


π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΓΕ
—   Καπιταλιστική οικονομική κρίση & Κοινωνική Συμμαχία ............................................3-6
—   Σκληρές & Γόνιμες Μάχες ...........................................................................................7-8
—   Η ΟΓΕ πάει θέατρο ...........................................................................................................9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
— Το «νέο» σχολείο της αγοράς, ένας στρατηγικός στόχος του Κεφαλαίου ..............10-12
— Aποκλειστικά Δημόσια Υγεία για όλους...................................................................13-15

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 16-18

ΔΙΕΘΝΗ
—  ΑΙΓΑΙΟ: Χάγη, Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ............................................................................19-20
—  Η Συνάντηση της Ε.Γ. τησ ΠΔΟΓ στη Μοζαμβίκη .......................................................21-23
—   Ψήφισμα ΠΔΟΓ για την οικονομική κρίση ...............................................................23-25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
—   Έκθεση έργων της Ζιζής Μακρή, Ζακλίν ντε Ρομιγί, Δημήτρης Πικιώνης ....................26
—  Γιάννης Στεφανίδης, «Ταμπλό» διαφημίσεων το Κολοσσαίο.......................................27
—  Παιδικό βιβλίο: Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο «φόβος για τους Δαναούς», 
        Όταν το δώρο γίνεται δούρειος ίππος της κυρίαρχης ιδεολογίας; .........................28-29

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
—   Το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι προϊόν προς κατανάλωση ..................................30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
— Αλέκα Παΐζη,    μια ξεχωριστή γυναικεία μορφή ......................................................31-32

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
—  Εμπόριο ανθρώπων (trafficking)............................................................................33-35

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
—   Διήγημα: Πίσω από τη βιτρίνα .................................................................................36-37

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
— ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης.............................................................38

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 39-42

Η ΟΓΕ ΑΠ’ ΑΚΡΗ Σ’ ΑΚΡΗ 43-36



3 O.Γ.Ε. 

Ένας χρόνος πέρασε από την 8 Μάρτη του 2010, χρό-
νος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από τότε που κα-

θιερώθηκε η μέρα αυτή ως Παγκόσμια Μέρα της Γυ-
ναίκας μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν, μιας εξέ-
χουσας αγωνίστριας του εργατικού και του γυναικείου
κινήματος, στη Β’ Διεθνή Συνδιάσκεψη των Σοσιαλι-
στριών γυναικών στην Κοπεγχάγη το 1910.

Τα 100 αυτά χρόνια, είναι γεμάτα από εργατικούς και
γυναικείους αγώνες, γεμάτα κατακτήσεις. Κατακτήσεις
που παραχώρησαν οι κυβερνήσεις κάτω από την πίεση
των εργατικών-λαϊκών αγώνων στις καπιταλιστικές
χώρες, την θετική επίδραση στους εργαζόμενους
αυτών των χωρών που ασκούσαν οι λαϊκές κατακτή-
σεις  στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες σοσιαλιστικές
χώρες, αλλά και το περιθώριο που είχε το ίδιο το σύ-
στημα για κάποιες παροχές. Οι κατακτήσεις αυτές, κάτω
πάντα από τις πραγματικές ανάγκες ήταν προσωρινές
(όπως αποδεικνύεται και σήμερα), άφηναν πίσω την
ουσιαστική ισοτιμία των γυναικών, αφού η εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο παρέμενε ανέπαφη.

Η πρόσφατη καπιταλιστική οικονομική κρίση που
έχει ξεσπάσει δίνει την ευκαιρία στο κεφάλαιο να επι-
σπεύσει την υλοποίηση της μακροχρόνιας επιδίωξής
του να αφαιρέσει ότι έχει κατακτήσει η εργατική τάξη,
με κυρίαρχο στόχο να κάνει πιο φτηνή την εργατική δύ-
ναμη, ώστε να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη κερδοφορία
του.

Έχει πλέον αποκαλυφθεί ότι το σύνολο των αντερ-
γατικών-αντιλαϊκών μέτρων, που έχουν παρθεί μέχρι
τώρα, ήταν προσχεδιασμένα. Είναι στα προγράμματα
των κομμάτων εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ εδώ και 20
χρόνια τα μέτρα αυτά. Με την εκδήλωση της κρίσης επι-
ταχύνθηκαν, δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα και ικα-
νοποιούν πάγιες αξιώσεις της οικονομικής ολιγαρχίας
αλλά και τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για:
Ανατροπές στην αγορά εργασίας, με στόχο τη μείωση

στο κατώτατο δυνατό σημείο της τιμής της εργατικής
δύναμης. Ας μη ξεχνάμε ότι το γυναικείο εργατικό δυ-
ναμικό ποτέ δεν έπαψε να είναι φτηνότερο.
Επέκταση της κυριαρχίας του μονοπωλιακού κεφα-
λαίου στην παραγωγή και στην αγορά και εκτοπισμό της
μικρής παραγωγής και εμπορίας στις πόλεις και τα
χωριά και κατ’ επέκταση των ελευθεροεπαγγελματιών,
αυτοαπασχολουμένων.
Δραστική μείωση των κοινωνικών δαπανών σε συν-
δυασμό με την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποί-
ηση, δηλαδή την εκχώρηση στο μεγάλο κεφάλαιο βα-
σικών κοινωνικών τομέων για κερδοφορία, γεγονός
που υποχρεώνει τις γυναίκες της εργατικής τάξης και
των άλλων λαϊκών στρωμάτων, να φορτωθούν εξολο-
κλήρου τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχει το κρά-
τος σε κοινωνικές παροχές.
Εκσυγχρονισμό του κράτους για να γίνει πιο αποτελε-
σματικό προς όφελος της πλουτοκρατίας
Γενίκευση των ιδιωτικοποιήσεων, «απελευθέρωση»
της αγοράς τομέων στρατηγικής σημασίας (ενέργειας,
τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ύδρευσης κ.λπ).

Η δραστική μείωση των μισθών, των συντάξεων,
των επιδομάτων, η περικοπή έως και κατάργηση του
13ου και 14ου μισθού, η αύξηση της άμεσης και έμμεσης
φορολογίας, (αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, αύξηση των
τιμολογίων στη ΔΕΗ, των καυσίμων, των διοδίων, των
εισιτηρίων, των δημοτικών τελών, των τροφείων των
παιδικών σταθμών κλπ) οι συνεχείς ανατιμήσεις στα
ήδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η αύξηση των απο-
λύσεων, η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
σπρώχνουν στην ανεργία και την ανέχεια μεγάλες κα-
τηγορίες εργαζομένων ενώ ανατρέπουν τελείως τον
προϋπολογισμό της λαϊκής οικογένειας μέσα στην
οποία οι γυναίκες πλήττονται με ιδιαίτερη βαρβαρότητα.

Καταργείται κάθε εργατικό δικαίωμα και προστασία
που υπήρχε έστω και με αυτή την κουτσουρεμένη ερ-
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γατική νομοθεσία. Καταργούνται οι Κλαδικές Συλλογι-
κές Συμβάσεις, δίνοντας τη θέση τους στις ατομικές,
στις συμπληγάδες των οποίων οι πρώτες που θα συν-
θλιβούν θα είναι οι γυναίκες. 

Η πτώση της λαϊκής κατανάλωσης και ο μονοπω-
λιακός ανταγωνισμός οδηγεί στο κλείσιμο σημαντικού
μέρους των μικρομάγαζων που πολλά απ’ αυτά λει-
τουργούν γυναίκες ή συμμετέχουν ως συμβοηθούντα
μέλη. Επιπλέον η αδυναμία εκπλήρωσης οφειλών σε
τράπεζες, δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.α. οδηγεί στην ανεργία
και δημιουργεί μεγάλα αδιέξοδα σε χιλιάδες οικογέ-
νειες αυτοαπασχολουμένων.

200 χιλιάδες φτωχοί αγρότες και αγρότισσες που κά-
νουν αναγκαστικά εξωγεωργικά μεροκάματα για να ζή-
σουν θα στερηθούν επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές
μετά τον διαχωρισμό  σε «κατά κύριο επάγγελμα» αγρό-
τες. Στον ΟΓΑ το 35% των ασφαλισμένων σήμερα δεν
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές
εισφορές τους ή είναι ανασφάλιστοι/ες. Οι γυναικείοι
αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί που παρουσιάζουν ως
διέξοδο για την ανεργία των αγροτισσών δεν εξασφα-
λίζουν εισόδημα αλλά στην καλύτερη περίπτωση ένα
μικρό χαρτζιλίκι.

Οι σαρωτικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό, αλλά και η
εφαρμογή προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων
εκτός από την κατεδάφιση δικαιωμάτων, ένταση της
ανισοτιμίας των γυναικών και επιβάρυνση της υγείας

με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, είναι βέβαιο ότι
θα αυξήσουν την ανεργία, λόγω της παραμονής μεγά-
λου αριθμού εργαζομένων στην εργασία μέχρι τα βαθιά
γεράματα.

Έως 17 χρόνια επιπλέον θα δουλέψουν οι γυναίκες
που εργάζονται στο δημόσιο.

Οι ανατροπές στον τομέα της υγείας πλήττουν ασφα-
λισμένους και ανασφάλιστους.

Οι κρατικές δαπάνες στην υγεία συρρικνώνονται και
οι παροχές  εμπορευματοποιούνται. Τα νοσοκομεία, τα
Κέντρα Υγείας, τα ιατρεία του ΙΚΑ γίνονται Α.Ε.

Εκτός από τα διόδια του 5ευρου στα νοσοκομεία και
τα Κ.Υ., αποκλείονται χιλιάδες ανασφάλιστοι από την ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές εξετά-
σεις, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.α.. Πάνω από το 20%
των ασφαλισμένων θα στερηθούν τις παροχές σε χρήμα
που είναι το επίδομα ασθενείας, κυοφορίας - λοχείας,
βοηθήματα για τα ΑΜΕΑ κ.α.. 

Πάνω από 1000 φάρμακα, και μεγάλη σειρά ιατρι-
κών και εργαστηριακών εξετάσεων και θεραπειών δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Περικόπτονται τα όποια κοινωνικά μέτρα και προ-
γράμματα, όπως η «βοήθεια στο σπίτι», προωθώντας
την επιχειρηματική δράση στη πρόνοια και την εμπο-
ρευματοποίηση των κοινωνικών αναγκών, μέσω της
λειτουργίας των λεγόμενων «κοινωνικών επιχειρή-
σεων».
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Πέρα από τα χιλιάδες παιδιά που στην αρχή της χρο-
νιάς έμειναν έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
σήμερα κινδυνεύουν και τα παιδιά που ήδη υπάρχουν
μέσα σ’ αυτούς, αφού λήγουν οι συμβάσεις των εργα-
ζομένων στους παιδικούς σταθμούς, για να μιλήσουμε
για την ποιότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης προ-
σχολικής αγωγής.

Να λοιπόν, πως η κυβέρνηση ληστεύει  το λαϊκό ει-
σόδημα παράλληλα με τα αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα
υπηρετώντας το στόχο της να πληρώσει ο λαός τις συ-
νέπειες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.

Η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη για τις λαικές οικο-
γένειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης. Η φτώχεια και η εξα-
θλίωση γενικεύονται, παίρνουν
μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα κόμματα της κυρίαρ-
χης τάξης δεν θυσιάζουν
μόνο τα λαϊκά δικαιώματα
για τα συμφέροντα του κε-
φαλαίου, αλλά προωθούν
και επικίνδυνες συμφωνίες
εμπλοκής της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς μηχανι-
σμούς, Νατοποίηση του Αιγαίου απο-
στρατικοποίηση των νησιών, συνδιαχείριση
των ενεργειακών πηγών του Αιγαίου, υλοποίηση της
«αντιπυραυλικής ασπίδας».

Η οικονομική καπιταλιστική κρίση σήμερα και οι συ-
νέπειές της, που υποβαθμίζουν σε όλα τα επίπεδα τη
ζωή μας, δεν είναι ούτε τυχαία ούτε προσωρινή. Είναι
η απόδειξη ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο
καπιταλισμός που σάπισε και γίνεται όλο και πιο βάρ-
βαρος και αντιδραστικός, δεν διορθώνεται, δεν εξαν-
θρωπίζεται, δεν φτιασιδώνεται, μόνο ανατρέπεται.

Λύση για το λαό και για τις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων δεν μπορεί να έρθει χωρίς να θιγούν η οι-
κονομική κυριαρχία και η εξουσία των μονοπωλίων, ο
«ευρωμονόδρομος» και κάθε ιμπεριαλιστική ένωση και
συμμαχία.

Μόνο ένα οργανωμένο ενιαίο μέτωπο πάλης, μια
λαϊκή συμμαχία εργατών, υπαλλήλων του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολουμένων, φτωχών αγρο-
τών, γυναικών και νεολαίας από τα λαϊκά στρώματα,
που θα έρχεται σε σύγκρουση με τα μονοπώλια, τις πο-
λιτικές που τα υπηρετούν, θα διεκδικήσει μια αξιο-
πρεπή ζωή για τις οικογένειές μας και ένα σίγουρο μέλ-
λον για τα παιδιά μας. Μπορεί να φέρει αποτελέσματα
στους σημερινούς αγώνες, να ανοίξει προοπτική απαλ-

λαγής από το ζυγό των μονοπωλίων και των μεγάλων
συμφερόντων. Αποδέσμευση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και
τους άλλους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμού. Απεγκλω-
βισμό από τα κόμματα που τα υπηρετούν. Αλλαγή του
συσχετισμού δύναμης στο εργατικό και λαϊκό κίνημα
υπέρ των τακτικών και ριζοσπαστικών δυνάμεων.

Είναι μονόδρομος αυτό το ενιαίο μέτωπο πάλης για
να διεκδικήσουμε μέσα από αλλεπάλληλους, πολύμορ-
φους αγώνες, το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δια-
φεντεύει αυτή η συμμαχία προς όφελος όλου του λαού
τον υλικό και πνευματικό πλούτο που παράγει, για έναν
άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα ικανοποιούνται όλες οι

σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι τα
κέρδη των λίγων. Ανάπτυξη για το λαό

και όχι για τα μονοπώλια.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ είμα-

στε πεισμένες ότι η ισοτιμία
για την οποία παλεύουμε
τόσα χρόνια δεν μπορεί να
επιτευχθεί στον καπιταλι-
σμό, διότι έρχεται σε αντί-

θεση με τον εκμεταλλευτικό
του χαρακτήρα και τις ανισό-

τητες που δημιουργεί.
Είμαστε πεισμένες ότι ο μόνος

δρόμος για να διασφαλιστεί σταθερή και μό-
νιμη δουλειά με αξιοπρεπή εισοδήματα, δικαιώματα και
ελεύθερο χρόνο, χωρίς την ανασφάλεια και την αγωνία
για την επιβίωση, για να αναγνωριστεί έμπρακτα η κοι-
νωνική αξία της μητρότητας, είναι ο κοινός αγώνας για
ένα φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης.

