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Αρπαγή ανήλικης μαθήτριας από Αλβανό»: έτσι καταχω-
ρήθηκε η υπόθεση στο αρχείο της μιντιακής δημοσιότητας, 
παρέα με τα υπόλοιπα συμφραζόμενα για μελλοντική χρήση. 
Oι Αλβανοί λοιπόν «βουτάνε κοριτσάκια». Οι Αλβανοί παρα-

μυθιάζουν με μεγαλεία τις αφελείς μας κόρες, ενώ εμείς οι μεγαλύτεροι 
ξέρουμε πως οι πιο πολλοί είναι «ψωμοζήτουλες» δίχως μέλλον. Κι όσο 
για τους νεαρής ηλικίας Αλβανούς, τούτοι είναι μια «υπόγεια και αόρατη 
απειλή», γιατί έχουν πλέον facebook, ακούνε χιπ χοπ, τσατάρουν και ερω-
τοτροπούν, όπως κάνει το σύνολο σχεδόν της νεολαίας, οπότε πώς ακρι-
βώς να φυλάξεις τις κόρες σου; 

Είναι μάλλον περιττό να πούμε το προφανές: με όχημα τη «διάσω-
ση» της 13χρονης ανήλικης που την «άρπαξε ο 23χρονος Αλβανός», ξε-
διπλώθηκε μπροστά μας για άλλη μια φορά το αστυνομικό σχέδιο συ-
κοφάντησης και ποινικοποίησης της λεγόμενης δεύτερης γενιάς μετανα-
στών. Μιας γενιάς νεαρών που ούτε στιγμή δεν πρέπει να νιώσει πως είναι 
κομμάτι τούτης της κοινωνίας. Που κάθε της συμπεριφορά, καλή στραβή 
ανάποδη δεν έχει σημασία, είναι αντικείμενο επιτήρησης των ειδικών της 
δημόσιας τάξης. Που στο πρώτο «παραστράτημά» της, την έχει στημένη 
η αστυνομία με ένα ολόκληρο ποινικό οπλοστάσιο στη δούλεψή της. Κα-
ταλύτης φυσικά και ο διάχυτος ρατσισμός τούτης της κοινωνίας. Κι έτσι 
μια –διόλου πρωτόγνωρη στα χρονικά- υπόθεση νεαρών που αποτόλμη-
σαν να κλεφτούνε, μετατράπηκε άμεσα σε μια τεράστια επιχείρηση μπά-
τσων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που κόπτονται για «το παιδί».   

Δεν είναι όμως διόλου περιττό να μιλήσουμε για την άλλη πτυχή της 
υπόθεσης. Για το δεύτερο θύμα της αστυνομικής διαχείρισης της υπό-
θεσης, την ίδια τη 13χρονη. Γιατί πράγματι, αν καμιά το καλοσκεφτεί, η 
13χρονη ήταν ο άλλος, ο ανεπίσημος στόχος της όλης επιχείρησης που 
έφερε κατά τ’ άλλα τον μανδύα της διάσωσής της. 

Καταρχήν, η μικρή συμπεριφέρθηκε με τρόπο που μόνο πονοκέφαλο, μί-
σος και απελπισία προξενεί στους λειτουργούς της δημόσιας τάξης. Φλέρ-
ταρε με «Αλβανό», τη στιγμή που οι Αλβανοί προορίζονται για ζεζούμισμα 
της εργατικής τους δύναμης με το μαστίγιο. Τόλμησε να πάει να τον συνα-
ντήσει και μάλιστα το είπε στην αδελφή της. Η αδελφή της δεν την αποθάρ-
ρυνε δυναμικά, δεν την προειδοποίησε με απειλές του είδους «πρόσεχε! οι 
Αλβανοί είναι κτήνη και παιδεραστές». Η μικρή αρνήθηκε πεισματικά να 
αποκαλύψει στους αστυνομικούς το πού μπορεί να κρυβόταν ο «πλανευ-
τής» της, ενώ αντίθετα το ενήλικο αφεντικό του 23χρονου Αλβανού έσπευ-
σε αμέσως να συνεργαστεί και να υποδείξει την κρυψώνα του. 
Οποίο θράσος! Οποία ύβρις στους ξενόφοβους Θεούς! Τέτοια καμπανάκια 
θα πρέπει να ήχησαν στα αυτιά των λειτουργών της δημόσιας τάξης. Είναι 

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 δη-
μόσιο λόγο ζητήματα της κοινωνικής πραγματικότη-
τας και της εκμετάλλευσης των γυναικών σήμερα.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο που διαρ-
κώς αλλάζει (υποτίθεται προς την πρόοδο) επικρατεί 
ο καθησυχασμός ότι η κοινωνική θέση των γυναικών 
έχει βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά το πού κοιτάζει κα-
θείς...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του Αρχείου 
71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 στα Εξάρ-
χεια (ανοικτά κάθε Πέμπτη 5-8μμ και Σάββατο 12-
4μμ). Εκεί θα βρείτε (εκτός από εμάς) και όλο το έντυ-
πο υλικό της ομάδας.

