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miγaδa

γυναικεία έκδοση ενάντια στις νέες πειθαρχήσεις τεύχος #1 τιμή 1,5 €

συνεντευξη: εξαναγκαστικη πορνεια  Γαλλια: γυναικες υπο απαγορευση
ΓυναιΚεσ τΟυ τΟτε : το φιλανθρωπικο εργο των αρχων του αιωνα  
info cafe:  SYLVia feDeRici  μαγισσες | aRieL LeVυ γκομενες, δικε μου, γκoμενες!
τhe big eVent: η γεννα

Νοέμβριος  ‘11
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Το έργο ενός περιοδικού που μιλάει για τις γυναίκες από 
τη σκοπιά της σύγχρονης εκμετάλλευσής τους είναι εγ-
χείρημα εξαρχής δύσκολο και ναρκοθετημένο. Ο λόγος 
είναι ότι για την εμφανή πτώση του ενδιαφέροντος για 
το λεγόμενο «γυναικείο ζήτημα» έχουν δουλέψει εδώ και 
πολλά χρόνια κάμποσοι παράγοντες. Ένας είναι η θεσμική 
αφομοίωση του φεμινιστικού κινήματος που έγραψε δυ-
ναμικά την ιστορία του πριν από σαράντα χρόνια. Άλλος 
είναι η κοινή πεποίθηση ότι η εκμετάλλευση των γυναι-
κών έχει αμβλυνθεί στην πάροδο των χρόνων,  καθώς οι 
κοινωνίες μας οδεύουν τάχα προς μια διαρκή πρόοδο, δί-
χως πισωγυρίσματα. Κι ένας τρίτος, καταλυτικός κι αυτός, 
το γενικευμένο περιβάλλον ευδαιμονισμού της δεκαετίας 
του ’90 όπου χτίστηκε η αντίληψη πως ό,τι πρέπει να μας 
αγγίζει συναισθηματικά και πολιτικά, είναι αυστηρά και 
μόνο τα ζητήματα εκείνα που ακουμπούν την εμπειρία 
μας ως ατόμων. Σε αυτό άλλωστε το περιβάλλον -το αδι-
άφορο ως προς τις ιστορικές διαστάσεις που διατρέχουν 
το παρόν του κόσμου, το τυφλό μπροστά σε ανησυχητικά 
κοινωνικά φαινόμενα- ενηλικιωθήκαμε κι εμείς που εκδί-
δουμε τούτο το περιοδικό.

Δεν ήταν ωστόσο μήτε κρυφό μήτε αόρατο το σύγχρο-
νο σκλαβοπάζαρο γυναικών που λάμβανε χώρα σε τούτη 
την κοινωνία. Δεν συνέβη κάπου αλλού η βάρβαρη με-
ταχείριση χιλιάδων ανατολικοευρωπαίων, αφρικανών και 
ασιατισσών στη βιομηχανία της σεξουαλικής απόλαυσης. 
Κι ούτε, προφανώς, το σεξουαλικό new deal που οικοδο-
μήθηκε μέσα από την καταναγκαστική πορνεία άφησε 
ανεπηρέαστο τον καθημερινό πολιτισμό των σχέσεων 
αντρών – γυναικών.

Δεν ήταν άγνωστα κι ούτε λιγοστά τα περιστατικά της 
βίας και των ξυλοδαρμών γυναικών μέσα στην οικογέ-
νεια. Το φανερώνει άλλωστε και η ελληνική νομοθεσία 
που μόλις πριν από έξι χρόνια αναγνώρισε τον συζυγικό 
βιασμό. Το δείχνει και το πραγματικό σύνταγμα των σχέ-
σεων μέσα στα ελληνικά νοικοκυριά, όπου η κακοποίηση 
των γυναικών αγγίζει υψηλά ποσοστά.

Δεν ήταν ασήμαντες οι αλλαγές στην εργασία των 
γυναικών μέσα στο κοινωνικό εργοστάσιο και μάλιστα 
μέσα σε εκείνη τη μονάδα παραγωγής που λέγεται οι-
κογένεια. Παρά την εμπορευματοποίηση πολλών επιμέ-
ρους πτυχών της κοινωνικής αναπαραγωγής (μέσα π.χ. 
από τις υπηρεσίες γρήγορου φαγητού, την επέκταση των 
βρεφονηπιακών και των παιδικών σταθμών, τις οικιακές 
υπηρεσίες από μετανάστριες), οι σχέσεις μέσα στο σπίτι 
παραμένουν εκμεταλλευτικές και έχουν ολοφάνερα θη-
λυκό πρόσημο. 

Δεν ήταν υπόγεια η διαδικασία υποβιβασμού των γυ-
ναικών μέσα από τα κανάλια της μοντέρνας βιομηχανίας 
της ομορφιάς. Κι ούτε ανώδυνοι υπήρξαν οι νέοι κατα-
ναγκασμοί που γεννιούνταν κάτω από την ταύτιση της 
ομορφιάς και της αιώνιας νεότητας με έναν κοινωνικά 
καταξιωμένο ρόλο.

Δεν ήταν ανεπαίσθητες οι προσπάθειες του κεφαλαίου 
να απεξαρτηθεί από το γυναικείο σώμα μέσα από τις τε-
χνολογίες αναπαραγωγής της ζωής. Κι ούτε ολιγάριθμες 
οι στρατιές των νέων εργατριών της αναπαραγωγής (οι 
γυναίκες που πωλούν τα ωάρια τους και μισθώνουν τη 
μήτρα τους) που εργάζονται με όρους δουλείας. Σημάδι 
επίμονο, δηλαδή, ότι ακόμη και οι μοντέρνοι τομείς     της 
υψηλής τεχνολογίας (οι φορείς της λεγόμενης προόδου...) 
βασίζονται σε σχέσεις σκλαβιάς και δουλεμπορίου. 

Εν ολίγοις, η ικανότητα αναπαραγωγής, η σεξουαλικό-
τητα και ο ρόλος μέσα στην οικογένεια εξακολουθούν να 
αποτελούν όχημα εκμετάλλευσης των γυναικών σήμερα. 
Και μάλιστα, σε αυτές ακριβώς τις περιοχές είναι που γί-
νονται ορατά εδώ και χρόνια τα συστατικά μιας άγριας 
πρωταρχικής συσσώρευσης: η βία, ο εξαναγκασμός, η 
απαλλοτρίωση των σωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων γυ-
ναικών.

Να λοιπόν τα κίνητρα για την έκδοση αυτού του περιο-
δικού. Να ξετυλίξουμε, από κινηματική σκοπιά, το κουβά-
ρι της σύγχρονης εκμετάλλευσης των γυναικών. Με τον 
όρο «γυναίκες» προφανώς και δεν αναφερόμαστε σε μια 
ομοιογενή πραγματικότητα. Μιλάμε για «γυναίκες» και 
εννοούμε μια συγκεκριμένη περιοχή και μια συγκεκριμέ-
νη σχέση εκμετάλλευσης. 

Δηλώνουμε κιόλας προκαταβολικά πως μας είναι εντε-
λώς ξένος ο ακαδημαϊκός φεμινισμός και οι σχετικές με 
αυτόν ιδεολογίες. Όπως επίσης, εχθρικά αντιμετωπίζου-
με τις γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις που βασι-
κός τους ρόλος είναι -στην καλύτερη- να απαλύνουν τη 
βαρβαρότητα της σύγχρονης πραγματικότητας, όπως θα 
δείξουμε σε τούτο το περιοδικό.

Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι συλλογικές. 
Είμαστε βαθιά πεισμένες ότι δεν γίνεται άλλο να αφήνο-
νται τα γυναικεία ζητήματα στην αποκλειστικότητα και τη 
μεσολάβηση των ιδεολόγων και των ειδικών του συστή-
ματος κάθε είδους (κρατικοί θεσμοί, μκο, lifestyle περι-
οδικά). Οι παγίδες και οι στρεβλώσεις που έχει παράξει 
το έργο τους έχουν ήδη διαβρώσει μυαλά και συμπερι-
φορές, ακόμη και στα κινηματικά περιβάλλοντα. Με λίγα 
λόγια, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.   

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...

Εμείς πάντως κοιτάμε και συζητάμε 

όλες μαζί για τον κακούργο τούτο κό-

σμο κάθε Τρίτη στις 6μμ στην κατάλη-

ψη του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου 

και Ζωσιμάδων 7 στα Εξάρχεια. 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 Τύπος και σε περί-

πτερα των Εξαρχείων. 

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε 

σκέψεις, 

μη ντραπείτε 

να μας το πείτε!  

στο mail:

omadamigada@yahoo.com

 

edito

στιΓΜιΟτυΠα αΠΟ τα Ψιλα ΓΡαΜΜατα τησ εΠιΚαιΡΟτητασ
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GPS πάνω σε παιδιά  23/9
Ορισμένοι παιδικοί σταθμοί στη Σουηδία,  έχουν αρχί-
σει να χρησιμοποιούν συστήματα GPS και άλλες ηλε-
κτρονικές συσκευές ανίχνευσης, για τον καλύτερο εντο-
πισμό των παιδιών κατά την διάρκεια σχολικών εκδρο-
μών στα δάση.
Κάτι ήξεραν οι δικοί μας οι καθηγητές που μας πήγαιναν 
εκδρομή για να μαζεύουμε τις σύριγγες στα γύρω βου-
νά...  Εκει δεν υπήρχε περίπτωση να χαθεις, ακολουθού-
σες το μονοπάτι απ τις βελόνες... 

2090 κλήσεις για βοήθεια από γυ-
ναίκες θύματα  βίας 27/9
Περισσότερες απο 2.000 γυναίκες-θύματα βίας απευ-
θύνθηκαν σε συμβουλευτική γραμμή της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας, το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας 
της. Το 77% είναι Ελληνίδες και οι κλήσεις των γυναι-
κών αυτών αφορούσαν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής 
βίας, σεξουαλική παρενόχληση και βιασμούς. H πλειονό-
τητα των γυναικων που ζήτησαν βοήθεια είναι απόφοι-
τες μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης. 
Οι στατιστικές που παρατιθένται στο άρθρο είναι ενδει-
κτικές και δεν αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά νουμε-
ρα, τα οποία δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερα. Μια άλλη 
παρατήρηση είναι ότι οι γυναίκες που κακοποιούνται δεν 
είναι κατώτερης μορφωτικής εκπαίδευσης όπως συνή-
θως πιστεύεται....

Αρχές και δάσκαλοι ενισχύουν 
την ομοφοβία στα ευρωπαϊκά 
σχολεία   28/9
Εκπαιδευτικοί της μέσης εκπαίδευσης φαίνεται να ενι-
σχύουν τα ομοφοβικά στερεότυπα, αναφερει ο επίτρο-
πος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του συμβουλίου της 
Ευρώπης. Οι έφηβοι (και όχι μόνο) ομοφυλόφιλοι ανά 
την Ευρώπη, παρουσιάζονται ως: «ανωμαλοι,να διαπρά-
τουν αφύσικη και εκφυλισμένη ζωή»... 
Μιας και τα ροζ και μπλε ρολάκια που πήραμε (όχι όλοι 
ευτυχώς) καλά κρατούν,  θυμηθήκαμε ένα παλιό σύνθη-
μα που γραφόταν την δεκαετία του ΄80 και μας φάνηκε 
πρέπον για την περίσταση: «Όσο γεννάτε θα υπάρχου-
με...» με υπογραφή: ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ

Απαγόρευση της μπούρκας απο-
φάσισε και η Ελβετία  29/9
Μετά τη Γαλλία που προχώρησε στην απαγόρευση της 
μπούργκας,ακολούθησαν το παραδειγμά της το Βέλ-
γιο, η Ολλανδία, η Δανία και τώρα η Ελβετία. Με ψή-
φους 101 υπέρ και 77 κατά, η Κάτω Βουλή της Ελβετί-
ας ψήφισε υπέρ σχεδίου νόμου που κατέθεσε το ακρο-
δεξιό κομμα  SVP.
Είναι γνωστό πώς η πολιτισμένη Δύση φροντίζει τις 
γυναίκες της: τις αγοράζει και τις πουλάει ως κρέ-
ας στον πάγκο του πελάτη, τις μοστράρει σε βιτρίνες, 
περιοδικά,TV ως καλοδιατηρημένα δοχεία σεξουαλικής 
απόλαυσης,τις καθηλώνει στο σπίτι για το μεγάλωμα  
παιδιών και αντρών (ως γνωστό οι άντρες είναι «μεγάλα 
παιδιά»). Ταυτόχρονα δηλώνει υπέρμαχη των γυναικεί-
ων δικαιωμάτων με πρόσχημα την μπούρκα.  Φεμινισμός 
με άρωμα Δύσης... Διατίθεται και σε πατσουλί! 

Προσπάθειες για προστασία 
των υπηρετριών  16/10
Στη Σαουδική  Αραβία, που αποτελεί έναν από τους κυρι-
ότερους προορισμούς για οικιακές βοηθούς, αποκεφα-
λίστηκε μια Ινδονήσια υπηρέτρια. Η γυναίκα είχε κατα-
δικαστεί επειδή σκότωσε τον εργοδότη της που την κα-
κοποιούσε. Με αφορμή το γεγονός αυτό, ένας Ινδονήσι-
ος κρατικός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα σκεφτεί σο-
βαρά την αποστολή ινδονήσιων εργατών και εργατρι-
ών στη Σαουδική Αραβία, καθώς οι μαρτυρίες για βια-
σμούς και κακοποιήσεις διαρκώς πληθαίνουν. Αλλά ας 
μην ανησυχούμε: εκτός απο τον Ινδονήσιο αξιωματού-
χο που κόπτεται για τη βάρβαρη εκμετάλλευση των ερ-
γατών του, στη μάχη ρίχνονται και οι New York Times. Σε 
σχετικό άρθρο με θέμα τις συνθήκες εργασίας των οικια-
κών βοηθών ανά τον κόσμο, καταλήγουν στο πρωτοφα-
νές συμπέρασμα ότι: «Υπάρχει σήμερα μια γενική παρα-
δοχή ότι αυτές οι γυναίκες αξίζουν να έχουν τα ίδια δι-
καιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους»... 

60 χρόνια μετά τη Σπυριδούλα Ράπτη (για όσους δεν 
γνωρίζουν, πρόκειται για τη 12άχρονη υπηρέτρια σε 
ζεύγος στον Πειραιά, που μεταφέρθηκε στο Τζάνειο με 
εγκαύματα απο ηλεκτρικό  σίδερο σ΄ όλο της το κορμί 
που της προξένησαν τα αφεντικά της), οι ειδικοί προ-
σπαθούν ακόμα να αποφασίσουν αν οι γυναίκες αυτές 
έχουν δικαιώματα.

Everybody Loves Aleka!
Ως εγγυητή του αισθήματος ασφάλειας και προστά-
τη ειρηνικών διαδηλώσεων εμφανιζει η Καθημερινη το 
ΠΑΜΕ. Η αρθρογράφος Χριστίνα Κοψίνη «είχε τη βεβαι-
ότητα ότι εκείνη τη μέρα» (την Πέμπτη 20/10ου) μπο-
ρούσε να συμμετάσχει χωρίς να έχει το απαραίτητο 
Μalox στην τσέπη για να καλύψει τα μάτια από τις ριπές 
των δακρυγόνων». Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Αυτή η 
έλλειψη φόβου, ένα αίσθημα τόσο αναγκαίο για τον πο-
λίτη που ζει σε συνθήκες διαρκούς φόβου, που θέλει να 
διαμαρτυρηθεί αλλά διστάζει, ήταν απόροια της απόφα-
σης του ΚΚΕ να προχωρήσει στη συμβολική περικύκλω-
ση της Βουλής από το ΠΑΜΕ».
Εμείς έχουμε να συμπληρώσουμε ότι πρέπει να ανακηρύ-
ξουμε την Αλέκα σε μητέρα – προστάτιδα όλων των τέ-
κνων των ελληνικών οικογενειών από τον κακό τον δρό-
μο... Η γγ επεσήμανε πολλές φορές σε δηλώσεις της ότι 
ανάμεσα στους κουκουλοφόρους υπάρχουν παιδιά που 
παρασύρονται. Αν γραφτούν όμως στην ΚΝΕ τότε θα δι-
αβάζουν, θα είναι καλοί μαθητές, δεν θα παίρνουν ναρ-
κωτικά και θα ακούνε Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Τόσο 
καλή οικογένεια είναι το ΚΚΕ.

Απαγορεύτηκε το μίνι 
στο Brooklyn 3/10
Με ανακοινωσή τους, οι μπάτσοι της Νέας Υόρκης έκα-
ναν συστάσεις στις γυναίκες του Brooklyn να μην φο-
ρουν μίνι φούστες, καθώς συμμορία βιαστών κυκλοφο-
ρεί στους δρόμους. Το σχέδιο των μπάτσων είναι σατανι-
κό και καθόλου δεν έχει να κάνει με το γνωστό «οι γυναί-
κες προκαλούν με το ντυσιμο». Αν όλες οι γυναίκες λοι-
πόν, σταματήσουν να φοράνε κοντές φούστες, οι φετιχι-
στές των μίνι (γιατί έτσι τους παρουσιάζει!) θα πάθουν 
στερητικό και θα παραδοθούν στον ΟΚΑΝΑ της γειτονιάς 
τους.... Αμ πώς;;; Τζάμπα τα γαλόνια νομίζετε; 

Εκπαιδευτικό 3/11
Η στήλη www.τελείακαι παύλα.net  προτείνει ένα δια-
δικτυακό παιχνίδι του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτι-
σης των Ηνωμένων Εθνών. Στο site αυτό, καλούμαστε να 
απαντήσουμε σωστά σε  διάφορες κατηγορίες ερωτήσε-

ων και με κάθε σωστή απάντηση, προσφέρουμε 10 σπυ-
ριά ρύζι σε κατοίκους της Αϊτής!  
Αααα,δηλαδή τόσο απλό είναι... Άμα είναι έτσι να την πά-
θουμε την τενοντίτιδα ρε  μάγκες!  Ουστ ρε! 

Εις το όνομα του Μωάμεθ,
έκαψαν τη «Charlie Hebdo»  3/11
Απαγόρευσαν τη μαντίλα στα σχολεία (στο όνομα της 
κοσμικότητας του κράτους...). Απαγόρευσαν τη μπούρ-
κα στους δρόμους (στο όνομα του σεβασμού που δείχνει 
το γαλλικό κράτος στις ελευθερίες των γυναικών...). 
Διακωμωδούν με σκίτσα τον Μωάμεθ (στο όνομα της 
ελευθερίας του λόγου...). 
Μια χαρά το έχει πιάσει το νόημα «εξευτελίστε με 
κάθε τρόπο τους μουσουλμάνους» η γαλλική εφημερί-
δα Charlie Hebdo όταν δημοσίευσε ένα «ειδικό» τεύχος 
για να σατιρίσει τη νίκη των ισλαμιστών στην Τυνησία. 
Το τεύχος, σε μια επίδειξη του δεισδυτικού και πρωτό-
τυπου χιούμορ που χαρακτηρίζει τους συντάκτες του, 
δημοσιεύει μια καρικατούρα του Μωάμεθ που προειδο-
ποιεί: «100 χτυπήματα με το μαστίγιο αν δεν πεθάνετε 
απ’τα γέλια» (χα! χα! λυθήκαμε στα γέλια!). Το ίδιο βρά-
δυ άγνωστοι έκαψαν το κτίριο της εφημερίδας, ενώ εκ-
πρόσωποι του γαλλικού κράτους εξέδωσαν δακρύβρε-
χτους λόγους περί του δικαίωματος της έκφρασης και  
μπλα, μπλα, μπλα. 
Πρέπει να τους τσούζει πολύ τους Γάλλους εθνικιστές ότι 
κάτι κινείται στην πρώην αποικία τους.
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«Ο αληθινός εχθρός είναι οι μουσουλμάνοι, που επιβάλλουν τον απόλυτο έλεγ-
χο και την τυφλή υπακοή στις γυναίκες τους και τους φέρονται σαν να είναι αντι-
κείμενα». Έτσι παρουσίασε το ζήτημα της μαντίλας στην Αλγερία του 1958 ο εκφωνη-
τής του «The falling Veil», ενός ντοκυμαντέρ που εμπνεύστηκε το γαλλικό κράτος για 
να κερδίσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινής γνώμης, την ώρα που πιεζόταν από 
την Αλγερινή επανάσταση. Στις 16 Μαΐου 1958 στο Αλγέρι, σε μια τελετή με πρώτης τά-
ξης σκηνοθεσία, καλοβαλμένες Γαλλίδες ανεβασμένες σε βάθρο, έβγαλαν τις μαντίλες 
Αλγερινών γυναικών, αποκαλύπτοντας τα χαμογελαστά τους πρόσωπα. Όπως αποκα-
λύφθηκε, η παράσταση αυτή οργανώθηκε από το «Κίνημα γυναικείας αλληλεγγύης», 
μια φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε η Raoul Salan, σύζυγος του ταγματάρχη των 
γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Πενήντα ένα χρόνια μετά ο Νικολά Σαρκοζί δηλώνει: «Το πρόβλημα με την μπούρ-
κα δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία. Είναι ζήτημα της ελευθερίας και αξιοπρέπει-
ας των γυναικών. Δεν είναι σύμβολο θρησκευτικό. Είναι σύμβολο υποταγής και 
υποτέλειας. Λέω με κάθε επισημότητα ότι η μπούρκα δεν είναι ευπρόσδεκτη στη 
Γαλλία».  

