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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 Αθήνα 

στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Αλφειός, 

στο κάτω περίπτερο της πλατείας Εξαρ-

χείων και στο πάνω περίπτερο της πλα-

τείας Κάνιγγος. Επίσης θα μας βρείτε σε 

στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις 

στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά,  το Ηρά-

κλειο, το Ρέθυμνο, τα Γιάννενα, τη Μυ-

τιλήνη 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 
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Γ
ενικός αποτροπιασμός εκφράστηκε, το προηγούμε-
νο διάστημα, για την είδηση των κατά συρροή δολο-
φονημένων οικιακών εργατριών στην Κύπρο. Πάσης 
φύσεως εφημερίδες και ειδησεογραφικά μπλογκς έ-
καναν λόγο για «σοκαριστικές αποκαλύψεις» ενώ η 

όλη υπόθεση παρουσιάστηκε σαν «φρικαλέο έγκλημα» ή 
«τρενάκι του τρόμου». Το προφίλ του δράστη, όπως μάθα-
με κέντρισε το ενδιαφέρον αναλυτών, εγκληματολόγων αλλά 
και ψυχολόγων. Αφού λοιπόν όλοι αυτοί μελέτησαν με προ-
σοχή την υπόθεση, ανέλυσαν και ανέκριναν τον δολοφόνο, 
ομόφωνα οι Αστυνομικές Αρχές, οι ψυχολόγοι, οι εγκληματο-
λόγοι αλλά και τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μίντια έβγαλαν 
την ετυμηγορία τους: Πρόκειται για έναν serial killer.

Εντάξει, εμείς δεν είμαστε από αυτές που έχουμε κάνα 
κόλλημα για το τι χαρακτηρισμός θα δοθεί στο εν λόγω σκου-
λήκι, είμαστε όμως γνωστές για την καχυποψία μας! Καχυπο-
ψία, η οποία μας έχει σώσει από διάφορα ολισθηρά μονοπά-
τια, στρωμένα με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία από το κράτος και τα 
μίντια. Ας δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την κάψα των 
φυλλάδων και των μπάτσων να μιλήσουν για την υπόθεση 
λες και πρωταγωνιστούν σε αστυνομικό νουάρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο δολοφόνος οικιακών 
εργατριών του γειτονικού Αληθοκυπριακού κράτους, παρου-
σιάστηκε στο δημόσιο λόγο όχι με το όνομά του που είναι Νί-
κος Μεταξάς αλλά με το ψευδώνυμό του, το «Ορέστης». Ο-
ποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπό του έγινε με τη χρήση 
του ψευδωνύμου ή της ηλικίας του. Απεναντίας πολύ μικρή 
έως και ανύπαρκτη ήταν η ανάδειξη του επαγγέλματος του 
κυρίου Μεταξά, αυτό του ιλάρχου στην Εθνική Φρουρά Κύ-
πρου. Η χρήση όμως του ψευδωνύμου δημιουργεί μια εσκεμ-
μένη σύγχυση γύρω από το πρόσωπο του δολοφόνου. Υπο-
νοεί ότι υπεύθυνος για τις δολοφονίες δεν ήταν ο στρατιω-
τικός αλλά ο «διαταραγμένος Ορέστης»1. Η «Καθημερινή», η 
γνωστή για τις προοδευτικές της απόψεις εφημερίδα, αναδη-
μοσιεύει από την αντίστοιχη «Καθημερινή Κύπρου» ότι «Οι α-
νακριτές της υπόθεσης παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλημα-
τισμένοι αφού στις αιφνιδιαστικές τους ερωτήσεις βλέπουν 
τον ύποπτο να φανερώνει για λίγα δευτερόλεπτα το πρό-
σωπο του «Ορέστη» και μετά να κλείνει το «παράθυρο» επι-
στρέφοντας στο γνωστό παγερό του βλέμμα.»2 Η φυλλάδα 
της Athens Voice από την άλλη δεν έχασε την ευκαιρία να μας 
καταπλήξει. Εκεί ο, ειδικός επί του θέματος, εγκληματολόγος 
Άγγελος Τσιγκρής αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Είχε μία διτ-
τή ζωή, έπαιζε έναν ακόμη ρόλο. Εκτός από εξαιρετικός αξι-
ωματικός ήταν και δολοφόνος. Αυτός ο δεύτερος ρόλος γίνε-
ται στη συνέχεια ο πιο καταλυτικός»3 Δυστυχώς, για τον κύ-
ριο Τσιγκρή και τα υπόλοιπα καθίκια της φάρας του, ο Νίκος 
Μεταξάς εκτός από εξαιρετικός αξιωματικός, ήταν και λίγο 
δολοφόνος. Κατά τη γνώμη του «είναι αυτός ο δεύτερος ρό-
λος που γίνεται ο πιο καταλυτικός» και αναλαμβάνει τον έλεγ-
χο στο άμοιρο μυαλό του κατά τ’ άλλα ευυπόληπτου στρατι-
ωτικού. Θέλει δηλαδή να μας πει ότι ένας καθώς πρέπει, ευ-
κατάστατος πολίτης και δη αξιωματικός του στρατού για κα-
νένα λόγο δε θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για τόσο α-
ποτρόπαια εγκλήματα. Θέλει να μας πείσει ότι η μόνη λογι-
κή εξήγηση είναι η παρουσία μιας δεύτερης προσωπικότη-
τας στο μυαλό του Ελληνοκύπριου καραβανά, ο «Ορέστης». 
Αυτός λοιπόν είναι ο «δεύτερος ρόλος» ο οποίος μάλιστα ερ-
χόταν σε σύγκρουση με την υπόλοιπη ζωή του Νίκου Μετα-

