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Σε συζητήσεις μας με αρκετές αναγνώστριες του περιοδικού που συναντάμε στο Αρχείο 71, έχου-
με γνωρίσει σε εκδηλώσεις μας ή μας έχουν προσεγγίσει μέσω του μέιλ μας, προκύπτει πολύ συ-
χνά το ερώτημα: πώς μπορεί να οργανωθεί μια αυτόνομη γυναικεία ομάδα και πώς μπορεί αυτή 
να αρθρώσει έναν έγκυρο και επίκαιρο λόγο για το γυναικείο ζήτημα σήμερα; Είπαμε λοιπόν κι 

εμείς να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις εδώ, οι οποίες αποτελούν οδηγό για τη δική μας συγκρότηση και -
κατά τη γνώμη μας- για την ανάδειξη ζητημάτων αιχμής για τις γυναίκες στους καιρούς μας.       

Ας ξεκινήσουμε από κάτι που μπορεί να ακουστεί αστείο, είναι όμως πολύ σημαντικό -και καθόλου αυ-
τονόητο: τις τακτικές συναντήσεις των γυναικών που απαρτίζουν την ομάδα. Χαίρω πολύ… τα μέλη μιας 
ομάδας, ναι συναντιούνται. Εμείς εννοούμε όμως τακτικά, δηλαδή με συμφωνημένη περιοδικότητα και οι 
ίδιες γυναίκες, με συνέπεια κάθε φορά. Κι αυτό σημαίνει ότι είναι ομάδα: δεν αποτελούν μια ad hoc «πρω-
τοβουλία» που στήνεται σαν πυροτέχνημα κάτω από την τυραννία κάποιου γεγονότος το οποίο βρίσκεται 
στον αφρό της επικαιρότητας για δυο εβδομάδες και διαλύεται μόλις η σκόνη αυτού του γεγονότος κατα-
λαγιάσει. Και για να εξηγηθούμε καλύτερα, ας πάρουμε για παράδειγμα την υπόθεση των συλλήψεων των 
οροθετικών γυναικών την άνοιξη του 2012. Μπροστά στην κατάπληξη και τη φρίκη που νιώσαμε όλες για 
την επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια σε γυναίκες άστεγες, τοξικοεξαρτημένες, εκδιδόμενες, το 
σύνηθες αντανακλαστικό που υπαγόρευσε η κυρίαρχη κινηματική κουλτούρα στις μέρες μας συνοψίζεται 
ως εξής: “κάτι πρέπει να κάνουμε άμεσα για τις συγκεκριμένες συλληφθείσες γυναίκες.” Και πάμε, πρωτο-
βουλίες αλληλεγγύης, συγκεντρώσεις στα δικαστήρια, αφίσες, ανακοινώσεις καταγγελίας. Κι όλα αυτά με 
πεπερασμένη διάρκεια, όσο δηλαδή διήρκησε ο γενικός ντόρος για το ζήτημα. Η “επόμενη μέρα” μας βρή-
κε πίσω στη ρουτίνα μας, ανακουφισμένες που εκπληρώσαμε το χρέος μας κι έχοντας δώσει σιωπηλό ρα-
ντεβού για την επόμενη φορά που το κράτος θα δείξει το βάρβαρό του πρόσωπο. Κατά τη γνώμη μας, η 
ανεπάρκεια του σχεδίου “πρωτοβουλία” δεν έγκειται απλώς στον ευκαιριακό και πρόσκαιρο χαρακτήρα 
της ως μορφής οργάνωσης· αλλά εντοπίζεται και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης είναι 
αλληλένδετη με συγκεκριμένα πολιτικά περιεχόμενα: πρώτα και κύρια, και για να μείνουμε στην υπόθε-
ση   που χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα, με την πολιτική αντίληψη ότι οι συλλήψεις και η διαπόμπευση 
των οροθετικών γυναικών, δεν ήταν παρά μια κίνηση εντυπωσιασμού –ενόψει των επικείμενων εκλογών- 
από την τότε κυβέρνηση, μια κατάσταση εξαίρεσης, μια βίαιη παραδρομή από τη μεριά του κράτους. Δεύ-
τερον, με την πολιτική επιλογή ότι, μπροστά στην τρεχάλα που προστάζει το επείγον της υπόθεσης, “κάθε 
αντίδραση είναι θεμιτή, κάθε συμμαχία είναι αποδεκτή.” Οπότε, γιατί να μην συμπορευτούμε με μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και με πρωτοβουλίες γυναικών που πρόσκεινται στο σύριζα, αφού ο σκοπός είναι να 
φαινόμαστε πολλές στο προαύλιο των δικαστηρίων; 

