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Γ
ια τα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Αθή-
να το δίμηνο του Γενάρη-Φλεβάρη που μας πέρασε, νομίζουμε ότι 
δεν χρειάζεται κάποια εισαγωγή. Εξάλλου, βούιξε ο τόπος. Από τα 
μμε και τα σόσιαλ μίντια μέχρι τις συζητήσεις στη δουλειά και το 
οικογενειακό τραπέζι, εκείνες τις μέρες το «μακεδονικό» και τα εν 

λόγω πατριωτικά event είχαν την τιμητική τους. Ο καθένας είχε κάτι να πει, η 
καθεμιά είχε μια κάποια άποψη. Πολλοί ήταν αυτοί που ψήθηκαν με τη Μακε-
δονία που είναι ελληνική και πήγαν να κουνήσουν ελληνικές σημαίες στο Σύ-
νταγμα. Περισσότεροι ήταν εκείνοι που ψήθηκαν μεν με τη Μακεδονία που 
είναι ελληνική, κουνούν με κάθε ευκαιρία ελληνικές σημαίες, αλλά δεν πή-
γαν στο Σύνταγμα. Ευτυχώς βέβαια υπάρχουμε και όλες εμείς που ξενερώ-
σαμε-αηδιάσαμε-νευριάσαμε στην ιδέα και τη θέα τους (αν δεν ένιωσες έστω 
ένα από τα παραπάνω, ή κάτι παρόμοιο, άσε αυτό το περιοδικό από τα χέρια 
σου, μάλλον έχεις μπερδευτεί). Λέμε ευτυχώς, γιατί νομίζουμε πως το ζήτη-
μα είναι πολύ σοβαρό και μας αφορά με πολλούς τρόπους όπως θα δείξου-
με παρακάτω. 

Αυτοί που πήγαν
Θα μπορούσαμε να γράψουμε τόνους ολόκληρους κοροϊδεύοντας τους 
καρνάβαλους που είδαμε. Θα αρκεστούμε στην εύγλωττη φωτό που παρα-
θέτουμε σε αυτό το κείμενο. Άλλωστε, οι καρνάβαλοι με τις ελληνικές ση-
μαίες είναι η φαν βιτρίνα του εθνικού κορμού. Πίσω τους απλώνεται ο ζό-
φος. Φασίστες με τη βούλα, όπως αυτοί που έκαψαν τη κατάληψη liberta-
tia, νοικοκυραίοι μαζί με όλη την οικογένεια, τους θείους και το σκύλο, που 
κόπτονται για τα δίκια της πατρίδας τους, εκκλησιαστικοί παράγοντες, αρι-
στεροί εθνικιστές1 και άλλοι εθνικόφρονες παρευρέθηκαν σε τούτη την ε-
θνική πανήγυρη. 

Ωστόσο, το τρομακτικό δεν είναι η κάθε τέτοια φιγούρα ξεχωριστά. Είναι 
το κατέβασμα στο δρόμο όλων αυτών των κανίβαλων, και το γεγονός ότι 
αυτό το κατέβασμα δεν προκύπτει ποτέ αυθόρμητα και «από τα κάτω». Κα-
ταρχάς όλοι αυτοί δεν είναι ικανοί να έχουν αυτό που λέμε «αυτόνομη συλ-
λογική δράση», δηλαδή δράση δίχως κάποιο κρατικό μηχανισμό να τους ορ-
γανώνει. Γιατί πολύ απλά θα κατέληγαν να τρώγονται σαν τα σκυλιά, ο κα-
θένας υπερασπιζόμενος τα δικά του υλικά συμφέροντα. Επίσης, η πραγμα-
τοποίηση μιας τέτοιας πολυπληθούς φιέστας προφανώς απαιτεί μια κάποια 
παραπάνω τεχνογνωσία, οργάνωση και χρήμα. Για παράδειγμα, η ενοικίαση 
πούλμαν και η μετακίνηση μεγάλου πλήθους, το στήσιμο εξέδρων, η επιλο-
γή των ομιλητών και η πρόθεση αυτών να μιλήσουν, το μοίρασμα σημαιακί-
ων στους παρευρισκόμενους, δεν συμβαίνουν από μόνα τους, στο πλαίσιο 
κάποιου είδους αυτοοργάνωσης «απλών πολιτών».  

