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Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τα Γιάννενα.

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε 

σκέψεις, μη ντραπείτε, να μας το πείτε!  

στο mail: omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:

migada71.wordpress.com 

Το περιοδικό το βρίσκετε στην Αθήνα 

στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Ελεύθερος 

Τύπος, Εκδόσεις των Συναδέλφων και στο 

κάτω περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων 

και στο πάνω περίπτερο της πλατείας 

Κάνιγγος. Επίσης θα μας βρείτε σε 

στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις στη 

edito

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 κοινωνικής 

πραγματικότητας και της εκμετάλλευσης 

των γυναικών σήμερα.

την απόφαση αυτή του συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων διάφοροι έσπευσαν να κατακρίνουν το γεγονός. 
Τι στο καλό, αριστερή κυβέρνηση δεν έχουμε; Φυσι-
κά τα επιχειρήματα εναντίον των ρατσιστών ήταν ε-
ξαιρετικά προοδευτικά: «Όλα όσα αναφέρθηκαν για 
τον κίνδυνο μόλυνσης και διάδοσης ασθενειών θα 
σας πω ότι λύνονται με ένα καπάκι χλωρίνης κι έναν 
κουβά»3, όπως είπε μέλος της ένωσης του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων Ωραιόκαστρου ή «Όλα τα παι-
διά θα εμβολιαστούν. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία 
με το υπουργείο υγείας για το θέμα»4, όπως είπε ο γε-
νικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας Ι. Πάντης. 
Με λίγα λόγια, αριστεροί και δεξιοί συμφωνούν πως οι 
μετανάστες είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Απλά έ-
χουν μια μικρή διαφωνία στον τρόπο επίλυσης του ζη-
τήματος. Μην ξεχνάμε πως οι αριστεροί προσπαθούν 
να βάζουν μια αντιρατσιστική χροιά στα φασιστικά 
κρατικά σχέδια.

Φυσικά, το αριστερό κράτος και οι απανταχού υπο-
στηρικτές και φίλοι του δεν το παίζουν αντιρατσιστές 
από την καλή τους την καρδιά. Η διαχείριση της μετα-
νάστευσης είναι μια διαδικασία πολύ παραγωγική και 
επικερδής για το κράτος και τα αφεντικά. Έχουμε μι-
λήσει γι' αυτό και αλλού.5 Είτε με τον ρατσιστικό τρό-
πο που είχαμε συνηθίσει ή με τον δήθεν αντιρατσιστι-
κό που μας πλασάρουν τώρα, η παρανομοποίηση και 
η υποτίμηση των μεταναστών ως εργατών επιτελείται 
και με το παραπάνω. Για παράδειγμα, η τόση πρεμού-
ρα για εμβολιασμό των παιδιών των μεταναστών και 
των κατώτερων στρωμάτων της εργατικής τάξης γενι-
κότερα, καθόλου δεν έχει να κάνει με την δημόσια υ-
γεία. Το πρόσχημα ότι αυτά τα παιδιά είναι δήθεν κινη-
τοί φορείς μολυσματικών ασθενειών, οπότε επιβάλλε-
ται να εμβολιάζονται ώστε να μην μεταδώσουν στους 
ντόπιους τις ασθένειες τους (πόσο προοδευτικό;), εί-
ναι ένας ιστορικά δοκιμασμένος τρόπος καταγραφής, 
πειθάρχησης, εξαναγκασμού και συμμόρφωσης στις 
προσταγές τους κράτους.

Οι κρατικές στρατηγικές για τη διαχείριση της μετα-
νάστευσης δεν είναι διαδικασίες που εύκολα κρύβο-
νται. Γιατί όσο και αν οι σχετικές απόψεις και πρακτικές 
επενδύονται με αριστερή φιλολογία, οι κορώνες ρεα-
λισμού πάντα ξεφεύγουν. Π.χ. από το στόμα της ανα-
πληρώτριας υπουργού παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου  
ακούσαμε ότι στόχος της εκπαίδευσης των παιδιών 
αυτών είναι : «... να καταφέρουμε να συντηρήσουμε 
και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του κομματιού 
της πνευματικής ηγεσίας των κοινοτήτων αυτών. Του 
κομματιού δηλαδή αυτού που θα μας βοηθήσει να έρ-
θουμε με άλλους όρους σε επαφή με αυτές της κοινό-
τητες» (Εφημερίδα των Συντακτών 8/09/16, Κάθε παι-

δί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση με ίσους όρους). Το 
λένε λοιπόν ξεκάθαρα. Η ένταξη των παιδιών αυ-
τών στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην αφομοίω-
ση τους όσο και στον έλεγχο των κοινοτήτων τους, 
ενώ αυτά θα μεγαλώνουν σε συνθήκες παρανομί-
ας, αλλά με εκπαίδευση! Και είναι λογικό αυτό που 
απασχολεί το κράτος να είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος 
και η υποτίμηση. 

