εμείς δεν θα γίνουμε

Μύθος 1: Οι ειδικοί κατέχουν την αλήθεια

Γ

ια να έχεις πάρει στα χέρια σου αυτή την προκήρυξη,
μάλλον ήσουν έξω όταν δεν έπρεπε να είσαι ή με τον
τρόπο που επιβάλλεται να είσαι. Ελπίζουμε να πέφτουμε
μέσα στην επιλογή μας να σου τη μοιράσουμε και να είσαι
κι εσύ καχύποπτη, όπως εμείς, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να αναρωτιέσαι για παράδειγμα για τα παρακάτω:
Γιατί ενώ αυξήθηκαν οι ώρες και ο φόρτος στη δουλειά μειώθηκε ο μισθός μου; Γιατί πρέπει να φοράω
μάσκα όταν είμαι στο λεωφορείο, αλλά και όταν αράζω
στην πλατεία; Γιατί χαρακτήριζαν τα παιδιά μου «μολυσματικά» πριν το καλοκαίρι ενώ τώρα όχι; Γιατί η αστυνομία κάνει ελέγχους στην Πλατεία Βικτωρίας και όχι
στη Βουλιαγμένη; Αξίζουν οι γιατροί χειροκρότημα από
τα μπαλκόνια; Έχω δίκιο να πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση είναι για τους φραγκάτους;
Στην προκήρυξη που κρατάς στα χέρια σου θα υποστηρίξουμε πως τα μέτρα για την πανδημία καμία σχέση
δεν έχουν με την καλή μας υγεία. Ω ναι! Το κράτος και
οι ειδικοί του έχουν επιστρατεύσει ένα σωρό διαχρονικούς μύθους προκειμένου να τα επιβάλλουν. Θα καταρρίψουμε αυτούς τους μύθους γιατί κατά τη γνώμη μας
έχουν προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου σύγχυση. Θα
υποστηρίξουμε πως τα μέτρα που εμφανίζονται ως
ιατρικά-υγειονομικά, στην πραγματικότητα έχουν
να κάνουν με τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης,
η οποία μας κάνει παρέα εδώ και μια δεκαετία. Εμείς
οι γυναίκες έχουμε επιβαρυνθεί περισσότερο από
αυτή την κρίση. Κι όταν λέμε «εμείς οι γυναίκες», δεν
εννοούμε όλες τις γυναίκες γενικώς και αορίστως. Εννοούμε τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Και είναι από
αυτή τη σκοπιά όσα θα διαβάσετε παρακάτω.

Μύθος 1: Οι ειδικοί κατέχουν την αλήθεια

Την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει να εμφανίζονται
ανά διαστήματα διάφοροι «ειδικοί», οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν δήθεν αντικειμενικές εξηγήσεις για
τις κατραπακιές που τρώμε από το κράτος και βασικά
να ξεπλύνουν τα αφεντικά: το 2010 για παράδειγμα,
οι οικονομολόγοι κατηγόρησαν τα «spreads» και την
κυρία Μέρκελ που τα ντόπια αφεντικά έριξαν τους
μισθούς μας και πάγωσαν την οικονομία. Το 2012 οι
«ειδικοί της δημόσιας υγείας» (τότε άρχισε να λανσάρεται το μότο), στοχοποίησαν τις πολυεθνικές γειτονιές
του κέντρου της Αθήνας ως «υγειονομική βόμβα». Τα
αποτελέσματα; Το 2010 η εργασία μας υποτιμήθηκε
ακραία, μείναμε άνεργοι και άλλα ωραία. Το 2012 νομιμοποιήθηκαν μαζικές συλλήψεις και επιθέσεις της
αστυνομίας στους μετανάστες με πρόσχημα τη δημόσια υγεία. Καλό είναι επομένως να κοιτάμε πίσω από
την πολυλογία των ειδικών.
Από την άλλη μεριά, η καθημερινή πραγματικότητα της εργατικής τάξης το τελευταίο εξάμηνο απέχει
χιλιόμετρα από τα επιστημονικά δεδομένα που αραδιάζουν επιλεκτικά και κατακερματισμένα στις ειδήσεις,
τα σκορ των κρουσμάτων και το σόου «Χαρδαλιάς-λοιμωξιολόγοι». Αξίζει να αντιληφθεί καμιά ότι οι στατιστικές του τρόμου δημιουργούνται από τους ίδιους
που μοιράζουν εντολές προς πάσα κατεύθυνση. Κι έτσι
γίνονται κατανοητά διάφορα… σκοπίμως ακατανόητα
των ημερών: τα κρούσματα ανεβαίνουν όταν ο ΕΟΔΥ
αυξάνει τα τεστ, αλλά αυτό δεν αποτελεί μέρος της...
έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών. Τα παιδιά παύουν
να είναι μολυσματικά, όταν το κράτος δεν θέλει να δώσει άδειες στους γονείς. Οι μάσκες στην αρχή δεν ήταν
λύση, αλλά κατέληξαν να είναι η πανάκεια. Είτε είσαι
άνω των 80, είτε καρκινοπαθής τελικού σταδίου, είτε

