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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 ζωντα-

νά στο δημόσιο λόγο ζητήματα της 

κοινωνικής πραγματικότητας και της 

εκμετάλλευσης των γυναικών σήμερα.

Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κό-

σμο που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται 

προς την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυ-

χασμός ότι η κοινωνική θέση των γυναι-

κών 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, συζητιούνται 

ξανά, διορθώνονται και ξαναγράφο-

νται. Μερικές φορές αυτή η διαδικασία 

καθυστερεί την έκδοση του περιοδι-

κού, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση 

των συνεπών αναγνωστριών.

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη 

του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου 

και Ζωσιμαδών 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 Αθή-

να στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, 

Αλφειός, στο κάτω περίπτερο της 

πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω 

περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος.  

Επίσης θα μας βρείτε σε στέκια, βιβλιο-

πωλεία και καταλήψεις στη Θεσσαλονί-

κη, τα Χανιά,  το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, 

τα Γιάννενα, την Ξάνθη και την Αλεξαν-

δρούπολη. 

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 
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Το στρατόπεδο   
συγκέντρωσης 
χωρίς κάγκελα  
το αθηναϊκό κέντρο
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Η αριστερή όψη της δημόσιας τάξης που βιώνουμε 
το τελευταίο διάστημα ήρθε να συμπληρώσει την 
εικόνα της μακροχρόνιας κρατικής στρατηγικής για 
τους μετανάστες εργάτες. Εδώ και τρεις δεκαετίες 
το ελληνικό κράτος, καλά προετοιμασμένο για 
την υποδοχή και διαχείριση μεταναστών και 

μεταναστριών, οργάνωνε την στρατιωτικοποίηση και παρανομοποίηση 
της εργατικής τους δύναμης στις ελληνικές μητροπόλεις και την ελληνική 
επαρχία. Το σύριζα πριν γίνει κυβέρνηση έβγαζε ιαχές πολέμου απέναντι 
στο ρατσισμό και την καταστολή που δέχονταν τα ευάλωτα κομμάτια της 
κοινωνίας (αυτό το τελευταίο το έλεγε και με λίγη μιζέρια μπας και πέσει 
καμιά χρηματοδότηση). Το συριζανελ αφού έγινε κυβέρνηση, φρόντισε 
να αγκαλιάσει τα ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας με ΜΚΟ και αρκετούς 
μπάτσους. 

 Στις 8 Φεβρουαρίου ένας ακόμα μετανάστης εργάτης, ο Εμπουκά 
από τη Νιγηρία, βρέθηκε νεκρός στο ΑΤ Ομόνοιας. Ο θάνατός του έγινε 
γνωστός δέκα ημέρες μετά και ενεργοποίησε όλα τα αντανακλαστικά 
του «αντιρατσιστικού» κράτους. Βαρύγδουπες δηλώσεις έγιναν για 
τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε 
ο μετανάστης. Προφανώς, όλες αυτές οι δηλώσεις βγήκαν από τα 
αρμόδια στόματα, τα οποία εκτός από τον δακρύβρεχτο τονισμό της 
λέξης θάνατος, τόνισαν λίγο λιγότερο το μετανάστης και καθόλου το 
εργάτης. Χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα  πως ο νεκρός ήταν πατέρας 
δύο παιδιών που μένουν ορφανά, πράγμα που, για την επίσημη αφήγη-
ση, κάνει ακόμα πιο άδικο τον θάνατό του (είναι ένα ερώτημα για το πώς 
αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί τους «δίκαιους» θανάτους). Λίγο δάκρυ, ξερά 
λόγια, «θέλουμε δικαιοσύνη» (δηλαδή: αναμένουμε την ιατροδικαστική 
έκθεση). Αυλαία. Α! κανονίζουμε και μία συνέντευξη τύπου στην Ομόνοια 
στη 1 το μεσημέρι για να κλείσουμε τα στόματα (όσοι δουλεύουν να μας 
στείλουν θετική ενέργεια).

Σχετικά με το θάνατο του νεαρού μετανάστη, η πιο προβληματι-
κή αφήγηση παραμένει η απομόνωση της ελληνικής αστυνομίας σαν 
να είναι ένας αυτοκέφαλος μηχανισμός. Ως εκ θαύματος κάθε φορά 
που οι μπάτσοι δολοφονούν, η είδηση αναπαράγεται λες και είναι 
μόνοι τους. Ακόμα χειρότερα, για να αναδειχθεί η δράση της ελληνικής 
αστυνομίας και η χρησιμότητά της πρέπει να υπάρξουν θύματα ορατά. 
Αυτό παραμένει προβληματικό γιατί δεν κοιτά το μέρος των μπάτσων 
σαν αυτό που είναι, ένας κρατικός θεσμός που ούτε μόνος του λειτουργεί 
ούτε χωρίς σχέδιο. 

 Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς για τις δολοφονίες στην Ομόνοια, 
είτε γίνονται μέσα στο ΑΤ είτε πέριξ αυτού, είναι το εξής: Το κέντρο της 
Αθήνας λειτουργεί εύρυθμα εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, ως τόπος 
συγκέντρωσης και ελέγχου του πολυεθνικού προλεταριάτου με στόχο 
την περαιτέρω υποτίμησή του. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν καλά 

παγιωμένοι οι τρόποι και οι τεχνικές από πλευράς του κράτους για να 
καταλαβαίνει ο καθένας τη θέση του. Το ΑΤ Ομόνοιας είναι μανούλα σε 
αυτόν τον ρόλο και η κυβέρνηση συριζα το γνωρίζει καλά, και γι’ αυτό 
έχει φροντίσει να παραμείνει ως έχει και να λειτουργεί ρολόι. Τώρα, 
εντάξει αν μαζευτούν και τίποτα δικοί τους και φωνάζουν απ’ έξω δε 
θα χαλάσουν και τις καρδιές τους. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 με 
την έλευση των πρώτων μεταναστών εργατών από τα Βαλκάνια και τις 
χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, είχε στηθεί μια καλά οργανωμένη 
συμμαχία μπάτσων, μαφίας, ιδιοκτητών και φασιστών με κρατικές πλάτες 
φυσικά. Το καθεστώς τεχνητής παρανομίας μέσα στο οποίο ζει μεγάλο 
κομμάτι της εργατικής τάξης και σήμερα, βοήθησε όλους αυτούς τους 
ντενεκέδες να κάνουν χρυσές δουλειές.

 Όπως έχουμε ξαναπεί, οι κρατικές δολοφονίες δεν είναι εξαίρεση, 
αλλά ένας ακόμα τρόπος να υποτιμάται ένα κομμάτι της εργατικής 
τάξης μέχρι το σημείο της εξόντωσης. Το παράδειγμα της Ομόνοιας 
είναι χαρακτηριστικό, ένας τόπος όπου προωθείται μια μεγάλη μάζα 
παρανομοποιημένων μεταναστών και μεταναστριών που αναζητούν 
δουλειά. Αυτή η συσσώρευση ανθρώπων σε συγκεκριμένα μέρη της 
πόλης μόνο τυχαία δεν είναι. Το ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει μια 
περιφραγμένη ζώνη όπου πραγματοποιείται η διαχείριση της εργασίας 
με τους πιο ωμούς όρους της καπιταλιστικής κανονικότητας. Μια ζώνη 
όπου η αποθήκη «ιδανικών για εκμετάλλευση» εργατών βρίσκεται 
δίπλα δίπλα με παραδοσιακά προσοδοφόρες «δραστηριότητες», όπως 
η διακίνηση ναρκωτικών και η πορνεία, με τους μπάτσους να έχουν 
πάντα την υψηλή εποπτεία1. Σε εκείνον τον τόπο, όπου στοιβάζονται 
οι πλέον «αναλώσιμοι» της ταξικής πυραμίδας, ο τρόπος που πέθανε ο 
μετανάστης από τη Νιγηρία όπως και τα μέσα που επιστρατεύτηκαν για 
να διαπομπευτούν οι οροθετικές γυναίκες το 2012,  αποτελούν εργαλεία 
του ελληνικού κράτους εδώ και τρεις δεκαετίες για να λέει σε μαφίες και 
αφεντικά ότι με το κατάλληλο κανόνισμα, οι μπάτσοι σε αφήνουν ήσυχο 
να κάνεις τις δουλειές σου και αν οι από κάτω σου κουνιούνται θα τους 
τακτοποιήσει η δημόσια τάξη. Ακόμα χειρότερα, το ελληνικό κράτος με 
αυτές τις πρακτικές λέει στην εργατική τάξη πως θα πρέπει να συνηθίσει 
στον φόβο. 

 Εμείς απέναντι σε αυτά, θεωρούμε πως ο μόνος τρόπος για να 
μιλάμε για τις κρατικές στρατηγικές, που στήνονται στις πλάτες μας, 
παραμένει το να κοιτάμε προς την πλευρά των εχθρών μας αυτόνομα, 
χωρίς να ξεχνάμε πως οι κρατικές στρατηγικές περιλαμβάνουν και 
βία αλλά και διαμεσολαβήσεις. Όλοι αυτοί που διακαώς επιθυμούν 
να «εκπροσωπούν» την τάξη μας παραμένουν κομμάτια του ίδιου 
συστήματος που μας υποτιμά και μας σκοτώνει. Μέσα από τους νέους 
τρόπους που βρίσκει το κράτος να μας πειθαρχεί και να μας υποτιμά, 
μαθαίνουμε κάθε μέρα τις νέες όψεις των εχθρών μας. Παράλληλα όμως, 
ανακαλύπτουμε και τις νέες όψεις των συμμάχων μας. 

1 Από την προκήρυξη «Από το γκέτο στο φιλέτο» της αντιφασιστικής συνέλευσης Autonome 
Antifa, Μάιος 2010.