Είπαμε παραπάνω ότι η και-καλά-αντιρατσιστική 
ρητορική είναι τόσο παραγωγική όσο και επικερ-
δής. Όταν λέμε εδώ επικερδής, πέρα από τα κλα-
σικά οφέλη του να κρατάς ένα μεγάλο κομμάτι της 
εργατικής τάξης στην τεχνητή παρανομία, εννο-
ούμε και κάτι ακόμα. Το άνοιγμα της διαχείρισης 
των μεταναστών και σε άλλα κομμάτια της κοινω-
νίας πέρα από τους μπάτσους. Προφανώς αναφε-
ρόμαστε στις μκο. Και ο δρόμος για τις μκο ανοίγει 
εύκολα όταν «θες να βοηθήσεις τους πρόσφυγες». 
Και δώσε κονδύλια για βοήθεια από δω, για ψυχο-
λόγους από εκεί, για παιχνίδια παραπέρα. Αφού εί-
ναι που είναι έγκλειστοι από το κράτος επειδή αυτό 
δεν τους δίνει χαρτιά, ας βοηθήσει τουλάχιστον, το 
κράτος και οι φίλοι του, να «περνάνε καλύτερα». Και 
το χρήμα να ρέει άφθονο για τους ντόπιους. 
Και μετά από όλα αυτά...

η καταγγελία της μαντίλας σας μάρανε! 
Ξεκινήσαμε λέγοντας πως όλοι έχουν άποψη για το 
πως ζουν και αναπαράγονται οι «πρόσφυγες». Εί-
δαμε πως οι απόψεις αυτές, δηλαδή η υποτίμηση 
του τρόπου ζωής των μεταναστών και η πρεμού-
ρα για αλλαγή του, μπορούν να ενταχθούν πολύ 
άνετα στην στρατηγική του ελληνικού κράτους 
για τη μετανάστευση. Υπάρχει όμως και κάτι ακό-
μα. Όποτε κάποιος, με δήθεν φεμινιστική αφετη-
ρία, λέει:  «μα καλά αυτές οι γυναίκες είναι καταπι-
εσμένες, πως ζουν έτσι;» ταυτόχρονα έχει στο νου 
του δύο παραδοχές. Πρώτον, ότι αφού είναι κατα-
πιεσμένες πρέπει εμείς να τις βοηθήσουμε να απε-
λευθερωθούν. Αυτή η παραδοχή υποτιμά τις με-
τανάστριες ακόμα περισσότερο και τις λογαριά-
ζει σαν κάτι άβουλα όντα άξια λύπησης και βάζει 
«εμάς» σε θέση υπεροχής, τέτοια ώστε να τις δια-
χειριζόμαστε. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι εδώ 
στην Ελλάδα έχουμε πετύχει την ισότητα και είμα-
στε μοντέρνοι, προοδευτικοί και εμείς οι γυναίκες 
φουλ απελευθερωμένες. Δηλαδή ότι εδώ τα έχου-
με όλα λυμένα και δεν χρειάζεται να ασχολούμα-
στε με το ζήτημα. Τώρα πρέπει απλά να δείξουμε 
την «αλληλεγγύη» μας στις μουσουλμάνες μετανά-

Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο 

που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς 

την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυχασμός 

ότι η κοινωνική θέση των γυναικών έχει 

βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά από ποια θέση 

μιλάει καμιά...

To περιοδικό εκδίδεται κάθε τρεις μήνες 

και είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Τα 

θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 

και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, 

συζητιούνται ξανά, διορθώνονται και 

ξαναγράφονται. Μερικές φορές αυτή η 

διαδικασία καθυστερεί την έκδοση του 

περιοδικού, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση 

των συνεπών αναγνωστριών.

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη 

του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και 

Ζωσιμαδών 7 στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε 

Πέμπτη 5-8μμ και Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα 

βρείτε (εκτός από εμάς) και όλο το έντυπο 

υλικό της ομάδας.
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τον τελευταίο καιρό, από την τηλεόραση μέχρι και 
το τελευταίο οικογενειακό τραπέζι, ο καθένας έχει 
και μια άποψη για τους «πρόσφυγες»1. Δεν εννοού-
με εδώ μόνο την άποψη σχετικά με το «τι πρέπει να 

