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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 ζη-

τήματα της κοινωνικής πραγματικότητας και της εκμετάλλευσης των γυναικών σήμερα.

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 τέσσερις μήνες και είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Τα 

θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, συ-

ζητιούνται ξανά, διορθώνονται και ξαναγράφονται. Μερικές φορές αυτή η διαδικασία 

καθυστερεί την έκδοση του περιοδικού, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση των συνεπών 

αναγνωστριών.
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δεν ξέρουμε αν είναι ιδέα μας, αλλά έχουμε παρατηρήσει 
τον τελευταίο χρόνο μια τάση που σχετίζεται με την έντονη 
χρήση του όρου φεμινισμός. Βλέπουμε να χρησιμοποιεί-
ται σε μπλουζάκια από τα H&M, σε σειρές, ταινίες, διαφημί-

σεις δήθεν φεμινιστικές που στην πραγματικότητα είναι απλά political 
correct, από πλούσιες διασημότητες που την είδαν ηρωίδες της γυ-
ναικείας απελευθέρωσης, και διάφορα τέτοια «συμπαθητικά». Μα τι 
συμβαίνει;  

Θα περιμένατε από εμάς να είμαστε καχύποπτες με όλη αυτή τη 
στροφή στο δημόσιο λόγο. Και πολύ καλά κάνετε! Η χρήση της λέξης 
«feminism» και των παραγώγων του από τη show biz δεν είναι καθό-
λου τυχαία ή αθώα. Το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κάποια είναι πως 
το ενδιαφέρον από τον κόσμο της μόδας για τις γυναίκες και τον φεμι-
νισμό ανοίγει έναν κύκλο αγοράς και κερδών. Οι μανατζαρέοι δεν είναι 
τελείως χαζοί. Όταν λανσάρουν ένα σχέδιο ξέρουν ότι θα πουλήσει. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως μάλιστα να ’ναι και το λιγότερο. Στο 
δημόσιο λόγο η αναβίωση αυτή συνοδεύεται από μια γενικότερη άπο-
ψη. Ότι οι βιομηχανίες της μόδας και του θεάματος μπορούν να συμ-
βάλουν στο να διαδοθεί ο φεμινισμός, να ξυπνήσουν οι γυναίκες και η 
κοινωνία να εμποτιστεί στην ισότητα και τη χρυσόσκονη. Αυτό κι αν εί-
ναι ψέμα. Αντίθετα, αυτές οι βιομηχανίες εκτός του ότι απονοηματοδο-
τούν πλήρως την έννοια του φεμινισμού, την υποβιβάζουν σε καρικα-
τούρα. Προωθούν και ενισχύουν την προσέγγιση ότι «το άτομο» είναι 
το σημαντικότερο στην κοινωνία και στον κόσμο ολόκληρο· ότι το να 
ξυπνήσεις σημαίνει να γίνεις μεγαλοστέλεχος. Τελικά αυτό που προω-
θούν οι βιομηχανίες της μόδας και του θεάματος είναι ο μισογυνισμός 
και  ο ρατσισμός.  

Έχουμε ξαναπεί με πολλές αφορμές τη γνώμη μας για το πως κυλά-
ει η ιστορία αυτού του κόσμου. Να θυμίσουμε. Η εργατική τάξη μά-
χεται μέσα από τις συλλογικές της αρνήσεις. Το κράτος και το κεφά-
λαιο ανταπαντούν σε αυτές, αφενός με την καταστολή των κατώτερων 
στρωμάτων των κινημάτων κι αφετέρου, με την αφομοίωση του λό-
γου και των διεκδικήσεων των ανώτερων στρωμάτων τους. Επιπλέον, 
γύρω από τις αρνήσεις αυτές, το κράτος επιβάλλει θεσμούς μεσολά-
βησης ώστε να διατηρείται η κοινωνική συνοχή και πειθάρχηση. Μια 
τέτοια κρατική πολιτική εφαρμόστηκε και στην περίπτωση του φεμι-
νιστικού κινήματος των 70’s. Και όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμενες 
στην μακρά περίοδο της ήττας αυτού του κινήματος, τρώμε την αφο-
μοίωση και την καταστολή στη μάπα. Να τι πιστεύουμε ότι συμβαίνει.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την καμπάνια #metoo.1 Διάφορες πλού-
σιες και διάσημες τύπισσες πήγαν να μας πείσουν πως το να καταγ-
γείλεις δημόσια τον κακοποιητή σου, η καθεμία μόνη, με το προσω-
πό σου μπροστά σε μια κάμερα, είναι ο ενδεδειγμένος και μοναδικός 
τρόπος για να σταματήσει η κακοποίηση των γυναικών. Εμφανίστηκαν 
σαν οι πρώτες που γνωστοποίησαν τέτοια περιστατικά, ενώ ήδη το φε-