καρδιοπαθής, αν διαγνωστείς με covid (ακόμα και μετά
θάνατον!), λογαριάζεσαι στα κατάστιχα των θυμάτων
του ιού. Παρ’ όλες τις αντιφάσεις, κάθε νέα ανακοίνωση
πλασάρεται ως αντικειμενική και μοναδική αλήθεια.
Δεν είναι όμως. Η ιατρική επιστήμη δεν είναι ούτε αντικειμενική, ούτε ουδέτερη. Αντίθετα, έχει πολιτική ατζέντα, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς του κράτους.
Οι γυναίκες το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι αυτό. Η
επιστήμη της γυναικολογίας, από τη γέννησή της μέχρι και σήμερα, μας στιγματίζει με δεκάδες ταμπέλες
(«ψυχρή», «ανισόρροπη», «υστερική»), και εξηγεί κάθε
αντίδρασή μας με βάση... τις ορμόνες μας. Να μια βολική θεωρία προς χρήση για όσους θέλουν να ξεμπερδεύουν εύκολα μ’ εμάς που σιχτιρίζουμε με τη δουλειά
ή τις συνθήκες ζωής μας! Είναι η ίδια «ουδέτερη» επιστήμη που νομιμοποιεί και εφαρμόζει μέσα στα δημόσια νοσοκομεία τη ρατσιστική πολιτική του ελληνικού
κράτους: από τη συστηματική ιατρική βία ενάντια στις
μετανάστριες και τις στειρώσεις γυναικών Ρομά, μέχρι
τον εξαναγκασμό των μεταναστών σε καραντίνα διαρκείας μέσα στο νοσοκομείο, αντί για το σπίτι τους (δείτε το κουτάκι με τίτλο «Ρατσισμός και βία στα νοσοκομεία, που την είδατε τη σωτηρία;»). Ας μη γελιόμαστε. Η
επιστήμη δεν είναι ουδέτερη, αλλά εφαρμόζεται πάνω
στα σώματά μας με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα
με το φύλο, τη φυλή και την τάξη μας.

Μύθος 2: Τα μέτρα είναι για το κοινό καλό

Άλλος ένας μύθος που έχει φορεθεί πολύ από τον περασμένο Μάρτη. Η άποψη ότι υπάρχει ένα «καλό» που
είναι κοινό για όλους προϋποθέτει την παραδοχή ότι
όλες «επωφελούμαστε» το ίδιο από τα μέτρα. Κάτι που
δεν ισχύει! Για παράδειγμα, άλλο νόημα έχει η καραντίνα αν μαγειρεύεις σε 5 τετραγωνικά κουζίνα μαζί με δύο-τρία παιδιά και άλλο αν είναι μια ευκαιρία για να κά-