ξά. Δηλαδή ερχόταν σε σύγκρουση με το επάγγελμα και την 
ταξική του θέση. Σπεύδει δη να μας ενημερώσει ο κύριος Τσι-
γκρής πως ακόμα και η επιλογή των θυμάτων «γίνεται δίχως 
κίνητρο αλλά λόγω μιας χαρακτηρολογικής ανωμαλίας». Δη-
λαδή το γεγονός ότι πρόκειται για μετανάστριες οικιακές ερ-
γάτριες οι οποίες ζουν και εργάζονται σε καθημερινό καθε-
στώς βίας και εκμετάλλευσης δεν έχει καμία σημασία. Ακόμα 
και η αποκαλυπτική δήλωση της εκπροσώπου των Φιλιππινέ-
ζων στην Κύπρο ότι «κάθε μήνα πέντε γυναίκες από τη χώρα 
αυτή πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης […] χωρίς 
οι καταγγελίες τους να διερευνώνται»4 μένει στα ψιλά γράμ-
ματα προκειμένου να αποκρυφθεί η βαθιά ταξική όψη του εν 
λόγω εγκλήματος και η ευρεία κοινωνική του αποδοχή. Απε-
ναντίας, περισσότερο ενδιαφέρον προκαλούν τα επονομαζό-
μενα «ψυχολογικά αίτια» μιας τέτοιας «παρεκκλίνουσας συ-
μπεριφοράς» τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την στοι-
χειοθέτηση άλλης μίας περίπτωσης εξαίρεσης. Ας πούμε, η 
αναλύτρια προφίλ δραστών και εγκληματολόγος Δέσποινα 
Σβουρδάκου σπεύδει να μας ενημερώσει πως «πιστεύει ότι ο 
35χρονος κατηγορούμενος είναι συναισθηματικά κακοποιη-
μένος από μία γυναίκα, ίσως από τη μητέρα του, και αυτό το 
κουβαλάει μέσα του μια ζωή.»5 Το πιάσαμε το νόημα. Δηλα-
δή, όχι μόνο πρόκειται για έναν ψυχοπαθή δολοφόνο, αλλά 
υπαίτια για την ψυχοπάθειά του και για την απροσδόκητη 
στροφή του, κατά τ’ άλλα εξαιρετικού, αξιωματικού στο βίαιο 
έγκλημα είναι μια γυναίκα και μάλιστα η μάνα του! Θα ουρ-
λιάζει για το θρίαμβο ο Φρόυντ απ’ τον τάφο του! Για άλλη 
μια φορά, οι γυναίκες είναι υπεύθυνες της κακής τους μοίρας. 