γίνει με αυτούς» που έτσι κι αλλιώς όλοι διαθέτουν, σαν άλ-
λοι υπουργοί δημόσιας τάξης. Κυρίως αναφερόμαστε στην 
άποψη σε σχέση με το πώς αυτοί ζουν. Στην άποψη δηλαδή 
που έχει να κάνει με το πόσο λάθος μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους, με το πώς οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι σουπερ κα-
ταπιεσμένες, σε αντίθεση με εμάς τις δυτικές, με το πώς το 
βγάλσιμο της μαντίλας θα τις απελευθερώσει, με το πως οι 
άντρες μουσουλμάνοι είναι κάτι κτήνη που κακοποιούν τις 
γυναίκες τους και βιάζουν τις ντόπιες, και στην τελική με το 
πως ο τρόπος ζωής και αναπαραγωγής τους είναι ο χειρότε-
ρος που θα μπορούσε να υπάρξει στον πλανήτη γη. 

Φυσικά δεν ζέχνουν μόνο οι τελειωμένοι ναζί αντιμου-
σουλμανισμό. Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν ψηφίσει σύ-
ριζα, έχουν μεταπτυχιακά, έχουν πάει κουβέρτες σε τυπικά 
ή άτυπα κέντρα κράτησης και λιμάνια, είναι μοντέρνοι, εί-
ναι προοδευτικοί, είναι ανθρωπιστές και κυρίως θέλουν να 
βοηθήσουν. Ωραίοι οι καιροί μας ε;

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, ας πάρουμε για παράδειγμα την 
ομόφωνη απόφαση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 5ου δημοτικού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για 
τη «μη ένταξη-τοποθέτηση των προσφύγων στο χώρο του 
σχολείου»2. Η απόφαση αυτή βγήκε με αφορμή την ανα-
κοίνωση από το υπουργείο παιδείας πως τα παιδιά των με-
ταναστών- «προσφύγων» θα φοιτούν σε κτίρια δημόσιων 
σχολείων σε απογευματινή βάρδια. Προφανώς, με αυτή την 
ανακοίνωση οι ντόπιοι γονείς κινητοποιήθηκαν, ώστε μην 
τυχόν και τα βλαστάρια τους βρεθούν σε χώρο που το προ-
ηγούμενο βράδυ έχει χρησιμοποιηθεί από παιδιά μετανα-
στών. Φυσικά η επίφαση των γονέων ήταν η δημόσια υγεία. 
Με λίγα λόγια η βασική γραμμή σκέψης είναι η εξής : «αυτά 
έχουν αρρώστιες, θα κολλήσουν τα παιδιά μας». 

Η αλήθεια είναι πως η απόφαση αυτή δεν μας εκπλήσσει. 
Και επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, αντίστοιχη α-
πόφαση είχαν πάρει και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
του 7ου και 10ου δημοτικού στο Χαλάνδρι το 2012, για τα 
παιδιά των Ρομά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επι-
μείνουμε πολύ στο πόσο ρατσιστές είναι στο σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων. Ξέρουμε από χρόνια, από τότε που ο 
πρώτος μετανάστης εργάτης πάτησε το πόδι του σε ελλη-
νικό έδαφος τα μακρινά ‘90s, το πόσο επικίνδυνοι μπορούν 
να γίνουν οι μικροαστοί-ρατσιστές συμπολίτες μας προκει-
μένου να ανελιχθούν ταξικά ή να διατηρήσουν την ταξική 
τους ανωτερότητα. Εδώ, θέλουμε να εστιάσουμε περισσότε-
ρο στους αριστερούς υποστηρικτές της μόρφωσης και της 
προόδου. 

Ας δούμε όμως και την γραμμή υπεράσπισης για τους 
«πρόσφυγες» που υπήρξε στο δημόσιο λόγο. Αμέσως μετά 

στριες. Φυσικά το να δείχνεις την «αλληλεγγύη» σου σε 
κάποια που θεωρείς πως είναι πολύ κατώτερη από ε-
σένα δεν σου κοστίζει κάτι, γιατί στην τελική δεν είναι 
κάτι το είναι ανταγωνιστικό. Είναι μια υπόθεση ενταγ-
μένη στα κρατικά σχέδια. Το δύσκολο, αλλά και χρήσι-
μο, είναι να τα βάζουμε με αυτούς που συναναστρεφό-
μαστε κάθε μέρα και καταπιέζουν τόσο εμάς όσο και 
τις μετανάστριες.  