Για όλους αυτούς τους λόγους αμέσως ανταποκρι-
θήκαμε στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ στις 9/9/10 για τη συγ-
κρότηση  του ενιαίου μετώπου πάλης, μιας κοινωνικής
συμμαχίας  εργατών(ΠΑΜΕ), αυτοαπασχολουμένων
(ΠΑΣΕΒΕ) φτωχών αγροτών (ΠΑΣΥ), νεολαίας (ΜΑΣ)
γυναικών (ΟΓΕ).

Στο κοινό πλαίσιο πάλης έχουν αποτυπωθεί οι άξο-
νες ενός πολυμέτωπου αγώνα. Αγώνα με ρεαλιστικό
στόχο, την ικανοποίηση άμεσων αναγκών εργαζομένων
, των αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών,
των γυναικών, των νέων, την ουσιαστική προστασία
των ανέργων, αλλά και αγώνα που ανοίγει δρόμο, χα-
ράζει την προοπτική για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης.

Η κοινωνική αυτή συμμαχία από τους φορείς και τις
συσπειρώσεις που συγκεντρώνουν στις γραμμές τους
ταξικές - ριζοσπαστικές δυνάμεις αποτελεί το φύτρο, τη
μαγιά, για να δημιουργηθεί ένα πλατύ λαϊκό μετώπο
αντεπίθεσης και ανατροπής.
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Το κοινό πλαίσιο πάλης της κοινωνικής συμμαχίας,
είναι το εργαλείο που μας ανοίγει πόρτες προς τις γυ-
ναίκες της λαϊκής οικογένειας διότι ακουμπάει στις σύγ-
χρονες ανάγκες τους, ανοίγει προοπτικές για την οργά-
νωση των γυναικών σε ταξική, ριζοσπαστική κατεύ-
θυνση.

Η χρέωση της ΟΓΕ μέσα στην κοινωνική συμμαχία
είναι να ανοιχτούμε πλατιά στις γυναίκες της λαϊκής οι-
κογένειας, να βοηθήσουμε να απεγκλωβιστούν από τις
παγίδες της κυρίαρχης τάξης να τις πείσουμε για την
αναγκαιότητα του οργανωμένου αγώνα ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική.

Να περάσουμε και σε  νέες μορφές δράσης, να ανα-
πτύξουμε πρωτοβουλίες, να γίνει διακριτός  ο ρόλος
μας μέσα στην συμμαχία. Να μπολιάσουμε και τα άλλα
κινήματα για τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών,
όπως και το γυναικείο κίνημα να μπολιαστεί από τα
άλλα κινήματα.

Να είμαστε έτοιμες ιδεολογικά και ορ-
γανωτικά για να ανταποκριθούμε στα
αυξημένα αυτά καθήκοντα που
πηγάζουν από την αυξανόμενη
λαϊκή δυσαρέσκεια και τη δια-
φαινόμενη άνοδο του κινήματος
την κλιμάκωση των αγώνων που
έχουμε μπροστά μας και κύρια την
ανάγκη αλλαγής του συσχετισμού σε
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Κάθε σύλλογος και κάθε ομάδα της ΟΓΕ αποτελεί
και ένα κρίκο αυτής της συμμαχίας. Δρα και αυτόβουλα
στο χώρο του και μαζί με τις δυνάμεις της συμμαχίας.

Σε κάθε κινητοποίηση που ανακοινώνεται κεντρικά
από τη συμμαχία, παίρνουμε τη θέση μας χωρίς ιδιαί-
τερη προειδοποίηση.

Εργοστάσια, Νοσοκομεία, ΙΚΑ, Τράπεζες, Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς, διόδια και όπου αλλού, ο κάθε σύλ-
λογος και ομάδα κινητοποιεί τις δυνάμεις του και μετέ-
χει στην κινητοποίηση. Εκτός από το κεντρικό-κοινό
υλικό που βγαίνει σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος μπο-
ρεί να βγάλει το δικό του, όπως έγινε σε πολλές περι-
πτώσεις με τους παιδικούς σταθμούς. Οι πικέττες, το
πανό οι σημαίες κάνουν διακριτή την συμμετοχή της
ΟΓΕ. Κυρίως όμως είναι η ξεχωριστή δραστηριότητα
(ατομική συζήτηση, σύσκεψη, εξόρμηση κλπ) που πρέ-
πει να έχει ο κάθε σύλλογος ή ομάδα μέσα στις γυναίκες
με στόχο να πυκνώνουν με γυναικείες λαϊκές μάζες οι
γραμμές της ΟΓΕ και της συμμαχίας που συμμετέχουμε.

Οι εκλεγμένοι και οι εκλεγμένες της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης στα Περιφερειακά και Δημοτικά συμβούλια σε

συνεργασία με τους φορείς και τις συσπειρώσεις που
δρουν στις συνοικίες έχουν τη δική τους συμβολή στη
συσπείρωση δυνάμεων στο κίνημα, όπως π.χ. δημι-
ουργία επιτροπών αγώνα από μητέρες που τα παιδιά
τους έμειναν έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
από μητέρες που αγωνιούν για το κλείσιμο παιδικών
σταθμών λόγω της λήξης της σύμβασης εργαζόμενων
σε αυτούς, από συμβασιούχους/ες που απολύονται από
τα τοπικά όργανα διοίκησης σε συνεργασία με τα σω-
ματεία κλπ. Ο σύλλογος ή η ομάδα μαζί με την επιτροπή
των γονέων μπορεί να κάνουν παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με προ-
οπτική κλιμάκωσης του αγώνα για τη λύση του προβλή-
ματος. Το ίδιο μπορεί να γίνει για την αύξηση των δη-
μοτικών τελών, των τροφείων κλπ.

Οι σύλλογοι και οι ομάδες συμμετέχουν στις λαικές
επιτροπές αγώνα που δημιουργούνται στις γειτονιές για

γενικότερα ή ιδιαίτερα προβλήματα π.χ. κλείσιμο ια-
τρείων ΙΚΑ, νοσοκομείων, άλλων κοινωνι-

κών υπηρεσιών, απολύσεις, κλείσιμο
εργοστασίων κ.λπ.

Σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε
βήμα της δράσης μας πρέπει να κα-
ταγράφεται το όποιο αποτέλεσμα.

Η πείρα που συσσωρεύεται είναι
ακριβή παρακαταθήκη για τα επόμενα

αγωνιστικά μας βήματα.
Η  συνεισφορά μας στο εγχείρημα της κοι-

νωνικής συμμαχίας είναι πόσες γυναίκες καταφέραμε
να γραφτούν στα σωματεία τους, να συμμετέχουν στις
Γ.Σ. και γενικά στη ζωή και δράση τους, πόσες να απερ-
γούν, να κατέβουν στην απεργιακή συγκέντρωση,
πόσες γράφονται στο σύλλογο και μπαίνουν γενικά στην
οργανωμένη δράση του εργατικού και ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος.

Έχουμε δύσκολες  μάχες μπροστά μας. Για να ανα-
κοπεί και  πολύ περισσότερο για να ανατραπεί η αντι-
λαϊκή θύελλα χρειάζονται αγώνες ανώτεροι από όσους
καταφέραμε μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να υπερβούμε
τις δυνάμεις μας. για να πάρουμε  οργανωμένα την υπό-
θεση της ανυπακοής και της αντεπίθεσης στα χέρια μας.
Για να δώσουμε οργανωμένη απάντηση με ενιαίο
αγώνα, μέχρι να απαλλαγούμε από τους βιομήχανους,
τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τα μνημόνια, την
τρόικα και όλα τα αρπαχτικά του μόχθου μας, μέχρι να
αλλάξει η τάξη που μας εξουσιάζει, να ανοίξει ο δρόμος
της ισοτιμίας και της χειραφέτησης των γυναικών.
     

Κάθε σύλλογος και κάθε 
ομάδα της ΟΓΕ αποτελεί και ένα

κρίκο αυτής της συμμαχίας. 
Δρα και αυτόβουλα στο χώρο του

και μαζί με τις δυνάμεις 
της συμμαχίας
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Η ΟΓΕ όλο το προηγούμενο διάστημα
έδωσε σκληρές μάχες είτε με αυτοτελή
δράση κεντρικά αλλά και όλοι οι σύλ-
λογοι της σε πανελλαδικό επίπεδο είτε
στα πλαίσια της Κοινωνικής Συμμαχίας
που συμμετέχει μαζί με το ΠΑΜΕ, την
ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ και το ΜΑΣ. Μάχες
που αναδεικνύουν ότι ο ένοχος είναι τα
κόμματα της αστικής τάξης και όλοι οι
παρατρεχάμενοι τους που έχουν σκυ-
λιάσει να αθωώσουν τον καπιταλισμό
και τις τραγικές συνέπειές του.
     Η ΟΓΕ κεντρικά συμμετείχε στο 36ο

Φεστιβάλ της ΚΝΕ- ΟΔΗΓΗΤΗ έχοντας
δικό της περίπτερο, κάνοντας εξορμή-
σεις καλώντας τις νέες κοπέλες, τις
μωρομάνες, τις γυναίκες της εργατικής
τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμά-
των να γνωρίσουν την ΟΓΕ, να παλέψουν μέσα από τους
συλλόγους της ενάντια στην ολομέτωπη επίθεση που δέ-
χονται στα δικαιώματα τους. 

Επιπλέον συμμετείχε στις 24/11/2010 στην συζήτηση
που έγινε στην Βουλή με θέμα: «Διεθνής Μέρα για την
πάταξη της βίας κατά των γυναικών» με εκπροσώπηση
από το μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ Λυμπερόγιαννη
Βασιλική. Σας παραθέτουμε αποσπάσματα από την ομιλία
της:

«…Η κάθε είδους βία κατά των γυναικών και η απειλή
της (σωματική, λεκτική, ψυχολογική πίεση και κακοποί-
ηση) είναι κοινωνικό φαινόμενο με συγκεκριμένες οικο-
νομικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες.
Έτσι μόνο, εξηγείται και η αύξηση της βίας κατά των γυ-
ναικών όσο διευρύνονται οι ταξικές διαφορές στις εκμε-
ταλλευτικές κοινωνίες. Σε μας είναι ξεκάθαρο ότι όσο θα
αυξάνεται η φτώχεια θα αυξάνονται και όλες οι μορφές της
βίας.

Αν προσπερνάμε το γεγονός ότι οι οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες μέσα σε μια ταξική κοινωνία, κα-
θιστούν την γυναίκα β’ κατηγορίας πολίτη (φτηνό και
ευέλικτο εργατικό δυναμικό, δέσμια σε προσωπικές και
οικογενειακές σχέσεις παθογόνες για την ίδια και τα παι-
διά της), χωρίς να της εξασφαλίζει τους όρους κοινωνι-
κής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Εάν επικεντρώνουμε
το πρόβλημα μόνο στη φυλετική του διάσταση, λέμε την
μισή αλήθεια με στόχο να κρύψουμε την ευθύνη του συ-
στήματος. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης
καλλιεργεί και τη «λογική της ανοχής», για το κοινωνικό

αυτό πρόβλημα μέσα από όλους τους ιδεολογικούς της μη-
χανισμούς, μέσα από τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά,
τους θεσμούς, την εκκλησία κ.α..

Γι’ αυτό οι προτάσεις μας καταρχήν, εστιάζονται στην
αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών προβλημάτων,
όπως το δικαίωμα της πλήρους και σταθερής δουλειάς,
της δημόσιας και δωρεάν υγείας, πρόνοιας, παιδείας
χωρίς διακρίσεις, ώστε η οικογένεια να μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τις στοιχειώδεις ανάγκες της και η γυναίκα να είναι
οικονομικά ανεξάρτητη. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση
για να διεκδικήσει και να επιβάλλει το σεβασμό στην προ-
σωπικότητά της.

Μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι γυναίκες να στη-
ριχθούν στη δύναμή τους, να οργανωθούν, να παλέψουν
μαζί με την κοινωνική συμμαχία που έχει δημιουργηθεί
από το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ και την
ΟΓΕ και να διεκδικήσουν τον άλλο δρόμο ανάπτυξης ο
οποίος θα υπερασπίζεται κατακτήσεις και δικαιώματα,
θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, θα ανοίξει το δρόμο
για την ουσιαστική ισοτιμία και απελευθέρωσή των γυ-
ναικών. Έτσι οι γυναίκες θα συνειδητοποιήσουν ότι οι
φυλετικές διακρίσεις σε βάρος τους θα οξύνονται όσο
οι ταξικές διαφορές διευρύνονται. ...».

       Στα πλαίσια της Κοινωνικής Συμμαχίας πάρθηκαν
πολλές πρωτοβουλίες με σκοπό την υπεράσπιση των
λαϊκών δικαιωμάτων και κατακτήσεων οι οποίες όμως
δεν αποτελούν μονάχα μια μαχητική αγωνιστική πρωτο-
βουλία. Σηματοδοτούν ταυτόχρονα την ανάγκη σφυρη-
λάτησης της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τους αυ-
τοαπασχολούμενους, την φτωχή αγροτιά, τις γυναίκες και
την νεολαία στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των σύγ-

της Βασιλικής Λυμπερόγιαννη
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Σκληρές & Γόνιμες Μάχες
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χρονων αναγκών των ανθρώπων του μόχθου. 
Αρχικά συμμετείχαμε  στο συλλαλητήριο που έγινε στις

7/12 στο Σύνταγμα όπου και κηρύξαμε ανεπιθύμητο στην
χώρα μας τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ Ντ. Στρος Καν. 

Δώσαμε μεγάλο παρών στην απεργία στις 15/12, μια

απεργία που στέφθηκε με επιτυχία αφού η συμμετοχή
ήταν μεγαλειώδης και ανέδειξε την ανάγκη να δυναμώ-
σουμε σε κάθε κίνημα τα φύτρα της συμμαχίας και τις
πρωτοβουλίες συντονισμού και κοινής δράσης. Στην συγ-
κέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια διαβάστε μήνυμα
συμπαράστασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΠΔΟΓ:

«Μήνυμα συμπαράστασης της Εκτελεστκής Γραμμα-
τείας της ΠΔΟΓ (όπου μέλος της είναι η ΟΓΕ) στην απερ-

γιακή συγκέντρωση της 15ης Δεκέμβρη
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες του ταξικού εργατικού

κινήματος της Ελλάδας, του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος, των μικρομεσαίων επαγγελματιών, των αγροτών,
της νεολαίας.

