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Π
ολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με την εμπειρία μας σαν γυ-
ναίκες στον δημόσιο χώρο, και πάντα καταλήγουμε στο συ-
μπέρασμα πως η καθημερινότητά μας εκεί είναι ένα πεδίο μά-
χης. Η δημόσια παρουσία μας βρίσκεται συνεχώς υπό επιτή-

ρηση και όλες μας έχουμε βιώσει την επιθετικότητα που κρύβεται εκεί 
έξω για εμάς,1 σφυρίγματα, πειράγματα, χουφτώματα και ένα σωρό α-
πρόσκλητες επικοινωνίες. Ωστόσο οι δρόμοι, τα πάρκα και οι πλατεί-
ες είναι τα μέρη που διεκδικούμε σε κάθε ευκαιρία και αυτό γιατί είναι 
τα μέρη που η τάξη μας όχι μόνο βρίσκεται, αλλά και δημιουργεί την 
κουλτούρα της ενάντια στην κουλτούρα των εχθρών της, δηλαδή την 
κυρίαρχη. Μέσα σε αυτήν τη συνθήκη ακούμε και βλέπουμε πράγματα 
που δεν γουστάρουμε μία, κάθε μέρα. Στη δουλειά, στα ΜΜΜ, σε βόλ-
τες στην πόλη, όλο και κάπου θα πάρει το αυτί μας σεξιστικές μαλακίες. 
Όμως σε αυτό το κείμενο δε θα μιλήσουμε για τον σεξισμό που ξερνάει 
η ελληνική κοινωνία απέναντι στις γυναίκες ούτε για τις σχέσεις εξουσί-
ας που αναπτύσσονται ακόμα και σε αντιεξουσιαστικούς χώρους. Εδώ 
θα εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σύνθημα, βαφτισμένο «ανώδυνο» 
όπως πολλά που λέγονται, αλλά εξαιρετικά επιθετικό και βίαιο. Θα μι-
λήσουμε για κάτι που έχει άμεση σχέση με τον δημόσιο χώρο, του ο-
ποίου αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι, και αυτό είναι ο λόγος που 
βγαίνει από αυτόν και την κουλτούρα του. Κάποιες φορές αυτός ο λό-
γος είναι ενάντια σε μας και την τάξη μας. 

Τα αντιμπατσικά συνθήματα μας αρέσουν πολύ, τα φωνάζουμε, τα 
γράφουμε και τα κολλάμε σε όλη την πόλη, όποτε βρίσκουμε ευκαιρία. 
Ωστόσο, υπάρχει και ένα σύνθημα που όχι απλά δεν μας αρέσει, αλλά 
το βρίσκουμε και εχθρικό. Το σύνθημα για το οποίο μιλάμε στοχοποιεί 
ένα αόρατο κομμάτι της εργατικής τάξης και ενοποιεί τους απανταχού 
αρσενικούς, μπορεί να καταλαβαίνετε για ποιο σύνθημα μιλάμε, ένα 
ευρέως διαδεδομένο σύνθημα που έχει ακουστεί σε γήπεδα, χώρους 
διασκέδασης και τα λοιπά μέρη που μαζεύονται πολλοί και έτσι οργι-

σμένοι αντιφασίστες που είναι νιώθουν την ανάγκη να βγάλουν το άχτι 
τους βρίζοντας τους μπάτσους, ή μήπως όχι; Δηλαδή, ακούγοντας να 
ψάλλεται γηπεδικώς «είναι πουτάνες, όλων των μπάτσων οι μάνες» θα 
πρέπει να ταυτιστούμε ως αντιφασίστριες; Χλωμό. Κατ΄αρχάς το συ-
γκεκριμένο σύνθημα δεν είναι αντιμπατσικό και δεν έχει κάποια σχέση 
με τον αντιφασισμό. Αυτό που εκφράζει βρίσκει σύμφωνους όχι μόνο 
μπάτσους και φασίστες, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 
Για να εξηγήσουμε: αυτά που λέγονται έξω δεν είναι ανώδυνα, ένα σύν-
θημα που αναπαράγει και ενισχύει μία κουλτούρα τόσο βαθιά σεξιστι-
κή, η οποία βάζει στο στόχαστρο εμάς ως γυναίκες αλλά και βοηθά στο 
να κρατά διασπασμένη την εργατική τάξη, δεν είναι ακίνδυνο επειδή 
απλά δε λέγεται «στα σοβαρά» (ναι, γιατί όλοι και όλες εμείς περιμένου-
με να μας καλέσουν στη βουλή για να μιλήσουμε σοβαρά).  

