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Αυτό το τεύχος εκδόθηκε με φόντο τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στη χώρα. Ελπίζουμε να 
είναι ξεκάθαρο ήδη, αλλά καλού-κακού ας το πούμε: δεν υιοθετήσαμε ποτέ το μιντιακό λε-
ξιλόγιο των τελευταίων έξι χρόνων για να μιλήσουμε για την καπιταλιστική κρίση. Δεν μας 
παρέσυραν ποτέ οι κυρίαρχες εθνικές αφηγήσεις που μας πέταξαν στα μούτρα οι υπάλληλοι 

των αφεντικών. Δεν νιώσαμε ποτέ ότι στην καθημερινή ζωή μάς δυναστεύουν οι ευρωπαίοι τεχνοκράτες. 
Κάθε μέρα τα μούτρα των αφεντικών μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα ένστολα σώματα που έχουν 
ρίξει στους δρόμους για να τους φυλάνε. 

Δεν νιώσαμε ποτέ κομμάτι του αταξικού αυτού πράγματος που λέγεται «λαός» και κάθε τρεις και λίγο 
μαζεύεται στο Σύνταγμα φορώντας ελληνικές σημαίες. Δεν συστρατευθήκαμε στο δίλημμα «ναι» ή 

«όχι» των αφεντικών μας. Δεν είμασταν οι μόνες. Κουβαλάμε τα ίδια μυαλά μαζί με άλλες συντρόφισσες 
και συντρόφους, φροντίζουμε να εξελίσσουμε τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει μέσα από την οργάνω-
σή μας σε αυτόνομες ομάδες εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Ευτυχώς! Γιατί παρότι αισχρές μειοψηφίες, 
κρατάμε όλα αυτά τα χρόνια τα μυαλά μας στη θέση τους. Δεν μας ρίχνει γραμμή η τηλεόραση, δεν μας 
ρίχνει γραμμή ο συριζα, οι απόψεις μας είναι συλλογικές και ολότελα δικές μας. Έχουν φτιαχτεί όχι μέσα 
στον εκβιασμό του παρόντος, αλλά σε μια πορεία εξέλιξης, πηγάζουν από την έγνοια για την ιστορία, το 
παρελθόν, για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Διόλου δημοφιλής βέβαια η φάση μας. Αλλά έχει τα καλά της. Σε 
σχέση με την όλη ασφυξία που παράγει η εθνική ενότητα, έχουμε φτιάξει σταθερές κοινότητες να ανασαί-
νουμε, να συζητάμε, να κατανοούμε τον κόσμο και να βγαίνουμε στο δρόμο με περιεχόμενα που δεν τα 
υποδεικνύει ούτε η τηλεόραση ούτε οι επίδοξοι σωτήρες μας.

 Έχουμε το νου μας πάντα στην εξόφθαλμη υποτίμηση της αξίας της εργατικής μας δύναμης. Βλέπουμε 
διαρκώς τη βαθύτερη εδραίωση του ρατσισμού και του σεξισμού ως τρόπους διαίρεσης των ταξικών πο-
λυεθνικών κοινωνιών μας.  Όλα τα στοιχεία της καπιταλιστικής κρίσης –όπως εμείς την εννοούμε: σαν δι-
αδικασία ραγδαίας υποτίμησης της εργατικής τάξης και αναδόμησης των ταξικών σχέσεων προς όφελος 
των καπιταλιστών- ήταν παρόντα εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Ειδικά για εμάς τις γυναίκες, οι μη-
χανές της υποτίμησης είχαν μπει μπροστά έπειτα από το μεγάλο κύμα των γυναικειών αγώνων των 70’s.  
Από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα η καπιταλιστική κρίση ξεδιπλώθηκε μέσα από την αναδιάρθρωση και 
γιγάντωση της πορνικής βιομηχανίας, την αύξηση των βιασμών, την ανανέωση του σεξισμού, την επιδεί-

H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομάδα γυναικών 
από την Αθήνα, με αφετηρία το χειμώνα του 
2009. Στόχος της είναι να αναδεικνύει και να 
κρατάει ζωντανά στο δημόσιο λόγο ζητήματα 
της κοινωνικής πραγματικότητας και της εκμε-
τάλλευσης των γυναικών σήμερα.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο που 
διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς την πρόο-
δο) επικρατεί ο καθησυχασμός ότι η κοινωνική 
θέση των γυναικών έχει βελτιωθεί. Αναλόγως 
φυσικά από ποια θέση μιλάει καμιά...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του Αρ-
χείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 
στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε Πέμπτη 5-8μμ και 
Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα βρείτε (εκτός από 
εμάς) και όλο το έντυπο υλικό της ομάδας.

To περιοδικό είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. 
Τα θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 
και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, συζητι-
ούνται ξανά, διορθώνονται και ξαναγράφονται. 
Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η έκδοση 
και να υπερβαίνει την τρίμηνη περιοδικότητά 
της. Βάζουν βέβαια και το χεράκι τους οι αντιξο-
ότητες της ζωής. Ας δείξουν λοιπόν κατανόηση 
οι αναγνώστριές μας. Οπότε, επόμενο τεύχος 
κατά τα μέσα Οκτώβρη.

Το περιοδικό το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία 
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος, στο κάτω περί-
πτερο της πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω 
περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος. 

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:
autonomia71.wordpress.com
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νωση των σχέσεων των δύο φύλων, την υποτίμηση μιας μεγάλης γκάμας επαγ-
γελμάτων που κάνουν οι γυναίκες στην περιοχή της κοινωνικής αναπαραγω-
γής, την ισχυροποίηση του ιατρικοφαρμακευτικού συμπλέγματος και την εντα-
τικοποίηση της γνωσιακής και επιτηρητικής του λειτουργίας πάνω στα γυναι-
κεία σώματα. 