Σας στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό από το Μα-

πούτο της Μοζαμβίκης όπου συνεδριάζουμε οι γυναικείες
οργανώσεις της ΠΔΟΓ από όλες τις ηπείρους.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα των
Ελλήνων εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, ενάντια στα
βάρβαρα μέτρα της ΕΕ, της ελληνικής κυβέρνησης και των

κομμάτων της αστικής τάξης που φορτώνουν τις συνέπειες
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στις πλάτες των ερ-
γαζομένων, πράγμα που συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας: “ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗ-
ΡΩΣΕΙ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡAΤΙΑ”. Μαζί δίνουμε τον αγώνα ενάντια
στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό.»

Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν δρά-
σεις ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα: Στις 5/01/2011 πραγ-
ματοποιήθηκαν συμβολικές καταλήψεις και αποκλεισμοί
σε τράπεζες με την δική μας συμμετοχή στον αποκλεισμό
της Τράπεζας της Ελλάδος. Απαιτήσαμε να διαγραφούν τα
χρέη των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων που έχουν
κλείσει τις επιχειρήσεις τους καθώς και των φτωχών
αγροτών. Να σταματήσει ο εκφοβισμός των εργατικών και
λαϊκών νοικοκυριών από τις διάφορες εισπρακτικές.

Πήραμε μέρος στις πρωτοβουλίες για δημόσια και
δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους στο Νοσοκομείο του
Ευαγγελισμού αλλά και στην Διοίκηση του ΙΚΑ. Απαιτή-
σαμε να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στην Υγεία,
να καταργηθεί το 5ευρω «παρκινγκ» αλλά κάθε άλλη πλη-

ρωμή στα νοσοκομεία.
Στις 14/01/2011 συμμετείχαμε δυναμικά και συντονι-

σμένα στο άνοιγμα των διοδίων στους σταθμούς της Ελευ-
σίνας, της Καισαριανής, στις Αφίδναι και στα Λιόσια απαι-
τώντας να καταργηθεί το χαράτσι και να μην πληρώνει ο
λαός ξανά και ξανά την κατασκευή των δρόμων. 

Επιπλέον πήραμε μέρος στις διήμερες κινητοποιήσεις
στις 25-26/01 για τις αυξήσεις των εισιτηρίων στα μέσα με-
ταφοράς. Κλείσαμε συμβολικά σε πολλούς σταθμούς του
μετρό και του ηλεκτρικού τα ακυρωτικά μηχανήματα κα-
λώντας τον κόσμο να παλέψει για το δικαίωμα του για
ασφαλή, φθηνά, δημόσια και αξιόπιστα μέσα μαζικής με-
ταφοράς, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να μην
ανεχτεί άλλο να βγάζουν οι αστοί δισεκατομμύρια και
αυτός να πληρώνει τα σπασμένα.
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Η ΟΓΕ στο θέατρο
της Εύης Κοντόρας

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Οι δραστηριότητες της ΟΓΕ δεν περιορί-
ζονται στις αμιγώς αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις. 

Το θέατρο είναι μια σκηνική απεικόνιση
της ζωής που πραγματώνεται με τη βαθύ-
τερη προσέγγιση των κορυφαίων ατομι-
κών και συλλογικών δράσεων του ανθρώ-
που στην πορεία του χρόνου. Κατά συνέ-
πεια, όταν το θεατρικό έργο βρίσκεται στην
κατεύθυνση της αναζήτησης των πραγμα-
τικών αιτιών κάθε ιστορικού ή σύγχρονου
κοινωνικού φαινομένου, όχι μόνο αποκα-
λύπτει αλλά ταυτόχρονα μορφώνει, τέρπει
και ψυχαγωγεί.  

Στις 23 Ιανουαρίου του 2011, οι Σύλλογοι
της ΟΓΕ παρακολούθησαν την τελευταία
παράσταση του θεατρικού έργου του
Γιώργου Διαλεγμένου «Μάνα Μητέρα
Μαμά» στο θέα τρο Βεάκη (Στουρνάρη 32),
στην Αθήνα.

Η  «ανάγνωση» της ΟΓΕ πάνω στο έργο
ξεκινά από τη θέση της γυναίκας. Ο φακός
της δικής μας ματιάς εστιάζει στην ιδιαιτε-
ρότητα όλων εκείνων των προβλημάτων
που ανακύπτουν ως εκφάνσεις του λεγό-
μενου γυναικείου ζητήματος που είναι
παλιό όσο η ύπαρξη των ταξικών, εκμεταλ-
λευτικών κοινωνιών. Από την άποψη αυτή,
αν και η πρώτη παράσταση του έργου δό-
θηκε το 1979 (πάνω από 30 χρόνια πιο
πριν), δεν το θεωρούμε ξεπερασμένο. Η
Πολιτιστική Επιτροπή της ΟΓΕ διένειμε
αναλυτικό κείμενο στις γυναίκες των συλ-
λόγων της.

Η κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου και το
θερμό χειροκρότημα που συνόδεψε το πέ-
σιμο της αυλαίας δικαίωσε, πιστεύουμε,
την επιλογή μας αυτή.

Διανομή: Ντίνα Κώνστα, Ελισάβετ Μου-
τάφη, Γιώργος Νινιός, Γιώργος Διαλεγ-
μένος, Βάσω Γουλιελμάκη
Σκηνοθεσία:  Σωτήρης Χατζάκης



Το σχολείο είναι βασικός ιδεολογικός μηχανισμός της
εκάστοτε άρχουσας τάξης και γι’ αυτό πάντα οι αλλαγές

στο επίπεδο της οικονομίας συνοδεύονται από τις αντίστοι-
χες αλλαγές στην παιδεία, ώστε να προετοιμάσουν τους
νέους από μικρή ηλικία να αποδεχτούν τα νέα δεδομένα.

Έτσι το δημόσιο σχολείο, του οποίου οι όποιες θετικές
πλευρές (π.χ. δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα παιδιά) κα-
τακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, καλείται σήμερα να
προετοιμάσει τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης να δεχτεί
τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, να δεχτεί δηλαδή ότι
θα υπάρχει αμύθητος πλούτος από τη μια και εξαθλίωση
από την άλλη, ότι τελικά η εργατική τάξη θα έχει ζωή και
δουλειά χωρίς δικαιώματα και γι’ αυτό κάθε εργαζόμενος
θα “μορφώνεται“ (βλέπε καταρτίζεται) τόσο μόνο όσο χρει-
άζεται για να ανταποκρίνεται στις περιστασιακές κάθε φορά
ανάγκες του εργοδότη του.

Είναι σίγουρο ότι το σχολείο που έχουμε δε μας αρέσει.
Δεν απαντά στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παι-
διών της λαϊκής οικογένειας και σίγουρα δε μορφώνει ολό-
πλευρα τη νέα γενιά. Αυτό όμως που ετοιμάζουν δε θα
μορφώνει καθόλου, αντίθετα θα παρέχει μόνο φτηνές κα-
ταρτίσεις και θα καλλιεργεί δεξιότητες. Σε καμία περίπτωση
δε θα παρέχει γνώση επιστημονική, στέρεη για να χτίσει
πάνω της ο νέος άνθρωπος τη ζωή του και να διεκδικήσει
αυτό που του ανήκει. Γιατί η αστική τάξη ξέρει ότι ένας μορ-
φωμένος νέος άνθρωπος, που γνωρίζει την ιστορική πο-
ρεία, που κατανοεί τους νόμους της φύσης γύρω του και
τους νόμους εξέλιξης της κοινωνίας, θα διεκδικήσει αργά
ή γρήγορα τα δικαιώματά του και θα αμφισβητήσει το εκ-
μεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα, πράγμα επικίνδυνο
γι’ αυτό.

Σήμερα το κεφάλαιο χρειάζεται φτηνή εργατική δύναμη,
που δε θα αμφισβητεί την εξουσία των μονοπωλίων. Άρα
χρειάζεται ένα αντίστοιχο σχολείο που θα παράγει αυτούς
τους αυριανούς απασχολήσιμους εργαζόμενους χωρίς δι-
καιώματα.

Στα πλαίσια αυτά κινείται το “νέο” σχολείο του ΠΑΣΟΚ
που εδώ κι ένα χρόνο διαφημίζεται με το εύηχο σύνθημα
“Πρώτα ο Μαθητής”. Για να δούμε όμως είναι έτσι;

Καταρχήν, το “νέο” σχολείο, που είναι κατεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος του προγράμ-
ματος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τόσο νέο, αφού το μοντέλο
αυτό έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Αγ-
γλοσαξωνικές και Σκανδιναβικές χώρες) και της Αμερικής.

Είναι το “αποκεντρωμένο” και διαφοροποιημένο σχολείο
της αγοράς που θα παρέχει ανταποδοτική εκπαίδευση σε
όσους μπορούν να την πληρώσουν και θα επιχειρήσει να
εκπληρώσει τους στόχους του κεφαλαίου. Όπου εφαρμό-
στηκε, ανέβασε στη ύψη το σύγχρονο αναλφαβητισμό και
είναι χαρακτηριστικό ότι τα μαζικό κίνημα σε πολλές από
αυτές τις χώρες ζητά να επανέλθει η εκπαίδευση σε ενιαία
βάση.

Αυτά δε που επικαλούνται οι ιθύνοντες του Υπουρ-
γείου Παιδείας για το “πρώτα ο μαθητής” φαντάζουν κο-
ροϊδία όχι μόνο ως προοπτική της πλήρους ανάπτυξης του
“νέου” εμπορευματοποιημένου σχολείου και μπροστά στον
καταιγισμό των αντιεκπαιδευτικών μέτρων που προ-
ωθούνται, αλλά και από την πραγματικότητα της πρώτης
εφαρμογής του νέου σχολείου, που είναι τα 800 ολοήμερα
δημοτικά με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα. Στα σχολεία αυτά οι μαθητές από 6 ως 12 ετών
γέρνουν αποκαμωμένοι το κεφαλάκι τους στα θρανία για
να ξεκουραστούν λιγάκι ανάμεσα στα 7 μαθήματα που κά-
νουν κάθε μέρα (!) από τις 8 π.μ. ως τις 2 μ.μ., πολλά δε από
αυτά τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο από τις 7 π.μ. ως
τις 4:15 μ.μ.! Επιπλέον, πρέπει να πούμε ότι, πέρα από το
υποβαθμισμένο επίπεδο διδασκαλίας των βασικών επι-
στημών, τα παιδιά στα 800 ολοήμερα διδάσκονται ξένη
γλώσσα και εμπλέκονται με Η/Υ από την πρώτη δημοτικού,
παρά τις σοβαρές επιστημονικές ενστάσεις που έχουν δια-
τυπωθεί γι’ αυτό. Οι δάσκαλοι προσπαθούν εναγωνίως να
τα βγάλουν πέρα με το φόρτο των πολλών διδακτικών αν-
τικειμένων και της ύλης χωρίς φυσικά την ανάλογη κτη-
ριακή υποδομή και εποπτικό υλικό. Οι διευθυντές εμπλέ-
κονται με διάφορες επιχειρήσεις, πότε για αγορά ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και πότε για διαδραστικούς πίνακες κι
έπεται συνέχεια. Οι δε γονείς πληρώνουν ήδη αρκετά
(υλικά, τραπεζοκόμο...) και σε λίγο θα κληθούν να βάλουν
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. 

Αναλυτικά οι βασικοί άξονες του νέου σχολείου είναι:
Το σχολείο αυτό θα είναι συνδεδεμένο άμεσα με την Το-

πική Αυτοδιοίκηση, δήμο και περιφέρεια. Οι καλλικρατικοί
δήμοι, εκτός της συντήρησης των σχολικών κτηρίων που
την είχαν ήδη, αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των σχο-
λείων και τις μετακινήσεις των μαθητών, όπου πολύ σύν-
τομα θα γίνει ό,τι έγινε με τους παιδικούς σταθμούς και τα
αθλητικά σχολεία. Θα κληθούν οι γονείς να πληρώσουν, είτε
άμεσα (όπως έγινε στους παιδικούς σταθμούς) είτε μέσα
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από αύξηση των δημοτικών φόρων και να αναλάβουν τη
μεταφορά των παιδιών τους, όπως επιχειρείται να γίνει
φέτος στα αθλητικά σχολεία. Ο περιφερειακός διευθυντής
εκπαίδευσης λειτουργεί πλέον ως υπουργίσκος Παιδείας:
θα καθορίζει ότι έχει να κάνει με τη δομή των σχολείων της
περιφέρειάς του (καταργήσεις, συμπτύξεις, συγχωνεύ-
σεις...) και το περιεχόμενό τους (παρεμβαίνει στο αναλυτικό
πρόγραμμα, άρα διασπάται ο ενιαίος χαρακτήρας της δη-
μόσιας εκπαίδευσης, προωθεί την αυτοαξιολόγηση σχολι-
κής μονάδας που σημαίνει επίσης διαφοροποίηση) και
τέλος καθορίζει ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές μετα-
βολές των εκπαιδευτικών, άρα θα έχουμε κι εκεί διαφορο-
ποίηση από περιφέρεια σε περιφέρεια καθώς και ομηρία.

Το κράτος απαλ-
λάσσεται από την υπο-
χρέωση να παρέχει
δωρεάν παιδεία σε
όλα τα παιδιά και η
σχολική μονάδα καθί-
σταται “αυτόνομη”,
που σημαίνει έχει την
ευθύνη, εκτός των
άλλων, της εξασφάλι-
σης οικονομικών πό -
ρων. Κι επειδή κρά-
τος, δήμος, περιφέ-
ρεια, γονείς θα πλη-
ρώνουν μέρος της εκ-
παιδευτικής διαδικα-
σίας, αλλά δε θα φτά-
νουν, το δημόσιο σχολείο θα βγει στην αγορά εργασίας για
χρηματοδότηση. Έτσι θα έρθει ο χορηγός επιχειρηματίας
να συμπληρώσει τα οικονομικά του σχολείου, με το αζη-
μίωτο φυσικά. Άρα εκείνο που σίγουρα θα ισχύσει στο
“νέο” σχολείο είναι το “πρώτα ο επενδυτής“! Και για να απο-
τελούν τα σχολεία κίνητρο για επιχειρηματικές επενδύσεις,
προωθείται πληθώρα καταργήσεων - συμπτύξεων - συγ-
χωνεύσεων σχολείων (σκοπεύουν να μειώσουν τα σχο-
λεία κατά 30%), ώστε να φτιαχτούν “πολυδύναμα σχολικά
κέντρα”, δηλαδή σχολεία με αρκετές εκατοντάδες μαθητές
πάνω στους οποίους θα επενδύσουν οι επιχειρηματίες! Εν-
δεικτικό δε των προθέσεων να απαλλαγεί το αστικό κράτος
από τις δαπάνες για την παιδεία είναι η μείωση κατά 30%
ως 60% των λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το
2010 και η μείωση κατά 22% των δαπανών για την Παιδεία
για το 2011!