Όταν μαθαίνουμε από μουσουλμάνα γυναίκα ότι 
«Πήγα να αγοράσω ψωμί στη γειτονιά και ένας κύριος 
μου έβγαλε τη μαντήλα και μου έδωσε μια σφαλιάρα»6, 
τότε πώς νομίζουμε ότι αυτός ο κύριος βλέπει και τις υ-
πόλοιπες γυναίκες; Δεν είναι ανάγκη κάποιος να κάνει 
τέτοια πράγματα για να συμβάλει στην υποτίμηση μας. 
Όλοι όσοι θέλουν να έχουν λόγο πάνω στις μουσουλ-
μάνες γυναίκες, το πως ντύνονται, πως μεγαλώνουν τα 
παιδιά τους, πως κυκλοφορούν στο δρόμο, είναι οι ί-
διοι που θέλουν να έχουν λόγο και για όλες τις γυναί-
κες. Είναι οι ίδιοι που προτάσσουν το πρότυπο της δή-
θεν απελευθερωμένης μοντέρνας γυναίκας έναντι της 
οπισθοδρομικής μουσουλμάνας. Είναι οι ίδιοι που όταν 
κάποια γυναίκα εκφράζει την αποστροφή της για τον 
τρόπο που τη βλέπουν, της μιλούν ή της φέρονται α-
κριβώς επειδή είναι γυναίκα, είναι έτοιμοι να της αρχί-
σουν κατήχηση για το πόσο τυχερή είναι που ζει εδώ 
μαζί τους, στον φεμινιστικό παράδεισο, και όχι σε κά-
ποια απάνθρωπη μουσουλμανική χώρα. Είναι οι ίδιοι 
σιχαμεροί μισογύνηδες που βλέπουν τις γυναίκες σαν 
μηχανές για σεξ ή για την παραγωγή παιδιών, που δι-
απράττουν ή συγκαλύπτουν βιασμούς, που σηκώνουν 
χέρι στις γυναίκες τους, που χρόνια τώρα επιβάλλονται 
σεξουαλικά πάνω σε σώματα εξαναγκαστικά εκδιδόμε-
νων γυναικών χωρίς να τρέχει κάστανο. Όλοι αυτοί, μι-
λώντας για τις μουσουλμάνες, μιλούν για όλες μας. Για 
το πως πρέπει να είμαστε, ή για την ακρίβεια για το πως 
δεν πρέπει να είμαστε. 

Γι' αυτό και τους μισούμε. Τους μισούμε ενστικτωδώς, 
από τα βάθη της καρδιάς μας. Αγαπάμε αυτό μας το μί-
σος γιατί ξέρουμε πως αν κάτι μας ενώνει με τις μου-
σουλμάνες γυναίκες είναι ακριβώς το κοινό μίσος. Το 
μίσος που νιώθουμε όταν απαγορεύουν την παρουσία 
των παιδιών στα σχολεία, όταν μας υποχρεώνουν να α-
νεχόμαστε τα σχόλιά τους στο δρόμο, όταν μας κοιτάνε 
στα βυζιά στις συνεντεύξεις, όταν μας βάζουν χέρι για-
τί «ο τρόπος μας προκαλούσε». Πρέπει να καταλαβαί-
νουμε πως αυτά μας αφορούν όλες. Πως αυτοί επιτίθε-
νται σε όλες μας. Και μόνο όταν το αντιληφθούμε αυτό, 
τότε θα μπορούμε να    στεκόμαστε ισότιμα αλληλέγγυες 
στις μουσουλμάνες αδελφές μας. Αλληλέγγυες σε εκεί-
νες, βάζοντάς τα με τους ρατσιστές και μισογύνηδες συ-
μπολίτες μας.     

το Ωραιόκαστρο          τι δεν ειπώθηκε

1 Δεν χρησιμοποιούμε τυχαία τα εισαγωγικά 
στη λέξη πρόσφυγες. Πιστεύουμε ότι είναι ένας 
όρος κρατικά κατασκευασμένος και όχι πολιτικά 
χρήσιμος. Για περισσότερα δες «οι μετανάστριες 
είναι αδέλφια ταξικά προσφυγοπούλες βλέπουν 
μόνο τα αφεντικά», περιοδικό μιγάδα, τεύχος 13. 
2 Tvxs, 13/9/2016, «Η γυναίκα που τα έβαλε με τους 
ρατσιστές του δήμου Ωραιοκάστρου».
3 Καθημερινή, 13/9/2016, «Ωραιόκαστρο: «Όχι» 
στα προσφυγόπουλα από τον Σύλλογο Γονέων του 
δημοτικού σχολείου».
4 Καθημερινή, 18/9/2016, «Στο σχολείο 22.000 
προσφυγόπουλα».
5 Antifa scripta, «Σχεδόν αόρατοι, η 
παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική 
στρατηγική για τη μετανάστευση», Αθήνα 2013.
6 Καθημερινή, 28/9/2016, «Χρόνια ατοπική 
ξενοφοβία».

Αφίσα που κολλήσαμε σε δρόμους της Αθήνας 
τον Οκτώβριο.
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Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τα Γιάννενα.

