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 Θεσσαλονική, τα Χανιά και τα Γιάννενα.

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

Το περιοδικό το βρίσκετε στην Αθήνα 

στα βιβλιοπωλεία Ναυτίλος, Ελεύθερος 

Τύπος, Εκδόσεις των Συναδέλφων και στο 

κάτω περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων 

και στο πάνω περίπτερο της πλατείας 

Κάνιγγος. Επίσης θα μας βρείτε σε 

στέκια, βιβλιοπωλεία και καταλήψεις στη 

edito

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 εκμετάλλευσης 

των γυναικών σήμερα.

έτοιμος να επαναλάβει με χαρά ό,τι του σερβίρει το 
κράτος για αλήθεια. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται, 
αν αναλογιστεί καμία πως ζούμε σε μια εποχή που η 
ανατολική μεσόγειος βράζει και το ελληνικό κράτος 
κοιτάει πώς να προωθήσει τα γεωπολιτικά του 
συμφέροντα στην περιοχή,  ακόμη κι αν αυτό σημαίνει 
ενεργή εμπλοκή του στον πόλεμο που εξελίσσεται. 

Άρνηση στο στρατό είναι να αρνηθούμε να χάψουμε 
την κρατική προπαγάνδα. Να αρνηθούμε να χάψουμε 
ότι δήθεν οι συρράξεις που συμβαίνουν στη μέση 
ανατολή από το 2001 και μετά, είναι πόλεμος μεταξύ 
πολιτισμών, αλλά να λέμε πως είναι πόλεμος μεταξύ 
κρατών. Ένα αποτέλεσμα διακρατικών ανταγωνισμών, 
με τον κάθε παίχτη να κοιτάει το συμφέρον του. Να 
αρνηθούμε να χάψουμε την νέα ανακάλυψη που 
λέγεται “τζιχαντιστής” και “isis” και να τη δούμε σαν 
αυτό που είναι : η προσπάθεια των δυτικών κρατών να 
καμουφλάρουν το πλάκωμα αναμεταξύ τους, για αρχή 
εκτός των συνόρων τους, δια αντιπροσώπων, για το 
ξαναμοίρασμα του κόσμου.  

Αν θέλουμε δηλαδή να μιλάμε ενάντια στο 
ελληνικό κράτος, δεν πρέπει να πιστεύουμε όσα αυτό, 
καθώς και τα υπόλοιπα δυτικά κράτη, λένε για τους 
μουσουλμάνους και τον πολιτισμό τους είτε αυτοί 
βρίσκονται εκτός, είτε εντός των συνόρων. Σκεφτείτε 
μόνο πόσες στρατιωτικές επεμβάσεις έχουν συμβεί 
με όχημα την δήθεν οπισθοδρομικότητα και την 
καταπίεση των γυναικών στις μουσουλμανικές χώρες. 
Λες και ενδιαφέρθηκε ποτέ το κράτος στα αλήθεια 
για την καταπίεση των γυναικών π.χ. όταν κάθε λογής 
αφεντικό έχει την απαίτηση να ανέχεσαι το πέσιμό 
του ή και να του κάθεσαι, ή όταν εδώ και 25 χρόνια 
εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστριες, εξαναγκαστικά 
εκδιδόμενες, έχουν γίνει αντικείμενα εκμετάλλευσης 
σε αυτό εδώ τον κωλότοπο. Σκεφτείτε, ακόμα, πόσο 
συχνά εμφανίζεται η φιγούρα του “μουσουλμάνου-

