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ΣτουΣ δρομουΣ θα γυρναμε!
edito

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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Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε δυο μέρες μετά τη φεμινιστική διαδήλω-
ση της 16/12/17. Ως εκ τούτου δεν  συνιστά απολογισμό της διαδήλωσης αυ-
τής –αυτός χρειάζεται πάντα την απόσταση του χρόνου για να βγουν χρήσι-
μα και όχι βιαστικά συμπεράσματα. Εδώ, λοιπόν, επικεντρώνουμε στο πολιτι-
κό σκεπτικό της φεμινιστικής αυτής διαδήλωσης. 
Υποσχόμαστε ότι στο επόμενο τεύχος του περιοδικού θα βρείτε τον απολογι-
σμό της όλης κίνησης και φυσικά ένα πλουσιότερο φωτογραφικό υλικό από τη 
διαδήλωση και την προετοιμασία της. Στο τεύχος αυτό, θα βρείτε ένθετη και 
την προκήρυξη της διαδήλωσης (αν είστε τυχερές και προλάβετε το αντίτυπο 
που την περιλαμβάνει).

το παρόν τεύχος φτάνει στα χέρια σας ολίγον τι καθυστερημένο, 
αλλά για καλό λόγο. Η φθινοπωρινή σεζόν έφερε μια καινούργια και 
πολύτιμη εμπειρία για την ομάδα μας:  την συνεργασία με άλλες δύο 

φεμινιστικές ομάδες της Αθήνας, τις Brastards και Μπεφλόνα, με σκοπό τη 
συνδιοργάνωση φεμινιστικής διαδήλωσης στο κέντρο της πόλης.

Η συνεργασία αυτή δεν είναι τυχαία. Είμαστε τρεις ομάδες που δραστη-
ριοποιούνται στην πόλη εδώ και κάποια χρόνια, που με συνέπεια και κόπο 
έχουμε χτίσει έναν δημόσιο λόγο για την έμφυλη καταπίεση που βιώνου-
με, και που σταθερά και δυναμικά έχουμε διεκδικήσει χώρο στο δρόμο και 
στους πολιτικούς μας κύκλους για να μπορούμε να μιλήσουμε, να ακου-
στούμε, να συνδεθούμε με άλλες. 

Αναγνωρίσαμε τη δουλειά η μία της άλλης και νιώσαμε λιγότερο μόνες 
στον καθημερινό σεξιστικό ζόφο που ζούμε. Βρεθήκαμε πολλές φορές να 
συζητάμε τα άπειρα περιστατικά έμφυλης βίας εντός των πολιτικών μας 
χώρων που έρχονται πια στην επιφάνειά μέσα απο πολυάριθμες καταγ-
γελίες σεξουαλικών επιθέσεων. Βρεθήκαμε στο δρόμο, η μία δίπλα στην 
άλλη, στις δύο διαδηλώσεις εναντίον του βιασμού που έγιναν τον Νοέμ-
βρη του 2016 από το Συντονιστικό Κατά της Κουλτούρας του Βιασμού, και 
τον Ιούνιο του 2017 από τη Μιγάδα.  Αναγνωρίσαμε τη δυναμική που έχου-
με κατακτήσει στο δρόμο τον τελευταίο καιρό και συμφωνήσαμε ότι πρέ-
πει να την συνεχίσουμε.

Πριν από λίγους μήνες λοιπόν, μαζευτήκαμε μεταξύ μας να κουβεντιά-
σουμε και να οργανώσουμε μια διαδήλωση. Θέλαμε να πορευτούμε η μία 
δίπλα στην άλλη, να ενώσουμε τις φωνές μας και να χαρούμε μαζί με άλλα 
συντρόφια και φίλες τη δύναμη που μας δίνει να αρθρώνουμε μαζί τις δι-
κές μας απαντήσεις και συλλογικές αρνήσεις. 