Οι δυο αυτές φράσεις, διατυπωμένες με απόσταση κάποιων δεκαετιών, είναι κατα-
στατικές στιγμές της διαδικασίας μέσω της οποίας οι γεωπολιτικές ή κοινωνικές στρα-
τηγικές των κυρίαρχων κρατών αναδιατυπώνονται με όρους πολιτισμικής σύγκρου-
σης και, με εργαλείο την υποτιθέμενη ανωτερότητα και οικουμενικότητα των δυτικών 
αξιών,  διεκδικούν την εφαρμογή τους στα σώματα των γυναικών με σκοπό τον «εκ-
πολιτισμό» και την πειθάρχησή τους. Η συζήτηση σχετικά με το μουσουλμανικό πέπλο 
στη Γαλλία έχει θεωρηθεί ότι ανήκει στην ατζέντα της γυναικείας χειραφέτησης. Μπο-
ρεί να το δει κάποιος κι έτσι. Άλλωστε, η έγνοια για την απελευθέρωση των γυναικών 
δεν όπλισε τα δυτικά κράτη με σθένος στον «απελευθερωτικό» πόλεμο στο Αφγανι-
στάν; Τώρα, για το πώς αυτό το ιερό πρόταγμα μπορεί να οδηγήσει από την απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας των γυναικών-στην περίπτωση της Γαλλίας- μέχρι την φυσική εξόντω-
σή τους-στην περίπτωση του πολέμου που διόλου τυχαία εξελίσσεται στις χώρες κατα-
γωγής των γυναικών αυτών- μάλλον μόνο μια απλή απάντηση υπάρχει:  η κρατική δια-
χείριση της μαντιλοφορίας των μουσουλμάνων γυναικών στις δυτικές μητροπόλεις εί-
ναι πτυχή μιας γενικής στρατηγικής. Μιας στρατηγικής που, με δόγμα τον πολιτισμικό 
ρατσισμό, επιστρατεύει μεθόδους υποτίμησης, καταστολής και απαγόρευσης καθημε-
ρινών πρακτικών των μουσουλμάνων εργατών. Ενδυματολογικές και διατροφικές συ-
νήθειες, κώδικες διαπροσωπικών σχέσεων, τρόποι άσκησης της θρησκευτικής πίστης, 
όλα μπαίνουν στο στόχαστρο και αξιολογούνται για να αποδείξουν «πόσο» έχουν απο-
τύχει οι οπισθοδρομικοί, απολίτιστοι και -μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001- φανα-
τικοί ισλαμιστές Άραβες να αφομοιωθούν στις δυτικές κοινωνίες.   

Η κρατική στρατηγική αποκλεισμού των εργατών με βορειοαφρικανική καταγωγή 
δεν είναι για τη Γαλλία μια τωρινή ιστορία.  Μετανάστες από την Τυνησία, το Μαρόκο 
και την Αλγερία εγκαταστάθηκαν στη χώρα ήδη από την περίοδο μετά τη λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και, μέχρι τη δεκαετία του 1970 και την οικονομική ύφεση που 
προκάλεσε η κρίση του πετρελαίου, είχαν φτάσει τα δυο με τρία εκατομμύρια άτο-
μα. Τα παιδιά των μεταναστών αυτών, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, απέκτησαν 
γαλλική υπηκοότητα. Η ιδιότητα του Γάλλου πολίτη, βέβαια, δεν τους εξασφάλισε κα-
μιά ίση μεταχείριση  και καμιά «ισότητα ευκαιριών» με αυτούς που λένε «Γάλλους Γάλ-
λους». Βρέθηκαν εξαρχής αντιμέτωποι με έναν γενικευμένο ρατσισμό, από τον σαφή 
χωροταξικό διαχωρισμό και τη διαβίωση στα προάστια των πόλεων, τα υψηλά ποσο-

ΓυναΙκες υπΟ απαΓΟρευςη
από τις τελετές της αποικιοκρατίας στο σύγχρονο απαρτχάιντ του γαλλικού κράτους

Παρίσι. Διαδηλώτριες ενάντια στη μαντίλα στις 6 Μαρτίου 2004. 
Τα πλακάτ τους γράφουν: «Ούτε μαντίλα ούτε μπούρκα, η σαρία δεν θα περάσει».
Βαθιά... αντιρατσιστική και φεμινιστική η αντίληψη των κυριών, όπως καταλαβαίνετε.

Aλγερία 1958. Η σκηνοθετημένη τελέτη της δημόσιας αφαίρεσης της μαντίλας 
Αλγερινών γυναικών από κομψευάμενες Γαλλίδες, εν μέσω της Αλγερινής επανάστασης.
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στά ανεργίας (τα βιογραφικά τους απορρίπτονται όταν διαβαστεί η βορειοαφρικανική 
καταγωγή τους ή η διεύθυνση κατοικίας τους), την αποτυχία στο σχολείο, τη βία των 
μπάτσων, μέχρι την κάθε περίσταση της ζωής τους.

Η «υπόθεση της μαντίλας» αναδείχτηκε ως ζήτημα που έχει να διαχειριστεί το γαλλι-
κό κράτος ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1980. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 
όμως, καθώς ο αντιμουσουλμανισμός πήρε για τα καλά τη θέση του στο ιδεολογικό 
οπλοστάσιο των δυτικών δημοκρατιών, τα επιχειρήματα περί παρεμπόδισης της εν-
σωμάτωσης, αναδίπλωσης που αντιτίθεται στις αρχές της εκκοσμίκευσης (Laïcité)  του 
γαλλικού κράτους, υπονόμευσης της ουδετερότητας που οφείλει να έχει το σχολικό πε-
ριβάλλον και κινδύνου των ισλαμιστικών φονταμενταλιστικών επιρροών που εχθρεύ-
ονται τη γαλλική δημοκρατία, κυριάρχησαν στο δημόσιο λόγο για τη μαντίλα. Ο νό-
μος απαγόρευσης των «επιδεικτικών θρησκευτικών συμβόλων» στα δημόσια σχολεία 
της χώρας, που ψηφίστηκε στις 15 Μαρτίου 2004, αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για τον 
αποκλεισμό πολλών μουσουλμάνων μαθητριών από την εκπαίδευση,  αλλά και για την 
πειθάρχηση όσων αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τη μαντίλα τους για να ενταχθούν σ’ 
αυτήν. Ταυτόχρονα, στοχοποίησε τις μαντιλοφορεμένες μητέρες των μαθητών στα δη-
μοτικά σχολεία οι οποίες, με πρωτοβουλία ρατσιστών διευθυντών, αποκλείστηκαν από 
τη συνοδεία των παιδιών τους στις σχολικές εξόδους και εκδρομές.

 Ο νόμος  «για την απόκρυψη του προσώπου στο δημόσιο χώρο», που ψηφίστηκε 
στις 11 Οκτωβρίου 2010 και απαγορεύει το νικάμπ και την μπούρκα σε όλους τους δη-
μόσιους χώρους επιβάλλοντας πρόστιμο και φυλάκιση στις γυναίκες που το φορούν, 
μετατρέπει  και μόνο το γεγονός ότι διαβαίνουν τo κατώφλι του σπιτιού τους σε ζή-
τημα δημόσιας τάξης, θέτοντάς τες υπό τη δικαιοδοσία των μπάτσων. Αλλά δεν μένει 
μόνο εκεί: ενοχοποιεί παράλληλα το οικογενειακό τους περιβάλλον, αφού προβλέπει 
ποινές σε όποιον υπονοηθεί ότι επιβάλει την περιβολή αυτή σε μια γυναίκα, οι οποίες 
είναι διπλάσιες αν αυτή είναι ανήλικη. Με λίγα λόγια, βία και αποκλεισμός σε όλες της 
εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των μουσουλμάνων γυναικών. Απαγόρευση της κοινω-
νικής τους ύπαρξης. Και μάλιστα, το «έργο» του αποκλεισμού τους δεν έχει μοναδικό 
αυτουργό το κράτος. Απ’ ό,τι διαβάζουμε, η εφαρμογή του νόμου συναντά μεν τις δυ-
σκολίες της, αφού μπλοκάρει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Αυτοί όμως που δεν μπλοκάρουν καθόλου, αντίθετα, με τις πλάτες του κράτους νι-
ώθουν ελεύθεροι να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, είναι οι ρατσιστές. Τα κρούσμα-
τα βίαιων επιθέσεων, προπηλακισμών και απειλών ενάντια σε μουσουλμάνες γυναί-
κες έχουν πολλαπλασιαστεί από τον περασμένο Απρίλη. Μία από αυτές δήλωσε στη 
Guardian: «Νιώθω ότι τώρα ξέρω τι πέρασαν οι Εβραίες την περίοδο πριν τις μαζικές συλ-
λήψεις από τους Ναζί στη Γαλλία. Όταν έβγαιναν στο δρόμο είχαν να υποστούν εξακριβώ-
σεις στοιχείων, τις απομόνωναν, τις λοιδορούσαν. Τώρα αυτό συμβαίνει σε μας».

Το γαλλικο φεμινισΤικο κινημα 
και η «υποθεση Τησ μανΤιλασ»

Η διαμάχη για το ζήτημα της μαντίλας αποτυπώθηκε στον πολιτικό λόγο του γαλλικού 
φεμινιστικού κινήματος, προκαλώντας στους κόλπους του μια βαθιά πολιτική κρίση, 
από την οποία αναδύθηκαν διακριτές τάσεις. 

«ουΤε νομοσ,ουΤε μανΤιλα»:
  η πολιτική των “ίσων αποστάσεων” 
  στην υπηρεσία του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού

Η  Collectif national pour le droit des femmes (CNDF -Εθνική Ένωση για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών) είναι μια ομοσπονδιακή δομή η οποία αποτελείται από συνδικάτα, 
πολιτικά κόμματα και οργανώσεις. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των μεγάλων διαδη-
λώσεων σχετικά με τα γυναικεία ζητήματα και, τοποθετημένη στην παράδοση του φε-
μινισμού των δεκαετιών 1970-1980, έχει ως άξονες δράσης το δικαίωμα στην έκτρω-
ση, το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους, την ισότητα στην 
εργασία. 

Τον Οκτώβριο του 2003, με τη δημιουργία από τη γαλλική κυβέρνηση της επιτρο-
πής Stasi (η οποία ήταν και η εισηγήτρια του νόμου για την απαγόρευση της μαντίλας 
στα σχολεία) και την αποβολή δυο μαθητριών, των Alma και Lila Levy, από το σχολείο 
όπου φοιτούσαν λόγω της επιλογής τους να φορούν τη μουσουλμανική μαντίλα, η 
CNDF, τηρώντας μια στάση «ίσων αποστάσεων», έβγαλε την εξής ανακοίνωση: 

 «Η Collectif national pour les droits de femmes, όπου εντάσσονται δεκάδες οργα-
νώσεις, δηλώνει την ικανοποίησή της με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δημι-
ουργήσει μια επιτροπή έρευνας για το ζήτημα της παρουσίας των θρησκευτικών συμ-
βόλων στα δημόσια σχολεία. Ωστόσο, με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι η συζήτη-
ση σχετικά με ένα ζήτημα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες όσο η κοσμικότητα του δη-
μόσιου σχολείου μας, περιορίζεται σε πολεμικές και εκκλήσεις προς κάθε κατεύθυνση 
και επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα του hijab (τη μαντίλα που επιβάλλεται 
στις γυναίκες από μια συγκεκριμένη φατρία του Ισλάμ). Για μας, η μαντιλοφορία δεν 
αποτελεί μια εξαίρεση στην κοινωνία μας, για να αντιμετωπίζεται ως τέτοια: απορρί-
πτουμε την εικόνα της μαντιλοφορούσας γυναίκας, καταπιεσμένης από τους ακραίους 
Ισλαμιστές, με τον ίδιο τρόπο που κατακρίνουμε την εικόνα της ημίγυμνης γυναίκας 
που προσφέρεται στην κατανάλωση, η οποία φιγουράρει σε ορισμένες διαφημίσεις. 
Ως φεμινίστριες, απορρίπτουμε κάθε σεξιστική ιδεολογία. Οι θρησκείες ή η διαφήμιση 
αποτελούν μέρος της και στοχεύουν να παρουσιάζουν τη γυναίκα όχι ως υποκείμενο 
αλλά ως απλό καταναλωτικό προϊόν, ένα σεξουαλικό αντικείμενο ικανό μόνο να αφυ-
πνίζει τις ορέξεις των αντρών, μαντιλοφορεμένο ή μη, ανάλογα με την περίσταση».

Η άποψη αυτή, πλειοψηφική μεταξύ των Γαλλίδων φεμινιστριών, ερμηνεύει την 
πρακτική της μαντιλοφορίας υπό το πρίσμα του ισλαμικού φονταμεταλισμού, στον 
οποίο, όπως υπερασπίζεται αυτή η μερίδα φεμινιστριών, στρέφονται οι μετανάστες 
λόγω των κοινωνικών τους προβλημάτων και της περιθωριοποίησης που τους επιφυ-
λάσσει ο νεο-φιλελευθερισμός.  Ο ίδιος ο ισλαμισμός ουσιοποιείται, αντιμετωπίζεται 
ως ενιαίος και ως απειλή για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι δε αποστάσεις...δεν είναι 
ποτέ ίσες σε μια ταξική κοινωνία. Το ντεκολτέ μιας δυτικής μπορεί να έχει τη σημασία 
του  για τον ρόλο της μέσα στο έμφυλο σύστημα κάθε στιγμή, στη σημερινή συγκυρία 
του γενικευμένου ρατσισμού απέναντι στους μουσουλμάνους όμως, ούτε σε ζήτημα 
δημόσιας τάξης έχει αναχθεί,  ούτε της στοιχίζει το δικαίωμα κυκλοφορίας στην πόλη. 
Μιλώντας λοιπόν ξεκάθαρα από μια κυρίαρχη θέση, αυτή της λευκής Γαλλίδας, οι φε-
μινίστριες που υποστηρίζουν τη θέση των «ίσων αποστάσεων» απενοχοποιούν τη ρα-
τσιστική πολιτική του γαλλικού κράτους και συσκοτίζουν τη σημασία της ταξικής επί-
θεσης που δέχονται οι μουσουλμάνες γυναίκες. 

Παρίσι. Διαδήλωση στις 14 Φεβρουαρίου 2004, ενάντια 
στην ισλαμοφοβία και την απαγόρευση της μαντίλας 
στα σχολεία. Η κοπέλα με τη μαντίλα κρατάει πανό 
της Επαναστατικής Κομμουνιστικής Νεολαίας.

Παρίσι, 21 Δεκεμβρίου 2003. Διαδήλωση έναντια στην πρόταση του Σιράκ για την απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία.
Το πανό (ολόκληρο) γράφει: «Η μαντίλα μου (είναι) ο τρόπος μου (είναι) η επιλογή μου!».
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«ουΤε πουΤανεσ,ουΤε υποΤαγμενεσ»:
                    φεμινισμός αλα σαρκοζί

Η οργάνωση «Ni putes ni soumises» («Ούτε πουτάνες ούτε υποταγμένες») ιδρύθηκε 
τον Μάρτιο του 2003 και επικαλείται έναν αγώνα υπέρ της κοσμικότητας που να στη-
ρίζεται στη μάχη ενάντια στις αντρικές βιαιότητες στα προάστια. Η οργάνωση έχει ως 
αναφορά την περίπτωση της Sohane, μιας νεαρής κοπέλας που βιάστηκε από τον σύ-
ντροφό της στο Παρίσι λίγους μήνες πριν από την ίδρυση της οργάνωσης. Κεντρική 
άποψη της οργάνωσης αυτής είναι ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από την ανάπτυ-
ξη του ισλαμισμού, του κοινοτισμού, του «νόμου του γκέτο» και του ματσισμού, προ-
βλήματα για τα οποία ευθύνονται μειονοτικές ομάδες, κυρίως ισλαμικές. Σαν να λέμε 
συμφωνούν με τον Σαρκοζί περί «αποβρασμάτων»! Τάχθηκε υπέρ του νόμου του 2004 
για τα θρησκευτικά σύμβολα, στο όνομα της «υπεράσπισης»  των κοριτσιών που είναι 
υπόδουλα στον αδελφό, στον πατέρα, στο σύζυγο. 

Η οργάνωση αυτή έχει θεωρηθεί από μια μερίδα φεμινιστριών μεταναστευτικής κα-
ταγωγής, αλλά και από αντιρατσίστριες φεμινίστριες, ως ανεπίσημος μηχανισμός του 
γαλλικού κράτους, του οποίου μάλιστα ο λόγος παραπέμπει στις ιδεολογικές κατασκευ-
ές των αρχών του 20ου αιώνα, που περιέγραφαν τον ιθαγενή ως ηλίθιο, σκλάβο των 
ενστίκτων του, βιαστή, κλέφτη και (μετά τον πόλεμο για την ανεξαρτησία της Αλγερί-
ας) βίαιο άντρα που εξαναγκάζει τις γυναίκες να φορούν μαντίλα. H Houria Bouteldja, 
γαλλο-αλγερινή ακτιβίστρια και ιδρυτικό μέλος των Indigènes de la République (Οι 
ιθαγενείς της Δημοκρατίας) και της γυναικείας αντιρατσιστικής ομάδας Les Bledardes, 
γράφει σε κείμενό της για την οργάνωση «Ούτε πουτάνες ούτε υποταγμένες»: 

«Αν θυμηθούμε την ένταση των αντιδράσεων του παρισινού UMP [το κόμμα του Σαρ-
κοζί] ενάντια στην επιστροφή μιας κριτικής ανάγνωσης της αποικιακής περιόδου, κατα-
λαβαίνουμε καλύτερα το ρόλο που έπαιξε αυτό το «κίνημα» κατά τη διάρκεια του 2002: 
το ρόλο ενός ιδεολογικού μηχανισμού στην υπηρεσία μιας άρχουσας τάξης πανικόβλη-
της μπροστά στην αυξανόμενη αμφισβήτηση της νομιμότητας του κράτους (ειδικά μετά 
την τεράστια αύξηση της αποχής στις εκλογές), αλλά και μπροστά στην εμφάνιση μιας 
γενιάς «νέων των αποικιών» που προβάλλουν χωρίς ντροπή τις διεκδικήσεις τους και ζη-
τούν εκ νέου τα ρέστα από τη Δημοκρατία. Οι «Ούτε πουτάνες ούτε υπόδουλες» βοήθη-
σαν την άρχουσα τάξη να εκμεταλλευτεί την ισλαμική μαντίλα, αλλά και το ζήτημα του 
σεξισμού και του αντισημιτισμού για να βάλει στη θέση τους αυτούς τους «θρασείς νέ-
ους». Στη θέση των κατηγορούμενων και όχι των κατήγορων, στη θέση των αντικειμέ-
νων μέσα στο δημόσιο λόγο και όχι των υποκειμένων που έχουν τον λόγο».