Ρατσισμός και βία στα νοσοκομεία,
που την είδατε τη σωτηρία;
Το Σεπτέμβρη, οι ειδικοί επιστήμονες του κράτους αφού ξέπλυναν με μπόλικο αντισηπτικό τη ρατσιστική μάσκα που τους
προσάπτουν κάτι αντικοινωνικές (δεν τις ξέρουμε), έβγαλαν
οδηγία, βάσει σύνθετων επιδημιολογικών μοντέλων ότι όλοι οι
μετανάστες που βγαίνουν θετικοί στον ιό, πρέπει να μπαίνουν
σε υποχρεωτική καραντίνα μέσα σε νοσοκομείο. Όχι στο σπίτι.
Στο νοσοκομείο.5 Μόνο άμα τους έχουν εκεί μπορούν να έχουν
το κεφάλι τους ήσυχο ότι δε θα διασπείρουν τη νοσηρή ύπαρξή
τους σε πλατείες και παγκάκια. «Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι ασυμπτωματικοί και νεαροί σε ηλικία και επειδή υγειονομικά δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε στα σπίτια στα οποία
μένουν πέντε-πέντε και δέκα-δέκα, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε
υγειονομική «βόμβα», τους κρατάμε στο νοσοκομείο», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο υπουργός υγείας για το θέμα, ή σε απλά λόγια
πώς να κάνεις έναν άνθρωπο να εμπεδώσει ότι πάντα θα αποτελεί αντικείμενο πειθάρχησης και ελέγχου.

Ιούνιος 2018: Παρέμβαση στα γυναικολογικά νοσοκομεία «Αλεξάνδρα» και «Έλενα», όπου διαδηλώσαμε, μιλήσαμε με άλλες γυναίκες
και προσβάλαμε την αυθεντία των γιατρών. Όλες εμείς που μαζευτήκαμε σε εκείνη την παρέμβαση, είμαστε γυναίκες που επισκεπτόμαστε στις δημόσιες δομές για να εξεταστούμε, να γεννήσουμε, να
φροντίσουμε την υγεία μας. Όμως όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία,
καθόλου δεν συμβαίνει αυτό! Αντίθετα, γινόμαστε αυτές τις οποίες δεν
ενημερώνουν ποτέ οι γιατροί. Αυτές στις οποίες φωνάζουν εάν κάνουμε μια ερώτηση, γιατί αυτοί «ξέρουν καλύτερα τι είναι το σωστό για
εμάς». Τα νοσοκομεία κάθε άλλο παρά μας σώζουν!
νεις περισσότερη γυμναστική με τον personal trainer
σου. Και έχει τελείως διαφορετικό νόημα αν περνάς την
καραντίνα φυλακισμένη σε κέντρο κράτησης ή σε καταυλισμό, 6 μήνες σερί. «Κοινό καλό» δεν υπάρχει στις
ταξικές κοινωνίες που ζούμε. Με λίγα λόγια τα «μέτρα
για τον κορονοϊό» στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένες
φιγούρες: η απαγόρευση κυκλοφορίας πιέζει όσες είναι άνεργες ή δουλεύουν μαύρα, η μάσκα στα μέσα
μαζικής μεταφοράς πειθαρχεί αυτούς που δεν έχουν
φράγκα για αμάξι, η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους
αποκλείει από το δημόσιο χώρο όσες δεν κάθονται σε
μαγαζιά και αράζουν στις πλατείες, ενώ η μάσκα στη
δουλειά δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους στις πιο υποτιμημένες θέσεις εργασίας. Με λίγα
λόγια, τα μέτρα στοχεύουν στην εργατική τάξη. Γι’ αυτό
η διαχείριση της δημόσιας υγείας είναι πολιτικό και όχι
επιστημονικό ζήτημα. Η δημόσια υγεία δεν είναι παρά
η άλλη όψη της δημόσιας τάξης. Τα μέτρα λοιπόν μπορεί να μοιάζουν αρχικά τρελά και ακατανόητα, όταν
όμως προσέξει κανείς ποιες στριμώχνονται πιο πολύ,
τότε οι κρατικές στοχεύσεις ξεκαθαρίζουν.