Εμείς από τη μεριά μας, την περίοδο όπου εξελισσόταν η υπόθεση, εκφράσαμε την άποψη ότι το κα-
τασταλτικό σχέδιο με στόχο τις οροθετικές γυναίκες δεν ήρθε από το πουθενά. Αντίθετα, ήταν μια από 
τις στιγμές κορύφωσης του υγειονομικού φασισμού, τα συστατικά στοιχεία του οποίου δουλεύονταν 
μπροστά στα μάτια μας εδώ και καιρό: η επιστράτευση της δημόσιας υγείας ως εργαλείο δημόσιας  τά-
ξης, η μετατροπή των μηχανισμών υγείας σε αστυνομικούς μηχανισμούς με στόχο την καταγραφή, την 
επιτήρηση και την ποινικοποίηση όσων βυθίζονται στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αυτές ήταν κάποι-
ες από τις στρατηγικές επιλογές του κράτους για τη διαχείριση του πολυεθνικού προλεταριάτου σ’ αυτή 

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 τέλη Ιούνη.

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
 

edito

.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ. ΠΩΣ;
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τη χώρα, οι οποίες συνάντησαν την ευρεία υποδοχή μιας κοινωνίας πεπεισμένης 
ότι η λεγόμενη υγειονομική βόμβα στο κέντρο της Αθήνας ήταν έτοιμη να εκρα-
γεί. Υποστηρίξαμε λοιπόν ότι ο φασισμός χωρίς σβάστικα στοχεύει όχι μόνο τους 
μετανάστες, όχι μόνο τις γυναίκες του περιθωρίου, αλλά και πολύ περισσότερες 
και περισσότερους από τα κατώτερα στρώματα της ταξικής κοινωνίας1. Ταυτό-
χρονα, διατυπώσαμε τους λόγους για τους οποίους δεν θέλουμε καμιά συνεργα-
σία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εισπράττουν κονδύλια για να επι-
τελούν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη συγκάλυψη και την επιτήρηση της 
φτώχειας2, ούτε με πρωτοβουλίες που πρόσκεινται στο σύριζα, όταν στην ατζέ-
ντα του κόμματος «το πρόβλημα των μεταναστών και η αναγκαιότητα των εμβο-
λιασμών» είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά ζητήματα. 