 Παρίσι. Πλατεία της Δημοκρατίας. Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010, 
οι «Ούτε πουτάνες, ούτε υποταγμένες» οργάνωσαν  διαδήλωση 

για τη μέρα της γυναίκας και, τυλίγοντας με μαύρο πανί (και καλά 
μπούρκα) το άγαλμα της Marriane-συμβόλου της δημοκρατίας- 

κατέδειξαν πού βρίσκεται η καταπίεση τη σήμερον ημέρα.

Η συλλογικότητα «Une école pour toutes» («Ένα σχολείο για όλες»)

Διαδήλωση 8 Μαρτίου 2005. Η συμμαχία των Féministes pour l’égalité (Φεμινίστριες για την 
ισότητα), Une école pour  toutes και Panthères Roses (Ροζ Πάνθηρες) γύρω από το πλακάτ 
«Πολύ πουτάνες, πολύ μαντιλοφορεμένες».

2 Μαϊου 2011. Οι «Mamans toutes égales» σε διαδήλωση έξω από σχολείο στο Μontreuil.



«Mamans toutes égales»  
(Όλες οι μαμάδες ίσες)

Η  συλλογικότητα «Mamans toutes égales» αποτελείται από 
μουσουλμάνες μητέρες μαθητών στα γαλλικά σχολεία. Το πα-
ρακάτω είναι απόσπασμα από την προκήρυξή τους, με την 
οποία αντέδρασαν στις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας την 
άνοιξη του 2011 ότι, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
θα αποκλείονται από τη συνοδεία των παιδιών τους στις σχο-
λικές εξόδους οι μητέρες που φορούν μαντίλα, καθώς εκλαμ-
βάνονται ως λειτουργοί του κράτους και άρα πρέπει να υπηρε-
τούν την ουδετερότητα του εκπαιδευτικού συστήματος! Αυτό 
το καθεστώς απαγόρευσης ίσχυε ήδη από το 2004 σε πολλά 
σχολεία, με πρωτοβουλία ρατσιστών διευθυντών, αφού το 
κράτος είχε αφήσει στην ευχέρειά τους την ερμηνεία του νό-
μου. Ιδού πώς αντιδρούν μαχητικά οι ίδιες οι γυναίκες:

«Αρνούμαστε αυτή τη διαστρέβλωση της εκκοσμίκευσης, που 
εγγράφεται σε μια ατέλειωτη σειρά επιθέσεων:
νόμος ενάντια στη μαντίλα, νόμος ενάντια στη μπούρκα, συ-
ζήτηση περί εθνικής ταυτότητας, στιγματισμός της δημόσιας 
προσευχής, των μιναρέδων και των διατροφικών συνηθειών, 
ύβρεις από τον Σαρκοζί [...].
Αρνούμαστε αυτή τη λογική του πολέμου και της απαγόρευ-
σης, που αντιμετωπίζει τις γυναίκες με μαντίλα ως μιάσματα, 
που έχει στόχο να τις απαξιώσει στα μάτια των ίδιων των παι-
διών τους και που  απευθύνει ξεκάθαρα το μήνυμα: Καθίστε 
στις κουζίνες σας!».

«πολυ πουΤανεσ,
 πολυ μανΤιλοφορεμενεσ»:
         ένας φεμινισμός μιγάς 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2004 η συλλογικότητα Une école pour toutes (Ένα σχολείο για όλες) 
διαδηλώνει στους δρόμους του Παρισιού. Η διεκδίκησή τους είναι να ακυρωθεί ο νόμος 
για τα θρησκευτικά σύμβολα. 

Η συλλογικότητα  Une école pour toutes διαφοροποιείται τόσο από την άποψη της πλει-
οψηφίας του φεμινιστικού κινήματος που συμπυκνώνεται στο σύνθημα «ούτε νόμος, ούτε 
μαντίλα», όσο και από την πολιτική των ριζοσπαστών μουσουλμάνων που διαδήλωσαν 
με κάλεσμα του Κόμματος των μουσουλμάνων της Γαλλίας του Mohammed Latrèche, το 
οποίο στηρίζει την υποχρέωση των κοριτσιών να φορούν μαντίλα. 

Η εμφάνιση αυτής της συλλογικότητας προκάλεσε τη δημιουργία, λίγους μήνες αργότε-
ρα, του Collectif féministes pour l’égalité (Ομάδα φεμινιστριών για την ισότητα), στην οποία 
συμμετέχουν φεμινίστριες και μέλη μουσουλμανικών οργανώσεων με μαντίλα ή χωρίς. 

Η άποψη που υιοθετούν οι φεμινίστριες αυτές είναι ότι ο νόμος για τη μαντίλα είναι στην 
ουσία του σεξιστικός (αφού δεν τιμωρεί παρά τις γυναίκες), ρατσιστικός (αφού επιτίθεται 
σε μια μόνο θρησκεία, το Ισλάμ) και τέλος ουσιοκρατικός (ορίζει τη μαντίλα ως οικουμενι-
κό σύμβολο καταπίεσης, παρά τις διαφορετικές της σημασίες).

Στο κέντρο της πολιτικής σκέψης των συλλογικοτήτων αυτών βρίσκεται η σύνδεση του 
νόμου για τη μαντίλα με την κληρονομιά της αποικιοκρατίας, που θεωρούν ότι έχει εμπο-
τίσει τη γαλλική κοινωνία. 

Στη διαδήλωση στις 8 Μαρτίου 2005 οι συλλογικότητες Féministes pour l’égalité και Une 
école pour toutes κατέβηκαν στον δρόμο και, παρά την άρνηση του CNDF να τις συμπερι-
λάβει στο ενωτικό κάλεσμα, μια απρόοπτη συμμαχία δημιουργήθηκε: η ομάδα Panthères 
roses (Ροζ Πάνθηρες), μια δομή που αποτελείται κυρίως από λεσβίες, ενώθηκε αυθόρμητα 
με τις μαντιλοφορεμένες κοπέλες. Η δυναμική που δημιουργήθηκε μεταξύ των γυναικών 
στη διαδήλωση αυτή, συμπυκνώθηκε σε ένα από τα πανό τους που έγραφε:  «Très putes, 
très voilées» («Πολύ πουτάνες, πολύ μαντιλοφορεμένες»).

Έπειτα από όλα αυτά, είναι φανερό πως το ζήτημα της μαντίλας έχει διχάσει τις γυναικείες 
οργανώσεις στη Γαλλία. Δεν είναι τυχαίο ποιες τάσσονται με την πλευρά της απαγόρευσης: 
οι οργανώσεις εκείνες που λειτουργούν ως παρακλάδι του κράτους. Ούτε τυχαίο είναι ποι-
ες παίρνουν θέσεις μάχης ενάντια στην απαγόρευση: οι γυναίκες, μαντιλοφορούσες ή μη, 
που νιώθουν στο πετσί τους τον βαθιά ρατσιστικό χαρακτήρα του νόμου.

La bataille du voile pendant la guerre d’Algérie  του Todd Shepard στο βιβλίο Le foulard islamique en 

questions, Εditions Amsterdam, 2004.

 Πεπλοφόρα σώματα, γυμνός ρατσισμός, περιοδικό Antifa, τεύχος #16. 

 Τι έχει πίσω από το τζαμί;, περιοδικό Antifa, τεύχος # 20.

Η διαμάχη για τη μαντίλα, Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 84, Απρίλιος 2004, σελ. 61-69.

 De la cérémonie du dévoilement à Alger (1958) à Ni Putes Ni Soumises : l’instrumentalisation coloniale et 

néo-coloniale de la cause des femmes της Houria Bouteldja, Οκτώβριος 2004.

Les recompositions politiques du mouvement féministe français au regard du hijab, του Nicolas Dot-

Pouillard, http://sociologies.revues.org/index246.html

28 Mαϊου 2011. Η συλλογικότητα «Mamans toutes égales» σε διαδήλωση. 
Το πανό γράφει «Με ή χωρίς μαντίλα-Όλες οι μαμάδες ίσες».

«Το Ισλάμ είναι η θρησκεία  μου. Η μαντίλα είναι επιλογή μου. Το σχολείο είναι δικαίωμά 
μου». Πανό της διαδήλωσης της 2ας Μαϊου στο  Montreuil.

Διαβάσαμε:
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«Μη ΜιλΑς 
γιΑτι θΑ ςε ςτειλουν 
ελλΑδΑ»

Μιγάδα (Μγ): Διαβάσαμε σε άρθρο του Μάρτη του 
2007 στην Κυριακάτικη ελευθεροτυπία για τη δίκη 
τριών Νιγηριανών γυναικών που εκδίδονταν από 
κύκλωμα σωματεμπορίας, κατά του μαστροπού 
τους. εσύ ήσουν συνήγορος αυτών των γυναικών 
στη δίκη. Μπορείς να μας περιγράψεις το χρονικό 
αυτής της υπόθεσης και την εμπλοκή σου σε αυτή;
Κλειώ Παπαντολέων (ΚΠ): Η υπόθεση ήταν πολύ κλα-
σική. Τρεις Νιγηριανές γυναίκες σε ένα κύκλωμα Νιγηρι-
ανών. Κατά βάση ποτέ τα κυκλώματα δεν είναι αμιγώς 
μίας κοινότητας. Πάντα εμπλέκονται οι Έλληνες που κά-
νουν τους ενδιάμεσους, ή είναι αυτοί που έχουν τα μπαρ, 
τα κλαμπ, κλπ. Ήταν λοιπόν τρεις γυναίκες από το κρα-
τίδιο του Έντο που ήρθαν στην Ελλάδα, μέσω Λάγος και 
μετά Ιταλίας. Οι περισσότερες γυναίκες είναι από εκεί, 
δεν έχω δει ούτε μία Νιγηριανή θύμα trafficking που να 
είναι από άλλο κρατίδιο. Φαίνεται ότι έχουν φτιάξει δο-
μές και μαζεύουν γυναίκες και τις φέρνουν μαζικά εδώ, 
με υπόσχεση για δουλειά, χωρίς να τους πουν ακριβώς τι 
δουλειά είναι αυτή. Μόνο τους λένε ότι θα πας στη δύση 
και ότι εκεί πληρώνουν καλά. 

Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, το 2004, κρατήθηκαν ανα-
γκαστικά για ένα χρονικό διάστημα σε ένα διαμέρισμα 
μαζί με άλλες, μη έχοντας καμία ελευθερία κινήσεων. 
Στη συνέχεια σταδιακά τις άφηναν: πρώτα ήταν συνο-
δευόμενες από κάποιον και στη συνέχεια ήταν ελεύθε-
ρες (εντός εισαγωγικών βέβαια γιατί πάντα τις επέβλε-
παν) να μετακινούνται και να πηγαίνουν και να εργάζο-
νται είτε σε διαφορετικές πόλεις, είτε σε διαφορετικά 
σημεία της Αθήνας. Οι συγκεκριμένες ήταν τρεις γυναί-

κες που με διαφορετικούς τρόπους η κάθε μία κατάφε-
ρε να φύγει από τους διακινητές. Τώρα…το «φεύγω από 
το διακινητή μου» είναι από το κινηματογραφικό τύπου 
σκαρφαλώνω από τα ημιυπόγεια και τρέχω και με κυνη-
γάνε, μέχρι το πάω μια μέρα για δουλειά και δε γυρίζω 
και κρύβομαι. Και με βρίσκουν στο δρόμο στην Κυψέλη, 
γιατί αυτοί κυκλοφορούν στην Κυψέλη και με αρπάζουν 
και πάλι πίσω και τα λοιπά… 

Οι τρεις κοπέλες, τώρα, ξέφυγαν με τη βοήθεια ομοε-
θνών τους, που δεν ήταν όμως στο κύκλωμα. Ήταν σύ-
ντροφοί τους, εκτός κυκλώματος και δεν ήταν ούτε καν 
πελάτες. Κατάφεραν να φύγουν γιατί είχαν συναισθηματι-
κή στήριξη. Μετά οι κοπέλες προσέφυγαν στην πρεσβεία 
τους και μετά στην αστυνομία, στο αντι-trafficking τμήμα, 
το οποίο έχει μία κάποια εξειδίκευση. Η αστυνομία λοιπόν 
τις έστειλε στη Κλίμακα, μια μη-κυβερνητική οργάνωση 
που είχε λάβει χρηματοδότηση για θύματα trafficking και 
είχε έναν ξενώνα για γυναίκες θύματα trafficking που λε-
γόταν Χλόη, και έμειναν εκεί για κάποιους μήνες.  

Εγώ τις γνώρισα το 2006 όταν η Κλίμακα ήρθε σε επα-
φή μαζί μου για να τους καθοδηγήσω στο πώς να δώ-
σουν στις γυναίκες καθεστώς νομιμότητας, ως θύματα 
trafficking. Αυτό γίνεται μέσω του νόμου «περί αλλοδα-
πών», τον Ν.3386 του 2005. Ε, στη συνέχεια, μου ζήτησαν 
να εκπροσωπήσω τις γυναίκες ως συνήγορος πολιτικής 
αγωγής στη δίκη που θα γινόταν κατά του διακινητή. 

Μγ: Πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται μία γυναίκα ως 
«θύμα trafficking»; 
ΚΠ: Η αστυνομία έχει κάποια κριτήρια και με βάση αυτά 

πιθανολογεί ότι κάποιος μπορεί να είναι θύμα trafficking. 
Υπάρχουν και διεθνή κριτήρια που είναι της Διεθνούς 
Αμνηστίας. Αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο διακίνη-
σης του προσώπου, με το αν είχε τα χαρτιά του, αν ήταν 
υπό παρακολούθηση, με το αν δέχτηκε απειλές η οικο-
γένεια του και άλλα. Δεν είναι ανάγκη ο άλλος να πλη-
ροί όλα τα κριτήρια δέκα στα δέκα άλλα εν πάση περι-
πτώσει μπορείς να καταλάβεις αν αυτό εμπίπτει σε αυ-
τές τις διατάξεις ή πρόκειται για άλλη περίπτωση (βια-
σμός, κακοποίηση κ.α.). Αυτοί λοιπόν πιθανολόγησαν 
ότι αυτές οι γυναίκες ήταν θύματα trafficking και ήρθαν 
σε επαφή με την Κλίμακα. Η Κλίμακα στη συνέχεια, με 
βάση τις πιθανολογήσεις της αστυνομίας και τις καταθέ-
σεις τους, πήγε στον εισαγγελέα. Αυτός κάνει τον χαρα-
κτηρισμό και η άδεια  παραμονής βγαίνει από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Η άδεια αυτή διαρκεί για όσο καιρό 
κρατήσει η δίκη και μέχρι να γίνει αμετάκλητη η απόφα-
ση. Μετά όμως αυτές οι γυναίκες μπορούν να περάσουν 
στο status του οικονομικού μετανάστη. Δηλαδή μετά 
έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση, να πάρουν άδεια δι-
αμονής πια ως «κανονικές» μετανάστριες, όχι ως θύμα-
τα trafficking. 

Παλαιότερα όπου και να πήγαινε πρώτα το θύμα 
(στην πρεσβεία ή στην αστυνομία), για να αποκτήσει 
νομικά την ιδιότητα του θύματος trafficking, θα έπρε-
πε να καταγγείλει τους διακινητές του στις αρχές. Επί-
σης, οι γυναίκες αυτές αποκτούσαν την άδεια παραμο-
νής υπό τον όρο ότι θα συνεργαζόντουσαν με τις αρχές. 
Αν δηλαδή κάποια στιγμή αυτές οι γυναίκες αποφάσι-
ζαν ότι δεν αντέχουν άλλο την πίεση, ότι δεν μπορούν 

συνέντευξη με την Κλειώ Παπαντολέων για την εξαναγκαστική πορνεία στην ελλάδα

Μετά την έκδοση της μπροσούρας «Ό,τι θέλει ο πελάτης: η εκμετάλλευση των γυναικών στην εγκληματική οικονομία των υπηρεσιών αναπαραγω-
γής», την οποία παρουσίασε η Μιγάδα τον Απρίλιο του 2011, θελήσαμε να δούμε από ακόμα πιο κοντά το θέμα της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελ-
λάδα. Η συνέντευξη που μας παραχώρησε η Κλειώ Παπαντολέων, συνήγορος τριών Νιγηριανών γυναικών σε δίκη κατά του νταβατζή τους το 2006, δί-
νει μια πολύ χειροπιαστή και πραγματική διάσταση σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα για τον εξαναγκασμό στην ελληνική πορνική αγορά. Δυστυχώς 
δεν διαψευστήκαμε: οι μετανάστριες εργάτριες στην πορνική αγορά αυτής της χώρας είναι σώματα αποκλεισμένα, παραβιασμένα, άγρια εκμεταλλευ-
όμενα. Οι παρακάτω ιστορίες όμως μας αποκαλύπτουν και μία άλλη πτυχή που δε τη διαβάζει κανείς στα αστυνομικά και δημοσιογραφικά δελτία: πως 
πρόκειται για γυναίκες δυνατές, που όταν τους δοθεί η ευκαιρία, με όλες τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες που αυτές οι διαδικασίες κουβαλούν, θα υπε-
ρασπιστούν την αξιοπρέπειά τους απέναντι σε όσους τις θέλουν υποταγμένες και στιγματισμένες. Οι απόψεις που εκφράζονται στη συνέχεια είναι βέ-
βαια απόψεις της Κλειούς Παναντολέων, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.



να ζουν με τον φόβο γιατί δεν τους δινόταν καμία προ-
στασία, έχαναν την ιδιότητα. Αυτό άλλαξε πέρσι όπου 
πια υποτίθεται ότι μπορείς να χαρακτηριστείς ως θύμα 
trafficking χωρίς να χρειάζεται να καταγγείλεις τους δι-
ακινητές σου.

Μγ: Πώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα 
και πώς συνέλαβαν τα μέλη του; 
ΚΠ: Αυτές μπήκαν κανονικά στο αεροπλάνο, με τα χαρ-
τιά τους, και στη συνέχεια τους πήραν τα χαρτιά, τα 
κράτησαν και τους έβγαλαν πλαστά. Η συμφωνία είναι 
ότι τους λένε «εγώ σε έφερα άρα μου χρωστάς πενή-
ντα χιλιάδες και όταν μου τα ξεπληρώσεις είσαι ελεύθε-
ρη». Οι ίδιες οι γυναίκες είπαν ότι δεν εκδίδονταν. Η μία 
είπε ότι την εξανάγκαζαν να πουλάει διάφορα πράγμα-
τα σε λαϊκές αγορές (μικροπωλήτρια δηλαδή) και οι άλ-
λες δύο είπαν ότι πήγαιναν στα μπαρ για κονσομασιόν 
και lap dancing. Οπότε μιλάμε για σωματεμπορία/διακί-
νηση προσώπων: στη πρώτη γυναίκα είχαμε διακίνηση 
ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση και 
στις άλλες δύο με σκοπό τη σεξουαλική. Οι γυναίκες εί-
παν επίσης, ότι ο διακινητής τις έδερνε, ότι δεν μπορού-
σαν να βγουν από το σπίτι και ότι στα πλαίσια του να τις 
συνετίσει, όταν δεν ήθελαν να πάνε στη δουλειά, τους 
είχε πετάξει βραστό νερό και μία την είχε κάψει με το σί-
δερο. Μου είπαν ότι οι διακινητές επιδιώκουνε αυτές να 
έχουν την μικρότερη δυνατή σχέση μεταξύ τους. Τους 
απαγορεύουν να μιλάνε μεταξύ τους. Βέβαια, στην αρχή 
μένουνε πολλές μαζί στα διαμερίσματα, αλλά αυτό τε-
λειώνει κάποια στιγμή. Μετά πάνε σε δικά τους διαμερί-
σματα που μπορεί να μένουν με άλλες κοπέλες ή να τα 
μισθώνουνε μόνες τους.

Οπότε, για να επανέλθω, αυτές οι τρεις γυναίκες κατη-
γόρησαν τα ίδια πρόσωπα ενώ δεν γνωρίζονταν μεταξύ 
τους. Οι διακινητές είχαν ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, 
στην οδό Πατησίων, όπου τις έβαζαν να μένουν. Το κύ-
κλωμα ξεκινούσε από εκεί και μετά εξαπλωνόταν σε όλη 
την Ελλάδα. Τις είχαν πάει στην Κρήτη, τη Δράμα, την 
Κεφαλονιά και όπου μπορείς να φανταστείς. Το 2006 η 
αστυνομία έκανε μια επιχείρηση στην Αθήνα όπου συνέ-
λαβε το διακινητή. Τότε προσήγαγε και μία από τις τρεις 
γυναίκες η οποία τελικά άρχισε να μιλάει και να συνερ-
γάζεται με τις αρχές οπότε τελικά δε τη συλλάβανε.