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε 

σκέψεις, μη ντραπείτε, να μας το πείτε!  

στο mail: omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:

migada71.wordpress.com 

Το περιοδικό το βρίσκετε στην Αθήνα 

στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Ελεύθερος 

Τύπος, Εκδόσεις των Συναδέλφων και στο 

κάτω περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων 

και στο πάνω περίπτερο της πλατείας 

Κάνιγγος. Επίσης θα μας βρείτε σε 

στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις στη 

edito

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 κοινωνικής 

πραγματικότητας και της εκμετάλλευσης 

των γυναικών σήμερα.

την απόφαση αυτή του συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων διάφοροι έσπευσαν να κατακρίνουν το γεγονός. 
Τι στο καλό, αριστερή κυβέρνηση δεν έχουμε; Φυσι-
κά τα επιχειρήματα εναντίον των ρατσιστών ήταν ε-
ξαιρετικά προοδευτικά: «Όλα όσα αναφέρθηκαν για 
τον κίνδυνο μόλυνσης και διάδοσης ασθενειών θα 
σας πω ότι λύνονται με ένα καπάκι χλωρίνης κι έναν 
κουβά»3, όπως είπε μέλος της ένωσης του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων Ωραιόκαστρου ή «Όλα τα παι-
διά θα εμβολιαστούν. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία 
με το υπουργείο υγείας για το θέμα»4, όπως είπε ο γε-
νικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας Ι. Πάντης. 
Με λίγα λόγια, αριστεροί και δεξιοί συμφωνούν πως οι 
μετανάστες είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Απλά έ-
χουν μια μικρή διαφωνία στον τρόπο επίλυσης του ζη-
τήματος. Μην ξεχνάμε πως οι αριστεροί προσπαθούν 
να βάζουν μια αντιρατσιστική χροιά στα φασιστικά 
κρατικά σχέδια.

Φυσικά, το αριστερό κράτος και οι απανταχού υπο-
στηρικτές και φίλοι του δεν το παίζουν αντιρατσιστές 
από την καλή τους την καρδιά. Η διαχείριση της μετα-
νάστευσης είναι μια διαδικασία πολύ παραγωγική και 
επικερδής για το κράτος και τα αφεντικά. Έχουμε μι-
λήσει γι' αυτό και αλλού.5 Είτε με τον ρατσιστικό τρό-
πο που είχαμε συνηθίσει ή με τον δήθεν αντιρατσιστι-
κό που μας πλασάρουν τώρα, η παρανομοποίηση και 
η υποτίμηση των μεταναστών ως εργατών επιτελείται 
και με το παραπάνω. Για παράδειγμα, η τόση πρεμού-
ρα για εμβολιασμό των παιδιών των μεταναστών και 
των κατώτερων στρωμάτων της εργατικής τάξης γενι-
κότερα, καθόλου δεν έχει να κάνει με την δημόσια υ-
γεία. Το πρόσχημα ότι αυτά τα παιδιά είναι δήθεν κινη-
τοί φορείς μολυσματικών ασθενειών, οπότε επιβάλλε-
ται να εμβολιάζονται ώστε να μην μεταδώσουν στους 
ντόπιους τις ασθένειες τους (πόσο προοδευτικό;), εί-
ναι ένας ιστορικά δοκιμασμένος τρόπος καταγραφής, 
πειθάρχησης, εξαναγκασμού και συμμόρφωσης στις 
προσταγές τους κράτους.

Οι κρατικές στρατηγικές για τη διαχείριση της μετα-
νάστευσης δεν είναι διαδικασίες που εύκολα κρύβο-
νται. Γιατί όσο και αν οι σχετικές απόψεις και πρακτικές 
επενδύονται με αριστερή φιλολογία, οι κορώνες ρεα-
λισμού πάντα ξεφεύγουν. Π.χ. από το στόμα της ανα-
πληρώτριας υπουργού παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου  
ακούσαμε ότι στόχος της εκπαίδευσης των παιδιών 
αυτών είναι : «... να καταφέρουμε να συντηρήσουμε 
και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του κομματιού 
της πνευματικής ηγεσίας των κοινοτήτων αυτών. Του 
κομματιού δηλαδή αυτού που θα μας βοηθήσει να έρ-
θουμε με άλλους όρους σε επαφή με αυτές της κοινό-
τητες» (Εφημερίδα των Συντακτών 8/09/16, Κάθε παι-

δί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση με ίσους όρους). Το 
λένε λοιπόν ξεκάθαρα. Η ένταξη των παιδιών αυ-
τών στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην αφομοίω-
ση τους όσο και στον έλεγχο των κοινοτήτων τους, 
ενώ αυτά θα μεγαλώνουν σε συνθήκες παρανομί-
ας, αλλά με εκπαίδευση! Και είναι λογικό αυτό που 
απασχολεί το κράτος να είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος 
και η υποτίμηση. 