Για να επανέλθουμε τώρα στη συζήτηση για τη σημασία της ομάδας ως οργα-
νωτικής μορφής, ο λόγος για τον οποίο κάναμε αυτή την αναδρομή στην υπόθε-
ση των οροθετικών γυναικών και στις απόψεις που διατυπώσαμε τότε, είναι για να 
επισημάνουμε ότι οι απόψεις αυτές έχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά: πρώτα πρώτα, δεν προκύπτουν σε μια μέρα∙ είναι προϊόντα πολύωρων συ-
ζητήσεων, διαβασμάτων, και κυρίως μιας συνεπούς προσπάθειας να κατανοήσου-
με τον κόσμο. Δεύτερον, είναι απόψεις συλλογικές, από τη στιγμή της συγκρότη-
σής τους, μέχρι και τη στιγμή έκφρασής τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελούν 
ατομική κατάκτηση κάποιας «διαβασμένης», η οποία τις περιφέρει από συνέλευ-
ση σε συνέλευση σαν την προσωπική της «αποψάρα». Αντίθετα, κατακτώνται από 
όλες μας, και μας χρησιμεύουν ως εργαλεία για να αναδείξουμε μέσα από τις αφί-
σες, τις εκδηλώσεις και τα κείμενα στο περιοδικό μας, θέματα που μας αφορούν. 
Τρίτον, είναι απόψεις που δεν απαντούν απλώς σε γεγονότα που μας θέτει επιτα-
κτικά η επικαιρότητα και τα οποία εγκαλούν τα αντανακλαστικά για τα οποία μι-
λήσαμε παραπάνω, αλλά σκοπεύουν στο να αναδεικνύουν και ζητήματα  που βρί-
σκονται «στα μονόστηλα των εφημερίδων». Ε, με λίγα λόγια, είναι απόψεις που δεν 
μπορεί παρά να προκύπτουν από μια σταθερή δομή όπως είναι η ομάδα: από εκεί 
αντλούν κατά τη γνώμη μας τη σημασία τους και την εγκυρότητά τους. 

Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει στις περισσότερες από μας που προ-
σπαθούμε να οργανωθούμε γύρω από το γυναικείο ζήτημα σήμερα, έχει να κά-
νει με τα περιεχόμενα που έθεσε το γυναικείο κίνημα στο παρελθόν, και κυρίως 
όπως αυτό εκφράστηκε στις δεκαετίες του 1960 και 1970 κι έμεινε στην ιστορία 
ως το δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Αυτή προφανώς είναι και μια εύλογη εκκί-
νηση προς αναζήτηση των εργαλείων μας, μιας και όλες αναγνωρίζουμε ότι δεν 
αποτελούμε παρθενογένεση, αλλά ξεκινάμε με μια σημαντική κληρονομιά από 
τις προγόνισσές μας. Διαβάζουμε λοιπόν για τα ζητήματα που ανέδειξαν οι φεμι-
νίστριες αυτές ως άξονες για τον πολιτικό τους λόγο και τους αγώνες τους: τον βι-
ασμό, την πορνεία, την αυτοδιάθεση του σώματος, την έκτρωση, την οικιακή ερ-
γασία και άλλα. Και συχνά στεκόμαστε αμήχανες και αναρωτιόμαστε για το πώς 
πρέπει να τοποθετηθούμε εμείς πάνω σ’ αυτά, αν πρέπει να τα μεταφέρουμε αυ-
τούσια ως θεματικές και πώς τα ίδια αιτήματα και ο ίδιος λόγος  μπορούν να εκ-
φραστούν στο σήμερα και να μην ακούγονται παρωχημένα και γραφικά. Για να 
πούμε βέβαια την αλήθεια, το άγχος μας μη φανούμε γραφικές δεν οφείλεται σε 
μας, ούτε… στις προγόνισσές μας. Η αφομοίωση των αιτημάτων του γυναικεί-
ου κινήματος και το έδαφος που έχουμε χάσει ως γυναίκες έχουν παράξει την 
αντίληψη που συχνά μας πετάνε κατάμουτρα: «μα ποιος φεμινισμός στις μέρες 
μας; ψηφίζετε, δουλεύετε εκτός σπιτιού, κάνετε καριέρα, τι θέλετε πια; ισότη-
τα δεν έχουμε;». Οπότε κι εμείς αποθαρρυνόμαστε να προτάξουμε τα ζητήματα 
που μας αφορούν ως σημαντικά και επίκαιρα για το σήμερα. Για να μπορέσουμε 
όμως να αποτιμήσουμε με έγκυρο τρόπο αυτή την ήττα, χρειάζεται να κοιτάξου-
με την ιστορία, εστιάζοντας όχι μόνο στα δικά μας βιώματα, αλλά κυρίως στη με-
γάλη κλίμακα, όπως αυτή εξελίχθηκε από τη δεκαετία του 1980 και μετά: η επα-
νοργάνωση της κοινωνικής αναπαραγωγής υπό την άμεση εποτεία του κεφαλαί-
ου, έχει δημιουργήσει στρατιές γυναικών που εργάζονται στη βιομηχανία του 
σεξ και στον τομέα των οικιακών υπηρεσιών υπό συνθήκες καταναγκαστικής ερ-
γασίας. Ο πολλαπλασιασμός της βίας κατά των γυναικών, ο εντεινόμενος σεξι-
σμός, είναι στοιχεία που συνοδεύουν την ταξική επίθεση στις μέρες μας, όπως 
ακριβώς και ο ρατσισμός. Η απώλεια ελέγχου στα σώματά μας και η εξάρτησή 
μας από τους γιατρούς είναι γεγονός. 

