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Το έργο ενός περιοδικού που μιλάει για τις γυναίκες από 
τη σκοπιά της σύγχρονης εκμετάλλευσής τους είναι εγ-
χείρημα εξαρχής δύσκολο και ναρκοθετημένο. Ο λόγος 
είναι ότι για την εμφανή πτώση του ενδιαφέροντος για 
το λεγόμενο «γυναικείο ζήτημα» έχουν δουλέψει εδώ και 
πολλά χρόνια κάμποσοι παράγοντες. Ένας είναι η θεσμική 
αφομοίωση του φεμινιστικού κινήματος που έγραψε δυ-
ναμικά την ιστορία του πριν από σαράντα χρόνια. Άλλος 
είναι η κοινή πεποίθηση ότι η εκμετάλλευση των γυναι-
κών έχει αμβλυνθεί στην πάροδο των χρόνων,  καθώς οι 
κοινωνίες μας οδεύουν τάχα προς μια διαρκή πρόοδο, δί-
χως πισωγυρίσματα. Κι ένας τρίτος, καταλυτικός κι αυτός, 
το γενικευμένο περιβάλλον ευδαιμονισμού της δεκαετίας 
του ’90 όπου χτίστηκε η αντίληψη πως ό,τι πρέπει να μας 
αγγίζει συναισθηματικά και πολιτικά, είναι αυστηρά και 
μόνο τα ζητήματα εκείνα που ακουμπούν την εμπειρία 
μας ως ατόμων. Σε αυτό άλλωστε το περιβάλλον -το αδι-
άφορο ως προς τις ιστορικές διαστάσεις που διατρέχουν 
το παρόν του κόσμου, το τυφλό μπροστά σε ανησυχητικά 
κοινωνικά φαινόμενα- ενηλικιωθήκαμε κι εμείς που εκδί-
δουμε τούτο το περιοδικό.

Δεν ήταν ωστόσο μήτε κρυφό μήτε αόρατο το σύγχρο-
νο σκλαβοπάζαρο γυναικών που λάμβανε χώρα σε τούτη 
την κοινωνία. Δεν συνέβη κάπου αλλού η βάρβαρη με-
ταχείριση χιλιάδων ανατολικοευρωπαίων, αφρικανών και 
ασιατισσών στη βιομηχανία της σεξουαλικής απόλαυσης. 
Κι ούτε, προφανώς, το σεξουαλικό new deal που οικοδο-
μήθηκε μέσα από την καταναγκαστική πορνεία άφησε 
ανεπηρέαστο τον καθημερινό πολιτισμό των σχέσεων 
αντρών – γυναικών.

Δεν ήταν άγνωστα κι ούτε λιγοστά τα περιστατικά της 
βίας και των ξυλοδαρμών γυναικών μέσα στην οικογέ-
νεια. Το φανερώνει άλλωστε και η ελληνική νομοθεσία 
που μόλις πριν από έξι χρόνια αναγνώρισε τον συζυγικό 
βιασμό. Το δείχνει και το πραγματικό σύνταγμα των σχέ-
σεων μέσα στα ελληνικά νοικοκυριά, όπου η κακοποίηση 
των γυναικών αγγίζει υψηλά ποσοστά.

Δεν ήταν ασήμαντες οι αλλαγές στην εργασία των 
γυναικών μέσα στο κοινωνικό εργοστάσιο και μάλιστα 
μέσα σε εκείνη τη μονάδα παραγωγής που λέγεται οι-
κογένεια. Παρά την εμπορευματοποίηση πολλών επιμέ-
ρους πτυχών της κοινωνικής αναπαραγωγής (μέσα π.χ. 
από τις υπηρεσίες γρήγορου φαγητού, την επέκταση των 
βρεφονηπιακών και των παιδικών σταθμών, τις οικιακές 
υπηρεσίες από μετανάστριες), οι σχέσεις μέσα στο σπίτι 
παραμένουν εκμεταλλευτικές και έχουν ολοφάνερα θη-
λυκό πρόσημο. 