Όλοι όσοι πληρώνουν θα καθορίζουν το περιεχόμενο
του σχολείου, άρα θα έχουμε πλήρη διαφοροποίηση των
σχολικών μονάδων όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή ή από
δήμο σε δήμο αλλά κι από σχολείο σε σχολείο! Άλλωστε το
δημόσιο σχολείο θα λειτουργεί πλέον με ιδιωτικοοικονο-
μικά κριτήρια που σημαίνει ότι, όποιο σχολείο εξασφαλίζει
καλό χορηγό, θα παρέχει καλύτερη εκπαιδευτική διαδικα-

σία, άρα θα αξιολογείται καλύτερα κι έτσι θα παίρνει τη χρη-
ματοδότηση από το κράτος, οπότε θα ανθεί. Όποιο σχολείο
δεν εξασφαλίζει χρηματοδότηση, θα αξιολογείται δυσμε-
νώς, άρα δε θα παίρνει και την κρατική χρηματοδότηση,
οπότε θα κλείνει! Το “νέο” σχολείο επιχείρηση είναι εδώ!
Κι αν αυτά μας φαίνονται απίθανα για τα μέχρι τώρα δεδο-
μένα στη χώρα μας, είναι πολύ συνηθισμένα στις χώρες
που το “αποκεντρωμένο” σχολείο της αγοράς λειτουργεί
χρόνια τώρα. Εκατοντάδες δημόσια σχολεία στα παίσια της
Τ.Α. κλείνουν κάθε χρόνο και τη θέση τους παίρνουν ιδιω-
τικά σχολεία ή τα παιδιά στοιβάζονται στα κοντινότερα σχο-
λεία. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που τα σχολεία στα-
ματούν τα μαθήματα πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς

λόγω έλλειψης χρη-
μάτων, όπως έγινε
στην Αγγλία!

Ένα τέτοιο σχολείο
της αγοράς είναι βέ-
βαιο ότι δε μπορεί να
μάθει γράμματα στα
παιδιά μας. Θα βυθί-
σει τα παιδιά της ερ-
γατικής τάξης σε
μορφωτικό μεσαί-
ωνα. Όταν το πρό-
γραμμα καθορίζεται
από όλους τους χρη-
ματοδότες, μέσα
στους οποίους είναι
και οι επιχειρήσεις,

κατανοούμε όλοι ότι ο μαθητής θα διδάσκεται ευελιξία,
σκόρπιες γνώσεις και δεξιότητες και φυσικά θα μπαίνει από
νωρίς στο πνεύμα της ανταγωνιστικότητας κι επιχειρηματι-
κότητας. Οι επιχειρήσεις και το κράτος τους, το αστικό κρά-
τος, ενδιαφέρονται μόνο για την εξυπηρέτηση των βραχυ-
πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμφερόντων της πλου-
τοκρατίας. Καταρχήν δηλαδή για το οικονομικό κέρδος και
προοπτικά για την προετοιμασία της αυριανής ευέλικτης
στρατιάς της εργατικής τάξης. Άλλωστε κατά την Ε.Ε. και τα
διάφορα κριτήρια που βάζει μέσα από τις ευρωσυνθήκες
της, ο ευρωπαίος πολίτης πρέπει να γνωρίζει ανάγνωση,
γραφή, αρίθμηση, ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, για να μπορεί να περιφέρεται απασχολήσιμος στις
χώρες της Ε.Ε.!

Τέλος, το νέο σχολείο τσακίζει ήδη τα εργασιακά και
μορφωτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Φέτος, δου-
λεύουν στο δημόσιο σχολείο, αρχής γενομένης από τα 800
ολοήμερα σχολεία, εκπαιδευτικοί 6 ταχυτήτων: μόνιμοι,
αναπληρωτές πλήρους και αναπληρωτές μειωμένου ωρα-
ρίου που πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ανα-
πληρωτές πλήρους και αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου
που πληρώνονται από τα ΕΣΠΑ και ωρομίσθιοι! Σύντομα ο
εκπαιδευτικός θα προσλαμβάνεται σε επίπεδο περιφέ-
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ρειας, δήμου ή και σχολείου, που σημαίνει ότι θα προσ-
λαμβάνεται όποιος υποτάσσεται καλύτερα. Στη συνέχεια
δε, θα τον περιμένει ο μέντορας και η συνεχής αξιολόγηση
για να τον πείσουν να σκύβει πιο πολύ.

Αν με όλα αυτά σκεφτεί κάποιος ότι “και τώρα πληρώνω
αρκετά για τη λεγόμενη δωρεάν παιδεία μήπως το “νέο”
σχολείο μου βγαίνει φθηνότερα;”. Λάθος! Το νέο σχολείο
θα πληρώνεται από τους  εργαζόμενους από χίλιες μεριές.
Ο γονιός θα πληρώνει στο ίδιο το σχολείο, στο δήμο, στην
περιφέρεια και στο κράτος, εκτός του ότι θα αγοράζει ο ίδιο
τα βιβλία του παιδιού του! Άλλωστε η πείρα λέει ότι, ό,τι
ιδιωτικοποιείται - εμπορευματοποιείται στοιχίζει ακριβό-
τερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ένα 12θέσιο σχολείο ο
ΟΣΚ το χτίζει σήμερα με 1,6 εκ. € ενώ με τις συμπράξεις
δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) κοστίζει 4 εκ. €! 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουν
σχολεία επιχειρήσεις για να εξυπηρετήσουν τα συμφέ-
ροντα του κεφαλαίου. Στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα
το καπιταλιστικό σύστημα, αυτά τα σχολεία χρειάζεται για
να παράγει τους ευέλικτους απασχολήσιμους που θέλει να
εκμεταλλευτεί. Σε περιόδους δε καπιταλιστικής κρίσης οι
αναδιαρθρώσεις επιταχύνονται με στόχο να εξασφαλιστεί
η μέγιστη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων και να διασωθεί το ίδιο το σύστημα. Αντίστοιχες
αλλαγές γίνονται φυσικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης.

Το σύστημα βέβαια για να προωθήσει την πολιτική του
στηρίζεται στο πολιτικό και συνδικαλιστικό του προσω-
πικό. Έτσι απέναντί τους οι εργαζόμενοι έχουν το μπλοκ
κεφαλαίου-Ε.Ε.- κυβέρνησης-Ν.Δ.-ΛΑ.ΟΣ. Τις προωθού-
μενες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις όμως στηρίζει και
ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα του ευρωμονόδρομου. Και πάλι
όμως δε θα μπορούσαν να τα περάσουν όλα αυτά, αν δε
στηρίζονταν από τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές πλει-

οψηφίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ... και τα οπορτουνι-
στικά δεκανίκια τους. Αυτές οι πολιτικές και συνδικαλιστι-
κές δυνάμεις πρέπει να προσπεραστούν από τους εργαζό-
μενους, αποτελούν μέρος του προβλήματος, στηρίζουν την
πολιτική του κεφαλαίου είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στην πραγ-
ματική διαχωριστική γραμμή που υπάρχει στην ταξική κοι-
νωνία μας “με το κεφάλαιο ή με το λαό” έχουν περάσει με
τα συμφέροντα του κεφαλαίου γι’ αυτό δε θέλουν και δε
μπορούν να αντιπαρατεθούν μ’ αυτή την πολιτική, τη στη-
ρίζουν από πολλές μεριές.

Απέναντι στην επερχόμενη λαίλαπα που ετοιμάζουν
για μας και τα παιδιά μας ο μόνος δρόμος για την εργατική
τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα είναι η συσπείρωση στο
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, η δημιουργία πλατιού λαϊ-
κού μετώπου που θα αντιπαλέψει με ταξική ενότητα και
σκληρούς ταξικούς αγώνες την πολιτική αυτή, θα βάλει
φρένο στην αφαίρεση κατακτήσεων, θα διεκδικήσει νέες
κατακτήσεις και κυρίως θα βάλει πλώρη για ριζικές αλλα-
γές στο επίπεδο της οικονομίας, της κοινωνίας και του σχο-
λείου, ώστε να περάσουμε στη λαϊκή οικονομία κι εξουσία,
όπου θα ικανοποιηθούν και οι σύγχρονες μορφωτικές λαϊ-
κές ανάγκες. Η φύτρα αυτού του μετώπου έχει δημιουρ-
γηθεί από το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΟΓΕ, το
ΜΑΣ. Η ΟΓΕ, εκπροσωπώντας τις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων, παίζει σημαντικό ρόλο στη συσπείρωση των
γυναικών στην κατεύθυνση αυτή. Το μέτωπο αυτό πρέπει
να συσπειρώσει περισσότερους εργαζόμενους και να
βάλει πλώρη για το χτίσιμο της νέας κοινωνίας.

Με τέτοιους ταξικούς μετωπικούς αγώνες, που θα βά-
ζουν στο επίκεντρο της πάλης τον άλλο δρόμο ανάπτυξης,
μπορούμε να φέρουμε ανατροπή και στο χώρο της Παι-
δείας, αφού η Λαϊκή Παιδεία που εμείς διεκδικούμε απο-
τελεί μέρος της λαϊκής οικονομίας. Άλλωστε η Παιδεία
δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε μόνο τους
γονείς. Το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας αφορά όλη την εργα-
τική τάξη γι’ αυτό και αποτελεί για τα ταξικά συνδικάτα ση-
μαντικό άξονα ταξικής πάλη.

Το σχολείο που εμείς ονειρευόμαστε είναι ένα σχολείο
για όλα τα παιδιά ως τα 18 τους χρόνια, που θα μορφώνει
και δε θα εξοντώνει, θα διαπαιδαγωγεί και θα δημιουργεί
ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα κατανοούν τους
φυσικούς και κοινωνικούς νόμους, θα προετοιμάζει το
νέο άνθρωπο να βγει στη ζωή και να διεκδικήσει τον
πλούτο που θα παράγει.

Ένα τέτοιο σχολείο, μετά τη δίχρονη προσχολική
αγωγή, είναι το ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχο-
λείο για όλα τα παιδιά.

Διεκδικούμε ένα σχολείο που θα μαθαίνει τα παιδιά μας
να  κάνουν πράξη τα λόγια του Δ. Γληνού:
“Δε μαθαίνουμε για να μαθαίνουμε, μαθαίνουμε για να
καλυτερεύσουμε τη ζωή μας και τον κόσμο!”
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Ανυπολόγιστες θα είναι οι συνέπειες στην υγεία των ερ-
γαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων αν δεν

ορθώσουν άμεσα και αποφασιστικά μέτωπο αντίστασης και
αντεπίθεσης στη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης, της Ε.Ε.
του ΔΝΤ και των κομμάτων που τους στηρίζουν ή τους ανέ-
χονται.

Στο όνομα της αντιμετώπισης του χρέους, της διαφθοράς,
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης αφαιρούνται εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προωθούνται πολυά-
ριθμα αντιλαϊκά μέτρα που οδηγούν στη κυριολεξία στην
επιτάχυνση της φθοράς της υγείας των εργαζομένων, ειδικά
των γυναικών. Βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και τις ζωές των
λαϊκών στρωμάτων με δύο τρόπους που αλληλεπιδρούν με-
ταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα: Πρώτον για τη διασφάλιση των κερ-
δών των μονοπωλίων προχωράει ακάθεκτη η πολιτική μεί-
ωσης μισθών, η ακρίβεια, διογκώνονται τα χρέη των νοικο-
κυριών, αυξάνουν οι απολύσεις, η άμεση και η έμμεση φο-
ρολογία κλπ. Έτσι καταδικάζονται μαζικά οι λαϊκές οικογέ-
νειες στη φτώχεια, σε χειρότερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτή
η κατάσταση αναπόφευκτα οδηγεί σε αύξηση των προβλη-
μάτων υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα δη-
μοσιεύονται όλο και πιο συχνά στοιχεία αύξησης των προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας και των αυτοκτονιών. Οι επιστή-
μονες αναφέρουν ότι αναμένουν αύξηση της χρήσης αλ-
κοόλ, ναρκωτικών ουσιών και συνολική αύξηση της νοση-
ρότητας του πληθυσμού.

Επιπλέον με τα αντεργατικά μέτρα αύξησης των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης, διευθέτηση του ημερήσιου χρό-
νου εργασίας, κατάργηση των ΒΑΕ, εντατικοποίηση της ερ-
γασίας, αύξησης της εργασιακής ανασφάλειας και ένταση
της εργοδοτικής τρομοκρατίας, αυξάνουν κατακόρυφα οι
κίνδυνοι για εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες,
συνολικότερα εντείνονται οι κίνδυνοι που οδηγού σε πρό-
ωρη φθορά της υγείας των εργαζομένων, από την άγρια εκ-
μετάλλευση στους χώρους δουλειάς.

Δεύτερον, ενώ αυτή η αντιλαϊκή πολιτική οδηγεί στη συ-
νολική επιδείνωση του επιπέδου υγείας, ταυτόχρονα λαμ-
βάνονται μέτρα δραστικής περικοπής των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε υπηρεσίες και παροχές υγείας και πρό-
νοιας. Εμπορευματοποιούνται οι υπηρεσίες, εξασφαλίζεται
στο κεφάλαιο διευρυμένο πεδίο για την κερδοφορία του,
μέσω των αυξανόμενων αναγκών για τέτοιες παροχές.

Βάρβαρη επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα 
στην Υγεία -Πρόνοια

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο προαποφασισμέ-
νων επιλογών με την Ε.Ε., συνεχίζει και επιταχύνει την πο-
λιτική απαλλαγής του κράτους, που θα πρέπει να έχει την
ευθύνη για την υγεία- πρόνοια, την οποία ακολούθησε και
η ΝΔ. Έτσι οι εργαζόμενοι γίνονται συνολικά πιο φθηνοί για
τους εργοδότες τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία με χρή-
ματα για να επιδοτηθούν τα μονοπώλια.

Σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, το ΙΚΑ,
οι δομές πρόνοιας, καλούνται να λειτουργήσουν με προϋπο-
λογισμούς κατά 40% μικρότερους την ίδια ώρα που αυξάνε-
ται η προσέλευση ασθενών.