Οι δύο περσινές διαδηλώσεις κατέδειξαν ότι η κουλτούρα του βιασμού εί-
ναι δομικό συστατικό αυτής της σεξιστικής κοινωνίας. Είναι μια κουλτούρα 
που έχει ως στόχο να μας  εκπαιδεύει στο φόβο και στη σιωπή, να μας πει-
θαρχεί και να μας τιμωρεί, να μας θυμίζει ότι άλλοι αποφασίζουν για εμάς και 
τα σώματα μας. Εμείς απο πλευράς μας απαντήσαμε και απαντάμε πως ξέ-
ρουμε καλά ότι οι βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική, είναι οι άντρες οι καθημε-
ρινοί. Ότι η καπιταλιστική πατριαρχική συνθήκη κόβει και ράβει έμφυλους 
ρόλους για εμάς για να διασφαλίζει την αναπαραγωγή αυτού του σάπιου συ-
στήματος και τη διαιώνιση των σχέσεων εξουσίας εντός αυτού. 
Αυτή τη φορά κατεβήκαμε στο δρόμο για να δείξουμε ότι όσο και να μας 
φοβερίζουν, όσο και να μας απειλούν, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε πολλές 
και διαφορετικές μεταξύ μας και διεκδικούμε έμπρακτα το χώρο που αυτή 
η συνθήκη συστηματικά προσπαθεί να μας στερήσει. 

Ο δημόσιος χώρος.

Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε: Ο δημόσιος χώρος εί-
ναι για μας ένα πεδίο μάχης. Κι αυτό επειδή ο δημόσιος χώρος είναι ένας 
κατεξοχήν αντρικός χώρος στον οποίο εμείς οι υπόλοιπες πρέπει να πα-

λέψουμε για να σταθούμε, να κυκλοφορούμε ανενόχλητες και να ακου-
στεί η φωνή μας. 

Ως σις γυναίκες, στα χρόνια που μεσολάβησαν μετά το φεμινιστικό κίνη-
μα των 60’s – 70’s, μπορεί πολλές απο εμάς να απεγκλωβιστήκαμε απο το 
σπίτι και το νοικοκυριό, αλλά η ένταση των πειθαρχήσεων που βιώνουμε 
σήμερα στο δημόσιο χώρο είναι προέκταση των πειθαρχήσεων και των ρό-
λων που μας επιβλήθηκαν ιστορικά (και μέχρι σήμερα) μέσα στην οικογέ-
νεια και το σπίτι. Τα σχόλια για την εμφάνισή μας, τα ψιτ ψιτ στο δρόμο και 
τα χουφτώματα στα ΜΜΜ βασίζονται στην πάγια πεποίθηση ότι οι γυναί-
κες υπάρχουν για τη σεξουαλική ευχαρίστηση των αντρών. Οι καθημερινές 
παρενοχλήσεις λειτουργούν ως υπενθύμιση του προνομίου των αντρών να 
επιβάλλονται πάνω στα σώματά μας, προνόμιο που με νύχια και με δόντια 
θέλουν να κρατήσουν.  Τα σεξιστικά σχόλια του συναδέλφου και η απαίτη-
ση να φτιάχνουμε τον καφέ στη δουλειά, μας θυμίζουν ότι η γυναίκα πρέπει 
να φροντίζει τον άντρα αλλά και όλους γύρω της, άμισθα και “φυσικά” γιατί 
είναι στη γυναικεία “φύση” της.  Οι επιθέσεις και οι τραμπουκισμοί στο δρό-
μο όταν κρατιόμαστε χέρι χέρι με τη γκόμενά μας, μας θυμίζουν ότι όποια 
τολμά να παίρνει τη σεξουαλικότητά της στα χέρια της και να αμφισβητεί 
την ετεροκανονική πυρηνική οικογενειακή δομή αυτής της κοινωνίας θα 
βρίσκεται στο στόχαστρο. Η αμφισβήτηση και ο τραμπουκισμός που δεχό-
μαστε αν καταγγείλουμε ή αμυνθούμε στις σεξουαλικές επιθέσεις, προστά-
ζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να υπομένουν, κι όχι να αντιδρούν.