Είπαμε παραπάνω ότι η και-καλά-αντιρατσιστική 
ρητορική είναι τόσο παραγωγική όσο και επικερ-
δής. Όταν λέμε εδώ επικερδής, πέρα από τα κλα-
σικά οφέλη του να κρατάς ένα μεγάλο κομμάτι της 
εργατικής τάξης στην τεχνητή παρανομία, εννο-
ούμε και κάτι ακόμα. Το άνοιγμα της διαχείρισης 
των μεταναστών και σε άλλα κομμάτια της κοινω-
νίας πέρα από τους μπάτσους. Προφανώς αναφε-
ρόμαστε στις μκο. Και ο δρόμος για τις μκο ανοίγει 
εύκολα όταν «θες να βοηθήσεις τους πρόσφυγες». 
Και δώσε κονδύλια για βοήθεια από δω, για ψυχο-
λόγους από εκεί, για παιχνίδια παραπέρα. Αφού εί-
ναι που είναι έγκλειστοι από το κράτος επειδή αυτό 
δεν τους δίνει χαρτιά, ας βοηθήσει τουλάχιστον, το 
κράτος και οι φίλοι του, να «περνάνε καλύτερα». Και 
το χρήμα να ρέει άφθονο για τους ντόπιους. 
Και μετά από όλα αυτά...

η καταγγελία της μαντίλας σας μάρανε! 
Ξεκινήσαμε λέγοντας πως όλοι έχουν άποψη για το 
πως ζουν και αναπαράγονται οι «πρόσφυγες». Εί-
δαμε πως οι απόψεις αυτές, δηλαδή η υποτίμηση 
του τρόπου ζωής των μεταναστών και η πρεμού-
ρα για αλλαγή του, μπορούν να ενταχθούν πολύ 
άνετα στην στρατηγική του ελληνικού κράτους 
για τη μετανάστευση. Υπάρχει όμως και κάτι ακό-
μα. Όποτε κάποιος, με δήθεν φεμινιστική αφετη-
ρία, λέει:  «μα καλά αυτές οι γυναίκες είναι καταπι-
εσμένες, πως ζουν έτσι;» ταυτόχρονα έχει στο νου 
του δύο παραδοχές. Πρώτον, ότι αφού είναι κατα-
πιεσμένες πρέπει εμείς να τις βοηθήσουμε να απε-
λευθερωθούν. Αυτή η παραδοχή υποτιμά τις με-
τανάστριες ακόμα περισσότερο και τις λογαριά-
ζει σαν κάτι άβουλα όντα άξια λύπησης και βάζει 
«εμάς» σε θέση υπεροχής, τέτοια ώστε να τις δια-
χειριζόμαστε. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι εδώ 
στην Ελλάδα έχουμε πετύχει την ισότητα και είμα-
στε μοντέρνοι, προοδευτικοί και εμείς οι γυναίκες 
φουλ απελευθερωμένες. Δηλαδή ότι εδώ τα έχου-
με όλα λυμένα και δεν χρειάζεται να ασχολούμα-
στε με το ζήτημα. Τώρα πρέπει απλά να δείξουμε 
την «αλληλεγγύη» μας στις μουσουλμάνες μετανά-

Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο 

που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς 

την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυχασμός 

ότι η κοινωνική θέση των γυναικών έχει 

βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά από ποια θέση 

μιλάει καμιά...

To περιοδικό εκδίδεται κάθε τρεις μήνες 

και είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Τα 

θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 

και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, 

συζητιούνται ξανά, διορθώνονται και 

ξαναγράφονται. Μερικές φορές αυτή η 

διαδικασία καθυστερεί την έκδοση του 

περιοδικού, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση 

των συνεπών αναγνωστριών.

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη 

του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και 

Ζωσιμαδών 7 στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε 

Πέμπτη 5-8μμ και Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα 

βρείτε (εκτός από εμάς) και όλο το έντυπο 

υλικό της ομάδας.
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τον τελευταίο καιρό, από την τηλεόραση μέχρι και 
το τελευταίο οικογενειακό τραπέζι, ο καθένας έχει 
και μια άποψη για τους «πρόσφυγες»1. Δεν εννοού-
με εδώ μόνο την άποψη σχετικά με το «τι πρέπει να 