μινιστικό κίνημα έχει μιλήσει και συνεχίζει να μιλάει συλλογικά και ε-
κτενώς για την κακοποίηση που δεχόμαστε. Όμως στην προκειμένη 
περίπτωση, κανείς δεν εστίασε στο ότι οι κακοποιητές μας συνήθως 
είναι άντρες με μεγάλη εξουσία πάνω μας. Καμιά δεν είπε ότι αν δεν 
έχεις λεφτά για καλό δικηγόρο, η καταγγελία σου γυρνάει μπουμε-
ρανκ. Κανείς δεν είπε ότι οι εφημερίδες και τα κανάλια δεν θα νοια-
στούν για σένα αν είσαι κομμώτρια. Το πολύ πολύ να σε διασύρουν ε-
πειδή είσαι «φτωχή κι αγράμματη». 

Επίσης, γίνεται ολοφάνερο πως η λύση που πρότειναν οι celebrities 
«φίλες» μας για την αποτροπή των κακοποιήσεων είναι κάτι εχθρικό 
σε εμάς. Πρότειναν: περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας. Τώρα 
μάλιστα! Σωθήκαμε αδελφές μου. Λες και το να έχουμε γυναίκες αφε-
ντικά μας κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη και τη δουλειά παιχνιδάκι. Λες 
και η κακοποίηση προκύπτει μόνο από το φύλο και όχι από την θέση 
εξουσίας που έχει ο καθένας. Εμείς πάντως απ’ την μεριά μας, χεστή-
καμε για την ποσόστωση στις θέσεις εξουσίας. Ό,τι και να ’ναι το αφε-
ντικό μας, παραμένει αφεντικό. 

Φυσικά, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η στροφή αυτή ακολουθεί 
και συνάδει με τις κρατικές πολιτικές που μας «δίνουν δικαιώματα» ή 
τις πολιτικές «κατά των διακρίσεων». Ας μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικές 
αυτές έχουν δύο πλευρές: η μία πλευρά είναι αυτή της αφομοίωσης 
και ενσωμάτωσης και η άλλη πλευρά είναι του αποκλεισμού και της 
περιθωριοποίησης για τα κοινωνικά στρώματα που επίτηδες αφήνο-
νται απ’ έξω και καταλήγουν στα σκοινιά. 

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τις γυναίκες που διαπομπεύτηκαν ε-
πειδή σκότωσαν το μωρό που γέννησαν.2 Η έκτρωση θεωρείται νόμι-
μη στην ελλάδα. Το κράτος, μας έχει παραχωρήσει εδώ ένα «δικαίω-
μα», για την εξάσκηση του οποίου όμως εφαρμόζεται μια ταξική πο-
λιτική. Γιατί όλες ξέρουμε ότι είτε θα πληρώσεις αδρά για έκτρωση 
σε κάποια ιδιωτική κλινική, είτε, αν δεν έχεις λεφτά, θα δυσκολευτείς 
ακόμα περισσότερο να την κάνεις με διάφορα εμπόδια που σου ορ-
θώνουν οι κρατικοί αξιωματούχοι στα δημόσια νοσοκομεία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, γυναίκες που δεν καταφέρνουν ή δεν τους επιτρέπεται 
να κάνουν έκτρωση καταλήγουν να φυλακίζονται και να διαπομπεύ-
ονται για ένα «έγκλημα» που οι νόμοι, οι εφαρμοστές των νόμων και 
στην τελική ο καπιταλισμός τις έβαλε να διαπράξουν. Επιπλέον, έχεις 
και διάφορες «φεμινίστριες» να συμβάλουν σε αυτή τη διαπόμπευ-
ση υποστηρίζοντας ότι «πλέον οι γυναίκες μπορούν να κάνουν νό-
μιμα έκτρωση, αυτές γιατί δεν έκαναν;», αποκρύπτοντας και αδιαφο-
ρώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καμιά λόγω της ταξικής 
της θέσης.

Έτσι, αυτή η κολοπιλάλα με τα «future is female» και «women 
power» σε μπλούζες, διαφημιστικά, επιδείξεις μόδας και λοιπά, πα-
ρότι μπορεί να φαίνεται αδιάφορη, γλυκούλικη, φιλική, στην πραγ-
ματικότητα στρέφεται εναντίον μας με πολύ ύπουλους τρόπους. Με-
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Επίσης θα μας βρείτε σε στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά,  

το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Γιάννενα, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη. 

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 

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσι-

μαδών 7 στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε Πέμπτη 6-9μμ και Σάββατο 1-4μμ). Εκεί θα βρείτε (εκτός 

από εμάς) και όλο το έντυπο υλικό της ομάδας.

