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ή αλλιώς, τι μάθαμε από την 

οργάνωση μιας χειμωνιάτικης 

φεμινιστικής πορείας

στο edito του προηγούμενου τεύχους είπαμε δυο λό-
για για τη συνεργασία της ομάδας μας με τις φεμι-
νιστικές ομάδες Μπεφλόνα και Brastards, με σκοπό 
τη συνδιοργάνωση φεμινιστικής πορείας τον περα-

σμένο Δεκέμβρη (τον ίδιο μήνα έκδοσης του περιοδικού). Το 
περιοδικό εκδόθηκε λίγες μέρες μετά την πορεία και πριν ο-
λοκληρωθούν οι διαδικασίες απολογισμού μεταξύ των τριών 
ομάδων και τον καλεσμένων τους. Σ’ αυτό το τεύχος λοιπόν, 
έχοντας ολοκληρώσει μια απαραίτητη διαδικασία απολογι-
στικών συνελεύσεων και συζητήσεων θα θέλαμε να εμβα-
θύνουμε λίγο παραπάνω στο πολιτικό σκεπτικό της πορείας 
αλλά και να παραθέσουμε την εμπειρία μας από τον δρόμο.

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο τεύχος, η πορεία του 
Δεκέμβρη ήταν μια πορεία που εστίαζε στην περηφάνεια 
και την ορατότητα, που θέλησε να αναδείξει την ολοένα και 
αυξανόμενη κινητικότητα γύρω από τα έμφυλα ζητήματα 
στους πολιτικούς μας χώρους και που άνοιξε νέες συνεργα-
σίες και συζητήσεις για την ομάδα μας.

Η πολιτική εστίαση της πορείας δεν ήταν φυσικά τυχαία. 
Τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα δραστηριοποιούνται όλο 
και περισσότερες φεμινιστικές ομάδες που με αφίσες και εκ-
δηλώσεις διεκδικούν να μπει το θέμα της έμφυλης καταπίε-
σης τόσο  στο δημόσιο λόγο, όσο και εντός του α/α χώρου. 
Το θέμα του βιασμού και των σεξουαλικών κακοποιήσεων 
κυρίως εντός του χώρου κινητοποίησε μια κοινότητα ομά-
δων και ατόμων που δραστηριοποιούνται ενάντια στην έμ-
φυλη καταπίεση και την ομοφοβία, να βγει στο δρόμο και να 
διαδηλώσει κατά του βιασμού σε δύο μεγάλες δημόσιες φε-
μινιστικές πορείες: η πρώτη τον Νοέμβρη του 2016 από το 
Συντονιστικό Κατά της Κουλτούρας του Βιασμού, και η δεύ-
τερη τον Ιούνιο του 2017 από τη Μιγάδα. Από πλευράς μας, 
η δυναμική που αναπτύχθηκε σε αυτές τις πορείες ήταν κάτι 
καινούργιο και πολύτιμο που θέλαμε να ενισχύσουμε και να 
συνεχίσουμε.

Κι έτσι κάπως προέκυψε η συνεργασία με τις Brastards και 
τη Μπεφλόνα. Και οι τρεις ομάδες αναγνωρίζαμε αξία σε 
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αυτή τη δυναμική του δρόμου -τη θέληση και ικανότητα δηλαδή- του 
φεμινιστικού χώρου να αυτοοργανώνεται, να κατεβαίνει στο δρόμο 
και να ανοίγει θέματα όπως αυτό της κουλτούρας του βιασμού[1].

