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Το σκάνδαλο πέρασε στα σβέλτα από τη δημοσιότητα 
κι έσβησε σαν διάττοντας αστέρας. «Αναστάτωσε» ένα 
επαρχιακό, μικροαστικό χωριό, διέγειρε τηλεοπτικά την 
ηδονοβλεψία των θεατών, χωνεύτηκε με σάλιο την υπο-
κρισία και τέλος, λιάνισε το θύμα του. Τόσο σκληρή, τόσο 
αδυσώπητη είναι η κοινωνία του θεάματος. Το «σκάνδα-
λο» λοιπόν με την 22αχρονη δασκάλα σε χωριό των Χα-
νίων που «αποπλάνησε» 15χρονο μαθητή ξεχάστηκε ήδη. 
Και το θύμα του, όπου εδώ θα υποστηρίξουμε ξεκάθαρα 
πως είναι η νεαρή δασκάλα κόντρα στα κατεστημένα κανι-
βαλικά ήθη, έμεινε μόνο, απροστάτευτο, λεηλατημένο. 

Ας δούμε λοιπόν τα δεδομένα του «εγκλήματος». 
Πρώτον, ο τόπος τέλεσής του: η αγνή ελληνική επαρχία. 

Εκεί όπου ζουν και βασιλεύουν τα μικροαστικά και πατρι-
αρχικά ήθη. Εκεί όπου όλοι ξέρουν για όλους, όπου τίποτε 
δεν μένει κρυφό, κι όμως υπάρχουν τόσα μυστικά ανο-
μολόγητα και συλλογικά συγκαλυμμένα. Όπως για παρά-
δειγμα, κόρες και μανάδες που κακοποιούνται σεξουαλικά 
από πατεράδες, όπως βιασμοί που υποστηρίζονται από 
όλη την τοπική κοινωνία (θυμίζουμε: Αμάρυνθος), όπως 
παλιότερα το Κωσταλέξι που έθαψε στα υπόγεια την Ελέ-
νη. Εκεί όπου η μοίρα πολλών, ανήλικων ακόμη, κοριτσιών 
εξακολουθεί να βρίσκεται γραμμένη στο συμβόλαιο ενός 
καλού γάμου με έναν γαμπρό μεγαλύτερο σε ηλικία και 
οικονομικά ευκατάστατο (κι όπου ο αρσενικός εργένης 
δάσκαλος που έρχεται από αλλού γίνεται δεκτός συχνά ως 
υπόσχεση ενός τέτοιου συμβολαίου). Εκεί όπου ρίχτηκαν 
βορά στη σεξουαλική λαιμαργία των άρρενων ντόπιων 
χιλιάδες γυναίκες από την ανατολική ευρώπη, στις αυτο-
σχέδιες παράγκες – ελενίτ της καταναγκαστικής πορνείας. 
Κοινώς: εκεί όπου τόσα εγκλήματα έχουν κουκουλωθεί 
κάτω από τον επαρχιώτικο πατριωτισμό που γίνεται μια 
γροθιά όταν απειληθεί η φήμη της κοινότητας.

Δεύτερον, η φύση του «εγκλήματος». Σεξουαλική απο-
πλάνηση ενός ανήλικου μαθητή από μια γυναίκα εκπαι-
δευτικό, προφανώς μεγαλύτερης ηλικίας. Βασισμένη στην 
ομολογία του νεαρού ότι με την εκπαιδευτικό διατηρούσε 
πεντάμηνη ερωτική σχέση. Προφανώς, οι νεαροί ανήλικοι 
μπορούν να μυούνται σεξουαλικά μόνο στα μπουρδέλα 

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 κοινω-
νικής πραγματικότητας και της εκμετάλ-
λευσης των γυναικών σήμερα.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κό-
σμο που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται 
προς την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυ-
χασμός ότι η κοινωνική θέση των γυναι-
κών έχει βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά το 
πού κοιτάζει καθείς...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη 
του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και 
Ζωσιμάδων 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.

Το περιοδικό βγαίνει κάθε τρεις μήνες. 
Το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία Solaris, 
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθερια-
κή Κουλτούρα και στο κάτω περίπτερο 
της πλατείας Εξαρχείων. 

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε 
σκέψεις, 
μη ντραπείτε 
να μας το πείτε!  
στο mail:
omadamigada@yahoo.com
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Auto da fe
–από μεγαλύτερης ηλικίας πόρνες- με παρότρυνση και 
συνοδεία των πατεράδων τους. Προφανώς, το πότε θα 
γαμήσει το άρρεν ανήλικο τέκνο της οικογένειας είναι 
σημαντικό διακύβευμα που διαλύει το φόβο «μην βγει 
το παιδί μας “πούστης”». Αλλά όχι, «προς Θεού!» αυτά 
δεν εγκλήματα. Είναι η φυσιολογική πατριαρχική τάξη 
πραγμάτων. Οπότε το έγκλημα στην περίπτωσή μας 
στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι η μυσταγωγός είναι 
μια «έκφυλη» εκπαιδευτικός που παραβιάζει την ηθική 
του επαγγέλματός της και τον πουριτανικό μανδύα του 
γυναικείου στερεότυπου. Φυσικά. Άλλωστε, η μεγαλύ-
τερη γυναίκα εδώ δεν υπόσχεται μια γαμήλια αποκατά-
σταση, αυτό είναι δουλειά του αντρός. Συμβολίζει μια 
χειραφέτηση που δεν έχει ακόμη χωνευτεί σε τέτοια 
περιβάλλοντα. Συμβολίζει την ακύρωση του τυπικού 
συντάγματος στις σχέσεις των δύο φύλων.

Τρίτον, οι κατήγοροι – ιεροξεταστές. Aπό τη μια, η 
μάνα που αφουγκράζεται και παρακολουθεί τον κα-
νακάρη της, ψάχνοντας τα μηνύματά του ακόμη και 
σε μοντέρνα τεχνολογικά περιβάλλοντα του είδους 
facebook. Με τη μόνιμη έγνοια μην πέσει ο γιόκας της 
στα δίχτυα καμιάς ξελογιάστρας. Και όντως, η ελληνί-
δα μάνα τα καταφέρνει και την εντοπίζει. Και ποιος την 
είδε και δεν την φοβήθηκε! Παλιά, στους καιρούς της 
αυτοδικίας, στις ξελογιάστρες και τις μοιχαλίδες ξύρι-
ζαν το κεφάλι και τις έσερναν στους δρόμους. Όμως 
τώρα, η πικαρισμένη μάνα έχει ισχυρούς σύμμαχους 
που, δίχως να το υποπτεύεται, έχουν τους δικούς τους 
λόγους να παρατάσσονται στο πλάι της και εγγυώνται 
νέες, πιο ευρείας απεύθυνσης, πιο αποτελεσματικές, τε-
χνικές διαπόμπευσης. Αναφερόμαστε στους μπάτσους 
που τώρα τελευταία όλο και ψάχνονται για τρόπους 
επιτήρησης του κοινωνικού στο αχανές διαδίκτυο. Και 
που τέτοιες αφορμές είναι βούτυρο στο ψωμί τους, 
καθώς επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα αστυνομικής 
παρακολούθησης όλων στο διαδίκτυο. Όπου δίχως 
εμπόδια χτίζουν τις νέες αδίστακτες μεθόδους διαπό-
μπευσης για να συνηθίζουμε: εδώ π.χ. διαρρέοντας σε 
δημοσιογράφους και μίντια «άσεμνα» μηνύματα και 