Μύθος 3: Τα νοσοκομεία σώζουν

Η μεταχείριση που επιφυλάσσει το «κράτος-προστάτης
της υγείας των πολιτών» σε όσους έχουν την ατυχία να
βρεθούν σε νοσοκομείο φανερώνει το πραγματικό
πρόσωπο του συστήματος υγείας. Η είδηση για τους 20
νεκρούς ηλικιωμένους από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι «συγκλόνισε το πανελλήνιο» στις αρχές του
περασμένου Σεπτέμβρη. Αντίθετα, αυτή που θάφτηκε
στα άδοξα μονόστηλα μιας εφημερίδας, ήταν η δημόσια παραδοχή ότι οι άνθρωποι αυτοί πιθανότατα δεν

θα είχαν πεθάνει αν δεν είχαν πάει...στο νοσοκομείο,
και ότι πέθαναν από ασιτία και ελλιπή φροντίδα (στο
νοσοκομείο!) και όχι από τον ίδιο τον ιό1. Είναι, άραγε,
οι μόνοι αυτοί οι 20;
Δεν είναι κρυφό ότι χιλιάδες προγραμματισμένα
και τακτικά χειρουργεία ακυρώνονται κάθε εβδομάδα2, 3. Δεν τολμάμε καν να σκεφτούμε τι γίνεται αυτήν
την περίοδο με τις εκτρώσεις, που έτσι κι αλλιώς πάντα
εξαρτώνταν από τη διάθεση του γιατρού. Μπορεί δηλαδή να πεθάνεις από καρκίνο ή να γεννήσεις ένα παιδί χωρίς να θες, αλλά ταρατατάν, το κράτος θα σε έχει
σώσει από τον ιό (θα σε έχει σώσει, με το να μην πας
στο νοσοκομείο δηλαδή, αλλά ας μην επαναλαμβανόμαστε). Η επιστήμη στην υπηρεσία της ανθρωπότητας!
Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση, ωστόσο. Το καταχειροκροτημένο δημόσιο συστημα πάντα λειτουργούσε
με αποκλεισμόυς και έθετε προτεραιότητες, βοηθούσε
βέβαια πάντα να δώσεις και το κάτιτις.

Μύθος 4: Ο ιός έφερε την κρίση

Πίσω από την πλύση εγκεφάλου με τα νούμερα, βρίσκεται η καθημερινή μας εμπειρία. Προτιμάμε να
συμβουλευόμαστε αυτήν, όταν η κατανόηση της επικαιρότητας δυσκολεύει. Αν θυμηθούμε για παράδειγμα την περσινή χρονιά, ειδικά όσες δουλεύουμε στον
επισιτισμό, ξέρουμε ότι τα μαγαζιά ήταν άδεια και ότι
τα αφεντικά όλο και περισσότερο μας έπρηζαν ότι «δεν
βγαίνουν». Πόσο βολικό είναι, λοιπόν, για αυτούς που
δεν χρειάστηκε να μας απολύσουν! Παράλληλα, το
κράτος ανέλαβε να μας πληρώνει ένα πενιχρό επίδομα,
ξελασπώνοντας τα αφεντικά από τις υποχρεώσεις τους
για άλλη μια φορά. Η κρίση προϋπήρχε του κορονοϊού
και το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι τα μέτρα που επιβάλλονται έχουν το ελάχιστο κόστος για τα αφεντικά,
αφού αν πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιον, αυτός δεν
είναι άλλος από τον…κορονοϊό!
Το τοπίο είναι ζοφερό. Εξ’ αρχής εκατοντάδες χιλιάδες απολυθήκαμε, άλλες τόσες δεν είδαμε ποτέ τον μισθό του περασμένου Μάρτη (παίζεται τι θα γίνει με τον
Νοέμβρη). Στη συνέχεια, το επίδομα κατέληξε, μετά
από απαίτηση των αφεντικών, στο μεγαλύτερο μέρος
του στην τσέπη τους. Ακόμα χειρότερα στις δουλειές
που πληρώνονται μαύρα και στελεχώνονται κατά βάση
από γυναίκες . Άφαντα τα ρεπό και απολύσεις στις εσωτερικές οικιακές εργάτριες, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να κυκλοφορούμε χωρίς βεβαιώσεις και με το φύλλο
πορείας του Χαρδαλιά, ρισκάροντας ένα μηνιάτικο αν
μας σταματήσει η αγαπητή μας ελληνική αστυνομία.
Όσες δε υποχρεωνόμαστε στην τηλεργασία όχι μόνο
χρεωνόμαστε τα πάγια μειώνοντας τα κόστη του αφεντικού μας, αλλά δουλεύουμε απομονωμένες από τους
συναδέλφους μας και με εντελώς ξεχειλωμένα ωράρια.
Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τα παιδιά να
ουρλιάζουν τριγύρω από το πισί. Όπως έχετε καταλάβει, υποστηρίζουμε ότι με τα μέτρα για την κρίση το
κράτος και οι ειδικοί του βασικά μας πίνουν το αίμα.

