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Θεσσαλονίκη, 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:

migada71.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.

την απόφαση αυτή του συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων διάφοροι έσπευσαν να κατακρίνουν το γεγονός. 
Τι στο καλό, αριστερή κυβέρνηση δεν έχουμε; Φυσι-
κά τα επιχειρήματα εναντίον των ρατσιστών ήταν ε-
ξαιρετικά προοδευτικά: «Όλα όσα αναφέρθηκαν για 
τον κίνδυνο μόλυνσης και διάδοσης ασθενειών θα 
σας πω ότι λύνονται με ένα καπάκι χλωρίνης κι έναν 
κουβά»3, όπως είπε μέλος της ένωσης του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων Ωραιόκαστρου ή «Όλα τα παι-
διά θα εμβολιαστούν. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία 
με το υπουργείο υγείας για το θέμα»4, όπως είπε ο γε-
νικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας Ι. Πάντης. 
Με λίγα λόγια, αριστεροί και δεξιοί συμφωνούν πως οι 
μετανάστες είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Απλά έ-
χουν μια μικρή διαφωνία στον τρόπο επίλυσης του ζη-
τήματος. Μην ξεχνάμε πως οι αριστεροί προσπαθούν 
να βάζουν μια αντιρατσιστική χροιά στα φασιστικά 
κρατικά σχέδια.

Φυσικά, το αριστερό κράτος και οι απανταχού υπο-
στηρικτές και φίλοι του δεν το παίζουν αντιρατσιστές 
από την καλή τους την καρδιά. Η διαχείριση της μετα-
νάστευσης είναι μια διαδικασία πολύ παραγωγική και 
επικερδής για το κράτος και τα αφεντικά. Έχουμε μι-
λήσει γι' αυτό και αλλού.5 Είτε με τον ρατσιστικό τρό-
πο που είχαμε συνηθίσει ή με τον δήθεν αντιρατσιστι-
κό που μας πλασάρουν τώρα, η παρανομοποίηση και 
η υποτίμηση των μεταναστών ως εργατών επιτελείται 
και με το παραπάνω. Για παράδειγμα, η τόση πρεμού-
ρα για εμβολιασμό των παιδιών των μεταναστών και 
των κατώτερων στρωμάτων της εργατικής τάξης γενι-
κότερα, καθόλου δεν έχει να κάνει με την δημόσια υ-
γεία. Το πρόσχημα ότι αυτά τα παιδιά είναι δήθεν κινη-
τοί φορείς μολυσματικών ασθενειών, οπότε επιβάλλε-
ται να εμβολιάζονται ώστε να μην μεταδώσουν στους 
ντόπιους τις ασθένειες τους (πόσο προοδευτικό;), εί-
ναι ένας ιστορικά δοκιμασμένος τρόπος καταγραφής, 
πειθάρχησης, εξαναγκασμού και συμμόρφωσης στις 
προσταγές τους κράτους.

Οι κρατικές στρατηγικές για τη διαχείριση της μετα-
νάστευσης δεν είναι διαδικασίες που εύκολα κρύβο-
νται. Γιατί όσο και αν οι σχετικές απόψεις και πρακτικές 
επενδύονται με αριστερή φιλολογία, οι κορώνες ρεα-
λισμού πάντα ξεφεύγουν. Π.χ. από το στόμα της ανα-
πληρώτριας υπουργού παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου  
ακούσαμε ότι στόχος της εκπαίδευσης των παιδιών 
αυτών είναι : «... να καταφέρουμε να συντηρήσουμε 
και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του κομματιού 
της πνευματικής ηγεσίας των κοινοτήτων αυτών. Του 
κομματιού δηλαδή αυτού που θα μας βοηθήσει να έρ-
θουμε με άλλους όρους σε επαφή με αυτές της κοινό-
τητες» (Εφημερίδα των Συντακτών 8/09/16, Κάθε παι-

δί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση με ίσους όρους). Το 
λένε λοιπόν ξεκάθαρα. Η ένταξη των παιδιών αυ-
τών στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην αφομοίω-
ση τους όσο και στον έλεγχο των κοινοτήτων τους, 
ενώ αυτά θα μεγαλώνουν σε συνθήκες παρανομί-
ας, αλλά με εκπαίδευση! Και είναι λογικό αυτό που 
απασχολεί το κράτος να είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος 
και η υποτίμηση. 

Είπαμε παραπάνω ότι η και-καλά-αντιρατσιστική 
ρητορική είναι τόσο παραγωγική όσο και επικερ-
δής. Όταν λέμε εδώ επικερδής, πέρα από τα κλα-
σικά οφέλη του να κρατάς ένα μεγάλο κομμάτι της 
εργατικής τάξης στην τεχνητή παρανομία, εννο-
ούμε και κάτι ακόμα. Το άνοιγμα της διαχείρισης 
των μεταναστών και σε άλλα κομμάτια της κοινω-
νίας πέρα από τους μπάτσους. Προφανώς αναφε-
ρόμαστε στις μκο. Και ο δρόμος για τις μκο ανοίγει 
εύκολα όταν «θες να βοηθήσεις τους πρόσφυγες». 
Και δώσε κονδύλια για βοήθεια από δω, για ψυχο-
λόγους από εκεί, για παιχνίδια παραπέρα. Αφού εί-
ναι που είναι έγκλειστοι από το κράτος επειδή αυτό 
δεν τους δίνει χαρτιά, ας βοηθήσει τουλάχιστον, το 
κράτος και οι φίλοι του, να «περνάνε καλύτερα». Και 
το χρήμα να ρέει άφθονο για τους ντόπιους. 
Και μετά από όλα αυτά...

η καταγγελία της μαντίλας σας μάρανε! 
Ξεκινήσαμε λέγοντας πως όλοι έχουν άποψη για το 
πως ζουν και αναπαράγονται οι «πρόσφυγες». Εί-
δαμε πως οι απόψεις αυτές, δηλαδή η υποτίμηση 
του τρόπου ζωής των μεταναστών και η πρεμού-
ρα για αλλαγή του, μπορούν να ενταχθούν πολύ 
άνετα στην στρατηγική του ελληνικού κράτους 
για τη μετανάστευση. Υπάρχει όμως και κάτι ακό-
μα. Όποτε κάποιος, με δήθεν φεμινιστική αφετη-
ρία, λέει:  «μα καλά αυτές οι γυναίκες είναι καταπι-
εσμένες, πως ζουν έτσι;» ταυτόχρονα έχει στο νου 
του δύο παραδοχές. Πρώτον, ότι αφού είναι κατα-
πιεσμένες πρέπει εμείς να τις βοηθήσουμε να απε-
λευθερωθούν. Αυτή η παραδοχή υποτιμά τις με-
τανάστριες ακόμα περισσότερο και τις λογαριά-
ζει σαν κάτι άβουλα όντα άξια λύπησης και βάζει 
«εμάς» σε θέση υπεροχής, τέτοια ώστε να τις δια-
χειριζόμαστε. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι εδώ 
στην Ελλάδα έχουμε πετύχει την ισότητα και είμα-
στε μοντέρνοι, προοδευτικοί και εμείς οι γυναίκες 
φουλ απελευθερωμένες. Δηλαδή ότι εδώ τα έχου-
με όλα λυμένα και δεν χρειάζεται να ασχολούμα-
στε με το ζήτημα. Τώρα πρέπει απλά να δείξουμε 
την «αλληλεγγύη» μας στις μουσουλμάνες μετανά-

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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τον τελευταίο καιρό, από την τηλεόραση μέχρι και 
το τελευταίο οικογενειακό τραπέζι, ο καθένας έχει 
και μια άποψη για τους «πρόσφυγες»1. Δεν εννοού-
με εδώ μόνο την άποψη σχετικά με το «τι πρέπει να 

γίνει με αυτούς» που έτσι κι αλλιώς όλοι διαθέτουν, σαν άλ-
λοι υπουργοί δημόσιας τάξης. Κυρίως αναφερόμαστε στην 
άποψη σε σχέση με το πώς αυτοί ζουν. Στην άποψη δηλαδή 
που έχει να κάνει με το πόσο λάθος μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους, με το πώς οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι σουπερ κα-
ταπιεσμένες, σε αντίθεση με εμάς τις δυτικές, με το πώς το 
βγάλσιμο της μαντίλας θα τις απελευθερώσει, με το πως οι 
άντρες μουσουλμάνοι είναι κάτι κτήνη που κακοποιούν τις 
γυναίκες τους και βιάζουν τις ντόπιες, και στην τελική με το 
πως ο τρόπος ζωής και αναπαραγωγής τους είναι ο χειρότε-
ρος που θα μπορούσε να υπάρξει στον πλανήτη γη. 

Φυσικά δεν ζέχνουν μόνο οι τελειωμένοι ναζί αντιμου-
σουλμανισμό. Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν ψηφίσει σύ-
ριζα, έχουν μεταπτυχιακά, έχουν πάει κουβέρτες σε τυπικά 
ή άτυπα κέντρα κράτησης και λιμάνια, είναι μοντέρνοι, εί-
ναι προοδευτικοί, είναι ανθρωπιστές και κυρίως θέλουν να 
βοηθήσουν. Ωραίοι οι καιροί μας ε;

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, ας πάρουμε για παράδειγμα την 
ομόφωνη απόφαση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 5ου δημοτικού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για 
τη «μη ένταξη-τοποθέτηση των προσφύγων στο χώρο του 
σχολείου»2. Η απόφαση αυτή βγήκε με αφορμή την ανα-
κοίνωση από το υπουργείο παιδείας πως τα παιδιά των με-
ταναστών- «προσφύγων» θα φοιτούν σε κτίρια δημόσιων 
σχολείων σε απογευματινή βάρδια. Προφανώς, με αυτή την 
ανακοίνωση οι ντόπιοι γονείς κινητοποιήθηκαν, ώστε μην 
τυχόν και τα βλαστάρια τους βρεθούν σε χώρο που το προ-
ηγούμενο βράδυ έχει χρησιμοποιηθεί από παιδιά μετανα-
στών. Φυσικά η επίφαση των γονέων ήταν η δημόσια υγεία. 
Με λίγα λόγια η βασική γραμμή σκέψης είναι η εξής : «αυτά 
έχουν αρρώστιες, θα κολλήσουν τα παιδιά μας». 

Η αλήθεια είναι πως η απόφαση αυτή δεν μας εκπλήσσει. 
Και επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, αντίστοιχη α-
πόφαση είχαν πάρει και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
του 7ου και 10ου δημοτικού στο Χαλάνδρι το 2012, για τα 
παιδιά των Ρομά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επι-
μείνουμε πολύ στο πόσο ρατσιστές είναι στο σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων. Ξέρουμε από χρόνια, από τότε που ο 
πρώτος μετανάστης εργάτης πάτησε το πόδι του σε ελλη-
νικό έδαφος τα μακρινά ‘90s, το πόσο επικίνδυνοι μπορούν 
να γίνουν οι μικροαστοί-ρατσιστές συμπολίτες μας προκει-
μένου να ανελιχθούν ταξικά ή να διατηρήσουν την ταξική 
τους ανωτερότητα. Εδώ, θέλουμε να εστιάσουμε περισσότε-
ρο στους αριστερούς υποστηρικτές της μόρφωσης και της 
προόδου. 

Ας δούμε όμως και την γραμμή υπεράσπισης για τους 
«πρόσφυγες» που υπήρξε στο δημόσιο λόγο. Αμέσως μετά 

στριες. Φυσικά το να δείχνεις την «αλληλεγγύη» σου σε 
κάποια που θεωρείς πως είναι πολύ κατώτερη από ε-
σένα δεν σου κοστίζει κάτι, γιατί στην τελική δεν είναι 
κάτι το είναι ανταγωνιστικό. Είναι μια υπόθεση ενταγ-
μένη στα κρατικά σχέδια. Το δύσκολο, αλλά και χρήσι-
μο, είναι να τα βάζουμε με αυτούς που συναναστρεφό-
μαστε κάθε μέρα και καταπιέζουν τόσο εμάς όσο και 
τις μετανάστριες.  