Το υπουργείο υγείας έχει εξαγγείλει τη συγχώνευση -
κλείσιμο κλινικών, τμημάτων και ολόκληρών νοσοκομείων
του δημόσιου τομέα, υποκαταστημάτων του ΙΚΑ. Τα παρα-
πάνω μέτρα παίρνονται με δικαιολογία την «ανορθολογική»
ανάπτυξη που έχουν οι υπηρεσίες και την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ασθενών. Η αλήθεια είναι ότι κριτήριο είναι το
κόστος – κέρδος. Δηλαδή η επίτευξη του μικρότερου δυνα-
τού κόστους για το κράτος και τους εργοδότες με την ταυτό-
χρονη μεγιστοποίηση του κέρδους από τη λειτουργία των
υπηρεσιών. Αν για παράδειγμα μία μαιευτική κλινική δεν
πιάνει το «πλάνο» σε τοκετούς με βάση το κριτήριο του κό-
στους- κέρδους, θα κλείσει. Τα ίδια άλλωστε λένε και για τις
αστικές συγκοινωνίες, τις σχολές ΑΕΙ- ΤΕΙ κλπ με στόχο να
αυξήσουν τις πληρωμές, να τα ιδιωτικοποιήσουν.

Προσαρμόζουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα
Υγείας, τα πολυιατρεία του ΙΚΑ και τις δομές πρόνοιας ώστε
να λειτουργούν ως επιχειρήσεις Α.Ε. Να γίνουν αυτόνομες
μονάδες που θα λειτουργούν με δικά τους έσοδα και όσες
δεν τα καταφέρουν θα κλείνουν. Σε αυτή την κατεύθυνση
είναι το μέτρο της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νο-
σοκομείων, η αύξηση των «διοδίων» (εισιτήριο των 5 ευρώ)
στα τακτικά ραντεβού και στα επείγοντα, η ανακοστολόγηση
των ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων και των νοσηλίων,
όλα τα μέτρα που μετατρέπουν τους υγειονομικούς σε ακόμη
πιο φθηνό- ευέλικτό επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

Περικόπτουν δραματικά και εξισώνουν προς τα κάτω τις
παροχές που καλύπτουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο στό-
χος αυτός δρομολογείται με τη  δημιουργία  του Ενιαίου Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥ) στον οποίο εν-
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τάσσονται όλοι οι κλάδοι υγείας των ταμείων, που διαχωρί-
ζονται έτσι από τον κλάδο σύνταξης.

Ο οργανισμός αυτός θα αγοράζει για τους ασφαλισμέ-
νους- πελάτες ένα ενιαίο – βασικό πακέτο παροχών από την
αγορά.

Ως «αγορά» από την οποία θα αγοράζουν τα ταμεία αλλά
και όποιος άλλος θέλει, ορίζονται όλες οι δημόσιες και ιδιω-
τικές υπηρεσίες,  το ΙΚΑ, οι ΜΚΟ, οι «κοινωνικές επιχειρή-
σεις», τα δημοτικά ιατρεία των δήμων.  Όλοι αυτοί θα λει-
τουργούν με κοινούς κανόνες για να έχει δήθεν ο ασφαλι-
σμένος πολλές επιλογές, που βέβαια όλες απαιτούν πλη-
ρωμή. Ειδικά για τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ευθύνη τους θα με-
ταφερθεί στους δήμους με βάση τον Καλλικράτη.

Όσον αφορά στο «βασικό πακέτο παροχών» όπως και
οι προνοιακές συντάξεις, θα περιλαμβάνει μόνο στοιχει-
ώδεις εξετάσεις και φάρ-
μακα, συγκεκριμένο αριθμό
επισκέψεων σε γιατρούς
κλπ. Οτιδήποτε επιπλέον
χρειάζονται οι ασφαλισμέ-
νοι θα πρέπει να το πληρώ-
νουν είτε άμεσα από τη
τσέπη τους ή μέσα από
ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες.

Αυξάνονται άλλωστε οι
εισφορές για κάποιες ομά-
δες συνταξιούχων. Ήδη αυ-
ξάνεται και άλλο ο αριθμός
των φαρμάκων που δεν θα
καλύπτονται από τη λίστα.
Όσο για τους χιλιάδες ανα-
σφάλιστους, μεγάλο μέρος
των οποίων είναι γυναίκες
των λαϊκών στρωμάτων,
ως άλλοι «λεπροί» θα υπο-
χρεώνονται να πηγαίνουν
μόνο σε 4 συγκεκριμένα νοσοκομεία της Αττικής, στα οποία
θα τους γράφουν μόνο αντίγραφα φαρμάκων και όχι τα πρω-
τότυπα.

Ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης

Στους εργαζόμενους επιπλέον παραχωρείται από την
κυβέρνηση το «δικαίωμα» να γίνουν πελάτες στις τράπεζες
και να υποθηκεύσουν σε αυτές την υγείας τους, χρησιμο-
ποιώντας πιστωτικές κάρτες για να πληρώσουν τις πανάκρι-
βες «δημόσιες» και ιδιωτικές υπηρεσίες. Τα νοσοκομεία αν-
τίστοιχα υποθηκεύονται στις τράπεζες ώστε να πληρώνονται
«στην ώρα» τους οι μονοπωλιακοί όμιλοι φαρμάκων, ανα-
λώσιμων υλικών κλπ. Δηλαδή αυτοί που τόσα χρόνια ξεκο-
καλίζουν τα δημόσια νοσοκομεία και έχουν δημιουργήσει
τα χρέη, με τη στήριξη των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ μεθοδεύεται η κατάργηση- κλείσιμο δημόσιων
νοσοκομείων, την ίδια ώρα ενισχύεται με ποικίλους τρόπους
ο ιδιωτικός τομέας και τα μονοπώλια. Καταργείται κάθε νο-
μοθετικό εμπόδιο για την επέκταση των δραστηριοτήτων των
ιδιωτικών κλινικών, παραχωρούνται και άλλοι τομείς των
δημόσιων νοσοκομείων σε εργολάβους, παραχωρούνται οι
προμήθειες σε ιδιώτες, χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια
ευρώ για ανάπτυξη νέων δομών (π.χ. κέντρα αποκατάστα-
σης, δομές πρόνοιας κλπ). Μονοπωλείται και το λιανικό εμ-
πόριο φαρμάκων με την «απελευθέρωση» του επαγγέλμα-
τος των φαρμακοποιών. Σε όλα τα παραπάνω προνόμια
προς τα μονοπώλια προστίθενται η αύξηση των φοροαπαλ-
λαγών τους, η διεύρυνση του δικαιώματος για απολύσεις
στον ιδιωτικό τομέα, η κατάργηση των κλαδικών συλλογι-
κών συμβάσεων, η διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων
απασχόλησης, συνολικότερα η αφαίρεση δικαιωμάτων των

εργαζομένων του κλά-
δου που στη πλειοψη-
φία τους είναι γυναί-
κες.

Μεθοδεύουν τη θέ-
σπιση νοσηλίων από τα
ασφαλιστικά ταμεία για
τις  στέγες  υποστηρι-
ζόμενης  διαβίωσης
ΑμΕΑ, που ως τώρα
χρηματοδοτούνταν από
τον κρατικό προϋπολο-
γισμό. Σχεδιάζουν το
κλείσιμο προνοιακών
δομών στο όνομα της
αποασυλοποίησης για
την οποία υπάρχει
άφθονη εμπειρία από
τη ψυχιατρική μεταρ-
ρύθμιση.

Οι όποιες προνοι-
ακές δομές υπάρχουν

στους δήμους (βρεφονηπιακοί σταθμοί,  το πρόγραμμα βοή-
θεια στο σπίτι, κλπ), με τις περικοπές στη χρηματοδότηση και
το νόμο Καλλικράτη αδυνατούν να λειτουργήσουν. Για την
επιβίωσή τους προωθείται ήδη η αύξηση τροφείων και γε-
νικότερα των πληρωμών, η μετατροπή μέρους τους σε «κοι-
νωνικές επιχειρήσεις». 

Είναι ψέμα ότι τα μέτρα για την υγεία 
είναι προς όφελος των εργαζομένων

Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις πλευρές τις αντιλαϊκής
πολιτικής που προωθείται στην υγεία. Είναι φανερό ότι απο-
τελεί ψέμα ότι όλα αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην καταπο-
λέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς στην υγεία. Άλλω-
στε  η  αιτία αυτών των φαινόμενων είναι  το  κέρδος,  ο  αν-
ταγωνισμός  και  το  κυνήγι για τη  διεύρυνση και  τον έλεγχο
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των  αγορών  από  τα  μονοπώλια. Αυτά όχι  μόνο  διατη-
ρούνται στην υγεία- πρόνοια αλλά και  ενισχύονται. 

Επίσης αποτελεί ψέμα ότι από τα μέτρα «νοικοκυρέμα-
τος» θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι, θα έχουν περισσότερες
επιλογές, δεν θα έχουν ουρές αλλά καλύτερες και πιο «απο-
δοτικές» υπηρεσίες υγείας. Η αλήθεια είναι ότι σε τίποτα δεν
θα ωφεληθούν. Η υγεία διαμορφώνεται σαν ένα ακριβό εμ-
πόρευμα, όπου τα σουπερμάρκετ υγείας του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα θα το προσφέρουν σε πολλές και διαφορε-
τικές συσκευασίες. Οι εργαζόμενοι όμως έχουν άδειο πορ-
τοφόλι…

Μόνο ως υποκρισία και προκλητικότητα προς τις γυναί-
κες και τις αυξημένες ανάγκες υγείας
τους μπορούν να ληφθούν οι διακη-
ρύξεις περί εβδομάδας παπ τεστ για
όλες τις γυναίκες και η προώθηση της
μεσογειακής διατροφής όταν όλο και
περισσότερες γυναίκες ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας. Τέτοιου ε
παρεμβάσεις στοχεύουν στην υιοθέ-
τηση από τα λαϊκά στρώματα της λο-
γικής ότι αποτελεί ατομική ευθύνη
του καθένα να φροντίζει και να πλη-
ρώνει για την υγεία του και τις άλλες
κοινωνικές του ανάγκες.

Στοιχειώδεις παροχές 
για λίγους

Οι μόνες παροχές που είναι διατε-
θειμένο το αστικό κράτος, προσωρινά
πάντα, να δώσει είναι κάποιες στοι-
χειώδεις παροχές για ένα μικρό
μέρος, των πιο εξαθλιωμένων. Αυτός
είναι ο προσανατολισμός της «κοινω-
νικής πολιτικής» σε όλη την Ε.Ε. Πα-
ροχές «εξατομικευμένες» και «στοχευμένες», για τη διαχεί-
ριση της ακραίας φτώχειας και των πιο ακραίων αναγκών
υγείας.

Σε αυτό το στόχο καλούνται να «βοηθήσουν» οι ΜΚΟ, η
εκκλησία, τα μονοπώλια με την «εταιρική ευθύνη», η φιλαν-
θρωπία της πλουτοκρατίας, οι δήμοι με τα συσσίτια και τα
κοινωνικά παντοπωλεία, οι «κοινωνικές επιχειρήσεις», οι
οργανώσεις της «κοινωνία των πολιτών». Έτσι προσπαθούν
να κατευνάσουν την λαϊκή οργή χωρίς να θίγεται στο παρα-
μικρό η επιχειρηματική δράση και τα μονοπώλια.

Με αυτή τη διαχείριση και πολιτική συναινούν και οι
συμβιβασμένες δυνάμεις που δρουν στο κίνημα, οι οποίες
στηρίζουν πολλούς τέτοιους φορείς. Βάζουν εμπόδια στη ρι-
ζοσπαστικοποίηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος για
στόχους πάλης που θα απαντούν στις πραγματικές - σύγχρο-
νες ανάγκες. Για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπη-
ρεσίες Υγείας – Πρόνοιας για όλους, για κατάργηση κάθε
μορφής επιχειρηματικής δράσης στην υγεία- πρόνοια.

Ενιαίο μέτωπο αντίσταση – αντεπίθεσης 
για την υγεία

Οι συνέπειες για τις λαϊκές οικογένειες από αυτές τις εξε-
λίξεις θα είναι τεράστιες ειδικά για τις γυναίκες που έχουν
πιο εξειδικευμένες και μεγαλύτερες ανάγκες για πρόληψη
και φροντίδα υγείας. Με την παραπέρα εμπορευματοποίηση
της πρόνοιας, της παιδείας επιφορτίζονται ακόμη περισσό-
τερο, στο πλαίσιο της ανισοτιμίας, με τη φροντίδα της οικο-
γένειας.

Οι εργαζόμενες, οι γυναίκες από τα λαϊκά στρώματα, οι
νέες, οι επιστήμονες, οι άνεργες, δεν πρέπει να υποστείλουν

τη σημαία της πάλης για όλες τις ανάγκες τους.
Να μη δεχτούν να πληρώσουν την κρίση και με
την υγεία τους και αυτή της οικογένειάς τους.
Να αντισταθούν στη βάρβαρη αυτή πολιτική
υπερασπιζόμενες όχι μόνο τα ελάχιστα δικαιώ-
ματα στην υγεία- πρόνοια που έχουν μείνει. Να
παλέψουν οργανωμένα και αποφασιστικά για
τίποτα λιγότερο από δωρεάν δημόσιες, σύγ-
χρονες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για
όλους χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει
πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά
πλήρη ευθύνη και χρηματοδότηση από το κρά-
τος, κατάργηση κάθε μορφής επιχειρηματική
δράσης, κατάργηση της εισφοράς των εργαζο-
μένων στο κλάδο υγείας, προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, δημιουρ-
γία δημόσιων κέντρων υγείας, προνοιακών
δομών και άλλων αναγκαίων υποδομών που
θα παρέχουν συστηματικά ολοκληρωμένες και
δωρεάν υπηρεσίες υγείας. 

Ήδη οι δυνάμεις της κοινής συμμαχίας της
ΟΓΕ, ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΣΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ έχουν ξε-
κινήσει δραστηριότητες σε χώρους δουλειάς
για την ενημέρωση των εργαζομένων για τις

εξελίξεις στην υγεία, για να εμποδιστούν τα χαράτσια, η πα-
ραπέρα εμπορευματοποίηση, το σύνολο της αντιλαϊκής πο-
λιτικής.

Ο αγώνας για την προστασία της υγείας μπορεί να βοη-
θήσει στον απεγκλωβισμό των εργαζομένων από την πολι-
τική των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, να κάνει ακόμη
πιο ορατή την ανάγκη αποδέσμευσης της χώρας από την Ε.Ε.
να δυναμώσει την αντιμονοπωλιακή πάλη, να δώσει ώθηση
στην κοινωνική συμμαχία που θα ανοίξει το δρόμο για την
τελική νίκη.

