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Να τρέχουμε λαχανιασμένες πίσω από τα γεγονότα. Να γίνεται το σάστισμα, 
η αποστροφή αλλά και ο οπορτουνισμός (για μια μερίδα των διαμαρτυ-
ρόμενων) ο κινητήριος μοχλός των αντιδράσεων, και όχι η συνείδηση των 
εχθρικών μετώπων που στήνονται εναντίον μας εδώ και χρόνια και η ανα-

γκαιότητα της σταθερής οργάνωσης ως μοναδική διέξοδος άμυνας. Ιδού κάποια σο-
βαρά ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν όσες νιώσαμε κατάπληξη και φρίκη για 
την επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια σε γυναίκες άστεγες, τοξικοεξαρτημέ-
νες, πόρνες.

Προετοιμάστηκε στα βουβά το αστυνομικό σχέδιο εκκαθάρισης από τη λεγόμενη 
υγειονομική βόμβα; Όχι! Αναγγέλθηκε μήπως την τελευταία στιγμή ότι στόχος είναι 
και η αδήλωτη πορνεία; Όχι! Δουλεύτηκε υπόγεια το ιδεολόγημα της δημόσιας υγεί-
ας ως υπέρτατου αγαθού που επιβάλλει την πρόληψη, την αστυνομική επιτήρηση και 
την καταστολή όσων την απειλούν με τον τρόπο ζωής τους; Όχι! Όλα λοιπόν τα συστα-
τικά στοιχεία του κατασταλτικού σχεδίου με στόχο τις οροθετικές γυναίκες ήταν εδώ 
και καιρό δημοσίως γνωστά, μπροστά στα μάτια όλων, στις στήλες των εφημερίδων, 
στις εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργών, στην καθημερινή παρουσία των αστυνομι-
κών μηχανισμών στους δρόμους και τις πλατείες της μητρόπολης, στην εμφανή στρα-
τηγική στροφή που χαρακτηρίζει την πολιτική διαχείρισης του πολυεθνικού προλετα-
ριάτου στη χώρα τούτη. Ακριβώς επειδή  όλα ήταν προσχεδιασμένα από το υπουργείο 
δημόσιας τάξης και υγείας με σύστημα και οργανωμένη προπαγάνδα -μιας και οι ιθύνο-
ντες γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε μια κατακερματισμένη κοινωνία πρόθυμη να βου-
τηχτεί ακόμη περισσότερο στον φόβο και τον ατομισμό- αναμενόμενο είναι ότι η φρί-
κη, ο αποτροπιασμός και οι εκκλήσεις για αλληλεγγύη είναι από μόνα τους ανεπαρκή 
μέσα εναντίωσης.

Ανεπαρκής είναι η συνήθης στάση που υπαγορεύει αντιδράσεις του τύπου «τι να κά-
νουμε τώρα για τις συγκεκριμένες συλληφθείσες γυναίκες». Είναι μια στάση που στο 
παρελθόν έχει παράξει μια πεπερασμένη αλληλουχία κινήσεων –από πρωτοβουλίες 
αλληλεγγύης, συγκεντρώσεις στα δικαστήρια, αφίσες και ανακοινώσεις καταγγελίας. 
Ταυτόχρονα όμως έχει θρέψει και μια συγκεκριμένη κουλτούρα: αυτήν την περιορισμέ-
νης ευθύνης και προσωρινής στράτευσης που όταν η σκόνη των γεγονότων καταλα-
γιάσει αφήνει εφησυχασμένα τα υποκείμενα που κινητοποιούνται, με τρόπους του εί-
δους «το χρέος το κάναμε, την υποχρέωση την βγάλαμε, πίσω λοιπόν στη ρουτίνα μας». 
Όμως αυτή η στάση μάς έχει κοστίσει ακριβά. Αποτέλεσμα είναι οι πολιτικές που εξακο-
λουθούν να δουλεύουν ρολόι και υπαγορεύουν τις εκάστοτε κινήσεις, να παραμένουν 
άθικτες και ανάξιες για συστηματική ενασχόληση μαζί τους. Μοιραία λοιπόν, η απροθυ-
μία να απαντηθεί το γιατί και πώς φτάσαμε ως εδώ, την ίδια στιγμή που η προθυμία για 
αλληλεγγύη π.χ. στα πρόσωπα των συγκεκριμένων γυναικών που διαπομπεύτηκαν μοι-
άζει να περισσεύει, οδηγεί σε ένα τσουβάλιασμα του είδους «κάθε αντίδραση θεμιτή, 
κάθε συμμαχία αποδεκτή». Πράγμα που με τη σειρά του καταλήγει συνήθως να αθω-
ώνει και να δίνει άλλοθι στους ηθικούς αυτουργούς αλλά και συχνά δράστες του σύγ-
χρονου φασισμού. Προσπαθούμε με άλλα λόγια να πούμε το εξής: θέλουμε και μιλάμε 
άραγε με τον ίδιο τρόπο που μίλησαν για το θέμα διάφορες μη κυβερνητικές οργανώ-