Υπήρχε πάντα μία σιωπηρή συμφωνία στο ότι οι πουτάνες δεν απο-
τελούν κομμάτι της εργατικής τάξης, μάλλον έπεσαν από το φεγγάρι 
κατευθείαν σε ένα μπουρδέλο. Η πορνεία έχει υπάρξει κατά τη μεγαλύ-
τερη διάρκεια της ιστορίας της Δύσης, πριν και κατά τον καπιταλισμό, 
κοινωνικά ανεκτή, αλλά «αόρατη». Ακριβώς επειδή η κοινωνική φύση 
της πορνείας είναι σχεδόν αόρατη, έχει παραμείνει μη καταγεγραμμένη 
στα κατάστιχα του κόσμου της εργασίας. Η ιστορία των γυναικών στην 
πορνεία ανήκει σε ένα συνεχές που λέγεται εκμετάλλευση της γυναι-
κείας σεξουαλικότητας, η οποία αρχίζει από το συζυγικό κρεβάτι, συνε-
χίζει στη βιομηχανία της διασκέδασης και καταλήγει στα μπουρδέλα1. 
Στην Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του ’80, η ίδια η πόρνη είχε μεγαλύτε-
ρο έλεγχο πάνω στην εργασία της και στην ένταση αυτής σε αρκετές 
περιπτώσεις, χωρίς βέβαια να μπορεί πάντα να αποφεύγει τη βία που 
επιφύλασσαν για την ίδια. Στη δεκαετία του ’90 με την κατάρρευση του 
ανατολικού μπλοκ εισήλθε στην ελληνική επικράτεια ένας πληθυσμός 
εργατικού δυναμικού προς κάθε χρήση. Οι εργάτριες στο κύκλωμα 
της καταναγκαστικής πορνείας πέρασαν –με τη βοήθεια του κράτους- 
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στον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος2.  Μέσα σε αυτή τη συνθή-
κη ο πορνοπελάτης απέκτησε ένα νέο τσαμπουκά, ένα τσαμπουκά που 
αφού πληρώνει μπορεί να είναι όσο κυριαρχικός θέλει. Αυτή η εξουσία 
που του έχει δοθεί από την – οργανωμένη με τη βία- φάμπρικα του σεξ 
δεν σταματάει με το τέλος της πορνικής επαφής, αλλά συνεχίζεται σε 
κάθε κοινωνική ή προσωπική αλληλεπίδραση που έχει με γυναίκες. Ο 
πορνοπελάτης  δεν είναι μαφία, είναι ένας καθημερινός άντρας, που δε 
λέει πράγματα «στα σοβαρά», που συμμετέχει στη βία που δεχόμαστε 
στο δημόσιο χώρο, που μας υποτιμά και επισφραγίζει την εξουσία του 
στα σώματά μας.

Το άλλο σκέλος αυτού του περίφημου συνθήματος, εστιάζει και πάλι 
σε γυναίκες (και όχι σε μπάτσους!), αυτή τη φορά τις μανάδες. Και εκεί, 
ω του θαύματος, εστιάζει και πάλι σε μία αόρατη, υποτιμημένη, γυναι-
κεία εργασία. Το μεγάλωμα των παιδιών είναι μία υποτιμημένη εργασία 
που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν ως σημαντική και γίνεται σχεδόν 
αποκλειστικά από γυναίκες, είτε μητέρες, είτε οικιακές εργάτριες. Όλες 
μας έχουμε ακούσει βρισίδια που στοχεύουν τη μάνα του δέκτη, βρι-
σίδια που είναι του τύπου «της μάνας σου (ενν. το μουνί)», «σου γαμώ 
τη μάνα», και φυσικά το «είναι πουτάνες όλων των (συμπληρώστε το 
προτιμώμενο) οι μάνες» και θυμόμαστε πως αυτά ήταν πολλές φορές 
η αφορμή για κλωτσοπατινάδες μεταξύ αρσενικών σε σχολεία, πλατεί-
ες, γήπεδα κτλ. Βέβαια, πριν αρχίσουν τα βρισίδια για τις μανάδες θα 
θυμίζαμε στους εμπλεκόμενους την επόμενη φορά να πλύνουν αυτοί 
τη φανέλα για το πέταλο (και άμα σου φαίνεται ευκολία το πλυντήριο 
βάλε τρία-τέσσερα). 