Οι κατακτήσεις του σοσιαλισμού στην υγεία- πρόνοια,
την παιδεία για όλο το λαό, αναδεικνύουν ότι δεν είναι μο-
νόδρομος η βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Δεν είναι μο-
νόδρομος το σύστημα που πλέον φανερά έχει φτάσει στα
όρια της σήψης και γι’ αυτό γίνεται ακόμη πιο επιθετικό. Ο
αγώνας για αποφασιστικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονο-
μίας και της εξουσίας είναι ο πραγματικός μονόδρομος για
τις εργαζόμενες και τα υπόλοιπα φτωχά λαϊκά στρώματα.
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Κρατικός Προϋπολογισμός

Ο κρατικός προϋπολογισμός ο οποίος  διαμορφώ-
θηκε σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ, και κατατέ-
θηκε στη Βουλή, αποδεικνύει περίτρανα τον πόλεμο της
άρχουσας τάξης που συνθλίβει το λαό για να εξασφαλι-
στούν οι τόκοι προς τις τράπεζες, οι φοροαπαλλαγές των
επιχειρηματικών ομίλων, τα οικονομικά κίνητρα προς
το κεφάλαιο.

Δεκάδες τα δισεκατομμύρια ευρώ, που αρπάζει η
κυβέρνηση από τα λαϊκά στρώματα με τα αντεργατικά-
αντιλαϊκά μέτρα.

Οι γυναίκες είναι ήδη από τα πρώτα θύματα της
πρωτοφανούς αυτής βαρβαρότητας.

Διπλάσια είναι η ανεργία των γυναικών μέσα στους
607.035 ανέργους. 

Δεινή καταγράφεται η κατάσταση των εργαζομένων
γυναικών της χώρας μας, αφού από τους μισθωτούς
που αμείβονται με μισθό μικρότερο από 500 ευρώ το
75% είναι γυναίκες. Απ’ αυτούς που εργάζονται με προ-
σωρινή απασχόληση τα 2/3 είναι γυναίκες. Τρία στα τέσ-
σερα άτομα που εργάζονται με μερική απασχόληση είναι
γυναίκες.

Η μητρότητα σε διωγμό από τις απολύσεις εγκύων
και μητέρων με μικρά παιδιά, μέχρι τον εξοβελισμό χι-
λιάδων παιδιών της λαϊκής οικογένειας, από τους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς.

Οι περικοπές στον τομέα της υγείας, της παιδείας,
της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Πρόνοιας, σε συνδυα-
σμό με τον «Καλλικράτη», και τη φοροεπιδρομή, την κα-
τάργηση δημόσιων οργανισμών, τον περιορισμό και την
ιδιωτικοποίηση των πρώην ΔΕΚΟ, θα σαρώσουν τα
πάντα και θα οδηγήσουν το λαό στη μαζική ανεργία και
στη φτώχεια.

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να συμμετέχουν παντού,
όπου συγκροτούνται λαϊκές επιτροπές πάλης για την
προστασία των ανέργων, των χαμηλοαμειβόμενων, της
λαϊκής οικογένειας. 

Καμιά ανοχή, καμιά συναίνεση. Μονόδρομος είναι
ο αγώνας για τη ριζική αλλαγή του συσχετισμού των δυ-
νάμεων για ένα δρόμο ανάπτυξης υπέρ του λαού και όχι
των μονοπωλίων.

Αθήνα, 26/11/10        
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, έκανε σαφέστερο το στόχο να καταπνιγεί έγκαιρα και αποτελεσματικά
κάθε κίνημα που παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ώστε να θωρακιστεί η εξουσία των μονοπωλίων.

Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου υιοθέτησε χωρίς κανένα ενδοιασμό το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, το
οποίο θεσμοθετεί πια ανοιχτά τον παγκόσμιο ρόλο του χωροφύλακα για την ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία και τον
προληπτικό πόλεμο κατά των λαών και των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων.

Για τη χώρα μας, η επιλογή αυτή έχει επί πλέον σαν συνέπεια, την εκχώρηση στο ΝΑΤΟ της διαχείρισης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κυρίως στο Αιγαίο και στον επιχειρησιακό έλεγχο σ’ αυτό, με αφορμή τις
διευθετήσεις που περιλαμβάνει η νέα δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ και η υλοποίηση της «αντιπυραυλικής ασπίδας».

Η ΟΓΕ στην 34χρονη δράση της είχε σταθερή παρουσία στους αντιιμπεριαλιστικούς, αντιΝΑΤΟικούς αγώνες. 
Η πάλη για την αποδέσμευση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ είναι συστατικό στοιχείο της γενικότερης πάλης ενάντια

στο μνημόνιο, ενάντια στην πολιτική που χρεοκοπεί το λαό και αυξάνει την κερδοφορία των μονοπωλίων. Είναι
συστατικό στοιχείο της πάλης για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και των στηριγμάτων της.

Αθήνα, 25/11/10
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Για τον αγώνα των ναυτεργατών

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζει τον
αγώνα των ναυτεργατών που συνεχίζεται με επιτυχία. 

Η πολυήμερη απεργία για δουλειά για όλους τους
ναυτεργάτες, για μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, για
συντάξεις είναι και δικιά μας υπόθεση, γιατί οι γυναί-
κες έχουμε γευτεί και γευόμαστε καθημερινά αυτή
την αντιλαϊκή πολιτική που μας στερεί τα αυτονόητα. 

Στεκόμαστε αλληλέγγυες στους απεργούς ναυτερ-
γάτες και στις οικογένειές τους και τους λέμε ότι δεν
είναι μόνοι τους στον αγώνα που κάνουν.

Η συμμαχία της εργατικής τάξης (ΠΑΜΕ), των αυ-
τοαπασχολούμενων (ΠΑΣΕΒΕ), των φτωχών αγρο-
τών (ΠΑΣΥ), των γυναικών των φτωχών λαϊκών οι-
κογενειών (ΟΓΕ), των φοιτητών – σπουδαστών (ΜΑΣ)
είναι μια γερή απάντηση απέναντι στους λεηλατητές
του πλούτου που παράγουμε και είμαστε σίγουρες ότι
μέσα από την πάλη μας στο τέλος θα τους ανατρέ-
ψουμε.

Αθήνα, 28/11/2010
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για την βεβήλωση 
του μνημείου 

της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την
τραμπούκικη ενέργεια των ομάδων ΑΝΤΑΡΣΥΑ –
ΕΑΑΚ, να καταστρέψουν την τιμητική πλακέτα που είχε
τοποθετηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο προς τιμή της
νεαρής πρωτοπόρας αγωνίστριας γυναίκας φοιτήτριας
της Παντείου Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, που δολοφο-
νήθηκε στις 28 Ιουλίου 1980 έξω από το εργασιακό
γκέτο της κλωστοϋφαντουργίας  ΕΤΜΑ από οδηγό
μπράβο της εργοδοσίας.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναί-
κες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρω-
μάτων να καταδικάσουν τέτοιου είδους τραμπούκικες
ενέργειες  που είναι εχθρικές προς το λαϊκό κίνημα και
ξένες και απεχθής προς το λαό μας.

Αθήνα, 20/12/2010
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Απεργία 15 Δεκέμβρη

Γυναίκες εργαζόμενες, Άνεργες, Συνταξιούχες.

Νέες Γυναίκες Ξεσηκωθείτε.

Μαχητικά και αποφασιστικά μπορούμε να τους σταματήσουμε.

Θέλουν νέους σκλάβους, θέλουν Δούλους και Δούλες του 21ου αιώνα.
Ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες με την διπλάσια ανεργία από αυτή των ανδρών,  με τη μερική απασχόληση και τις

άλλες ελαστικές σχέσεις εργασίας, δεν θα στερούνται μόνο το δικαίωμα να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν
έστω και ένα παιδί αλλά δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη ούτε ένα ευρώ πάνω από το προνοιακό επίδομα.

Δεν δεχόμαστε καμία θυσία στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις μας.
Καταδικάζουμε την κυβέρνηση, τα κόμματα που συναινούν στις αντιλαϊκές  επιλογές και τις συνδικαλιστικές

πλειοψηφίες του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες να απαντήσουν δυναμικά με την συμμετοχή τους στην απεργία που

έχει κηρύξει το ΠΑΜΕ στις 15 Δεκέμβρη και στη συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην Ομόνοια. Οι αυταπάτες τελεί-
ωσαν.

Μπορούμε να ματαιώσουμε το πάρτι που έχει στήσει το κεφάλαιο με τις κατακτήσεις, τα δικαιώματα και την πε-
ριουσία του Ελληνικού λαού.

Έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας, απέναντι στα παιδιά και στις οικογένειές μας να απαντήσουμε δυνα-
μικά και οργανωμένα στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. Μονόδρομος  για μας είναι να αρνηθούμε να πληρώ-
σουμε τις συνέπειες της κρίσης και τα κρατικά χρέη, να απαιτήσουμε να πληρώσουν τα μονοπώλια και να παλέ-
ψουμε για το δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων.

Αθήνα, 3/12/2010
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Για τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης στις αστικές συγκοινωνίες
Η ΟΓΕ συμπαραστέκεται και δηλώνει την αλληλεγγύη της στους αγώνες των εργαζομένων στις αστικές συγκοι-

νωνίες της Αθήνας.
Οι τεράστιες επιπτώσεις από την πολιτική της κυβέρνησης στα μέσα Μαζικής Μεταφοράς κτυπούν αλύπητα όλες

και όλους τους εργαζόμενους.
Οι αυξήσεις στα εισιτήρια, οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις δρομολογίων, η κατάργηση των μειωμένων και

«ελευθέρας» εισιτηρίων για ειδικές κατηγορίες του λαού όπως άποροι, ανάπηροι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι φαν-
τάροι, φοιτητές, μαθητές κ.α. έρχονται να προστεθούν στα αντιλαϊκής καταιγίδας μέτρα που τελειωμό δεν έχουν
και που βυθίζουν όλο και πιο πολύ την λαϊκή οικογένεια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Στο μαύρο μπλοκ της κυβέρνησης, της ΕΕ του ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΝΔ και ΛΑΟΣ δεν στεκόμαστε ηττοπαθείς και μοιρολά-
τρες. Μαζί με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ αγωνιζόμαστε αποφασιστικά για να ανατρέψουμε την
βάρβαρη πολιτική και να ανοίξουμε το δρόμο για μια πολιτική προς όφελος του λαού, όπου και οι αστικές συγκοι-
νωνίες, σύγχρονες και ασφαλείς θα γίνουν λαϊκή περιουσία και θα υπηρετούν τις λαικές ανάγκες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις των αστικών συγκοινωνιών.
-ΟΧΙ στην αύξηση των εισιτηρίων και τις καταργήσεις δρομολογίων.
-ΟΧΙ στις απολύσεις και στην κατάργηση των ΣΣΕ και στις μειώσεις μισθών, όπως και στην αλλαγή των εργασια-
κών σχέσεων.
-Δωρεάν μετακίνηση για όλους το πρωί. Και για τους ανέργους, φοιτητές, μαθητές όλες τις ώρες της μέρας. 
-Ενιαίο Φορέα Μεταφορών που θα είναι Κρατική-Λαϊκή Περιουσία.

Αθήνα, 11/1/11                            
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για την απεργία στις 23-2-2011
Γυναίκες Εργαζόμενες Άνεργες Συνταξιούχες

Νέες Γυναίκες Ξεσηκωθείτε- Αντισταθείτε

Η καπιταλιστική οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει δίνει την ευκαιρία στο κεφάλαιο να υλοποιήσει την μα-
κροχρόνια επιδίωξή του να αφαιρέσει ότι έχει κατακτήσει η εργατική τάξη, με κυρίαρχο στόχο να κάνει πιο φτηνή
την εργατική δύναμη, ώστε να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου.

Δεν δεχόμαστε καμιά θυσία στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις μας.
Οι αυταπάτες τελείωσαν.
Έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας, απέναντι στα παιδιά και στις οικογένειές μας να απαντήσουμε δυνα-

μικά και οργανωμένα στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει.
Μονόδρομος για μας είναι να αρνηθούμε να πληρώσουμε τις συνέπειες της κρίσης, να απαιτήσουμε όλα όσα

μας ανήκουν από τον υλικό και πνευματικό πλούτο που παράγουμε και να παλέψουμε για το δρόμο ανάπτυξης
που θα υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Καταδικάζουμε την κυβέρνηση, τα κόμματα και τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες του κυβερνητικού και εργο-
δοτικού συνδικαλισμού, που συναινούν στις αντεργατικές- αντιλαϊκές επιλογές που φέρνουν σε απόγνωση τις γυ-
ναίκες, τις νέες γυναίκες της λαϊκής οικογένειας. 

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες να απαντήσουν δυναμικά με την συμμετοχή τους στην απεργία που
έχει κηρύξει το ΠΑΜΕ στις 23 Φλεβάρη.

Αθήνα, 25/1/2011                               
Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Χρόνια τώρα τα ελληνοτουρ-
κικά κυριαρχούν στην εξωτε-

ρική πολιτική της χώρας μας με
τις κυβερνήσεις τόσο της ΝΔ όσο
και του ΠΑΣΟΚ να επαναλαμβά-
νουν ότι το μόνο θέμα  που ανα-
γνωρίζουν ότι πρέπει να διευθε-
τηθεί στο Αιγαίο με την Τουρκία
είναι αυτό της υφαλοκρηπίδας.
Μάλιστα η ελληνική πλευ ρά έχει
προτείνει για την επίλυση του θέ-
ματος και την προσφυγή στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης.  Αν
υπάρξει αδιέξοδο, όπως δήλωσε
πρόσφατα ο κ. Παπανδρέου στην
βουλή,  εννοώντας προφανώς
στις διμερείς διαπραγματεύσεις
που διεξάγονται,  θα πρέπει να
προσφύγουμε στο δικαστήριο της
Χάγης γιατί «δεν πρέπει να διαιω-
νιστεί η εκκρεμότητα». Ισχυριζό-
μενος  ότι αυτή η προσφυγή δεν
«αποτελεί παραχώρηση κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων από μόνη της».
Έξι ή Δώδεκα μίλια;

Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης δημιουργεί
πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι Προ-
ϋπόθεση της προσφυγής στη Χάγη είναι η υπογραφή συ-
νυποσχετικού, δηλαδή αποδοχή της δικαιοδοσίας του
Δικαστηρίου αλλά και δέσμευση για αποδοχή της από-
φασής του. Και μιλάμε για ένα δικαστήριο που δεν είναι
ανεπηρέαστο από την πολιτική, δηλαδή τα συμφέροντα
ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, στην περίπτωση
του Αιγαίου των ΗΠΑ. Αυτή η προσφυγή  θα πρέπει να
γίνει από κοινού με την Τουρκία και εδώ μπαίνει το
ερώτημα στο οποίο δεν δίνει σαφή απάντηση η κυβέρ-
νηση: σε ποια βάση θα διαμορφωθεί το συνυποσχετικό
της παραπομπής; 

Όπως είναι γνωστό η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας
προϋποθέτει τον ορισμό, της  βάση εκκίνησής της, δη-
λαδή από πού ξεκινάει, από τα 6 ή τα 12 μίλια χωρικών
υδάτων;

Παρά τη δυνατότητα που παρέχει το Δίκαιο της Θάλασ-
σας για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, η χώρα μας δεν
έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα λόγω της τουρκικής
απειλής περί «κάζους μπέλι» (αιτία πολέμου).