Δεν ήταν υπόγεια η διαδικασία υποβιβασμού των γυ-
ναικών μέσα από τα κανάλια της μοντέρνας βιομηχανίας 
της ομορφιάς. Κι ούτε ανώδυνοι υπήρξαν οι νέοι κατα-
ναγκασμοί που γεννιούνταν κάτω από την ταύτιση της 
ομορφιάς και της αιώνιας νεότητας με έναν κοινωνικά 
καταξιωμένο ρόλο.

Δεν ήταν ανεπαίσθητες οι προσπάθειες του κεφαλαίου 
να απεξαρτηθεί από το γυναικείο σώμα μέσα από τις τε-
χνολογίες αναπαραγωγής της ζωής. Κι ούτε ολιγάριθμες 
οι στρατιές των νέων εργατριών της αναπαραγωγής (οι 
γυναίκες που πωλούν τα ωάρια τους και μισθώνουν τη 
μήτρα τους) που εργάζονται με όρους δουλείας. Σημάδι 
επίμονο, δηλαδή, ότι ακόμη και οι μοντέρνοι τομείς     της 
υψηλής τεχνολογίας (οι φορείς της λεγόμενης προόδου...) 
βασίζονται σε σχέσεις σκλαβιάς και δουλεμπορίου. 

Εν ολίγοις, η ικανότητα αναπαραγωγής, η σεξουαλικό-
τητα και ο ρόλος μέσα στην οικογένεια εξακολουθούν να 
αποτελούν όχημα εκμετάλλευσης των γυναικών σήμερα. 
Και μάλιστα, σε αυτές ακριβώς τις περιοχές είναι που γί-
νονται ορατά εδώ και χρόνια τα συστατικά μιας άγριας 
πρωταρχικής συσσώρευσης: η βία, ο εξαναγκασμός, η 
απαλλοτρίωση των σωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων γυ-
ναικών.

Να λοιπόν τα κίνητρα για την έκδοση αυτού του περιο-
δικού. Να ξετυλίξουμε, από κινηματική σκοπιά, το κουβά-
ρι της σύγχρονης εκμετάλλευσης των γυναικών. Με τον 
όρο «γυναίκες» προφανώς και δεν αναφερόμαστε σε μια 
ομοιογενή πραγματικότητα. Μιλάμε για «γυναίκες» και 
εννοούμε μια συγκεκριμένη περιοχή και μια συγκεκριμέ-
νη σχέση εκμετάλλευσης. 

Δηλώνουμε κιόλας προκαταβολικά πως μας είναι εντε-
λώς ξένος ο ακαδημαϊκός φεμινισμός και οι σχετικές με 
αυτόν ιδεολογίες. Όπως επίσης, εχθρικά αντιμετωπίζου-
με τις γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις που βασι-
κός τους ρόλος είναι -στην καλύτερη- να απαλύνουν τη 
βαρβαρότητα της σύγχρονης πραγματικότητας, όπως θα 
δείξουμε σε τούτο το περιοδικό.

Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι συλλογικές. 
Είμαστε βαθιά πεισμένες ότι δεν γίνεται άλλο να αφήνο-
νται τα γυναικεία ζητήματα στην αποκλειστικότητα και τη 
μεσολάβηση των ιδεολόγων και των ειδικών του συστή-
ματος κάθε είδους (κρατικοί θεσμοί, μκο, lifestyle περι-
οδικά). Οι παγίδες και οι στρεβλώσεις που έχει παράξει 
το έργο τους έχουν ήδη διαβρώσει μυαλά και συμπερι-
φορές, ακόμη και στα κινηματικά περιβάλλοντα. Με λίγα 
λόγια, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.   

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 κοινω-
νικής πραγματικότητας και της εκμετάλ-
λευσης 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 το 
πού κοιτάζει καθείς...

Εμείς πάντως κοιτάμε και συζητάμε 
όλες μαζί για τον κακούργο τούτο κό-
σμο κάθε Τρίτη στις 6μμ στην κατάλη-
ψη του Αρχείου 71, γωνία Καλλιδρομίου 
και Ζωσιμάδων 7 στα Εξάρχεια. Εκεί θα 
βρείτε (εκτός από εμάς) και όλο το έντυ-
πο υλικό της ομάδας.

Το περιοδικό βγαίνει κάθε τρεις μήνες. 
Το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία Solaris, 
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος και σε περί-
πτερα των Εξαρχείων. 

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