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Hταν καλοκαίρι του 2000 και στο πλαίσιο του γνωστού αντιρατσιστικού φεστιβάλ που γίνεται κάθε 
χρόνο στην Αθήνα υπήρχε στο πρόγραμμα των συζητήσεων, κάτω από την κατηγορία «γυναίκες 
και μετανάστευση», μια συζήτηση για τις οικιακές «βοηθούς» στην Ελλάδα. Βασικά επρόκειτο για 
συζήτηση-παρουσίαση της έκδοσης «Συζητώντας με τη Λίντα». Η Λίντα ήταν μια οικιακή «βοη-

θός» από την Αλβανία που δούλευε στην Αθήνα, το «συζητώντας» είχε να κάνει με τη δουλειά και τη ζωή της σε 
τούτο τον τόπο, και όλα αυτά η Ελληνίδα συγγραφέας που συζήτησε με τη Λίντα τα μάζεψε σε ένα βιβλιαρά-
κι, όπου πρόσθεσε και τους δικούς της προβληματισμούς πάνω στο θέμα. Πήγαμε λοιπόν κι εμείς, νεαρές τότε 
και με δίψα τεράστια για τέτοιες ιστορίες, να ακούσουμε τι κατάλαβε η αριστερή συντρόφισσα εκεί που «συζη-
τούσε με τη Λίντα» για τις οικιακές βοηθούς. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, τη συντρόφισσα δεν τη γνωρί-
ζαμε, ούτε και περισσότερα για την έκδοσή της ξέραμε, πράγμα που όπως και να το κάνουμε είχε τη σημασία 
του για το είδος της συζήτησης που επρόκειτο ν’ ακολουθήσει. Kαθίσαμε λοιπον με περισσές προσδοκίες στις 
καρέκλες, ξεφυλλίσαμε την έκδοση που μόλις είχαμε αγοράσει, για ν΄ ανακαλύψουμε πως η συγγραφέας-αρι-
στερή συντρόφισσα-«συζητάω με τη Λίντα» δεν ήταν άλλη από την αφεντικίνα της Λίντα! Δυστυχώς το αρχικό 
μας σοκ, η σύγχυση μήπως κατά λάθος βρεθήκαμε σε φιλανθρωπικό γκαλά της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, σε 
συνδυασμό με την απερίσκεπτη νεανική τσαντίλα μας, μας έτρεψαν σε άτακτη φυγή από τον φεστιβαλικό το-
μέα «γυναίκες και μετανάστευση» (και τις μπύρες που δικαιούμασταν με το εισιτήριο ούτε καν τις πήραμε). Η 
άτακτη φυγή μας είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε τώρα να πούμε κι άλλα από κείνη την αδιανόητη βρα-
διά. Κρατήσαμε –ευτυχώς!- το βιβλιαράκι ως ντοκουμέντο, το οποίο και σας δείχνουμε δίπλα σε φωτό, έτσι για 
να μη λέτε πως είμαστε γυναίκες κατά τα γνωστά φαντασιόπληκτες.

Εκείνη η αδιανόητη εκδήλωση δεν ήταν και τόσο αδιανόητη την εποχή εκείνη, υποπτευόμαστε πως ακόμη 
και σήμερα ισχύει το ίδιο. Το θέμα «γυναίκες και μετανάστευση» ήταν και είναι φορτωμένο με τσουβάλια ιδεο-
λογίας ταιριαστά με την πρόσφατη ιστορία της κοινωνίας μας. Για παράδειγμα, για τη μετανάστευση η εγχώρια 
πολιτική σκηνή της αριστεράς, της προόδου και λοιπά και λοιπά είχε κτίσει τη γνώμη πως πρόκειται για ζήτημα 
«προσφυγικό» και «ανθρωπιστικό» και όχι εργατικό, πιθανόν γιατί οι αριστεροί ένιωθαν λιγότερο εργάτες και 
περισσότερο αφεντικά και φιλάνθρωποι τύποι. Για το δε γυναικείο ζήτημα, οποιαδήποτε προσέγγισή του μέσα 
από το πρίσμα της ταξικής διάρθρωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας θεωρούνταν κκεδίστικη-μαρξιστική πα-
ρέκκλιση, πράγματα εν γένει εντελώς ξεπερασμένα για τη μοντέρνα αριστερή «διανόηση». Κάπως έτσι λοιπόν 
στο πάνελ εκείνης της συζήτησης η αντίθεση αφεντικίνας-εργάτριας μπορούσε άνετα να πάει περίπατο. Αν μη 
τι άλλο άμα είσαι αφεντικίνα, συμφέρει!