Με δεδομένο ότι αν η χώρα μας είχε επεκτείνει ή κα-
θορίσει τα 12 μίλια, τότε δεν θα υπήρχε ζήτημα υφαλο-
κρηπίδας, αφού στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος του Αι-
γαίου καλύπτεται από δικά μας νησιά. Προφανώς, ο Γ.
Παπανδρέου αναφέρεται στην υφαλοκρηπίδα των εθνι-
κών - χωρικών υδάτων, όπου και αυτά μένουν στα 6
ναυτικά μίλια, και χάνει το δικαίωμα πλέον-σε περί-
πτωση συμφωνίας- της επέκτασης στα 12 μίλια. 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)

Επιπλέον, είναι πλέον λάθος να μιλά κανείς μόνο για
την υφαλοκρηπίδα καθώς  είναι γνωστό  στους κυβερ-
νώντες ότι από το 1982 με την ύπαρξη της νέας σύμβα-
σης του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας, κανένα κρά-
τος δεν επιδιώκει την οριοθέτηση μόνο της υφαλοκρη-
πίδας, όπως γινόταν παλιότερα, αλλά και την ταυτό-
χρονη οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ) .

ΑΙΓΑ ΙΟ:  Α ΙΓΑ ΙΟ:  
ΧΑΓΗ, ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ, ΑΟΖΧΑΓΗ, ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ, ΑΟΖ

της Άννας Μπαλλή



Για να γίνει πιο κατανοητό, η Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ), σύμφωνα με την εν ισχύει Συνθήκη για το
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, γεωγραφικά ταυτίζεται
με την υφαλοκρηπίδα, με τη διαφορά ότι η υφαλοκρη-
πίδα αφορά στην εκμετάλλευση του βυθού και του υπε-
δάφους του, ενώ η ΑΟΖ καλύπτει όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες, που μπορούν να αναπτυχθούν στα
υπερκείμενα ύδατα. Πιο συγκεκριμένα ένα κράτος ορί-
ζοντας την ΑΟΖ του μπορεί να εκμεταλλεύεται σε αυτή
το υπέδαφος του βυθού, τον βυθό, τα ύδατα (αλιεία) και
την επιφάνεια της θάλασσας (ακόμα και με τη δημιουρ-
γία τεχνητών νησιών). Προκαλεί, λοιπόν, εντύπωση γιατί
καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μιλά για το θέμα αυτό
που ήρθε στην δημοσιότητα με αφορμή την πρόσφατη
Συμφωνία Καθορισμού ΑΟΖ, μεταξύ Κύπρου και Ισ-
ραήλ, η οποία μάλιστα προκάλεσε και την εντόνως εκ-
φρασθείσα «δυσφορία» της Αγκύρας.

Η  ελληνική κυβέρνηση δεν θίγει καν το θέμα που
πέραν των άλλων θα ακύρωνε και τους ισχυρισμούς της
Άγκυρας σε ότι αφορά το αν έχουν ή όχι υφαλοκρηπίδα
τα νησιά.

Είναι γνωστό ότι στον πυρήνα της τουρκικής διεκδί-
κησης επί της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου βρίσκεται
ο ισχυρισμός ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα με
τον γεωλογικού τύπου ισχυρισμό ότι επικάθονται σε
τουρκική υφαλοκρηπίδα και κατά συνέπεια η οριοθέ-
τησή της στο Αιγαίο πρέπει να γίνει με βάση τη μέση
γραμμή από βορά προς νότο, μεταξύ τουρκικών παρα-
λίων και των απέναντι παραλίων της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας.

(Πρόκειται για την γνωστή γραμμή του 25ου Μεσημ-
βρινού, που έχει τεθεί ως όριο των τουρκικών διεκδι-
κήσεων στο Αιγαίο όπως υφαλοκρηπίδα, FIR, έρευνα
και διάσωση, επιχειρησιακός έλεγχος κλπ.).

Σε περίπτωση που θα υιοθετείτο ο ισχυρισμός αυτός
της Άγκυρας, τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
θα περιβάλλονται από τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αν
όμως η χώρα μας ανακηρύξει ΑΟΖ και η διαπραγμά-
τευση διεξαχθεί σ’ αυτό το πεδίο ο ισχυρισμός αυτός
δεν μπορεί να προβληθεί, γιατί το Δίκαιο της Θάλασσας
προβλέπει ρητά ότι νησιά με δυνατότητα οικονομικής
δραστηριότητας έχουν δικαίωμα ΑΟΖ, όπως οι ηπει-
ρωτικές περιοχές. 

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ένα παράκτιο κράτος
αποκτάει ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης. Στη
συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης με τα γει-
τονικά κράτη. Με βάση την ισχύουσα σύμβαση του ΟΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που η Ελλάδα την
επικύρωσε το 1994, η παράκτια χώρα έχει το δικαίωμα
να ορίσει ως ΑΟΖ, μια ζώνη πλάτους μέχρι 200 ν. μίλια
από τις ακτές της, με την προϋπόθεση ότι δε θα συναν-
τάει την ΑΟΖ της απέναντι χώρας, οπότε το όριο μπαίνει

από τη μέση
Εάν δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία οριοθέτησης, ο

τρόπος με τον οποίο οι γειτονικές χώρες λύνουν τη δια-
φορά τους είναι με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο.

ΑΟΖ έχουν ανακηρύξει σχεδόν 140 παράκτιες χώρες.
Μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, το1983, συμπεριλαμβάνοντας
βεβαίως και την ΑΟΖ όλων ανεξαιρέτως των νησιών
τους 

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδό-
πουλου έσπευσε να ανακηρύξει ΑΟΖ και να συνάψει
συμφωνίες οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και
τον Λίβανο (εκκρεμεί η κύρωσή της από το λιβανικό
Κοινοβούλιο). Η κυβέρνηση Καραμανλή δεν είχε αντα-
ποκριθεί στο κυπριακό αίτημα να συνάψει αντίστοιχη
συμφωνία οριοθέτησης, για να μην προκαλέσει την αν-
τίδραση της Άγκυρας.

Έτσι προς το παρόν, ελληνική ΑΟΖ δεν υπάρχει, επειδή
η Αθήνα όχι μόνο δεν την έχει ανακηρύξει, αλλά και αρ-
νείται να πει ή να κάνει οτιδήποτε για την κατοχύρωσή
της. 

Προς μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου;
Είναι φανερό ότι  οι διαπραγματεύσεις που η κυβέρ-

νηση διεξάγει, χωρίς να ενημερώνεται για το τι ακριβώς
συζητείται ο ελληνικός λαός, δεν γίνονται, με τους κα-
νόνες της ισχύουσας Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο
της Θάλασσας, αλλά στη βάση των «ζωτικών συμφερόν-
των» της γειτονικής χώρας, όπως αυτά αναφέρονται στη
Συμφωνία της Μαδρίτης του 1997 και στις αποφάσεις
της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελ-
σίνκι, τον Δεκέμβρη του 1999, όπου στα πλαίσια της
ενεργοποίησης της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρ-
κίας η Ελλάδα αποδέχθηκε την ύπαρξη προς διευθέτηση
«συνοριακών διαφορών. Με λίγα λόγια εκχώρηση κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων σε μία συμφωνία συνεκμετάλ-
λευσης του Αιγαίου (που θα εξασφαλίσει στους μεγά-
λους επιχειρηματικούς ομίλους και τις αστικές τάξεις
των δύο χωρών πλούσια κερδοφορία), και την στρα-
τιωτική συνδιαχείρηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.

Θα ήταν λάθος, αν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,
που κυριαρχεί αυτή την στιγμή στην χώρα μας, ο λαός
δεν επαγρυπνεί και δεν αντισταθεί στην πολιτική της κυ-
βέρνησης σε όλα τα μέτωπα και στην αντιλαϊκή πολιτική,
που οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα, αλλά και στον εν-
δοτισμό μιας εξωτερικής πολιτικής που παραχωρεί κυ-
ριαρχικά δικαιώματα.  
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Στη Μοζαμβίκη πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως τις
18 του Δεκέμβρη 2010 οι εργασίες της Εκτελεστικής

Γραμματείας της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας
Γυναικών, με τη συμμετοχή 24 οργανώσεων από 21 χώρες
του κόσμου. Αντιπροσωπεία της ΟΓΕ αποτελούμενη από
τη Μαιρήνη Στεφανίδη και τη Χριστίνα Σκαλούμπακα βρέ-
θηκε στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης προκειμένου να λάβει
μέρος στη συνάντηση. Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε χα-
ρακτήρα προπαρασκευαστικό μπροστά στο Συνέδριο της
ΠΔΟΓ.  Αποφασίστηκε ο χρόνος και ο τόπος της διεξαγω-
γής του και συζητήθηκαν  τα θέματα που θα απασχολήσουν
το Συνέδριο. Ορίστηκε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί από
τις 25 έως τις 30 Νοέμβρη 2011 στη Βραζιλία και τέθηκε
ένα πρώτο πλαίσιο αναφορικά με τη θεματολογία του, το
οποίο περιλαμβάνει την οικονομική καπιταλιστική κρίση
και τις επιπτώσεις της στις γυναίκες, την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα, ζητήματα ισότητας, ανάπτυξης και ειρήνης,
κλιματικής αλλαγής και επισιτιστικής ασφάλειας. Στα πλαί-
σια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια,
ένα σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις και ένα με θέμα το
AIDS, πρόβλημα που μαστίζει τους λαούς και ιδιαίτερα τις
γυναίκες της ηπείρου που φιλοξένησε τη συνάντηση.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις των Περιφε-
ρειακών Γραφείων κάθε ηπείρου, έγινε ένας απολογισμός
της δράσης τους και παρουσιάστηκε τόσο ο απολογισμός
αυτός όσο και οι προτάσεις των Γραφείων στην Ολομέλεια
της Εκτελεστικής Γραμματείας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι,
εκτός από την ΟΓΕ, το παρόν στη συνάντηση από την Ευ-
ρώπη έδωσαν μόνο η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οι πολλές
απουσίες από τις οργανώσεις της Ευρώπης οφείλονται σε
ένα βαθμό και στις οικονομικές τους δυσκολίες που δεν
τους επέτρεψαν να καλύψουν το κόστος του ταξιδιού. Δυ-
σκολίες τέτοιες υπήρχαν και στο παρελθόν όμως σήμερα
γίνονται πιο έντονες, με δεδομένη την καπιταλιστική οικο-
νομική κρίση.

Η ΟΓΕ ως συντονίστρια του Γραφείου της Ευρώπης,
παρουσίασε στο Περιφερειακό Γραφείο τις εξελίξεις στην
Ευρώπη μπροστά στην οικονομική κρίση, καθώς και τον
απολογισμό δράσης της για το σύνολο των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων.
Η δράση αυτή ξετυλίχθηκε και με αφορμή την επέτειο της
συμπλήρωσης 100 χρόνων από την καθιέρωση της Παγ-
κόσμιας Ημέρας της Εργαζόμενης Γυναίκας. Ως συντονί-
στρια οργάνωση η ΟΓΕ πρότεινε οι φετινές εκδηλώσεις για
την 8η Μάρτη να έχουν κοινό θέμα την καπιταλιστική κρίση
και να συντονιστούν με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα,
πρόταση με την οποία συμφώνησαν οι οργανώσεις της Ευ-
ρώπης.

Με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής η ΟΓΕ τόνισε
την αλληλεγγύη της στη σοσιαλιστική Κούβα και επανέλαβε
την απαίτηση να απελευθερωθούν οι 5 Κουβανοί πατριώ-
τες που εξακολουθούν να κρατούνται στα κάτεργα των
ΗΠΑ. Εξέφρασε ακόμα τη συμπαράστασή της στο δοκιμα-
ζόμενο λαό της Αϊτής, συμπαράσταση που εκφράστηκε και
έμπρακτα, καθώς συγκεντρώθηκε οικονομική βοήθεια
που παραδόθηκε στις γυναίκες της Αϊτής μέσω της Ομο-
σπονδίας Γυναικών Κούβας. Τάχθηκε δε για μια ακόμη
φορά στο πλάι του παλαιστινιακού λαού, στο πλευρό του
αγώνα της Κύπρου για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Με την έναρξη των εργασιών η ΕΓ της ΠΔΟΓ ενέκρινε
ψήφισμα συμπαράστασης στην πανεργατική πανελλαδική
απεργία που πραγματοποιούσε το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα στην Ελλάδα στις 15 Δεκέμβρη, το οποίο και διαβά-
στηκε στη συγκέντρωση της Αθήνας.

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το ζήτημα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης βρέ-
θηκε καταρχήν στην ατζέντα της συνεδρίασης της Εκτελε-
στικής Γραμματείας. Δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά,
αφού οι γυναίκες που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώματα βρίσκονται πρώτες στο στόχαστρο της επί-
θεσης που εξαπολύει το κεφάλαιο με το πρόσχημα της κρί-
σης. Οι παρεμβάσεις των άλλων οργανώσεων αφορούσαν
στην πλειοψηφία τους την οικονομική κρίση, χωρίς βέβαια
να υπάρχει πλήρης ταύτιση στις απόψεις και τις θέσεις. Η
ΟΓΕ υποστήριξε πως η καπιταλιστική οικονομική κρίση και
η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα πρέπει να αποτελέσουν το
κεντρικό θέμα του Συνεδρίου της ΠΔΟΓ.

Η εισήγηση που παρουσίασε η αντιπροσωπεία της ΟΓΕ
επικεντρώθηκε στις αιτίες της κρίσης, στα υπερσυσσω-
ρευμένα κέρδη που δεν επενδύονται μέχρι να υπάρξουν
οι προϋποθέσεις να αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερα, στην

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ. 
ΤΗΣ ΠΔΟΓ ΣΤΗ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΤΗΣ ΠΔΟΓ ΣΤΗ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

της Μαιρήνης Στεφανίδη και της Χριστίνας Σκαλούμπακα
μελών του Προεδρείου της ΟΓΕ



υπερσυσσώρευση των εμπορευμάτων που δεν μπορούν
να καταναλωθούν γιατί οι εργαζόμενοι δεν έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν. Η οικονομική
κρίση σήμερα συνεχίζεται και βαθαίνει, χτυπάει όλα τα κα-
πιταλιστικά κράτη με αυξομειούμενη ένταση. Η ΟΓΕ τόνισε
ότι τα μέτρα που παίρνει το κεφάλαιο έχουν στόχο να κά-
νουν την εργατική δύναμη ακόμα πιο φθηνή, ότι έχουν χα-
ρακτήρα μόνιμο και θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την
κρίση. Με τα μέτρα αυτά προετοιμάζουν για τις γυναίκες
της εργατικής τάξης εργασιακό μεσαίωνα και παράλληλα
ισοπεδώνουν και τις τελευταίες κατακτήσεις που παρέμε-
ναν στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, της Πρόνοιας.
Στο έδαφος της κρίσης οξύνεται και το πρόβλημα της ανι-
σοτιμίας των φύλων, μεταφέρονται περισσότερα βάρη
στους ώμους των γυναικών, επιδεινώνεται πιο πολύ η ήδη
ανισότιμη θέση τους.