Οι πατριωτικές φιέστες, πίσω από το προκάλυμμα αγανάκτησης και αυ-
θορμητισμού του «ελληνικού λαού», έχουν πάντα κρατική υποστήριξη. Η υ-
ποστήριξη αυτή δεν ξεπηδάει από το πουθενά, αλλά είναι αποτέλεσμα μα-
χροχρόνιων σχέσεων. Πρόκειται για σχέσεις που ξεκινούν από το ίδιο το υ-
πουργείο εξωτερικών και τους υπαλλήλους του και απλώνονται μέχρι διά-
φορους κατώτερους θεσμούς της κοινωνίας, που κινητοποιούνται για τα «ε-
θνικά δίκαια». Σχέσεις όπως αυτές, π.χ., που υπάρχουν μεταξύ των τοπικών 
παραγόντων κάθε επαρχιακής πόλης με τα τουριστικά γραφεία που ανέλα-
βαν τις μετακινήσεις των πατριωτών στο συλλαλητήριο. Οι δε πατριωτικές 

οργανώσεις του εξωτερικού, σαν αυτές που διοργάνωσαν τα συλλαλητήρια, 
είναι γνωστό ότι χρηματοδοτούνται τόσο έμμεσα όσο και άμεσα από κονδύ-
λια του υπουργείου εξωτερικών.2 Και αυτές οι σχέσεις, εκτός από παρόν, έ-
χουν παρελθόν, έχουν και μέλλον. Να λοιπον κάτι που μας αφορά.        

Αυτοί που δεν πήγαν (αλλά την κουνάνε τη σημαία)
Θα μπορούσε καμιά να πει πως είμαστε υπερβολικές. Πως το κράτος δεν 
στήριξε αυτά τα συλλαλητήρια, αφού η κυβέρνηση εμφανιζόταν πιο διαλ-
λακτική με το όνομα. Εμείς λέμε ότι η διαλλακτικότητα ή η αδιαλλαξία που 
δείχνει το ελληνικό κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος. Όποια κι αν είναι η βραχυπρόθεσμη τακτική που επιλέ-
γει ανά περιόδους το ελληνικό κράτος, η βασική και μακροχρόνια στρατη-
γική του παραμένει ίδια. Είναι μια στρατηγική επιθετικής εξωτερικής πολιτι-
κής και μια στρατηγική που αποβλέπει στην αποσταθεροποίηση των γειτο-
νικών κρατών. Για παράδειγμα, το ελληνικό κράτος πίσω από τη «διαλλακτι-
κότητα» για την ονομασία που μόστραρε, ταυτόχρονα απαιτούσε και απαιτεί 
στις διαπραγματεύσεις συνταγματική αναθεώρηση και αλλαγή των ταυτοτή-
των όλων των κατοίκων του γειτονικού κράτους. Το ελληνικό κράτος γνωρί-
ζει ότι η Μακεδονία, ως έθνος-κράτος, αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα εσω-
τερικής συνοχής. Αν η απαίτηση από πλευράς του ελληνικού κράτους να αλ-
λάξει η Μακεδονία το σύνταγμά της, τσιγκλώντας έτσι τη συνοχή της, δεν εί-
ναι επιθετική εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι;   

Όσο περνάει ο καιρός από το Φλεβάρη των συλλαλητηρίων, το θέμα του 
μακεδονικού ξεχνιέται. Αλλά το άγρυπνο μάτι του ελληνικού κράτους προς 
τους γείτονες δεν ησυχάζει ποτέ. Μετά λοιπόν την έξαρση του μακεδονικού, 
έχουμε την έξαρση των ελληνοτουρκικών. Την περίοδο αυτή, όποια εφημερί-
δα, όποιο κανάλι, όποιο τελειωμένο ειδησεογραφικό σάιτ και αν κοιτάξουμε, 
σίγουρα θα βρούμε ως κεντρικό θέμα τα ελληνοτουρκικά, τις «παραβιάσεις», 
τον πιθανό πόλεμο με την Τουρκία και άλλα τέτοια. Φυσικά, και αυτό το ζήτη-
μα παρουσιάζεται ως «αμυντική στάση» της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. 
Όμως σκόπιμα αποκρύπτεται το γεγονός ότι το τουρκικό κράτος έχει τους δι-
κούς του λογαριασμούς και ζητήματα. Από τη μια έχει πόλεμο στα νότια σύ-
νορά του, με τη Συρία, από την άλλη έχει στο εσωτερικό του το κουρδικό ζή-
τημα να μαίνεται. Σε αυτή τη συγκυρία, το ελληνικό κράτος βρίσκει ευκαιρία 
να πιέζει ολοένα και περισσότερο την Τουρκία, στο πλαίσιο μιας πάγιας επι-
θετικής εξωτερικής πολιτικής3. Που μπορεί να καταλήξει και σε πόλεμο. Και 
αυτό επίσης μας αφορά.

