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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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H 
εκστρατεία «πάταξης της ανομίας» στα Εξάρχεια που 
ξεκίνησε στα τέλη του Αυγούστου είχε ως αποτέλε-
σμα -ανάμεσα σε άλλα- το παρκάρισμα μιας διμοιρί-
ας ΜΑΤ έξω από το κατειλημμένο κτίριο του Αρχείου 

71, όπου στεγάζεται η μιγάδα μαζί με άλλες ομάδες από την 
κοινότητα των αυτόνομων στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό κατέ-
στησε για κάμποσο διάστημα την καθημερινή λειτουργία του 
χώρου αδύνατη. Αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και υπομονή 
την όλη κατάσταση. Τις ώρες μάλιστα που γράφουμε αυτές τις 
γραμμές τρέχει και το περιβόητο τελεσίγραφο από το Υπουρ-
γείο των μπάτσων που απαιτεί την οικειοθελή εκκένωση όλων 
των καταλήψεων. Φυσικά, δεν πρόκειται ν’ ανταποκριθούμε 
στο εν λόγω τελεσίγραφο, ούτε και θα παρατήσουμε το κτίριο 
του Αρχείου 71, επειδή το Υπουργείο που ηγείται του οργανω-
μένου εγκλήματος στη χώρα αποφάσισε να βαφτίσει εμάς ε-
γκληματίες. Θα θέλαμε, ωστόσο, με την ευκαιρία, να μοιρα-
στούμε το τι σημαίνει για εμάς το Αρχείο 71 και πώς βλέπουμε 
την υπεράσπισή του, δεδομένης της συγκυρίας. 

Ήδη από τα τέλη του Οκτώβρη του 2011, όταν εμείς και 
άλλες αυτόνομες ομάδες καταλάβαμε το χώρο που ονομά-
ζουμε «Αρχείο 71», είχαμε στόχους εξαρχής ξεκαθαρισμέ-
νους μεταξύ μας: θέλαμε να στεγάσουμε τις πολιτικές μας 
σχέσεις, τις πολιτικές μας συμφωνίες, τις συζητήσεις και τις υ-
ποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία των ομάδων μας. 
Άρα, από γεννησιμιού του το Αρχείο 71 λειτουργούσε ως χώ-
ρος στέγασης ομάδων με πολιτικές συμφωνίες μεταξύ τους. 
Τόσο η οργάνωσή μας σε ομάδες, όσο και οι πολιτικές συμ-
φωνίες μεταξύ μας, αποδείχτηκαν θεμελιώδεις για την ομαλή 
συνύπαρξή μας στο πλαίσιο του εγχειρήματος «Αρχείο 71». 
Η δομή «ομάδα» σήμαινε: σταθερά μέλη, σταθερές ευθύνες, 
σταθερές δεσμεύσεις, συλλογικές αποφάσεις και συλλογι-
κές δυνατότητες παρουσίας στο δημόσιο λόγο και τον δημό-
σιο χώρο. Η, δε, πολιτική συμφωνία με τις υπόλοιπες ομάδες, 
πάνω στο πώς μιλάμε για το ελληνικό κράτος, τις κοινωνικές 
τάξεις στην Ελλάδα, τον φασισμό, το ρατσισμό, το σεξισμό 
και την ιστορία τους, έπαιζε και εξακολουθεί να παίζει κατα-
λυτικό ρόλο όχι μόνο στην ομαλή συνύπαρξή μας στο Αρχείο 
71, δίχως δηλαδή να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά και σε 
έναν διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων  στο δημόσιο 
λόγο μας. Η μιγάδα, για παράδειγμα, με τη σταθερή έκδοση 
του περιοδικού, τις αφίσες, τις εκδόσεις και τις δημόσιες συ-
ζητήσεις-εκδηλώσεις της στην ουσία πρότεινε κι έναν πολιτι-
σμό των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα προς τις υπόλοιπες αυ-
τόνομες ομάδες με τις οποίες συστεγάζεται. Κατέδειξε ότι οι 
έμφυλες ιεραρχίες στις διαπροσωπικές σχέσεις τροφοδοτού-
νται διαρκώς από κρατικές πολιτικές, ότι ο ρατσισμός και ο 
σεξισμός, το φύλο και η τάξη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ζη-
τήματα. Μέσα από διαρκείς συζητήσεις με τους συντρόφους 