Φυσικά δε φτάσαμε εύκολα σ’αυτό το σημείο. Δεν είναι τυχαίο ότι 
πριν την πορεία τον Νοέμβρη του 2016 από το Συντονιστικό ενάντια 
στην Κουλτούρα του Βιασμού, τέτοιες αυτόνομες φεμινιστικές κινή-
σεις αυτού του μεγέθους είχαν να γίνουν στην Ελλάδα από τη δεκα-
ετία του ’80, κατά τη (σύντομη) περίοδο άνθισης του αυτόνομου φε-
μινιστικού κινήματος. Τα χρόνια που ακολούθησαν τη μεταπολίτευση 
τα φεμινιστικά αιτήματα εξαφανίστηκαν σε τρομακτικό βαθμό με α-
ποτέλεσμα οι περισσότερες από εμάς να μεγαλώσουν σε μια κοινωνία 
όπου το θέμα της έμφυλης καταπίεσης ήταν όπως μας έλεγαν, απλά 
άσχετο.

Υπήρχε μια γραμματεία ισότητας να εξυπηρετεί το θεσμικό «φαίνε-
σθαι», μια γιορτή της γυναίκας για να μας πετάνε λουλούδια κι εμείς 
να χαιρόμαστε, ένα pride με κάθε λογής θεσμικούς εκπροσώπους για 
να γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο την υποτιθέμενη ορατότητά μας. 
Κι όλα καλά. Άσχετο αν εμείς τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου τρώγαμε 
τραμπουκισμό στο δρόμο λόγω της εμφάνισης μας ή της σεξουαλικό-
τητάς μας, αν μας κακοποιούσε συγγενής μας κι όλοι έκαναν τα στρα-
βά μάτια, αν στη δουλειά μας την έπεφτε το αφεντικό χωρίς κανένα 
φόβο, αν συνεχίζαμε να κάνουμε όλη τη δουλειά της αναπαραγωγής 
παιδιών και οικογένειας τζάμπα, αν στη συνέλευση οι σύντροφοι μας 
είχαν χεσμένες εκτός αν ήθελαν να μας πιάσουν γκόμενες, αν στο δρό-
μο και στη πλατεία δε μπορούσαμε να ξεφύγουμε από τα σχόλια του 
κάθε άσχετου. Γι’αυτά ούτε λέξη, πόσο μάλλον δημόσια παρουσία αυ-
τόνομων φεμινιστικών κινήσεων στο δρόμο.

Μέχρι πρόσφατα ήταν λίγες και μετρημένες οι προσπάθειες από μια 
χούφτα ομάδες που με πολύ κόπο και ρίσκο έβγαιναν στο δρόμο να 
καταγγείλουν ρατσιστικά περιστατικά ομοφοβικής ή σεξιστικής βίας, 
ή να υποστηρίξουν δημόσια τις οροθετικές γυναίκες που διαπομπεύ-
θηκαν από το κράτος και τα μίντια, για να δώσουμε μερικά παραδείγ-
ματα κινήσεων από τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι 
τρεις αυτές ομάδες θέλαμε να ενισχύσουμε αυτή τη νέα δυναμική πα-
ρουσία του φεμινιστικού χώρου στο δρόμο τα τελευταία δύο χρόνια 
κάνοντας μια επόμενη δημόσια διαδήλωση που θα γιόρταζε το γεγο-

νός ότι είμαστε πια, πολλές (ή τουλάχιστον πολύ περισσότερες...).
Από πλευράς της Μιγάδας, η εμπλοκή μας σε μια διαδικασία πολιτι-