Η ύπαρξή και η ορατότητά μας στο δημόσιο χώρο τα ανταγωνίζεται όλα 
αυτά. Κάθε φορά που παίρνουμε το ρίσκο να βγούμε ντυμένες όπως σκα-
τά θέλουμε, κοντράρουμε τον έλεγχο που θέλει να έχει αυτή η κοινωνία στα 
σώματά μας. Κάθε φορά που ξαμολάμε τα παιδιά μας στις γειτονιές και στα 
πάρκα άφοβα και φασαριόζικα παίρνουμε χώρο απο τους ρατσιστές νοι-
κοκυραίους αυτής της πόλης που μας θέλουν διαιρεμένες και απομονωμέ-
νες η μία απο την άλλη. Κάθε φορά που αράζουμε στις πλατείες σε γυναι-
κοπαρέες διεκδικούμε το χώρο και τη θέση μας στο δρόμο από όλους αυ-
τούς που μας θέλουν σιωπηλά μέλη της αντροκρατούμενης παρέας τους 
ως «γκόμενες». Κάθε φορά που φιλιόμαστε μεταξύ μας δημόσια αμφισβη-
τούμε την “κανονικότητα” που μας επιβάλλει η ετεροφυλόφιλη οικογενεια-
κή συνθήκη. Κάθε φορά που διαδηλώνουμε όλες μαζί θυμίζουμε στον κάθε 
ξεφτίλα σεξιστή ότι είμαστε εδώ.

Είμαστε πολλές.

Σ’αυτόν τον ανταγωνισμό δεν είμαστε μόνες. Είμαστε πολλές που η πα-
ρουσία μας στο δημόσιο χώρο προσβάλλει και προκαλεί. Όποια τολμά 
να αμφισβητεί το φύλο που της δόθηκε κατα τη γέννησή της σχεδόν πά-
ντα λοιδορείται στον δημόσιο χώρο. Τα τρανς αδέρφια μας βιώνουν μια 
συνθήκη σφοδρής περιθωριοποίησης, στοχοποίησης και αορατοποίησης 
από το ίδιο σύστημα που ορίζει τους έμφυλους ρόλους που μας καταπι-
έζουν. Αντίστοιχα, ο ρατσισμός κρατά τις μετανάστριες γειτόνισσές μας 
παράνομες και αόρατες, και ταυτόχρονα στοχοποιεί την όποια παρουσία 
τους στο δημόσιο χώρο παρουσιάζοντάς τες ως νοσηρές, οπισθοδρομι-
κές ή καταπιεσμένες. Και φυσικά δεν συζητάμε το τι βία επιφυλάσσει η 
πατριαρχική κοινωνία για τις αδερφές μας που δουλεύουν στη βιομηχα-
νία του σεξ, στα στουντιο και στα πεζοδρόμια αυτής της κωλοπόλης. Αυτό 
το σύστημα μας καταπιέζει όλες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 
Γι’αυτό κι αυτή η διαδήλωση απευθύνθηκε σε όλες αυτές που μοιραζόμα-
στε είτε κοινά βιώματα είτε κοινά συμφέροντα, είτε και τα δύο. 

Έτσι, το Σάββατο 16 Δεκέμβρη το μεσημέρι, πάνω απο εξακόσιες τσού-
λες, ξενέρωτες, πατσαβούρες, γεροντοκόρες, φάλαινες, νταλίκες, φεμι-
νίστριες, κραγμένες, αδερφές, υστερικές, αντρογυναίκες, θείτσες, αξύ-
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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. 

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.

ριστες και ανώμαλα συμπορευτήκαμε από το Θησείο μέχρι την πλατεία 
Βικτωρίας, φωνάζοντας περήφανα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ, 
ΒΓΑΛ’ΤΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΣΕΞΙΣΤΕΣ». Βάλαμε τις φόρμες μας, τα δι-
κτυωτά μας, τα τακούνια, τα τσόκαρα και τις αρβύλες μας, τα πιο βολικά 
ή τα πιο έξαλλα ρούχα μας και βγήκαμε στο δρόμο. Περαστικοί κοίταζαν 
σαστισμένοι μια πορεία με εκατοντάδες γυναίκες και άτομα που φώνα-
ζαν μαζί «Ο δημόσιος χώρος δεν είναι των αντρών, θα κόψουμε τη φόρα 
όλων των σεξιστών». Αμήχανοι οικογενειάρχες άκουγαν «Η Ελλάδα να πε-
θάνει να ζήσουμε εμείς, στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο κι η πατρις». 
Λογής αφεντικά ξεπρόβαλαν ανήσυχα από τα μαγαζιά τους, καθώς φω-
νάζαμε «Δεν είμαι η μικρή, δεν είμαι η κοπελιά, είμαι μια εργάτρια σκα-
τά στ’ αφεντικά». Σιχαμένοι σεξιστές και ομοφοβικοί έσφιγγαν τα δόντια 
τους όπως περνούσαμε φωνάζοντας “»Σε κάθε δρομάκι, σε καθεμιά πλα-
τεία τσακίζουμε τον σεξισμό και την ομοφοβία». Αντίθετα, οι υποστηρι-
κτικές παρουσίες που μας χειροκρότησαν και μας ενθάρρυναν πλήθαιναν 
καθώς πορευόμασταν - φίλοι και σύντροφοι που χειροκρότησαν την πο-
ρεία, ενθουσιασμένες γιαγιάδες που θυμήθηκαν τα παλιά, εντυπωσιασμέ-
νες έφηβες που θέλησαν να μας ακολουθήσουν.