σεξουαλικά πεινασμένου-οπισθοδρομικού-βιαστή” 
για να δικαιολογήσει το πόσο πρωτόγονοι είναι αυτοί 
οι τύποι και πόσο αξίζει να τους πολεμάμε. Τελευταίο 
παράδειγμα της εμφάνισης αυτού του ρατσιστικού 
στερεότυπου, ο εορτασμός της πρωτοχρονιάς στην 
Κολονία, όπου υποτίθεται πρόσφυγες κατά χιλιάδες 
χούφτωναν, παρενοχλούσαν και βίαζαν γερμανίδες.1 
Φυσικά, ακόμη και αυτό το ψέμα, κυριάρχησε στο 
δημόσιο λόγο. Δεν φάνηκε παράξενο το ότι το θέμα 
συζητιέται για πρώτη φορά δημόσια, και με τόση ζέση 
ρίχνονται ευθύνες σε μουσουλμάνους μετανάστες, ενώ 
όλες γνωρίζουμε ότι παρενοχλήσεις παίζουν πάντα, 
κάθε χρόνο, κυρίως από ντόπιους και τουρίστες, σε 
τέτοιες φιέστες στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις (ας 
μην πάμε μακριά, ας θυμηθούμε τι γίνεται π.χ. στο 
καρναβάλι της πάτρας!).  

Η άρνησή μας λοιπόν στο στρατό, είναι άρνηση 
στο κράτος και στην κυρίαρχη αφήγηση που αυτό 
επινοεί και κατασκευάζει. Όμως, για να σταματήσουν 
να μας πείθουν αυτά τα παραμύθια που μονοπωλούν 
το δημόσιο λόγο, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πως 
τα αφεντικά και το κράτος μας μισούν, και μας μισούν 
σαν τάξη. Δεν θα νοιαστούν ακόμη και για τη φυσική 
μας εξόντωση, αν είναι να προωθήσουν τα πολιτικά 
τους σχέδια ή να ξεφύγουν από την κρίση, που 
χρόνο το χρόνο θα βαθαίνει. Και μόνο όταν έχουμε 
αποδομήσει συλλογικά αυτές τις αφηγήσεις, θα 
καταφέρουμε να αρνηθούμε το στρατό, να αρνηθούμε 
τα κρατικά σχέδια, να παλέψουμε, τουλάχιστον, για την 
αξιοπρέπεια της τάξης μας. Εξάλλου τι άλλο μας μένει 
να κάνουμε;  

1 Για τα γεγονότα στην Κολονία δες το άρθρο Κολονία: 
η αναβίωση του μύθου του "μαύρου βιαστή" στο παρόν 
τεύχος.

Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο 

που διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς 

την πρόοδο) επικρατεί ο καθησυχασμός 

ότι η κοινωνική θέση των γυναικών έχει 

βελτιωθεί. Αναλόγως φυσικά από ποια θέση 

μιλάει καμιά...

To περιοδικό εκδίδεται κάθε τρεις μήνες 

και είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Τα 

θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 

και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, 

συζητιούνται ξανά, διορθώνονται και 

ξαναγράφονται. Μερικές φορές αυτή η 

διαδικασία καθυστερεί την έκδοση του 

περιοδικού, 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 5-8μμ και Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα 

βρείτε (εκτός από εμάς) και όλο το έντυπο 

υλικό της ομάδας.
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Κάπου λίγο πριν αλλάξει το 2015 πήρε το αυτί 
μας τις προτάσεις του υπουργού εθνικής ά-
μυνας Πάνου Καμένου, για εθελοντική στρά-
τευση των γυναικών. Όπως καταλαβαίνετε, 

αγαπητές αναγνώστριες, αυτή είναι μια προοπτική που 
δεν μας άρεσε καθόλου.