Σιγά, δεν πάμε και στο μέτωπο...
Το να είμαστε υπήκοοι ενός κράτους που προετοιμάζεται για πόλεμο δεν μας 
αφήνει ανεπηρέαστες. Είτε αυτός ο πολέμος συμβεί άμεσα είτε όχι. Η προε-
τοιμασία, και μόνο, για πόλεμο απαιτεί διάφορα πράγματα. Για αρχή, απαι-
τεί εσωτερική υποτίμηση. Υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης, αυξάνο-
ντας έτσι τα κέρδη των αφεντικών για να μπορούν άνετα να χωθούν στους 
διακρατικούς ανταγωνισμούς. Υπάρχουν δουλειές εδώ να γίνουν. Να αγο-
ραστούν όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός, να πληρωθούν οι μπάτσοι για 
να μας κρατάνε πειθαρχημένες, να πληρωθούν οι καραβανάδες και άλλα τέ-
τοια όμορφα. Την ίδια στιγμή που εμείς αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε ο-
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λοένα και περισσότερο και να πληρωνόμαστε ολοένα και λιγότερο, ή και κα-
μιά φορά με σφαίρες, όπως  συμβαίνει χρόνια τώρα στην ελληνική επαρχία 
για τους μετανάστες-εργάτες. Η υποτίμηση αυτή, ενώ στην καθημερινότητα 
μάς βάζει ζητήματα επιβίωσης και μας κάνει να περνάμε δύσκολα, σε περι-
πτώσεις πολέμου παίρνει στ’ αλήθεια όρους ζωής και θανάτου. Γιατί πώς θα 
μπορέσεις να πεθάνεις για την πατρίδα, αν δεν έχεις πειστεί ότι η ζωή σου α-
ξίζει λιγότερο; 

Αυτό που επίσης απαιτεί η προετοιμασία για πόλεμο είναι εσωτερική συ-
νοχή. Απαιτεί έναν ενιαίο εθνικό κορμό που τον πνίγει το «εθνικό του δίκιο», 
που θα έκανε τα πάντα για το «καλό» της χώρας του, που δεν φέρνει αντιστά-
σεις στις κρατικές επιταγές και που στην τελική συντάσσεται πλήρως με την 
πολιτική του κράτους του. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια δεν τα πάμε κι άσχη-
μα. Πολλές φορές όλος αυτός ο σιχαμένος βούρκος που λέγεται ελληνική κοι-
νωνία έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει περίφημα. Κάθε φορά που έχει ξερά-
σει ρατσισμό ή/και έχει συμμετάσχει σε πογκρόμ εναντία σε μετανάστες ερ-
γάτες, ενισχύοντας έτσι και την εσωτερική υποτίμηση που λέγαμε παραπά-
νω. Κάθε φορά που μούτζωσε τα «λαμόγια που φάγανε τα λεφτά». Κάθε φορά 
που έχει φωνάξει για τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε και ούτε κουβέντα δεν έχει 
πει για τα ντόπια αφεντικά που μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Κάθε φορά που 
ο «ελληνικός λαός» έχει κουνήσει περήφανος ελληνικές σημαίες. Κάθε φορά 
που έχει συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα για να φωνάξει πόσο εξαρτημένη από 
τις «μεγάλες δυνάμεις» είναι αυτή η χώρα και πόσο πρέπει να κάνει τα δικά 
της κουμάντα, λες και δεν τα κάνει ήδη σε βάρος μας.4 Όλες αυτές οι φορές 
είναι οι εκδηλώσεις της εθνικής ενότητας που χτίζεται χρόνια τώρα. Και όλες 
αυτές τις φορές οι κρατικοί αρμόδιοι τρίβουν τα χέρια τους, βλέποντας πως 
«ο κυρίαρχος λαός» είναι έτοιμος να συνταχθεί με τα εθνικά συμφέροντα.