Το περιοδικό το βρίσκετε στην Αθήνα στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Αλφειός, στο κάτω 

περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος.  

τατρέπει ένα ζήτημα συλλογικών αρνήσεων σε ένα μάτσο ατομικές 
επιλογές, εξισώνει τον φεμινισμό με τον ανθρωπισμό, αμβλύνοντας 
έτσι τις αιχμές του και καθιστώντας τον έναν όρο που στερείται νοή-
ματος. Η αφομοίωση δεν μας χωρά όλες. Για όσες περισσεύουν, μόνο 
ευχάριστα δεν είναι τα πράγματα. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ζακ Κ.3 Η δολοφονία 
αυτή ήλθε σε μια συγκυρία, όπου το κράτος, υποτίθεται σε ένα κλί-
μα «προόδου», έχει προσφέρει διάφορα σε σχέση με τη σεξουαλικό-
τητα και την ταυτότητα φύλου. Ας πούμε το σύμφωνο συμβίωσης ο-
μόφυλων ζευγαριών ή το πρόσφατο νομοσχέδιο για την ταυτότητα 
φύλου. Έχουμε πει και αλλού4 ότι αυτές οι «παραχωρήσεις» δεν φέρ-
νουν την ισότητα, όπως λέγεται, αλλά έχουν ως στόχο να ρυθμίσουν 
τόσο τις σχέσεις μεταξύ των υπηκόων όσο και το ποιοι τις αξίζουν και 
ποιες όχι. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται με βάση την ταξι-
κή θέση της καθεμιάς. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είδαμε με τον 
πλέον άσχημο τρόπο, ότι ακόμα και όταν δικαιώματα παραχωρού-
νται ή κοινότητες γίνονται ορατές, υπάρχουν άνθρωποι της εργατι-
κής τάξης των κοινοτήτων αυτών που τους περιμένει η εξόντωση, και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και σε πολλές άλλες, ο θάνατος. 
Εξάλλου η αφομοίωση αφορά πάντα τα ανώτερα στρώματα. Οι υπό-
λοιπες απλά περισσεύουμε.

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε το κράτος, τους θε-
σμούς του και την βιομηχανία του εμπορίου ως κάτι εχθρικό. Οτιδή-
ποτε και αυτά να μας «προσφέρουν» τα αντιμετωπίζουμε με καχυπο-
ψία, παρότι σε στιγμές μπορεί και να χρησιμοποιούμε διάφορα, όσες 
από εμάς μπορούν. Ξέρουμε ότι το μόνο που μπορεί να μας ανατι-
μήσει στα αλήθεια σαν γυναίκες και σαν τάξη είναι η συλλογική ορ-
γάνωση των αρνήσεών μας. Δεν περιμένουμε ότι τα μπλουζάκια με 
στάμπα «feminism» θα μας απαλλάξουν απ’ τους ρόλους και τη μοίρα 
που το κράτος και η κοινωνία μας επιφυλάσσουν, όπως άλλωστε και 
τα μπλουζάκια «revolution» δεν έφεραν ποτέ την επανάσταση. 

1 Για περισσότερα σε σχέση με το  #metoo, δες «Όταν το hollywood 
ανακάλυψε τις καταγγελίες», περιοδικό μιγάδα, τεύχος 20.
2 Για περισσότερα, δες το «Η κρατική στρατηγική της εξόντωσης: εργάτριες 
στο στόχαστρo» στο παρόν τεύχος.
3 Για περισσότερα δες το «Ζακ: μια ταξική δολοφονία που δεν έγινε 
μονόστηλο και οδηγίες ξεπλύματος σε αριστερο-ακροδεξιούς καιρούς» στο 
παρόν τεύχος.
4 Αναφερόμαστε στα άρθρα του περιοδικού μιγάδα: «Ποιο είναι το πρόβλημα 
με τη στρατηγική των τρανς δικαιωμάτων;» (του Dean Spade),  τεύχος 20. 
«Χαρτιά με πολλαπλά νοήματα: Οι επιδιώξεις του ελληνικού κράτους & ο 
νόμος για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου» τεύχος 19. «Όποιος δε 
θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει: το σύμφωνο συμβίωσης μέσα από τα 
μάτια ελλήνων βουλευτών» τεύχος 14.  «Ιστορίες αγάπης στις ΗΠΑ: το κίνημα 
και ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών», τεύχος 12.

Πάλι καλά που είμαστε και people! 
Μπλουζάκι του Η&Μ που λέει : «φεμινισμός: η 
ριζοσπαστική ιδέα ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι». 
Πολύ ριζοσπαστική ιδέα. Υπάρχει και στο σχολικό 
εγχειρίδιο «Εμείς και ο κόσμος». 