Όταν μαθαίνουμε από μουσουλμάνα γυναίκα ότι 
«Πήγα να αγοράσω ψωμί στη γειτονιά και ένας κύριος 
μου έβγαλε τη μαντήλα και μου έδωσε μια σφαλιάρα»6, 
τότε πώς νομίζουμε ότι αυτός ο κύριος βλέπει και τις υ-
πόλοιπες γυναίκες; Δεν είναι ανάγκη κάποιος να κάνει 
τέτοια πράγματα για να συμβάλει στην υποτίμηση μας. 
Όλοι όσοι θέλουν να έχουν λόγο πάνω στις μουσουλ-
μάνες γυναίκες, το πως ντύνονται, πως μεγαλώνουν τα 
παιδιά τους, πως κυκλοφορούν στο δρόμο, είναι οι ί-
διοι που θέλουν να έχουν λόγο και για όλες τις γυναί-
κες. Είναι οι ίδιοι που προτάσσουν το πρότυπο της δή-
θεν απελευθερωμένης μοντέρνας γυναίκας έναντι της 
οπισθοδρομικής μουσουλμάνας. Είναι οι ίδιοι που όταν 
κάποια γυναίκα εκφράζει την αποστροφή της για τον 
τρόπο που τη βλέπουν, της μιλούν ή της φέρονται α-
κριβώς επειδή είναι γυναίκα, είναι έτοιμοι να της αρχί-
σουν κατήχηση για το πόσο τυχερή είναι που ζει εδώ 
μαζί τους, στον φεμινιστικό παράδεισο, και όχι σε κά-
ποια απάνθρωπη μουσουλμανική χώρα. Είναι οι ίδιοι 
σιχαμεροί μισογύνηδες που βλέπουν τις γυναίκες σαν 
μηχανές για σεξ ή για την παραγωγή παιδιών, που δι-
απράττουν ή συγκαλύπτουν βιασμούς, που σηκώνουν 
χέρι στις γυναίκες τους, που χρόνια τώρα επιβάλλονται 
σεξουαλικά πάνω σε σώματα εξαναγκαστικά εκδιδόμε-
νων γυναικών χωρίς να τρέχει κάστανο. Όλοι αυτοί, μι-
λώντας για τις μουσουλμάνες, μιλούν για όλες μας. Για 
το πως πρέπει να είμαστε, ή για την ακρίβεια για το πως 
δεν πρέπει να είμαστε. 

Γι' αυτό και τους μισούμε. Τους μισούμε ενστικτωδώς, 
από τα βάθη της καρδιάς μας. Αγαπάμε αυτό μας το μί-
σος γιατί ξέρουμε πως αν κάτι μας ενώνει με τις μου-
σουλμάνες γυναίκες είναι ακριβώς το κοινό μίσος. Το 
μίσος που νιώθουμε όταν απαγορεύουν την παρουσία 
των παιδιών στα σχολεία, όταν μας υποχρεώνουν να α-
νεχόμαστε τα σχόλιά τους στο δρόμο, όταν μας κοιτάνε 
στα βυζιά στις συνεντεύξεις, όταν μας βάζουν χέρι για-
τί «ο τρόπος μας προκαλούσε». Πρέπει να καταλαβαί-
νουμε πως αυτά μας αφορούν όλες. Πως αυτοί επιτίθε-
νται σε όλες μας. Και μόνο όταν το αντιληφθούμε αυτό, 
τότε θα μπορούμε να    στεκόμαστε ισότιμα αλληλέγγυες 
στις μουσουλμάνες αδελφές μας. Αλληλέγγυες σε εκεί-
νες, βάζοντάς τα με τους ρατσιστές και μισογύνηδες συ-
μπολίτες μας.     

το Ωραιόκαστρο          τι δεν ειπώθηκε

1 Δεν χρησιμοποιούμε τυχαία τα εισαγωγικά 
στη λέξη πρόσφυγες. Πιστεύουμε ότι είναι ένας 
όρος κρατικά κατασκευασμένος και όχι πολιτικά 
χρήσιμος. Για περισσότερα δες «οι μετανάστριες 
είναι αδέλφια ταξικά προσφυγοπούλες βλέπουν 
μόνο τα αφεντικά», περιοδικό μιγάδα, τεύχος 13. 
2 Tvxs, 13/9/2016, «Η γυναίκα που τα έβαλε με τους 
ρατσιστές του δήμου Ωραιοκάστρου».
3 Καθημερινή, 13/9/2016, «Ωραιόκαστρο: «Όχι» 
στα προσφυγόπουλα από τον Σύλλογο Γονέων του 
δημοτικού σχολείου».
4 Καθημερινή, 18/9/2016, «Στο σχολείο 22.000 
προσφυγόπουλα».
5 Antifa scripta, «Σχεδόν αόρατοι, η 
παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική 
στρατηγική για τη μετανάστευση», Αθήνα 2013.
6 Καθημερινή, 28/9/2016, «Χρόνια ατοπική 
ξενοφοβία».

Αφίσα που κολλήσαμε σε δρόμους της Αθήνας 
τον Οκτώβριο.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

13/8/16 Ας περιμένουν οι 
γυναίκες. Τώρα μιλάει ο 
Διαφωτισμός

 
Καλοκαίρι στις Κάννες. Εκεί που είσαι και πίνεις την 
κοκτεϊλάρα σου στο κοσμοπολίτικο καφέ, σκάει η 
μουσουλμάνα με το «μπουρκίνι» μπροστά σου και 
σου κόβει τη θέα των πολυτελών θαλαμηγών και το 
φοράει και χαίρεται κιόλας. 
Ε, φωνάζεις ή δε φωνάζεις τους μπάτσους; Τα ‘μαθε 
κι ο Γάλλος δήμαρχος και βάλθηκε να πολεμήσει για 
τα δικαιώματα των γυναικών. 
Εξοστρακίζει το μπουρκίνι απ’ τις παραλίες γιατί είναι 
λέει σύμβολο «ισλαμικού εξτρεμισμού». 
Κάτσε καλά ρε κοπέλα μου, εδώ πάμε να σε χειραφε-
τήσουμε κι εσύ θες να το φοράς; 
Πόση αχαριστία πια!

29/8/16 Και κερατάς και δαρμέ-
νος; Ε, όχι κυρία μου!
Στη Γερμανία περνάει νομοσχέδιο που δίνει δικαί-
ωμα σε συζύγους που αμφισβητούν την πατρότητα 
του παιδιού να αναγκάζουν τη μητέρα να τους λέει 
τίνος είναι το παιδί. 
Ο κερατάς θα μπορεί να ζητήσει τα λεφτά που ξόδε-
ψε για το παιδί απ’ τον αληθινό μπαμπά. 
Ε, σου λέει κάτσε ρε φίλε, τόσες πάνες άλλαξα, τα 
καλύτερά μου χρόνια έφαγα να σε βοηθάω να το 
μεγαλώσεις, 
δε θα μου πάρεις και τα φράγκα μωρή Σοράγια!

31/8/16 Fail…
Αποτυχημένα κρίθηκαν στην Αυστραλία κάτι προ-
γράμματα προσομοίωσης μητρότητας σε έφη-
βα κορίτσια, που στόχο είχαν την πρόληψη της 
εγκυμοσύνης. 
Οι έφηβες έπρεπε να φροντίζουν ηλεκτρονικά μωρά 
που ήθελαν άλλαγμα, φαγητό, αγκαλιά, και παιχνίδι. 
Τα ποσοστά όμως έδειξαν ότι δεν πτοήθηκαν και 
πολύ από το φόβητρο, πολλές απ’ αυτές γέννησαν ή 
έκαναν έκτρωση. 
Κοίτα να δεις κάτι  μυστήρια πράματα… 
Λέτε τελικά το σεξ να μην ταυτίζεται με την 
αναπαραγωγή;;;

03/9/16 Αυτό το αβάσταχτο βά-
ρος του οργασμού…
Τι κι αν προσπαθούν οι επιστήμονες εδώ και αιώνες 
να μας πουν επιτέλους τι συμβαίνει με τον οργασμό 
μας, τα εύλογα ερωτήματα όπως «είμαι κλειτοριδι-
κιά; Είμαι κολπικιά; Μα γιατί δε χύνω; Μωρέ καλός ο 
οργασμός, αλλά  χρειάζεται όντως;» πλανώνται ακό-
μα πάνω απ’ τα κρεβάτια μας, λένε. 
Αυτόν τον αρχέγονο γρίφο έρχονται να λύσουν όμως 
κάτι τζιμάνια σεξολόγοι που λένε ότι αφού ο οργα-
σμός δεν είναι απαραίτητος για την αναπαραγωγική 
διαδικασία, σημαίνει ότι είναι εξελικτικό κατάλοιπο,
γι’ αυτό και η κλειτορίδα έχει μετατοπιστεί προς τα 
έξω! 
Πσιτ, παιδιά, μήπως ενοχλούμε κιόλας;

8/9/16
Ψυχραιμία… Δεν έγινε και 
τίποτα!
Ο Μπροκ Τέρνερ αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει 
τρεις μήνες στη φυλακή για τον βιασμό μιας λιπόθυ-
μης μεθυσμένης γυναίκας, σε πάρτι στην Πανεπιστη-
μιούπολη του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.
Υιοθετώντας στην ουσία το επιχείρημα του πατέρα 
του Τέρνερ, ο οποίος δήλωσε κυνικά πως «έξι χρό-
νια είναι υπερβολική ποινή για 20 λεπτών πράξη», 
ο δικαστής 'Ααρων Πέρσκι επικαλέστηκε το γεγονός 
ότι ήταν η πρώτη φορά που ο ένοχος «παραστράτη-
σε» και δικαιολόγησε την απόφασή του υποστηρίζο-
ντας ότι αυστηρότερη ποινή «θα έχει σοβαρό αντί-
κτυπο στον νέο».
Δικάζουν και αθωώνουν κάτι τέτοια ανδρείκελα, πιο 
γρήγορα κι απ’ τον ακροδεξιό ίσκιο τους…

15/09/16
Beauty castle

«Τι θα συμβεί αν περάσει ένας μολυσματικός ιός στο 
κτίριο της σχολικής μονάδας;  Ο κ. Φίλης λέει ότι τα 
παιδιά των μεταναστών θα είναι σε απογευματινή 
βάρδια.  Στις μολυσματικές ιώσεις μολύνεται και η 
ατμόσφαιρα…». 
Δηλώσεις σε ραδιόφωνο από τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Ωραιοκάστρου.
  Το ΄χει κάψει τελείως βλέποντας  Walking Dead! 
Δεν εξηγείται πώς ο τύπος βλέποντας παιδιά, τα πα-
ρομοιάζει ως υγειονομικές βόμβες…

30/9/16  1 3 1 2
Ανήλικοι μετανάστες, την ώρα που πήγαιναν να παί-
ξουν σε αντιπολεμική παράσταση, προσήχθησαν 
στο Α.Τ. Ομονοίας γιατί είχαν μαζί τις στολές τους, 
που συμπεριελάμβαναν και ψεύτικα παιδικά όπλα. 
Οι φουκαριάρηδες οι μπάτσοι μας, τι πιο λογικό να 
σκεφτούν βλέποντας αυτό το θέαμα μέρα μεσημέρι; 
Αντάρτικο πόλης σου λέει ετοιμάζουν αυτά, σίγουρα! 
Στο τμήμα τους φέρθηκαν όπως περιμέναμε, τα 
κράτησαν 7 ώρες  χωρίς λόγο, τα γδύσανε, και τα 
παρενόχλησαν σεξουαλικά.
 Κλασική ελληνική αντιρατσιστική φιλοξενία…

28/9/16 Αλληλεγγύη δε λες 
τίποτα!
Πεντέμισι εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να έφαγε 
η ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» από κονδύλια του ΥΠΕΞ. Θα 
‘πρεπε να ‘χε στείλει κοτόπουλα ίσης αξίας στο Ιράκ 
το 2005-6, αλλά οι κότες τους βγήκαν ληγμένες και 
δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Φυσικά, έ-
χουν κινηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να βρε-
θούν οι υπαίτιοι ενώπιον των εγκλημάτων τους, και 
φυσικά από τα πεντέμισι εκατομμύρια έχουν επι-
στραφεί μόνο 500.000 ευρώ.

1 /10/16 My Body my choice
Το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της έκτρω-
σης στη Πολωνία δεν πέρασε μετά από μεγάλες 
κινητοποιήσεις. 
Η εκδοχή του νομοσχεδίου προέβλεπε την επιβολή 
ποινής κάθειρξης έως 5 έτη τόσο για τους γιατρούς 
και άλλα πρόσωπα που θα συμμετείχαν  στην άμ-
βλωση όσο και για τις ίδιες τις γυναίκες.
Πρέπει να τους χαλάει λιγουλάκι που μέσω της έ-
κτρωσης αποφασίζουμε εμείς και όχι οι γιατροί, 
οι παπάδες, οι μπαμπάδες, το τι θα κάνουμε με το 
σώμα μας και με τη ζωή μας εν τέλει…
 Άσε που δεν είμαστε και πολύ πειθαρχημένες στο να 
κατεβάζουμε κουμπιά κάθε μέρα μάλλον…  
Ξύδι!

25/10/16 Τάσεις…
Στοιχεία αναφορικά με το trafficking  στην Ελλάδα 
από το 2013 έως και σήμερα δίνει στη δημοσιότη-
τα η Αστυνομία.  Συμπεραίνουν ότι υπάρχει μία τάση 
για μείωση της σωματεμπορίας και εκμετάλλευσης 
των γυναικών τα τελευταία 3 χρόνια.
 Αυτά με τα επίσημα στοιχεία τους γιατί η πραγματι-
κότητα είναι πολύ διαφορετική.

26/10/16 Πέσαμε απ’ τα 
σύννεφα!
Υποψήφιος βουλευτής της χρυσής αυγής ο κατηγο-
ρούμενος για το φονικό στην Πανόρμου. 
Πέφτουμε απ’ τα σύννεφα! Σε λίγο θα μας πούνε ότι 
ήταν και μπάτσος…

Memes
Κορίτσια το νου μας!