Πιο συγκεκριμένα τώρα, για εμάς τις γυναίκες η προετοιμασία για πόλεμο 
που αναφέραμε και ήδη συμβαίνει έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Για παρά-
δειγμα, η εσωτερική υποτίμηση που λέμε ότι λαμβάνει χώρα στην εργασία ε-
κτός σπιτιού, είναι ταυτόχρονα και υποτίμηση της εργασίας μας εντός σπι-
τιού, δηλαδή στο κομμάτι της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Γιατί 
εμείς είμαστε αυτές που πρέπει έτσι κι αλλιώς να διαχειριστούμε τον θάνα-
το, την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία, την αναπαραγωγή των αντρών τόσο 
σε καθημερινό όσο και σε βιολογικό επίπεδο, δηλαδή να φροντίζουμε και να 
γεννάμε τέτοιους. Αυτές είναι από μόνες τους δύσκολες δουλειές. Πόσο μάλ-
λον όταν σε περίπτωση πολέμου, έχουμε να κάνουμε όλα αυτά αλλά με την 
απειλή του θανάτου και σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Μπο-
ρεί να μην πολεμάμε με τους όρους που θα αναγκαστούν να το κάνουν οι ά-
ντρες, αλλά η συντήρηση αυτών συνεχίζει να πέφτει στις πλάτες μας με με-
γαλύτερη ένταση.5

Η ένταση αυτή μεταφέρεται και στις απαιτήσεις που έχει το κράτος από 
τις υπηκόους του σε επίπεδο βιολογικής αναπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, 
οι ντόπιες θα πρέπει να εκτελούν το εθνικό τους καθήκον, δηλαδή, να γεν-
νούν περισσότερους εργάτες και μελλοντικούς στρατιώτες. Αντίθετα, οι αλ-
λοεθνείς/αλλόθρησκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μολυσματικές για 
το έθνος, αφού «γεννοβολάνε ασύστολα» άτομα αμφίβολης εθνικής συνεί-
δησης και αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Πόσες και πόσες 
φορές, σε καιρούς «ειρήνης», δεν έχουμε ακούσει τη ρητορική του δημογρα-
φικού προβλήματος, δηλαδή της «ανησυχητικής υπογεννητικότητας» των 
ελληνίδων και της εξίσου «ανησυχητικής υπεργεννητικότητας» των μετανα-
στριών και των Ρομά6. 

Αλλά η γέννα και το μεγάλωμα νέων ελληνόπουλων δεν φτάνει. Οι μητέρες 
θα πρέπει επίσης να προετοιμάζουν τους γιους τους και να είναι οι ίδιες πει-
σμένες να τους στείλουν να πολεμήσουν. Κι εδώ, τα πράγματα δεν είναι πά-
ντοτε απλά. Ενδεικτικά και μόνο, μπορούμε εδώ να αναφέρουμε την περί-
πτωση όπου γυναίκες από την Κροατία οργανώθηκαν στο αντιπολεμικό κί-
νημα με το ξέσπασμα του πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αρχι-
κά με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό. Στη συνέχεια, όταν το κίνημά τους συγκέ-
ντρωσε το ενδιαφέρον της κροατικής κυβέρνησης, μια μερίδα του κινήματός 
τους έκανε στροφή πατριωτική (λίγα περισσότερα επ’ αυτού, δες κείμενο στο 
πλάι της επόμενης σελίδας με τίτλο «περήφανα μαμάκηδες!»).        

Η αύξηση των βιασμών σε τέτοιες περιόδους είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτη-
μα. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι βιασμοί είναι μέσο πειθάρχησης και επιβολής. 
Πώς θα μπορούσαμ να λείπουν από ένα εμπόλεμο περιβάλλον; Είναι γνωστό 

«No limits» εθνικισμόσ 

Επειδή πολύ μας ζάλισαν με τον δήθεν αυθορμητισμό που υπήρχε στη διοργάνωση αυτών των συλ-
λαλητηρίων, ας δούμε ένα μικρό, αλλά κατά την γνώμη μας ενδεικτικό παράδειγμα. Η κυρία Γεωρ-
γία Μπιτάκου ήταν μία εκ των βασικών διοργανωτών των συλλαλητηρίων. Τα μίντια βάλθηκαν να 
μας την πλασάρουν ως μια απλή, δυναμική γυναίκα, μάλιστα την πρώτη γυναίκα διοργανώτρια α-
γώνων ξύλου στην Ελλάδα (!), με τίτλο «no limits». Για αρχή, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι η 
Μπιτάκου είναι διοργανώτρια αγώνων ξύλου, μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποια είναι ακριβώς η 
σχέση της με τη μαφία και τους εγχώριους ξυλοδάρτες.