γίνει με αυτούς» που έτσι κι αλλιώς όλοι διαθέτουν, σαν άλ-
λοι υπουργοί δημόσιας τάξης. Κυρίως αναφερόμαστε στην 
άποψη σε σχέση με το πώς αυτοί ζουν. Στην άποψη δηλαδή 
που έχει να κάνει με το πόσο λάθος μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους, με το πώς οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι σουπερ κα-
ταπιεσμένες, σε αντίθεση με εμάς τις δυτικές, με το πώς το 
βγάλσιμο της μαντίλας θα τις απελευθερώσει, με το πως οι 
άντρες μουσουλμάνοι είναι κάτι κτήνη που κακοποιούν τις 
γυναίκες τους και βιάζουν τις ντόπιες, και στην τελική με το 
πως ο τρόπος ζωής και αναπαραγωγής τους είναι ο χειρότε-
ρος που θα μπορούσε να υπάρξει στον πλανήτη γη. 

Φυσικά δεν ζέχνουν μόνο οι τελειωμένοι ναζί αντιμου-
σουλμανισμό. Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν ψηφίσει σύ-
ριζα, έχουν μεταπτυχιακά, έχουν πάει κουβέρτες σε τυπικά 
ή άτυπα κέντρα κράτησης και λιμάνια, είναι μοντέρνοι, εί-
ναι προοδευτικοί, είναι ανθρωπιστές και κυρίως θέλουν να 
βοηθήσουν. Ωραίοι οι καιροί μας ε;

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, ας πάρουμε για παράδειγμα την 
ομόφωνη απόφαση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 5ου δημοτικού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για 
τη «μη ένταξη-τοποθέτηση των προσφύγων στο χώρο του 
σχολείου»2. Η απόφαση αυτή βγήκε με αφορμή την ανα-
κοίνωση από το υπουργείο παιδείας πως τα παιδιά των με-
ταναστών- «προσφύγων» θα φοιτούν σε κτίρια δημόσιων 
σχολείων σε απογευματινή βάρδια. Προφανώς, με αυτή την 
ανακοίνωση οι ντόπιοι γονείς κινητοποιήθηκαν, ώστε μην 
τυχόν και τα βλαστάρια τους βρεθούν σε χώρο που το προ-
ηγούμενο βράδυ έχει χρησιμοποιηθεί από παιδιά μετανα-
στών. Φυσικά η επίφαση των γονέων ήταν η δημόσια υγεία. 
Με λίγα λόγια η βασική γραμμή σκέψης είναι η εξής : «αυτά 
έχουν αρρώστιες, θα κολλήσουν τα παιδιά μας». 

Η αλήθεια είναι πως η απόφαση αυτή δεν μας εκπλήσσει. 
Και επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, αντίστοιχη α-
πόφαση είχαν πάρει και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
του 7ου και 10ου δημοτικού στο Χαλάνδρι το 2012, για τα 
παιδιά των Ρομά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επι-
μείνουμε πολύ στο πόσο ρατσιστές είναι στο σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων. Ξέρουμε από χρόνια, από τότε που ο 
πρώτος μετανάστης εργάτης πάτησε το πόδι του σε ελλη-
νικό έδαφος τα μακρινά ‘90s, το πόσο επικίνδυνοι μπορούν 
να γίνουν οι μικροαστοί-ρατσιστές συμπολίτες μας προκει-
μένου να ανελιχθούν ταξικά ή να διατηρήσουν την ταξική 
τους ανωτερότητα. Εδώ, θέλουμε να εστιάσουμε περισσότε-
ρο στους αριστερούς υποστηρικτές της μόρφωσης και της 
προόδου. 

Ας δούμε όμως και την γραμμή υπεράσπισης για τους 
«πρόσφυγες» που υπήρξε στο δημόσιο λόγο. Αμέσως μετά 

στριες. Φυσικά το να δείχνεις την «αλληλεγγύη» σου σε 
κάποια που θεωρείς πως είναι πολύ κατώτερη από ε-
σένα δεν σου κοστίζει κάτι, γιατί στην τελική δεν είναι 
κάτι το είναι ανταγωνιστικό. Είναι μια υπόθεση ενταγ-
μένη στα κρατικά σχέδια. Το δύσκολο, αλλά και χρήσι-
μο, είναι να τα βάζουμε με αυτούς που συναναστρεφό-
μαστε κάθε μέρα και καταπιέζουν τόσο εμάς όσο και 
τις μετανάστριες.  