κής συνδιαμόρφωσης ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία που εμπλού-
τισε την ομάδα μας με νέες εμπειρίες τόσο σε οργανωτικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ιδεών και πολιτικής ζύμωσης. Από τη μία, η πολι-
τική γνωριμία μας με τις Μπεφλόνα και Brastards σήμαινε ότι ήρθαμε 
κοντά σε δύο πολιτικές ομάδες με τις οποίες έχουμε κοινά χαρακτηρι-
στικά, αλλά και κοινά βιώματα εντός του χώρου. Ως αμιγώς γυναικείες 
φεμινιστικές ομάδες, αναγνωρίσαμε η μία στην άλλη την επιμονή και 
υπομονή που χρειάζεται για να στεριώσει και να επιβιώσει μια φεμινι-
στική ομάδα. Αναγνωρίσαμε την ανάγκη να χτίσουμε γέφυρες επικοι-
νωνίας και συνεργασίας που θα αντέξουν στο χρόνο και θα διεκδική-
σουν ακόμα περισσότερο χώρο. Μιλήσαμε για την κοινωνική εμπειρία 
μας και για το πώς αυτή η κοινωνία κατασκευάζει για μας έναν ρόλο και 
επιτάσσει συγκεκριμένη κοινωνική θέση κάτω από τον μανδύα της φυ-
σικοποιημένης κατηγορίας “γυναίκα”. Μιλήσαμε για τη δυσκολία του 
να βρούμε χώρο και να ακουστούμε στους αντροκρατούμενους πο-
λιτικούς χώρους και πώς η συμμετοχή μας σε φεμινιστικές διαδικασί-
ες μας έχει βοηθήσει όλες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μιλήσα-
με για τους βιασμούς και τον σεξισμό στην κοινωνία και στον α/α χώρο 
και το πόσο σημαντική απάντηση είναι η συλλογική μας οργάνωση και 
παρουσία μας στον δημόσιο χώρο. Μιλήσαμε για τον δημόσιο χώρο 
και την επιτακτική ανάγκη να διεκδικήσουμε την αυτονομία και την α-
νενόχλητη παρουσία μας μέσα σ’αυτόν. Κι έτσι από νωρίς αποφασίσα-
με ότι θέλαμε να κινηθούμε γρήγορα και να κατέβουμε σχετικά σύντο-
μα πάλι στο δρόμο.

Από την άλλη, η διαδικασία οργάνωσης αυτής της διαδήλωσης μας 
έφερε κοντά και σε μια διευρυμένη κοινότητα ομάδων και ατόμων που 
καλέστηκαν να συμμετάσχουν και να στηρίξουν την πορεία. Για λόγους 
πολιτικής γνωριμίας και οικονομίας χρόνου, αποφασίσαμε ότι οι τρεις 
ομάδες θα αναλάμβαναν το κυρίως μέρος της οργάνωσης της πορεί-
ας, αλλά από νωρίς ζητήσαμε τη συμμετοχή και στήριξη ανθρώπων 
που θεωρούμε ότι έχουν κοινούς πολιτικούς στόχους με εμάς και που 
είτε μοιράζονται βιώματα, είτε έχουν κοινά πολιτικά συμφέροντα μαζί 
μας, είτε και τα δύο. Οι διευρυμένες αυτές συζητήσεις τόσο κατά τη δι-
άρκεια της οργανωτικής διαδικασίας της διαδήλωσης, όσο και στη δι-
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αδικασία απολογισμού της πορείας άνοιξε για μας έναν νέο χώρο για 
δημόσιο διάλογο, για ζύμωση και επικοινωνία με ανθρώπους που μά-
χονται κατά της έμφυλης καταπίεσης, των έμφυλων ρόλων και των δι-
αχωρισμών λόγω φύλου και σεξουαλικότητας. Ο διάλογος αυτός έχει 
εμπλουτίσει τις διαδικασίες των ομάδων μας με ιδέες και προβλημα-
τικές που θα συνεχίσουν να μας απασχολούν στο μέλλον. Φυσικά, ξέ-
ρουμε ότι η πολιτική γνωριμία είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδι-
κασία, και ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά και συνέπεια για να αποδώσει 
καρπούς. Ήδη όμως, η συνδιοργάνωση αυτής της διαδήλωσης ήταν η 
αρχή ενός διαλόγου που επεδίωξε πολιτικές συμφωνίες ανάμεσά μας, 
και άνοιξε έναν δημόσιο διάλογο μεταξύ πολλών και συχνά διαφορετι-
κών κομματιών αυτής της κοινότητας που ασχολείται με τα θέματα του 
σεξισμού, της σεξουαλικότητας και του φύλου.

