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στο τεύχος αυτό επιλέξαμε να παραθέσουμε ένα κείμενο 
γραμμένο από τις γυναίκες της αυτόνομης βρετανικής ομά-
δας Class War, η οποία ήταν δημιούργημα μιας ιδιαίτερα τα-
ραγμένης περιόδου. Την δεκαετία του ’80 η Αγγλία έβραζε, 

μεγάλες εξεγέρσεις και απεργίες λάμβαναν χώρα, ενώ ταυτόχρονα η 
κρατική επίθεση προς την εργατική τάξη γινόταν όλο και πιο σκλη-
ρή – με τη Θάτσερ στην εξουσία από το 1979. Οι Class War εξέδιδαν 
μια ομώνυμη εφημερίδα από το 1983, η οποία έφτασε τα 73 τεύχη σε 
πάνω από μία δεκαετία κυκλοφορίας. Ξεχώριζαν για τη σκληρή τους 
γλώσσα, την ταξική περηφάνια αλλά και το χιούμορ. Η θεματολογία 
τους ήταν ιδιαίτερα πλούσια: οι εργατικές κουλτούρες, ο φασισμός, το 
βρίσιμο στην αριστερά, η δημόσια τάξη, το γήπεδο, η σεξουαλικότητα 
και πολλά άλλα γέμιζαν τακτικά τις σελίδες της εφημερίδας. 

Η αρχική σύνθεση της ομάδας ήταν αξιοσημείωτη, καθώς ένα 
μεγάλο μέρος της ήταν γυναίκες, και μάλιστα πολλές από αυτές εκδι-
δόμενες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενασχόλησή τους με θέματα 
όπως η πορνεία, οι εκτρώσεις, οι βιασμοί και πολλά άλλα που ίσως 
αγνοούμε. Επίσης, καθώς η δουλειά τους τους έδινε μια μοναδική οπτι-
κή στο έμφυλο ζήτημα, ήταν πολλές οι φορές που τάσσονταν ενάντια 
σε μια μερίδα του κινήματος της εποχής. Όπως αναφέρουν και στο κεί-
μενο που παραθέτουμε παρακάτω, στους κόλπους του γυναικείου κινή-
ματος (που εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε αποσύνθεση) εκφραζόταν 
εχθρότητα προς τις πόρνες. Γεμάτες τσαντίλα για τις φεμινίστριες της 
μεσαίας τάξης και τις αριστερές κοινωνικές λειτουργούς, τις κατηγορού-
σαν ότι επιδίωκαν να τις σώσουν από την πορνεία προκειμένου να τους 
βρουν δουλειά σε εργοστάσιο, και απαντούσαν ότι δεν ήταν επιλογή 
τους να δουλεύουν, ούτε ως εργάτριες σε εργοστάσιο ούτε ως πόρνες. 
Ταυτόχρονα, αντέστρεφαν το ερώτημα, αμφισβητώντας το πόσο «ηθι-
κό» ήταν το επάγγελμα των κοινωνικών λειτουργών. 

Για να κατανοήσουμε την κόντρα αυτή, θα πρέπει να αναφερθούμε 
στο επάγγελμα του/της κοινωνικού λειτουργού και τον ρόλο που επιτε-
λούσε τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο στην Αγγλία και αλλού –τον 
οποίο βέβαια συνεχίζει να επιτελεί μέχρι και σήμερα. Έτσι, από τη μία 
μεριά υπήρχε η στρατηγική της σκληρής καταστολής της Θάτσερ κι από 
την άλλη η «αριστερή φροντίδα» των κοινωνικών λειτουργών που έβα-
ζαν το δικό τους σημαντικό λιθαράκι στην πειθάρχηση των κατώτερων 
στρωμάτων. Μάλιστα, το «λειτούργημα» αυτό ήταν πολύ διαδεδομένο 
ανάμεσα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης –είτε αυτές ανήκαν στην αρι-
στερά είτε και στην άκρα αριστερά. Χρίζοντας τις εαυτές τους «σωτή-
ρες» στην ουσία έκαναν τη δουλειά του κράτους, ελέγχοντας και πει-
θαρχώντας τις γυναίκες και κατ’ επέκταση ολόκληρη την εργατική τάξη. 
Επιπλέον, η δουλειά τους αποτελούσε για το κράτος ένα ακόμη χρήσιμο 
εργαλείο διάσπασης και αφομοίωσης μερών του κινήματος. Φυσικά, η 
εργατική τάξη νιώθοντας στο πετσί της τον πατερναλιστικό τους ρόλο 
δεν έτρεφε καμία συμπάθεια γι’ αυτές, αλλά τις έβλεπε όπως και τους 
μπάτσους. Δηλαδή με καθόλου καλό μάτι. 

