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σε αδρές γραμμές η εκδήλωση στην κατάληψη Στρούγκα είχε ως εξής: μια υ-
ποομάδα της κατάληψης πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει στο χώρο 
μια σειρά εκδηλώσεων με θέμα «γυναικείοι αγώνες-γυναικείο κίνημα». Στο 
χώρο αυτό δεν έχουν γίνει καθόλου εκδηλώσεις με τέτοιο θέμα. Η υποομά-

δα της κατάληψης σκέφτηκε ν’ ανοίξει αυτή τη σειρά εκδηλώσεων καλώντας τη μιγά-
δα. Η μιγάδα, που χαίρεται με τέτοιες πρωτοβουλίες, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Κι 
έτσι, ένα Σάββατο απόγευμα στις αρχές Οκτώβρη, η μιγάδα κάθισε στο (ας το πού-
με χάριν συνεννόησης) «πάνελ». Γύρω της, ένα σεβαστό ποσοστό γυναικών ήρθε να 
συμμετάσχει, να πει τη γνώμη του για ένα θέμα που τις αφορά. Θέμα της εκδήλωσης, 
από τα θεμελιώδη: η σημασία του νοικοκυριού μέσα στον καπιταλισμό και γιατί αυτό 
παραμένει γυναικεία και αόρατη εργασία. 

Ως γνωστό, τα πάνελ των εκδηλώσεων σε στέκια και καταλήψεις έχουν συνήθως 
άντρες. Αυτή τη φορά είχαν αποκλειστικά γυναίκες. Ως επίσης γνωστό, τις σπάνιες 
φορές που γυναίκες βρίσκονται σε ρόλο εισηγητριών και άλλες γυναίκες σε ρόλο 
ενεργών συζητητριών, γύρω τους συνηθίζεται να μαζεύεται ένα ορισμένο είδος 
αντρών που κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Και με μαθηματική ακρίβεια, όταν 
π.χ. η εισήγηση των γυναικών τελειώσει, ετούτοι οι άντρες είναι οι πρώτοι που θ’ 
αδράξουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν. Να κουνήσουν δάκτυλο. Να σηκώσουν 
φρύδι. Να υποδείξουν λάθη. Να φλυαρήσουν ακατάσχετα. Να πουν τι πρέπει να 
κάνουν οι γυναίκες. Να κοιταχτούν και ν’ αλληλοαναγνωριστούν με τους λοιπούς 
ομόφυλούς τους (Xαϊλάντερ φάση). Με λίγα λόγια, ετούτο το είδος «αρσενικού 
συντρόφου» κάθε φορά που βλέπει γυναικεία εκδήλωση, συμπεριφέρεται σαν 
να ξυπνάει και να φουντώνει εντός του ένα αρχέγονο ένστικτο αυτοσυντήρησης. 
Γρυλίζει, φωνάζει, χοροπηδά απ’ τα νεύρα. Σκοπός: η διαφύλαξη της κατεστημένης 
αρσενικής τάξης πραγμάτων. Οι άντρες στα πάνελ, οι γυναίκες στο ακροατήριο. Οι 
άντρες «τοποθετούνται», οι γυναίκες «παρακολουθούν». Οι άντρες κάθονται στις 
καρέκλες, οι γυναίκες τακτοποιούν τις καρέκλες. 

Αυτή η εικόνα θα μπορούσε να ήταν βγαλμένη απ’ τα βαθιά 70es. Με τη διαφορά 
βέβαια ότι τότε οι γυναίκες του κινήματος έβγαζαν γλώσσα απέναντι σε κάθε είδους 
ζωάκι της αρσενικής πανίδας που ευδοκιμούσε στους κύκλους της «επανάστασης»: 
λενινιστές, κομμουνιστές, μαρξιστές, πάσης φύσεως αναλυτές που πάσκιζαν να τις 
επαναφέρουν στο δρόμο της ορθόδοξης ταξικής πάλης. Αλλά βρισκόμαστε στο 
2015. Σε κατάληψη γειτονιάς και θέμα εκδήλωσης το νοικοκυριό. Και ζήσαμε την 
επανάληψη της ιστορίας σαν φάρσα.

Για άλλη μια φορά, το φάντασμα του Κάρολου Μαρξ ήρθε πρώτο-πρώτο στη 
συζήτηση μέσα από τα λόγια του υπ’ αριθμόν ένα «τοποθετησάκια» που έχει διαβάσει 
και καταλάβει άριστα το Κεφάλαιο. «Αφού ο Κάρολος είπε για παραγωγική και μη 
παραγωγική εργασία». «Αφού η μακαρονάδα στο οικογενειακό τραπέζι δεν είναι 
εμπόρευμα στην παραγωγή». Αφού έτσι, αλλιώς και παραλλιώς... άρα «το νοικυριό 
δεν είναι παραγωγική εργασία». Και τη μακαρονάδα την πετάμε άμα δεν μας αρέσει 
στον σκουπιδοντενεκέ, σιγά! δεν την πληρώσαμε άλλωστε. Στην καθημερινότητα 
βέβαια, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε την νοικοκυρά να πετάει «το Κεφάλαιο» 
στο κεφάλι του αχάριστου ταϊσμένου τοποθετησάκια που δεν του πολυαρέσει 
η μακαρονάδα. Και ο αχάριστος ταϊσμένος και βολεμένος τοποθετησάκιας να 
μυξοκλαίει για το κύρος το δικό του και του Κάρολου. Αλλά βρισκόμαστε σε 
εκδήλωση. Φερόμαστε πολιτισμένα. Καταλαβαίνουμε ότι ο ορθός αναγνώστης 
του Κεφαλαίου που τοποθετείται απέναντί μας θίγεται σε προσωπικό επίπεδο και 
καταφανώς δεν έχει βάλει ποτέ του κατσαρόλα στο μάτι. Γι΄αυτό και δεν μασάμε τα 
λόγια μας: δεν πάει να είπε ο Κάρολος το χίλια οκτακόσια κάτι (όπου ούτως ή άλλως 
δεν υπήρχε η φιγούρα της νοικοκυράς όπως την ξέρουμε σήμερα), σημασία έχει τι 
είπαν οι γυναίκες όταν οργανώθηκαν. 

