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Στιγμιότυπο 1: τον Γενάρη του 2009 δημοσιεύτηκε μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για τις συνθήκες εργασίας 
στον κλάδο του καθαρισμού στην Ελλάδα. Η έκθεση συντάχθηκε μετά τη δολοφονική επίθεση στην καθαρίστρια και συνδικα-
λίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα. Εκεί διαπιστωνόταν ανάμεσα σε πολλά άλλα πως πολλές καθαρίστριες υφίσταντο σεξουαλική 
παρενόχληση από στελέχη του δημόσιου τομέα. Οι εταιρείες καθαρισμού πίεζαν μάλιστα τις εργάτριες «να κάνουν τα γλυκά μά-
τια» στους  δημόσιους υπαλλήλους έτσι ώστε να πάρουν και την επόμενη εργολαβία. Η έκθεση κατέληγε: «Οι γυναίκες που πέ-
φτουν θύματα παρενόχλησης είναι κυρίως αυτές που βρίσκονται στην πλέον αδύναμη θέση, οι νέες αλλοδαπές, άγαμες μητέ-
ρες, διαζευγμένες, που δεν έχουν μόρφωση ή δεν γνωρίζουν ελληνικά, που βρίσκονται σε πιεστική οικονομική ανάγκη, ζουν 
με το φόβο της απέλασης κ.λπ. Οι γυναίκες που έχουν κάποιου είδους στήριξη αν δεχτούν σεξουαλική παρενόχληση παραιτού-
νται, αλλά οι γυναίκες που δεν έχουν οικογένεια, βρίσκονται σε πιεστική οικονομική ανάγκη και δεν μπορούν να αντιδράσουν 
με παραίτηση προσπαθούν να ελιχθούν με διάφορους τρόπους. Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης υποφέρουν από πολύ 
σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια ή δεν ξέρουν από πού να τη ζητήσουν. Όταν γνωστοποι-
ούνται τέτοιου είδους περιστατικά, η συνήθης αντίδραση είναι η γυναίκα να χάνει τη δουλειά της, ενώ για τον θύτη δεν υπάρ-
χει καμία απολύτως συνέπεια». 

Στιγμιότυπο 2: Την ίδια περίοδο, αλλά πιθανόν και πολύ καιρό πριν, η Χρυσή Ευκαιρία είχε γεμίσει με περίεργες αγγελίες. 
Μία από αυτές που έτυχε να πέσει στα υπόψη μας, ζητούσε οικιακή βοηθό όχι εσώκλειστη αλλά για κάποιες ώρες στο σπί-
τι. Την αγγελία είχε αναρτήσει ιδιώτης. Σε ραντεβού που κλείστηκε μαζί του σε πλατεία στα ανατολικά προάστια συνέβησαν 
τα εξής: ο ιδιώτης εργαζόταν ως λογιστής σε εταιρεία στα βόρεια προάστια. Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίστηκε. Ο ιδιώτης ήταν 
ένας «καλοβαλμένος» εργένης 45άρης που ζητούσε πλύσιμο, καθάρισμα, σιδέρωμα, απαιτούσε όμως η κοπέλα (μόνο νεαρές 
κοπέλες ζητούσε) να ντύνεται ανάλαφρα κατά τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και να είναι γυμνή από τη μέση και πάνω. Ο 
ιδιώτης δεν άργησε μάλιστα  να μπει κατευθείαν στο ψητό: εκτός απ’ τις οικιακές ζητούσε και σεξουαλικές υπηρεσίες.

Στιγμιότυπο 3: Το αφεντικό ενός διαδικτυακού site για πορνοπελάτες, ξέρετε από εκείνα που διαφημίζουν το πού υπάρχει 
καλό «πορνικό εμπόρευμα», απευθυνόμενο στους πελάτες του μέσω της ακροδεξιάς φυλλάδας espresso απάντησε στην ερώ-
τηση αν η πορνεία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ως εξής: «Ναι, και μάλιστα γεωμετρικά. Εχει βγει πλέον από τους κλειστούς 
και παρακμιακούς χώρους του παρελθόντος. Σήμερα μπορώ χωρίς υπερβολή να σας πω ότι το φάσμα όσων εκδίδονται ξεκινάει 
από απλές νοικοκυρές και φτάνει σε κοπέλες ακαδημαϊκής μόρφωσης με μάστερ. Βέβαια οι πελάτες έχουν μειωθεί, λόγω κρίσης. 
Οπότε, αφού ανεβαίνει η προσφορά και πέφτει η ζήτηση, είναι αναμενόμενο να πέφτουν και οι τιμές. Δυστυχώς προβλέπω ότι 
έτσι όπως βαδίζει η χώρα, σύντομα θα γίνει Νο 1 σεξοπροορισμός της Ευρώπης, όπως ήταν παλιά τα πρώην ανατολικά κράτη».