Οι Class War διαλύθηκαν το 1997. Στο τελευταίο τους τεύχος έκα-
ναν την αυτοκριτική τους.1 Εκεί, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν και στο 
γεγονός ότι σταδιακά τα γυναικεία μέλη τους άρχισαν να αποτελούν 
μειοψηφία. Στην απομάκρυνση των γυναικών έπαιξαν ρόλο, σύμφωνα 
με τους ίδιους, η όλο και πιο φετιχιστική σχέση των Class War με τη βία 
και οι οργανωτικές επιλογές που απέρρεαν από αυτή την κατεύθυνση. 

Στο κείμενο που ακολουθεί, οι βρετανίδες συντρόφισσες δε μασάνε 
τα λόγια τους. Γνωρίζουν πολύ καλά τη θέση τους απέναντι στο κράτος 
και ποιοι ήταν οι πελάτες τους, μιλάνε για την καχυποψία που συναντού-
σαν από την υπόλοιπη κοινωνία, έχουν γνώμη για το επάγγελμά τους 
συνδέοντάς το άμεσα με την υλική πραγματικότητά τους, απαντούν 
στην ηθικιστική κριτική που τους ασκήθηκε από μέρος του γυναικεί-
ου κινήματος, στον πατερναλιστικό ρόλο των κοινωνικών λειτουργών 
αλλά και γενικά της μεσαίας τάξης προς το κίνημα. Από τη μία περιγρά-
φουν μια κατάσταση απέραντου ζόφου, από την άλλη το κάνουν με τέ-
τοια διαύγεια και περηφάνια για τις εαυτές τους και την τάξη τους που 
μας ενθουσίασε. 

Το κείμενο προέρχεται από μια νέα έκδοση του Αρχείου71 με τίτλο 
«CLASS WAR: Μια Δεκαετία Απειθαρχίας. Η έκρηξη και η παρακμή της 
βρετανικής αυτονομίας (1981-1991)». Πρόκειται κατά βάση για μετά-
φραση του ομότιτλου βιβλίου,2 το οποίο είχαν εκδώσει μέλη των Class 
War το 1991 ως επετειακή έκδοση, με συλλογή διάφορων κειμένων 
τους.

1 Class War, Μια Δεκαετία Απειθαρχίας, Η έκρηξη κι η παρακμή της βρετανικής 

αυτονομίας (1981-1991), Αρχείο71, 2017, σ. 129-138.
2  Class War, A Decade of Disorder, Verso, Λονδίνο, 1991.
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τ ο κράτος κερδίζει κρατώντας τους φτωχούς 
στη μίζερή τους κατάσταση. Αυτό είναι γνω-
στό. Όσες διαλέγουν το επάγγελμα της πορ-

νείας για να ξεφύγουν απ’ τη φτώχεια υφίστανται την 
κρατική βαναυσότητα όσο κανείς άλλος. Χιλιάδες 
άνθρωποι εργάζονται για το κράτος, με τον έναν ή 
με τον άλλο τρόπο, για να μας παρακολουθούν, να 
μας συλλαμβάνουν και να μας παρενοχλούν. Και την 
ίδια στιγμή οι εφημερίδες κάνουν ό,τι μπορούν για να 
μας σιχαίνεται όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Λες και όλοι 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μας τσακίσουν.