Αλλά εκτός απ’ αυτό, υπάρχει και κάτι ακόμα. Η ομόφυλή μας, εκτός από ειδική επί του ρινγκ, εί-
ναι και «μαχητική» δημοσιογράφα. Όπως διαβάζουμε σε συνέντευξη που έδωσε το 2016:

«Όταν λοιπόν συνέβη το περιστατικό που έσκασε η βόμβα της τρομοκρατικής 
οργάνωσης 17 Νοέμβρη στα χέρια του Σάββα Ξηρού, η εφημερίδα Απογευμα-
τινή έψαχνε προσωπικό. Έτσι μπήκα στον χώρο και το 2003, που ξέσπασε ο πό-
λεμος στο Ιράκ, σε ηλικία 23 χρονών τότε, αποφάσισα να πάω εκεί. [...] πήρα 
δανεικά από τον αδελφό της μητέρας μου και πήγα μόνη μου στην Ιορδανία, εκεί 
όπου νοίκιασα τζιπ και οδηγό, και στη συνέχεια πήγα στη Βαγδάτη όπου έμεινα 
για δύο μήνες, γυρίζοντας παράλληλα όλη τη χώρα. Είχα την τύχη αρχικά να πα-
ραμείνω αρτιμελής, αλλά και να μου δώσουν συνέντευξη οι Φενταγίν  -η πρώτη 
συνέντευξη των Φενταγίν σε ευρωπαϊκό Μέσο τότε. Γύρισα με πολύ καλό υλικό 
και στη συνέχεια έφυγα για τη ζούγκλα Τσιάπας, για ρεπορτάζ σχετικά με το κί-
νημα των Ζαπατίστας και στόχο μια κουβέντα με τον ηγέτη τους, τον Μάρκος».

Αναρωτιόμαστε πόσο εύκολα μεταβαίνει κάποια, από μόνη της, χωρίς δηλαδή υποστήριξη ή κά-
ποια σχέση με τον κρατικό μηχανισμό, σε μια χώρα όπου μαίνεται ένας πόλεμος, τον οποίο μάλιστα 
η χώρα της καλοβλέπει; Τέτοιες φιγούρες σίγουρα δεν πάνε ταξιδάκια σε εμπόλεμες ζώνες ή οργα-
νώνουν πατριωτικές φιέστες αυθόρμητα και αφιλοκερδώς. Υποθέτουμε ότι εκείνος «ο αδελφός της 
μητέρας της» που της δάνεισε λεφτά για το ταξίδι στο Ιράκ, όπως αναφέρει η Μπιτάκου, δεν είναι 
κανάς τυχαίος τύπος. 

ΚΑ(ρ)νίβΑλοί
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ότι οι στρατιώτες ενθαρρύνονται από τους ανωτέρους τους να επιβάλλο-
νται με αυτό τον τρόπο στις γυναίκες των αντιπάλων τους. Θα επανέλθουμε 
στο θέμα των βιασμών σε καιρό πολέμου σε κάποιο επόμενο τεύχος, γιατί 
σίγουρα του αξίζει περισσότερος χώρος. 

...όμως το μέτωπο έρχεται σε μας! 

Τα παραπάνω δείχνουν πόσο διεισδυτικές είναι οι επιταγές του κράτους 
στις ζωές μας, ακόμα και σε πτυχές που φαινομενικά είναι άσχετες και μα-
κριά από έναν πραγματικό πόλεμο. Όμως, ας μην ξεχνάμε πως ένας πραγ-
ματικός πόλεμος είναι ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για τον παγκόσμιο  πόλε-
μο που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κι εξελίσσεται μέ-
χρι σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ένας πόλεμος που ζυγώνει 
πιο κοντά από όσο πιστεύουμε, παρότι δεν σκάνε μπόμπες στις αυλές μας.