Η μεγάλη διαφορά αυτής της διαδήλωσης από τις προηγούμε-
νες είναι ότι για πρώτη φορά, το κάλεσμα ζητούσε από τους σις ά-
ντρες, συντρόφους και συμμάχους, να μην συμμετάσχουν. Το σκε-
πτικό πίσω από το κάλεσμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινήθηκε 
γύρω από τους εξής άξονες: την επιθυμία μας να μιλήσουμε για τον δη-
μόσιο χώρο ως πεδίο μάχης με έμφυλους όρους, την ανάγκη να συνα-
ντηθούμε και να συμπορευθούμε με όλες αυτές που βάλλονται με πα-
ρόμοιους τρόπους με εμάς μέσα σ’αυτόν, την επιθυμία να ενισχύσου-
με μια κοινότητα κοινών συμφερόντων που αναγνωρίζουμε σε άλλα 
πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα γύρω μας και την ανάγκη να στα-
θούμε στο δρόμο μόνες μας και να ορατοποιήσουμε τη μαχητικότη-
τά μας. Το να αποκλείουμε τους άντρες συντρόφους από τις διαδηλώ-
σεις μας δεν είναι αυτοσκοπός. Αναγνωρίζουμε όμως σ’αυτή τη διαδι-
κασία ένα απαραίτητο πολιτικό εργαλείο που από τη μία, μας βοηθά 
να συγκροτηθούμε καλύτερα πολιτικά και οργανωτικά, σε ρόλους που 
λόγω της κοινωνικής μας θέσης συνήθως δεν βρίσκουμε τις εαυτές μας 
(είτε επειδή δεν τολμάμε να τους ζητήσουμε, είτε επειδή δεν μας δί-
νονται). Από την άλλη, η αυτόνομη συγκρότηση δίνει ένα πολύ δυνα-
τό μήνυμα τόσο εσωτερικά στους πολιτικούς μας χώρους, όσο και ε-
ξωτερικά στο δημόσιο χώρο της πόλης στην οποία κινούμαστε. Στέλ-
νει ένα μήνυμα αμφισβήτησης της κοινωνική θέσης που μας φορτώ-
νεται ως γυναίκες και προκαλεί ρήξη με όλους αυτούς που θέλουν να 
μας την επιβάλλουν.

Γιατί λοιπόν η μη συμμετοχή των αντρών συντρόφων ενισχύει αυτό 
το μήνυμα; Μία πορεία που θέλει να μιλήσει για τον σεξισμό στο δη-
μόσιο χώρο, δε μπορεί να μην μιλήσει για το γεγονός οτι οι σις άντρες 
καταλαμβάνουν μια προνομιακή θέση σ’αυτόν. Κι αυτό επειδή, όπως 
έχουμε πει επανελειλημμένως, ο δημόσιος χώρος είναι ένα πεδίο μά-
χης στο οποίο εκδηλώνονται όλοι οι διαχωρισμοί που μας επιβάλλει 
το καπιταλιστικό σύστημα. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση και το δικαίω-

