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Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, εμείς οι γυναίκες έχουμε τη χειρότερη σχέση 
με τα σώματά μας. Έχουμε λιγότερη αυτοπεποίθηση απ’ ό,τι οι προηγούμενες γενιές γυναι-
κών να αποδεχτούμε την εμφάνισή μας ως έχει. Τελούμε υπό ένα καθεστώς διαρκούς επι-
τήρησης και αυτο-επιτήρησης. Καλούμαστε συνεχώς να πειθαρχήσουμε σε αισθητικά πρό-

τυπα. Πρέπει να ζυγίζουμε συγκεκριμένα κιλά, πρέπει να χωράμε σε ρούχα one size, πρέπει καθημερι-
νά να αφιερώνουμε εργασία απ’ την κορυφή ως τα νύχια προτού βγούμε έξω από το σπίτι. 

Δεν χρησιμοποιούμε τυχαία αυτά τα «πρέπει». Η σχέση των γυναικών με τα σώματά τους είναι 
επενδυμένη με βαρύτατους καταναγκασμούς κι αυτοί οι καταναγκασμοί έγιναν ακόμα πιο εντατικοί 
από την εποχή που το φεμινιστικό κίνημα έσβησε παρέα με τα κινήματα αμφισβήτησης πριν από σα-
ράντα χρόνια. Την ιστορική περίοδο κατά την οποία οι γυναίκες διεκδίκησαν συλλογικά την αυτονο-
μία και τον έλεγχο πάνω στα σώματά τους, απαρνούμενες ρόλους και πρότυπα ομορφιάς, διαδέχθη-
κε μια εποχή όπου η φροντίδα του εαυτού και ο υγιεινισμός αναγορεύτηκαν σε κυρίαρχες αξίες, οι γυ-
ναίκες όφειλαν να μοιάζουν στα μοντέλα του marie-claire και οι άντρες στο πρότυπο του σφίχτη γυ-
μναστηρίου. Η νεότητα εξυμνήθηκε ως αρετή και το γήρας λοιδωρήθηκε ως παρακμή (ή για να ’μα-
στε ακριβέστερες, για τις γυναίκες το γήρας θεωρείται παρακμή, για τους άντρες σημαίνει πείρα,  σο-
φία και ενίοτε γοητεία). Ακόμη και τα διάφορα στυλ ντυσίματος που κάποτε είχαν συνδεθεί με συλλο-
γικές αρνήσεις, κοινότητες και αγώνες αλέστηκαν κι αυτά στον κόσμο του lifestyle, κι έτσι μπορείς π.χ. 
πλέον να δεις παλαιστινιακό φουλάρι να φοριέται με κοστούμι ή ταγέρ�. 