Μια τέτοια δήλωση, του τύπου “τώρα θα μπορείτε 
και εσείς να κάνετε κάτι για το στρατό” μας φαίνεται 
αρκετά εχθρική, αλλά όχι μόνο για τον προφανή λόγο, 
ότι δηλαδή απλά δεν γουστάρουμε. Μας φαίνεται 
εχθρική γιατί συσκοτίζει το γεγονός ότι ήδη, κάνουμε 
πολλή δουλειά για τον ελληνικό στρατό. Κάνουμε 
όλη αυτή την αόρατη και άμισθη εργασία, πίσω από 
κλειστές πόρτες, σαν μανάδες, γκόμενες, αδελφές, έτσι 
ώστε τα άρρενα μέλη της οικογένειας, να μπορούν να 
συνεχίζουν να στελεχώνουν το στρατό, τόσο σωματικά 
(από καθαρές κάλτσες μέχρι φρέσκο φαΐ σε τάπερ) όσο 
και ψυχολογικά (από ώρες τηλεφωνικών συζητήσεων, 
μέχρι  μαγευτικές εκδρομές στην παραμεθόριο). Αυτό 
που θα μας έλειπε λοιπόν, είναι να πηγαίνουμε κι εμείς 
φανταρίνες.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σαν γυναίκες, η άρνησή 
μας στον στρατό δεν τελειώνει στο να μην δεχτούμε 
να στρατευθούμε, εθελοντικά ή μη, όταν και αν τελικά 
κληθούμε. Ακόμη και τώρα, που δεν οφείλουμε “να 
υπηρετήσουμε την πατρίδα” με αυτό τον τρόπο, της 
στράτευσης, έχουμε πολλά να κάνουμε για να τον 
αρνηθούμε.  

Η δική μας άρνηση στράτευσης, ξεκινάει από την 
άρνηση να συστρατευτούμε με τους στόχους του 
ελληνικού κράτους, με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό 
δεν είναι μια απλή διαδικασία, αφού έχουν ήδη 
προηγηθεί χρόνια κρατικής προπαγάνδας, ταξικής 
ήττας και διανοητικού σακατέματος. Έχει ήδη χτιστεί 
ένας εθνικός κορμός, πολύχρωμος δήθεν, αλλά 
πάντα ευθυγραμμισμένος με τα κρατικά σχέδια και 
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«Μα, κι αύτόι σασ φταινε;»

Την αφίσα αυτή κολλήσαμε τον περασμένο Νοέμβριο στο κέντρο της Αθήνας. Αν 
δεν κάνουμε λάθος, το ιατρικό κατεστημένο ουδέποτε έχει μπει στο στόχαστρο της 
κριτικής εδώ και αρκετά χρόνια, πόσο μάλλον να κολληθεί μια αφίσα με θέμα τη σχέση 
των γυναικών με τους γυναικολόγους. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι διάφοροι (ή και 
διάφορες)  θεωρούν πως η φιγούρα του γυναικολόγου ενσαρκώνει κάποιο «κοινωνικό 
λειτούργημα» και όχι ότι είναι φορέας συγκεκριμένων ιδεολογιών και πρακτικών που 
στοχεύουν στην απώλεια του ελέγχου στα σώματά μας. Άλλοι, γιατί πιστεύουν πως ενώ 
είναι νόμιμη η κριτική στη «ζωή, το σύμπαν και τα πάντα» (ασφαλιστικό, εργασιακό 
κλπ), η κριτική ειδικά στο ιατρικό κατεστημένο είναι σαν να ζητάς την επιστροφή στα 
σπήλαια ή στη χειρότερη άλλο ένα βίτσιο της Μιγάδας και της Αυτονομίας. Άβυσσος. 

Οπότε, η αφίσα μας αντιμετωπίστηκε ακριβώς ως αναμενόταν: με αποδοχή και 
ενδιαφέρον από περαστικές γυναίκες όλων των ηλικιών που κοντοστάθηκαν να την 
διαβάσουν, λέγοντάς μας «καλά τα λέτε», αφού αναγνώριζαν τις εαυτές τους μέσα στα 
λεγόμενά μας. Με αποστροφή από εκείνες που είναι πρόθυμες να εμπιστεύονται τυφλά 
τους γιατρούς τους και εντελώς απρόθυμες να ακούνε καμιά γνώμη από γυναίκες δίπλα 
τους, αλλά και από εκείνους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον γυναικολόγο, 
καθότι... άντρες που, φυσικά, έχουν άποψη για τα πάντα.

Κατά τα άλλα, για το ζήτημα τα λέμε πιο αναλυτικά στη στήλη «το σώμα μας πεδίο 
μάχης». 
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