο.

Το ότι δεν υπάρχουν γυναίκες στο δημόσιο χώρο εί-
ναι ψέμα, το ότι δεν μιλάνε ή δε δημιουργούν, επίσης. 
Ψέμα γιατί οι κοινότητες που χτίζουμε μεταξύ μας οι 
γυναίκες απειλούν την αντρική κυριαρχία. Ψέμα γιατί 
οι μετανάστριες μανάδες και μπέιμπι σίτερ στις πλα-
τείες και τις παιδικές χαρές είναι εκεί κάθε πρωί. Αλλά 
όλα αυτά πρέπει να μένουν κρυμμένα, γιατί οι γυναί-
κες που κυκλοφορούν στο δρόμο και αράζουν στις 
πλατείες, συμβάλλουν στην ορατότητα της τάξης μας 
και αυτό δεν αρέσει στα αφεντικά μας. Το λάθος εί-
ναι όμως όταν αυτή η άποψη ενσωματώνεται και γί-
νεται πιστευτή από τις κοινότητες και τις παρέες μας. 
Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν θα έπρεπε να είναι 
«τι κάνουμε για να επιβάλουμε την παρουσία μας στο 
δημόσιο χώρο;» και «τι κάνουμε για να είναι περισσό-
τερο ορατές οι γυναίκες;». Πρέπει στο εσωτερικό των 
παρεών μας να αμφισβητήσουμε ότι οι γυναίκες θα 
είναι αόρατες εκτός εάν αναδεικνύεται η σεξουαλι-
κότητά τους ή η ομορφιά τους. Πρέπει να πάψουν να 
μας θεωρούν τις «γκόμενες κάποιου κουλ τύπου» ή 
αυτές που θα εργαστούν διπλά για να κερδίσουν την 
εκτίμηση της παρέας. Ακόμα κι αν αποτελούμε σημα-

των συνεπών αναγνωστριών.

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη 

του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και 

Ζωσιμαδών 7 στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε 

Πέμπτη 5-8μμ και Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα 

βρείτε (εκτός από εμάς) και όλο το έντυπο 

υλικό της ομάδας.

ντικό κομμάτι μιας πολιτισμικής σκηνής, θεωρούμαστε 
δευτεραγωνίστριες και ποτέ αυτές που κινούν τα νήμα-
τα. Κι όταν πάμε να χτίσουμε τις δικές μας κουλτούρες, 
μόνες, πέρα από αντρικές νουθεσίες και απαξιώσεις, αυ-
τές δε αναγνωρίζονται ως εργατικές, αλλά ως δευτερεύ-
ουσες ή διασπαστικές. Δε θεωρούμε τυχαίο το ότι οι μό-
νες γυναικείες φιγούρες που είναι ορατές και αναγνω-
ρίσιμες στο δημόσιο χώρο είναι αυτές της εκδιδόμενης 
στο πεζοδρόμιο και της μετανάστριας, μόνο όμως ως 
ποινικοποιημένες και ακραία υποτιμημένες γυναίκες. Οι 
γυναικείες κουλτούρες, είτε στο κομμωτήριο, είτε στις 
γυναικοπαρέες, δεν θεωρούνται εργατικές.

Εμείς από την άλλη νομίζουμε πως οι κουλτούρες 
μας, είτε γυναικείες είτε αντρικές, είναι εργατικές με 
όλον τον πλούτο που περιέχουν. Και ότι οι διακρίσεις 
μέσα στις κοινότητές μας και τα παρεάκια μας συντε-
λούν σε εντάσεις που κανέναν δεν συμφέρουν, παρά 
μόνο αυτούς που θέλουν να μας διώξουν από τις πλα-
τείες και το δρόμο. Οι γυναίκες ποτέ δε λείψαμε από τη 
μάχη για το δημόσιο χώρο, τη δίνουμε καθημερινά με 
τρόπους απλούς, νηφάλιους και σίγουρους. Ο κοινωνι-
κός ρόλος μας μέσα στον καπιταλισμό είναι ήδη ασφυ-
κτικός και μας θέλει νοικοκυρές, μητέρες, σεξουαλικά 
αντικείμενα. Το να μην μας βλέπουν ή να μας αποκλεί-
ουν οι παρέες μας αναπαράγει ακριβώς αυτόν τον κοι-
νωνικό ρόλο και συμφέρει πολύ τα αφεντικά μας. Σκε-
φτείτε λοιπόν καλά την επόμενη φορά που θα αναρω-
τηθείτε πού είμαστε. Και θυμηθείτε τις φορές που πε-
ράσαμε από μπροστά σας και μας κατατάξατε σε κλί-
μακα καύλας ή δε μας είδατε καν επειδή είμαστε λε-
σβίες ή γελάσατε όταν ο φίλος σας είπε ένα λεπτό μετά 
από μας το ίδιο ακριβώς αστείο ή απευθυνθήκατε 
μόνο στον απέναντι άντρα πάνω στη συζήτηση. Εμείς 
στα σπίτια μας δε θα κλειστούμε, θα πούμε το αστείο 
μας πέντε φορές μέχρι να μας ακούσετε κι ας νιώσου-
με άβολα, θα μιλήσουμε για μπάλα φορώντας ξώβυζα 
και θα βάφουμε νύχια με φόρμες. Γιατί είμαστε αυτό 
που είμαστε και ό,τι κάνουμε για την ανατίμησή μας ως 
γυναίκες, είναι προς όφελος ημών και της τάξης μας. 

Cholas, White Fence, Ανατολικό Λος Άντζελες, 1986. 
Φωτογραφία της Graciela Iturbide. Οι Cholas ήταν 
γυναίκες λατινικής καταγωγής που ζούσαν στο 
Λος Άντζελες τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Τις 
χαρακτήριζε το εκκεντρικό τους στυλ, τα στενά 
τζιν, τ' αθλητικά αμάνικα, τα χρυσά κοσμήματα, το 
πολύ έντονο μακιγιάζ και θεωρούνται το θηλυκό 
αντίστοιχο του «εγκληματία Μεξικάνου». Ανάμεσα σε 
άλλα, στους κώδικές τους οι Cholas είχαν την πίστη 
στις αδελφές τους, την απαγόρευση να τσακώνονται 
για γκόμενους, και μερικές απαγόρευαν να τα 
φτιάχνουν με άντρες άλλων γειτονιών.