Όταν μαθαίνουμε από μουσουλμάνα γυναίκα ότι 
«Πήγα να αγοράσω ψωμί στη γειτονιά και ένας κύριος 
μου έβγαλε τη μαντήλα και μου έδωσε μια σφαλιάρα»6, 
τότε πώς νομίζουμε ότι αυτός ο κύριος βλέπει και τις υ-
πόλοιπες γυναίκες; Δεν είναι ανάγκη κάποιος να κάνει 
τέτοια πράγματα για να συμβάλει στην υποτίμηση μας. 
Όλοι όσοι θέλουν να έχουν λόγο πάνω στις μουσουλ-
μάνες γυναίκες, το πως ντύνονται, πως μεγαλώνουν τα 
παιδιά τους, πως κυκλοφορούν στο δρόμο, είναι οι ί-
διοι που θέλουν να έχουν λόγο και για όλες τις γυναί-
κες. Είναι οι ίδιοι που προτάσσουν το πρότυπο της δή-
θεν απελευθερωμένης μοντέρνας γυναίκας έναντι της 
οπισθοδρομικής μουσουλμάνας. Είναι οι ίδιοι που όταν 
κάποια γυναίκα εκφράζει την αποστροφή της για τον 
τρόπο που τη βλέπουν, της μιλούν ή της φέρονται α-
κριβώς επειδή είναι γυναίκα, είναι έτοιμοι να της αρχί-
σουν κατήχηση για το πόσο τυχερή είναι που ζει εδώ 
μαζί τους, στον φεμινιστικό παράδεισο, και όχι σε κά-
ποια απάνθρωπη μουσουλμανική χώρα. Είναι οι ίδιοι 
σιχαμεροί μισογύνηδες που βλέπουν τις γυναίκες σαν 
μηχανές για σεξ ή για την παραγωγή παιδιών, που δι-
απράττουν ή συγκαλύπτουν βιασμούς, που σηκώνουν 
χέρι στις γυναίκες τους, που χρόνια τώρα επιβάλλονται 
σεξουαλικά πάνω σε σώματα εξαναγκαστικά εκδιδόμε-
νων γυναικών χωρίς να τρέχει κάστανο. Όλοι αυτοί, μι-
λώντας για τις μουσουλμάνες, μιλούν για όλες μας. Για 
το πως πρέπει να είμαστε, ή για την ακρίβεια για το πως 
δεν πρέπει να είμαστε. 

Γι' αυτό και τους μισούμε. Τους μισούμε ενστικτωδώς, 
από τα βάθη της καρδιάς μας. Αγαπάμε αυτό μας το μί-
σος γιατί ξέρουμε πως αν κάτι μας ενώνει με τις μου-
σουλμάνες γυναίκες είναι ακριβώς το κοινό μίσος. Το 
μίσος που νιώθουμε όταν απαγορεύουν την παρουσία 
των παιδιών στα σχολεία, όταν μας υποχρεώνουν να α-
νεχόμαστε τα σχόλιά τους στο δρόμο, όταν μας κοιτάνε 
στα βυζιά στις συνεντεύξεις, όταν μας βάζουν χέρι για-
τί «ο τρόπος μας προκαλούσε». Πρέπει να καταλαβαί-
νουμε πως αυτά μας αφορούν όλες. Πως αυτοί επιτίθε-
νται σε όλες μας. Και μόνο όταν το αντιληφθούμε αυτό, 
τότε θα μπορούμε να    στεκόμαστε ισότιμα αλληλέγγυες 
στις μουσουλμάνες αδελφές μας. Αλληλέγγυες σε εκεί-
νες, βάζοντάς τα με τους ρατσιστές και μισογύνηδες συ-
μπολίτες μας.     

το Ωραιόκαστρο          τι δεν ειπώθηκε

1 Δεν χρησιμοποιούμε τυχαία τα εισαγωγικά 
στη λέξη πρόσφυγες. Πιστεύουμε ότι είναι ένας 
όρος κρατικά κατασκευασμένος και όχι πολιτικά 
χρήσιμος. Για περισσότερα δες «οι μετανάστριες 
είναι αδέλφια ταξικά προσφυγοπούλες βλέπουν 
μόνο τα αφεντικά», περιοδικό μιγάδα, τεύχος 13. 
2 Tvxs, 13/9/2016, «Η γυναίκα που τα έβαλε με τους 
ρατσιστές του δήμου Ωραιοκάστρου».
3 Καθημερινή, 13/9/2016, «Ωραιόκαστρο: «Όχι» 
στα προσφυγόπουλα από τον Σύλλογο Γονέων του 
δημοτικού σχολείου».
4 Καθημερινή, 18/9/2016, «Στο σχολείο 22.000 
προσφυγόπουλα».
5 Antifa scripta, «Σχεδόν αόρατοι, η 
παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική 
στρατηγική για τη μετανάστευση», Αθήνα 2013.
6 Καθημερινή, 28/9/2016, «Χρόνια ατοπική 
ξενοφοβία».

Αφίσα που κολλήσαμε σε δρόμους της Αθήνας 
τον Οκτώβριο.


