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Αισίως- ή μάλλον καθόλου αισίως- φτάνουμε στο 
τρίτο τεύχος του περιοδικού. Λέμε «καθόλου 
αισίως» λόγω της προφανούς κατρακύλας μας. 
Σύσσωμο το κράτος και τα αφεντικά του (επί-

δοξα ή εκπίπτοντα) επιτέθηκαν απροκάλυπτα σε οροθετι-
κές, εκδιδόμενες, άστεγες γυναίκες. Δηλαδή στα πιο ευάλω-
τα κομμάτια της κοινωνίας μας, σε αυτά τα υποκείμενα που 
τόσο καιρό ήταν αόρατα, μόνο και μόνο για να ασχοληθεί 
το κράτος μαζί τους τώρα που μια τέτοια επιχείρηση χρησι-
μεύει. Το πιάσαμε το μήνυμα. Σε καιρούς κρίσης έτσι θα γί-
νεται η διαχείριση του όλο και διευρυνόμενου πάτου και πε-
ριθωρίου της ελληνικής κοινωνίας. 

Μπορεί κανείς να μιλά γι’ αυτή την επιχείρηση κοιτώντας 
μόνο τους κομβικούς παίκτες: τον Υπουργό, το κράτος, 
τους δικαστές, το Υπουργείο Υγείας και τους πορνοπελάτες. 
Αυτή η κριτική εναντίον τους έγινε. Όμως μάλλον δεν θα τι-
μούσε την παράδοση των γυναικείων κινημάτων το να μην 
βάλουμε στο μικροσκόπιο και τις πιο «αόρατες», τις λιγότε-
ρο έκδηλες  κοινωνικές δυνάμεις που νομιμοποίησαν την 
επίθεση αυτή. Οι δυνάμεις αυτές είναι διάχυτες, ενσωματω-
μένες στα νοικοκυριά, αφορούν το διπλανό μας, και όχι κά-
ποιο κέντρο εξουσίας. 

Χωρίς λοιπόν την αποκρυπτογράφηση της θέσης που 
πήρε η φιγούρα γυναίκα-σύζυγος (ή μη) δεν θα αρκούσε να 
μιλήσουμε μόνο για τους κομβικούς παίχτες που προανα-
φέραμε. Γιατί οι κομβικοί παίχτες δεν παίζουν μόνοι τους 
μπάλα. Το αντίθετο, κολυμπάνε μέσα σε ένα περιβάλλον 
γόνιμο από όπου νομιμοποιούνται να εφορμούν κατά ορι-
σμένων κομματιών του πληθυσμού. Αφουγκράστηκαν λοι-
πόν καλά τα «κέντρα εξουσίας» τα μηνύματα του κοινωνι-
κού περιβάλλοντος -και κατάλαβαν ότι τους παίρνει. Η φι-
γούρα της απροστάτευτης συζύγου-φιλενάδας επικρότησε 
ή σιώπησε απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα. Η επιχείρη-
ση αυτή δε θα μπορούσε να σταθεί αξιοπρεπώς ως επιτυ-
χημένη ιδέα στη δημόσια σφαίρα εάν η σύζυγος-φιλενάδα 
δεν συστρατευόταν στο σκοπό της διαιώνισης της ελληνι-
κής οικογένειας και συνάμα του έθνους. 

Οι ανατριχιαστικές δηλώσεις που ακούσαμε μοιράζοντας 
την προκήρυξή μας «Η διαπόμπευση γυναικών μας αφορά 
για χίλιους λόγους» σε σταθμούς μετρό και σε νοσοκομεία 
της Αθήνας κυμαίνονταν: από μία κάποια γκρίνια του γιατί 
δεν έδειξαν τις φωτογραφίες του πελάτη, την διαδεδομένη 
μάλλον στάση του «καλά κάνανε στις οροθετικές», μέχρι και 
σκληρές μεταφορές του τύπου «είναι σαν να έχεις δώσει σε 
μία από αυτές ένα πιστόλι και αυτές, αντί να το στρέψουν στον 
εαυτό τους, να το στρέφουν απέναντι σε δεκάδες άνδρες». Χο-
ντρικά, οι αντιδράσεις των «απλών γυναικών» στο δρόμο 
μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Πρώτη η ενδο-
εμφυλο-πολεμική κατηγορία («γυναίκες ενάντια στις ορο-
θετικές»). Δεύτερη η μισανθρωπική ή ολοκληρωτική κατη-
γορία («γυναίκες, ο σώζων εαυτό σωθήτω!»). Δηλαδή;