UnD
eR 
PReS
SURe
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πρωτοετείς μαρτυρίες 
από το ΤΕΙ Αθήνας

γνώστριάς μας, αυτή τους τη θέση θα πρέπει να την 
εμπεδώσουν από τα πρώτα κιόλας βήματα επαφής 
με το αντικείμενο του επαγγέλματος. Από το πρώτο 
κιόλας εξάμηνο οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην ι-
ατρική εξουσία και το σεξισμό των γυναικολόγων. 
Οι πρωτοετείς οφείλουν επίσης να αποδεχτούν ότι 
θα έχουν περιορισμένη κρίση και πρωτοβουλία στο 
μέλλον ως επαγγελματίες, ενώ θα πρέπει να συμ-
μαχούν με το γιατρό και όχι με τη γυναίκα. Η τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και οι καθηγητές πουλάνε αυ-
θεντία και ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να την α-
πευθύνουν στις γυναίκες, γιατί είναι αυτές που θα 
εφαρμόσουν την κρατική σεξιστική πολιτική μέσα 
στα νοσοκομεία, αλλά και αυτές που εν τέλει θα την 
αποδεχθούν σιωπηρά ως αναπόφευκτο κακό που 
συνοδεύει την εγκυμοσύνη και τη γέννα τους. Φαί-
νεται λοιπόν ότι έχουμε πολύ σημαντικά προβλήμα-
τα να αντιμετωπίσουμε ως γυναίκες, απέναντι στην 
ιατρική αυθαιρεσία και εξουσία. Και δεδομένου ότι 
αυτή εδραιώνεται κοινωνικά μέσα από τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, ας δούμε κάποιες από τις απόψεις 
που άκουσαν φέτος οι πρωτοετείς του ΤΕΙ Μαιευτι-
κής από καθηγητές της σχολής.

γραμμή για την έκτρωση: «μην σκοτώνετε 
παιδιά!»
Από τα πρώτα θέματα που άγγιξαν ορισμένοι κα-
θηγητές είναι η έκτρωση. Σύμφωνα με τους συγκε-
κριμένους καθηγητές, δεν πα να είναι νόμιμη η δι-
ακοπή κύησης τις πρώτες 12 εβδομάδες στη χώρα 
μας, εάν μια γυναίκα επιλέξει αυτή τη λύση σημαί-
νει ότι «σκοτώνει παιδιά». Μάλιστα, καθηγητές ανα-
φέρθηκαν στο ότι κατά τη γνώμη τους «υπάρχει και 
ένα όριο» (στο πόσα παιδιά θα... σκοτώσουμε), υπο-
στηρίζοντας ότι οι ελληνίδες επιλέγουν την έκτρω-
ση σαν προτιμότερη μέθοδο αντισύλληψης και ότι 
«αυτό είναι ανεύθυνο». Η τεκμηρίωση δεν είναι κα-
μιά άλλη παρά η παραδοσιακή δογματική του πάπ-
πα της ρώμης και των ορθόδοξων συμπατριωτών 
μας, σύμφωνα με την οποία ακόμη και ο πρώτος 
πολλαπλασιασμός του γονιμοποιημένου κυττάρου 
αποτελεί... «δυνητική ζωή». Βέβαια! Πώς έχει διαφύ-
γει σε όλες τις γυναίκες της υφηλίου ότι το πρώτο 
τρίμηνο έχουν μέσα τους έναν πανέτοιμο άνθρωπο 
που μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από το σώμα και 
την εργασία τους, είναι ένα περίεργο πράγμα! Στο 
τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε, συ-
μπληρωματικά και σε αυτό το κείμενο, μια άποψη 
της Μιγάδας για την επιλογή της έκτρωσης ως μέ-
θοδο αντισύλληψης. Λέμε ότι οι γυναίκες επιλέγου-
με την έκτρωση γιατί, παρότι αποτελεί παρεμβατι-
κή μέθοδο η οποία συχνά φέρει έντονο ψυχολογι-
κό κόστος, είναι μια παρέμβαση που γίνεται «μια κι 
έξω», δεν επιβάλει το άγρυπνο βλέμμα του γυναικο-
λόγου και την καθημερινή πειθαρχία του χαπιού και 
δεν εξαρτάται από τον άντρα. Με λίγα λόγια, απο-
τελεί μια λιγότερο ιατρικοποιημένη από άλλες μορ-
φές (πχ. χάπι ή σπιράλ) αντισύλληψης διαδικασία, 
μια ενεργητική απόφαση για τον έλεγχο του σώμα-
τός μας απέναντι σε όσους μας βλέπουν ως αναπα-
ραγωγικές μηχανές. Νομίζουμε ότι το ζήτημα των 
συγκεκριμένων καθηγητών στο ΤΕΙ Μαιευτικής εί-

ναι ακριβώς ότι θέλουν να έχουν λόγο πάνω στον 
έλεγχο που διεκδικούν οι γυναίκες, πράγμα που 
δεν έκρυψαν από τις φοιτήτριες. Τις πληροφόρη-
σαν για το «δημογραφικό πρόβλημα» που έχει δη-
μιουργήσει η άρνηση των γυναικών να φέρουν παι-
διά σε έναν κόσμο όταν δε τα θέλουν. «Το δημογρα-
φικό», είπαν, «είναι πρόβλημα εθνικό, καθώς οι ρυθ-
μοί αναπαραγωγής των αλλοδαπών είναι ταχύτεροι 
από αυτούς των ελλήνων». Μάλιστα! Σεξισμός χω-
ρίς ρατσισμό γίνεται; Δε γίνεται. Αυτό όμως που λέ-
γεται πίσω από αυτά τα λόγια των καθηγητών είναι 
ότι προτεραιότητα και λόγο στον έλεγχο της αναπα-
ραγωγής έχει το κράτος, ότι δεν είναι δικαίωμα και 
θέμα δικό μας, των γυναικών.

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ακούστηκαν και ε-
πιχειρήματα χωρίς τον απαραίτητο επιστημονικό 
μανδύα. Όπως ισχυρίστηκε επίκουρος καθηγητής 
ανατομίας, η έκτρωση είναι πρόβλημα όχι μόνο ε-
πειδή προκαλεί προβλήματα στην μήτρα, αλλά ε-
πειδή η γυναίκα χάνει το ένστικτο της μητρότητας 
και της πέφτει η λίμπιντο! Δηλαδή η γυναίκα που 
δεν είχε εξαρχής καμία όρεξη να γίνει μάνα χάνει το 
ένστικτο της μητρότητας... Αφού γι’ αυτό έκανε έ-
κτρωση, stupid! Αλλά ας σοβαρευτούμε. Ο ισχυρι-
σμός ότι η γυναίκα χάνει την λίμπιντό της δεν είναι 
υπεράσπιση της γυναικείας σεξουαλικότητας (αλ-
λιώς θα έλεγαν, κορίτσια κάντε σεξ ελεύθερα και μη 
σας νοιαζει, θα βρούμε τρόπο να επωμιστούν οι ά-
ντρες το βάρος της αντισύλληψης). Η «διατήρηση 
της λίμπιντο» συμφέρει τους άντρες οι οποίοι δεν 
χάνουν ευκαιρία να μας θυμίσουν πόσο διαθέσιμες 
πρέπει να είμαστε στα σεξουαλικά τους καλέσματα. 
Επίσης, η πάλαι ποτέ άποψη ότι η γυναικεία σεξου-
αλικότητα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την 
τεκνοποίηση μπαίνει από το παράθυρο, παρότι οι 
γυναίκες έχουν παλέψει εδώ και χρόνια για την απο-
σύνδεση των δύο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι μαίες στην ελ-
λάδα διαπαιδαγωγούνται στην αποδοχή μιας πο-
λιτικής υγείας που θέλει την έκτρωση να είναι επι-
στημονικά, κοινωνικά αλλά και ηθικά απαράδεκτη. 
Όταν αυτό λέγεται δια στόματος δύο και τριών κα-
θηγητών κατά τις εισαγωγικές ομιλίες της σχολής, 
είναι οφθαλμοφανές ότι το συγκεκριμένο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα προωθεί οργανωμένα μια γραμμή 
ενάντια στις εκτρώσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η 
γραμμή ωφελεί και τα επαγγελματικά/συντεχνιακά 
συμφέροντα των μαιών, καθώς όσο πιο πολύ φλο-
μώσουν τις γυναίκες να απέχουν από τις εκτρώσεις, 
τόσο πιο πολλές γέννες θα γίνονται, και τόσο πιο 
πολλά φράγκα θα βγαίνουν. Μπορεί να ακούγεται 
απλοϊκό, αλλά οι ροές χρήματος συχνά μας αποκα-
λύπτουν ότι οι «ηθικές ανησυχίες» των καθηγητών 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν είναι παρά αγνό υλικό συμφέρον. 
Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε επομένως με το γε-
γονός ότι όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για έ-
κτρωση στην καλύτερη μας κοιτάνε με οίκτο και 
στη χειρότερη θα μας πουν να το ξανασκεφτούμε 
και ότι εμείς φταίμε που μείναμε έγκυες. 

Τέλος, δεν γνωρίζουμε εάν είναι τυχαίο, αλλά τα 
γραφεία του συλλόγου «Αγκαλιά- Σύλλογος για την 
Προστασία του Αγέννητου Παιδιού» είναι ακριβώς 
απέναντι από το κτήριο της Σχολής Μαιευτικής. Η 

«Αγκαλιά» είναι ΜΚΟ από το 1998 και χρόνια εχθρός 
των εκτρώσεων στην ελλάδα. Η Πρόεδρός του Βαρ-
βάρα Μεταλληνού είναι πρεσβυτέρα της εκκλησίας 
και έχει δηλώσει σχετικά με το «δημογραφικό πρό-
βλημα» της ελλάδας: 

«Οι γεννήσεις έχουν κατέβει περίπου στις 
90.000 τον χρόνο, έναντι 150.000  που είχα-
με προ 10ετίας, για να μην πάω παραπέρα και 
επίσης, 20.000 περίπου να υπολογίσουμε ότι 
είναι γεννήσεις ξένων. Όπως και μεις πήγαμε 
στις διάφορες χώρες (ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ) και 
ο νους μας ήταν στην πατρίδα μας, έτσι και η 
σκέψη αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι 
για την πατρίδα τους, δεν μπορούμε να υπο-
λογίζουμε σε ‘αφομοιώσεις’ και άλλα παρό-
μοια... Πάντως, γενικά, το φαινόμενο της υπο-
γεννητικότητας είναι πολύ διαδεδομένο, και 
οι αμβλώσεις είναι κατοχυρωμένες πλέον, με 
τον νόμο 1609/86, για τις οποίες δαπανώνται 
χιλιάδες ευρώ! [...] Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γε-
νοκτονία γίνεται, και αυτό το έχουν καταλάβει 
οι γείτονές μας από όλες τις πλευρές, και προ-
πάντων από τα ανατολικά (ενν.Τουρκία).4»

Ο σύλλογος συνεργάζεται βέβαια και με επιστή-
μονες (αλίμονο!), όπως ο εθελοντής γυναικολόγος-
μαιευτήρας Δρ. Βασίλειος Μπέλλος, ο οποίος δια-
κατέχεται από ιδιαίτερα πατριωτικά αισθήματα και 
ανησυχίες σχετικά με την αναπαραγωγή των ελλή-
νων και τα χρέη της σύγχρονης γυναίκας προς την 
κοινωνία. Ίσως ο σύλλογος ξέρει που θα βρει τους 
κατάλληλους συμμάχους της επιστημονικής κοινό-
τητας... Είναι το ΤΕΙ Μαιευτικής και σύλλογος «Αγκα-
λιά» απλά γείτονες στην ακαδημία πλάτωνος; Σίγου-
ρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία στις απόψεις τους.

γραμμή για τον HPV: «έχετε κακή σεξουαλική 
συμπεριφορά»
Πέρα από τις θέσεις του για τα αναπαραγωγικά δι-

ΜισογυνισΜου;    

κ
άποια αναγνώστρια του περιοδικού επικοινώνησε πρόσφατα μαζί μας 
για να μας περιγράψει με θυμό τις πρώτες εντυπώσεις της από τον πα-
νεπιστημιακό κόσμο της μαιευτικής στην ελλάδα. Την ευχαριστούμε 
πολύ για αυτή την επικοινωνία και παρουσιάζουμε τη μαρτυρία της 

παρακάτω σε μορφή κειμένου. Η πρωτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΙ Μαιευτικής της 
Αθήνας δήλωσε «φρικαρισμένη με αυτά που άκουσε την πρώτη εβδομάδα της 
στη σχολή!». Τα γεγονότα που μας περιέγραψε ήταν όντως αποκαλυπτικά. Η ε-
μπειρία της στο ΤΕΙ Μαιευτικής μάλλον εξηγεί πολλά για το γιατί οι γυναικολογι-
κές και μαιευτικές πρακτικές στην ελλάδα έχουν καταλήξει να είναι τόσο εχθρι-
κές προς τις γυναίκες. Και εξηγούμαστε: μηδενικός σεβασμός στην πρωτοβου-
λία και επιθυμία της εγκύου και επιτόκου, αμφισβήτηση του κριτηρίου της γυ-
ναίκας για το σώμα της, επιβολή πειθαρχίας γύρω από το τι επιτρέπεται να κάνει 
και τι όχι, συνεχής παρακολούθηση της εγκύου σαν να είναι άρρωστη, αντίλη-
ψη της γέννας ως χειρουργική επέμβαση και προώθηση βλαπτικών παρεμβατι-
κών πρακτικών κατά τον τοκετό. Αυτά είναι μόνο λίγα από όσα θα μπορούσαμε 
να απαριθμήσουμε εδώ σχετικά με την ιατρικοποίηση της εμπειρίας της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού. 