Σαν πολύ κομπλιμάν δεν έχει πέσει τελευταία; Κάποιο λάκκο έχει η φάβα!

Συνοψίζοντας, εργαζόμαστε πολύ περισσότερο,
με λιγότερα λεφτά και οι μισθοί μας μετατράπηκαν σε
επίδομα. Στον ελεύθερο χρόνο που μας απομένει απαγορεύεται να βρισκόμαστε με άλλες, να διασκεδάζουμε και να κυκλοφορούμε. Ε λοιπόν, να μας επιτρέψετε
να βγαίνουμε από τα ρούχα μας όταν ακούμε ότι το
ελληνικό κράτος έχει κινητοποιήσει όλους τους μηχανισμούς πειθάρχησης που διαθέτει, επειδή το πήρε ο
πόνος για την υγεία μας! Είναι σαφές το τι συμβαίνει:
η κρίση που ζούμε από το 2009 και μετά συνεχίζεται,
τώρα με την ονομασία «κρίση της πανδημίας του κορονοϊού». Όσες δεν είχαν δουλειά πριν πέντε χρόνια,
σήμερα είναι σε ακόμη χειρότερη θέση και όσους τους
είχαν στη μπούκα οι μπάτσοι, σήμερα δέχονται μεγαλύτερη βία. Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης είναι ότι το κράτος διαχειρίζεται τον ιό με τρόπο τέτοιο
ώστε να μετριάσει τις ζημιές στην εθνική οικονομία και
να διασώσει μια μερίδα των αφεντικών.

Η γυναικεία όψη της κρίσης

Από εμάς τις γυναίκες, αναμένεται να αναλάβουμε
ακόμα πιο εντατικά τον κοινωνικό μας ρόλο μας στον
κατευνασμό της δυσαρέσκειας. Από τη μια μεριά, καλούμαστε να οργανώσουμε μια νέα οικιακή οικονομία,
με λιγότερα έσοδα, λιγότερο χώρο και λιγότερα «διαλείμματα χαράς». Από την άλλη, καλούμαστε να συντηρήσουμε την οικογένεια ως μονάδα που στηρίζει
την εθνική ενότητα. Αλλά και να κρατήσουμε ενωμένη
την οικογένεια ως πειθαρχικό μηχανισμό, να επιβάλουμε στα παιδιά μας τη νέου τύπου κοινωνικοποίηση
που προστάζει το κράτος. Η εργασία που κάνουμε ως
γυναίκες στο σπίτι σε συνθήκες καραντίνας έχει για
μπόνους την απασχόληση και φροντίδα των παιδιών
για τριπλάσιες ώρες τη μέρα, τριπλάσια μαγειρέματα,
τριπλάσια εκτόνωση της κλεισούρας των άλλων και
τριπλάσια καταπίεση της δικής μας κλεισούρας! Και
σαν να μην έφτανε όλη αυτή η επιπλέον δουλειά, κάνουμε και τη γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων!
Εκτυπώνουμε ασκήσεις, καθόμαστε με τις ώρες μπάστακες στην τηλεκπαίδευση, βλέπουμε ξανά και ξανά
βίντεο για να ξέρουμε τι έχουν για διάβασμα. Το κρατικό σχέδιο για τη διαχείριση της κρίσης έχει βασιστεί
κατά πολύ στη δική μας τζάμπα εργασία! Εντάξει, ξέ-