Βέβαια η όλη αφήγηση γύρω από το ζήτημα των βια-
σμών και δολοφονιών γυναικών δεν θα έπρεπε να μας κάνει 
καμία εντύπωση. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που τα μί-
ντια ανέλαβαν το ξεδιάντροπο ξέπλυμα των βιαστών των α-
νωτέρων κοινωνικών στρωμάτων. Πολύ περισσότερο θα λέ-
γαμε ότι πρόκειται για μια σταθερή ρητορική όσον αφορά 
τους βιαστές που προέρχονται από τα μεσαία και ανώτερα 
στρώματα αυτής της κοινωνίας. Μάλιστα το φεμινιστικό κίνη-
μα των 80’s στην Ελλάδα έχει μιλήσει γι’ αυτό. Για παράδειγμα, 
στην έκδοση «Βιασμός-Τύπος-Βιασμός από τον τύπο»6 που 
εκδόθηκε από την ομάδα τύπου «Σπίτι Γυναικών», σε ένα άρ-
θρο σχετικά με την υπόθεση του επονομαζόμενου «Δράκου 
της Δράμας», έφεδρου Αξιωματικού των Λ.Ο.Κ. Κυρ. Παπα-
χρόνη ο οποίος επί ένα χρόνο βίασε, τραυμάτισε και δολοφό-
νησε δέκα γυναίκες οι φεμινίστριες εξέφρασαν έντονη καχυ-
ποψία και οργή απέναντι στον τύπο της εποχής. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουν την εσκεμμένα στρεβλή ανάδειξη των βια-
στών από τον τύπο ως «κατακάθια της κοινωνίας, περιθωρια-
κά και αποτυχημένα άτομα χωρίς σταθερή οικογενειακή ζωή, 
απολίτιστα και αντικοινωνικά στοιχεία». Όντως, οι γυναικεί-
ες οργανώσεις της εποχής εκείνης αντιλήφθηκαν την κατα-
σκευασμένη μιντιακή εικόνα του βιαστή δολοφόνου ως «ει-
δικής ράτσας άντρα» και εξαπέλυσαν τα πυρά τους ενάντια σ’ 
αυτή τη ρητορική υποστηρίζοντας ότι οι βιαστές εκφράζουν 
«την τρέχουσα κυρίαρχη και απολύτως αποδεκτή κοινωνικά 
αντίληψη για τις γυναίκες». Στο ίδιο κείμενο, οι φεμινίστρι-
ες άσκησαν κριτική στον μύθο που δημιουργήθηκε την επο-
χή εκείνη γύρω από τις υποτιθέμενες θαυμάστριες του Πα-
παχρόνη και την περίφημη υπόθεση των ερωτικών επιστο-
λών που του απηύθυναν. Με δικά τους λόγια: «Γίνεται λόγος 
για πληθώρα γραμμάτων-που δεν τα είδαμε άλλωστε ποτέ, ε-
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κτός από μια αμφίσημη φράση- για ερωτομανία των γυναι-
κών προς το Δράκο. [...]Αφού οι γυναίκες τον ερωτεύονται, 
σημαίνει ότι τα θέλουν...». Πράγματι, εδώ υπάρχει κάτι άξιο 
σχολιασμού. Η κατασκευή του μύθου των θαυμαστριών ενός 
βιαστή-δολοφόνου είναι χρήσιμη και γίνεται με σχέδιο. Η έμ-
φαση στις ερωτικές επιστολές είναι στοχευμένη διότι μ’ αυ-
τόν τον τρόπο αποδίδεται η ευθύνη της βίας κατά των γυναι-
κών στις ίδιες τις γυναίκες και μάλιστα σαν προϊόν ερωτικής 
φαντασίωσης.

Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι στόχος των μίντια 
ποτέ δεν ήταν η ανάδειξη της κοινωνικής αδικίας, αλλά η ε-
ξυπηρέτηση των συμφερόντων του κράτους και των αφεντι-
κών. Το γεγονός ότι υποθέσεις, σαν αυτές των βιαστών και δο-
λοφόνων Μεταξά και Παπαχρόνη, τυγχάνουν ίδιας μεταχείρι-
σης ακόμα και με διαφορά σχεδόν 40 χρόνων απλά μας επιβε-
βαιώνει  αυτή τη γνώμη. Η εσκεμμένη συσκότιση γύρω από τα 
κίνητρα και την ταξική θέση αυτών των αντρών μάς βάζει σε 
σκέψεις. Η εξύμνηση της προσωπικότητάς και της διανοητικής 
τους υπεροχής παρέα με την έμφαση στην ψυχοπάθεια και τον 
υποτιθέμενο θαυμασμό του γυναικών στα πρόσωπά τους δεν 
μπορούν παρά να ιδωθούν σαν κομμάτι μιας στρατηγικής που 
ξεπλένει τους βιαστές των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων 

Εντωμεταξύ, όσο γραφόταν αυτό το άρθρο έγινε η δίκη του Νίκου Με-

ταξά ο οποίος καταδικάστηκε σε επτά φορές ισόβια. Στην απολογία 

του ενημερωθήκαμε για ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, ο εν λόγω 

καραβανάς μετάνιωσε λέει για τις ειδεχθείς του πράξεις. Εντούτοις, 

άρπαξε την ευκαιρία για να αναδείξει τις ευαίσθητες ηθικές του αξί-

ες. Τις ανήλικες κοπέλες, λέει, τις δολοφόνησε για να τις προστατέψει 

από τις κακούργες μανάδες τους οι οποίες τις εξέδιδαν. Δεύτερον μας 

ενημέρωσε ότι θέτει τον εαυτό του «στη διάθεση μιας ενδελεχούς με-

λέτης»1 έτσι ώστε να καταλάβουμε επιτέλους τι στο διάολο τον έπια-

σε κι άρχισε έτσι ξαφνικά να δολοφονεί μετανάστριες. Έλα μου ντε! 