Δεν θα σταθούμε εδώ στα όσα αγανακτισμένα και εγωιστικά «διαφωνώ» 
ακούστηκαν απ’ τους «αρσενικούς συντρόφους». Γιατί οι υποτιθέμενες αντρικές 

διαφωνίες στην εκδήλωση για το νοικοκυριό, αλλά και σε κάθε γυναικεία 
εκδήλωση, δεν έχουν καθόλου μα καθόλου να κάνουν με επιχειρήματα και 
διαφορετικές απόψεις. Οι αντρικές διαφωνίες στις γυναικείες εκδηλώσεις έχουν να 
κάνουν ακριβώς με το ότι γίνονται γυναικείες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις όπου μιλούν 
γυναίκες για τα προβλήματά τους, είναι εκδηλώσεις όπου τίθενται ευθέως ζητήματα 
που αφορούν τις σχέσεις με τους άντρες. Οι κάθε λογής τοποθετησάκηδες που 
τρώγονται να «διαφωνήσουν» οσμίζονται με ικανότητες λαγωνικού αυτή την 
απειλή. Νιώθουν ότι κάθε εκδήλωση γυναικών κόβει πόντους απ’ την αλαζονεία 
τους, την εξουσία τους, την πρωτοκαθεδρία τους. Και πολύ σωστά νιώθουν έτσι! 
Και καλά κάνουν και συγχίζονται, θυμώνουν, αγανακτούν και μπερδεύουν τα λόγια 
τους και αραδιάζουν μπούρδες με το τσουβάλι. Για εμάς, απλώς εκτίθενται. Για εμάς, 
αποδεικνύουν στην πράξη πόσο συντηρητικοί και οπισθοδρομικοί είναι, για να μην 
πούμε τελικά όχι και τόσο καλά «διαβασμένοι» επαναστάτες. 

Αυτοί λοιπόν οι τύποι δικαιώνουν περίτρανα πόσο καυτό ζήτημα παραμένει 
στους χώρους αυτοδιαχείρισης η αρσενική αυθεντία και εξουσία. Πόσο ανοχύρωτοι 
παραμένουν αυτοί οι χώροι όσο δεν υπάρχουν γυναίκες οργανωμένες σε ομάδες 
που να διεκδικούν το δημόσιο λόγο. Σας το λέμε εκ πείρας: κάθε σχεδόν φορά 
που γυναίκες σε ένα στέκι ή μια κατάληψη θέλησαν να κάνουν ομάδα ή έστω 
μια εκδήλωση για το γυναικείο αντιμετώπισαν εξαρχής καχυποψία, εχθρότητα, 
δυσπιστία και μουτράκια. Υπάρχουν φυσικά εξαιρέσεις, αλλά δυστυχώς μετριούνται 
στα δάκτυλα του ενός χεριού. 

Είμαστε αυτές που υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ομάδες γυναικών, 
με σύνθεση αμιγώς γυναικεία. Όπως ακριβώς επέλεξαν και οι γυναίκες που 
οργανώθηκαν στο γυναικείο κίνημα πριν από σαράντα χρόνια. Όχι γιατί δεν 
υπάρχουν σύντροφοι που αναγνωρίζουν την σημασία του γυναικείου ζητήματος 
στις μέρες μας. Αλλά γιατί εμείς οι γυναίκες ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε 
καλοθελητή-αναλυτή τα προβλήματά μας. Εμείς είμαστε αυτές που πρέπει να 
μάθουμε να στεκόμαστε μόνες μας στα πόδια μας, να κτίζουμε απόψεις, να τις 
δένουμε με την ιστορία και να τις μεταφέρουμε οργανωμένα στους χώρους μας, 
μέσα από εκδηλώσεις, αφίσες, περιοδικά. Εμείς είμαστε αυτές που πρέπει να 
παίρνουμε τακτικά το δημόσιο λόγο στους χώρους μας και να εμφανιζόμαστε ως 
συλλογικό υποκείμενο. Μόνο έτσι χτυπιέται ο σεξισμός στους χώρους μας. Μόνο 
έτσι χτυπήθηκε στο παρελθόν.

Όπως άρα καταλάβατε από το πνεύμα των λεγόμενών μας, η εκδήλωση στη 
Στρούγγα είχε για εμάς μεγάλη επιτυχία. Εκνευρίσαμε τους τοποθετησάκηδες. 
Τους στείλαμε λίγο «κοντύτερους» ή «πληγωμένους» από εγωισμό στα σπίτια τους. 
Γνωριστήκαμε με γυναίκες που είπαν δυναμικά τη γνώμη τους για την αξία και την 
ιστορία της διαμάχης γύρω από το νοικοκυριό. Γνωριστήκαμε με άλλες γυναίκες 
που μπορεί να μην μίλησαν δημόσια, αλλά καγχάσαμε παρέα τις παλαβομάρες που 
ακούστηκαν. Και η ιστορία συνεχίζεται.  

Η miγaδa 
στη Στρούγκα 

αλλά όχι στη μούγκα