Μγ: Θέλεις να μας πεις μερικά πράγματα για τη δίκη 
αυτή; Ήταν η πρώτη από όσο γνωρίζουμε στην ελ-
λάδα που είχε τόσα χρόνια ποινή φυλάκισης.
ΚΠ: Η δίκη άρχισε το 2006 και διήρκεσε 3 ή 4 συνεδρι-
άσεις. Εμείς με αυτές τις κοπέλες είχαμε δύο βασικά πα-
τήματα στο δικαστήριο. Το ένα ήταν ότι ο διακινητής 
έπαιρνε τα λεφτά από τις γυναίκες μέσω δικών του τρα-
πεζικών λογαριασμών. Η μία από τις γυναίκες είχε τη φο-
βερή προνοητικότητα να κρατήσει τις αποδείξεις των 
καταθέσεων. Άρα εμείς εμφανιστήκαμε στη δίκη με ένα 
πάκο τραπεζικές αποδείξεις που έδειχνε, ανά δεκαπεν-
θήμερο ή ανά μήνα, καταβολή χρηματικών ποσών (300 
έως 700 ευρώ) για ενάμιση με δύο χρόνια, το οποίο αυ-
τός δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Αυτός προσπάθη-
σε να πει ότι η γυναίκα ήταν γκόμενά του. Σε όλες αυτές 
τις δίκες βγαίνουν οι γυναίκες αυτές γκόμενες του διακι-
νητή που τελικά τον καταγγέλλουν γιατί ζηλεύουν! Αυτό 
είναι το μότο… 

Το δεύτερο πάτημά μας ήταν ότι τη μία κοπέλα από 

αυτές την είχαν κάψει, για να τη συνετίσουν επειδή δεν 
ήθελε να πάει στα μπαρ. Την είχαν κάψει με βραστό νερό 
και με το σίδερο του σιδερώματος. Τότε αυτή είχε πάει 
στην ιατροδικαστική υπηρεσία και είχε και φωτογραφί-
ες, οπότε προσκομίσαμε και αυτά στο δικαστήριο. Από 
τη δική μας πλευρά, είχαμε μάρτυρες δύο γυναίκες ψυ-
χολόγους από τον ξενώνα Χλόη. 

Μγ: Και οι μάρτυρες της άλλης πλευράς;
ΚΠ: Και οι άλλοι είχαν μάρτυρες άντρες από τη νιγηριανή 
κοινότητα  που έλεγαν ότι ο κατηγορούμενος είναι ένας 
λαμπρός νέος, που κάνει μια νόμιμη δουλειά, με χαρτιά, 
είναι φοβερός, εργάζεται σε εστιατόριο και έχει γυναίκα 
και παιδιά και μακάρι να ήταν όλοι οι αλλοδαποί έτσι!

Τέλος πάντων… Παρότι συνελήφθησαν 2 από τους 
οχτώ βασικούς «παίχτες» του κυκλώματος, στη δίκη 
δικάστηκε μόνο ένας. Η μία από τους δύο συλληφθέ-
ντες ήταν μία γυναίκα, η οποία στη δίκη αθωώθηκε γι-
ατί την αθώωσαν οι ίδιες οι κοπέλες για δικούς τους λό-
γους και οι υπόλοιποι 6 παραμένουν θεωρητικά φυγό-
δικοι και μη φανταστείτε ότι τους κυνηγάει και κανείς... 
Ο διακινητής λοιπόν καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλά-
κιση, στον πρώτο βαθμό. Η δίκη κερδήθηκε στη βάση 
ότι οι γυναίκες ήταν θύματά διακίνησης ανθρώπων για 
σεξουαλική εκμετάλλευση. Αθωώθηκε όμως για την αρ-
παγή. Το δικαστήριο δεν πείστηκε ότι αυτές ήταν πράγ-
ματι κλεισμένες σε ένα χώρο για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, γιατί θεώρησε ότι αφού το διαμέρισμα αυτό 
ήταν στο πρώτο όροφο αυτές θα μπορούσαν να ανοί-
ξουν την πόρτα και να πηδήξουν!

Βέβαια, η δίκη σε πρώτο βαθμό σημαίνει μια σειρά από 
πράγματα, γιατί η ποινή είναι υπό αίρεση όταν κάποιος 
κάνει έφεση. Στο δεύτερο βαθμό, αφότου ο διακινητής 
έκανε έφεση δηλαδή, οι γυναίκες δεν εκπροσωπήθηκαν 
από εμένα, αλλά από το Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρό-
σφυγες. Το ΕΣΠ είχε πάρει τότε χρηματοδότηση για νο-
μική αρωγή σε θύματα trafficking και ανέλαβε εξολοκλή-
ρου την υπόθεση. Οπότε δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι 
διημείφθη σε αυτή τη δίκη και πώς κατέληξε σε αυτή τη 
μείωση της ποινής, αλλά το θέμα είναι ότι από τα 19 κα-
τέβηκε στα 7 χρόνια φυλάκισης. Και από αυτά τα τρία πέ-
μπτα είναι εκτίσιμα χρόνια, οπότε τώρα έχει ήδη βγει και 
έχει βρει κι άλλες γυναίκες! Άρα η επιτυχία αυτής της υπό-
θεσης σχετικοποιείται από την έκβασή της στο τέλος… 

Μγ: Δηλαδή ... μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
ΚΠ: Ακριβώς. Γενικά πάντως ήταν μία πολύ κακή δίκη, 
γιατί είχαμε έναν αντίδικο που ήταν από τις χειρότερες 
περιπτώσεις δικηγόρων που έχω δει ποτέ. Είχε μία πάρα 
πολύ επιθετική πολιτική ενάντια στις γυναίκες. Να τις ξε-
φτιλίζει, να τις υποβιβάζει. Αυτό υπερέβαινε τα θύματα, 
και πήγαινε και στις γυναίκες που έρχονταν από τη ΜΚΟ 
ως μάρτυρες και κατέθεταν. Ο αντίδικος λεγόταν Σταύ-
ρος Γεωργίου. Και ο άλλος λεγόταν Μπαμπάνης. Λοιπόν, 
το δικαστήριο καθόταν σχεδόν με ένα τρόμο και τους 
άκουγε. Ε και εντάξει, έπρεπε και εμείς από τη δική μας 
τη πλευρά να υψώσουμε κάποια στιγμή πάρα πολύ τους 
τόνους, να τον απειλήσουμε με πειθαρχικό, γιατί έπρεπε 
κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία για να «απο-
κατινοποιηθεί» η δίκη.

Μγ: Έχεις νέα από τις γυναίκες αυτές μετά τη δίκη;
ΚΠ: Ξέρω ότι δεν έχουν πάθει κάτι στο βαθμό που είχα 

Ρατσιστική επιτροπή 
κατοίκων Μοσχάτου
Μια ρατσιστική επιτροπή κατοίκων που κάνει τα πρώτα βή-
ματά της, αφού απέτρεψε με τις κινητοποιήσεις της παρέα 
με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου τη δημιουργία ξενώνα με-
ταναστών στο ξενοδοχείο «Φοίβος» στο Μοσχάτο, στρέφε-
ται ενάντια στις νιγηριανές πόρνες εργάτριες. Οι γυναίκες 
έχουν αρχίσει να δουλεύουν τους τελευταίους μήνες στην 
παραλιακή οδό, στην περιοχή του Μοσχάτου. Εάν κάποιος 
παραβρισκόταν στη συγκέντρωση κατοίκων στις 2 Ιουλί-
ου (βλέπετε στη φωτό ότι δεν έχασαν την ευκαιρία ούτε οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο εικονιζόμενος νεαρός πασό-
κος Απ.Σιώκας) θα άκουγε το ρατσιστικό παραλήρημα των 
ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής να υποστηρίζουν πως 
η πορνεία «δεν συνάδει με τον οικογενειακό και φιλήσυχο 
χαρακτήρα της κοινότητας», πως «οι πόρνες είναι βρώμι-
κες» και πως ένας από αυτούς δε μπορεί να συγκρατηθεί 
και «θα ρίξει καμιά [τουφεκιά] από το μπαλκόνι». Κανένας 
λόγος βέβαια για τους πορνοπελάτες της «γειτονιάς» τους 
ή για την αγία ελληνική οικογένεια που κατά κόρον βιάζει 
κόρες και συζύγους…

εμπόριο λευκής σαρκός 
και ξερό ψωμί!
Με την επιχείρηση «Λευκός Άρτος» οι μπάτσοι, σε συνερ-
γασία με την Ιντερπόλ, εξάρθρωσαν το 2008 το δίκτυο εξα-
ναγκαστικής πορνείας που ξέπλενε μαύρο χρήμα από δύο 
στριπτιζάδικα (Αλκατράζ στη Συγγρού και Star στη Μετα-
μόρφωση) μέσω του φούρνου Χωριάτικου. Έχουμε ανα-
φερθεί στο κύκλωμα αυτό που εκμεταλλευόταν γυναίκες 
από την Ελλάδα, το Καζακστάν, τη Μολδαβία, τη Ρωσία, 
τη Ρουμανία και τη Λιθουανία αναλυτικά στην δημόσια πα-
ρουσίαση της μπροσούρας μας τον Απρίλιο 2011 (βλ. στή-
λη info cafe). Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν και τα ονόματα 
των αφεντικών και των μπάτσων της υπόθεσης. Το κεφάλι 
είναι ο επιχειρηματίας Αντώνης Γιαννακόπουλος που μαζί 
με το μπάτσο Κωνσταντίνο Κύρου (είχε παλαιότερα κατα-
χραστεί 70 εκ δρχ. από το Τμήμα Αλλοδαπών από χρήμα-
τα μεταναστών για την έκδοση άδειας παραμονής και ερ-
γασίας τους)  διαφεύγουν από τις αρχές. Οργανωμένο 
έγκλημα με τα όλα του λοιπόν, συμπεριλαμβανομένης και 
της ΜΚΟ Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. Για περισσότερα στην 
μπροσούρα…
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τα πράγματα, συν ότι είναι πάρα πολύ συχνά μπλεγμένοι 
οι ίδιοι οι αστυνομικοί, άρα τρέχα γύρευε…

Μγ: Έχεις υπάρξει συνήγορος γυναικών που εργά-
ζονταν στον τομέα της εξαναγκαστικής πορνείας 
σε άλλες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια;
ΚΠ: Σε δύο υποθέσεις έχω φτάσει στα δικαστήρια, αλλά 
άλλες δεν φτάσανε ποτέ μέχρι εκεί. Ήταν από γυναίκες 
που έβλεπα όταν πήγαινα στον ξενώνα και γυναίκες που 
ήρθαν οι σύντροφοι τους σε εμένα, πρώην πελάτες. Γιατί 
καμιά φορά οι πελάτες έχουν και μια έκλαμψη: ερωτεύο-
νται και θέλουν να σώσουν το κορίτσι. Στις 14 Νοεμβρί-
ου αναμένω να εκδικαστεί μία υπόθεση [σ.σ. η δίκη ανα-
βλήθηκε] που αφορά τρεις Ρωσίδες, δύο από τις οποίες 
χάθηκαν τα ίχνη τους στην πορεία και στη δίκη που πή-
γαμε την πρώτη φορά δεν εμφανίστηκαν. Κατά την επι-
χείρηση της αστυνομίας κατονομάστηκαν 20 κατηγο-
ρούμενοι, οι 19 ήταν Έλληνες. Ο εικοστός, το μεγάλο κε-
φάλι του κυκλώματος, είναι ο μόνος φυγόδικος, και εί-
ναι Έλληνας ομογενής στη Ρωσία. Όσοι συνελήφθη-
σαν έχουν κρατηθεί προσωρινά, μέχρι τη δίκη. Και είναι 
από απλοί μεσάζοντες μέχρι και άνθρωποι που ήταν το 
δεξί χέρι του μεγάλου τύπου. Αυτοί ξεπλένανε στα διά-
φορα μπαρ που είχανε και σε κάτι καφετέριες του κώ-
λου. Οι γυναίκες κατήγγειλαν μια σωρεία από εγκλημα-
τικές πράξεις. Άλλα το βασικό είναι η διακίνηση προσώ-
πων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση. Βέβαια, 
αυτοί κατηγορούνται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 
και για εγκληματική οργάνωση. Σε αυτή την υπόθεση η 
αστυνομία τους παρακολουθούσε από καιρό, είχε κάνει 
άρση απορρήτου. Δε τους κατονόμασε δηλαδή η κοπέ-
λα. Η δίωξη έγινε στην Ελλάδα, αλλά έγινε παράλληλα με 
έρευνες των Γερμανών, γιατί το κύκλωμα ήταν διεθνές 
και στη Γερμανία είχαν συλλάβει και αυτοί αντίστοιχα το 
κύκλωμα εκεί. 

Μγ: Πού δούλευε η συγκεκριμένη γυναίκα;
ΚΠ: Τη φέρανε εδώ από το Μόναχο. Όπως είπα, ανήκε 
σε ένα πολυεθνικό κύκλωμα που τις πήγαιναν σε διάφο-
ρα μέρη. Εδώ στην Ελλάδα το κύκλωμα αυτό έχει Έλλη-
νες, Αλβανούς, και Ρωσίδες στη Ρωσία που είχαν το γρα-
φείο ευρέσεως εργασίας. Αυτές έκαναν την αρχική στρα-
τολόγηση των κοριτσιών. Οι γυναίκες λοιπόν ξεκινούσαν 

από τη Ρωσία και μετά πήγαιναν παντού, στην Ιαπωνία, 
στην Ισπανία, τη Γερμανία, ήταν τελείως διεθνές. 

Η συγκεκριμένη κοπέλα δούλευε σε Spa στο Μόνα-
χο, χώρο χαλάρωσης, με μπαρ και τα πάντα. Πολύ κυρι-
λέ, πολύ ακριβό. Πήγαιναν οι πελάτες και τους έκαναν μα-
σάζ και αυτοί μετά μπορούσαν να ανέβουν στο δωμάτιο 
με μια κοπέλα για σεξ. Ο χώρος είχε κάμερες για να τις 
παρακολουθούν κι ήταν σε απομόνωση, δεν μπορούσαν 
να φύγουν από κει. Η κοπέλα έλεγε ότι αυτό το Spa ήταν 
ο παράδεισος επί της γης! Κάποιες από τις κοπέλες που 
βρήκε στο Spa είχαν περάσει από Ελλάδα, κάποιες από 
την Ιαπωνία. Αυτές της έλεγαν όταν πήγε (γιατί αυτή έπα-
θε σοκ όταν έφτασε εκεί και είδε τι γίνεται και τι πρέπει να 
κάνει) «μη μιλάς καθόλου γιατί μπορεί να σε στείλουν 
στην Ελλάδα». Δεν έπρεπε να ξινίσεις, να διαμαρτυρη-
θείς. Η Ελλάδα θεωρείται «hardcore» κατάσταση. 

Στην συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα και έμενε με μια φίλη 
της από το κύκλωμα. Δούλευε σε κυριλέ πορνεία και ξε-
νοδοχεία, γνωστά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης που 
πηγαίνανε οι πελάτες οι κυριλέ και θέλανε ό,τι να ‘ναι. 
Δούλευε και σε οίκους ανοχής στη Φυλής όπου δούλευ-
αν μέχρι και είκοσι ώρες την ημέρα. Αυτά που περιέγρα-
φε αυτή η γυναίκα ήτανε αδιανόητα. Να παίρνεις ογδό-
ντα πελάτες την ημέρα! 

Μγ: Ποιοι ήταν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση; 
Για τι κοινωνικές φιγούρες μιλάμε;
ΚΠ: Έχει μέσα και Έλληνες και Αλβανούς και Ρωσοπόντι-
ους και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κατά βάση είναι άν-
θρωποι που έχουν μια άλλη, νόμιμη δουλειά, π.χ. ο διευ-
θυντής του ξενοδοχείου που εξυπηρετεί τους πορνοπε-
λάτες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για business ή τα-
ξιτζήδες που πάνε το κορίτσι εδώ κι εκεί. Δηλαδή επαγ-
γέλματα συναφή με τη μετακίνηση, τη διαμονή... Επί-
σης υπάρχει μέσα στους 19 κατηγορούμενους λεωφο-
ρειατζής στην ΕΘΕΛ, ένας τύπος πάνω από την καφετέ-
ρια όπου εκδίδονταν, ιατροί και δικηγόροι που ασκούν 
τα επαγγέλματα τους κανονικά. Οι δικηγόροι για να βγά-
ζουν τα χαρτιά και οι ιατροί για να δίνουν τα πιστοποιητι-
κά. Και επίσης για να πηγαίνεις τη γυναίκα όταν καταρρέ-
ει ή για καμιά έκτρωση. Δεν γίνεται να τις πηγαίνουν γε-
νικώς να εξυπηρετούνται στη δημόσια υγεία, για να μην 
μιλήσουν, για να μην φύγουν από κάνα δωμάτιο… 

μέχρι κάποια φάση νέα τους. Μετά τη δίκη έφυγαν από 
τον ξενώνα και ξέρω ότι μία από αυτές πήγε στη Θεσσα-
λονίκη και η άλλη στην Τσεχία όπου και έχει παντρευτεί.

Μγ: Έχουμε διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι κά-
νουν σε αυτές τις γυναίκες «βουντού». Από αυτά που 
έχουμε καταλάβει διαβάζοντας για το θέμα, το βου-
ντού είναι μία κωδική ονομασία για την πολύ πραγ-
ματική και βίαιη διαδικασία με την οποία τελικά αυ-
τές οι γυναίκες έρχονται εδώ. εσύ τι άποψη έχεις για 
αυτό;
ΚΠ: Ναι, έτσι είναι. Αλλά σκεφτείτε πως στο δικό τους 
το κεφάλι τον πρώτο καιρό που τις έβλεπα θεωρούσαν 
πως τα χρωστάνε αυτά τα λεφτά. Ενώ αντιστοίχως δεν 
θα βρεις γυναίκα θύμα trafficking από χώρα του ανατο-
λικού μπλοκ που να πιστεύει ότι τα χρωστάει αυτά τα λε-
φτά. Αυτές οι γυναίκες το πίστευαν το χρέος τους. Οι αξι-
ολογήσεις που κάνουμε εμείς οι δυτικοί και οι αξιολογή-
σεις που κάνουν αυτές είναι εντελώς διαφορετικές.

Μγ: Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας στην εξα-
ναγκαστική πορνεία, έτσι όπως τον έχεις καταλά-
βει εσύ μέσα από τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί;
ΚΠ: Γενικά, η αστυνομία τα τελευταία χρόνια κινείται. Για 
αστυνομία… κινείται. Κυρίως το τμήμα αντι-trafficking 
της Αθήνας. Εάν έχω καταλάβει καλά τη φιλοσοφία που 
έχει η υποδιεύθυνση αυτή, είναι ότι δεν την ενδιαφέ-
ρει το μικρό ψάρι, αλλά ότι κάνει εξαρθρώσεις μεγάλων 
κυκλωμάτων. Άρα βλέπεις αυτό που βλέπεις γύρω σου 
στην Αθήνα, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες που ζουν 
αυτή τη κατάσταση, κι όλο αυτό κυλάει ανενόχλητο από 
μεριάς της αστυνομίας. Μετά κάποια στιγμή κάνει μία 
πολύ μεγάλη επιχείρηση, συλλαμβάνει είκοσι ανθρώ-
πους ή εν πάση περιπτώσει στοιχειοθετεί κατηγορίες για 
είκοσι ανθρώπους και τους παραπέμπει στη δικαιοσύνη. 
Γενικά πάντως ξέρουν ποιες είναι οι ιστορίες, ποιες είναι 
οι ροές. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, τα ξέρουν όλα. Οπό-
τε είναι και σε θέση να εκτιμήσουν απόλυτα τι είναι το 
κάθε πρόσωπο και εάν αυτό που καταγγέλλει έχει έναν 
βαθμό αλήθειας. Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ ιστορία να 
πήγε κάποιος θύμα trafficking, να είπε όλη την ιστορία 
του και να τον συλλάβανε ή να μην κάνανε κάτι. Αυτό γί-
νεται πιο συχνά στην επαρχία. Στην επαρχία είναι χάλια 
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Μγδ: Και οι φιγούρες των πορνοπελατών;
ΚΠ: Τώρα γενικά για την εξαναγκαστική πορνεία στην 
Ελλάδα… οι φιγούρες των πελατών είναι τα πάντα. Όλοι, 
δηλαδή… όλοι! Μορφωμένοι, πλούσιοι, φτωχοί, τραπε-
ζοϋπάλληλοι, πολλοί αστυνομικοί, πολλοί στρατιωτικοί, 
τα πάντα. Επιχειρηματίες, Έλληνες, νέοι, γέροι, αλλοδα-
ποί, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είναι όλη η κοι-
νωνική διαστρωμάτωση, είναι διαταξικό αυτό, περνάνε 
οι πάντες. 