Την ίδια απορία, απ’ ό,τι φαίνεται, είχε και ο κύριος Πανούσης, γνω-

στός εγκληματολόγος και πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης ο οποίος 

δήλωσε: «Στην ουσία μένει ένα τεράστιο κενό. Ο “Ορέστης” δεν μας 

έχει πει γιατί έχει διαπράξει αυτά τα εγκλήματα, αυτές τις δολοφονί-

ες.». Εντάξει, το επαίσχυντο ξέπλυμα του ρατσιστικού και σεξιστικού 

χαρακτήρα των δολοφονιών είναι σαφώς υπόθεση μιλημένη ανάμε-

σα σε δικηγόρους, μπάτσους και εγκληματολόγους οι οποίοι θα κά-

νουν ό,τι περνάει από το χεράκι τους έτσι ώστε το ξεστρατισμένο τέ-

κνο τους να θεωρηθεί ψυχοπαθής και με λίγη καλή διαγωγή να πέσει 

και στα μαλακά. Ε είναι τελείως φασίστες!

1 Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος, «Επτάκις ισόβια σε δίκη-εξπρές», 
Εφημερίδα των Συντακτών, 25/06/2019

Αφίσα που κολλήσαμε 
τον Μάιο στους δρόμους 
της Αθήνας για το ίδιο 
θέμα.

1 Σοφία Φασουλάκη, «Ποιο ήταν το κί-
νητρο του «Ορέστη»;»,  Athens Voice, 
09/05/2019.

2 Kαθημερινή Κύπρου, «Κύπρος: Ενώπιον 
του δικαστηρίου ο «Ορέστης» - Τα στοι-
χεία για τον τρίτο φόνο», 25/04/2019

3 Όπως υπ. 1.
4 Athens Voice, «Κύπρος: Δεν βρίσκουν άλλα 

θύματα του «Ορέστη»», 16/05/2019.
5 Όπως υπ. 1.
6 Δείτε τη στήλη Ψηφίδες Μνήμης στο πα-

ρόν τεύχος: «Βιασμοί και δολοφονίες γυ-
ναικών στα χρόνια της γυναικείας χει-
ραφέτησης: Η περίπτωση του Κυριάκου 
Παπαχρόνη».

από τη συλλογική τους ευθύνη απέναντι στη βία κατά των γυ-
ναικών της εργατικής τάξης. Μια στρατηγική η οποία όχι μόνο 
προσβάλλει στα ίσια τη διανοητική κατάσταση των γυναικών 
αυτών αλλά επίσης βγάζει απ’ έξω τους ταξικά όμοιους του Νί-
κου Μεταξά οι οποίοι αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους κοι-
νά στοιχεία με τον «Ορέστη». Και αυτά δεν είναι άλλα παρά η α-
λαζονεία της τάξης τους και η βαθιά περιφρόνηση για τα κατώ-
τερα στρώματα. Η απόδοση στα πρόσωπα των βιαστών μιας 
σκοτεινής προσωπικότητας ή κάποιου είδους διπολικής διατα-
ραχής δεν γίνεται τυχαία. Όπως καθόλου τυχαία δεν είναι και η 
δημόσια διαπόμπευση και λοιδορία βιαστών όταν αυτοί προ-
έρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η απόδοση 
συλλογικής ευθύνης στην εργατική τάξη, ο λόγος περί «εκ γε-
νετής υποτακτικών λαών» δεν είναι παρά η άλλη όψη του ίδιου 
νομίσματος. 

Όσο κι αν θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η υ-
πόθεση των δολοφονιών των οικιακών εργατριών στην Κύ-
προ είναι κάποιο θρίλερ βγαλμένο από το Netflix τόσο εμείς 
θα επιμένουμε να λέμε αυτό που πολύ καλά μας έμαθαν οι 
προγόνισσές μας:

Οι βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική, είναι οι άντρες οι κα-
θημερινοί.


