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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.

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 τέσσερις 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 

περιοδικού, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση 
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ελικά με πείσμα κι επιμονή όλα γίνονται. Μέσα 
σε μία και μόνο χρονιά, οι φεμινιστικές διαδη-
λώσεις ενάντια στους βιασμούς είναι πλέον γε-
γονός! Γι΄αυτό ακριβώς χρειάζεται να επιμεί-

νουμε στη σημασία αυτών των διαδηλώσεων. Από πλευ-
ράς μας, τα όσα θα πούμε έχουν αφορμή τη διαδήλω-
ση που διοργανώσαμε στις 16 Ιουνίου με σύνθημα «οι 
βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική είναι οι άντρες οι καθη-
μερινοί» (τους λόγους γι΄αυτή τη διαδήλωση μπορείτε 
να τους διαβάσετε στην τετρασέλιδη προκήρυξη που 
μοιράζαμε και την έχουμε βάλει ως ένθετο στο παρόν 
τεύχος). Σκοπός μας δεν είναι να βλογήσουμε τα «γένια 
μας» - το συγκεκριμένο ρητό δεν είναι τυχαίο ότι αρμό-
ζει σε αρσενικούς. Iσα-ίσα, πιστεύουμε ότι τα όσα κατα-
λάβαμε από αυτή τη διαδήλωση μπορεί να έχουν αξία 
για άλλες και για το μέλλον.

Οι μεγαλύτερες σε ηλικία το γνωρίζουμε, οι νεότε-
ρες ίσως όχι: πριν από κάποια χρόνια, η ιδέα ότι μπο-
ρεί να γίνει φεμινιστική διαδήλωση, ότι μπορούν γυναί-
κες, τρανς, γκέι, αμφί και queer να κατέβουν στο δρό-
μο αυτόνομα, δίχως μεσολάβηση και στήριξη από τα μί-
ντια, το κράτος (αναφερόμαστε σαφώς στην αριστερά 
του κράτους), ήταν απλά μια ιδέα αδιανόητη. Είχαν ευ-
θύνη γι’αυτό ένα κάρο παράγοντες. Ξεκινάμε εν τάχει ν’ 
απαριθμούμε. Πρώτον, ο αντιεξουσιαστικός χώρος δεν 
ήταν χώρος φιλικός σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικό-
τητας. Απ’ τη μια, υπήρχε η ηγεμονία του μάτσο αρσε-
νικού μαχητή με το βαρύ κι ασήκωτο ύφος που έφτια-
χνε μια συνθήκη εξαιρετικά απωθητική για ένα πλήθος 
υποκειμένων που από μικρή ηλικία έχει εκπαιδευθεί να 
μην τα πηγαίνει καλά με το ύφος μπροστά στις εξουσί-
ες, παρά μόνο αν αυτό προοριζόταν να είναι υποτακτι-
κό. Απ’ την άλλη, υπήρχαν νεόκοποι αναλυτές, πρόθυ-
μοι ν΄αραδιάσουν εκατό επαναστατικές θεωρίες για το 
πώς το ζήτημα του φύλου είναι μερικό και διασπαστι-
κό ζήτημα, με γνώμη επί παντός επιστητού, ακόμη και 
για θέματα που αφορούσαν άμεσα το άλλο μισό της συ-
νέλευσής τους. Σοφά βέβαια -για πάρτη τους- έπρατταν 
και οι μαχητές και οι αναλυτές. Αμφότεροι καταλάβαι-
ναν ότι η συντήρηση του καθεστώτος υποτίμησης των 
γυναικών απέφερε πολλαπλά και άμεσα οφέλη στους ί-
διους: στον καταμερισμό των εργασιών εντός και εκτός 
κινήματος, στις διαπροσωπικές, τις φιλικές ή τις ερωτι-
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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, Αλφειός, στο κάτω 

περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων και στο 

πάνω περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος. Επίσης 

θα μας βρείτε σε στέκια, βιβλιοπωλεία και 

καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, τα 

Γιάννενα, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη. 

κές σχέσεις, όπου θεωρούσαν πως αυτό το καθεστώς 
μπορούσε να τους παρέχει υπηρέτριες. Προφανώς κι α-
ντιλαμβάνονταν ότι το άνοιγμα αυτών των ζητημάτων 
από τις άμεσα ενδιαφερόμενες θα υπέσκαπτε άμεσα την 
εξουσία τους μέσα στους πολιτικούς χώρους όπου δρα-
στηριοποιούνταν. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά ότι προ-
σπάθειες που ξεκίνησαν γυναίκες σε άλλες πόλεις ή στέ-
κια ώστε να συζητιούνται ζητήματα σχετικά με την εκμε-
τάλλευση με όρους φύλου κατεστάλησαν πρόωρα υπό 
την επιβολή συντρόφων που είχαν άλλη γνώμη για το τι 
πρέπει να συζητά και να πράττει το κίνημα.

Ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός, παράγοντας που 
συνέβαλε στο αδιανόητο των φεμινιστικών διαδηλώ-
σεων, ήταν η πολιτική και οργανωτική μας κατάσταση. 
Φεμινιστικές ομάδες δεν υπήρχαν, αφίσες για τα καίρια 
και υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στο σπί-
τι, τη δουλειά, τον δημόσιο χώρο δεν έβγαιναν, έντυπα 
και περιοδικά δεν κυκλοφορούσαν, εκδηλώσεις και συ-
ζητήσεις γίνονταν ελάχιστες. Χρειάστηκε να γίνει συστη-
ματική κι επίμονη δουλειά τα προηγούμενα χρόνια από 
ελάχιστες γυναικείες ομάδες ώστε θέματα που αφορού-
σαν κρυμμένες περιοχές της εκμετάλλευσης των γυναι-
κών ν’ αρχίσουν να εισέρχονται στο δημόσιο λόγο. Χρει-
άστηκε να δοθούν μάχες και να γίνουν τσακωμοί μέσα 
σε πολιτικούς χώρους ώστε να κατακτηθεί ο σεβασμός 
και ν’ ανοιχτούν διέξοδοι ώστε να βρεθούμε και με άλ-
λες. Απαιτήθηκε αυτοπεποίθηση (από αυτή που δεν έ-
χουμε εκπαιδευθεί να διαθέτουμε) ότι μπορούμε μόνες 
μας να εκφέρουμε λόγο, παλεύοντας συχνά με τις χίλιες 
δυο αδυναμίες μας. Εν ολίγοις, το περιβάλλον για ν’ α-
νοιχτούν ζητήματα όπως οι σεξουαλικές επιθέσεις, οι βι-
ασμοί, η ειδική εκμετάλλευση και η βία που δεχόμαστε 
στους χώρους εργασίας, στο δημόσιο χώρο, στους τό-
πους αναπαραγωγής, ήταν ένα περιβάλλον εξαιρετικά ε-
χθρικό. Τόσο εχθρικό που πολύ συχνά οι πρώτες γυναι-
κείες ομάδες έπρεπε να βρίσκονται σε σπίτια ώστε να 
μπορούν να συζητούν. Σ’ αυτό το περιβάλλον κινήθηκε 
αρχικά η ομάδα μας αλλά και άλλες ομάδες τα προηγού-
μενα χρόνια.

Μ’ αυτά και μ’αυτά όμως η επίμονη δουλειά αυτών 
των προηγούμενων χρόνων δεν πήγε καθόλου χαμένη. 
Η ανάγκη να συζητιούνται και να προβάλλονται τα ζητή-
ματα του φύλου ήδη εκφράζεται το τελευταίο διάστημα 

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.



4

μέσα από τη δημιουργία νέων γυναικείων, φεμινιστικών 
ή άλλων ομάδων. Η συνείδηση ότι η εκμετάλλευση με ό-
ρους φύλου, φυλής και τάξης αποτελεί δομικό στοιχείο 
των καπιταλιστικών κοινωνιών και ότι σε κάθε εποχή  η 
εκμετάλλευση αυτή παίρνει διαφορετικές μορφές, ήδη 
έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μέσα από αφίσες, περιοδι-
κά, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις. Το κατέβασμα στο δρόμο 
ήδη προσπαθήθηκε για πρώτη φορά (από τη δεκαετία 
του 1980) και επιτυχημένα, τον περασμένο Νοέμβριο, με 
την φεμινιστική πορεία που κάλεσε στο κέντρο της Αθή-
νας ο συντονισμός ομάδων και ατόμων (brastards, μπε-
φλόνα και λόα). Είναι πλέον εμφανές ότι τα ζητήματα του 
φύλου συσπειρώνουν ένα αξιοσέβαστο και διόλου μειο-
ψηφικό κομμάτι του κινήματος·αυτού που για καιρό πα-
ρέμενε αόρατο, σιωπηρό, στο περιθώριο επειδή τα κοι-
νωνικά επιβεβλημένα στερεότυπα που το συνόδευαν α-
ναπαράγονταν και στο εσωτερικό του χώρου. Προσφά-
τως, αυτό το κομμάτι δείχνει διατεθειμένο να κατεβαίνει 
στο δρόμο, να διαδηλώνει, να γίνεται ορατό με τους δι-
κούς του όρους.