Καταρχάς, να ξαναπούμε ότι αυτός είναι ένας πόλεμος στον οποίο το ελ-
ληνικό κράτος συμμετέχει. Τρανά παραδείγματα, η μετά χαράς παραχώρη-
ση της βάσης της Σούδας για την εισβολή στο Ιρακ το 20037, η επίσημη 
προτροπή του ελληνικού κράτους για εισβολή στη Συρία το 2013 δια στό-
ματος του τότε υπουργού εξωτερικών8, αλλά και το γενικότερο σιγοντά-
ρισμα των εκεί εμπόλεμων συρράξεων, με διάφορους τρόπους φανερούς 
ή κρυφούς. Επίσης πέρα από τα γεωπολιτικά συμφέροντα του ελληνικού 
κράτους στην περιοχή, αυτό αποκομίζει και άλλα οφέλη μέσω του πολέμου 
που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα η τροφοδότηση 
του ελληνικού καπιταλισμού με φτηνή εργατική δύναμη. Αυτή των παρανο-
μοποιημένων μεταναστριών και μεταναστών εργατών. 

Σε αυτή τη συνθήκη, το κράτος φτιάχνει στρατόπεδα συγκέντρωσης με-
ταναστριών και μεταναστών εργατών, και όχι «προσφύγων» όπως έχουν 
βαλθεί να μας πείσουν9. Και μάλιστα έχουμε κληθεί, άντρες και γυναίκες, όχι 
απλά να δεχτούμε την ύπαρξη των στρατοπέδων, αλλά να εμπλακούμε σε 
αυτή τη διαδικασία ενεργά. Να τους δώσουμε τις παλιές μας κουβέρτες σε 
ένδειξη φιλανθρωπίας. Να αξιοποιήσουμε τα πτυχία μας για να τους μορ-
φώσουμε. Να εργαστούμε στις μκο, με μισθούς διόλου ευκαταφρόνητους, 
για να τους καταγράψουμε και να τους πειθαρχήσουμε. Να κάνουμε δηλα-
δή, κατά βάση, τους μπάτσους. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται τόσο η ε-
σωτερική συνοχή αλλά και η περαιτέρω υποτίμηση και παρανομοποίηση 
των ταξικών μας αδελφών, όπως λέγαμε και παραπάνω. Με αυτά στο νου, 
δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε το τι θα γίνει όταν ο πόλεμος χτυπή-
σει και τη δική μας πόρτα.  

Όλες ένα;
Τέλος, ερχόμαστε σε ένα καίριο ερώτημα. Εμείς τι να κάνουμε; Θα μπορού-
σαμε να κλείσουμε αυτό το άρθρο, λέγοντας ότι σε εμπόλεμες περιόδους 
θα πρέπει να σταθούμε όλες ανεξαίρετως οι γυναίκες ενάντια στον πόλεμο. 
Ωραία θα ήταν, αλλά δυστυχώς η ιστορία δεν μας το επιτρέπει. Και αυτό για-
τί πολλές γυναίκες βρίσκουν τα υλικά τους συμφέροντα σε αρμονία με τα 
κρατικά. Η ταξική τους θέση τους επιβάλλει να καλοβλέπουν το ενδεχόμε-
νο του πολέμου και να ενδιαφέρονται για την εξάπλωση του έθνους, προ-
φανώς πατώντας πάνω στα δικά μας πτώματα. Τρανό παράδειγμα οι Ελλη-
νίδες, αστές φεμινίστριες του μεσοπολέμου. 

Αυτές, παρότι «φεμινίστριες», είχαν ξεκάθαρα εθνικιστικό λόγο, στήριζαν 
τα σχέδια του ελληνικού κράτους για εθνοκάθαρση, υποτιμούσαν τις γυναί-
κες των μειονοτήτων στις εφημερίδες τους αλλά και έμπρακτα. Έφτιαχναν 
φιλανθρωπικά ιδρύματα για την εκπαίδευση, πειθάρχηση και εξαναγκαστι-
κή εργασία των γυναικών της εργατικής τάξης. Εκπαίδευαν νοσοκόμες για 
την περίθαλψη των στρατιωτών. Εν ολίγοις, αποτελούσαν κομμάτι του κρα-
τικού μηχανισμού και συνέβαλαν στη προετοιμασία και διεξαγωγή των επε-
κτατικών πολέμων και των εθνοκαθάρσεων του ελληνικού κράτους κατά το 
πρώτο μισό του 20ού αιώνα.10 