Όμως σε εμάς τις γυναίκες αυτές οι ιστορικές αλλαγές είχαν πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις: κα-
θώς το γυναικείο σώμα και η γυναικεία σεξουαλικότητα τελούν υπό καθεστώς εντατικού ελέγχου, εί-
μαστε αναγκασμένες να κουβαλάμε από τα γεννοφάσκια μας ένα βαρύ ψυχολογικό φορτίο που κα-
ταλήγει στο να νιώθουμε άβολα και να μισούμε το σώμα μας. Το βλέμμα των αντρών, των διαφημι-
στών, των γιατρών πάνω στις γυναίκες είναι αδυσώπητο, με αποτέλεσμα για εμάς η φροντίδα για την 
ομορφιά να μετατρέπεται σε αγγαρεία. Με άλλα λόγια, η περιποίηση της εμφάνισης είναι για εμάς ερ-
γασία. Ναι, χρησιμοποιούμε τη λέξη εργασία για να καταδείξουμε πως για εμάς τις γυναίκες το μακιγι-
άζ, οι δίαιτες, τα ψώνια δεν είναι πράγματα που επιλέγουμε να τα κάνουμε γιατί δεν έχουμε με τίποτε 
άλλο να ασχοληθούμε. Είναι η εργασία που οφείλουμε να κάνουμε καθημερινά για την αναπαραγω-
γή μας, είναι το εργασιακό μας καθήκον προκειμένου να είμαστε κοινωνικά αποδεκτές. Όπως έγρα-
φε ήδη από το �975 η φεμινίστρια Σίλβια Φεντερίτσι: «το γεγονός ότι η εμφάνισή μας κρίνεται συνε-
χώς και ότι συνεπώς με κάποιο τρόπο πουλάμε τους εαυτούς μας έχει καταστρέψει την εμπιστοσύνη 
στα σώματά μας και την αποδοχή τους ως έχουν. Γι΄αυτό και όλες μας, αδύνατες ή παχουλές, ψηλές ή 
κοντές, σουβλομύτες ή πλακουτσομύτες, μισούμε το σώμα μας. Το μισούμε γιατί έχουμε συνηθίσει να 
το κοιτάμε με ξένα μάτια, είτε με τα μάτια των αντρών που γνωρίζουμε είτε με τα μάτια των διαφημι-
στών. Το μισούμε γιατί ξέρουμε ότι τόσα πολλά εξαρτώνται από αυτό. Από αυτό το σώμα εξαρτάται 
το αν θα βρούμε μια καλή ή κακή δουλειά (εντός γάμου ή εκτός σπιτιού), το αν θα πετύχουμε κοινω-
νική αναγνώριση, το αν θα αποκτήσουμε μια συντροφιά για να γλιτώσουμε από τη μοναξιά που μας 
επιφυλάσσει αυτή η κοινωνία. Κι αν το σώμα μας στραφεί εναντίον μας, αν παχύνουμε, αν ζαρώσουμε 

H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομάδα γυναι-
κών από την Αθήνα, με αφετηρία το χειμώνα 
του 2009. Στόχος της είναι να αναδεικνύει και 
να κρατάει ζωντανά στο δημόσιο λόγο ζητή-
ματα 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 βελτιω-
θεί. Αναλόγως φυσικά από ποια θέση μιλάει 
καμιά...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του 
Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσιμά-
δων 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.

To περιοδικό είναι προϊόν συλλογικής ερ-
γασίας. Τα θέματά του επιλέγονται κατόπιν 
συζήτησης και στη συνέχεια τα κείμενα γρά-
φονται, συζητιούνται ξανά, διορθώνονται 
και ξαναγράφονται. Το αποτέλεσμα είναι να 
καθυστερεί η έκδοση και να υπερβαίνει την 
τρίμηνη περιοδικότητά του. Βάζουν βέβαια 
και το χεράκι τους οι αντιξοότητες της ζωής. 
Ας δείξουν λοιπόν κατανόηση οι αναγνώ-
στριές μας. Οπότε, επόμενο τεύχος κατα τον 
Ιούλιο.
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Το περιοδικό το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία 
Solaris, Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος, Ελευ-
θεριακή Κουλτούρα, στο κάτω περίπτερο 
της πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω περί-
πτερο της πλατείας Κάνιγγος . 

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε σκέ-
ψεις, 
μη ντραπείτε 
να μας το πείτε!  
στο mail:
omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:
autonomia7�.wordpress.com
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από τις ρυτίδες, αν γεράσουμε γρήγορα, τότε κινδυνεύου-
με να γίνουμε ασήμαντες για τους άλλους, να χάσουμε το δι-
καίωμα στην ερωτική επαφή, να χάσουμε την ελπίδα για ένα 
χάδι και μια αγκαλιά»�. 

Το να ζητά λοιπόν κανείς από τις γυναίκες να μην ασχο-
λούνται με την εμφάνισή τους είναι σαν να παραβλέπει όλο 
αυτό το εποικοδόμημα που επιβάλλει στις γυναίκες να είναι 
εμφανίσιμες και ελκυστικές. Είναι σαν να ζητά από τους μι-
σθωτούς εργάτες να πάψουν να δουλεύουν «για να μην εί-
ναι γρανάζια του συστήματος». Στην ουσία, είναι σαν να μας 
καλούν να ζήσουμε μέσα σε μια αντίφαση: αν φροντίζουμε 
να είμαστε «αξιογάμητες», τότε είμαστε ρηχές και ματαιόδο-
ξες. Αν πάλι εκπέσουμε της θηλυκότητάς μας, τότε παύουμε 
να είμαστε «αξιογάμητες»�.  