Το περιοδικό βγαίνει κάθε τρεις μήνες. Το βρίσκετε 
στα βιβλιοπωλεία Solaris, Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύ-
πος, Ελευθεριακή 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

Υλικό μας θα βρείτε και στο:
autonomia71.wordpress.com
 

edito

Ατίθασα   

Σημείωση: Το περιοδικό αυτό εκδίδεται από ανθρώ-

πους και όχι από “μηχανές”! Και στους ανθρώπους 

συμβαίνουν ενίοτε αναπάντεχα πράγματα. Οπότε 

τούτο  το τεύχος το αργήσαμε (χα! για άλλη μια φορά 

βέβαια) αλλά τελικά δεν λυγίσαμε από τις ύπουλες 

επιθέσεις που δεχόμεθα.

Σκίτσο: Tlou
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δυνατόν, έπειτα από τόση μεθοδική δουλειά αποκλεισμού και συκο-
φάντησης, να υπάρχουν ανήλικα που τολμάνε να σπάνε τα τείχη, να 
ανακατεύονται με τους ξένους, να τολμάνε να τους ερωτευτούν; Εί-
ναι δυνατόν η τάξις των ρατσιστών να βασιλεύει αλλά να μην κυβερ-
νά; Γι΄αυτό και πήραν γρήγορα μπροστά οι μηχανισμοί χειραγώγη-
σης και πειθάρχησης. Σπεύδοντας στην ύπουλη αντεκδίκησή τους.

Πρώτα απ΄όλα, οι χειραγωγοί φόρεσαν τον «ανθρωπιστικό» 
τους μανδύα. Επικαλέστηκαν τον κίνδυνο που διατρέχει η ανήλι-
κη σ΄έναν κόσμο χαοτικό και γεμάτο από κινδύνους που μόνον η 
δημόσια τάξη μπορεί να αντιμετωπίσει. Άπλωσαν την κρατική τους 
φτερούγα με ελικόπτερα, περίπολα και οργανώσεις για το «παιδί», 
υποδύθηκαν τον άγρυπνο πατέρα που στα δύσκολα οι υπήκοοι τον 
έχουν αδιαμφισβήτητα ανάγκη. Αλλά δεν έκαναν μόνο αυτό. Έβγα-
λαν στη φόρα τα προσωπικά της πιτσιρίκας και κατέδειξαν την κοι-
νωνική της τάξη. Μας είπαν για την τοξικομανή της μάνα που είναι 
σε ίδρυμα, τον απόντα πατέρα της, τη δύσμοιρη γιαγιά της. Επικα-
λέστηκαν το «προβληματικό οικογενειακό της περιβάλλον», υπο-
νοώντας πως σε τέτοια ταξικά περιβάλλοντα είναι που ευνοούνται 
μπλεξίματα με Αλβανούς. 

Δεν σταμάτησαν μόνο εκεί. Συνέχισαν, προς παραδειγματισμό και 
των άλλων ατίθασων νιάτων, δημοσιεύοντας τις συνομιλίες των νε-
αρών στο facebook. Διαπόμπευσαν διαλόγους για να πειστούμε ότι 
τούτες οι φιγούρες «όλο χαζομάρες λένε», και στη χειρότερη, πά-
σκισαν να μεταμόρφωσουν εντελώς συνηθισμένα νεανικά τσατ σε  
τελετουργία επικείμενων «εγκλημάτων». Είδαμε και φωτογραφίες. 
Πολλές φωτογραφίες, κυρίως βέβαια του 23χρονου, για να γυρίσουν  
οι περισσότεροι και να πούνε: «μα είναι δυνατόν να ερωτεύτηκε τού-
τον τον απατεώνα;». Όμως οι μπάτσοι και οι δημοσιογράφοι ξέρουν 
ποιες έφηβες στιγματίζουν, ξέρουν σε ποια κοινωνική φιγούρα παί-
ζουν το παιχνίδι τους. Όχι βέβαια σε καμιά ανήλικη με γονείς ευκατά-
στατους και πρόσβαση σε δικηγόρους για μηνύσεις, αλλά ξαναλέμε: 
σε μια πιτσιρίκα, με μάνα τοξικομανή σε ίδρυμα, πατέρα αγνώστων 
λοιπών στοιχείων και γιαγιά που πασκίζει να τα φέρει βόλτα. 

Η «σωτηρία» λοιπόν της 13χρονης δεν ήταν διόλου μια προσπά-
θεια των κρατικών λειτουργών για αποκατάσταση της ζωής της. Κι 
αυτό γιατί η σωτηρία των κατώτερων τάξεων δεν ήταν ούτε είναι, ει-
δικά σήμερα, στις προτεραιότητες των αρχόντων. Για τέτοιες 13χρο-
νες φιγούρες ο δρόμος είναι σπαρμένος με ένα κάρο αποκλεισμούς. 
Οπότε ίσως, ίσως λέμε, η φυγή με τον 23χρονο νεαρό να ήταν και το 
καλύτερο πράγμα που συνέβη στη ζωή τούτης της πιτσιρίκας.  

Πάνω, η πρώτη ανακοίνωση του 
Χαμόγελου του Παιδιού μιλάει για 
εξαφάνιση της ανήλικης.
Έπειτα όμως από τις υποδείξεις της 
αστυνομίας, η ανακοίνωση άλλαξε 
και μετατράπηκε σε «αρπαγή 
ανηλίκου» όπου πλέον υπάρχει και 
φωτό του «δράστη».
Ένα άριστο παράδειγμα για την 
αγαστή συνεργασία τέτοιων 
οργανώσεων με το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης.

νιάτα