Οπότε κι εμείς, μιλώντας από τη δική μας ταξική θέση, αν έχουμε ένα α-
ξιοπρεπές πράγμα να κάνουμε είναι να είμαστε ενάντια στο ελληνικό κρά-
τος και τα σχέδια του. Να αναγνωρίζουμε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις που 
σχεδιάζει, η εσωτερική υποτίμηση που εφαρμόζει και ο εθνικιστικός παρο-
ξυσμός που προωθεί θα περάσουν από πάνω μας. Να μιλάμε προς το συμ-
φέρον της τάξης μας. Να καταδεικνύουμε τον σεξισμό, τον ρατσισμό και 
ό,τι άλλα σκατά προσπαθούν να μας διασπάσουν. Να φτιάχνουμε τις συν-
θήκες ώστε να μην τρώμε αμάσητη την κρατική προπαγάνδα και να κτίζου-
με τις αρνήσεις μας ώστε να βάλουμε αναχώματα στο μέλλον που μας επι-
φυλάσσουν. Γιατί, ποια φιλάνθρωπη κυρία θα μας σώσει αν δεν φροντίσου-
με εμείς για την τάξη μας; 

 

1 Έκτος από το Μίκη, που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, και άλλοι αστέρες της αριστεράς 

στήριξαν τα συλλαλητήρια όπως η Λαϊκή Ενότητα του Λαφαζάνη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Σίγουρα και πολλοί άλλοι. 

2 Και τα δυο συλλαλητήρια διοργανώθηκαν  από οργανώσεις με ονόματα του είδους 

«Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου». Τέτοιες οργανώσεις έχει επανειλημμένα αποδειχτεί ότι έχουν 

σχέση με την ευπ και το υπ.εξ. Επίσης το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη χρηματοδότησε ο Ίβαν 

Σαββίδης που δεν τον κόβουμε και για αντικρατιστή. Περισσότερα επ’ αυτού, βλ. περιοδικό antifa, 

τεύχος 59, «Τα δεύτερα γενέθλια του εθνικού κορμού». 

3 Περισσότερα για τα ελληνοτουρκικά και την ιστορία τους, δες το σχετικό αφιέρωμα στο περιοδικό 

antifa, τεύχος 49, με τίτλο: «Τουρκία-Συρία: τα συμφέροντα, οι λογαριασμοί και η εμπλοκή του ελληνικού 

κράτους».

4 Μην έχετε αμφιβολία, αναφερόμαστε και στους αγανακτισμένους του 2011 και στις συγκεντρώσεις 

για το περίφημο «Όχι» στο δημοψήφισμα.

5 Έχουμε γράψει και αλλού για την σχέση μας με το στρατό. Βλ. περιοδικό μιγάδα, τεύχος 14,  «Ούτε 

λεπτό για το στρατό». 

6 Περισσότερα για το δημογραφικό, βλ. περιοδικό μιγάδα, τεύχος 15, «Η μητρότητα ως εργασία και ως 

κρατική υπόθεση».

7 Βλ. ενδεικτικά το άρθρο στην Ελευθεροτυπία, 12/04/2003, «Οι φιλειρηνικές μεγαλοστομίες δεν 

ισχύουν για όλη την ελληνική επικράτεια - Η αμερικανική αποικία στη Σούδα». 

8  Βλ. Ελευθεροτυπία, 29/08/2013 , «Επέμβαση στη Συρία ζητάει ο Βενιζέλος».

9 Για τον τεχνητό διαχωρισμό μεταξύ μεταναστριών και προσφύγων, δες περιοδικό μιγάδα, τεύχος 13, 

«Οι μετανάστριες είναι αδέλφια ταξικά, προσφυγοπούλες βλέπουν μόνο τ’ αφεντικά».

10 Περισσότερα και πιο συγκεκριμένα για αυτές και το έργο τους μπορείς να δεις στην μπροσούρα 

των fight back “έθνος, φύλο και γυναικεία κινήματα 1880-1949” (2017) καθώς και στη στήλη “γυναίκες 

του τότε” σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μιγάδα.

Περήφανα μαμακήδεσ!