Αυτή η υποτίμηση της δύναμης των γυναικών καθόλου δεν προέρχεται από 
μία φυσική-υλική πραγματικότητα που να στοιχειοθετεί ότι η γυναίκα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού είναι ανήμπορη, ασθενής ή υπό α-
πειλή. Όχι, δεν πρόκειται για «βιολογικά γεγονότα». Η υποτίμηση που περιγρά-
φουμε προέρχεται από την απαξιωμένη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, 
σήμερα αλλά και επί εκατονταετίες πριν. Κατ’ επέκταση, ο ιατρικός κλάδος έχει 
επιτύχει να είναι σήμερα ένας επίσημος φορέας σεξισμού και κομβικός παίχτης 
στη διαμόρφωση των κρατικών πολιτικών για την αναπαραγωγή του πληθυ-
σμού. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι η μαιευτική και η γυναικολογία καθόλου 
δεν είναι ουδέτερες επιστήμες. Αντίθετα, είναι ιατρικές επιστήμες που συνδέουν 
τη βιολογία και την κοινωνική πολιτική γιατί διανέμουν δημόσια και με «αντικει-
μενικότητα» τις κυρίαρχες ερμηνείες γύρω από τον έλεγχο του γυναικείου σώ-
ματος, της υποτιθέμενης νοσηρότητάς του και του ρόλου του στην αναπαραγω-
γή. Έχουν δηλαδή πολιτική ατζέντα για τις γυναίκες, η οποία στοχεύει στο να πε-
ριορίσει τον ρόλο μας στην αναπαραγωγή και στο να έχει λόγο το κράτος πάνω 
στο πώς αυτή θα διεξάγεται. Η ιατρική έχει ιδιαίτερη διείσδυση στην κοινωνία 
και τις ζωές μας γιατί μεταμφιέζει την πολιτική ιδεολογία σε επιστήμη, καλύπτο-
ντας τον σεξισμό με τον μανδύα της «φύσης» και της «βιολογίας».

Το ΤΕΙ Αθήνας, όπως και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι ένας οργανωμένος 
φορέας που μεταφέρει την στόχευση του κράτους στα νεοεισερχόμενα μέλη 
κάθε επαγγελματικού κλάδου. Το Τμήμα Μαιευτικής επομένως κάνει ακριβώς 
αυτό: εκφράζει και εκπαιδεύει τους φοιτητές στον κυρίαρχο λόγο γύρω από το 
γυναικείο σώμα, τον έλεγχό του και την αναπαραγωγή του πληθυσμού. Δεν πρέ-
πει λοιπόν να εκπλαγούμε με τα όσα μας είπε η φοιτήτρια, παρότι μας οργίζουν 
πολύ. Άλλωστε εάν κοιτάξει καμία το επάγγελμα της μαίας στην ελλάδα θα δει 
ότι ουσιαστικά αποτελεί δεκανίκι του κλάδου της γυναικολογίας, ένας κλάδος 
όπου οι άνδρες γιατροί διαπρέπουν. Πάρτε για παράδειγμα την Ελληνική Μαι-
ευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ): από το έτος ίδρυσής της το1973 έως 
σήμερα, δεν είχε στα επταμελή διοικητικά της συμβούλια παρά μόνο δύο γυναί-
κες, και αυτές στη θέση του Ταμία! Η σύνθεση της ΕΜΓΕ αντικατοπτρίζει άλλω-
στε την έμφυλη σύνθεση στον κλάδο: οι άνδρες μαιευτήρες-γυναικολόγοι στην 
ελλάδα είναι 2023, ενώ οι γυναίκες αντίστοιχα 4051. Η αντίστοιχη εικόνα στον 
κλάδο της μαιευτικής είναι ότι οι απόφοιτοι των σχολών μαιευτικής είναι σχε-
δόν εξολοκλήρου (98%) γυναίκες2. Μέχρι και το 1980 δε, οι σχολές μαιευτικής 
δεν δέχονταν άνδρες. Από το 1973 και μετά οι σχολές υποβαθμίστηκαν σε Κέ-
ντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ)  και μετά «ανωτατοποιήθηκαν» σε 
ΤΕΙ3 το 1983, χωρίς αυτή η αλλαγή να σημαίνει το παραμικρό για τον υποτιμημέ-
νο ρόλο της μαίας και άλλων παραϊατρικών επαγγελμάτων σε σχέση με τον για-
τρό ή το γυναικολόγο. 

Αλλά δεν είναι τόσο τα στοιχεία που μιλάνε, όσο τα γεγονότα. Οι μαίες σήμε-
ρα είναι σιωπηλές, κοινωνικά αποδυναμωμένες και υπό τον πλήρη έλεγχο των 
γυναικολόγων, πράγμα που το γνωρίζουμε και από τις δικές μας εμπειρίες τοκε-
τού. Πρόκειται για εργάτριες στις υπηρεσίες του γιατρού-παντογνώστη, παρό-
τι είναι αυτές που συνοδεύουν τη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, αυ-
τές που κάνουν όλη τη δουλειά του ξενυχτιού και της υποστήριξης της γυναί-
κας. Όπως προκύπτει και από τα γεγονότα που συνέβησαν στη σχολή της ανα-

σχολή Μαιευτικήσ 
ή

1 Από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hsog.gr/ Στατιστικά στοιχεία

2 Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Μελέτη απορρόφησης 

αποφοίτων, Τμήμα Μαιευτικής, 2007

3 Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, 

www.smme.gr. Επίσης, για τον Σύλλογο στο τεύχος 6 του περιοδικού, τίτλος 

άρθρου «Η δίκη των 79: Οι τοκετοί στο σπίτι διώκονται!»

4  www.agiasofianeoupsychikou.gr, «Η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού 

μιλά για τον σύλλογο αγέννητου παιδιού»

5 Μιγάδα, Τεύχος 14, Χειμώνας-Άνοιξη ’16, «HPV: ένας ιός προς πάσα χρήση»

6 Should boys be vaccinated against the human papilloma virus (HPV)? , 

Guardian, 2011
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Ο τύπος μπήκε στο δοκιμαστήριο  
και μου ζήτησε να μπω να δω αν το 
νούμερο είναι εντάξει πάνω του...»

καιώματα και την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώ-
ματος, το ΤΕΙ έχει να προσφέρει στις φοιτήτριές του 
και επίκαιρη (επιστημονική, πάντα) γνώση πάνω σε 
σύγχρονα θέματα που απασχολούν εμάς τις γυναί-
κες. Καθηγητής ενημέρωσε τις φοιτήτριες ότι ο HPV 
θερίζει και ότι «όλοι θα το πληρώσουμε αυτό ακρι-
βά». Ανοίξαμε τον καζαμία μπας και καταλάβουμε τι 
κακό θα μας βρει, αλλά το μήνυμα των καθηγητών 
είναι μάλλον σαφές: «οι νέες γυναίκες που είστε σε-
ξουαλικά ιδιαίτερα ενεργές πρέπει να φοβάστε». Να 
φοβάστε τον καρκίνο του τραχήλου, που προκαλεί-
ται από τον ιό HPV. Τo έχουμε ξαναγράψει εδώ στο 
περιοδικό όμως5: η σχέση μεταξύ του καρκίνου του 
τραχήλου και του ιού δεν είναι αιτιακή, κάτι τέτοιο 
δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, καθώς πολλές γυναίκες 
έχουν καρκίνο τραχήλου χωρίς τον HPV και αντί-
στοιχα πάμπολλες δεν νοσούν μετά την προσβολή 
τους από τον ιό. Ο εκφοβισμός των φοιτητριών από 
τους καθηγητές αφορά ένα πράγμα μόνο, και αυτό 
είναι ο έλεγχος των σεξουαλικών συνηθειών των νε-
αρών γυναικών. Οι καθηγητές άλλωστε το υποστή-
ριξαν ανοιχτά αυτό λέγοντας ότι «φταίει η κακή σε-
ξουαλική συμπεριφορά των εφήβων που τα τελευ-
ταία χρόνια είναι πιο σεξουαλικά ενεργές». Αυτό μά-
λιστα! Η ελευθεριότητα των γυναικών προκαλεί καρ-
κίνο! Τι πιο παραγωγικό για το κράτος, αλλά και για 
τους γυναικολόγους, που θέλουν να προωθήσουν 
μαζικά ένα εμβόλιο που μας προφυλάσει μόνο από 
τα 3 από τα δεκάδες στελέχη του HPV και που ορι-
σμένες φορές γυναίκες έχουν κολλήσει τον ιό παρό-
τι έχουν εμβολιαστεί, ή ακόμα και εξαιτίας του εμ-
βολίου! Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Ε-
ταιρεία που αναφέραμε και παραπάνω πρωτοστατεί 
στην προσπάθεια προώθησης του εμβολίου και σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή της «στηρίζει ανεπιφύλακτα 
τα μέτρα που προτείνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών» του Υπουργείου Υγείας. Είναι φυσικό οι 
καθηγητές, μέρος ενός οργανωμένου κρατικού εκ-
παιδευτικού φορέα, να κάνουν χρήση της προνομια-
κής θέσης επαφής που έχουν με τις φοιτήτριες για να 
προωθήσουν την πολιτική μαζικής προώθησης του 
εμβολίου και εκφοβισμού των νεαρών γυναικών. Η 
νευραλγική τους θέση, τους επιτρέπει να διαμορφώ-

νουν τις νεαρές μαίες που στο μέλλον θα συμβου-
λέψουν αντίστοιχες νεαρές γυναίκες, προκαλώντας 
τους φόβο και ενοχή για τις σεξουαλικές τους επιλο-
γές. Οι επιπτώσεις της πολιτικής του ΤΕΙ είναι αλυσι-
δωτές και καταλήγουν, εν τέλει, στην ενοχοποίηση 
της σεξουαλικής ελευθερίας των γυναικών και στη 
λοιδωρία της ιστορικής απόπειρας των γυναικών να 
χειραφετηθούν. Κάπου διαβάζουμε: «Οι επιστήμο-
νες υποψιάζονται ότι τα κρούσματα HPV μολύνσεων 
έχουν αυξηθεί σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης α-
νηθικότητας που επικράτησε από την εποχή της σε-
ξουαλικής απελευθέρωσης των 60ς»6. Έτσι, το αί-
τημα για την αποσύνδεση του σεξ από την αναπα-
ραγωγή, το οποίο διεκδίκησαν οι γυναίκες στο πα-
ρελθόν, αποδυναμώνεται. Τώρα τα αντισυλληπτικά, 
το τσιγάρο, τα ποτά, η άστατη πολυγαμική ζωή σου 
φταίνε για τον καρκίνο σου και είναι δική σου ευθύ-
νη που νόσησες! 

γραμμή για τη θέση των γυναικών σήμερα: «ο 
φεμινισμός σας χάλασε»
Πάντως, οι φοιτήτριες του ΤΕΙ δεν πρέπει να μείνουν 
παραπονεμένες. Οι παραπάνω απόψεις των καθη-
γητών τους, όπως μας είπαν οι ίδιες, στηρίζονται σε 
μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των έμφυλων σχέ-
σεων και μια κατανόηση την χαρακτηριστικών που 
κάνουν μια μαία σωστή! «Μια σωστή μαία, είναι μια 
σωστή γυναίκα», δήλωσε καθηγητής. Πως μοιάζει 
αυτή όμως; Η θέση της γυναίκας στη σημερινή κοι-
νωνία, σύμφωνα με τον καθηγητή, έχει ξεφτιλιστεί. 
Όπως ακριβώς μας το μετέφερε η φοιτήτρια, ο κύ-
ριος θεωρεί ότι «ο φεμινισμός έχει χαλάσει τις γυναί-
κες». Τις έχει κάνει να βγαίνουν στα διαλείμματα στη 
σχολή και «να καπνίζουν σαν νταλίκες», να χάνουν 
τη θελκτικότητά τους. Η εξίσωση που παρουσίασε 
ο καθηγητής είναι απλή: οι γυναίκες πρέπει να είμα-
στε θελκτικές ώστε να μας θέλουν οι άντρες, ώστε 
να αναπαράγεται το έθνος. Και να σου πάλι το δη-
μογραφικό πρόβλημα- τσουπ! Ο καθηγητής δεν πα-
ρέλειψε φυσικά να ενημερώσει τις φοιτήτριες για το 
πώς ο ίδιος εννοεί τον όρο «θελκτικές». Δεν εννοεί 
προκλητικές, είπε. Όχι βέβαια! Γιατί προκλητικές εί-
ναι «να τα θέλει ο κώλος σου/να είσαι διαθέσιμη», 
άρα σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιοκτησία κανενός. Αυτό 
που εννοεί ο κύριος καθηγητής είναι να είμαστε α-
νοιχτά διαθέσιμες για τις ορέξεις του κάθε αρσενι-
κού, πειθαρχημένες πάντα στα δικά τους ενδυματο-
λογικά και σεξουαλικά κριτήρια. 

Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής έχει μια 
ιδιαίτερη σχέση με αυτό που ονομάζουμε εμείς (οι 
φεμινίστριες!) «κουλτούρα του βιασμού». Και εξη-
γούμαστε... Ο κύριος καθηγητής έκλεισε την κατή-
χηση των πρωτοετών με ένα λογύδριο πάνω στη 
σχέση καθηγητή-φοιτήτριας. Θεωρεί την σχέση 
αυτή όχι τυπική, αλλά προσωπική. Ότι «όσες το κα-
ταλάβουν αυτό θα πάνε μπροστά». Προσοχή! Δε θα 
πρέπει καμία αναγνώστρια να κάνει κακεντρεχείς 
σκέψεις, όπως για παράδειγμα ότι εννοεί ότι αν του 
κάτσει καμιά φοιτήτρια θα τη βοηθήσει στη φοι-
τητική της σταδιοδρομία- αυτά άλλωστε δεν συμ-
βαίνουν στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα. Οι φοιτήτριες ενημερώθηκαν ότι ακόμη και 
προσωπικά προβλήματα να έχουν, μπορούν να τον 
βρουν στο κινητό του τηλέφωνο. Και ότι ακόμη και 
για καφέ έχει πάει ή έχει καλέσει φοιτήτριες στο σπί-
τι του προκειμένου να τους λύσει απορίες σχετικές 
με το μάθημα! Ο άνθρωπος έχει μια τόσο ανιδιοτε-
λή σχέση με την επιστήμη και την εκπαίδευση, που 
μας έχει κατασυγκινήσει.

Μα, ποιοι είναι όλοι αυτοί;!
Ενθερμότατος φορέας αυτών των απόψεων είναι ο 
επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Θαλασσινός. Μιλώ-
ντας σε περισσότερες από 100 φοιτήτριες, εξέφρα-
σε μέσα στα μούτρα τους τις μισογύνικες απόψεις 
περί της θέσης των γυναικών σήμερα ως σεξουαλι-
κό δόλωμα για τους άντρες. Ο κύριος είναι θωρακο-
χειρούργος, δηλώνει άγαμος, και βασικός συντελε-
στής στην ανακήρυξη του Αγ. Λουκά, Αρχιεπισκό-
που Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, ως  συμπρο-
στάτου Αγίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρεί-
ας (ΕΧΕ) το 2012! Σίγουρα μια καλή σχέση με την 
ορθόδοξη εκκλησία βοηθά στην βαθιά κατανόηση 
της γυναικείας χειραφέτησης. Επιπλέον, η κατήχη-
ση των φοιτητριών σχετικά με το πόσο αντι-σέξυ εί-
ναι το κάπνισμα δεν είναι δίχως όφελος. Ο καθηγη-
τής έχει συστήσει και είναι υπεύθυνος του «Συμβου-
λευτικού Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος» του ΤΕΙ-
Αθήνας, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την 
Α’ Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ. Είπε κανένας ότι ο κύριος χτίζει την καριέρα 
του πάνω στο σεξιστικό δόγμα που θέλει τις γυναί-
κες αντι-θηλυκές εάν καπνίζουν; Είπε κανείς ότι ο κύ-
ριος προωθεί την κρατική αντικαπνιστική εκστρα-
τεία που σκοπό έχει την ποινικοποίηση των ηδονών 
μας (για το καλό μας φυσικά); Εάν κάποιος το έλεγε, 
θα είχε δίκιο. 

Υπάρχουν και άλλοι καθηγητές, υποστηρικτές των 
παραπάνω απόψεων στο συγκεκριμένο ανώτατο ί-
δρυμα. Μαίες και ακαδημαϊκοί που έχουν διατελέσει 
σε δημόσια νοσοκομεία και έχουν πλούσιο επιστη-
μονικό έργο να επιδείξουν. Σχετικά με την «κακή σε-
ξουαλική συμπεριφορά» των νέων γυναικών και τον 
HPV, με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της εργατι-
κής τάξης και άλλα πολλά. Ελπίζουμε η φοιτήτρια 
που επικοινώνησε μαζί μας να μη πάψει να μας τρο-
φοδοτεί με τέτοιες ζουμερές πληροφορίες!

μ.α.σ... έσωσαν! (σίγουρα)
Μέσα σε αυτόν τον ζόφο πώς επιβιώνεις αν είσαι 
φοιτήτρια; Ευτυχώς! Εκεί που είχαμε αποθαρρυν-
θεί, ενημερωθήκαμε για την ηχηρή παρουσία του 
Μ.Α.Σ. (ΚΚΕ) στη Σχολή, με διαμαρτυρία στον Πρόε-
δρο του ΤΕΙ για τις ελλείψεις του ιδρύματος τη δεύ-
τερη κιόλας εβδομάδα του εξαμήνου. Μικρή παρά-
λειψη: δεν διαμαρτυρήθηκαν (ούτε άλλες φοιτητι-
κές οργανώσεις) ως φαίνεται για την μισογύνικη πο-
λιτική υγείας που διαγράφηκε ξεκάθαρα την πρώτη 
βδομάδα του εξαμήνου! Και εδώ που τα λέμε τόσα 
χρόνια, φαίνεται να μην έχει διαμαρτυρηθεί ούτε το 
Μ.Α.Σ., ούτε καμιά άλλη παράταξη, ούτε και κανείς 
άλλος για την ελευθεροστομία των καθηγητών στο 
ίδρυμα αυτό. Είμαστε σίγουρες ότι πολλές αγανα-
κτούν μέσα στα αμφιθέατρα με αυτά που ακούνε, 
και κάτω από το φόβο της αυθεντίας του καθηγητή 
δεν μιλάνε. Απόδειξη η φοιτήτρια που επικοινώνη-
σε μαζί μας. Όμως αυτά τα ζητήματα πρέπει να απα-
ντιούνται συλλογικά, συντονισμένα και με διάρκεια 
για να αναγκαστούν οι καθηγητές να είναι πιο προ-
σεχτικοί με αυτά που λένε. Σίγουρα θα το σκέφτο-
νταν διπλά, εάν την επόμενη φορά που θέλουν να 
υπερασπιστούν ξανά απόψεις που υποτιμούν ανοι-
χτά τις γυναίκες, πολλές φοιτήτριες αντιδράσουν. 
Στην τελική, υποτιμούν το κοινωνικό ρόλο των μαι-
ών αφού δίνουν έρεισμα και δύναμη σε απόψεις 
που συμφέρουν ξεκάθαρα μόνο τους άντρες γυναι-
κολόγους, οι οποίοι έτσι καταφέρνουν να έχουν το 
μονοπώλιο των αποφάσεων και της δεοντολογίας 
που θα διέπει τις υπηρεσίες γυναικείας υγείας.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ: 18-35 ετών, εμφανίσιμη, ευγενική, 
πρόσχαρη, για πλήρη ή part time απασχόληση, με ευέ-
λικτα ωράρια, ικανοποιητικό μισθό, σε ευχάριστο εργα-
σιακό περιβάλλον.

Αν είσαι γυναίκα της εργατικής τάξης, σίγουρα κάποια στιγμή 
στη ζωή σου, έπεσε στα χέρια σου μια τέτοια αγγελία. Όπως στην 
περίπτωση της Ηλέκτρας,  η οποία μας μίλησε για την σύντομη 
αλλά δυνατή εμπειρία της  ως  πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων 
και μας βοήθησε να ερμηνεύσουμε λίγο καλύτερα τα νοήματα 
αυτής της αγγελίας. Το να είσαι πρόσχαρη και ευγενική όπως μας 
είπε, μεταφράζεται σε ατσάλινα νεύρα απέναντι στον κάθε απαι-
τητικό και περίεργο πελάτη, ο ικανοποιητικός μισθός και οι ευ-
έλικτες ώρες μεταφράζεται σε ψίχουλα για μια καθημερινότητα 
με εξαντλητικό πρόγραμμα και εκτενή ωράρια, ενώ το ευχάρι-
στο εργασιακό περιβάλλον, στο να βγάζεις τον σκασμό μπροστά 
στον κάθε υπεύθυνο ή ρουφιάνο που έχεις πάνω απ' το κεφάλι 
σου και να λες ευχαριστώ που έχεις και δουλειά.

Η Ηλέκτρα ως φοιτήτρια έχει αναγκαστεί να αλλάξει πολλές 
σκατοδουλειές. Από το babysitting και την προώθηση προϊό-
ντων, σε κατάστημα ρούχων και άνεργη στο σήμερα. Ως πωλή-
τρια λοιπόν, μας περιγράφει το πως είναι να δουλεύεις σε έναν 
κλάδο που δουλεύουν κατά βάση γυναίκες, για τις συνθήκες ερ-
γασίας σε καιρούς γενικευμένης κρίσης, για τις σχέσεις που δια-
μορφώνονται μεταξύ εργαζομένων κάτω από τη συνεχή επιτή-
ρηση και εκφοβισμό του εκάστοτε υπευθύνου, για τους ρατσι-
στές συναδέλφους, ενώ δεν παραλείπει να σχολιάσει  εκτενώς  τη 
φιγούρα του πελάτη.  Αναδεικνύει πως σε περιόδους ήττας που 
διανύουμε, η υποτίμηση που βιώνουμε από τ΄αφεντικά, αναγκά-
ζει πολλές από εμάς να δουλεύουμε υπερωρίες χωρίς να τις πλη-
ρωνόμαστε, να είμαστε συνέχεια στο πόδι, διαθέσιμες, όποτε κι 
αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν να τρέξεις για δουλειά. 
Και όλα αυτά πάντα  υπό τον φόβο μιας μετάθεσης στου διαόλου 
τη μάνα ή ακόμα χειρότερα της απόλυσης αν δεν γεμίζεις το μάτι 
στον προϊστάμενο ή δεν είσαι άκρως παραγωγική. 'Οπως της εί-
παν και όταν ξεκίνησε να δουλεύει εκεί, “πάνω απ' όλα ο πελά-
της”. Κάνε τα στραβά μάτια σε κάθε ρατσιστικό ή σεξιστικό σχό-
λιο, μείνε χαμογελαστή μπροστά στο σωρό από ρούχα που αφή-
νουν πίσω οι βιαστικοί πελάτες που απλά “χαζεύουν”, απάντα ευ-
γενικά στους κακότροπους που θέλουν να τους εξυπηρετήσεις 
γρήγορα γιατί έχουν και δουλειές!

μ: Πότε ξεκίνησες να εργάζεσαι ως πωλήτρια 
στο συγκεκριμένο κατάστημα και για πόσο 
καιρό έμεινες;
Η: Έναν χρόνο περίπου εργάστηκα εκεί. Από τον Ι-
ούνιο του ΄14 μέχρι και τον Ιούλιο του ΄15. 

μ: τη δουλειά πως την βρήκες; μέσω αγγελίας 
ή μέσω κάποιου γραφείου;
Η: Όχι.. Βασικά την βρήκα μέσω κάποιας γνωστής 
μου, η οποία δούλευε παλιότερα εκεί και μου είπε 
πως έψαχναν κοπέλα για τετράωρο. Αν και έψαχνα 
κάτι για περισσότερες ώρες είπα θα πάω. Είχα κάνει 
διάφορες δουλειές του ποδαριού ως τότε και ήθε-
λα να βρω κάτι πιο μόνιμο.

μ: επομένως  ξεκίνησες για part time. Πόσες 
μέρες την εβδομάδα δούλευες;
Η: Είχα ένα ρεπό την εβδομάδα. Συνολικά δούλευα 
5 μέρες, εκτός από Κυριακές. Παρόλα αυτά υπήρ-
χαν κάποιες Κυριακές τις οποίες το κατάστημα ά-
νοιγε, στις γιορτές για παράδειγμα, όπου κανείς δεν 
έπαιρνε ρεπό.

μ: δηλαδή εκείνες τις εβδομάδες πόσο 
δουλεύατε;
Η: Έξι μέρες την εβδομάδα ή και επτά πολλές φο-
ρές. Δηλαδή όταν δούλευες και Κυριακή, δούλευες 
όλη την εβδομάδα και σου χρωστούσαν δυο ρεπό, 
που θα τα έπαιρνες κάποια στιγμή μαζεμένα.