Αυτό που λέμε αυτόνομη οργάνωση.

Αυτή η διαδήλωση καλούσε μια κοινότητα ανθρώπων των οποίων η σε-
ξιστική συνθήκη κάνει την ανενόχλητη παρουσία τους έξω μία καθημερι-
νή μάχη, ένα συνεχές διακύβευμα. Καλέσαμε όλους τους υπόλοιπους γνω-
στούς και συντρόφους να μας στηρίξουν με τη μη φυσική τους παρουσία. 
Πιθανόν κάποιοι από τους άντρες συντρόφους μας να αισθάνθηκαν λιγά-
κι αποκλεισμένοι. Δεν πειράζει. Αν δεν έχεις συνηθίσει να πρέπει να σκέ-
φτεσαι πώς θα κάτσεις ή πώς θα σταθείς στο λεωφορείο ή στη δουλειά για 
να μη σε χουφτώσει κάνας άσχετος ή ο συνάδελφος, αν δεν έχεις ακούσει 
ποτέ «πουτάνα» στο δρόμο για κάτι που φοράς, αν δεν έχεις νιώσει ποτέ 
την απειλή της βίας για τη σεξουαλικότητα ή ταυτότητα φύλου που έχεις 
και εκφράζεις, αν δεν έχεις αισθανθεί το φόβο του βιασμού στο πετσί σου, 
τότε παρακαλούμε αναγνώρισε ότι σ’αυτή τη διαδήλωση πράγματι, η α-
πουσία σου δυνάμωσε το λόγο και τη φωνή μας. 

Και κάτι άλλο σημαντικό. Στους χώρους που οργανωνόμαστε πρέπει να 
παλέψουμε για να μην θεωρούμαστε άβουλες ή διακοσμητικές, οπαδοί 
των αντρών «επαναστατών» ή υπηρετικό προσωπικό (αυτές που συγυρί-
ζουν, πλένουν τα ποτήρια κτλ.). Εμείς όμως ξέρουμε καλά ότι τίποτα από 
τα παραπάνω δεν ισχύει. Μια χαρά μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, 
να οργανωθούμε, να βγούμε στο δρόμο και να υποστηρίξουμε μια διαδή-
λωση μόνες μας. Άλλος ένας λόγος λοιπόν που αυτή η πορεία δεν είχε ά-
ντρες  -για να περάσει καλά το μήνυμα.

Η μη συμμετοχή συντρόφων αντρών σε τέτοιες κινήσεις δεν είναι προ-
σωπικός αποκλεισμός. Είναι πολιτική και κοινωνική διεκδίκηση το να μπο-
ρούμε εμείς να διαδηλώσουμε μόνες μας στο δρόμο. Get over it λοιπόν 
και στηρίξτε μας πολιτικά. 

Στο edito του τελευταίου τεύχους κλείναμε λέγοντας: «υποσχόμαστε 
ότι θα ξαναβρεθούμε και θα τα ξαναπούμε στους δρόμους συντόμως». 
Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας και κατεβήκαμε ξανά στο δρόμο όσο πιο 
σύντομα μπορούσαμε. Αυτόνομα και αυτοοργανωμένα, πλάι με παλιές 
και νέες συντρόφισσες. Σ’αυτή τη σεξιστική κοινωνία δεν περιμένουμε 
απο κράτος, δικαστές, μίντια και ΜΚΟ να μιλήσουν για εμάς. Όπως είπαμε 
και παλιότερα: Ελπίζουμε στις εαυτές μας, σε όλες εκείνες που δίνουν μά-
χες καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στους δρόμους, τις συνελεύσεις, 
σε εκείνες που προς το παρόν σιωπούν αλλά σιγοβράζουν, σε εκείνες που 
συναντάμε στο δρόμο, σε εκείνες με τις οποίες βρίσκουμε κοινά βιώματα 
και κοινά συμφέροντα. 