μα που έχουμε στο δημόσιο χώρο, ορίζεται και συνδέεται πλήρως με 
την ιεράρχηση των ρόλων εντός του καπιταλισμού. Μας διαχωρίζει 
σε τάξεις, σε φυλές, σε άντρες  και γυναίκες, και για κάθε μία από αυ-
τές τις κατηγορίες ορίζει άλλα δικαιώματα, άλλα όρια. Έτσι, αν είσαι 
μέλος της εργατικής τάξης η δημόσια παρουσία σου ρυθμίζεται από 
μπάτσους και κρατικούς θεσμούς. Όμως αν είσαι γυναίκα, γκέι, τρανς, 
ή μετανάστρια το δικαίωμά σου να σταθείς ανενόχλητη στο δημό-
σιο χώρο βάλλεται διαρκώς για έναν επιπλέον λόγο: επειδή η έμφυ-
λή σου ταυτότητα δεν είναι η κυρίαρχη αντρική. Αν πάλι το σώμα σου 
έχει καθοριστεί κοινωνικά ως γυναικείο τότε θεωρείται κοινό κτήμα 
όλων, για το οποίο όλοι επιτρέπεται να έχουν άποψη, λόγο και δικαίω-
μα πάνω του. Εγγράφεται σ’ αυτό μια φυσικοποιημένη “αδυναμία”, μια 
κατωτερότητα που κατά συνέπεια ορίζει το πόσο χώρο μπορείς να 
καταλαμβάνεις και τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να υπάρ-
χεις μέσα σ’ αυτόν. Αυτή η συνθήκη ισχύει τόσο στην πλατεία, για 
όσες από εμάς αράζουν εκεί, όσο και στην καφετέρια για όσες σερβί-
ρουμε τα ποτά, όσο και στην πολιτική διαδήλωση για όσες από μας 
πρέπει να ανταγωνιστούν τις βροντερές φωνές και την έμφυλη αυτο-
πεποίθηση των αντρών συντρόφων μας να διεκδικούν τα παλούκια 
και να είναι αυτονόητα οι διοργανωτές. Αυτή η συνθήκη μας διαχω-
ρίζει και μας υποβιβάζει και πρέπει να μιλήσουμε γι’αυτήν. Και πρέ-
πει να μιλήσουμε χωρίς διαμεσολάβηση, εμείς οι ίδιες που βαλλόμα-
στε περισσότερο. Όσοι από τους σις άντρες συντρόφους μας δεν το 
πιάνουν αυτό, μάλλον δεν αναγνωρίζουν αυτούς τους διαχωρισμούς.

Δυστυχώς, η κυρίαρχη αντίληψη της μαχητικότητας στο δρόμο, 
συχνά μας αποκλείει και μας πετάει απ’ έξω εάν δεν είμαστε διατε-
θειμένες ή δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με όρους ματσίλας. Για 
μας είναι διπλά δύσκολο να κατεβούμε μαχητικά στο δρόμο με τους 
όρους μας - όρους που δεν επικαλούνται τη σωματική διάπλαση και 
την αρσενική αυτοπεποίθηση/ επιθετικότητα ως βασική προϋπόθε-
ση για τους οργανωτικούς ρόλους μιας πορείας.  Με το να οργανώ-
νουμε τέτοιες πορείες, ενισχύουμε όχι μόνο τις οργανωτικές μας ι-
κανότητες και την πολιτική μας εμπειρία, αλλά ψάχνουμε νέους τρό-
πους με τους οποίους μπορούμε να σταθούμε στο δρόμο ως μάχιμα 
πολιτικά υποκείμενα, φέροντας όλο το εύρος των κοινωνικών και πο-
λιτικών μας εμπειριών στις πρακτικές μας.