Mε σύστημα
κι όχι με σάστισμα
η υπόθεση των οροθετικών γυναικών κι εμείς

Η αφίσα που καλούσε 
στη συγκέντρωση που 
συνδιοργάνωσαν οι ομάδες  
gender asphyxia, μιγάδα 
και QVzine.

Aφίσα από την μιγάδα που 
κολλήθηκε τις πρώτες ημέρες 
της εκστρατείας επίθεσης.
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σεις (ένα παράδειγμα γι’ αυτό αναφέρουμε στο διπλανό παράθεμα), που συν τοις 
άλλοις ξέρουμε πως στα χρόνια που έρχονται θα αναγορευτούν σε πρωταγωνιστές 
στη συγκάλυψη αλλά και την επιτήρηση της φτώχιας�; Μπορούμε να συμπορευό-
μαστε με πρωτοβουλίες γυναικών που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν στην ατζέντα 
του κόμματος «το πρόβλημα των μεταναστών, της υγειονομικής βόμβας και η ανα-
γκαιότητα των εμβολιασμών» είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά ζητήματα; 

Ε λοιπόν αυτό που θα μείνει να μας κάνει παρέα, τώρα που ο θόρυβος καταλά-
γιασε, είναι ο υγειονομικός φασισμός. Η επιστράτευση της δημόσιας υγείας ως ερ-
γαλείο δημόσιας τάξης. Η μετατροπή των μηχανισμών υγείας σε αστυνομικούς μη-
χανισμούς με στόχο την καταγραφή, την επιτήρηση και την ποινικοποίηση όλων 
όσων βυθίζονται στη φτώχια και την εξαθλίωση. Ο φασισμός χωρίς σβάστικα (πλέ-
ον και με σβάστικα...), που στοχεύει όχι μόνο τους μετανάστες, όχι μόνο τις γυναί-
κες του περιθωρίου, αλλά και πολύ περισσότερες και περισσότερους από τα κατώ-
τερα στρώματα της ταξικής κοινωνίας. Οι απόψεις μας λοιπόν απέναντι σε αυτά τα 
σχέδια, οι απόψεις μας για το τι συμβαίνει στη χώρα τούτη, οι απόψεις μας για τον 
ρόλο και τις θέσεις της αριστεράς για τους μετανάστες, οι απόψεις για το τι είναι η 
πορνεία στην ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι που καθορίζουν το είδος και 
την ποιότητα της οργάνωσης ενάντια στα μέτωπα όπως αυτό που βρήκαμε μπρο-
στά μας πρόσφατα. Αλλά έχουμε φτιάξει τέτοιες απόψεις;  Έχουμε φτιάξει οργανώ-
σεις; Ή περιμένουμε την επόμενη φρίκη «για να κάνουμε κάτι» και μετά να επιστρέ-
ψουμε πάλι πίσω στην καθημερινότητα έως ότου αρχίσει να απειλείται και αυτή;

Οι καιροί είναι ολότερα διαφορετικοί και κανείς από τους κρατούντες δεν πρό-
κειται να ρωτήσει πότε θα είμαστε προετοιμασμένες για την επόμενη σφαλιάρα. 
Εκτός αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε εμείς.