Κατά τη γνώμη μας, η δυναμική που έχει αναπτυχθεί 
δεν είναι τυχαία ή συγκυριακή. Η καταπίεση και η βία 
που δεχόμαστε λόγω φύλου είναι άκρως κοινωνικό και 
διαχρονικό ζήτημα μέσω του οποίου παράγονται διαρ-
κώς κοινωνικές αντιθέσεις. Γι΄αυτό και οι φεμινιστικές ο-
μάδες έχουν ρόλο να παίξουν, όχι μόνο γιατί μπορούν 
να αναδεικνύουν περιοχές εκμετάλλευσης και υποτίμη-
σης που παραμένουν αόρατες και κρυμμένες και κανείς 
άλλος δεν πρόκειται να τις αναδείξει, αλλά και γιατί μπο-
ρούν ν΄απευθυνθούν σε όλα εκείνα τα υποκείμενα με τα 
οποία μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες και κυκλοφορούν 
στους ίδιους δρόμους που κυκλοφορούμε κι εμείς, δου-
λεύουν στις ίδιες δουλειές που κάνουμε κι εμείς, ασφυ-
κτιούν στο ίδιο πλέγμα πειθαρχήσεων γύρω από τη σε-
ξουαλικότητα, την αναπαραγωγή, την  άμισθη ή μισθω-
τή εργασία. Παράλληλα, οι φεμινιστικές ομάδες αποτε-
λούν πλούτο για το κίνημα. Εμπλουτίζουν τα περιεχόμε-
νά του, διαμορφώνουν νέες αρχές και όρους για την πο-
λιτική οργάνωση και ανοίγουν το δρόμο για διαδηλώ-
σεις για κοινωνικά ζητήματα τα οποία δεν αγαπούν διό-
λου τα μίντια και η ειδησεογραφική επικαιρότητα.

Οι φεμινιστικές διαδηλώσεις, ειδικότερα, λειτουργούν 
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ταυτόχρονα και ως έμπρακτη, εξωστρεφής απάντηση α-
πέναντι στα περιστατικά βιασμών που γίνονται μέσα και 
έξω από τους πολιτικούς χώρους. Γιατί είναι η στιγμή 
που μπορούμε να επιδείξουμε συλλογική αυτοπεποίθη-
ση, δυναμισμό και τσαμπουκά απέναντι σε όσους σηκώ-
νουν χέρι, εκτοξεύουν απειλές και βρισιές και θεωρούν 
ότι ο σεξισμός μπορεί να είναι χαβαλές και τζάμπα μα-
γκιά. Οι φεμινιστικές διαδηλώσεις είναι η στιγμή που σύ-
ντροφοι, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτοκριτική για τις 
φορές που πρόσβαλλαν και υποτίμησαν τις συντρόφισ-
σές τους (με άμεσους ή έμμεσους τρόπους) στη χειρό-
τερη θα έρθουν σε αμηχανία, στην καλύτερη θ΄αναγκα-
στούν να προσέχουν τη συμπεριφορά τους στο μέλλον. 
Με άλλα λόγια, οι φεμινιστικές διαδηλώσεις είναι κι αυ-
τές ένας σημαντικός κρίκος στο έργο της συλλογικής 
μας ανατίμησης.

Αυτά και όσα γράφουμε στην προκήρυξή μας, είχα-
με κατά νου όταν καλούσαμε στη φεμινιστική διαδήλω-
ση στις 16 Ιούνη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν επρόκειτο 
να πτοηθούμε από καμια αντιξοότητα, πόσο μάλλον... 
καιρική. Παρά λοιπόν τον κατακλυσμό που φρόντισαν 
οι σεξιστές θεοί να ρίξουν στα κεφάλια μας εκείνο το α-
πόγευμα, εμείς όχι μόνο δεν πτοηθήκαμε, αντιθέτως πω-
ρωθήκαμε. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε εμάς τις δι-
οργανώτριες, αλλά και σε όσες ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμά μας, των οποίων η προσέλευση οφείλουμε να ο-
μολογήσουμε ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Το ση-
μαντικότερο όμως είναι ότι όλες τους έδειξαν το ίδιο α-
ποφασισμένες να διαδηλώσουμε, να φωνάξουμε συν-
θήματα, να τραγουδήσουμε ευφάνταστα στιχάκια για 
«άξια παλικάρια» για τα οποία θ’ άξιζε να πάρουμε φτυά-
ρια... (τρία ζήτω στις συντρόφισσες ποιήτριες). Κι ως α-
ναμενόμενο για φεμινιστική διαδήλωση, χαρήκαμε που 
είδαμε αρσενικούς περαστικούς να σφίγγονται και να 
θυμώνουν, χαρήκαμε που είδαμε περαστικές να μας επι-
κροτούν. Αν κάτι μας στέρησε ο βροχερός καιρός, ήταν 
το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξοργίσουμε ακόμα 
περισσότερους περαστικούς και να χαροποιήσουμε α-
κόμα περισσότερες περαστικές. Γι΄αυτό και τους υπο-
σχόμαστε ότι θα ξαναβρεθούμε και θα τα ξαναπούμε 
στους δρόμους συντόμως. 