Να και πάλι, αυτό που λέγαμε και πριν: όταν μιλάμε για την υποβάθμιση των γυ-
ναικών, δεν λογαριάζουμε μόνο το παρόν, αλλά κοιτάμε να κλείνουμε και τους 
λογαριασμούς μας με το παρελθόν. Που σημαίνει να συνειδητοποιούμε ότι εί-
μαστε προϊόντα της ιστορίας, ότι γεννηθήκαμε σε αρχικές συνθήκες που δεν 
επιλέξαμε οι ίδιες. Η ιστορία αυτής της κοινωνίας τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
η οπισθοδρόμηση και οι ήττες της είναι στοιχεία πολύ ζωντανά στο παρόν. Κι 
αν δεν κατανοήσουμε αυτή την ιστορία, τόσο περισσότερο αυτή θα χρησιμο-
ποιείται ολοένα και περισσότερο εναντίον μας.

Το λέμε ξανά: δεν απαντάμε στα διλήμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. 
Γιατί δεν είναι διλήμματα δικά μας. Οι δικές μας έγνοιες είναι η αλαζονεία του 
αφεντικού που όλο και περισσότερο μας αντιμετωπίζει σαν κρέας, είναι τα ψί-
χουλα που μας δίνει για δουλειές όπου μας βγαίνει ο πάτος. Είναι η απαξίω-
ση των γιατρών που μας συμπεριφέρονται σαν πειραματόζωα, είναι οι αρσενι-
κοί που χτίζουν σώμα και συμπεριφέρονται σαν νταβατζήδες, είναι οι μαφίες 
που τρίβουν τα χέρια τους μπροστά στις γυναίκες που δεν έχουν τίποτα άλλο 
να πουλήσουν από το κορμί τους. Να τα ξεχάσουμε όλα αυτά; Να τα κάνου-
με στην μπάντα επειδή οι ταγοί του έθνους μας πέταξαν στα μούτρα το ψέμα 
τους; Όχι, βέβαια. 

Για παράδειγμα πριν από δύο μήνες είχαμε βγάλει μια αφίσα. Μιλούσε για το 
πόσοι βγάζουν λεφτά σε τούτο τον τόπο από την πορνεία: όχι μόνο τα κυκλώ-
ματα και οι νταβατζήδες, αλλά και οι μκο και οι ακαδημαϊκοί που μελετούν το 

ζήτημα. Σκεφτείτε το λίγο: από μια περιοχή εκμετάλλευσης της εργασίας των 
γυναικών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μετανάστριες δίχως χαρτιά και 
άρα δεν υπάγονται σε κανένα καθεστώς εργατικού δικαίου, από μια περιοχή 
που τελεί υπό τον έλεγχο εγκληματικών επιχειρήσεων υπό την υψηλή εποπτεία 
της αστυνομίας, επωφελούνται και άλλες περιοχές του κοινωνικού: το πανεπι-
στήμιο και ο «εθελοντικός» τομέας υπηρεσιών, χώρια φυσικά οι πελάτες. Σκε-
φτείτε λίγο το συγκεκριμένο παράδειγμα: το τι σημαίνει δηλαδή να είναι η πορ-
νεία από τους ανθηρούς τομείς της οικονομίας στην ελλάδα. Σημαίνει τη διαι-
ώνιση του καθεστώτος της παρανομοποίησης της εργασίας των εκδιδόμενων. 
Σημαίνει ότι οι νταβατζήδες πληθαίνουν. Σημαίνει ότι οι μαστροποί στην Ελλά-
δα ουδέποτε θα τιμωρηθούν ή θα καταδικαστούν για τις δραστηριότητές τους 
μιας και απολαμβάνουν κρατική ασυλία αφού συμβάλλουν κι αυτοί στους δεί-
κτες της ελληνικής οικονομίας. Σημαίνει λεφτά για έρευνες και δομές «απάλυν-
σης» των περιπτώσεων κακοποίησης γυναικών. Σημαίνει, τέλος, ένα διαρκές 
συμφέρον από την σεξουαλική εκμετάλλευση και το εμπόριο γυναικών. Τι σχέ-
ση μπορεί να έχει η αφίσα μας με τα βαρύγδουπα ζητήματα της κεντρικής πο-
λιτικής σκηνής; Καμία. Ακριβώς επειδή μιλάει για μια περιοχή κοινωνικών αντι-
θέσεων, ακριβώς γι΄ αυτό δεν συνομιλεί διόλου με την αφήγηση που έχει κτίσει 
η εθνική ενότητα των ημερών. Άλλωστε δεν συμφέρει: τον νταβατζή με βιτρί-
να το Χωριάτικο δεν τον άφησε ελεύθερο ο Σόιμπλε. 

Παρακολουθούμε όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό στην κεντρική πολιτική 
σκηνή. Ασφυκτιούμε και ανησυχούμε. Κυρίως, συνειδητοποιούμε πόσο αδί-
στακτα μπορούν να γίνουν τα αφεντικά μας και πόσο λυσσαλέα παλεύουν να 
κρατηθούν στην εξουσία οι υπάλληλοί τους μέσα στο πολιτικό σύστημα. Από 
την άλλη, δεν ξεγελιόμαστε, δεν πέφτουμε σε παγίδες. Μέσα από αυτό το γυ-
ναικείο περιοδικό και αλλού, καταγράφουμε  τις δικές μας καθημερινές αρνή-
σεις απέναντι στις χίλιες δυο όψεις του έμφυλου καταμερισμού της εργασίας 
και του ταξικού πολέμου. Και θα συνεχίσουμε έτσι. 

αφίσα που κολλήθηκε στο κέντρο της Αθήνας 
τον Μάιο ‘15.