Από αυτή τη θεώρηση είναι που πηγάζει και η μέθοδος που μας έχει βοηθήσει 
πολύ ως γυναικεία ομάδα:  το να βασιζόμαστε δηλαδή στην κληρονομιά του γυ-
ναικείου κινήματος, σκαλίζοντας ταυτόχρονα κάθε φορά την ιστορία και πρώτα 
και κύρια την ιστορία της χώρας που ζούμε. Για παράδειγμα, όταν θελήσαμε να 
μιλήσουμε για την πορνεία σήμερα στην ελλάδα, δεν σκεφτήκαμε να ορίσουμε 
τι είναι η πορνεία, αλλά ψάξαμε για την ιστορία της πορνείας σ’ αυτόν τον τόπο. 

.

Αυτό στάθηκε πολύ χρήσιμο και διαφωτιστικό, γιατί διαπιστώσαμε ότι οι αλλα-
γές στην πορνεία στην ελλάδα, αλλά και διεθνώς, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στις 
σχέσεις των δυο φύλων και πως το στάτους του πορνοπελάτη περιγράφει και 
εξηγεί αρκετά καλά τη  συμπεριφορά των σύγχρονων αντρών�. Ανακαλύψαμε 
επίσης ότι είναι σημαντικό να μελετά καμιά και την ιστορία του ίδιου του φεμινι-
στικού κινήματος, το οποίο είχε κι αυτό αντιθέσεις στο εσωτερικό του, αντιθέσεις 
οι οποίες πολλές φορές έφερναν τούμπα τις ίδιες τις δομικές του θεματικές: το 
ζήτημα αυτό πραγματεύεται με συγκλονιστικό τρόπο η Angela Davis στο βιβλίο 
της Γυναίκες, Φυλή και Τάξη, όπου ασκεί κριτική στις λευκές φεμινίστριες της δε-
καετίας του ’70 για το γεγονός ότι αδιαφόρησαν ή παρέκαμψαν την πραγματικό-
τητα των μαύρων αδελφών τους. Μεταφέρει χαρακτηριστικά το πόσο διαφορε-
τικά βίωναν οι μαύρες το ζήτημα του δικαιώματος στην έκτρωση, το οποίο απο-
τέλεσε εμβληματικό αίτημα του λευκού γυναικείου κινήματος της περιόδου�. Και 
υποδεικνύει ακόμα ένα πολύτιμο εργαλείο για μας: το να βλέπουμε πάντα τα γυ-
ναικεία ζητήματα από ταξική σκοπιά, να λαμβάνουμε δηλαδή πάντα υπόψη την 
ταξική διάρθρωση των κοινωνιών μας όταν μιλάμε για τα προβλήματα και την 
καταπίεση των γυναικών.