μ: και τα πήρες ποτέ αυτά τα μαζεμένα ρεπό;
Η: Φυσικά και όχι. Εδώ κοπέλες που ενώ δούλευαν 
χρόνια στο κατάστημα και ήταν κατά κάποιο τρόπο 
“παλιές”, είχαν να πάρουν ρεπό πάνω από ένα μήνα 
πολλές φορές. Δεν μας άφηναν να κάνουμε διά-
λειμμα καλά-καλά. Εγώ έμαθα ένα μήνα πριν φύγω 
ότι δικαιούμουν ένα δεκάλεπτο διάλειμμα στο τε-
τράωρο. Γενικά το κλίμα ήταν αρκετά απαιτητι-
κό και οι κοπέλες συμβιβάζονταν με αυτό. Το πρό-
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γραμμα μας δεν ήταν ποτέ σταθερό και μας ενημέρωναν μια μέρα πριν 
για το ωράριο που θα δουλεύαμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσες 
να προγραμματίσεις τίποτα.

μ: υπερωρίες αναγκαζόσασταν να κάνετε; Βασικά πληρωνόσα-
σταν γι' αυτές;
Η: Υπερωρίες γίνονταν, ναι. Αναγκαζόμουν να κάνω αρκετά συχνά. Ως 
τετράωρη πληρωνόμουν κανονικά, όπως και οι κοπέλες που δούλευ-
αν εξάωρο. Το θέμα ήταν ότι λεφτά από τις υπερωρίες έπαιρνε μόνο ό-
ποιος ήταν τετράωρος ή εξάωρος. Δηλαδή οι κοπέλες που ήταν οκτά-
ωρες και πολλές φορές αναγκάζονταν να κάτσουν και δέκα και δώδεκα 
ώρες, δεν πληρώνονταν ποτέ για αυτές τις παραπάνω ώρες  και πολλές 
φορές δεν έπαιρναν καν ρεπό όπως είπα. Ειδικά αυτές που ήταν υπεύ-
θυνες για τις βιτρίνες ή για το που πρέπει να τοποθετούνται οι στοίβες 
με τα ρούχα κάθε φορά, αυτές δούλευαν συχνά δωδεκάωρα. 

μ: υπήρχαν κοπέλες που δούλευαν χρόνια εκεί;
Η: Ναι. Βασικά εγώ ήμουν η πιο μικρή, που είχα πάει για το τετράωρο. 
Οι περισσότερες ήταν εκεί  σίγουρα μια πενταετία. Αλλά σε αυτή την 
πενταετία είχε γίνει και μια φάση και είχαν διώξει κοπέλες που δούλευ-
αν πολύ περισσότερα χρόνια. 

μ: τι είχε συμβεί δηλαδή;
Η: Τις έβαλαν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο που τους έλεγε ουσια-
στικά ότι θα παίρνουν λιγότερα λεφτά. Κάποιες δεν το υπέγραψαν και 
τις έδιωξαν. Υπήρχαν όμως και εργαζόμενες που ενώ αρνήθηκαν να υ-
πογράψουν συνέχισαν να εργάζονται. Στην πραγματικότητα συνέφερε 
περισσότερο να τις κρατήσουν γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τους κατα-
βάλουν υψηλή αποζημίωση. Προφανώς τα αφεντικά ξέρουν τι τα συμ-
φέρει περισσότερο!

μ: ως τετράωρη δηλαδή πόσα έπαιρνες καθαρά; Ένσημα σου 
κολλούσαν κανονικά;
Η: Χωρίς τις υπερωρίες, ο καθαρός μισθός για το τετράωρο ήταν 200 
ευρώ. Τρομερό ποσό! Ένσημα μου κολλούσαν για τετράωρο. Αν και 
δεν έχω πάει να δω τι παίζει, αλλά υποτίθεται ότι μου τα κολλούσαν 
όλα. Τώρα αν πάω στο ΙΚΑ και δω μηδέν...Μάλλον πρέπει να πάω να 
το κοιτάξω!

μ: οι αρμοδιότητές σου ποιές ήταν στο κατάστημα;
Η: Λοιπόν η φάση ήταν ότι πηγαίνεις στο τμήμα που είσαι, εγώ ήμουν στο γυ-
ναικείο κατά κύριο λόγο, βλέπεις αν χρειάζεται να τακτοποιήσεις, διπλώνεις, 
φέρνεις από την αποθήκη ότι λείπει, εξυπηρετείς τους πελάτες. Τις μέρες που 
γινόταν χαμός από κόσμο όπως τα Σάββατα για παράδειγμα αναγκαζόμουν να 
κάνω τα πάντα. Από το να μαζεύω ρούχα από το πάτωμα μέχρι να κρατάω τα-
μείο και να εξυπηρετώ κάμποσους που ήθελαν να ψωνίσουν σαν να μην υπάρ-
χει αύριο.

μ: καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους πελάτες! 
Η:  Κατά βάση οι πελάτες ήταν ότι να 'ναι. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πολύ 
προσεκτικοί βέβαια και δεν τα άφηναν όλα όπου να ΄ναι για να τα μαζεύουμε ε-
μείς, αυτοί όμως ήταν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ήταν αγενείς, απαιτητικοί και 
μας επιβάρυναν με επιπλέον δουλειά αφήνοντάς τα πάντα άνω κάτω. Σε ήθε-
λαν πάντα διαθέσιμη και ξίνιζαν όταν δεν τους απαντούσες με προθυμία ή όταν 
καθυστερούσες να τους εξυπηρετήσεις. 

μ: το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν στο Ψυχικό είχε ιδιαιτερότητες ως 
προς τους πελάτες
Η: Η αλήθεια είναι πως ναι. Για να δώσω μια εικόνα για το πως ήταν οι κυριλέ πε-
λάτισσες στο συγκεκριμένο κατάστημα, η καθημερινότητά τους ήταν ως εξής:  
οι περισσότερες δεν δούλευαν, οπότε ξυπνούσαν το πρωί, θα πήγαιναν κομ-
μωτήριο, μετά να φτιάξουν νύχια, μετά να ψωνίσουν για το σπίτι, όσες δεν έ-
στελναν την οικιακή βοηθό, και μετά ερχόντουσαν να δουν τι παίζει και σε μας, 
να πάρουν κάνα ρουχαλάκι μωρέ! Και αυτό κάθε μέρα σου λέω τώρα. Υπήρχαν 
πελάτες που αγόραζαν 2.000 ευρώ σε ρούχα, ενώ εγώ πολλές μέρες δεν είχα 
λεφτά να πάρω ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Μου έτυχαν διάφορα σκηνικά από 
φραγκάτους.

Μ: Για πες...
Η: Λοιπόν, σκηνικό νούμερο ένα από Ψυχικό.  Υπήρχαν όπως είπα και οι στα-
θερές πελάτισσες, που ήξερες ότι με το που έρθουν τα καινούρια ρούχα, θα 
έρθουν και θα ψωνίσουν 2.000 πράγματα. Και όποτε συνέβαινε αυτό, έσκαγε 
η Παπαδοπούλου για παράδειγμα, τυχαίο όνομα, και γινόταν ξαφνικά πανικός 
στο μαγαζί. Ενημερωνόμασταν όλοι. Και όταν ερχόταν έπρεπε να τα αφήσουμε 
όλα και να την βοηθάμε. Να φανταστείς μέχρι και ο υπεύθυνος έτρεχε να την 
εξυπηρετήσει. Αυτή λοιπόν έμπαινε και μας έλεγε θέλω αυτό κι αυτό και εμείς 
καροτσάκι. Έχει τύχει περιστατικό με την ίδια αυτή πελάτισσα λοιπόν, να μου 
λέει “αυτή τη στοίβα με τα μπλουζάκια, τη θέλω όλη”. Της εξηγώ ότι είναι το ίδιο 
μπλουζάκι σε πέντε διαφορετικά νούμερα και γυρνάει και μου λέει, εντάξει δεν 
πειράζει, θα το φοράμε για πιτζάμες στο ταξίδι μας στην Καραϊβική. Τέτοιες πε-
ριπτώσεις σου λέω. Πολλά φράγκα. 

μ: καθημερινές προλεταριακές ιστορίες δηλαδή!
Η: Μια άλλη φορά, ήμουν στο παιδικό και είχε άπειρο κόσμο. Αλλά εγώ ασχο-
λούμουν με ένα ζευγάρι που με είχε πρήξει. Και το κακομαθημένο κοριτσάκι 
τους είχε πέσει πάνω στη στοίβα με τα ρούχα κάνοντας ότι κολυμπάει. Τα είχε 
πετάξει όλα κάτω και εκείνοι δεν αντέδρασαν καν. Δεν της είπαν τίποτα. Συνέχι-
σαν να κοιτάνε ρούχα. Ήταν αυτονόητο ότι θα τα μαζέψω εγώ. Ανεξάρτητα από 
τους πελάτες, εννοώ είτε είχαν λεφτά, είτε όχι, η πωλήτρια ήταν κάτι σαν φάντα-
σμα για αυτούς. Μας έβλεπαν μόνο όταν ήθελαν τη βοήθεια μας. Δεν τους ενδι-
έφερε αν εσύ έπρεπε να διπλώνεις ότι άφηναν πίσω.

μ: Γενικά βλέπεις και ακούς πολλά ως πωλήτρια απ΄οτι φαίνεται!
Η: Ναι, είναι γεγονός! Μια άλλη φορά μου έτυχε ένα ζευγάρι πενήντα χρονών, 
κάπου εκεί, μεσήλικες, ήρθαν να ψωνίσουν κάτι στο παιδικό τμήμα. Τους δεί-
χνω διάφορα ρούχα ώσπου ο τύπος μου λέει: Αυτά τα ρούχα είναι μαύρικα. Του 
λέω συγνώμη τι εννοείται, και απαντάει ωμά αυτά τα φοράνε μαύροι, δεν τα 
φοράνε λευκοί. Ο παλιορατσιστής.

μ: υπήρχαν άντρες πελάτες οι οποίοι γίνονταν ενοχλητικοί; και πως 
τους αντιμετώπιζες;
Η: Ναι υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά. Ερχόταν ο άλλος να πάρει μπλου-
ζάκι κι ήθελε να χτυπήσει και γκόμενα! Ήξεραν ότι εσύ δούλευες εκείνη την 
ώρα και δεν μπορούσες να γίνεις αγενής, οπότε το εκμεταλλεύονταν κατά κά-
ποιο τρόπο. Τις περισσότερες φορές δεν έλεγαν κάτι προκλητικό αλλά κατα-
λάβαινες από το τρόπο που σου μιλούσαν ότι στην πέφτουν. Τον πρώτο και-
ρό, δεν ήξερα ακριβώς πώς να αντιδράσω όταν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, 
αλλά μετά απλά τους αγνοείς όσο γίνεται. Λίγες ήταν οι φορές που ξεπερνού-
σαν τα όρια και γίνονταν πιο επιθετικοί.

μ: Όταν λες επιθετικοί; εννοείς στα σχόλια τους;
Η: Και όχι μόνο. Ας πούμε ήταν μια φορά που ήμουν στο αντρικό τμήμα και 
με ρώτησε ένας τύπος για το αν μπορεί να δοκιμάσει εσώρουχα. Του εξήγησα 
πως τα εσώρουχα δεν δοκιμάζονται αλλά εκείνος επέμεινε και θα το αγόραζε 
έτσι κι αλλιώς. Μπήκε στο δοκιμαστήριο και μετά από λίγο με φώναξε ζητώ-
ντας μου αν μπορώ να μπω μαζί του, να δω αν το νούμερο είναι εντάξει πάνω 
του. Του φώναξα όχι και σηκώθηκα κι έφυγα. Ακραίος ο τύπος, πολύ θράσος!

μ: σχετικά με την επιτήρηση; είχατε συνεχή επίβλεψη για το πως είστε 
και φέρεστε; υπήρχε υπεύθυνος;
Η: Ναι, υπήρχε υπεύθυνος σε κάθε κατάστημα. Γενικά ο υπεύθυνος καθόταν 
στο γραφείο και ερχόταν για να μας τσεκάρει πολύ συχνά. Συνήθως έσκαγε 
από τις σκάλες σε ανυποψίαστο χρόνο χωρίς να τον δούμε . Όταν ερχόταν έ-
πρεπε να είσαι πολύ προσεκτική στο πως συμπεριφέρεσαι γιατί πάντα κάτι θα 
έβρισκε για να σου κάνει παρατήρηση. Ακόμα και σε κοπέλες που ήταν χρό-
νια στη δουλειά. Επιπλέον, κάτι που δεν υπήρχε τον πρώτο καιρό σχετικά με 
τον έλεγχο, είναι ότι ξαφνικά κάποια στιγμή μας ανακοίνωσαν πως θα τσεκά-
ρουν τις τσάντες μας πριν σχολάσουμε, για να βεβαιωθούν ότι δεν έχουμε 
κλέψει κάτι. Και αυτό έτσι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. 