Η κυρίαρχη αφήγηση θέλει τη μητρότητα να είναι αποκομμένη από 
τη σεξουαλικότητα, με λίγα λόγια τέλος οι καύλες, καιρός για πάμπερς. 
Η μητρότητα για την ελληνική κοινωνία «είναι κάτι ιερό», αρκεί να γί-
νεται με τους όρους που θέτει η ίδια και το κράτος.  Έχουμε πει πολ-
λές φορές πως ο ρόλος της μητρότητας είναι ένας ρόλος κατασκευα-
σμένος να φέρει παλιές και νέες πειθαρχήσεις. Οι μητέρες βρίσκονται 
συνεχώς υπό επιτήρηση για ύποπτη συμπεριφορά και για πιθανά πα-
ραπτώματα που δε συνάδουν με τον ρόλο που έχει κατασκευάσει η 
κοινωνία για τις ίδιες3. Σεβόμενες αυτήν την εργασία και τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες αυτή επιτελείται και γνωρίζοντας εμπειρικά τη δυνα-
τότητα να σε φέρει στα όρια της ψυχικής και σωματικής εξάντλησης, 
νομίζουμε πως η υποτίμηση αυτής της εργασίας σε επίπεδο λόγου, 
καθιστά ακόμα δυσκολότερη την κοινωνική μας εμπειρία σε ένα ήδη 
εχθρικό περιβάλλον.

Και για το τέλος, πολλές φορές ως φεμινίστριες έχουμε ακούσει 
«αστειάκια» του τύπου «εντάξει, μη μας την πεις τώρα και γι’ αυτό» ή 
«ε, δεν μπορούμε πια ούτε να μιλήσουμε» και άλλα τέτοια συμπαθητι-
κά. Εν ολίγοις, επειδή σε διάφορους βάζουμε χέρι όταν πετάνε σεξιστι-
κές μαλακίες, σημαίνει ότι είμαστε υπερβολικές και καταπιέζουμε την 
ελεύθερη έκφραση. Ε λοιπόν, αν η ελεύθερη έκφρασή σας είναι έτσι 
την έχουμε χεσμένη, λες και δεν ακούμε αρκετά όλη μέρα από αφεντι-
κά, πελάτες και άλλους μαλάκες στο δρόμο, θα πρέπει να τα ακούμε 
και όταν πίνουμε μπύρες έξω. Όταν ο λόγος που βγαίνει από μας και τις 
κουλτούρες μας μπορεί να μοιάζει με κάτι που θα έλεγαν και οι εχθροί 
μας εκεί έξω,  υπάρχει πρόβλημα και μας αφορά όλες και όλους. 

Καλύτερα στην πείνα παρα μπατσίνα 
μια που πιασαμε τα αντιμπατσικα

Και ξάφνου η ελληνική αστυνομία θυμήθηκε να μας αγαπήσει με ένα βίντεο για 
την ημέρα της γυναίκας και εμείς ξέρουμε καλά πώς αγαπάνε οι μπάτσοι και οι φί-
λοι τους. Πλάνα με μπατσίνες εν ώρα εργασίας, όλα κομπλέ, όλα ωραία, λίγη χαρ-
τούρα, λίγο βόλτα με τον σκύλο, λίγο τροχονομιλίκι. Στο τέλος επιστροφή στο σπί-
τι με τα ψώνια (όπου η μπατσίνα ούσα γυναίκα τυχαίνει να είναι και μάνα-σύζυγος-
νοικοκυρά) βρίσκει τα αγαπημένα της παιδιά και όλο τρυφερότητα τα αγκαλιάζει. 
Μέχρι εδώ το αντέξαμε. Η απογείωση έρχεται όταν πέφτουν οι λέξεις: «Εργάζε-
ται – προσφέρει - στηρίζει - σας αγαπάμε»! Ξέρουμε πως αυτές που προβάλλονται 
στο βίντεο προσπαθούν να μας ποινικοποιήσουν με κάθε δυνατό τρόπο και έχου-
με δει την κτηνώδη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών νιώθοντας με οργή το 
πόση «αγάπη» μπορεί να μας επιφυλάσσουν οι μπάτσοι και το κράτος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η προβολή των μπατσίνων μας γυρνάει τα σωθικά. Μας γυρνάει τα σωθι-
κά, γιατί τις αναγνωρίζουμε ως εχθρούς μας στο δρόμο, γιατί ξέρουμε πως ο στό-
χος τους είναι να μην αράζουμε στις πλατείες, να μην κυκλοφορούμε ελεύθερα, να 
μη βάφουμε τους τοίχους και να μην κολλάμε αφίσες. Ο στόχος τους είναι να μην α-
κούγεται ο λόγος μας, ως γυναικών της εργατικής τάξης, και να μην βρίσκουμε τις 
φίλες μας έξω που σκέφτονται τα ίδια. Για τις μπατσίνες, λοιπόν, που οι όμοιοί τους 
τις αγαπάνε… εμείς που είμαστε απέναντί τους, που είμαστε διαφορετικές, που 
δεν έχουμε χαρτιά, που βρίσκουμε τρόπους να την περνάμε φτηνά, σας ευχόμαστε 
να σας φάνε τα μπατσόσκυλα.
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