 
Μγ: Έχεις παρατηρήσει να συμβαίνει κάποια αλλα-
γή σε σχέση με τον τρόπο που δουλεύουν οι γυναί-
κες στην εξαναγκαστική πορνεία τα τελευταία χρό-
νια, σε σχέση με τη δεκαετία του ‘90; εμείς έχουμε δι-
αβάσει ότι γενικά τα δίκτυα έχουν εξορθολογήσει τη 
διαχείριση των γυναικών. 
ΚΠ: Ναι, ισχύει. Γιατί πώς τους κρατάς αυτούς τους αν-
θρώπους; Αυτές τις γυναίκες δεν μπορείς να τις κρατή-
σεις μόνο με την υλική βία ή με τον περιορισμό. Κάποια 
στιγμή αυτό τελειώνει στο trafficking, τελειώνει πολύ γρή-
γορα κιόλας. Έχουν άλλους τρόπους να τις κρατάνε. Γιατί 
δεν συμφέρει καθόλου να τις κρατάς με αυτή τη βία. Είναι 
πάρα πολύ κοστοβόρο: να πληρώνεις κάποιον να τη συ-
νοδεύει από εδώ και απο ‘κεί, να έχεις κάμερες κλπ. Επί-
σης, σου χαλάει το εμπόρευμα. Το σκέφτονται και έτσι. Το 
σώμα αυτών των γυναικών είναι ένα εμπόρευμα, άρα δεν 
μπορούν να έχουν την άλλη μαυρισμένη και μπλαβιασμέ-
νη το μισό καιρό γιατί χάνουν τα λεφτά τους. Αυτή μπορεί 
να τους βγάζει 60 πελάτες την ημέρα, ξέρεις πόσα λεφτά 
είναι αυτά; Άμα την έχεις 15 μέρες να κάθεται με τον πάγο 
στο μάτι τι να την κάνεις;  Δεν συμφέρει.

Το συγκεκριμένο κύκλωμα με τις Ρωσίδες, για πα-
ράδειγμα, ήταν πολύ πιο επαγγελματικό και πολύ πιο 
«high» και διευρυμένο. Έβλεπες έναν τελείως διαφορε-
τικό τρόπο δράσης και των διακινητών και των μεσαζό-
ντων.  Με λιγότερη βία, δεν είχε τέτοιες ακρότητες, καψί-
ματα, κτλ., αλλά ήταν ένα πράγμα πολύ άγριο ψυχολογι-
κά. Έρχεται δηλαδή η άλλη από το χωριό της στη Ρωσία 
και νομίζει ότι θα έρθει εδώ και θα πάει να κάνει τη σερ-
βιτόρα και ξαφνικά βρίσκεται σ’ ένα λουξ Spa στο Μόνα-
χο που είναι κλεισμένη, δεν ξέρει κανέναν, δεν έχει χαρ-
τιά, δεν μιλάει τη γλώσσα και μπαίνει σε ένα χώρο που 
κυκλοφορούν όλες οι γυναίκες γυμνές, και τους λένε ότι 
εδώ θα δουλέψεις τώρα, ότι εγώ είμαι η μάνα σου και ο 

πατέρας σου και ότι τέλος τα δίφραγκα! Χωρίς ξύλο μεν, 
αλλά αποπροσανατολισμός. Δεν ξέρουν που είναι, τι 
μέρα είναι και έχουν όλες τις άλλες γυναίκες δίπλα τους 
να τους λένε τα χειρότερα. Επίσης, οι διακινητές συχνά 
τους δίνουν και διάφορες υποσχέσεις του στυλ «τώρα 
θα κάνεις αυτό και μετά θα γίνεις εσύ η κυρία του μαγα-
ζιού», ή «θα ανέβεις». 

Μγ: Οι γυναίκες  ξέρουν πού πρόκειται 
να μπλέξουν;
ΚΠ: Μπορεί μερικές να ξέρουν για τι έρχονται, ότι θα έρ-
θουν δηλαδή εδώ για να γίνουν πόρνες. Συνήθως αυτές οι 
γυναίκες είναι από συγκεκριμένα χωριά και ανακυκλώνε-
ται η πληροφορία μεταξύ τους. Το ξέρουν, αλλά δεν μπο-
ρούν να φανταστούν τις συνθήκες εργασίας. Το θέμα εί-
ναι αν ξέρουν ότι θα γίνουν έτσι πόρνες. Και, θεωρητικά, 
μερικές γυναίκες μπορεί να μπορούν να ανοίξουν την 
πόρτα και να φύγουν. Θεωρητικά. Αυτό είναι όλο το θέμα 
στο trafficking: γιατί αυτή η γυναίκα από ένα σημείο και 
μετά δεν ανοίγει την πόρτα της να φύγει; Γιατί όσο περ-
νάει ο καιρός, απ’ ότι έχω καταλάβει, δυσκολεύει, απομα-
κρύνεται, μπαίνει σε όλο αυτό το πράγμα βγαίνοντας από 
τη λογική της, είναι μια νέα πραγματικότητα. Είναι μ’ έναν 
τρόπο το πιο οικείο πράγμα που έχουν.

Μγ: Από την έως τώρα εμπειρία σου, θα έλεγες ότι 
οι υποθέσεις που χειρίστηκες έχουν συνολικά βοη-
θήσει τις γυναίκες που εμπλέκονταν; είναι μία καλή 
λύση μια γυναίκα τελικά να καταφεύγει στις νομικές 
διαδικασίες;
ΚΠ: Ε, μην αναβαθμίζουμε τόσο πολύ την αξία αυτών των 
διαδικασιών. Εδώ αφέθηκε ο Ψωμιάδης... Και λέει το κρά-
τος τώρα σε μια γυναίκα, που είναι από αλλού φερμένη 
και έχει περάσει όλο αυτό, «έλα να βάλεις εσύ το κεφά-
λι σου στον ντορβά, δεν θα έχεις καμία προστασία, κα-
μία στήριξη κοινωνική, ούτε στέγη, ούτε τίποτα, έλα να 
μου δώσεις εμένα αυτό που δεν θέλω να κάνω μόνο μου»; 
Έ, εντάξει, έστω ότι δίνει τον διακινητή. Όμως το κράτος 
μετά, ουσιαστικά λέει στον διακινητή «έλα εντάξει, καλά 
δεν πειράζει. Σε έναν χρόνο, σε δύο χρόνια θα βγεις». 
Οπότε, γιατί να προσφύγουν και άλλες γυναίκες μετά; 
Αφού αυτά κυκλοφορούν στην πιάτσα, δεν ζουν οι γυναί-
κες στον κόσμο τους. 

Εμείς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που γι-

νόταν η δίκη με το Νιγηριανό διακινητή, δηλαδή 4 μέ-
ρες, είχαμε κάνει αίτηση και πηγαινοέρχονταν οι κοπέ-
λες στο δικαστήριο με συνοδεία αστυνομικών. Αλλά για 
όλο το διάστημα πριν, αλλά και μετά τη δίκη, δεν υπήρ-
χε κανείς να εγγυηθεί για την ασφάλεια τους. Άμα ο άλ-
λος σε έχει κάψει και σε έχει σιδερώσει όσο είσαι στη δι-
άθεση του ξέρεις τι δυνατότητες έχει αυτό το πράγμα, 
τις έχεις δει από μέσα…

Εγώ έτσι όπως το βλέπω το πράγμα δεν είμαι φανα-
τική. Δηλαδή νομίζω ότι το πρώτο για μία γυναίκα είναι 
να φύγει και να μπορέσει στοιχειωδώς να οργανώσει τη 
ζωή της. Όταν μου έρχεται ένα θύμα trafficking δεν θα 
του πω σαχλαμάρες, ότι «έλα πάμε να κάνουμε την δίκη 
και εδώ θα τους πιάσουμε και θα νικήσουμε και θα θρι-
αμβεύσει το δίκαιο». Γιατί ξέρεις ότι εκθέτεις έναν άν-
θρωπο σε έναν κίνδυνο, μικρό ή μεγάλο, δεν ξέρεις. 

 
Μγ: Πώς βλέπεις το μέλλον της εξαναγκαστικής πορ-
νείας στην ελλάδα; είναι τώρα και μια εποχή κρίσης, 
όμως αυτός είναι ένας τομέας που τα βγάζει πέρα μια 
χαρά, οι πελάτες τα σκάνε.
ΚΠ: Θα συνεχιστεί κανονικότατα. Όπως γίνεται με τα 
ναρκωτικά, όπως γίνεται με τα όπλα... Και είναι πάρα 
πολύ κερδοφόρος αυτός ο τομέας της εξαναγκαστικής 
πορνείας, δεν έχει μεγάλο ρίσκο. Ενώ όλες οι άλλες πα-
ράνομες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήμα-
τος έχουνε ρίσκο. Ρίσκο να σου κατάσχουν την ποσότη-
τα, π.χ. άμα διακινεί κάποιος κοκαΐνη και του πιάσουν το 
πλοίο που έχει επάνω δύο τόνους, είναι πολύ μεγάλη οι-
κονομική καταστροφή. Ενώ στο θέμα μας, το σώμα κα-
θαυτό δεν είναι παράνομο. Θα πρέπει να φύγει από το 
κύκλωμα, να πάει να καταγγείλει, να έρθουν οι αρχές, να 
φτάσει να δικαστεί η υπόθεση, για να πεις ότι ένα κύκλω-
μα έχει κριθεί κατ’ αρχάς παράνομο και μετά να του κο-
στίσει και κάτι. Είναι ένα πολύ κερδοφόρο πράγμα που 
έχει πολύ μειωμένο ρίσκο σε σχέση με άλλες παράνο-
μες δραστηριότητες. Άρα αυτό θα είναι σε ανθοφορία. 
Πελάτες πάντα θα έχεις, οπότε... Η χρήση των πορνι-
κών υπηρεσιών δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ναρκωτι-
κών όπου εάν πιάσουν εμένα θα υποστώ τις συνέπειες 
άμεσα, ως χρήστης. Στην πορνική αγορά απολαμβάνεις 
την υπηρεσία και πολύ δύσκολα καταδικάζεσαι. Δηλα-
δή, είναι πολύ έξυπνο σαν σύστημα. Ποιος θα το στα-
ματήσει αυτό;  



Γυναίκες πρόσφυγες εργάζονται σε υφαντουργείο, 1922

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ελεύθερη απόδοση-περί-
ληψη μέρους του βιβλίου «Γυναίκες Εργάτριες στην Ελλη-
νική βιομηχανία και Βιοτεχνία (1870-1922)» της Ζιζής Σα-
λίμπα και εστιάζει στις απαρχές της φιλανθρωπικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα, τους λόγους που τη γέννησαν, 
τους σκοπούς και τα έργα της. Βρισκόμαστε στην περίοδο 
που η Ελλάδα, ως φρέσκο έθνος-κράτος που είναι, έρχεται 
αντιμέτωπη με τα ζητήματα πειθάρχησης της επίσης φρέ-
σκιας και ποικιλόμορφης εργατικής της τάξης. Σλαβόφω-
νοι, Αλβανόφωνοι, Ελληνόφωνοι και Τουρκόφωνοι, (στην 
πλειοψηφία τους αγροτικοί πληθυσμοί) συνθέτουν την 
εγχώρια εργατική τάξη της οποίας η ένταξη στη μισθω-
τή εργασία και η απόκτηση εθνικής συνείδησης έπρεπε 
να ξεκινήσει ουσιαστικά από το μηδέν. 

Σε αυτά τα ζητήματα έρχεται να προσφέρει σημαντι-
κό χέρι βοήθειας η έντονη φιλανθρωπική δραστηριότη-
τα στην οποία πρωτοστατούν γυναίκες, επιφανή μέλη της 
αστικής τάξης. Οι γυναίκες αυτές θέτουν ως κύριο αποδέ-
κτη του φιλανθρωπικού τους έργου τις γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης, τις οποίες πασχίζουν να μετατρέψουν από 
αγρότισσες σε πειθαρχημένες εργάτριες και μητέρες ικα-
νές να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τα εθνι-
κά ιδεώδη. Παρακάτω θα δούμε πώς το φιλανθρωπικό 
έργο αυτών των γυναικών ήταν από τα βασικά εργαλεία 
της αναδυόμενης αστικής τάξης για τη χειραγώγηση των 
πληθυσμών αυτών με σκοπό η ένταξή τους στην παρα-
γωγή να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

 

Η σύνθεση του πληθυσμού των πόλεων  
Στη περίοδο 1870-1920 η γεωγραφική έκταση του νεοσύ-
στατου ελληνικού κράτους υπερδιπλασιάζεται. Η επέκτα-
ση των εδαφών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πλη-
θυσμού της χώρας από 1.457.894 κατοίκους σε 5.021.790. 
Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται και μια εντατικο-
ποίηση των μεταναστευτικών ροών από την ύπαιθρο στις 
πόλεις με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού των 
πόλεων από 14% επί του συνόλου το 1870  να φθάνει το 

27% το 1920. Η αύξηση αυτή του αστικού πληθυσμού γί-
νεται ακόμα πιο έντονη στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτε-
ρα στο συγκρότημα Αθηνών - Πειραιώς όπου από 60.000 
κατοίκους το 1870 φτάνει τους 453.000 το 1920. Οι μετα-
νάστες που καταφτάνουν στις πόλεις προέρχονται από 
αγροτικές περιοχές, τα νησιά αλλά και από τη Βουλγαρία 
τη Ρωσία και τη Σερβία.

Τα ζήτηματα πειθάρχήσης της εργατικής 
τάξης και η καινοτόμος φιλανθρωπία
Στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε λοιπόν αύξηση του πλη-
θυσμού των πόλεων και συνάμα το σχηματισμό της ερ-
γατικής τάξης από πληθυσμούς της υπαίθρου. Το 1870 
είναι η χρονιά που εμφανίζονται για πρώτη φορά εργά-
τριες στις επίσημες απογραφές και την επόμενη δεκα-
ετία (1880-1890), λόγω των μεγάλων έργων υποδομής 
στη χώρα (το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και η κα-
τασκευή της διώρυγας της Κορίνθου), η έλλειψη εργα-
τών στη βιομηχανία οδηγεί σε νέα μεταναστευτικά ρεύ-
ματα από την Ιστανμπούλ και τη Μ.Ασία καθώς και σε 
αύξηση του αριθμού των γυναικών εργατριών. Οι κυριό-
τεροι κλάδοι της βιομηχανίας στους οποίους εργάζονται 
γυναίκες την περίοδο αυτή είναι η υφαντουργία, η βιο-
μηχανία τροφίμων και καπνού και τα εργοστάσια ετοί-
μων ενδυμάτων (φασόν). 

Βέβαια, η μετάτροπη των αγροτών και των μετανα-
στών από τις γύρω περιοχές σε εργάτες δεν είναι ούτε 
αυτόματη ούτε ομαλή διδικασία. Το νεοσύστατο καπι-
ταλίστικο σύστημα αποτελεί μια εντελώς διαφορετι-
κή μορφή κοινωνικής οργάνωσης από αυτήν που γνω-
ρίζουν οι πληθυσμοί αυτοί. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
λοιπόν για την εκμετάλλευση της εργατικής τους δύνα-
μης είναι η αποβολή των συνηθειών της ζωής στην ύπαι-
θρο, η ένταξη τους στη ζωή στην πόλη και η πειθάρχη-
ση τους στη δουλειά στο εργοστάσιο. 

Ένα ζήτημα που προκύπτει σχεδόν άμεσα κατά την 
ένταξη των πληθυσμών αυτών στο καπιταλιστικό σύ-

στημα κοινωνικής οργάνωσης είναι αυτό της επιβολής 
διαχωριστικών γραμμών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
βίου. Στην αγροτική ζωή το μεγάλωμα των παιδιών, οι 
κοινωνικές σχέσεις και οι δουλειές στο χωράφια προέκυ-
πταν ως αναγκαιότητα και συνέβαιναν παράλληλα στον 
ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς σαφείς διαχωρισμούς. Αντί-
θετα, η μισθωτή εργασία και η ζωή στην πόλη επιβάλλει 
το διαχωρισμό και τον καταμερισμό των εργασιών με-
ταξύ δημόσιου βίου (δουλειά στο εργοστάσιο) και ιδιω-
τικού βίου (οικογένεια, νοικοκυριό, μεγάλωμα παιδιών). 
Άρα η απόσπαση υπεραξίας από τη δουλειά στο εργο-
στάσιο σημαίνει ότι είναι αναγκαία και η οργάνωση της 
ζωής των αγροτών με βάση αυτόν το σαφή διαχωρισμό 
και κατά συνέπεια και τις νέες κοινωνικές δομές και σχέ-
σεις  που αυτός περιλαμβάνει.

Ταυτόχρονα με την επιβολή διαχωριστικών γραμμών 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου ένα δεύτερο ζήτη-
μα που προκύπτει είναι και η πειθάρχηση των εργατών 
σε μία ολότελα διαφορετική αντίληψη του χρόνου. Στο 
εργοστάσιο ο χρόνος μετράει διαφορετικά  από ό,τι στις 
αγροτικές εργασίες. Στην ύπαιθρο οι εποχές διαδέχονται 
η μία την άλλη και καθορίζουν τις αντίστοιχές εργασίες 
που πρέπει να γίνουν και αυτές με τη σειρά τους καθορί-
ζουν το χρόνο που χρειάζεται να καταβληθεί. Άρα έχου-
με μια εποχιακή αντίληψη του χρόνου. Αντίθετα, στο ερ-
γοστάσιο ο χρόνος είναι ωρολογιακός και καθορίζει τη 
δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι τα σώμα-
τα πρέπει να μάθουν να πειθαρχούν στο ρυθμό των μη-
χανημάτων και οι κινήσεις τους να είναι μελετημένες και 
ακριβείς. Ο στόχος εδώ είναι η εντατικοποίηση της ερ-
γασίας και η αύξηση της αποδοτικότητας, άρα οι εργά-
τες πρεπει να μάθουν να μετρούν και να υπολογίζουν το 
χρόνο με βάση το ωράριο. Η πειθάρχηση, λοιπόν,  των 
εργατών στο ρολόι είναι άλλη μία απαραίτητη προϋπό-
θεση  για την ένταξη τους στην παραγωγή. 

Προς απάντηση τέτοιων ακριβώς ζητημάτων πειθάρ-
χησης διαμορφώνεται στις πόλεις μια «νέου τύπου» φι-
λανθρωπία η οποία έχει κύριο αποδέκτη τις γυναικες-

Γυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 

το φιλανθρωπικό έργο 
των αρχών του αιώνα

μία επένδυση εξαιρετικά αποδοτική

είναι από τη μια που η συνήθης αφήγηση της ιστορίας θέλει τις γυναίκες για 
κομπάρσους· είναι από την αλλή που κι εμείς παρασυρόμενες από τα σπουδαία 
κατορθώματα των φεμινιστικών κινημάτων, ή μερικές φορές και από ευκολία, 
θεωρούμε πως η ιστορία των γυναικών είναι μόνο η ιστορία των κινημάτων τους 
και αυτή πρέπει να ψαχουλεύουμε· όμως, όπως για κάθε τόπο, έτσι και για 
τούτον εδώ, οι γυναίκες δεν υπήρξαν ποτέ κομπάρσοι της ιστορίας· 
οι γυναίκες του τότε όπως και πάντα παράγουν και αναπαράγουν 
την κινητήριο δύναμη του κόσμου τούτου, την εργατική.

 έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδο
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εργάτριες και δραστηριοποιείται με κεντρικό στόχο την 
ένταξη των γυναικών αυτών στη ζωή στην πόλη και τη 
μισθωτή εργασία. Η νέου τύπου φιλανθρωπία αποτελεί-
ται από σωματεία τα οποία απαρτίζουν αστές επώνυμες 
κυρίες. Το φιλανθρωπικό τους έργο περιλαμβάνει την 
παροχή μισθωτής εργασίας, την επαγγελματική εκπαί-
δευση, τη μόρφωση και την αγωγή των λαϊκών στρω-
μάτων με σκοπό την άνοδο της παραγωγικότητας τους.  
Ο χαρακτηρισμός «νέου τύπου» πηγάζει από το γεγονός 
ότι οι φορείς του φιλανθρωπικού έργου είναι η αστική 
τάξη που ενδιαφέρεται προφανώς για την αποδοτικό-
τητα της επένδυσής της ενώ η «παραδοσιακή» φιλαν-
θρωπία είχε κεντρικό φορέα την εκκλησία και αποδέκτη 
τους εν γένει φτωχούς και αναξιοπαθούντες.

Ο Φιλανθρωπικός Λόγος
Μέσω των νέων αυτών φορέων βλέπουμε για πρώτη 
φορά να αναπτύσσεται συγκροτημένα λόγος που έχει 
ως στόχο την προπαγάνδιση της φιλανθρωπίας και τη 
διάδοση των κυρίαρχων ιδεολογιών και αντιλήψεων 
γύρω από αυτή. Το περιοδικό «Η εφημερίς των Κυριών» 
αναδεικνύεται σε κατεξοχήν φορέα του φιλανθρωπικού 
λόγου. Η συντακτική ομάδα αποτελείται από παιδαγω-
γούς και αστές διανοούμενες με επικεφαλής την Καλλιρ-
ρόη Παρρέν, πρώην διευθύντρια του ελληνικού παρθε-
ναγωγείου στην Οδησσό και παντρεμένη με τον Ιωάννη 
Παρρέν ιδρυτή του αθηναϊκού πρακτορείου ειδήσεων. 

 «Η εφημερίς των Κυριών» μέσα από μια μακροσκε-
λή σειρά άρθρων στοιχειοθετεί την εικόνα της αστικής 
τάξης για τις εργάτριες ως «πτωχές» ή «δύστυχες κόρες» 
ταυτίζοντάς τες με τους αναξιοπαθούντες. Μέσα από τα 
άρθρα του περιοδικού, η μητρότητα και η οικογένεια 
αναδεικνύονται ως οικουμενικές αξίες μέσω των οποίων 
θα συντελεστεί η αναγέννηση του έθνους. Κύριο μέλη-
μα είναι η «καταπολέμηση της φτώχειας» και «της αμά-
θειας των γυναικών και κορασίων του λαού» που είναι οι 
αιτίες της αγριότητας των ηθών, της παράλυσης των δε-
σμών της οικογένειας και της μη εκπλήρωσης των μη-
τρικών τους καθηκόντων καθώς σύμφωνα με την κυρί-
αρχη ιδεολογία «η μητρική φροντίδα δεν βασίζεται σε 
ένστικτα αλλά στη μόρφωση και καλλιέργεια των γυναι-
κών». Για κάθε νεοσύστατο έθνος-κράτος, όπως το ελ-
ληνικό, η πειθάρχηση των εργατών στη μισθωτή εργα-

σία δεν μπορεί να συντελεστεί αποκλειστικά στη σφαί-
ρα του εργοστασίου. Βασικές προϋποθέσεις είναι η κα-
τασκευή κοινωνικών δομών, όπως η πυρηνική οικογέ-
νεια και ιδεολογιών (εθνική συνείδηση, πατρίδα, μητρό-
τητα κλπ). Σε ένα άρθρο της η Καλλιρρόη Παρρέν επι-
σημαίνοντας την αναγκαιότητα της μόρφωσης των γυ-
ναικών γραφεί πως «γλώσσα των χωρικών παίδων μέ-
χρι σήμερον εις τα πρόθυρα των Αθηνών και εν μεσαις 
Αθήναις είναι η Αλβανικήν» (1887). Η απόκτηση εθνικής 
συνείδησης λοιπόν είναι θεμελώδες ζήτημα της αστικής 
τάξης, το οποίο σύμφωνα με τις συντάκτριες της εφημε-
ρίδας, μπορεί να λυθεί μόνο αν η γυναίκα-μάνα είναι ικα-
νή να μεγαλώσει τα παιδιά της σύμφωνα με τα εθνικο-
χριστιανικά ιδεώδη.

Οι δραστηριότητες
Τα φιλανθρωπικά σωματεία των Κυριών ιδρύουν σε με-
γάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιά Πάτρα και Λάρισα) Εργα-
στήρια Απόρων Γυναικών και Κυριακά Σχολεία, τα οποία 
διευθύνουν τα ίδια τα μέλη των σωματείων και εργά-
ζονται γυναίκες ως μαθητευόμενες, αρχικά χωρίς αμοι-
βή και στη συνέχεια, εφόσον κριθούν κατάλληλες, ως 
μισθωτές. Τα ιδρύματα αυτά σύμφωνα με τις επιταγές 
του φιλανθρωπικού λόγου της εποχής (καταπολέμηση 
της φτώχειας και της αμάθειας των γυναικών) συνδυά-
ζουν την παροχή εργασίας με τη διδασκαλία ανάγνω-
σης και γραφής και μαθήματων υγιεινής και μητρικής 
φροντίδας. 

Τα Εργαστήρια Απόρων Γυναικών
Στα εργαστήρια αυτά γίνονται μαθήματα ανάγνωσης και 
γραφής και θρησκευτικών στις εργάτριες αλλά κυρίως 
διατείνονται ότι παρέχουν στις γυναίκες «επαγγελματι-
κή κατάρτιση» σε τομείς όπως η υφαντική, η ραπτική, 
η κατασκευή δαντελών και κεντημάτων που είναι και οι 
κυριότεροι τομείς απασχόλησης των γυναικών στη βιο-
μηχανία. Οι μαθητευόμενες στα εργαστήρια δεν αμείβο-
νται για τη δουλειά τους. Εφόσον ολοκλήρώσουν τη μα-
θητεία τους και εφόσον κριθούν άξιες εργάζονται κανο-
νικά στα διάφορα τμήματα του εργαστηρίου ως μισθω-
τές εργάτριες. Αλλά ακόμα και τότε η αμοιβή τους είναι 
μικρή για τα δεδομένα της εποχής και δίδεται σύμφωνα 

Οι φορείς της φιλανθρωπίας
Οι  κεντρικοί φορείς του φιλανθρωπικού έργου είναι σωματεία, τα συμβούλια των οποίων απαρτίζονται  
κυρίως από αστές, επώνυμες γυναίκες, συζύγους επιχειρηματιών, πολιτικών, τραπεζιτών και επιφανών 
ομογενών. Η στενή σχέση και η απόλυτη ταύτιση των συμφερόντων της αστικής τάξης με τα σωματεία 
αυτά γίνεται ξεκάθαρη αν δούμε ποιες ήταν οι γυναίκες που συμμετείχαν σε ένα τυπικό παράδειγμα 
φιλανθρωπικού σχήματος, όπως αυτό του «Συλλόγου κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως».  

Ζωή Βαλτατζή. Φαναριώτισα, κόρη του γιατρού του σουλτάνου, παντρεμένη με τον Ευάγγελο Βαλτατζή, 
μέλους πολυπληθούς οικογένειας τραπεζιτών  και επιχειρηματιών. 

Αλεξανδρίνα Παπούδωφ. Σύζυγος του Αριστείδη Παπούδωφ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στον τραπε-
ζικό όμιλο Βαλτατζή και Συγγρού, μέτοχος της Α.Ε. Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου.

Ελένη Γ. Σκουζέ. Σύζυγος του μεγαλοεπιχειρηματία και τραπεζίτη Γεωργίου Σκουζέ. Ο Γεώργιος Σκουζές 
συμμετείχε και αυτός στη δημιουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ελένη Παπαρρηγοπούλου. Μεγαλοαστή, σύζυγος του γενικού πρόξενου της Ρωσίας στην Ελλάδα, Ιω-
άννη Παπαρρηγόπουλου.

 Σοφία Σλήμαν. Παιδαγωγός, απόφοιτος Αρσακείου, σύζυγος του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν.

Ο σύλλογος τελούσε υπό την προστασία της Α.Μ. της βασίλισσας

Γυναίκα σε αγροτικές δουλειές, μαζί με το παιδί, 1922

Εργάτριες στα κλωστήρια Ναούσης, 1937

Εργάτριες κλωστουφαντουργείου μπροστά από τους 
αργαλειούς τους μαζί με τον επόπτη τους, Νεα Ιωνία, 1923
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με την παραγωγικότητα και όχι το χρόνο εργασίας . Επί-
σης υπάρχουν και εξωτερικές εργάτριες που δουλεύουν 
από το σπίτι και πληρώνονται με το κομμάτι. Τα εργα-
στήρια έχουν δομή ιεράρχησης όμοια με αυτήν του ερ-
γοστασίου: επιστάτες, αρχιεργάτριες, υφάντριες και ερ-
γάτριες. Έτσι, συμβάλλουν σημαντικά στη προσπάθειά 
για πειθάρχηση των γυναικών στις συνθήκες εργασίας 
στο εργοστάσιο. 

Τα προϊόντα των εργαστηρίων αποκτούν μεγά-
λη φήμη αφού ανταποκρίνονται πλήρως στη ζήτηση 
από την αστική τάξη για αγοραστά προικιά. Παράλλη-
λα, μέσω των εργαστηρίων γίνεται για πρώτη φορά μια 
προσπάθεια δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου αγοράς, 
καθώς οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ μη γειτονικών 
περιοχών της χώρας δεν ήταν μέχρι τότε εφικτή, λόγω 
απουσίας ενός επαρκούς οδικού δικτύου. Για παράδειγ-
μα, το Εργαστήριο Απόρων Γυναικών της Θεσσαλίας πα-
ράγει τις στολές του Αρσακείου και εφοδιάζει με φανέ-
λες τις γυναικείες φυλακές του Συγγρού. Το Εργαστήριο 
Απόρων Γυναικών της Αθήνας, από την άλλη, αναλαμ-
βάνει την έκθεση και πώληση των προϊόντων του σε διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εφημερίδες ανταποκρί-
νονται με ενθουσιασμό στη λειτουργία των εργαστηρί-
ων καθώς «θέτουν τις βάσεις της εγχωρίου βιομηχανίας 
και συνδράμουν στην ενίσχυσή της». Όσο για τις μαθη-
τευόμενες και τις εργάτριες του εργαστηρίου, συμφωνα 
με τα στοιχεία που παραθέτει η Ζ. Σαλίμπα, η «επαγγελ-
ματική κατάρτιση» που παρεχόταν δεν αποτέλεσε για 
καμία από τις γυναίκες αυτές εφόδιο για βελτίωση των 
συνθηκών δουλειάς μετέπειτα στο εργοστάσιο (π.χ. αύ-
ξηση του ημερομισθίου). Τα εργαστήρια αυτά λοιπόν 
ήταν πολύ περισσότερο μια χαμηλού κόστους επένδυ-
ση που εκμεταλλευόταν την εργασία άπορων γυναικών. 
Κάτι που επιβεβαιώνει και με επιστολή του ο διευθύντης 
του εργαστηρίου της Θεσσαλίας προς την Επιτροπή των 
Κυριών γράφοντας πως «…ο κύριος του εργαστηρίου 
σκοπός είναι η αζήμιος και άνευ μειώσεως των κεφαλαί-
ων της εταιρείας παροχή εργασίας εις τας απόρους…».

Τα Κυριακά σχολεία
Στα Κυριακά σχολεία διδάσκονται μαθήματα, όπως ανά-
γνωση, γραφή, αριθμητική, οικιακή οικονομία, ελληνι-
κή ιστορία (βίους ηρώων και ηρωίδων) και θρησκευτι-
κά. Το μάθημα της οικιακής οικονομίας, το οποίο περι-
είχε και στοιχεία υγιεινής είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, κα-
θώς ο φιλανθρωπικός λόγος της εποχής είχε επανηλλει-
μένως επισημάνει την έλλειψη συνηθειών που αφορούν 
την προσωπική υγιεινή και την καθαριότητα των γυναι-
κών της εργατικής τάξης. Η μετάδοση των αξιών περι 
συστηματικού ελέγχου της υγείας και φροντίδας του 
εαυτού στα Κυριακά σχολεία γίνεται και μέσω γιατρού, 
μόνιμα εγκατεστημένου στα περισσότερα από αυτά, ο 
οποίος εξετάζει τακτικά τις μαθήτριες και τους παρέχει 
συμβουλές περί προσωπικής υγιεινής και πρόληψης των 
ασθενειών. 

Τα Κυριακά σχολεία έχουν αυστηρούς κανονισμούς για 
τα καθήκοντα των μαθητριών. Εκτός από την παρακολού-
θηση των μαθημάτων, οι εργάτριες θα πρέπει να μαθη-
τεύσουν και να ασκηθούν στην πειθαρχία. Το σύστημα 
πειθαρχίας των Κυριακών σχολείων αντιστοιχεί σε αυτό 
του εργοστασίου. Η ασυνέπεια στην προσέλευση τιμω-
ρείται. Οι αδικαιολόγητες απουσίες ισοδυναμούν με απο-
βολή. Οι σχέσεις των εργοδοτών με τα Κυριακά σχολεία 
ήταν ιδιαιτερα στενές και είχαν ως κεντρικό άξονα την 
επιτήρηση των μαθητριών. Κάθε μαθήτρια ήταν εφοδια-
σμένη με ένα βιβλιάριο στο οποίο σημείωναν οι φιλάν-
θρωπες κυρίες τα χρόνια φοίτησης και διάφορες παρατη-
ρήσεις για τη συμπεριφορά της. Από τη μεριά τους οι ερ-
γοδότες έπρεπε και αυτοί να σημειώνουν στο βιβλιάριο 
τις παρατηρήσεις τους για τη συμπεριφορά της στο χώρο 
εργασίας. Όσες μαθήτριες αρίστευαν στη δουλειά και στο 
σχολείο και είχαν «σώφρονα συμπεριφορά» ανταμοίβο-
νταν με το να τις προικίζουν όταν παντρεύονταν. Μέσω 
λοιπόν των Κυριακών σχολεών γίνεται συστηματική προ-
σπάθεια εξασφάλισης ενός παραγωγικότερου εργατικού 
δυναμικού, χειραγώγησης της συμπεριφοράς των γυναι-
κών και διαμόρφωσης ενός μοντέλου εργάτριας πειθαρ-
χημένης, μορφωμένης και πατριώτισσας. 

Συμπεράσματα
Τα έργα και οι στόχοι της φιλανθρωπίας, όπως περιγρά-
φονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Σαλίμπα, 
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνείας για 
τις αγνές προθέσεις των φορέων της. Πολύ περισσότε-
ρο, από ό,τι ευκόλα ίσως θα υπέθετε κανείς, οι λόγοι που 
γέννησαν τη φιλανθρωπία ήταν υλικοί και είχαν να κά-
νουν με το γεγονός ότι η εργατική τάξη της εποχής για 
να είναι εκμεταλλεύσιμη έπρεπε πρώτα να ενταχθεί και 
να συμμορφωθεί στο πλαίσιο των ιδεών του ελληνικού 
έθνους. Η ανομοιογένεια όμως που χαρακτήριζε τους 
πληθυσμούς που συγκροτούσαν την εργατική τάξη στε-
κόταν εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν λοιπόν σά-
φες ότι έπρεπε πάση θυσία να απωλέσουν τα χαρακτη-
ριστικά εκείνα (τη γλώσσα, τις συνήθειες, την κουλτού-
ρα, τον τρόπο ζωής) που πρόδιδαν την ανομοιογενεια 
αυτή και έκαναν δυσχερή την ένταξη τους στη μισθω-
τή εργασία. Η συνοπτική αυτή εξιστόρηση των έργων 
της φιλανθρωπίας από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις 
αρχές του 20ού κάνει ξεκάθαρο πως οι κοινωνικές συν-
θήκες και αναγκαιότητες μέσα από τις οποίες ξεπήδη-
σε στο δυτικό κόσμο η σύγχρονη μορφή φιλανθρωπίας 
καταρρίπτουν την ακόμα και σήμερα διαδεδομένη άπο-
ψη πως ο ρόλος της είναι διακοσμητικός και πως έχουμε 
να κάνουμε λίγο πολύ με «πλούσιες κύριες που ψαχνουν 
να βρουν δημιουργικούς τρόπους να γεμίσουν το χρό-
νο τους». Απεναντίας, δείχνουν ότι από τη γέννησή της, 
η φιλανθρωπία ήταν δομικό στοιχείο του καπιταλισμού 
και φορέας της οργάνωσης της εργασίας. 

Οπώς είπαμε και στην εισαγωγή, το κείμενο αυτό εστιάζει στους 

λόγους που γέννησαν τη συγχρόνη μορφή φιλανθρωπίας και πώς 

αυτή έβαλε στο στόχαστρο τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Στο 

επόμενο τεύχος, θα ασχοληθούμε με τις φιγούρες των αστών γυ-

ναικών που αναδείχθηκαν σε κεντρικούς φορείς της φιλανθρωπί-

ας, όπως και με τους συλλόγους και τα σωματεία που ίδρυσαν.

Εργάτριες στο πιλοποιείο Πουλόπουλου, Αθήνα, 1920Εργάτριες περνάνε ξερά σύκα σε τσαπέλες, 1910.

Γυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ  έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδο
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στα δυο6. Το όλο θέμα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του γιατρού, τον χρόνο και 
χώρο που διαθέτει καθώς και την ηθική του. Προφανώς μπορεί να προφασιστεί εκβι-
αστικά οτιδήποτε για να δικαιολογήσει χειρουργείο7. Και ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται 
για σοβαρή εγχείρηση! Αν στα δημόσια νοσοκομεία μέχρι πρότινος γεννούσαν αλβα-
νίδες και τσιγγάνες (ένας λόγος που δεν τα προτιμούσαν οι ελληνίδες), τώρα επί επο-
χής κρίσης έγινε στροφή με τις ελληνίδες που δείχνουν δειλά να προτιμούν τα δημόσια 
λόγω «μικρότερων χρεώσεων – μόνο το φακελάκι» ή «αρτιότερου εξοπλισμου»8. 

Το ιδεολογικό κομμάτι έχει να κάνει με την «κασέτα» ότι με την «καισαρική αποφεύγε-
ται οποιοδήπτοτε ρίσκο μην και κάτι δεν πάει καλά», το «να κάνεις υπομονή εννιά μηνες και 
ξαφνικά να φύγεις από την κλινική χωρίς αποτέλεσμα» ή ότι «είναι πολύ σημαντικό να έχει ο 
γιατρός τον απόλυτο έλεγχο στην όλη διαδικασία ώστε να ασκήσει το καθήκον του». Ή πιο 
απλά «επειδή δεν ήθελα να πονέσω» -μιας και είναι σύνηθες στον πολιτισμό μας να απο-
φεύγουμε τον πόνο. Είναι προφανές ότι και οι πελάτισσες τις περισσότερες φορές προ-
τιμούν είτε συνειδητά είτε χωρίς να το έχουν πολυσκεφτεί τη «γρήγορη αποτελεσματι-
κή επέμβαση». (Στην Ελλάδα ειδικά, ας μην ξεχνάμε, ο γιατρός θεωρείται κάτι σαν ύψι-
στο ον). 