 Η διαδήλωση του Δεκέμβρη ’18 ήταν μια δυναμική, ενδυναμωτι-
κή και συγκινητική εμπειρία για μας. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπο-
ρείς να κατέβεις στο δρόμο με κραγιόν, ντεκολτέ και παλούκι, ξέρο-
ντας ότι δε θα ακούσεις σχολιάκια από κάποιον «σύντροφο» για την 
εμφάνισή σου. Ή να κατέβεις σε πορεία φέροντας μια ταυτότητα φύ-
λου που δεν υπακούει στο κυρίαρχο δίπολο, ξέροντας ότι δε θα α-
κούσεις τα υπόγεια σχόλια τύπου «τι είναι αυτό; άντρας ή γυναίκα» 
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κτλ. Ή να συμπορεύεσαι με άλλες 600 ξέροντας ότι αν ακούσεις σε-
ξιστικό σχόλιο από κάποιον άσχετο θα είστε πολλές για να απαντή-
σετε. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι πρέπει να βασιστείς στις δι-
κές σου δυνάμεις, να αναλάβεις την πολιτική ευθύνη για τη δράση 
σου και να ανταπεξέλθεις στις συγκρούσεις που θα προκύψουν στο 
δρόμο. Και σ’ αυτό το τελευταίο θα σταθούμε λίγο παραπάνω. Η δια-
δήλωση αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις απ’ όπου πέρασε - εν-
νοείται πως το φαινόμενο μιας πορείας που αποτελείται αποκλειστι-
κά από γυναίκες και μη κυρίαρχες εκφράσεις φύλου, προκάλεσε από 
ενθουσιασμό, μέχρι εχθρότητα. Όση στήριξη και επικρότηση δεχτή-
καμε από περαστικές γυναίκες (αλλά και πολλούς άντρες), άλλο τόσο 
ήρθαμε αντιμέτωπες με το μέγεθος του θράσους και της αλαζονεί-
ας του έλληνα σεξιστή που βλέπει μια πορεία με 600 γυναίκες και ά-
τομα και δε διστάζει να φωνάξει το σχολιάκι του, να περάσει επιθετι-
κά με το μηχανάκι του μέσα από την πορεία, να την πέσει σε συντρό-
φισσα που γράφει σπρέι. Η άνεση με την οποία διάφοροι άντρες πε-
ραστικοί βάλθηκαν να επιβληθούν στην πορεία μας θύμισε τους χί-
λιους λόγους της δικής μας εχθρότητας απέναντι σ’ αυτούς που δι-
εκδικούν για πάρτη τους το δημόσιο χώρο αυτής της πόλης. Και μας 
σπρώχνει ακόμα περισσότερο να βρούμε τρόπους να τους κόψουμε 
το θράσος. Να βρούμε τρόπους να τους ανταγωνιστούμε, να είμαστε 
πραγματική απειλή στο δρόμο, κι ας μην έχουμε τους γεροδεμένους 
άντρες με τα παλούκια στην περιφρούρηση. Μας αποδεικνύει ότι η 
σύνθεση αυτής της διαδήλωσης είναι απαραίτητη και πρέπει να γί-
νει ακόμη πιο ανταγωνιστική. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να βρει 
οργανωτικά και πολιτικά εργαλεία που να ανταγωνίζονται και να κο-
ντράρουν τους κυρίαρχους μάτσο κώδικες της δρομίσιας κουλτού-
ρας που αποκλείουν και περιθωριοποιούν τόσες από εμάς, αλλά ταυ-
τόχρονα να είναι ανταγωνιστικά, επιθετικά και να μας καθιστούν απει-
λητικές και μάχιμες απέναντι σε μια τόσο εχθρική κοινωνία που θεω-
ρεί ότι μπορεί να επιβληθεί και να πουλήσει μούρη ακόμα κι όταν εί-
μαστε 600 άτομα.

Η συζήτηση γύρω από το πώς αποτυπώνεται η συλλογική μας δυ-
ναμική στο δρόμο, πώς δηλαδή κατεβαίνουνε στο δρόμο με τους δι-
κούς μας όρους, κρατώντας το χώρο για τις εαυτές μας και απωθώ-
ντας σεξιστές, φασίστες, μπάτσους κτλ. μας έχει απασχολήσει στους 
απολογισμούς μας συλλογικά αλλά και ως ομάδα. Οι διαδηλώσεις 
μας μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ανοίξουν ένα νέο πεδίο δη-
μόσιας έκφρασης στο δρόμο που από τη μία συγκρούεται με τις προ-
σταγές του χώρου στο μάτσο ιδεώδες, απ’ την άλλη διεκδικεί να δη-
μιουργήσει έναν συλλογικό χώρο όπου δίνεται πολιτική αξία στην ύ-
παρξη και έκφραση της καθεμιάς, πράγμα διόλου δεδομένο. Η ιδέα 
ότι μια διαδήλωση παρέχει μια ασφάλεια λόγω αριθμητικού μεγέ-