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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Η πρώτη κατηγορία μας είπε ότι θέλει να προστατέ-
ψει την οικογένειά της από τις οροθετικές, ότι καλά έκα-
ναν και έβγαλαν τις φάτσες φόρα παρτίδα γιατί και «οι 
άνδρες πρέπει να ξέρουν». Τουτέστιν είπαν ότι αποδέ-
χονται (ίσως και προτιμούν) την οποιαδήποτε μορφή εκ-
μετάλλευσης των εκδιδόμενων αρκεί να είναι ο ανδρού-
λης τους και τα παιδάκια τους καλά. Για συμπαράσταση 
στο κοντινότερό φύλο ούτε κουβέντα, δεν πα να βιώ-
νουν οι εκδιδόμενες αυτό που και οι ίδιες συχνά βιώνουν 
στο συζυγικό κρεβάτι! Εδώ έχουμε την δράση του γνω-
στού γυναικείου κόμματος «ο ανδρούλης μου». Οι φεμι-
νίστριες για χρόνια μάχονται το κόμμα- δυστυχώς χωρίς 
σοβαρά αποτελέσματα. Η προστασία του οικογενειακού 
θεσμού είναι τόσο ολοκληρωτική στρατηγική που μας 
ξεπερνά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν γυναίκες που 
θεωρούν δεδομένο ότι η συζυγική-μονογαμική συμφω-
νία εμπεριέχει το ότι ο άνδρας τους «εξασκεί το άθλημα» 
με εκδιδόμενες γυναίκες. Αλλά στην ίδια κατηγορία ανή-
κουν και εκείνες που παριστάνουν τα θύματα. Όπως μας 
είπε μία κυρία γύρω στα σαράντα «και εμένα ποιος θα με 
προστατεύσει; εμένα που ο άνδρας μου δε πάει με αυτές 
αλλά μπορεί παλιότερα, πριν τον γνωρίσω, να είχε πάει με 
μία που είχε πάει με έναν που είχε πάει με μολυσμένη πόρ-
νη;». Η κυρία παρόλο που δεν αναγνωρίζει ότι ο άνδρας 
της το εξασκεί το σπορ σίγουρα παραδέχεται ότι κάποι-
ος στο στενό φιλικό του κύκλο το κάνει. Μία ή άλλη πά-
ντως το κόμμα επιλέγει να το κάνει με τον φίλο της. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι γέννημα-θρέμα των ελλη-
νικών 90s. Σεξ με τους πάντες σε ένα πλαίσιο ατομισμού, 
έλλειψης εμπιστοσύνης και ο καθένας για την πάρτη του. 
Και όταν σκουρύνουν τα πράγματα, είμαστε όλοι εναντί-
ον όλων. Πρόκειται για τις γυναίκες που ήθελαν να δημο-
σιευτούν και οι φωτογραφίες των πελατών. Εάν κοιτάξει 
κανείς λίγο πίσω από τις γραμμές των δηλώσεών τους, 
υπονοείται ότι η σύμβαση των σεξουαλικών σχέσεων εί-
ναι μία σύμβαση που δεν εμπεριέχει την εμπιστοσύνη. 
Οι γυναίκες αυτές λένε έμμεσα ότι δεν διατίθενται να θέ-
σουν θέμα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας στους σε-
ξουαλικούς τους συντρόφους, δεν διεκδικούν τέτοιους 
όρους για τη σεξουαλική τους ζωή. Παίρνουν ως δεδο-
μένο ότι οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές και θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση καμία να είναι ετοιμοπόλεμη. Έτσι η 
στρατηγική «εναντίον όλων» καθίσταται η πιο αποτελε-
σματική. Και βέβαια ποιος θα καλύψει, ή καλύτερα, ποι-
ος θα διαχειριστεί αυτή την έρημο κοινωνικών σχέσε-
ων εμπιστοσύνης; Νιάου νιάου στα κεραμίδια κάνει το 
κράτος, όπως και ανέλαβε υπεύθυνα τη διαχείριση, με 
την εκστρατεία ενάντια στις οροθετικές. Ωραία λοιπόν, 
τώρα παρέα στο κρεβάτι θα μας κάνει και το κράτος με 
τους μπάτσους του.

«Κι εμένα; 
Εμένα ποιος θα με προστατέψει;»