ρουμε ότι διαχρονικά η δουλειά στο σπίτι περνάει στο
ντούκου και είναι υποτιμημένη. Γι’ αυτό και τώρα μας
χτυπούν απαλά στην πλάτη και μας ονομάζουν «ήπια
δύναμη του 2020»4.
Αν τώρα έχει μείνει σε κάποια λίγος ελεύθερος
χρόνος, θα πρέπει να τον ξεχάσει, αφού μας έχουν
επιβληθεί χίλιες προϋποθέσεις για να κυκλοφορούμε
έξω. Με λίγα λόγια, επιτρέπεται να βρισκόμαστε στον
δημόσιο χώρο μόνο αν (μπορούμε να αποδείξουμε
ότι) δουλεύουμε, ή για να ψωνίσουμε τα (καθορισμένα από το κράτος) αναγκαία προϊόντα για το σπίτι, ή
για να παριστάνουμε ότι κάνουμε την καθημερινή μας
προπόνηση για να είμαστε σε φόρμα ή για προαυλισμό
δικό μας με πρόσχημα την ανάγκη για κατούρημα του
κατοικίδιού μας. Οι κοινωνικές συναναστροφές επιτρέπονται μόνο αν έχουμε οικογένεια (και πάμε όλοι μαζί
για τα παραπάνω!) ή αν είμαστε παντρεμένες (μόνο
έτσι επιτρέπονται δύο άτομα μέσα στο αμάξι). Πατρίς,
οικογένεια και αγορά «βασικών ειδών» με λίγα λόγια!

Το κράτος θέλει να κάνουμε τουμπεκί, αλλά
εμείς είμαστε πολυλογούδες

Αν σας ακούγονται περίεργα όλα αυτά είναι λογικό. Την
περίοδο που διανύουμε το να συζητάς, να σκέφτεσαι
κριτικά και να αντιδράς έχουν ανακηρυχθεί ως συμπεριφορές στα όρια της νομιμότητας. Γι’ αυτό και απόψεις
που είναι αντίθετες με τα κρατικά μέτρα, σαν τις παραπάνω, βαφτίζονται «συνωμοσιολογία». Η λογοκρισία
ήταν πάντα ένας αποτελεσματικός τρόπος να αφανιστούν οι διαφωνίες όσων δεν ψήνονταν με την κρατική
αφήγηση. Ελλείψει εκφρασμένων αντίθετων απόψεων,
το κράτος και οι σύμμαχοί του παράγουν με το κιλό οργανωμένη σύγχυση. Εμείς από την άλλη, δεν θέλουμε
να αφήσουμε το κράτος να παίζει μπάλα μόνο του. Αν
οι ειδικοί, οι υπουργοί, τα μήντια και οι υποστηρικτές
τους έχουν ριχτεί στο δημόσιο λόγο με μεγάλη ζέση, κι
εμείς θα μιλάμε όσο πιο πολύ μπορούμε! Γιατί οι μύθοι
τους παίρνουν χώρο όσο η δική μας πλευρά σωπαίνει.
Είναι γεγονός ότι η εξουσία τους βασίζεται προς το
παρόν στην αυτοεπιτήρηση, τον φόβο και την πειθάρχηση από μεριάς μας. Βασίζονται στη δική μας γυναικεία εργασία, την πειθήνια συμπεριφορά μας και τον
ρόλο μας μέσα στην οικογένεια για την ομαλή υλοποίηση της διαχείρισης αυτής της κρίσης. Και εδώ που τα
λέμε κάτι τέτοιο δεν είναι και λίγο, το να έχουμε τέτοια
δύναμη στα χέρια μας. Γιατί...σκεφτείτε! Τι θα γινόταν
αν κι εμείς αρχίζαμε να μιλάμε; Οι γυναίκες έχουμε δείξει ότι ξέρουμε να καταλαβαίνουμε και να συναντάμε η
μία την άλλη. Στη δουλειά, στα σχολεία, στο δρόμο και
στη γειτονιά κάνουμε τη μέρα να περάσει πιο γρήγορα,
βοηθάμε η μία με τα παιδιά της άλλης, καλύπτουμε η
μία τις κοπάνες της άλλης, συζητάμε για θέματα που
μόνο μεταξύ μας μπορούμε να συζητήσουμε. Με μια
έννοια, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας πολλές ζούμε μαζί σε κοινούς χώρους, με κοινά
προβλήματα. Συναντιόμαστε σε παιδικές χαρές, σε