Ακούμε ολοένα και συχνότερα το τελευταίο διάστημα τη διαπίστωση ότι «η κρίση και η φτώχεια στην Ελλάδα κάνουν τις γυ-
ναίκες πουτάνες». Ξάφνου διάφοροι ανακαλύπτουν ολοένα αυξανόμενους πληθυσμούς γυναικών που στρέφονται στην πορ-
νεία για να επιβιώσουν. Παρότι φαίνεται πειστικό και αληθοφανές, είναι ύπουλο το κήρυγμά τους. Η πορνεία, κατά τους κήρυ-
κες, επιστρατεύεται ως μια ατυχής συνθήκη στην οποία πέφτουν οι γυναίκες σχεδόν μοιραία· παλιά ήταν οι λάθος επιλογές 
και τα παραστρατήματα στη ζωή, τώρα είναι το αόρατο χέρι της κρίσης που σπρώχνει τις γυναίκες εκεί. Η κρίση με τη σειρά 
της, σύμφωνα με τους κήρυκες, οδηγεί τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας να τρώνε τις σάρκες τους, να πουλάνε τα κορ-
μιά τους και να κάνουν διάφορα ανήθικα πράγματα. Με άλλα λόγια, το κυρίαρχο αφήγημα των αστών «η κρίση κάνει το λαό 
φασίστα» αποκτά εδώ τη θηλυκή εκδοχή του: «η κρίση κάνει τις γυναίκες πουτάνες». Κι έτσι έντεχνα, πίσω από την αφηρη-
μένη έννοια της κρίσης, κρύβονται οι πραγματικοί θύτες, η ιστορία τους και η συμβολή τους στην εκμετάλλευση των γυναι-
κών σε τούτον δω τον τόπο. 

Διαλέξαμε τα παραπάνω στιγμιότυπα για να καταδείξουμε σχηματικά πως το κήρυγμα «η κρίση κάνει τις γυναίκες πουτά-
νες» κρύβει επιμελώς εκείνους που χρόνια τώρα επωφελούνταν από τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Είναι εκεί-
να τα θρασύτατα στελέχη του δημοσίου τομέα που έβλεπαν στα πρόσωπα των καθαριστριών γυναίκες πρόσφορες για τις 
ορέξεις τους. Είναι εκείνα τα αρσενικά που συστηματικά κακοποιούσαν τις οικιακές βοηθούς τους. Είναι οι εκατοντάδες χιλι-
άδες πορνοπελάτες που επιδόθηκαν σε ασκήσεις σεξουαλικής κυριαρχίας πάνω σε γυναίκες που μετατράπηκαν με τη βία σε 
πόρνες. Είναι τα αφεντικά που με τον άλβα ή βήτα τρόπο απαιτούσαν κάποιου είδους σεξουαλική διαθεσιμότητα στις δου-
λειές μας ως γκαρσόνες, πωλήτριες, γραμματείς κ.α.. Είναι εκείνοι οι «επιβήτορες» που δημοσίευαν στο διαδίκτυο φωτογρα-
φίες των ερωμένων τους για να τις εκδικηθούν ή για να κάνουν χαβαλέ. Για να το πούμε ευθέως: ως πουτάνες μας έβλεπαν 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα κάρο αρσενικοί παντού, στις δουλειές, στο σπίτι, στο κρεβάτι. Και ως νταβατζήδες ήθελαν 
να μας συμπεριφέρονται.

Σε όλους αυτούς απευθύνεται ο νταβατζής στο τρίτο στιγμιότυπο. Προσέχτε στην ουσία τι ακριβώς εγκαλεί και τι απευθύ-
νει: ότι στον καπιταλισμό ζούμε, και στον καπιταλισμό άμα κάποιες δεν έχουν να φάνε (καθώς τους έχουμε στερήσει τα πάντα) 
πουλάνε κοψοχρονιά το κορμί τους, τη μήτρα τους, το νεφρό τους και το συκώτι τους, οπότε ορμάτε αρπακτικά δουλέμπο-
ροι! Κι αν τυχόν σας εξιτάρουν πόρνες με πτυχία και master, και όχι πλέον οι μπασκλάς, έχουμε και τέτοιες να προσφέρουμε. 

Δεν είναι λοιπόν η κρίση που κάνει τις γυναίκες πουτάνες. Είναι οι νταβατζήδες που έχουνε πληθύνει στην κρίση και ψά-
χνουν να βγάλουν υπεραξία απ’ το κάθε χιλιοστό του κορμιού μας.

H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομά-
δα γυναικών από την Αθήνα, με 
αφετηρία το χειμώνα του 2009. 
Στόχος της είναι να αναδεικνύει 
και να κρατάει ζωντανά στο δημό-
σιο λόγο ζητήματα της κοινωνικής 
πραγματικότητας και της εκμετάλ-
λευσης των γυναικών σήμερα.
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...

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

To περιοδικό είναι προϊόν συλλογι-
κής εργασίας. Τα θέματά του επιλέ-
γονται κατόπιν συζήτησης και στη 
συνέχεια τα κείμενα γράφονται, 
συζητιούνται ξανά, διορθώνονται 
και ξαναγράφονται. Το αποτέλε-
σμα είναι να καθυστερεί η έκδοση 
και να υπερβαίνει την τρίμηνη πε-
ριοδικότητά του. Βάζουν βέβαια 
και το χεράκι τους οι αντιξοότητες 
της ζωής. Ας δείξουν λοιπόν κα-
τανόηση οι αναγνώστριές μας. Κι 
ας αναμένουν το επόμενο τεύχος 
κατά την άνοιξη. 
Το περιοδικό το βρίσκετε στα 
βιβλιοπωλεία Solaris, Ναυτίλος, 
Ελεύθερος Τύπος, Ελευθεριακή 
Κουλτούρα, στο κάτω περίπτερο 
της πλατείας Εξαρχείων και στο 
πάνω περίπτερο της πλατείας 
Κάνιγγος . 

Αν αυτά που διαβάσετε σας βά-
λουν σε σκέψεις, 
μη ντραπείτε 
να μας το πείτε!  
στο mail:
omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:
autonomia71.wordpress.com
 

edito
Κρίση σημαίνει  
όλο και περισσότερο 
νταβατζιλίκι


