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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. 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 

#25 edito

Σ
το edito του αμέσως προηγούμενου τεύχους μας, 
με αφορμή την «αστυνομική εκστρατεία πάταξης 
της ανομίας» στα Εξάρχεια που ξεκίνησε τον Αύ-
γουστο του 2019, κλείναμε με τα εξής λόγια: «αυτό 

που κυρίως βάλλεται στα Εξάρχεια ετούτη τη στιγμή είναι οι 
δυνατότητες να οργανωνόμαστε έξω και ενάντια από τη σχέ-
ση-κεφάλαιο, έξω και ενάντια από τις κυρίαρχες αφηγήσεις 
για τα αίτια της καπιταλιστικής κρίσης, έξω και ενάντια από 
το κράτος και τις μεσολαβήσεις του. Κι ετούτη η επίθεση ε-
νάντια σε κάθε προσπάθεια αυτόνομης σκέψης και συλλογι-
κής αυτόνομης συγκρότησης δεν ξεκίνησε τον περασμένο Αύ-
γουστο αλλά τουλάχιστον δέκα χρόνια νωρίτερα με το ξέσπα-
σμα της καπιταλιστικής κρίσης. Από το 2008 και μετά καλού-
μαστε: να ρίξουμε το φταίξιμο για την πτώση των μισθών μας 
σε κακούς Γερμανούς τραπεζίτες και ξένους ηγέτες, και όχι στα 
ελληνικά αφεντικά και το ελληνικό κράτος. Να οργανώσου-
με την αντίστασή μας, παρέα με φασίστες, αφεντικά και ιδι-
οκτήτες, κουνώντας ελληνικές σημαίες στην πλατεία Συντάγ-
ματος. Να στηρίξουμε τη μεταναστευτική πολιτική του ελλη-
νικού κράτους, με όρους φιλανθρωπίας και σε συνεργασία με 
μκο. Να συμφωνήσουμε ότι η κρατική διαχείριση της καπιτα-
λιστικής κρίσης διαφέρει, αναλόγως κυβερνήσεων, δεξιών ή 
αριστερών. Να αποδεχτούμε ότι ο αγώνας ενάντια στην έμφυ-
λη καταπίεση σημαίνει αγώνας για καλύτερους νόμους και α-
κόμα χειρότερα, αγώνας ενάντια στα κατώτερα στρώματα της 
κοινωνικής πυραμίδας. Στο μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια που 
καλούμαστε να παραδοθούμε σε απόψεις και πρακτικές έξω 
από και ενάντια στις ανάγκες μας, το ελληνικό κράτος σχεδι-
άζει σε βάρος μας, με ακόμα περισσότερους μπάτσους και α-
κόμα περισσότερο έλεγχο στο δημόσιο χώρο. Αναμφίβολα, τα 
μελλούμενα δεν μπορούν να προβλεφθούν και οι στοχεύσεις 
του Υπουργείου των ματατζήδων ως προς τα Εξάρχεια θα ξε-
καθαρίσουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια».1

Πράγματι, ξεκαθάρισαν ακόμα περισσότερο τα πράγ-
ματα τώρα που «πάθαμε πανδημία» -στα Εξάρχεια και πα-
ντού. Η επίθεση ενάντια σε κάθε προσπάθεια αυτόνομης 
σκέψης για τις αιτίες της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης 
(που τώρα την λένε πανδημία) εξελίχτηκε σε ένα πρωτοφα-

νές κρατικό μονοπώλιο στο δημόσιο λόγο. Οι κρατικοί αξι-
ωματούχοι –που τώρα τους λένε «ειδικούς»- ανέβηκαν στο 
βάθρο, πήραν τα μικρόφωνα και έκτοτε ξεστομίζουν εντο-
λές να το βουλώνουμε με ύφος συνταγματάρχη. Το πολιτι-
κό σύστημα της χώρας, από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά κι 
ακόμα παραπέρα, έγινε μια γροθιά απέναντι στην «ασύμ-
μετρη απειλή». Οι δημοσιογράφοι, ακόμα και οι λεγόμενοι 
μαχόμενοι, αποδεικνύoντας τελικά πόσο πιστοί κρατικοί 
υπάλληλοι είναι, αναμεταδίδουν τις εντολές και επαυξά-
νουν. Οι μπάτσοι συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν 
πάντα, τώρα σε λίγο πιο έρημους δρόμους. Σύμμαχοι, τέ-
λος, στην όλη προσπάθεια, οι μερίδες εκείνες της κοινωνί-
ας που συμφώνησαν στις κρατικές εντολές και για να λέμε 
τα πράγματα με το όνομά τους, συμφώνησαν: στον εγκλει-
σμό μας στο σπίτι, στην απαγόρευση μετακινήσεων, στην 
απαγόρευση συναθροίσεων, στην απαγόρευση ελευθερι-
ών, στην απαγόρευση να μιλάμε κόντρα στην κρατική α-
φήγηση και την κρατική πολιτική και στον χαρακτηρισμό 
ως «αντικοινωνικών» αυτών που δεν μένουν σπίτι. 