Και για να προλάβουμε τις αντιδράσεις: «μα, καμιά φορά 
οι γυναίκες το παρακάνουν κι ασχολούνται μόνο με την εμ-
φάνιση». Ή το άλλο: «δεν είναι καταναγκασμός αφού οι γυ-
ναίκες χαίρονται όταν πάνε για ψώνια». Πράγματι, ισχύουν 
και τα δύο. Όπως κάθε δουλειά, έτσι κι αυτή, αλλοτριώνει. Ή 
καταλήγει να είναι το μοναδικό πεδίο επιβεβαίωσης. Φταί-
νε όμως οι γυναίκες γι΄αυτό; Έχουν μήπως υποχωρήσει οι 
κοινωνικές πιέσεις να είμαστε ελκυστικές και δεν το ’χουμε 
πάρει χαμπάρι; Κι άλλωστε, οι γυναίκες δεν είναι αυτές που 
πληρώνουν βαρύτερα από τους άνδρες τις ατέλειες και τη 
φθορά της σάρκας; 

Υπάρχουν άντρες που ασχολούνται μόνο με το ποδό-
σφαιρο, το γυμναστήριο και τις τσόντες. Γιατί δεν τους λέει 
κανείς ότι είναι εξίσου κενοί και ματαιόδοξοι;  

� Για τα πρότυπα και τις νέες τεχνολογίες ομορφιά δες 
«Νυστέρι νυστεράκι μου, ποια είναι η πιο νέα απ’ όλες;», 
περιοδικό miγaδa τεύχος 7.
� Δες Σίλβια Φεντερίτσι, «Η σεξουαλικότητα ως εργασία», 
περιοδικό miγaδa, τεύχος �.
� Τον όρο “αξιογάμητη” τον χρησιμοποιούμε για να 
αποδώσουμε περιεκτικά την κυρίαρχη κοινωνική απαίτηση να 
είμαστε σεξουαλικά επιθυμητές. Κατα τα άλλα μας είναι ένας 
ολότελα εχθρικός όρος

.

Σύμφωνα με συνήθειες και συμβάσεις που επιτέλους αμφισβητούνται αλλά κατά κανένα τρόπο 
δεν έχουν ξεπεραστεί, η κοινωνική παρουσία μιας γυναίκας είναι διαφορετικού είδους από εκεί-
νη ενός άντρα. Η παρουσία ενός άντρα εξαρτάται από την υπόσχεση της δύναμης που ενσαρκώ-
νει. Αν η υπόσχεση είναι μεγάλη και πειστική, η παρουσία του εντυπωσιάζει. Αν είναι μικρή ή ελά-

χιστα πειστική θεωρείται πως έχει ασήμαντη παρουσία. Η υποσχεμένη δύναμη μπορεί να είναι ηθική, σω-
ματική, ιδιοσυγκρασιακή, οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική –αλλά το αντικείμενό της είναι πάντα εξωτε-
ρικό ως προς τον άντρα. Η παρουσία ενός άντρα υποβάλλει το τι είναι ικανός να κάνει σε σένα ή για σένα. Η 
παρουσία του μπορεί να είναι φτιαχτή, υπό την έννοια ότι προσποιείται πως είναι ικανός για ό,τι δεν είναι. 
Αλλά η προσποίηση είναι πάντα για μια δύναμη που αυτός ασκεί πάνω στους άλλους.