Ίσως δεν θα είχε νόημα να νοσταλγεί κάποιος κάτι που χάθηκε για πάντα και συντη-
ρείται μόνο σε βιβλία... Νέες αισθήσεις, αισθήματα, κώδικες, αξίες έχουν πάρει ανεπι-
στρεπτεί τη θέση των παλιών. Παρόλα αυτά, επί χιλιάδες χρόνια σε όλες τις φυλές αυ-
θόρμητα οι γυναίκες γεννούσαν όρθιες ή υποβασταζόμενες και αυτό γενικά θεωρείται 
ως μια πιο φυσική και υγιής στάση για μια πιο εύκολη γέννα9. Η εικόνα αυτή δεν μπορεί 
παρά να εντυπωθεί στο μυαλό μας σε αντιπαράθεση με την εικόνα της συνηθισμένης 
ύπτιας στάσης (και πιο αφύσικης) που επιβλήθηκε ακριβώς για να εδραιώσει την εξου-
σία του γιατρού και της μαίας πάνω στα σώματα των γυναικών. Ο έλεγχος και η δύνα-
μη μετατοπίστηκε από τα χέρια της γυναίκας στα χέρια του γιατρού, και το άσχημο εί-
ναι ότι δεν υπάρχει συνείδηση αυτού του γεγονότος -μόνο χαρά(!)- ειδικά για μια περί-
πτωση όπως είναι η γέννα που δεν είναι ακριβώς, πάω στον οδοντογιατρό για να κάνω 
σφράγισμα, αλλα πρόκειται για μια συνολικά (γυναικεία) ψυχοσυναισθηματική και σω-
ματική διαδικασία. Και ίσως απαιτεί περισσότερη αυτοπεποίθηση, γνώση και λιγότερο 
φόβο απ’ ό,τι συνήθως...

    

Ως γυναικείο ανταγωνιστικό περιοδικό που είμαστε -ή θα θέλαμε να είμαστε- οφείλου-
με να έχουμε σοβαρή άποψη για θέματα που αφορούν το γυναικείο σώμα σε σύγχρο-
νο καπιταλιστικό περιβάλλον και δη σε περιβάλλον προχωρημένων παρεμβατικών τε-
χνολογιών σώματος. Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε σ’ ένα πολύ συγκεκριμμέ-
νο κομμάτι της αναπαραγωγής, αυτό που αφορά την εγκυμοσύνη και κατ’ επέκταση 
το big event, δηλαδή τη γέννα, την ημέρα εκείνη που ένα νέο πλάσμα θα σκάσει στην 
κακούργα κοινωνία.

Κατ’ αρχήν, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι το έμβρυο και το γυναικείο 
σώμα δεν αντιμετωπίζονται ως ίσης σημασίας: ενώ το πρώτο είναι υπερτιμημένο, το 
δεύτερο υποτιμάται με κάθε δυνατό τρόπο, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι, περιττό 
να αναφερθούμε στο ότι η εγκυμονούσα γυναίκα στην εργασία αντιμετωπίζεται ως 
άρρωστη και άχρηστη –λογικό, ο υπάλληλος μας «χάλασε»- από όλων των ειδών τα 
αφεντικά γι’ αυτό και πολλές γυναίκες κρύβουν την εγκυμοσύνη τους ή εκδιώχνονται 
αφού τη φανερώσουν, του στυλ «δήλωσε παραίτηση και θα σου δώσουμε αποζημίωση» 
ή «πάρε την αναρρωτική και μην ξανάρθεις αφού θέλεις διαλείμματα για ξεκούραση» και 
όλα αυτά στην ευνοϊκή περίπτωση που υπάρχει ασφάλιση. Όπως επίσης γι’ αυτό και 
στις συνεντεύξεις υπάρχουν must ερωτήσεις για την προσωπική ζωή της συνεντευξι-
αζόμενης... Αλλά αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Η απάντηση που προσπαθούν (ή του-
λάχιστον προσπαθούσαν στο παρελθόν) να δώσουν πολλές ελληνίδες γυναίκες εργα-
ζόμενες στο ιδιωτικό τομέα είναι ... η θέση στο δημόσιο με την πολυπόθητη εννιάμηνη 
άδεια ανατροφής μετ’ αποδοχών (χώρια την άδεια για τη γέννα). 

 Όλο το φάσμα, από τη σύλληψη ενός μωρού την κυοφορία του μέχρι και τον το-
κετό διαπερνώνται από αυτό που λέγεται μαζική ιατρικοποίηση ή βιομηχανικό έλεγ-
χο πάνω στα σώματα και καπιταλιστική αξιοποίηση από μια στρατιά από «ειδικούς»1. 
Αν επικεντρωθούμε στο ζήτημα του τοκετού θα προσέξουμε ότι κατά καιρούς στον 
τύπο εμφανίζονται δημοσιεύματα που μιλάνε για «βιομηχανία καισαρικών’», και ότι 
«στην Ελλάδα μία στις δύο γυναίκες γεννάνε προγραμματισμένα, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό στην (Βόρεια) Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 18%...»2 Χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί ελ-
ληνική πρωτιά, καθώς η Βραζιλία έχει κατά 60% προγραμματισμένους τοκετούς, ενώ 
η Κύπρος 56% και η Ιταλία 36%3. Ίσως δεν θα έπρεπε να δείχνουμε έκπληξη για ένα 
γεγονός που απλά ακολουθεί τη γενικότερη τάση καπιταλιστικής εντατικοποίησης. Οι 
παρεμβάσεις4 δίνουν και παίρνουν εν γνώσει ή εν αγνοία της εγκύου, όπως χορήγη-
ση φαρμάκων για την επιτάχυνση του τοκετού μέσω του ορού, πρόκληση αναισθησί-
ας, κόψιμο του περίνεου, κλπ. Όλα αυτά είναι εύκολα κατανοήσιμα αν πολύ απλά σκε-
φτούμε ότι «ο χρόνος είναι χρήμα» ή ότι δεν συνάδει με όρους παραγωγικότητας το 
γεγονός ότι σε τρεις ώρες που ενδεχομένως να κρατήσει ένας φυσιολογικός τοκετός 
(και μερικές φορές δώδεκα ή και εικοσιτέσσερις...) μπορούν να πραγματοποιηθούν 
τρεις καισαρικές ή τοκετοί με «ραντεβού». Αν και μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες η και-
σαρική αποτελούσε εγχείριση υψηλού ρίσκου, που εφαρμοζόνταν σε περίπτωση σο-
βαρού κινδύνου -κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού- τις τελευταίες δεκαετί-
ες και με την εξέλιξη της χειρουργικής τα πράγματα έχουν αντιστραφεί και ο φυσιολο-
γικός τοκετός τείνει να θεωρείται είδος πολυτελείας. 

 Όσον αφορά τις τιμές, το κοστολόγιο της καισαρικής σήμερα τείνει να εξισωθεί 
προς τα κάτω μ’ αυτό του φυσιολογικού τοκετού5. Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά 
στην πρακτική ή στην νοοτροπία ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό μαιευτήριο (εκτός 
βέβαια των χρεώσεων), εξάλλου πολλές φορές είναι οι ίδιοι γιατροί που δουλεύουν και 

Καθαρά γυναικεία υπόθεση! Η έγκυος υποβαστάζεται 
από τις φίλες της προκειμένου να γεννήσει  

(τερακότα στη Νότια Αμερική)

1. Ας θυμίσουμε κατεξοχήν βάναυσες μορφές εκμετάλλευσης γυναικών, βασισμένες σε βιοτεχνολογίες 

εξωσωματικής πρακτικής, όπως το εμπόριο ωαρίων που ανθεί και στην Ελλάδα (βλ. μπροσούρα 

«Ό,τι θέλει ο πελάτης», ομάδα μιγάδα, 2011) και το στελεχώνουν από σωματέμποροι μέχρι γιατροί και 

κλινικές, με τεράστια κέρδη.

2. «Ενας στους δυο τοκετούς προγραμματισμένος» Καθημερινή 21/1/07.

3. Βλ. σημείωση 2.

4. Οι παρεμβάσεις αυτές οδηγούν πολλές φορές νομοτελειακά σε καισαρική.

5. «Κερδίζουν έδαφος τα δημόσια μαιευτήρια», Έθνος 1/2/2010.

6. Αν και από στατιστικές έρευνες τα δημόσια πραγματοποιούν κάπως λιγότερες καισαρικές (μια 

διαφορά 10 με 15%) από ότι τα ιδιωτικά. 

7. Είναι γνωστό ότι πολλές καισαρικές οφείλονται σε εξω-ιατρικούς λόγους.

8. Βλ. σημείωση 5.

9. «Η γέννα στο δρόμο της φύσης», Michel Odent, εκδ. Θυμάρι, 1991.

The big event: η γέννα
ή οι αναπαραγωγικές μας δυνατότητες ως γυναίκες και ένα μέρος                                    
του πλέγματος  ιδεών, σχέσεων και συμφερόντων που πλέκονται γύρω από αυτές.
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Πάμπολλα τέτοια επίκαιρα περιστατικά, ατάκτως εριμμέ-
να, διαβάσαμε στο βιβλίο Θηλυκές Φαλλοκράτισσες: οι γυ-
ναίκες και η ανερχόμενη κουλτούρα του ξέκωλου της Ariel 
Levy. Παρότι ο τίτλος του βιβλίου είναι πιθανόν να γεννά-
ει κάποιου είδους καχυποψία στο γυναικείο αναγνωστι-
κό κοινό, τα ζητήματα ωστόσο που ξετυλίγονται στις επό-
μενες σελίδες είναι πέρα ως πέρα κοινωνικά και καθόλου 
αμελητέα. Ένα από αυτά είναι η διαπίστωση ότι οι κώδι-
κες της βιομηχανίας του σεξ και η κουλτούρα της μοντέρ-
νας πορνικής διασκέδασης έχουν εμποτίσει την καθημε-
ρινότητα μιας μεγάλης μερίδας εφήβων και νεαρών γυ-
ναικών και αντρών της μεσαίας τάξης στη σύγχρονη αμε-
ρικανική κοινωνία. Η σεξουαλικότητα με άλλα λόγια πολ-
λών γυναικών και αντρών εκδηλώνεται -ή απαιτείται να 
εκδηλώνεται- σε μεγάλο βαθμό μέσα από την αισθητική, 
τις τεχνικές και τη σκηνοθεσία της μοντέρνας πορνικής 
βιομηχανίας. Οι μαθήτριες κοντά στην ενηλικίωση που 
κάνουν αυξητικές επεμβάσεις στο στήθος, οι έφηβες που 
παρακολουθούν μαθήματα lap dance με την παρότρυν-
ση των μανάδων τους, οι νεαρές που παραγγέλνουν από 
το διαδίκτυο μπάρες στριπτίζ για να εξασκούνται στο 
pole dansing, όπως και οι αρσενικοί που καταναλώνουν 
μια πληθώρα ερασιτεχνικών πορνό στους ιστότοπους 
κοινωνικής δικτύωσης, ή οι παρέες κολεγιόπαιδων που 
επιδίδονται σε πάρτι oμαδικού σεξ με μία κοπέλα (κατα-
λήγοντας συχνά στο βιασμό της) σκιαγραφούν τους τρό-
πους με τους οποίους πάμπολλες άγουρες (αλλά και ώρι-
μες) ηλικίες εξασκούν τη σεξουαλικότητά τους στις ηπα 
σήμερα (αλλά όχι μόνο εκεί). 

Το φαινόμενο δεν είναι ωστόσο ανώδυνο κι ούτε βα-
ραίνει εξίσου τα δύο φύλα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έφη-
βες και οι νεαρές είναι αυτές που συχνά επωμίζονται 
τις βίαιες εκφάνσεις της εν λόγω σεξουαλικής κουλτού-
ρας, όπως για παράδειγμα είναι η δημόσια διαπόμπευ-
ση που περιγράφεται στο αρχικό περιστατικό που πα-
ραθέσαμε. Αν ωστόσο τολμούσαμε να εντοπίσουμε ένα 
εξίσου ανησυχητικό στοιχείο σε όλη αυτή τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο βιβλίο (π.χ. μέσα από τα λόγια της 
εκδότριας των απομνημονευμάτων μιας πορνοστάρ) ως 
«πορνοποίηση του πολιτισμού μας», θα στεκόμασταν 
στο εξής: ότι αυτή η αγχωμένη, εντατική, αέναη προ-

Τον χειμώνα του 2004, ένα κορίτσι της δευτέρας γυμνασίου στο Horace Mann, ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά σχολεία 
της Νέας Υόρκης, κατέγραψε ψηφιακά τον εαυτό της ενώ αυνανιζόταν και ταυτόχρονα μιμούνταν την πεολειχία 
πάνω σ’ ένα κοντάρι σκούπας σουίφερ. Έπειτα, έστειλε το βιντεοκλίπ σ’ έναν συμμαθητή της που της άρεσε κι εκείνος 
σε μια ένδειξη «αβροφροσύνης» έστειλε την ίδια στιγμή το βιντεοκλιπ σε όλους τους φίλους του. Σε πολύ λίγο διάστημα 
κάποιος έστειλε το όλο  θέμα στο Friendster, έναν ιστότοπο τύπου facebook. Αφότου το ψηφιακό βίντεο ανέβηκε 
στο Friendster, ο κόσμος άρχισε να αποκαλεί το σχολείο Ho Μann (λογοπαίγνιο με το ho που σημαίνει γκόμενα), 
και το όλο επεισόδιο απέκτησε το όνομα σουιφεργκέιτ.

Οι δάσκαλοι 
του Π. Κωστόπουλου

Gang bang στις ηπα σημαίνει την παρέα αρσε-
νικών που κάνουν σεξ με τη σειρά στην ίδια κο-
πέλα –πότε με τη συναίνεσή της, πότε χωρίς, 
(συνήθως κατόπιν μεθυσιού ή κατανάλωσης 
drugs). Σε κουίζ, γύρω από το σεξ, του αμερικα-
νικού περιοδικού FHM (For Him Magazine, αντί-
στοιχο του Playboy) παρατίθενται ασκήσεις κυ-
νισμού, αντίστοιχες με αυτές που στα μέρη μας 
είχε λανσάρει το περιοδικό ΚΛΙΚ του Πέτρου Κω-
στόπουλου στις αρχές των ‘90es με επίκεντρο 
την αποενοχοποίηση του πλούτου και την εμπέ-
δωση ενός προχώ lifestyle ενάντια στα στερεό-
τυπα της πάλαι ποτέ ψωροκώσταινας. 
Θαυμάστε όμως τους πρωτοπόρους και τους 
γνήσιους εμπνευστές του είδους (το απόσπα-
σμα από το κουίζ για αρσενικούς είναι απο το 
βιβλίο της Levy):

ερ. Συμμετείχες ποτέ σε gang bang;
απ. Για ποιο άλλο λόγο οι γονείς μου έσκασαν 
πάνω από 100.000 δολάριςα στο κολέγιο;  

ho,man,ho!
(γκόμενες,δικέ μου,γκόμενες!)

σπάθεια ενσάρκωσης μέσα στις καθημερινές σχέσεις 
των στερεοτύπων που παράγει η μοντέρνα βιομηχα-
νία του πορνό οδηγεί αν το καλοσκεφτεί κανείς στην 
αποσωματικοποίηση των σεξουαλικών σχέσεων, στον 
εξοβελισμό των ίδιων των σωμάτων (και άρα των υπο-
κειμένων) από το σεξ, μέσω της υποκατάστασής τους 
από τα εργαλεία της γιγαντωμένης και κερδοφόρας 
σεξουαλικής βιομηχανίας. Αυτό που ενδιαφέρει πλέ-
ον είναι η σέξι εικόνα και όχι το αν υπάρχει σεξουαλική 
ευχαρίστηση μέσα απο τη σεξουαλική σχέση. 

Να άλλη μια επιτυχία της διείσδυσης του κεφαλαί-
ου στις ζωές των υπηκόων: όπως ακριβώς επιδιώκει 
την απεξάρτηση της αναπαραγωγής από τα απείθαρ-
χα γυναικεία σώματα μέσω των νέων τεχνολογιών, έτσι 
και εδώ, επιδιώκει την απεξάρτηση του σεξ από κάθε 
υπόσχεση αυτόνομης σχέσης μεταξύ των υποκειμέ-
νων. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε αυτό το περιβάλ-
λον του αποσωματικοποιημένου σεξ (ή του μεσολα-
βημένου από τη σύγχρονη εμπορευματική του έκφαν-
ση), ασφυκτιούν φιγούρες που ταλαντεύονται ανάμε-
σα στην υπερένταση και τη βαρεμάρα, τη μανιοκατά-
θλιψη και τον κυνισμό.

Βρήκαμε και κάτι άλλο ενδιαφέρον σε τούτη την έκ-
δοση: ότι η νέα σεξουαλική κουλτούρα που διατρέ-
χει από άκρη σε άκρη τη βορειοαμερικανική ήπειρο 
δεν είναι διόλου αντιφατική με εκείνη τη συντηρητι-
κή πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας, του ανερχό-
μενου Τea Party και των διόλου αμελητέων αριθμητι-
κά οπαδών της απαγόρευσης των εκτρώσεων. Καθό-
λου αντιφατικό, για παράδειγμα, είναι το γεγονός ότι 
στην ίδια ακριβώς κοινωνία, η κυβέρνηση Μπους είχε 
ξοδέψει τη δεκαετία του 2000 εκατομμύρια δολάρια 
σε προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδάγωγησης των 
εφήβων (για την πρόληψη της εγκυμοσύνης, του aids 
κλπ) με κεντρικό άξονα την αποχή των εφήβων από 
το σεξ. Με άλλα λόγια, αυτό που παραπάνω περιγρά-
φαμε ως μια διαδικασία απεξάρτησης του σεξ από τα 
σώματα και τις σχέσεις έρχεται να ταιριάξει γάντι με 
τις παραινέσεις των δεξιών «μην κάνετε σεξ». Οι ίδιοι 
γνωρίζουν άλλωστε ότι υπάρχουν τόσοι άλλοι ασφα-
λείς τρόποι για να το καταναλώσουν.

info café είδαμε διαβάσαμε
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Η επίθεση που εξαπολύθηκε και κορυφώθηκε τον 16ο 
αιώνα ενάντια σε τεράστιους πληθυσμούς γυναικών 
στην Ευρώπη έμεινε στην ιστορία γνωστή ως το κυνήγι 
των μαγισσών. Οι πολιτικές ερμηνείες ωστόσο αυτής της 
επίθεσης άφηναν για καιρό λειψά απαντημένα τα ερωτή-
ματα για τους λόγους αυτής της τόσο βίαιης επιθετικότη-
τας που εξαπολύθηκε ενάντια σε γυναίκες, με κατηγορί-
ες μάλιστα που σήμερα σε εμάς φαντάζουν παράλογες 
και υπερβολικές. Και πράγματι γεννά πολλά ερωτήματα 
το γεγονός ότι οι γυναίκες που οδηγήθηκαν μαζικά στην 
πυρά καταδικάστηκαν ως μάγισσες, λάτρεις του διαβό-
λου, πηγές κακοτυχίας για την κοινότητα, ακόμη και φό-
νισσες μικρών παιδιών. Και να που, επιτέλους, μια μαχη-
τική και εμπεριστατωμένη θέση μιλάει για το κυνήγι των 
μαγισσών με τρόπο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό: ως 

την αντεπίθεση των κυρίαρχων τάξεων ενάντια σε έναν 
ολόκληρο κόσμο υποκειμένων, πρακτικών και γνώσεων 
που αντιστέκονταν στην έλευση και την εγκαθίδρυση 
των καπιταλιστικών σχέσεων. Η θέση αυτή αναπτύσσε-
ται στο Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα, γυναίκες σώμα και πρω-
ταρχική συσσώρευση, όπου η φεμινίστρια S. Federici θερ-
μά ξεκαθαρίζει πως το κυνήγι των μαγισσών υπήρξε ένας 
από τους πυλώνες της άγριας πρωταρχικής συσσώρευ-
σης του κεφαλαίου και -παράλληλα με τη βίαιη εκδίωξη 
των αγροτών και τις περιφράξεις των κοινών γαιών- στό-
χευε στη βίαιη ανασύνθεση της κοινωνικής λειτουργίας 
και της εικόνας των γυναικών σε σχέση με τα νέα ανα-
παραγωγικά καθήκοντα τους στον νέο έμφυλο καταμε-
ρισμό της εργασίας.