και τις συντρόφισσες από το Αρχείο 71, η μιγάδα έκανε ορατό 
το έμφυλο πρόσημο της καθημερινής εργασίας της αναπα-
ραγωγής της εργατικής δύναμης, κατέστησε σαφές ότι ο αυ-
τόνομος φεμινισμός δεν σημαίνει ισότητα στη βαρβαρότητα 
και τέλος, συνέβαλε ώστε το Αρχείο 71 να αποτελεί  έναν φι-
λόξενο χώρο ώστε να συζητιούνται τα καυτά ζητήματα της 
κακοποίησης και του βιασμού που έχουν πολλά πλοκάμια. 
Με τη σειρά τους, οι αντιφασιστικές ομάδες και συνελεύσεις 
από το Αρχείο 71, κι αυτές με τα περιοδικά τους, τις αφίσες 
και τις εκδόσεις τους, συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του φε-
μινιστικού λόγου της μιγάδας, καθώς αναδείκνυαν τις κρατι-
κές πολιτικές για τη μετανάστευση, τη σύγχρονη αστυνομική 
διαχείριση της πολυεθνικής εργατικής τάξης, την ιστορία του 
ελληνικού φασισμού και τις σύγχρονες μορφές του. Ζητήμα-
τα δηλαδή που συνέβαλαν στο να διευρύνουμε τη σκοπιά 
από την οποία μιλάμε για την έμφυλη κατάπιεση, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις σύγχρονες κρατικές πολιτικές και τους μηχα-
νισμούς πειθάρχησης που επιβάλλονται σήμερα πάνω στην 
πολυεθνική εργατική τάξη. 

Εν ολίγοις, αυτό που περιγράφουμε ως Αρχείο 71 δεν εί-
ναι τα κατειλημμένα ντουβάρια στα οποία στεγάζεται αλλά 
τα περιεχόμενά του. Αυτό που περιγράφουμε είναι ένα εγ-
χείρημα που στεγάζει συγκεκριμένες πολιτικές σχέσεις με-
ταξύ μιας  κοινότητας συντρόφων και συντροφισσών από το 
χώρο της Αυτονομίας. Ένα εγχείρημα που εκφράζει συλλογι-
κές σχέσεις, ανάγκες και δυνατότητες όπως: 

 ӹ Η συλλογική ερμηνεία της καπιταλιστικής κρίσης, του σε-
ξισμού, του ρατσισμού και του φασισμού χωρίς σβάστικα, 
στον καπιταλιστικό κόσμο του 21ου αιώνα. 

 ӹ Οι συλλογικές ανάγκες τεκμηρίωσης που υποστηρίζονται 
από μια βιβλιοθήκη 4.000 βιβλίων, αλλά και ένα ιστορικό 
αρχείο από το παρελθόν της άκρας αριστεράς και της αντι-
εξουσίας στην Ελλάδα

 ӹ Η έκδοση αντιφασιστικών και φεμινιστικών περιοδικών, α-
φισών και εκδόσεων που επιδιώκουν να κάνουν αυτή τη 
συλλογική ερμηνεία και τεκμηρίωση δημόσια και κτήμα 
περισσότερων συντρόφων και συντροφισσών. 

 ӹ Η οργανωμένη παρουσία στο δρόμο, με τη διοργάνωση 
αυτόνομων περιφρουρημένων διαδηλώσεων όχι μόνο στο 
κέντρο της Αθήνας, αλλά και τις υπόλοιπες γειτονιές της 
μητρόπολης. 

Όλα τα παραπάνω είναι για εμάς το Αρχείο 71, με λίγα λόγια 
η κοινή μας εργασία που κατατίθεται εδώ και δέκα περίπου 
χρόνια. Αυτές τις συλλογικές σχέσεις και δυνατότητες που μό-
λις περιγράψαμε υπερασπιζόμαστε πάνω απ’ όλα. Γιατί από 
την πλευρά μας, πιστεύουμε ότι αυτό που κυρίως βάλλεται 