Ε λοιπόν, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το επίπεδο της ε-
θνικής ενότητας που επιτεύχθηκε σε αυτή τη χώρα και 
το ποιοι έχουν ενταχθεί ανεπιστρεπτί στον εθνικό κορμό. 
Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τους εθνικοσοσιαλιστές της χώ-
ρας, κόμματα, συνδικάτα, οργανώσεις, καμένους των σό-
σιαλ μίντια, που μπήκαν ενωμένα με το κράτος, τους «ειδι-
κούς» και τους αστυνομικούς «στη μάχη κατά του κορονο-
ϊού» και τώρα ετοιμάζονται να «μας σώσουν» από τα σπα-
σμένα. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ότι τάχθηκαν ρητά και κα-
τηγορηματικά με το μέρος του κράτους και των αφεντικών 
σε τούτον τον νέο γύρο του ταξικού πολέμου.

Όχι, δεν θα μιλήσουμε εδώ με όρους πανδημίας. Αυτό 
που συμβαίνει σήμερα είναι η όξυνση της καπιταλιστικής 
κρίσης και ο ταξικός πόλεμος που τη συνοδεύει σταθερά 
και αταλάντευτα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπερδευόμαστε 
με τα διαρκή ψευδώνυμα αυτής της συνθήκης – είτε λέγε-
ται «κρίση δημόσιου χρέους» είτε «πανδημία κορονοϊού» 
και πάει λέγοντας.2 

Δεν έχουμε συνεπώς να περιμένουμε τίποτε από επί-

όχι άλλο σώσιμο από κράτος,, 
γιατρούς και δημόσιο σύστημα υγείας

Τα κείμενα του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, γράφτηκαν σε συνθήκη ενάμιση 
μήνα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ωστόσο, τα περιεχόμενά τους δεν τα σκέφτηκε 
η καθεμιά κλεισμένη στο σπίτι της, δεν τα επικοινωνήσαμε μεταξύ μας μέσω 
skype, zoom, βιντεοκλήσεων κοκ. Τα συζητήσαμε καθισμένες η μια δίπλα στην 
άλλη, αφού δεν θέλαμε και δεν μπορούσαμε να μείνουμε μέσα. Βρήκαμε τρόπους 
να βρισκόμαστε, να μοιραζόμαστε τις φρίκες μας, να ξεφεύγουμε από το ζόφο, να 
συγκροτούμε συλλογικά απόψεις, να κρατάμε τα μυαλά μας στη θέση τους. Όταν το 
τεύχος θα κυκλοφορήσει τυπωμένο, θα διανύουμε τις πρώτες μέρες με «πιο λάσκα τα 
λουριά». Ίσως κάποιες νιώσουμε και λίγη ανακούφιση που δεν θα χρειάζεται πια να 
συμπληρώνουμε αυτό το περίεργο χαρτί. Όμως το αποτύπωμα αυτού του ενάμιση μήνα 
είναι τόσο βαρύ και τόσο βαθύ που δεν θα μας το επιτρέψει. Ελπίζουμε ότι τα κείμενα 
αυτά θα φανούν χρήσιμα για τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
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δοξους σωτήρες, την κυβέρνηση, την κρατικοποιημένη α-
ριστερά, το περιβόητο «δημόσιο σύστημα υγείας» και τους 
ένθερμους υποστηρικτές του. Είναι πλέον σαφές για τα κα-
τώτερα στρώματα το πού εξαρχής στόχευε η τωρινή δια-
χείριση της κατά τα άλλα διαταξικής πανδημίας. Οι Ρομά 
στους καταυλισμούς και τις συνοικίες τους που βαφτίστη-
καν αντικοινωνικοί, το έχουν καταλάβει καλά. Οι μετανά-
στες και μετανάστριες δίχως χαρτιά, που χαρακτηρίζονται 
ως υγειονομική βόμβα, το έχουν επίσης καταλάβει καλά. Η 
πολυεθνική νεολαία των μητροπόλεων στις πλατείες επί-
σης το είχαν καταλάβει καλά –και προ κορονοϋστερίας, οι 
μπάτσοι πάλι εκείνους στόχευαν.  Οι εργάτες και εργάτριες 
αυτής της χώρας, με τις όχι «εξασφαλισμένες» δουλειές, ε-
πίσης αποτιμούν διαφορετικά τον εγκλεισμό, τη μείωση μι-
σθού, την απόλυση και τα ψίχουλα του δίμηνου επιδόματος 
και κυρίως το μέλλον που τους περιμένει. 