Θεραπεύτριες των φτωχών αγροτών, μαίες, παρα-
σκευάστριες φυτικών φαρμάκων, σεβαστές στις αγροτι-
κές κοινότητες, στην πρώτη γραμμή των αγώνων ενά-
ντια στη φεουδαρχία και στυλοβάτες των αγροτικών γι-
ορτών και συναθροίσεων, οι γυναίκες των κατώτερων 
τάξεων είχαν κατακτήσει μια σημαντική κοινωνική δύ-
ναμη την ιστορική περίοδο της έλευσης του καπιταλι-
σμού. Αυτή η δύναμη ήταν που έπρεπε να καταστρα-
φεί, αυτή η δύναμη ήταν που έθρεψε την εκδικητικότη-
τα των εκκλησιαστικών ιερατείων, των πατρικίων, των 
εμπόρων και των ανερχόμενων δυνάμεων της νέας κα-
πιταλιστικής τάξης πραγμάτων. Γι΄αυτό και η αντεπίθε-
ση των κυρίαρχων έλαβε χώρα με τέτοια σφοδρότητα, 
επιστρατεύοντας κάθε πρόσφορο μέσο ωμής επιβολής, 
κάθε είδους βασανιστηρίων και κάθε μορφή σκοταδι-
στικής ιδεολογίας. Με τα λόγια της Federici: 

Δεν είναι αναγκαίο να αποφασίσουμε αν οι κυνηγοί μα-
γισσών πίστευαν πραγματικά τις κατηγορίες με τις οποί-
ες ισοπέδωναν τα θύματά τους ή τις χρησιμοποιούσαν 
κυνικά ως μέσα κοινωνικής καταστολής. Αν λάβουμε 
υπόψη το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συνέβη το κυνή-
γι μαγισσών, το φύλο και την τάξη των κατηγορουμέ-
νων θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι η όλη η επιχει-
ρήση ήταν μια επίθεση τόσο στην αντίσταση των γυναι-
κών στην εξάπλωση των καπιταλιστικών σχέσεων όσο 
και στην ισχύ που οι ίδιες είχαν αποκτήσει χάρη στη σε-Παρίσινη Κομμούνα, Απρίλιος 1871, Παρίσι. Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή.

ξουαλικότητά τους, τον έλεγχό τους στην αναπαραγω-
γή και την ικανότητά τους να θεραπεύουν.

Θα σταθούμε στη σεξουαλικότητα και τον έλεγχο στην 
αναπαραγωγή που τονίζονται στο παραπάνω απόσπα-
σμα. Γιατί ακόμη και σήμερα παραμένουν εκείνες οι πε-
ριοχές όπου χτίζονται νέες περιφράξεις και εντοπίζονται 
φαινόμενα άγριας πρωταρχικής συσσώρευσης ισοπε-
δώνοντας εκ νέου μεγάλους πληθυσμούς γυναικών. Για-
τί ακριβώς εδώ μπορούμε να νιώσουμε την υπενθύμιση 
εκείνη που έρχεται από το βαθύ παρελθόν, ότι σε εποχές 
όπου σημειώνονται τεράστιες αλλαγές στην οργάνωση 
των κοινωνικών σχέσεων και στην οργάνωση της εκμε-
τάλλευσης της εργασίας, μια τεράστια μερίδα του προ-
λεταριακού κόσμου έρχεται αντιμέτωπη με τη βία, τον 
υποβιβασμό, τον εξευτελισμό, τη δαιμονοποίηση και 
την εκδίωξη από τους τόπους καταγωγής του. Οι πλάνη-
τες, οι φτωχοί και οι φτωχές, οι «αλήτες» και οι πόρνες εί-
ναι και πάλι παρόντες και παρούσες στο σύγχρονο καπι-
ταλιστικό κόσμο, αντιμετωπίζοντας και πάλι ωμούς «αι-
ματηρούς νόμους». Οι χιλιάδες των ξεριζωμένων γυναι-
κών ριγμένες στο σκλαβοπάζαρο του σεξ, οι πόρνες στα 
πεζοδρόμια των δυτικών μητροπόλεων, οι νέες εργάτρι-
ες της αναπαραγωγής που μισθώνουν τη μήτρα τους ή 
πωλούν για ψίχουλα τα ωάριά τους, οι δούλες-εργάτριες 
στα φασονάδικα, οι υπηρέτριες στα νοικοκυριά της Δύ-
σης, ζωντανεύουν ξανά τις μνήμες από τις εποχές εκείνες 
στην Ευρώπη, όπου τον 14ο και 15ο αιώνα στις περισσό-
τερες γαλλικές πόλεις ο ομαδικός βιασμός των ανύπα-
ντρων προλετάριων γυναικών αποτελούσε συνήθη πρα-
κτική, όπου οι υπηρέτριες και οι πλύστρες σέρνονταν κι 
εξευτελίζονταν από ξέφρενους αρσενικούς στους δρό-
μους, όπου η αποποινικοποίηση του βιασμού έχτιζε ένα 
κλίμα μισογυνισμού και απαξίωσης όλων των γυναικών 
ανεξαρτήτως τάξης. 

Στον Κάλιμπαν, η ζοφερή μάχη του κεφαλαίου δεν πε-
ριγράφεται ως μάχη δίχως αντίπαλο. Εκεί καταγράφο-
νται τα πρώτα ίχνη του γυναικείου κινήματος στην Ευ-
ρώπη που εναντιώθηκε στην έλευση του καπιταλιστι-
κού συστήματος εκμετάλλευσης. Γι΄αυτό και οι νίκες και 
οι ήττες αυτών των γυναικων, είναι οι νίκες και οι ήττες 
της τάξης μας.

Μάγισσεσ

info caféείδαμε διαβάσαμε είδαμε διαβάσαμε 
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Ό,τι θέλει ο πελάτης                        
Στην μπροσούρα που εκδόσαμε τον πε-
ρασμένο Απρίλιο για την εκμετάλλευση 
των γυναικών στην νέα εγκληματική οι-
κονομία των υπηρεσιών αναπαραγωγής, 
μιλάμε για το εμπόριο ωαρίων που γίνε-

είδαμε διαβάσαμε

ται στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, όπως 
και για τη σχέση του με την πορνεία. Και 
εδώ, οι πελάτες–ζευγάρια από την Ελλά-
δα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ κλπ. που στρέ-
φονται στην εξωσωματική αναπαραγω-
γή έχουν τεράστια συμβολή στην οργά-
νωση της εκμετάλλευσης χιλιάδων γυ-
ναικών από την ανατολική Ευρώπη. Και 
πάλι, βέβαια, η σχετική συζήτηση για τις 
ευθύνες αυτών των πελατών απουσιάζει 
από την κυρίαρχη ειδησεογραφία. Μπο-
ρείτε, για του λόγου το αληθές, να δεί-
τε το σχετικό ρεπορτάζ από το Κουτί της 
Πανδώρας στη διεύθυνση http://www.
koutipandoras.gr/?p=4003 που ασχο-
λείται πιο συγκεκριμένα με το εμπόριο 
ωαρίων που πραγματοποιείται μέσα 
από συνεργαζόμενες κλινικές της Θεσ-

σαλονίκης και της Βουλγαρίας. Την υπό-
θεση αυτή αποκάλυψαν βούλγαροι δη-
μοσιογράφοι που με κρυφή κάμερα 
επισκέφτηκαν τις κλινικές, με σκοπό να 
δείξουν το πώς οργανώνεται το εμπό-
ριο. Το ερώτημα φυσικά που τους απα-
σχολεί είναι ότι με τους τρόπους που γί-
νεται το εμπόριο αυτό δεν υπάρχει κα-
νένας έλεγχος της ποιότητας των ωα-
ρίων που αγοράζουν οι πελάτες. Κοι-
νώς, οι «αγνών προθέσεων» Έλληνες 
και Βούλγαροι συντελεστές ξεκινούν με 
την υποτιθέμενη έγνοια για τις Βουλγά-
ρες, που για να επιβιώσουν στρέφονται 
στην πώληση των ωαρίων τους, για να 
καταλήξουν στην έγνοια για τους πε-
λάτες που κινδυνεύουν να αγοράσουν 
«σκάρτο υλικό». Δεν εκπλαγήκαμε. 

LATIN AMERICA

Nigeria,  Ghana, 
Cameroon Maroco

η εκμετάλλευση των γυναικών 
στη νέα εγκληματική οικονομία 
των υπηρεσιών αναπαραγωγής

Ό,τι θέλει ο πελάτης

 omadamigada@yahoo.com

Θέσεις μάχης
Ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά 
κείμενα του αυτόνομου γυναικείου κι-
νήματος της δεκαετίας του ΄70 είναι Η 
δύναμη των γυναικών και η κοινωνική 
ανατροπή. Οι συγγραφείς τους, η ιτα-
λίδα Mariarosa Dalla Costa και η αμε-
ρικανίδα Selma James, αμφότερες 
φεμινίστριες που συμμετείχαν στους 
αγώνες των γυναικών την περίοδο 
εκείνη, καταθέτουν βασικές πολιτι-
κές θέσεις μάχης για το μέλλον του κι-
νήματος. Βρίσκουμε τις θέσεις αυτές 
επίκαιρες, καθώς μιλούν για τη θέση 
των γυναικών στο σύγχρονο καπιτα-
λιστικό καταμερισμό της εργασίας. 
Οι πάμπολλες πλευρές της παραγωγι-
κότητας του θηλυκού προλεταριάτου 
(όπως για παράδειγμα στην οικιακή 
και τη σεξουαλική εργασία) που ανα-
λύονται εκεί εξακολουθούν να δικαι-
ολογούν την εκμετάλλευση των γυ-
ναικών σήμερα (στη βιολογική ανα-
παραγωγή, την πορνεία, τη φροντί-
δα των ανήλικων και των γερόντων 
στο σπίτι). Βέβαια, το κείμενο αποτε-
λεί ιστορικό προϊόν της εποχής του, 
απαντά στις πολεμικές που είχαν ανα-
πτυχθεί εντός αλλά και εκτός του γυ-
ναικείου κινήματος, κι έτσι πρέπει να 
διαβαστεί. 
Σε επόμενο τεύχος, θα έχουμε την ευ-
καιρία για μια πιο αναλυτική παρουσία-
ση του. Προς το παρόν, συνιστούμε για 
διάβασμα την έκδοση αυτή που μετα-
φράστηκε στα ελληνικά από την παλιό-
τερη γυναικεία ομάδα no woman’s land 
όπου συμμετείχαμε αρκετές από εμάς. 
Αν δεν τη βρείτε στα βιβλιοπωλεία 
Solaris ή Nαυτίλος, μπορείτε να έρθετε 
σε επικοινωνία μέσω mail μαζί μας.
 

Οι ανέγγιχτοι πορνοπελάτες

Το πιο συσκοτισμένο κομμάτι της κατα-
ναγκαστικής πορνείας στην ελλάδα είναι 
οι πορνοπελάτες. Κανείς δεν ασχολείται 
με αυτούς, κανείς δεν τους αγγίζει, κανείς 
δεν τους στοχοποιεί. Αντιθέτως, στους 
δημοσιογραφικούς κύκλους, για παρά-
δειγμα, το προσφιλές θέμα ενασχόλησης 
είναι το ότι πρέπει να βρεθούν οι τρό-
ποι να μην έρχονται οι γυναίκες στην ελ-
λάδα, ώστε να μην πέφτουν θύματα των 
κυκλωμάτων εκμετάλλευσης. Βολικές, με 
πασπαλισμά ανθρωπισμού, θέσεις αλλά 
ταυτόχρονα ενδεικτικές της μοντέρνας 
ρατσιστικής επιχειρηματολογίας που υι-
οθετούν συχνά ακόμα και οι κατά τόπους 
επιτροπές κατοίκων. Έτσι κάνει για παρά-
δειγμα και ο Θεοδωράκης σε τηλεοπτι-

κό του ρεπορτάζ για τις Νιγηριανές πόρ-
νες στο κέντρο της Αθήνας (στην εκπο-
μπή του Πρωταγωνιστές), όπου σε πρώ-
το πλάνο επιμένει σκόπιμα να ρωτάει τις 
εκδιδόμενες «αν ήξερες πού θα έμπλεκες, 
θα έφευγες από τη Νιγηρία;», ενώ στο 
φόντο παραθέτει πλάνα από τις βραδινές 
σε-τέσσερις-ρόδες παρελάσεις πορνοπε-
λατών (που ενίοτε σηκώνουν και τα ξερά 
τους για να βαρέσουν). Αυτούς, όπως κα-
ταλαβαίνετε, δεν μπήκε στον κόπο να 
τους ρωτήσει «αφού ξέρεις για το σκλα-
βοπάζαρο, γιατί το στηρίζεις;». Παρόλ’ 
αυτά αξίζει να δείτε το εν λόγω ρεπορτάζ 
με τίτλο «Πορνεία και Όρκοι Σιωπής» στη 
διεύθυνση http://www.greektube.org/
content/view/57513/2/. Δώστε βάση 
στα ασχολίαστα πλάνα με τους πορνο-
πελάτες για να καταλάβετε τι εννοούμε.

Ο φασισμός καλπάζει γύρω μας. Δεν 
κουβαλά την ασήκωτη ναζιστική 
σημειολογία του ιστορικού του 
προγόνου, αλλά προτιμά τα σημάδια 
των μοντέρνων καιρών μας. Και πάλι 
όμως αλέθει ανθρώπους, γκρεμίζει 
κοινωνικές σχέσεις και χτίζει νέες.
Επίκαιρες πολιτικές θέσεις για τον 
φασισμό χωρίς σβάστικα θα βρείτε 
στην μπροσούρα των autonome antifa 
που κυκλοφορεί.

ΚυΚΛΟΦΟρΟυΝ

Αφίσα που κολλήθηκε από την ομάδα μας 
τον Φλεβάρη του 2010 για τους πορνοπελάτες. 
Πήρε το βραβείο της πιο σκισμένης αφίσας και 
είμαστε περήφανες γι΄αυτό!

Το κείμενο του Sergio Bologna 
ξετυλίγει τις συνθήκες υπό τις 
οποίες κατάφερε να επικρατήσει 
ο Ναζισμός στη Γερμανία. 
Από το κράτος Πρόνοιας της 
Βαϊμάρης μέχρι την καταστολή 
των αντιφασιστών, οι μάχες που 
δόθηκαν προτού ο Χίτλερ ανέβει 
στην εξουσία ήταν λυσσαλέες. 
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις antifa 
scripta. 
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Αποκαλύψεις!
Μου το ξεφούρνισες –πότε ακριβώς; Δεν θυμάμαι είναι η αλήθεια. 
Θα ‘μουν άραγε στα 22;
Είχες διαλέξει σοφά την ώρα και τον τόπο. Μεσημέρι Σαββάτου, 
οι αρσενικοί αποσυρμένοι στα ενδότερα προς χώνεψη, 
κι εμείς, μάνα και κόρη, στο άτακτο βασίλειο της λάντζας. 
Όρμηξες στην προθέρμανση:
-Το ‘ξερες ότι η ξαδέλφη σου η Λία είναι υιοθετημένη; 
Και πού να το ξέρω! Ούτε την ξαδέλφη δεν ήξερα καλά καλά. Να ‘ταν κανά 
δυο οι φορές που την είχα δει στη ζωή μου; Σεβόμενη ομως το τελετουργικό 
του γυναικωνίτη, ανταποκρίθηκα στο σάλπισμα των αποκαλύψεων: 
-Σοβαρά; 
-Αμ πώς!. Το ’μαθε τώρα πρόσφατα, κοτζάμ γυναίκα,
κι όχι από τη θεια σου... 
Δεν θα συγκινιόμουν ιδιαίτερα για τις λεπτομέρειες, ποιοι και πώς –το 
υποπτευόσουν ήδη. Το στόρι χιλιοπαιγμένο, το δράμα τετριμμένο, 
άσε που τη θεια δεν τη συμπαθούσα κι ιδιαίτερα -όπως κι εσύ άλλωστε. 
Κι έπειτα έσκασες το πυροτέχνημα: 
-Ξέρεις ούτε κι ο σχωρεμένος ο πατέρας της Λίας ήξερε τίποτα. 
Όπα. 
Παρατάω τα ψίχουλα. Πιάνω καρέκλα. 
Τι πάει να πει «δεν ήξερε»; Πώς γίνεται να μην ξέρει ότι η κόρη του 
δεν ήρθε απ’ την κοιλιά της γυναίκας του;
 -Δεν ήξερε, ντε σου λέω. Τέτοιος βλάκας που ‘ταν ο Χαράλαμπος, το ’χαψε 
το παραμύθι, το κατάπιε ντιπ αμάσητο. Η θεια σου -κι από κοντά η γιαγιά 
η Βάκη- τον δούλεψαν ψιλό γαζί. Φοβόντουσαν, βλέπεις, ότι ο λεγάμενος, 
έτσι που ΄λειπε συχνά για δουλειές, θα την παρατούσε τη θεια σου -λέγανε 
ότι του τρωγε τα λεφτά μια τραγουδιάρα στη Λάρισα. Οπότε σκαρώσανε 
το σχέδιο: βρήκαν γυναίκα έγκυο που ήθελε να το ρίξει, κανόνισαν την 
μελλοντική υιοθεσία, πούλησαν το χωράφι του παππού για την αμοιβή και 
με φάσκιωμα τσούκου τσούκου στην κοιλιά σκηνοθετήσανε εγκυμοσύνη και 
γέννα. Έτσι τον δέσαν τον Χαράλαμπο οι λάμιες!.

Πέρασαν χρόνια πολλά κι ακόμη δεν την πιστεύω εντελώς την ιστορία σου, 
μάνα. Λίγο τραβηγμένη, έτσι δεν είναι; Όμως, από την άλλη σκέφτομαι ότι 
εσένα σου άρεσε να την πιστεύεις. Παρά την επιφανειακή μομφή στις λάμιες 
συγγένισσές σου, σε διασκέδαζε η ιδέα του βλάκα Χαράλαμπου. 
Έτυχε να διαβάσω τις προάλλες πως οι πόρνες του Λονδίνου, την εποχή του 
Τζακ του Αντεροβγάλτη, τραβούσαν τους πελάτες στα στενοσόκακα για ένα 
φτηνό όρθιο κι έβαζαν το πουλί των πελατών ανάμεσα στα σκέλια τους, αλλά 
όχι στο μουνί τους. Κι έλα που οι βλάκες εκσπερμάτωναν... δίχως να πάρουν 
χαμπάρι την απάτη. 
Τώρα που το σκέφτομαι, Χαράλαμπε, δεν είχες και πολλές ελπίδες.

είδαμε διαβάσαμε
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ΚυριΑ 

ζητείται για σιδέρωμα στο 

σπίτι με 3 ευρώ την ώρα, 

πρέπει να μένει κοντά στον 

Άγιο Νικόλαο, Νίκαια…

ΑΛΛΟΔΑΠΗ έως 35 ετών, 

χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, 

ζητείται ως εσωτερική οικιακή βοηθός…

ΝεΑ αλλοδαπή έως 25 ετών ζητείται ως 

εσωτερική οικιακή βοηθός, ελληνικά όχι 

απαραίτητα…ΚυριΑ άνω των 50 ετών, 

ζητείται ως εσωτερική για φροντίδα 

2 ηλικιωμένων... ΟιΚιΑΚΗ ΒΟΗΘΟσ, 

εσωτερική, για φύλαξη μικρών παιδιών 

και κατοικιδίων, τιμή 600 ευρώ... 

οικιακή βοηθός για φροντίδα ζεύγους 

ηλικιωμένων σε χωριό στον νομό 

Αρκαδίας...ΒABY SITTER, ελληνίδα, 

για απασχόληση διδύμων 2 ετών, 

4 ευρώ/ώρα... ΚΑΘΑριστριΑ 

ζητείται για καθαρισμό οικίας 

και επαγγελματικού χώρου, 1 

φορά την εβδομάδα, τιμή 6 

ευρώ... κυρία ρουμάνα, Μολδαβή 

ή Βουλγάρα, χωρίς ελληνικά, έως 

35 ετών, ζητείται ως EσΩτεριΚΗ 

βοηθός, 1 ρεπό την εβδομάδα, 

τιμή 300 ευρώ... 

... τιμές και τείχη όχι στην τύχη