Θυμηθήκαμε εκείνη την εκδήλωση γιατί πιστεύουμε ότι η αντίληψη πως «υπάρχουμε από τη μια εμείς, οι (ας 
το πούμε χάριν συνεννόησης) «λευκές» γυναίκες και υπάρχουν από την άλλη, οι «άλλες», οι γυναίκες μετανά-
στριες» έχει μάλλον κυριαρχήσει ως τρόπος να βλέπουμε εμάς και τις μετανάστριες. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
την περίπτωση της Κωνσταντίνας Κούνεβα το 2008 και τις οροθετικές γυναίκες που συνελήφθησαν και διαπο-
μπεύτηκαν από την ελληνική αστυνομία το 2012. Σ’ αυτές τις υποθέσεις, που στάθηκαν αφορμή για να βγουν 
αφίσες, να γίνουν  διαμαρτυρίες κλπ από πρωτοβουλίες και οργανώσεις- δορυφόρους του συνασπισμού και 
του συριζα (και όχι μόνο), οποιαδήποτε προσπάθεια να συνδεθεί το φύλο με την ταξική καταπίεση και άρα με 
την δική μας θέση ως γυναίκες μέσα στο ταξικό εποικοδόμημα απουσίαζε χαρακτηριστικά. Φυσικά κάτι τέτοιο 
είναι αναμενόμενο από κόμματα που η φύση και ο ρόλος τους από τη μεταπολίτευση κι έπειτα είναι η διαμεσο-
λάβηση και ο κατευνασμός των ταξικών συγκρούσεων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Είναι όμως κακώς αναμε-
νόμενη εξέλιξη όταν αυτή η πολιτική αναπαράγεται ακόμη και σε κύκλους που σε γενικές γραμμές δεν επιδιώ-
κουν να το παίξουν βοσκοί καμιάς «κατατρεγμένης».

Αυτή λοιπόν η κυρίαρχη γνώμη, της από τα πάνω αλληλεγγύης, αναπαράγει τους διαχωρισμούς που έχουν 
επιβάλει τα ίδια τα αφεντικά στην εργατική τάξη. Αποκλείει εξαρχής οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης 
κοινών συμφερόντων. Φυσικά, οι μετανάστριες γυναίκες έχουν εμπόδια στη δουλειά και την καθημερινότη-
τα πολύ υψηλότερα από τις ντόπιες εργάτριες. Αυτό ισχύει και παρα-ισχύει. Ο κλάδος της καθαριότητας π.χ. 
είναι αρκετά ενδεικτικός: οι καθαρίστριες άλλης εθνικότητας αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς απ’ ό,τι οι 
ντόπιες, οι πιέσεις και η σεξουαλική παρενόχληση που δέχονται στους χώρους εργασίας είναι σχεδόν καθημε-

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 εκμε-
τάλλευσης των γυναικών σήμερα.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο που 
διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς την πρόο-
δο) επικρατεί ο καθησυχασμός ότι η κοινωνική 
θέση των γυναικών έχει βελτιωθεί. Αναλόγως 
φυσικά από ποια θέση μιλάει καμιά...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του Αρ-
χείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 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.

To περιοδικό είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. 
Τα θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 
και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, συζητι-
ούνται ξανά, διορθώνονται και ξαναγράφονται. 
Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η έκδοση 
και να υπερβαίνει την τρίμηνη περιοδικότητά 
του. Βάζουν βέβαια και το χεράκι τους οι αντιξο-
ότητες της ζωής. Ας δείξουν λοιπόν κατανόηση 
οι αναγνώστριές μας. Οπότε, επόμενο τεύχος 
κατά τον Νοέμβρη.

Το περιοδικό το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία 
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος, στο κάτω περί-
πτερο της πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω 
περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος. 