Η προκήρυξη που κρατάς στα χέρια σου γράφτηκε, τυπώθηκε και
μοιράστηκε χέρι χέρι σε παιδικές χαρές και πλατείες σε γειτονιές της
Αθήνας σε 1800 αντίτυπα, από τη γυναικεία ομάδα «Μιγάδα». Ομάδα,
δηλαδή εργαζόμενες και άνεργες, φοιτήτριες και μάνες, ομοφυλόφιλες και ετεροφυλόφιλες που βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα από το
2009 και συζητάμε τα ζόρια μας. «Ενάντια στις νέες πειθαρχήσεις»,
δηλαδή αυτό που μας ενώνει είναι το ένστικτο ότι η «πρόοδος» που
λένε ότι έχει επιτευχθεί για τις γυναίκες τις τελευταίες δεκαετίες καθόλου τέτοια δεν είναι. Το αντίθετο, για όσες από εμάς βρισκόμαστε
κοντά τον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας, τα πράγματα δείχνουν
ολοένα και χειρότερα. Τέτοια και άλλα πολλά θα βρείτε να διαβάσετε
και στο περιοδικό μας, ιδού και το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους.

πλατείες πιο διακριτικές, έξω από το σχολείο και μιλάμε για τη νέα κατάσταση που μας δυσκολεύει τόσο,
μερικές φορές βρίζοντας, μερικές φορές χωρίς λέξεις,
και σίγουρα με τα μάτια. Σίγουρα, έχουμε βρει μικρούς
και καθημερινούς τρόπους να αμφισβητήσουμε τον
εγκλεισμό, να διατηρήσουμε την κοινωνικότητά μας.
Αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να
συζητάμε με φίλες και φίλους μας. Να φτιάξουμε μια
καχυποψία απέναντι στο κράτος και τις εντολές του, η
οποία δεν θα εκφράζεται μόνο στα social media ή σε
κατ’ ιδίαν κουβέντες. Έχει σημασία η απειθαρχία μας να
οργανώνεται συλλογικά, οι απόψεις μας να ειπωθούν
από πολλά στόματα ταυτόχρονα. Από τη μεριά μας αυτό
προσπαθούμε να κάνουμε και έτσι θα συνεχίσουμε.
1. «Συντονιστής για τον κορονοϊό: Δεν έπρεπε να έρθουν οι
ασυμπτωματικοί ηλικιωμένοι στα νοσοκομεία.», Έθνος, 01/09/20.
2. «Έρευνα: Περίπου 7.500 χειρουργεία την εβδομάδα ακυρώνονται
στην Ελλάδα εξαιτίας του κορωνοϊού», Καθημερινή, 15/05/20.
3. «Κορονοϊός: Αναστολή τακτικών χειρουργείων στο 80%
ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς», Τα Νέα, 31/10/20.
4. Η σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα:
«[...] μια μεγάλη ευγνωμοσύνη στις γυναίκες οι οποίες εργάζονται
ταυτόχρονα και προσπαθούν να σηκώνουν όλο αυτό το βάρος
όντας πολύ περισσότερο επιβαρυμένες απ’ ό,τι εμείς», στην
εκπομπή του Alpha «Ελένη», 08/04/20. Επίσης, «Ένα δικό τους
γραφείο: Γυναίκες, η ‘ήπια ισχύς’ στην εποχή μιας πανδημίας»,
Καθημερινή, 21/10/2020.
5. «Τι θα γίνει με τους μετανάστες θετικούς στον κορονοϊό; -Θα
αποκλειστούν σε ξενοδοχεία καραντίνας», www.thetoc.gr,
22/09/20.
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