Ένα τρίτο και τελευταίο ζήτημα που θα θέλαμε να θίξουμε εδώ, έχει να κάνει με την 
ίδια μας την εμπειρία, με τη θέση μας ως γυναίκες μέσα στον αντιεξουσιαστικό χώρο. 
Συχνά συζητώντας με γυναίκες που γνωρίζουμε, προκύπτει το θέμα που έχει κωδι-
κοποιηθεί ως «ο σεξισμός στο χώρο». Δεν θα πούμε κάτι περίεργο πάνω σ’ αυτό: ναι, 
πολλοί άντρες του χώρου είναι σεξιστές, όπως είναι και ρατσιστές. Παραδεχόμαστε 
πως το γεγονός αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο για μας τις γυναίκες, ώστε να βρε-
θούμε με άλλες συντρόφισσες και να τα χώσουμε στους μάτσο συντρόφους που επι-
δεικνύουν την επαναστατική αρρενωπότητά τους σε συνελεύσεις, σε διαδηλώσεις, σε 
καφενεία, στους γκόμενούς μας που κρατάνε το παλούκι αλλά δεν πλένουν ένα πιά-
το και πάει λέγοντας. Μιλώντας ξανά για τις εμπειρίες που μας κληροδότησαν οι πα-
λαιότερες, πόσες από μας δεν ενθουσιαζόμαστε όταν ακούμε ή διαβάζουμε ιστορί-
ες για τις ρήξεις που πέτυχαν οι φεμινίστριες στην προσωπική τους ζωή, για το πώς η 
οργάνωσή τους και ο λόγος τους έφεραν τα πάνω κάτω στις ισορροπίες μέχρι και στις 
κρεβατοκάμαρές τους! Ωστόσο, αυτό που μας προβληματίζει στην τωρινή συζήτηση 
για «τον σεξισμό στο χώρο», είναι ότι κάποιες φορές εξαντλείται σε εσωστρεφείς κα-
ταγγελίες που απαριθμούν και επικεντρώνονται σε ατομικές συμπεριφορές αντρών. 
Η πρακτική της καταγγελίας, (δεν μπορεί παρά να) είναι συνυφασμένη με την κυρίαρ-
χη κουλτούρα οργάνωσης που επικρατεί στο χώρο: συλλογικότητες που δεν συγκρο-
τούνται στη βάση διεξοδικά συζητημένων πολιτικών συμφωνιών και σταθερών πολι-
τικών σχέσεων, αλλά συχνά με επίκεντρο τη συνύπαρξη των μελών σε κάποια γειτο-
νιά, σε κάποια σχολή, σε κάποιο στέκι, ή την ενασχόληση με κάποια συγκεκριμένη θε-
ματική. Σ’ αυτό ακριβώς το γεγονός οφείλονται και οι συνήθεις αντιδράσεις με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωπες αυτές οι καταγγελίες: από το “τί παράξενα φρούτα, πόσο ιδιότρο-
πες αυτές οι συντρόφισσες,” μέχρι το να γίνονται οι καταγγέλλουσες αποδιοπομπαί-
ος τράγος και να στιγματίζονται για υιοθέτηση διασπαστικών (ποιας ενότητας άραγε;) 
συμπεριφορών. Όσον αφορά τώρα το ίδιο το περιεχόμενο των καταγγελιών, προκύ-
πτει η εξής απορία: βρισκόμαστε άραγε εμείς αντιμέτωπες με μια ειδική-ενδοχωρική 
μορφή σεξισμού; Οι άντρες που μας περιβάλλουν είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις μέσα 
στην ελληνική κοινωνία; Το ίδιο ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί και αναφορικά με μας 
τις ίδιες: θεωρούμε τον σεξισμό που αντιμετωπίζουμε ατομική υπόθεση της καθεμιάς, 
ή αναγνωρίζουμε και αναζητάμε να εντοπίσουμε κοινότητα εμπειριών και συμφερό-
ντων με άλλες-εξωχωρικές αδελφές μας; Επιδιώκουμε να οργανωθούμε αυτόνομα ως 
γυναίκες με στόχο να αναδείξουμε περιεχόμενα μέσω των οποίων θα ανατιμήσουμε 
τη θέση μας τόσο στις κοινότητές μας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία; Αν όχι, ας μην 
εγκαλούμε απλώς τους άντρες να ξεβολευτούν από τα προνόμιά τους, γιατί δεν θα το 
κάνουν για λογαριασμό μας. 
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