η αυλή μας  
έπιασε μπάτσους; ψυχραιμία & υπομονή
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στα Εξάρχεια ετούτη τη στιγμή είναι οι δυνατότητες να οργα-
νωνόμαστε έξω και ενάντια από τη σχέση-κεφάλαιο, έξω και 
ενάντια από τις κυρίαρχες αφηγήσεις για τα αίτια της καπιτα-
λιστικής κρίσης, έξω και ενάντια από το κράτος και τις μεσο-
λαβήσεις του. Κι ετούτη η επίθεση ενάντια σε κάθε προσπά-
θεια αυτόνομης σκέψης και συλλογικής αυτόνομης συγκρό-
τησης δεν ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο αλλά τουλάχι-
στον δέκα χρόνια νωρίτερα με το ξέσπασμα της καπιταλιστι-
κής κρίσης. Από το 2008 και μετά καλούμαστε: να ρίξουμε 
το φταίξιμο για την πτώση των μισθών μας σε κακούς Γερμα-
νούς τραπεζίτες και ξένους ηγέτες, και όχι στα ελληνικά αφε-
ντικά και το ελληνικό κράτος. Να οργανώσουμε την αντίστα-
σή μας, παρέα με φασίστες, αφεντικά και ιδιοκτήτες, κουνώ-
ντας ελληνικές σημαίες στην πλατεία Συντάγματος. Να στη-
ρίξουμε τη μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους, 
με όρους φιλανθρωπίας και σε συνεργασία με μκο. Να συμ-
φωνήσουμε ότι η κρατική διαχείριση της καπιταλιστικής κρί-
σης διαφέρει, αναλόγως κυβερνήσεων, δεξιών ή αριστερών. 
Να αποδεχτούμε ότι ο αγώνας ενάντια στην έμφυλη καταπί-
εση σημαίνει αγώνας για καλύτερους νόμους και ακόμα χει-
ρότερα, αγώνας ενάντια στα κατώτερα στρώματα της κοινω-
νικής πυραμίδας. 

Στο μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια που καλούμαστε να παρα-
δοθούμε σε απόψεις και πρακτικές έξω από και ενάντια στις 
ανάγκες μας, το ελληνικό κράτος σχεδιάζει σε βάρος μας, με 
ακόμα περισσότερους μπάτσους και ακόμα περισσότερο έ-
λεγχο στο δημόσιο χώρο. Αναμφίβολα, τα μελλούμενα δεν 
μπορούν να προβλεφθούν και οι στοχεύσεις του Υπουργείου 
των ματατζήδων ως προς τα Εξάρχεια θα ξεκαθαρίσουν τους 
επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το σίγουρο όμως εί-
ναι ότι στο επίκεντρο των σχεδιασμών του ελληνικού κρά-
τους δεν είναι τόσο οι καταλήψεις στα Εξάρχεια, όσο η επίθε-
ση στο σύνολο της πολυεθνικής εργατικής τάξης που έχει πε-
ταχτεί στα σκοινιά.

 Το ερώτημα συνεπώς που μας τίθεται είναι πολύ βαθύτε-
ρο από το άμεσο πρόβλημα που προκαλεί η ελεεινή παρου-
σία ματατζήδων έξω από την πόρτα μας. Και είναι το ερώτη-
μα το πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την επίθεση που ε-
κτυλίσσεται ραγδαία εδώ και δέκα χρόνια και δεν έχει ως επί-
κεντρο τα Εξάρχεια, το κέντρο της Αθήνας, τις εκάστοτε δη-
λώσεις του φασίστα Βορίδη ή τα τελεσίγραφα του Χρυσοχοΐ-
δη, που παρελαύνουν καθημερινά στα μίντια, πουλώντας «αί-
σθημα ασφάλειας» και παράγοντας συσκότιση. Είναι το ερώ-
τημα αν θα υπερασπιστούμε τις καταλήψεις τοποθετώντας 
στο επίκεντρο την «αστυνομία στα Εξάρχεια» ή αν θα υπε-
ρασπιστούμε τις καταλήψεις τοποθετώντας στο επίκεντρο τα 
περιεχόμενα που στεγάζονται εντός τους. Από πλευράς μας, 
επιλέγουμε το δεύτερο.  

Αφίσα υπεράσπισης του Αρχείου 71. 
Κολλήθηκε από δεκάδες συντρόφους 
και συντρόφισσες σε όλη την Αθήνα 
τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Προκήρυξη υπεράσπισης του Αρχείου 
71. Μοιράστηκε στα Εξάρχεια από 
συντρόφους και συντρόφισσες τον 
Δεκέμβριο του 2019. 