Αντίθετα, η παρουσία μιας γυναίκας εκφράζει τη στάση της απέναντι στον εαυτό της και προσδιορίζει το 
τι μπορούν ή δεν μπορούν να της κάνουν. Η παρουσία της εκδηλώνεται στις χειρονομίες της, τη φωνή, τις 
γνώμες, τις εκφράσεις, το ντύσιμό της, στα πράγματα που έχει επιλέξει να την περιβάλλουν, στο γούστο της  
- δεν υπάρχει πράγματι τίποτε απ’ όσα μπορεί να κάνει που να μη συμβάλλει στην παρουσία της. Η παρου-
σία μιας γυναίκας είναι τόσο σύμφωνη με το πρόσωπό της, ώστε οι άντρες τείνουν να την αντιλαμβάνονται 
σαν κάτι σχεδόν υλικό που αναδίνεται από αυτήν, σαν ένα είδος θερμότητας ή μυρωδιάς ή ακτινοβολίας.

Το να έχεις γεννηθεί γυναίκα ισοδυναμούσε με το να έχεις γεννηθεί σ’ ένα προσδιορισμένο και περιορι-
σμένο χώρο, κάτω από τη φύλαξη των αντρών. Η κοινωνική παρουσία των γυναικών αναπτύχθηκε σαν απο-
τέλεσμα της αφέλειάς τους να ζουν κάτω από μια τέτοια κηδεμονία μέσα σ’ εάν τόσο περιορισμένο χώρο. 
Αλλά τούτο ακριβώς ήταν που κόστισε στο γυναικείο εγώ το διχασμό του. Μια γυναίκα πρέπει συνεχώς να 
παρατηρεί τον εαυτό της. Συντροφεύεται σχεδόν συνεχώς από την εικόνα του ίδιου της του εαυτού. 

(...) Και έτσι φτάνει να θεωρεί τον επιθεωρητή και τον επιθεωρούμενη μέσα της σα δύο συστατικά αλλά 
και πάντα ξεχωριστά στοιχεία της ταυτότητάς της ως γυναίκας.

Πρέπει να εξετάζει καθετί που είναι και καθετί που κάνει, γιατί το πώς εμφανίζεται στους άλλους, και τε-
λικά το πώς εμφανίζεται στους άντρες, έχει κρίσιμη σημασία γι΄αυτό που κατά κανόνα θεωρείται σαν επιτυ-
χία στη ζωή της. Η δική της αίσθηση του να είναι ο εαυτός της υποκαθίσταται από μια αίσθηση ότι εκτιμά-
ται ο εαυτός της από κάποιον άλλο. 

Οι άντρες εξετάζουν τις γυναίκες πριν εκδηλώσουν τη συμπεριφορά τους σ΄αυτές. Επομένως το πώς μια 
γυναίκα εμφανίζεται σ΄έναν άντρα καθορίζει ενδεχομένως και το πώς αυτός θα της συμπεριφερθεί. Για ν΄ 
αποκτήσουν κάποιο έλεγχο πάνω σ΄αυτή τη διαδικασία, οι γυναίκες πρέπει να τη συκγρατούν και να την 
εσωτερικεύουν. Το μέρος εκείνο του εγώ μιας γυναίκας που είναι ο επιθεωρητής μεταχειρίζεται το άλλο μέ-
ρος που είναι ο επιθεωρούμενος με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει στους άλλους πώς ολόκληρος ο εαυτός 
της θα ήθελε να του συμπεριφέρεται.

Θα μπορούσε κανείς να απλοποιήσει όλα τούτα λέγοντας: οι άντρες δρουν και οι γυναίκες εμφανίζονται. Οι 
άντρες κοιτάζουν τις γυναίκες. Οι γυναίκες παρατηρούν τον εαυτό τους όταν τις κοιτάζουν. Αυτό καθορίζει όχι 
μόνο τις περισσότερες σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, αλλά και τη σχέση των γυναικών με τους εαυτούς 
τους. Ο επιθεωρητής της γυναίκας μέσα στο εγώ της είναι αρσενικός· ο επιθεωρούμενος θηλυκός. Έτσι η γυ-
ναίκα μετατρέπει τον εαυτό της σε αντικείμενο και πιο ιδιαίτερα σε αντικείμενο θέασης: σε θέαμα.   

Τζον Μπέργκερ, Η εικόνα και το βλέμμα, εκδ. Οδυσσέας �980

Γυμνό κορίτσι 
σε δέρμα πάνθηρα 
του Trutat, 1824-1848
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