Μπορεί η ίδια η πορνεία να μην είναι παράνομη, 
αλλά η άγρα πελατών και η προτροπή είναι. Πράγ-
μα που είναι λίγο μπερδεμένο, εκτός κι αν έχεις τη-
λεπαθητικές ικανότητες. Αλλά αν η ίδια η πορνεία 
ήταν παράνομη, αυτό θα σήμαινε ότι οι μπάτσοι θα 
δένανε και τους πελάτες για συμμετοχή στο έγκλη-
μα. Και πελάτες σημαίνει μπάτσοι, και δικαστές, και 
λοιποί πυλώνες του συστήματος. Οι ίδιοι άνθρωποι 
που φτιάχνουν τους νόμους που υποτίθεται ότι μας 
προστατεύουν από νταβατζήδες και αδίστακτους 
εγκληματίες, είναι τα ίδια καθάρματα που βγάζουν 
λεφτά στις πλάτες μας.

Το κράτος θέλει να αναμασάει στο δημόσιο λόγο 
τη συζήτηση περί νταβατζήδων και όσων βγάζουν 
τα κορίτσια στο κλαρί, ώστε να διασφαλίσει ότι κα-
νένας «αξιοπρεπής» άνθρωπος δε θα πήγαινε ποτέ 
με μία πόρνη. Και αν πάει, να μπορεί να καταλήξει 
στο τμήμα. Άλλος ένας νόμος που μας κρατάει μόνες 
και ευάλωτες.

ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Αναγνωρίζουμε ότι η δουλειά είναι απαραίτητη για 
την επιβίωση, αλλά ως αναρχικές θεωρούμε όλες 
τις δουλειές πορνεία. Αν πρέπει να υποστούμε μια 
«δουλειά», τότε θέλουμε να κερδίσουμε όσο περισ-
σότερα λεφτά γίνεται με τη λιγότερη δυνατή εργα-
σία. Για τις περισσότερες γυναίκες αυτός ο τρόπος 
είναι η πορνεία.

ΑΦΕΛΕΙΑ
Όμως, μέσα στο γυναικείο κίνημα υπάρχει ανοιχτή 
εχθρότητα προς τις πόρνες, η οποία και εμποδίζει 
τον οποιοδήποτε διάλογο. Όσες από μας έχουμε 
περάσει από το γυναικείο κίνημα προσπαθώντας να 
αντιπαλέψουμε τις συνθήκες ζωής μας, έχουμε συ-
χνά βρεθεί σε απόγνωση, καθώς ορθώνεται μπρο-
στά μας ένας τοίχος κριτικής και προκατάληψης· και 
τσαντιζόμαστε ιδιαιτέρως όταν αυτή η προκατάλη-
ψη προέρχεται από γυναίκες που τις θεωρούσαμε 
αρκετά έξυπνες και μορφωμένες για να φάνε τέτοια 
προπαγάνδα.

Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Είμαστε 
μια σκληρόπετση μερίδα της τάξης που δεν αφήνει 
τις περιστάσεις να την επηρεάσουν. Έχουμε νιώσει 
τη φτώχεια και τώρα παίρνουμε τις ζωές μας στα χέ-
ρια μας.

Πράγμα που σημαίνει, επίσης, ότι δε θα αφήσου-
με τις μικρές Χίτλερ του γυναικείου κινήματος να 
περάσουν από πάνω μας. Έχουν συνηθίσει να δέ-

χονται βλέμματα θαυμασμού από τις γυναίκες της 
εργατικής τάξης. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι η εξουσία 
της μεσαίας τάξης χτίζεται από ανθρώπους σαν τους 
πελάτες μας – ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ.

Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν ενάντια στο 
επάγγελμά μας είναι φυσικά σκέτη ιδεολογία. Αλλά 
όταν η κριτική προέρχεται από κάποιο ζώον με 
πτυχίο κοινωνιολογίας, ξέρουμε καλά ποια έχει την 
ηθική και ποια την ανήθικη δουλειά. Γιατί σε μερικά 
χρονάκια θα έχει κι αυτή πελάτες. Μόνο που οι δικοί 
της θα είναι ανήλικοι και δε θα βρίσκονται μαζί της 
με δική τους επιλογή.

Πρόσφατα οι αριστερές αδερφές μας στο δημο-
τικό συμβούλιο του Κάμντεν [Camden] έφτιαξαν ένα 
κέντρο για να μας επανεντάξουν στην κοινωνία. Λοιπόν, 
μπορεί να μην έχει πλάκα να βγαίνεις στην πιάτσα, αλλά 
αν είσαι εργατική τάξη είναι εξίσου αδύνατο το να ξεκό-
ψεις, ακόμα κι αν έχεις λεφτά. Οι σπιτονοικοκύρηδες και 
οι μεσίτες είναι αμέσως καχύποπτοι όταν βλέπουν ένα 
κορίτσι της εργατικής τάξης, μόνο του και με λεφτά, και 
αρχίζουν κατευθείαν να σε κουτσομπολεύουν. Οπότε 
πού θα με επανεντάξετε, σε ένα διαμέρισμα; Φτιάξατε 
ένα κέντρο για να με επανεντάξετε. Να με επανεντάξετε 
που; Τι θα έλεγες, ρε σκουπίδι, να μου έδινες κάποια από 
τα λεφτά που σε πληρώνουν για να μου λες τι να κάνω; 
Κάθεσαι άνετα και μου προτείνεις να δοκιμάσω να βρω 
μια χαλαρή δουλειά σε εργοστάσιο.
Χα! Κάθεσαι, φορώντας μια κονκάρδα που γράφει 
για το δικαίωμα της γυναίκας στην επιλογή.
Ωραία λοιπόν, αδερφή μου. Δεν είμαι εγώ αυτή που 
επιλέγει να καταπιέζει.
Δεν είμαι εγώ αυτή που επιλέγει να στέλνει κόσμο 
στο εργοστάσιο για τρεις και εξήντα.
Δε διαλέγω εγώ αυτή που βάζει μια κοινωνική λει-
τουργό, μια αδερφή σου, να μου πάρει τα παιδιά.
Ίσως όμως επιλέξω να σε βρω κάνα βράδυ μετά τη 
δουλειά...

Οπότε φτάνει με το «σώσιμο», αδερφές μου. Είμα-
στε στο κουρμπέτι εδώ και πολλά χρόνια. ΞΕΡΟΥΜΕ 
καλά ότι είναι αδύνατο να συνυπάρξουμε σε ένα κί-
νημα ο έλεγχος του οποίου ανήκει στη μεσαία τάξη. 
Δεν τους νοιάζει τίποτα, αρκεί να διατηρήσουν την 
εξουσία τους. Ούτε καν για τους αρχικούς στόχους 
και τα ιδανικά τους. Δεν τρώμε το παραμύθι της οι-
κονομικής κρίσης. Τα βλέπουμε τα λεφτά. Αυτοί οι 
πλούσιοι μπάσταρδοι ξοδεύουν περισσότερα για 
ένα γρήγορο γαμήσι από όσα μας δίνει ο ΟΑΕΔ κάθε 
βδομάδα.

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑ-

ΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ Η 

ΤΑΞΗ ΜΑΣ. 
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Ένα απ’ τα πρώτα τεύχη του Class War 
είχε τίτλο «Απ’ την Κοριτσοπαρέα» 
και ήταν αφιερωμένο «Σε όλες τις 
Γυναίκες Που Μας Γαμάνε», μια ατάκα 
που γινόταν πιο αποδεκτή λόγω της 
πρωθυπουργίας της Θάτσερ.

Σκιτσάκι από την εφημερίδα 
των Class War.
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