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:
autonomia71.wordpress.com
 

edito

Ίδια είν’ τα αφεντικά, 
θηλυκά κι αρσενικά

ΚυΚλοφορεI
από Σεπτέμβρη η έκδοσή μας «Γυναίκες, 
φυλή και τάξη» με κείμενα της Angela 
Davis. Περισσότερα στο εσωτερικό του 
τεύχους.
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ρινό φαινόμενο. Όλα τούτα τα ’χουν πει οι ίδιες οι καθαρί-
στριες από καιρό πριν συμβεί η δολοφονική επίθεση στην 
Κούνεβα. Όμως είναι ένα πράγμα να βλέπει καμιά στις μετα-
νάστριες μια κατάσταση μακρινή και καθησυχαστική («ευ-
τυχώς δεν είμαι σαν αυτή!»), οπότε ας «βοηθήσουμε όπως 
μπορούμε». Και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να βλέ-
πει μια στρατηγική για το πώς τα αφεντικά με εργαλείο το 
φύλο και τη φυλή υποτιμούν την εργασία, γεγονός πλέον 
που αρχίζει να μας αφορά όλες, καθώς ούτε και μεις πρόκει-
ται να τη γλιτώσουμε. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι μετανάστριες εί-
ναι υπηρεσίες στις οποίες ο καπιταλιστικός καταμερισμός 
της εργασίας από τα πρώτα βήματά του έδωσε με τη βία γυ-
ναικείο πρόσημο. Οι χαμηλοί μισθοί των μεταναστριών εί-
ναι προϊόν μια συνολικότερης διατίμησης της εργασίας των 
γυναικών, κι εδώ έχουν δουλέψει για χρόνια όλοι οι διαχω-
ρισμοί, ο ρατσισμός και ο σεξισμός, που είναι διάχυτοι μέσα 
στην ελληνική κοινωνία. Κατά συνέπεια το ζήτημα, από εκεί 
που κάποιες το βλέπουν ως «ευτυχώς που δεν είμαι Βουλ-
γάρα, Ρωσίδα ή Γεωργιανή» μεταφράζεται ακριβέστερα στο 
«ευτυχώς δεν είμαι καθαρίστρια, οικιακή βοηθός ή πουτά-
να». Γιατί τα εθνικά ψευδώνυμα κρύβουν εργατικές φιγού-
ρες και ονόματα του καπιταλιστικού καταμερισμού της ερ-
γασίας. Γιατί τούτο το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης είναι 
ένα σύστημα που στηρίζεται στη διατίμηση της ανθρώπινης 
ζωής με όρους φύλου και φυλής. Μέσα από αυτή τη σκο-
πιά, η αλληλεγγύη στις μετανάστριες σταματάει να συγγε-
νεύει με τη φιλανθρωπία και τις φιλοδοξίες ηγεμόνευσης και 
διαμεσολάβησης και γίνεται υπόθεση που καταλαβαίνουμε 
πως επηρεάζει και εμάς. 

Περισσότερα πάνω σε αυτό λέμε στο «ε ναι! το γυναικείο 
ζήτημα είναι ταξικό ζήτημα» αυτού του τεύχους.  

Ιδού το εν λόγω βιβλίο. Η συγγραφέας αναρωτιέται για την οικιακή 
της βοηθό (οι υπογραμμίσεις δικές μας): «όσο περνούσε ο καιρός 
τόσο πιο έντονη ήταν για μένα η αναζήτηση: τι την έκανε να 
φύγει από την Αλβανία και πώς πέρασε το πρώτο διάστημα εδώ; 
Αλλά και το ερώτημα: τι ξέρουμε γι΄αυτούς τους ανθρώπους που 
περιφέρονται ανάμεσά μας και εργάζονται για εμάς; Ίσως τίποτα, 
πέρα από το χαμηλό μεροκάματο που ζητούν, πέρα από τη σκληρή 
εργασία που προσφέρουν».
Πολύ μπροστά η αριστερή διανόηση. Τελικά είναι οι μετανάστριες 
που ζητούν χαμηλό μεροκάματο και όχι τα αφεντικά. Αλλά τα 
αριστερά αφεντικά είναι διαφορετικά, stupid!

Κολλήσαμε τούτη την αφίσα στις αρχές Ιούνη σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Διαπιστώσαμε 
στην πράξη πως θέλαμε χιλιάδες φύλλα για να καλύψουμε όλες τις διαφημίσεις σε στάσεις, 
λεωφορεία, μετρό, που μας καλούν να γίνουμε... μοιραίες. Τελικά, ένα κάρο έμποροι μιλάνε για την 
πάρτη μας, εκτός από εμάς τις ίδιες. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση;

Θέλαμε κι άλλες αφίσες!