μ: Ποιες ήταν οι απαιτήσεις ως προς την παρουσία σας και την επαφή 
σας με τους πελάτες; 
Η: Προφανώς ήθελαν να είμαστε πάντα περιποιημένες και εμφανίσιμες. Με-
τρούσε πολύ αυτό. Γενικά ήθελαν να χαμογελάμε συνέχεια και να μην αγανα-
κτούμε ποτέ με τους πελάτες. Αυτό το είχε πολύ ο υπεύθυνος. Μας έλεγε να 
είστε πάντα ευγενικές, να μιλάτε πολύ. Επίσης θέλανε να προωθούμε τις προ-
σφορές, οπότε μας πίεζαν να το λέμε εκατό φορές σε κάθε πελάτη. Αλλά εγώ 
αυτό πολλές φορές δεν το έκανα οπότε μου έλεγε διαρκώς ότι είμαι μαγκω-
μένη και να προσπαθήσω περισσότερο. Με τσέκαρε συχνά για αυτό το λόγο.

μ: Γενικά οι σχέσεις με τους συναδέλφους ποιές ήταν; 
Η: Αναπτύσσαμε επικοινωνία κάπως άτυπα με τις υπόλοιπες κοπέλες. Όταν ή-
σουν στον ίδιο όροφο και δεν είχε κόσμο μπορούσες να μιλήσεις αλλά κάπως 
περιορισμένα. Υπήρχαν κάτι φάσεις που έπεφτε σύρμα ότι θα ερχόταν κά-
ποιος ανώτερος υπεύθυνος και έπρεπε να είμαστε όλη μέρα σαν κολώνες και 
να μην διασταυρώνονται τα βλέμματά μας καν.

μ: υπήρχαν άλλα άτομα που εργάζονταν στο κατάστημα εκτός από 
εσάς και τον υπεύθυνο;
Η: Ναι. Ήταν ένα συνεργείο καθαρισμού το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο που 
ανήκει και το κατάστημα. Οι εργαζόμενοι εκτός από το ότι έπαιρναν 2 ευρώ 
την ώρα, είχαν να πληρωθούν αρκετούς μήνες. Εγώ είχα αναπτύξει επαφή με 
μια κυρία που δούλευε ως καθαρίστρια χρόνια στην εταιρία αυτή. Οι υπόλοι-
πες κοπέλες την σνόμπαραν γιατί ήταν από την Αλβανία και δεν της απευθύ-
νονταν συχνά ή της μιλούσαν στον ενικό κάπως υποτιμητικά. Να φανταστείς 
ήταν μια συγκεκριμένη πωλήτρια η οποία το είχε δει υπεύθυνη από μόνη της, 
και την είχε στοχοποιήσει. Κάθε φορά πριν φύγει από το κατάστημα η κυρία 
Μ., πήγαινε αυτή και της έλεγχε την τσάντα. Που γινόταν σε όλες μας έλεγχος, 
αλλά από τον υπεύθυνο.

μ: υπήρχαν και εργαζόμενες που είχαν πάρει τη δουλειά τους 
αρκετά σοβαρά απ' ότι φαίνεται...
Η: Δεν ξέρω πως το είχαν δει κάποιες εκεί μέσα. Έπαιρναν 480 ευρώ 
και νόμιζαν πως θα ανελιχθούν κάποια στιγμή. Συγκεκριμένα, αυτή 
που σας ανέφερα προηγουμένως, το είχε πιστέψει ότι θα την κάνουν 
υπεύθυνη στο μέλλον. 'Έγλειφε διαρκώς τον υπεύθυνο, μας την έλε-
γε όταν αργούσαμε, μας επέβλεπε για το αν κάνουμε σωστά το καθε-
τί. Και καλά σε μένα πες ήμουν και η πιο μικρή εκεί μέσα, αλλά υπήρ-
χαν κοπέλες που δούλευε μαζί τους χρόνια και όλη την ώρα τους έ-
κανε υποδείξεις και παρατηρήσεις. Και αυτή να φανταστείς ερχόταν 
από τον Πειραιά. Πειραιά - Ψυχικό κάθε μέρα για να παίρνει ψίχουλα 
όπως όλες, αλλά παρ 'όλα αυτά νόμιζε πως θα γίνει κάτι! Τώρα μπορεί 
να δουλεύει και εθελοντικά στα G.!

μ: Γιατί αποφάσισες να φύγεις;
Η: Σας το περιέγραψα τόσο ωραία που απορείτε γιατί έφυγα! Εντάξει 
στην αρχή η αλήθεια είναι πως δεν είχα ξαναδουλέψει σε μόνιμη δου-
λειά, δηλαδή από δω και από κει ότι έκανα και όταν άκουσα διακόσια 
ευρώ είπα καλή φάση. 

μ: Προφανώς βέβαια δεν ήταν καλή φάση!
Η: Ναι. Στην πορεία είδα πως δεν είναι καθόλου καλή φάση. Κουρα-
ζόμουν πάρα πολύ. Ήμουν δουλειά σχολή, δουλειά σχολή και είπα ας 
το αφήσω καλύτερα γιατί θα πάθω καμιά κατάθλιψη. Και εγώ είχα την 
δυνατότητα να το κάνω. Είχα τα περιθώρια να ψάξω για κάτι καλύτε-
ρο. Όχι ότι βρήκα! Κάποιες ξεκίνησαν πριν χρόνια την δουλειά για το 
χαρτζιλίκι όπως εγώ, και κατέληξαν να δουλεύουν μόνιμα ως πωλή-
τριες για 480 ευρώ. Με εξαντλητικά ωράρια. Γιατί άλλες είχαν παιδιά, 
είχαν πράγματα να πληρώσουν. Η  άλλη ερχόταν από την Χαλκίδα για 
να δουλέψει στο Ψυχικό. Και μετά την πήγαν στο κατάστημα στην Κη-
φισιά. Δηλαδή έκανε Χαλκίδα Κηφισιά κάθε μέρα. Γενικά όταν ήθελαν 
να σε απολύσουν σε πήγαιναν από κατάστημα σε κατάστημα για να 
εξαντληθείς και να παραιτηθείς. Για να γλιτώσουν την αποζημίωση.

μ: ναι κλασσική τακτική. εσύ απολύθηκες;
Η: Αν και έκανα τα πάντα για να απολυθώ, όχι. Δεν θα έπαιρνα και κα-
μιά τρελή αποζημίωση.  

Ο τύπος μπήκε στο δοκιμαστήριο  
και μου ζήτησε να μπω να δω αν το 
νούμερο είναι εντάξει πάνω του...»

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ή  μ ε  μ ι α  Π ω λ ή τ ρ ι α
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επιστροφή 
90’s:

90Ό
ποτε μιλάμε για τον σεξισμό, συνήθως επικαλούμαστε τις καθημε-
ρινές εμπειρίες μας στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά. Οι εμπειρί-
ες μας είναι, φυσικά, σημαντικές και πάντα ενδεικτικές για να συνει-
δητοποιούμε την έκταση του σεξισμού στις μέρες μας. Είναι όμως 

επίσης γεγονός ότι το άκουσμα της λέξης «σεξιστής» προκαλεί συχνά στους ε-
χθρούς μας ειρωνία και χλεύη και, σπανίως, ενόχληση. «Με αποκάλεσε σεξι-
στή...», λένε, και συμπεριφέρονται σαν να τους πετάξαμε μια βρισιά τόσο τετριμ-
μένη και ανώδυνη, λες και βγήκε μέσα από κάποιο «σκονισμένο μπαούλο» του 
φεμινισμού. 

Τα λέμε αυτά γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αν σήμερα ο σεξισμός υποτιμάται 
σαν φαινόμενο, αυτό συμβαίνει κυρίως μέσα από τον εξοβελισμό του στη σφαί-
ρα της κοινοτοπίας. Τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται σαν ζήτημα κενό 
περιεχομένου, σαν μουσειακό απομεινάρι του παρελθόντος που απλώς τυχαίνει 
να επιβιώνει συμπτωματικά στις μέρες μας. Κομμάτι της ευθύνης έχουμε κι εμείς 
οι γυναίκες σε αυτό. Αναφερόμαστε σίγουρα σε όσες μειοψηφίες οργανωθήκα-
με με τον άλφα ή βήτα τρόπο γύρω από το γυναικείο ζήτημα τα προηγούμενα 
χρόνια. Ήμασταν και είμαστε πάντα πολύ πρόθυμες να καταγγείλουμε τον σεξι-
σμό στην καθημερινότητά μας, και με τα δίκια μας φυσικά, αλλά σπανίως είμα-
στε πρόθυμες να προσδώσουμε στον σεξισμό συγκεκριμένο ιστορικό περιεχό-
μενο. Δεν βοήθησε, επίσης, και η καθήλωσή μας στο επίπεδο της καθημερινής 
ατομικής εμπειρίας μας, ούτε και η επίκληση της αιώνιας πατριαρχίας ως απο-
κλειστικού ερμηνευτικού κλειδιού της καταπίεσής μας. Αν όμως κοιτάξουμε την 
πρόσφατη ιστορία της ελληνικής κοινωνίας· αν φροντίσουμε να τοποθετήσουμε 
τον σεξισμό σε συγκεκριμένο τόπο και συγκεκριμένο χρόνο, τότε όχι μόνο θα δι-
ασώζαμε το διάχυτο αυτό κοινωνικό φαινόμενο απ’ την κοινοτοπία, όχι μόνο θα 
παύαμε να νιώθουμε έκπληκτες για τις σεξιστικές συμπεριφορές, αλλά θα μπο-
ρούσαμε να στοχεύσουμε και σε άλλα πεδία των κοινωνικών σχέσεων που θρέ-
φουν τον σεξισμό και μέχρι στιγμής έχουν διαφύγει της προσοχής μας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σκεφτήκαμε να κάνουμε την εξής δουλειά: 
να στραφούμε στη δεκαετία του 1990, στην πρόσφατη ιστορία της κοινωνίας 
μας, με σκοπό να εντοπίσουμε τις ρίζες του σύγχρονου σεξισμού. Στις παρακά-
τω γραμμές, θα υποστηρίξουμε ότι στην Ελλάδα, ο σεξισμός δεν έμεινε ίδιος και 
απαράλλακτος ανά τους αιώνας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 διαφοροποιήθηκε από τις παλιές ανδροκρατούμενες 
παραδόσεις και απέκτησε νέα δυναμική. Τη δυναμική αυτή την έφερνε η ελλη-
νική αρσενική μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Αυτή η δυναμική ήταν στενά συνδεδε-
μένη με αλλαγές ευρείας κλίμακας μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αλλαγές που α-
φορούσαν την ταξική της σύνθεση και αλλαγές πάνω στις αντιλήψεις και τις αξί-
ες που κυριάρχησαν στην κοινωνική ζωή. Οι σημερινές μας εμπειρίες (η σεξουα-
λική βία στη δουλειά, τα υποτιμητικά σχόλια στο δρόμο, το διάχυτο νταβατζιλί-
κι, η κακοποίηση στις σχέσεις, η γιγάντωση της πορνικής βιομηχανίας, η λοιδω-
ρία του φεμινισμού) έχουν βαθύτατα καθοριστεί από αυτές τις αλλαγές. Όταν μι-
λάμε συνεπώς για τον σεξισμό, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη τις εξελίξεις που 
διαμόρφωσαν τον πολιτισμό των σχέσεων των δύο φύλων στην Ελλάδα μέσα 
στη δεκαετία του 1990. Η επίκληση αυτού του παρελθόντος είναι χρήσιμη στο 
δικό μας παρόν, αφορά τις δικές μας μάχες και τις αναγκαιότητες της συλλογι-
κής μας οργάνωσης.

το περιοδικό κλικ και ο νέος σεξισμός της μεσαίας τάξης
Το εργαλείο που επιλέξαμε για να περιγράψουμε τις κοινωνικές αλλαγές που συ-
νέβαλαν στην ανανέωση του σεξισμού στην Ελλάδα είναι οι σελίδες του περιο-
δικού ΚΛΙΚ. Το ΚΛΙΚ, για όσες είναι αρκετά νεαρές για να το θυμούνται, ήταν ένα 
περιοδικό ποικίλης ύλης που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 
απεβίωσε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Απευθυνόταν στα μεσαία 
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως σε άντρες, η θεματολογία του κινού-
νταν από ζητήματα πολιτικής μέχρι σεξουαλικότητας, το ύφος του φιλοδοξού-
σε να είναι τολμηρό και διαφορετικό από αυτό που συναντούσες έως τότε στα 
περιοδικά ποικίλης ύλης. Το ΚΛΙΚ εξέφρασε συνειδητά τη νέα γενιά της ελληνι-
κής αρσενικής μεσαίας τάξης που αποστρεφόταν το παλαιό κλίμα της πολιτικής 
στράτευσης, του «πένθους και της θλίψης», όπως γραφόταν χαρακτηριστικά, για 
την περίοδο της μεταπολίτευσης. Εξέφρασε τις αξίες αυτής της γενιάς και διαφή-
μισε τον τρόπο ζωής της: τον ατομισμό, την επιδεικτική κατανάλωση, τον γρή-
γορο πλουτισμό, την έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, τη συστηματική ενα-
σχόληση με τον εαυτό και τη σωματική υγεία, το σεξ σαν καταναλωτικός ηδονι-
σμός. Αν συμπυκνώναμε σε λίγες λέξεις τις αξίες της νέας γενιάς της μεσαίας τά-
ξης στα τέλη της δεκαετίας του 1980, θα καταλήγαμε στο τρίπτυχο: «μούρη, κώ-
λοι και καριέρα».   