ΥΓ: Στην πορεία που κάλεσε η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στις Διωκόμενες Οροθετι-
κές στις 6 Ιούνη δεν πήγαμε. Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι οι διοργανώτριες, σύμ-
φωνα με τα λεγόμενά τους, έκριναν μεν το ζήτημα ως πολύ σοβαρό αλλά προφα-
νώς όχι τόσο ώστε να μπουν στον κόπο να κολλήσουν την αφίσα του καλέσματος 
στην πόλη (οπότε και αρκέστηκαν στο indymedia και τη μέθοδο του mailing list). 
Eίναι κιόλας πως καταλαβαίνουμε ότι οι ιατρικές εξετάσεις ως μέθοδος αναχαίτι-
σης του «προβλήματος» στις πιάτσες των ναρκωτικών και του πεζοδρομίου αποτε-
λεί μια ιδέα που έχει απήχηση στην αριστερά. Μάλιστα, παραπλήσιες ιδέες έχουν 
προωθήσει και μέλη της επιτροπής κατοίκων του 6ου Διαμερίσματος Αθήνας που 
πρόσκεινται στο Σύριζα, όταν έναν περίπου χρόνο πριν συζητούσαν την εγκατά-
σταση των Γιατρών χωρίς Σύνορα στην πλατεία Βικτωρίας με στόχο να κάνουν εμ-
βολιασμούς σε μετανάστες. Ε! Είδαμε πού κατέληξαν αυτές οι λαμπρές ιδέες. Τελι-
κά, ήρθε το ΚΕΕΛΠΝΟ παρέα με την ελληνική αστυνομία και την έκαναν τη δου-
λειά κομπλέ πακέτο. 

Πράγματι, η δημόσια τάξη δεν είναι ό,τι κάτσει. Άμα λες για πρόβλημα, στο λύνου-
νε οι μπάτσοι.

� Βλ. Μιγάδα, τεύχος 2 Από το new deal στις ΜΚΟ: η προνοιακή πολιτική ως μέθοδος διαχείρισης 
της εργασίας.

Πόσο 
Θετική Φωνή;
Δίπλα βλέπετε αυτούσιο ένα από τα κείμενα του Συλλόγου 
Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» με αφορμή τις συλλήψεις 
οροθετικών εκδιδόμενων. Ο Σύλλογος αποχώρησε από την 
Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου του ΚΕΛΠΝΟ μετά τις συλλήψεις, 
όπως έκαναν και πολλές άλλες οργανώσεις (Πράξις, ΟΛΚΕ, Κέντρο 
Ζωής, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών) όταν κατά τα λεγόμενά 
τους η επιχείρηση του ελληνικού κράτους πήρε άλλη τροπή 
και έτσι θέλησαν να κρατήσουν αποστάσεις. Το Μάιο σε δελτίο 
τύπου της η «Θετική Φωνή» με διακριτικό τρόπο αναγνώρισε την 
ομάδα Μιγάδα ως μία από τις συλλογικότητες που αντέδρασαν 
στις συλλήψεις. Όπως προαναφέραμε, αντιλαμβανόμαστε ότι 
αυτή η αναφορά εντάσσεται στα πλαίσια του «κάθε αντίδραση 
θεμιτή». Όμως θα θέλαμε εδώ να τραβήξουμε μια διαχωριστική 
γραμμή, καθώς οι πολιτικές μας θέσεις είναι ριζικά διαφορετικές. 
Σεβόμαστε ότι τα μέλη της οργάνωσης αναγνωρίζουν την επίθεση 
ενάντια στις οροθετικές ως επίθεση στους ίδιους και τις ίδιες. 
Παράλληλα όμως εδώ θέλουμε να σχολιάσουμε το κείμενο θέσεων  
της οργάνωσης  («10  λόγοι  για τους οποίους η ποινικοποίηση της 
μετάδοσης του HIV, εκτός των περιπτώσεων της σκοπούμενης και 
κακόβουλης μετάδοσης, είναι μία άδικη και αναποτελεσματική 
δημόσια πολιτική») προκειμένου να γίνουν ορατές κάποιες κατά 
τη γνώμη μας επικίνδυνες προσεγγίσεις και θέσεις της Θετικής 
Φωνής σχετικά με την εκστρατεία διαπόμπευσης. 

Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντάς το κείμενο καταλάβαμε ότι οι 
αποστάσεις που πάρθηκαν από την κυρίαρχη αφήγηση της όλης 
υπόθεσης δεν ήταν τελικά και τόσο μεγάλες. Τρομάξαμε με το 
πόσο εύκολα η βίαιη επίθεση που δέχτηκαν οι οροθετικές μπορεί 
να φτιάξει ένα περιβάλλον τόσο ολοκληρωτικό που καθιστά αδι-
ανόητο να βγει κανείς και να αμφισβητήσει ευθέως τα γεγονότα, 
να αμφισβητήσει το αστυνομικό δελτίο και μαζί με αυτό τις προ-
θέσεις του κράτους. Η προσέγγιση του κειμένου θέσεων της Θετι-
κής Φωνής μάς φαίνεται ότι υπονοεί εμμέσως, πλην πολύ σαφώς, 
ότι ήταν δίκαιο από μεριάς του κράτους και των δικαστικών μηχα-
νισμών του να κατηγορήσει τις γυναίκες και την τρανς για βαριά 
σκοπούμενη σωματική βλάβη. Το σημείο που «κλείνει το μάτι» σε 
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αυτή τη θέση είναι μάλιστα στον τίτλο του κειμένου (εκτός των περι-
πτώσεων της σκοπούμενης και κακόβουλης μετάδοσης- η υπογράμμι-
ση δική μας). Λέει δηλαδή ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κακόβουλης 
μετάδοσης, χωρίς βέβαια να εξηγεί γιατί κάτι τέτοιο να συμβαίνει. 

Είναι περιττό να πούμε πόσο η αυθαίρετη αυτή παραδοχή είναι 
βούτυρο στο ψωμί του Λοβέρδου, αλλά και στους σεξιστές αυτής της 
χώρας που υποστηρίζουν ότι η γυναίκες και οι ομοφυλόφιλοι είναι 
από τη φύση τους υστερόβουλοι, ανώμαλοι και διαβολικοί. Στο λόγο 
1 του κειμένου η «Θετική Φωνή» αναφέρει ότι η δημόσια πολιτική 
που άσκησε αυτή τη φορά το ελληνικό κράτος «δεν απαντά στη δικαι-
ολογημένη ανησυχία της κοινωνίας για την εξάπλωση του ιού». Από με-
ριάς μας, η «ανησυχία της κοινωνίας» δεν είναι άλλη παρά η ρατσιστι-
κή της θέση. Είναι θέση μάχης που παίρνει κομμάτι αυτής της κοινω-
νίας απέναντι σε αυτούς που αντιλαμβάνεται ως «εχθρούς» της γιατί 
απειλούν την οικογενειακή γαλήνη, την πολιτισμική καθαρότητα, την 
υγεία με όρους ευγονικής. Όπως θυμόμαστε όλες ανάλογες ανησυχί-
ες υγειονομικού τύπου εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και στους 
κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και ευρύτερα στην ελλη-
νική κοινωνία. Το διακύβευμα είναι να στοχαζόμαστε πότε αυτές οι 
«ανησυχίες» εμφανίζονται κάθε φορά στο δημόσιο λόγο και τι εξυ-
πηρετούν. Την τελευταία πενταετία εξυπηρέτησαν τις σκούπες και τις 
απελάσεις μεταναστών, φέτος τις συλλήψεις άστεγων γυναικών και 
παλαιότερα τον στιγματισμό των διεκδικητικών  και ορατών γκέι και 
λεσβιακών κοινοτήτων. Το «πρόβλημα» λοιπόν το δημιούργησε το 
κράτος για να γίνει πιο εύκολη η διαχείριση με όρους βίας των κοι-
νωνικών ομάδων που για διάφορους λόγους «περισσεύουν» (από την 
παραγωγική διαδικασία, από τη διαδικασία απόκτησης οικογένειας 
κ.α.). Το κείμενο θέσεων συνεχίζει ότι η δημόσια αυτή πολιτική «δεν 
αποθαρρύνει κάποιον που σκόπιμα μεταδίδει τον ιό». Πάλι, αδυνατού-
με να καταλάβουμε πώς ένας Σύλλογος Οροθετικών που, σύμφωνα 
με την ιστοσελίδα του, εργάζεται «για την κοινωνική αποδοχή, αλλη-
λεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
παραβιάσεις της αξιοπρέπειας» αφήνει να αιωρείται ένα φάντασμα επι-
κίνδυνου οροθετικού πάνω από τα κεφάλια της κοινωνίας που, χωρίς 
κανένα κίνητρο, θέλει να μεταδίδει τον ιό σε άλλους. Εύλογα αναρωτι-
έται κανείς πώς μία τέτοια θέση αποτελεί επαρκή αντιπαράθεση με το 
στίγμα που η ρατσιστική κοινωνία μας φοράει στους οροθετικούς. Τα 
φαντάσματα αυτά -δημιουργήματα του κράτους με ειδική σκοπιμό-
τητα- πρέπει να εξοντώνονται κάθε στιγμή από τους ghostbusters εάν 
είναι να δούμε πραγματικά ποια είναι η αιτία της επίθεσης αυτής. 