θους, ότι δηλαδή είμαστε πολλές και άρα ισχυρότερες απ’ ότι η καθε-
μιά μόνη της, μας προτρέπει να κατέβουμε στο δρόμο αντιδρώντας 
σε όλες τις προσταγές της κοινωνίας προς τα σώματά μας. Όμως τα 
νούμερα από μόνα τους δε μας καθιστούν ασφαλείς, ούτε απειλητι-
κές. Ούτε εγγυώνται πως δε θα κουνιούνται ρούπι οι σεξιστές, ομο-
φοβικοί και φασίστες όταν μας βλέπουν. Το είδαμε και στη διαδήλω-
ση του Δεκέμβρη: μηχανές κι αμάξια να προσπαθούν να περάσουν 
μέσα απ΄τη διαδήλωση, πατεράδες και σύζυγοι να τραβούν τις γυναί-
κες και τις κόρες τους μακριά και να πετάνε τις προκηρύξεις μας επι-
δεικτικά, μαγαζάτορες να βγαίνουν και να τσαμπουκαλεύονται για τα 
σπρέι. Όλα αυτά με έναν αυξημένο βαθμό άνεσης και θράσους που 
δε θα το συναντούσαμε σε μικτή πορεία.

Απ’ τη μία είμαστε περήφανες για το πόσα καταφέραμε σε τόσο 
λίγο χρόνο. Έγινε μια πορεία που στηρίχθηκε από πολλές και δια-
φορετικές συντρόφισσες. Καταφέραμε να συγκροτήσουμε ένα δυ-
ναμικό μπλοκ. Είδαμε έμπρακτα ότι μια ορατή και οργανωμένη πε-
ριφρούρηση ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μας και έδωσε δύναμη 
στην πορεία. Φροντίσαμε για τον συντονισμό και τη διαχείριση εντά-
σεων όσο μπορούσαμε, και αντικρούσαμε σύσσωμα και ενωμένα ε-
πιθέσεις περαστικών προς την πορεία. Τα συνθήματα μας βοήθησαν 
πολύ σε αυτό, λέγαμε: «Ο δημόσιος χώρος δεν είναι των αντρών, να 
κόψουμε τη φόρα των σεξιστών» και το εννοούσαμε. Τα ευρηματι-
κά και δυναμικά συνθήματα πολλαπλασιάστηκαν από τις συμμετέ-
χουσες κατά τη διάρκεια της πορείας και άφησαν άφωνους όσους 
μας συναντούσαν. Ήταν δείκτης επιτυχίας ότι τα συνθήματα που φω-
νάξαμε δυναμικά προκάλεσαν και εξόργισαν τους εχθρούς μας. Απ’ 
την άλλη όμως, και βλέποντας την εμπειρία της διαδήλωσης με μια 
διάθεση απολογισμού, είναι εξίσου σημαντικό να είμαστε καλά προε-
τοιμασμένες και ικανές να αντιμετωπίσουμε τα σεξιστικά αντανακλα-
στικά στο δρόμο και να αμυνόμαστε συλλογικά τις επιθέσεις τους, 
χωρίς να βασιζόμαστε στους μπάτσους να μας “σώσουν”. Ο τρόπος 
με τον οποίο κατεβαίνουμε στον δρόμο θα μας απασχολήσει στο 
μέλλον. Τι νέα εργαλεία οργάνωσης χρησιμοποιούμε για τη διοργά-
νωση μιας φεμινιστικής πορείας; Τι είδους πολιτικές συμφωνίες χρει-
αζόμαστε; Πώς τη συντονίζουμε και πώς κάνουμε μπλοκ για να την 
προστατεύσουμε; Πώς φτιάχνουμε ένα ενωμένο και συμπαγές σώμα 
διαδήλωσης ώστε να μη τολμά κανείς να μας διασπάσει; Πώς αντιμε-
τωπίζουμε τους μπάτσους, ή στην περίπτωσή μας, τις μπατσίνες που 
ήρθαν να «τα πούμε» και να διαμεσολαβήσουν την διαδήλωση; Πώς 
εμποδίζουμε την οικειοποίηση και παραποίηση του λόγου μας από 
τα μίντια; Έτσι λοιπόν... κρατάμε τον ενθουσιασμό και την εμπειρία 
που αποκτήσαμε, και βλέπουμε και τον δρόμο μπροστά μας, την α-
πόσταση που έχουμε ακόμη να διανύσουμε.