Όσο για τις προτάσεις σωτηρίας που πέφτουν τώρα 
βροχή, κρατάμε ανθεκτική ομπρέλα. Όχι, δεν θέλουμε κι 
άλλους γιατρούς. Δεν θέλουμε περισσότερη εξουσία πάνω 
μας από αυτή που ήδη μας ασκούσαν οι πράσινες και λευ-
κές φόρμες. Δεν Θα ξεχάσουμε την κρατική, πειθαρχική 
όψη του ιατρικού επαγγέλματος, που είναι και η πιο σημα-
ντική και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να την περιγράφου-
με μέσα από τούτο το περιοδικό, τις εκδόσεις, τις αφίσες 
και τις εκδηλώσεις μας. Έχουμε μπουκώσει από το «δημό-
σιο σύστημα υγείας», δηλαδή από το διαρκές κυνήγι να ζη-
τάμε χαρτιά, γνωματεύσεις, σφραγίδες, εγκρίσεις από επι-
τροπές για να θεραπευτούμε. Έχουμε νιώσει τον θεσμικό 
ταξικό ρατσισμό και σεξισμό του συστήματος υγείας στη 
γέννα, την αντισύλληψη, τις εκτρώσεις. 

Σιχτιρίζουμε με τις ιδέες για «μαζικά διαγνωστικά 
τεστ». Τα «μαζικά διαγνωστικά τεστ» απαιτούν έναν μπά-
τσο κι έναν φράχτη από δίπλα. Συνιστούν ένα στρατιωτι-
κοποιημένο μέτρο που πρωτα και κύρια απευθύνεται σε 
ήδη επιτηρούμενους και έγκλειστους πληθυσμούς (κέντρα 
κράτησης, καταυλισμούς, φυλακές, ιδρύματα). Δεν ξεχνάμε 
άλλωστε ότι «μαζικά διαγνωστικά τεστ» έγιναν σε εκδιδό-
μενες στο κέντρο της Αθήνας το 2012, από το ΚΕΕΛΠΝΟ και 
την αστυνομία, με κατάληξη την διαπόμπευση, την ποινική 

1. Βλ. «Η αυλή μας έπιασε μπάτσους; Ψυχραιμία και υπομονή», miγαδα, τ. 
24, Χειμώνας ’19-’20. Αφορμή ήταν η «εκστρατεία πάταξης της ανομίας στα 
Εξάρχεια» που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο.

2. ‘Εχουμε μιλήσει για τα ψευδώνυμα της καπιταλιστικής κρίσης στο 
κείμενο με τίτλο: «Έπαψε όντως ο κόσμος να γυρίζει;» (βλ. ηλεκτρονική 
σελίδα της ομάδας).

τους δίωξη και τελικά την εξόντωσή τους. Ποιοι λοιπόν, για-
τί και με ποιο συμφέρον διακινούν τέτοιες ιδέες;

Γελάμε με την έγνοια των μίντια, των ψυχολόγων, των 
κοινωνικών λειτουργών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
(οι «ειδικοί» μιλάνε σαν τις κομμένες κεφαλές) για την αύ-
ξηση της ενδοοικογενειακής βίας, την ίδια στιγμή που μας 
καλούν να μένουμε σπίτι. Αφενός, γιατί υπονοείται μια έμ-
μεση δικαιολόγησή της –μας βαράνε οι άντρες γιατί απλά 
μας βλέπουν όλη την ώρα- αφετέρου γιατί οι προτάσεις σω-
τηρίας τους είναι ακόμα πιο εμετικές. Να έλθουν οι ψυχο-
λόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέα με δημοτόμπατσους 
στα σπίτια μας να μας φυλάξουν από τον κακοποιητή.  

Πάνω απ’ όλα όμως, ασφυκτιούμε από το γεγονός ότι 
καλούμαστε να πιστέψουμε ότι μας έκλεισαν στο σπίτι, μας 
απέλυσαν απ΄τις δουλειές, μας μειώσαν τους μισθούς, μας 
επέβαλλαν ελεγχόμενη κυκλοφορία εδώ και σε όλο σχεδόν 
τον κόσμο, και όλα αυτά λόγω...γρίπης. Το ψέμα βέβαια έχει 
κοντά ποδάρια. Μέχρι στιγμής, τα μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας στηρίχτηκαν σημαντικά στην αυτο-πειθάρχη-
ση. Ωστόσο, η καθημερινή φλυαρία των κρατικών αξιωμα-
τούχων και η επίδειξη της εξουσίας τους μπορούν να εκλη-
φθούν και ως ένδειξη αμφιβολίας για το τι πραγματικά σκέ-
φτονται τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής πυραμίδας. 
Η εξουσία άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεσμα-
τική μόνο όταν δεν χρειάζεται να ασκείται και να επιδεικνύ-
εται διαρκώς. Με άλλα λόγια, όποιος είναι πράγματι ισχυ-
ρός, δεν χρειάζεται να το μοστράρει.  