Το παρακάτω απόσπασμα είναι από ένα άρθρο στο περιοδικό antifa, όπου σύντροφοι από την Κροατία 
εξέθεσαν τις εμπειρίες τους από τον πόλεμο που ξέσπασε στη Γιουγκοσλαβία, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990. Στο άρθρο, οι σύντροφοι κάνουν αναφορές πάνω στις δυνατές αλλά και κακές στιγμές του α-
ντιπολεμικού κινήματος στην Κροατία. Επιλέξαμε το παρακάτω απόσπασμα, για να δείξουμε τον τρόπο 
με τον οποίο ενεπλάκη μια μερίδα γυναικών στο αντιπολεμικό κίνημα: 

 [...] μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα κινητοποίηση λάμβανε επίσης χώρα, η κινη-
τοποίηση των μητέρων που ήθελαν να πάρουν τους γιους τους από τα πεδία των 
μαχών. Το κίνημά τους λεγόταν «ο τοίχος της αγάπης», ήταν μαζικό κι είχε την υ-
ποστήριξη διαφόρων άλλων συλλογικοτήτων. Στην πρώτη του φάση ήταν ένα α-
ντιεθνικιστικό, αντιμιλιταριστικό, αντιπολεμικό κίνημα. Αυτό που έκαναν οι μα-
μάδες του κινήματος ήταν να πηγαίνουν έξω από τα στρατόπεδα, να κάνουν φα-
σαρία, να ζητάνε πίσω τους γιους τους, να τους ντύνουν με πολιτικά ρούχα. Εν ο-
λίγοις, να τους διεκδικούν από την πολεμική μηχανή. Σύντομα, ο κροατικός εθνι-
κισμός αντιλήφθηκε τη δυναμική αυτού του κινήματος και προσπάθησε να το α-
φομοιώσει. Το κίνημα διασπάστηκε: το ένα του κομμάτι συνέχισε να είναι ενάντια 
στον πόλεμο, ενώ το άλλο κατέληξε να υποστηρίζει τον κροατικό εθνικισμό και να 
κουνάει κροατικές σημαίες. Οι κροάτες φασίστες έλεγαν «ναι, να διεκδικήσουν οι 
μαμάδες τους γιους τους. Πρέπει όμως να τους διεκδικήσουν από τον γιουγκοσλα-
βικό στρατό και να τους παραδώσουν στον κροατικό». 

Βλ. περιοδικό antifa, τεύχος 47, «Ακόμα και όταν ακούγαμε τις σφαίρες πιστεύαμε ότι θα 
ηρεμήσει η κατάσταση»

Η λύσΗ ειναι μια : σύνόρα ωσ τΗ λαμια!
 
Μπορεί η προοπτική του πολέμου να φαίνεται πως δεν μας αφορά ή ότι μας αφορά μόνο όταν φτά-
σει στα σύνορα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Μπορεί για τις περισσότερες ντόπιες τα ‘90s να ήταν μια χρυ-
σή περίοδος. Δεν ίσχυε όμως το ίδιο για τις μετανάστριες από τα Βαλκάνια. Πολλές από αυτές, ερχόμε-
νες από διαλυμένα κράτη και έναν πόλεμο στον οποίο και η Ελλάδα είχε βάλει το χεράκι της, έφτασαν 
εδώ ως παράνομες και εξαναγκαστικά εκδιδόμενες. Δεν θα επεκταθούμε στο ποια ήταν η τύχη των γυ-
ναικών στις εμπόλεμες περιοχές. Πολλά έχουν γραφτεί για τον μονόδρομο της πορνείας και τους βια-
σμούς που αντιμετώπιζαν τόσο από τα στρατεύματα όσο και από τους υπαλλήλους των ειρηνευτικών 
δυνάμεων και των μκο.  

Μπορούμε όμως με ασφάλεια να πούμε πως σε τούτη εδώ τη χώρα, η εκμετάλλευση αυτών των γυ-
ναικών από μαφιόζους και πελάτες, η άνθιση της εξαναγκαστικής πορνείας, η υπεραύξηση των κερδών 
της βιομηχανίας του σεξ, και όλα τα σκατά που αυτή παρήγαγε, οφείλονται σε πολέμους όπου το ελλη-
νικό κράτος ενεπλάκη άμεσα ή έμμεσα.  

Την ίδια περίοδο, τα μακεδονικά συλλαλητήρια του 1992 μάζευαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο που φώ-
ναζε για μεγαλύτερη εμπλοκή του ελληνικού κράτους και το σύνθημα «Η λύση είναι μία: σύνορα με τη 
Σερβία». Με αυτή την ανάμνηση, προτείνουμε τροποποίηση του εθνικιστικού συνθήματος και λανσά-
ρουμε αυτό του τίτλου.

 