στα 

Η επέλαση του μοντέρνου μεσοαστικού lifestyle 
έκτιζε μια κουλτούρα απολύτως εχθρική για τις γυ-
ναίκες. Θα το δούμε και πιο συγκεκριμένα στα παρα-
κάτω, πώς για παράδειγμα η παρουσία των γυναικών 
στο δημόσιο χώρο κρινόταν με μέτρο τα ρούχα που 
φοράνε, τα κιλά που ζυγίζουν, την ηλικία που έχουν, 
την υπόσχεση για σεξ ή γάμο που κομίζουν. Μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να πιστώσουμε τη μετατρο-
πή του δημόσιου χώρου σε ένα είδος πασαρέλας και 
σύγχρονου νυφοπάζαρου για τις γυναίκες στη γενιά 
των Ελλήνων ανδρών μεσοαστών των 80’s. Δεν υπο-
νοούμε φυσικά ότι όλα αυτά ήταν έργο του περιοδι-
κού ΚΛΙΚ. Τα σάπια ιδεώδη της μεσαίας τάξης που α-
ναδύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 πήγαζαν κυρίως από 
την απενοχοποίηση του πλούτου και τη βαθιά πε-
ριφρόνηση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
Η ταξική περιφρόνηση ως αξία ήταν βέβαια στενά 
συνδεδεμένη με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινω-
νικές εξελίξεις στη χώρα. Η κρατικοποίηση της αρι-
στεράς από το 1980 κι έπειτα, μέσα από την οποία το 
μεταπολεμικό και αυταρχικό κράτος της εθνικοφρο-
σύνης μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο καπιτα-
λιστικό κράτος έδωσε το πάτημα για να κτιστεί μια 
νέα για τα ελληνικά δεδομένα μεσοαστική κοσμοθε-
ωρία. Σύμφωνα με αυτή, η ταξική κινητικότητα ήταν 
(υποτίθεται) πλέον ελεύθερη και εφικτή, αφού τα τέ-
κνα των φτωχών οικογενειών μπορούσαν να σπου-
δάσουν στο Πανεπιστήμιο και να διοριστούν στο 
δημόσιο, αριστεροί και δεξιοί μπορούσαν επιτέλους 
να ζήσουν μονοιασμένοι και οι γυναίκες μπορούσαν 
πλέον να γευτούν τους καρπούς της χειραφέτησης 
και να διαλέξουν «φυλή» ανάμεσα στις γιάπισσες, τις 
στάρλετ, τα «τεκνά» και τα μοντέλα. 

Οι αξίες του νέου lifestyle της μεσαίας τάξης ήταν 
συνεπώς απολύτως ταιριαστές με το κλίμα της εθνι-
κής ενότητας και την επίπλαστη συνθήκη της γενι-
κευμένης ευδαιμονίας. Μέσα από τις σελίδες του 
ΚΛΙΚ, αυτή η ψευδαίσθηση ευδαιμονίας περνούσε 
μέσα από τη διακήρυξη σε όλους τους τόνους ότι η 
αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας δεν ήταν πλέον μο-
ναδική1 μέσα στην ελληνική κοινωνία. Στις σελίδες 
του ΚΛΙΚ δεν έβρισκες πουθενά μια κοινωνία με τα-
ξικές διαφορές, αλλά μια κοινωνία που χαρακτηριζό-
ταν από διαφορές που αφορούσαν το στυλ, την κα-
τανάλωση, τις μουσικές προτιμήσεις κ.ά.  

Το ΚΛΙΚ, στα πρώτα του τεύχη, λανσαριζόταν ως 
περιοδικό που ήθελε να εκφράσει τη ρήξη της νέας 
γενιάς των Ελλήνων μεσοαστών με το παλαιό συντη-
ρητικό και πουριτανικό κατεστημένο. Στο τεύχος 3 
του 1987, ο Πέτρος Κωστόπουλος, διευθυντής του 
περιοδικού και φιλόδοξο τέκνο του πασοκ, έγραφε: 

Ένας κόσμος πνέει τα λοίσθια και ένας και-
νούργιος έρχεται, χωρίς να έχει βρει το λόγο 
και το πρόσωπό του. Το νέο, το πρωτότυπο, το 
δημιουργικό, το τολμηρό, το προκλητικό, έχει 
ήδη βγάλει το κεφάλι απ’ την τρύπα και όσοι 
διαθέτουν το κουράγιο δεν έχουν παρά να το 
αναζητήσουν δίπλα τους. Γιατί δεν υπάρχουν 
μόνο πτώματα και καταπονημένοι επιζήσα-
ντες γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντα-
νοί, δημιουργικοί και, ιδιαίτερα, μια νέα γενιά, 
αποστασιοποιημένη απ΄τα φαντάσματα του 
παρελθόντος, που ψάχνει, άλλοτε άτσαλα και 
βίαια και άλλοτε σπασμωδικά και ερασιτεχνι-
κά, να βρει το μελλοντικό πρόσωπο αυτού του 
τόπου. (...) Εμείς θέλουμε με αυτό το περιοδι-
κό να σταθούμε πλάι τους.

Λόγια απολύτως ταιριαστά σε γιάπη-μάνατζερ 
και προσεκτικά διαλεγμένα: να παραγκωνίσουμε 
«τα πτώματα και τους καταπονημένους» του εμφυ-
λιοπολεμικού παρελθόντος· είναι ντεμοντέ και μί-
ζερα. Ν’ ανοίξουμε δρόμο στο καινούριο, το πρω-
τότυπο, το τολμηρό. «Ζήτω η νέα και δημιουργική 
γενιά που αναζητά έκφραση», και θα τη βρει, όπως 
θα δούμε παρακάτω, στην κουλτούρα του πλουτι-
σμού, του καταναλωτισμού, της τσόντας και του κω-
λόμπαρου. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη νέα γενιά στην 
οποία «θέλει να σταθεί πλάι της και να δώσει φωνή» 
ο Π. Κωστόπουλος.

«τα τεκνά» των 90’s
Η λέξη «τεκνό» εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 
1980 για να καθιερωθεί στο καθημερινό αντρικό λε-
ξιλόγιο την επόμενη2. Περιέγραφε το ιδεώδες υπο-
κείμενο-στερεότυπο της εποχής, το οποίο για τις γυ-
ναίκες έπαιρνε τα εξής χαρακτηριστικά: νεαρή, σχε-
δόν εφηβικής ηλικίας, κατηγορία «μοντέλου», με με-
τοχές υψηλές μέσα στο «χρηματιστήριο του σεξ». Το 
εξώφυλλο ενός τεύχους του ΚΛΙΚ (βλ. φωτό πάνω) 
ήταν άλλωστε αρκετά κατατοπιστικό για νέο αυτό 
γυναικότυπο, του οποίου όπως θα προσέξετε η σε-
ξουαλικότητα πήγαζε από στοιχεία «παιδικότητας»: 
το ημίγυμνο μοντέλο Kate Moss που κρατά στην α-
γκαλιά της ένα αρκουδάκι. 

Για «τεκνά» άκουγες δεξιά κι αριστερά, στις πα-
ρέες, τις καφετέριες, τα κλαμπ, οπότε το περιοδικό 
φρόντισε να κάνει ένα σχετικό αφιέρωμα. Στο τεύ-
χος 74 του Ιουνίου 1993, το ΚΛΙΚ συνομίλησε με 
17χρονα και 18χρονα «τεκνά» με στόχο να κατα-
γράψει τις στάσεις, τον τρόπο διασκέδασης και τις 
ερωτικές τους σχέσεις. Ανάμεσα σε διάφορες επιμέ-
ρους κατηγορίες «τεκνών» τις οποίες εφηύρε ο συ-
ντάκτης, συναντούμε και τα «τεκνά» των βορείων 
και των δυτικών προαστίων. Κατηγορίες συνειδητά 
επιλεγμένες, όχι φυσικά για να καταδειχτούν οι ταξι-
κές διαφορές τους, αλλά για να τονιστούν όπως λέ-
γαμε και πριν οι «πολιτισμικές» διαφορές τους (στο 
στυλ, στον τρόπο ντυσίματος, στους τόπους δια-

Tέλη 80’ς και οι «φυλές» των γυναικών που είναι 
διαθέσιμες για το κρεβάτι του Έλληνα μεσοαστού 
έχουν τα ζητήματά τους. Το περιοδικό ΚΛΙΚ φροντίζει να 
επισημάνει στους άντρες αναγνώστες του τις δυσκολίες 
που μπορεί να αντιμετωπίσουν για να τις ρίξουν. Αριστερά, 
τα «τεκνά βορείων προαστίων» με τις οποίες «δύσκολα 
κάνεις συζήτηση πάνω από τρία λεπτά» αλλά με «μπαμπάδες που μπορεί 
να σταθούν χρήσιμοι για δουλειές». Στη μέση, οι «στάρλετ Κολωνακίου» 
(πωλήτριες σικ καταστημάτων ή μοντέλα) που «απαιτούν άντρες με 
μούσκουλα». Δεξιά, «τα ταγάρια», ψευδώνυμο για τις φεμινίστριες και 
«ντεμοντέ πολιτικοποιημένες» γυναίκες. 

Η ερωτική φαντασίωση του μεσοαστού 
στα 90’ς. Πιτσιρίκα, σέξι και ολίγον 
τι παιδί. Δηλαδή, αυτός τώρα δεν 
θεωρείται παιδεραστής;

σκέδασης). Για τα «τέκνα» των βορείων προαστίων, 
διαβάζουμε:

Αναγνωρίζονται μεταξύ τους εξ όψεως, ή, 
έστω, αμέσως μετά τις πρώτες συστάσεις, 
αφού «πέντε λεπτά να μιλήσεις με κάποιον, 
καταλαβαίνεις αν είναι σαν εμάς». Αν τώρα εί-
ναι σαν αυτούς, καλώς. Αν δεν είναι, δεν πρό-
κειται να γίνει ποτέ, γι΄αυτό «αν π.χ. γνωρίσεις 
μια κοπέλα που σου αρέσει, αλλά πηγαίνει στο 
Δημόσιο Ν. Σμύρνης, αποτρέπεσαι να τα φτιά-
ξεις». Η απάντηση, στις κατηγορίες για σνο-
μπισμό, είναι ότι μπορεί να μην είναι σωστό, 
αλλά δεν το κάνουν επίτηδες, έτσι τους βγαί-
νει. Και για τους ίδιους όμως σημαίνει αρκε-
τή καταπίεση, ιδιαίτερα στην περίπτωση του 
γκόμενου ή της γκόμενας που «δεν θα εμφά-
νιζες ποτέ αν είναι δευτεράντζα.3

Προφανώς και το παραπάνω απόσπασμα αποτυγ-
χάνει μάλλον συνειδητά, θα λέγαμε, στις προθέσεις 
του, να καταδειχτούν δηλαδή οι  διαφορετικοί πολι-
τισμοί και τα ποικίλα «στυλ» μέσα στην ελληνική κοι-
νωνία. Αντιθέτως, κραυγάζει ότι υπάρχουν διαφορε-
τικοί ταξικοί πολιτισμοί, οι γόνοι των αστών και των 
μεσοαστών το παραδέχονται άλλωστε ευθαρσώς 
(«πέντε λεπτά να μιλήσεις με κάποιον, καταλαβαίνεις 
αν είναι σαν εμάς»). Περιττό φυσικά ν’ αναφέρουμε 
κι αυτό που σκοπίμως παραλείπεται, ότι οι «δευτε-
ράντζες γκόμενες», με τη σειρά τους, μπορεί ν’ αδια-
φορούσαν και να ’φτυναν τ’ αρσενικά απ’ την Εκάλη 
στην ίδια ακριβώς ταξική λογική. Σημασία όμως για 
τον κόσμο των μεσοαστών αναγνωστών του ΚΛΙΚ 
είχε το λεξιλόγιο, η απενοχοποίηση του σνομπισμού 
και φυσικά η ανατίμηση στο κοινωνικό φαντασια-
κό της εικόνας των πλουσιόπαιδων, που παλαιότερα 
ο πάτος της κοινωνίας τους χαρακτήριζε ως «φλώ-
ρους»4. Η ανατίμηση αυτή, μέσα από τη ματιά του 
ΚΛΙΚ, περνούσε μέσα από την έμφαση στις μάρκες 
ρούχων που φοράνε, στις ακριβές διακοπές που κά-
νουν, στα ιδιωτικά σχολεία που πάνε, αλλά και στις 
αντιλήψεις τους για τις γυναίκες. Εδώ πια, αναδύεται 
ένας νέος θαυμαστός κόσμος λέξεων και σχέσεων. 