Επισήμανε επίσης ότι οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγω-
νισμοί που προϋπήρχαν της κρίσης οξύνονται, καθώς τα
μονοπώλια κονταροχτυπιούνται ώστε να παραμείνουν στο
παιχνίδι και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση στον παγ-
κόσμιο ανταγωνισμό. Υπογράμμισε τους κινδύνους που
συνεπάγεται η όξυνση των ανταγωνισμών για τους λαούς
και την αναγκαιότητα να συμβάλουν οι γυναίκες στην πάλη
ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΔΟΓ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της ΠΔΟΓ απορρέουν από
τον ίδιο το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της. Η ΠΔΟΓ
αποτελεί τη μοναδική παγκόσμια γυναικεία οργάνωση με
διακηρυγμένο αντιιμ-
περιαλιστικό προσανα-
τολισμό. Στις σημερινές
συνθήκες που η κρίση
του καπιταλισμού βα-
θαίνει και οι αντιθέσεις
ανάμεσα στους ιμπε-
ριαλιστές οξύνονται, οι
ευθύνες της ΠΔΟΓ πολ-
λαπλασιάζονται, γίνον-
ται πιο βαριές. Η ΠΔΟΓ
έχει καθήκον να συμ-
βάλει ώστε οι γυναίκες
που ανήκουν στα λαϊκά
στρώματα να αναγνω-
ρίσουν πως εχθρός τους είναι τα μονοπώλια και ο ιμπε-
ριαλισμός, να οργανώσουν την πάλη τους ενάντιά τους. Η
ΟΓΕ προσπαθεί με την παρέμβασή της στην ΠΔΟΓ να συμ-
βάλει ώστε να εδραιώνεται και να βαθαίνει ο προσανατο-
λισμός αυτός. Ως συντονίστρια οργάνωση του Περιφερει-
ακού Γραφείου της Ευρώπης προγραμματίζουμε για την
άνοιξη συνάντηση, με θέμα την καπιταλιστική οικονομική
κρίση και τις επιπτώσεις της στις γυναίκες αλλά και το νέο
στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, το ζήτημα της αντιπυραυλικής
ασπίδας, τα σχέδια των ιμπεριαλιστών για το Αιγαίο.

Σήμερα για να σταθεί η ΠΔΟΓ στο ύψος των περιστά-

σεων, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις ευθύνες
αυτές, είναι όρος και προϋπόθεση να ενιαιοποιήσουν οι
οργανώσεις της την αντίληψή τους για τις εξελίξεις στο παγ-
κόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, τις ανακατατάξεις που γί-
νονται, τους ανταγωνισμούς που  υπάρχουν μεταξύ παλιών
αλλά και ανερχόμενων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, για το
ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας και των δυνάμεων του οπορ-
τουνισμού στις ανερχόμενες καπιταλιστικές οικονομίες της
Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.  

Η ΠΔΟΓ πρέπει να θέσει ψηλά τον πήχη του αγώνα
ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό, που θα ανοί-
ξει το δρόμο για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι
να ενισχύεται η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη που ανα-
πόφευκτα διεξάγεται και στο εσωτερικό της ΠΔΟΓ, από τις
δυνάμεις εκείνες που παλεύουν με στόχο την ανατροπή
του σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος και την κοι-
νωνική ισοτιμία των γυναικών και δεν επιδιώκουν να το

εξωραΐσουν, να το
εξανθρωπίσουν, δεν
καλλιεργούν αυταπά-
τες ότι μπορεί να υπάρ-
χει καπιταλισμός και
εκμετάλλευση με αν-
θρώπινο πρόσωπο και
ισότητα μεταξύ των
φύλων. Ενδεικτικό των
διεργασιών που γίνον-
ται είναι το γεγονός ότι
υποχωρούν οι απόψεις
που διατυπώνονταν
στα πλαίσια της ΠΔΟΓ
και θεωρούσαν ιμπε-

ριαλιστική δύναμη μόνο τις ΗΠΑ και ότι θεωρείται και χα-
ρακτηρίζεται πλέον και η ΕΕ ως ιμπεριαλιστική δύναμη.
Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τις ανερχόμενες ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις, όπως τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και
την Κίνα. 

Οι συνθήκες απαιτούν να συντονίσουν οι οργανώσεις
της ΠΔΟΓ σε όλες τις ηπείρους το βηματισμό τους σε αυτή
την κατεύθυνση και να πρωτοστατήσουν στις χώρες τους
στην οργάνωση και την ένταξη των γυναικών στο κίνημα,
όχι μόνο στο γυναικείο αλλά και στο εργατικό, στη συμμε-
τοχή των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων γυναι-
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Εμείς, οι γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο, που συγκεντρωθήκαμε στο Μαπούτο της
Μοζαμβίκης, από τις 15 έως τις 18 Δεκέμβρη 2010, στη συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ)
συμφωνήσαμε τα ακόλουθα:

Η οικονομική κρίση είναι η αναπόφευκτη μοίρα του καπιταλισμού. Υπερσυσ-
σωρευμένα κέρδη που δεν μπορούν να επενδυθούν για να δώσουν ακόμα μεγα-
λύτερα. Υπερπαραγωγή εμπορευμάτων που δεν μπορούν να καταναλωθούν γιατί οι
εργαζόμενοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. 

Μπροστά στην κρίση οι λαοί όλου του κόσμου  αντιμετωπίζουν την πιο σκληρή , βάρ-
βαρη και αντιλαϊκή επίθεση ενάντια στα δικαιώματά τους από την πλουτοκρατία, τους ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς, τα νεοφιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Οι δυνάμεις αυτές έχουν κηρύξει
πόλεμο ενάντια στους λαούς της Ευρώπης για να προωθήσουν τα πιο σκληρά και αντεργατικά μέτρα. Μειώσεις μι-
σθών και συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με πρώτα θύματα τις γυναίκες, αύξηση της φο-
ρολογίας, χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν υιοθετούν κοινή στρατηγική ενάντια στην
εργατική τάξη και τα εργασιακά της δικαιώματα. Μειώνουν το κόστος της εργατικής δύναμης στα χαμηλότερα επίπεδα
συνεισφέροντας στην αύξηση των κερδών των μονοπωλίων ακόμα και στην περίοδο της κρίσης. Στο όνομα της «αν-
ταγωνιστικότητας και της «οικονομικής σταθερότητας» επιτίθενται στα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις με
στόχο να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τα μέτρα μετά την κρίση. 

Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και οι δυσκολίες του καπιταλιστικού συστήματος να αντιμετωπίσει
την κρίση του εντείνουν την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και αυξάνουν τους κινδύνους για νέες περιφερειακές συγ-
κρούσεις στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στην Χερσόνησο της Κορέας, στο Ιράν, στον Καύκασο, στα
Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές.

Σήμερα που η οικονομική κρίση αποτελεί μια βόμβα στα θεμέλια του καπιταλισμού, η ελπίδα βρίσκεται στις λαϊκές
δυνάμεις. Η ΠΔΟΓ πρέπει να έχει ένα ηγετικό ρόλο προκειμένου να δυναμώσει το μαχητικό κίνημα ενάντια στα μο-
νοπώλια. Καλούμε τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων σ’ ολόκληρο τον κόσμο με τον ενωμένο και συντονισμένο
αγώνα μας να απαιτήσουμε την ικανοποίηση των αναγκών μας στον αντίποδα της πολιτικής που μας αφαιρεί  δι-
καιώματα, που καταδικάζει το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας στη φτώχεια, την ανεργία και την εκμετάλ-
λευση, που σπέρνει πολέμους σ’ ολόκληρο τον κόσμο.  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

κών, των φτωχών αγροτισσών στους αγώνες. Ένα κρίσιμο
ζήτημα κατά την άποψη της ΟΓΕ όσον αφορά την ΠΔΟΓ,
είναι να προχωρήσει ο συντονισμός, η συνεργασία και ο
κοινός βηματισμός με τις άλλες παγκόσμιες οργανώσεις
που παλεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή ο συντονι-
σμός της δράσης της ΠΔΟΓ με την Παγκόσμια Συνδικαλι-
στική Ομοσπονδία, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών, μπορεί
να δώσει ώθηση και δυναμική, να συμβάλει στην ανάπτυξη
αξιόμαχου κινήματος με αντιμονοπωλιακό - αντιιμπερια-
λιστικό προσανατολισμό. Να δώσει στην πάλη των γυναι-
κών και γενικότερα των λαών διάρκεια και αντοχή στις δυ-
σκολίες και πάνω απ’ όλα την προοπτική της κατάργησης
της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας των γυναικών.
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Εμείς, οι γυναίκες απ΄ όλο τον κόσμο, που συνεδριάσαμε
σαν Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΔΟΓ, στην οποία
πήραν μέρος 24 οργανώσεις της Ομοσπονδίας μας από
20 χώρες, χαιρετίζουμε την επέτειο των 65 χρόνων ζωής
της οργάνωσής μας επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή
μας στις ιδρυτικές αρχές της Παγκόσμιας Δημοκρατικής
Ομοσπονδίας Γυναικών.

Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση έχει επιπτώσεις
στους λαούς μας που υφίστανται την πιό βάρβαρη επί-
θεση στα δικαιώματά τους, την μαζική ανεργία, τις περι-
κοπές μισθών και συντάξεων, την μείωση της Κοινωνι-
κής Πρόνοιας, την αδυναμία πρόσβασης σε κοινωνικά
αγαθά, στην Παιδεία, την Υγεία. Οι γυναίκες είναι τά κύρια
θύματα αυτής της εξέλιξης, φτωχότερες των φτωχών,
είναι εκείνες που υφίστανται στον μεγαλύτερο βαθμό
όλων των μορφών τη βία, τις διακρίσεις, την εκμετάλ-
λευση.

Στη συνεδρίασή μας αναλύσαμε τη διεθνή κατάσταση
και τις καταστροφικές συνέπειες της ιμπεριαλιστικής πο-
λιτικής ενάντια στους λαούς μας, μιά πολιτική που μέ επι-
θετικότητα προωθεί την υπανάπτυξη, τη φτώχεια, την
εξαθλίωση και την υποτέλεια.
1. Καταδικάζουμε εντονα τις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις

των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ευρωπαικής Ένωσης και
των άλλων συμμάχων τους που προωθούν πολέμους,
ένοπλες και εθνικές συγκρούσεις, την εγκαθίδρυση
στρατιωτικών βάσεων σε όλα τα μέρη του κόσμου, την
βίαιη προσφυγιά, την μετανάστευση και την παράνομη
διακίνηση ανθρώπων, τους αποκλεισμούς και την
κρατική τρομοκρατία ανάμεσα σε άλλες παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λαών όπως το δι-
καίωμα της αυτοδιάθεσης και της λαικής κυριαρχίας.

2. Καταδικάζουμε το Νέο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ
που ενισχύει την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και επι-
βάλλει «προληπτικούς πολέμους» ώστε να παρεμβαί-
νει και να ελέγχει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε όλο
τον κόσμο καθώς επίσης να «νομιμοποιεί παρεμβα-
σεις» στα εσωτερικά ζητήματα όλων των χωρών,
ενεργώντας σαν μηχανισμός σταθεροποίησης κυβερ-
νήσεων που δηθεν απειλούνται από τα λαικά κινήματα.

3. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους λαούς της
Ευρώπης, ιδιαίτερα στις γυναίκες που υφίστανται την
αντιλαϊκή επίθεση στα δικαιώματά τους από την πλου-
τοκρατία, την Ευρωπαική Ενωση και τα σοσιαλδημο-
κρατικά και νεοφιλελεύθερα κόμματα, που έχουν κη-
ρύξει τον πόλεμο στους λαούς ώστε να προωθούν τα
σκληρότερα αντεργατικά μέτρα. Στο όνομα της αντα-

γωνιστικότητας, ακυρώνουν εργατικά δικαιώματα,
στοχεύοντας να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την  οικο-
νομική καπιταλιστική κρίση και παράλληλα να νομιμο-
ποιήσουν αυτά τα μέτρα και την περίοδο που θα ακο-
λουθήσει την κρίση.

4. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Κύπρου
στον αγώνα του ενάντια στην Τουρκική εισβολή και
κατοχή μέρους της Κυπριακής επικράτειας με την
σύμπραξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Υπερασπιζόμαστε
το δικαίωμα του Κυπριακού λαού στη δημιουργία ενι-
αίου, ανεξάρτητου, κυρίαρχου κράτους με μία διεθνή
προσωπικότητα.

5. Χαιρετίζουμε τις νέες αλλαγές που πραγματοποιούνται
στην Λατινική Αμερική, με ορισμένες δημοκρατικές
κυβερνήσεις που προωθούν κοινωνική πολιτική, πρό-
νοια για τους λαούς τους, περιλαμβάνοντας μέτρα γιά
την πρόοδο των γυναικών.

6. Αλλη μιά φορά διακηρύσσουμε την στήριξή μας στις
νέες εξελίξεις ολοκλήρωσης των οργανισμών ALBA,
MERCOSUR, UNASUR και CARICOM στην Λατινική
Αμερική που αποτελούν εργαλεία συνεργασίας και
αγώνα ενάντια στις απόπειρες των ΗΠΑ να αποσταθε-
ροποιήσουν την περιοχή.

7. Καταδικάζουμε έντονα το πραξικόπημα που διαπρά-
χτηκε ενάντια στη νόμιμη Κυβέρνηση της Ονδούρας,
το πραξικόπημα που επιχειρήθηκε και απέτυχε στο
Εκουαδόρ, καθώς και τις απόπειρες αποσταθεροποί-
ησης της επαναστατικής διαδικασίας που οικοδομεί ο
Πρόεδρος Ούγο Τσάβες.

8. Στηρίζουμε το αίτημα της κυριαρχίας των Νήσων Μαλ-
βίνας και του λαού της Αργεντινής και είμαστε αλλη-
λέγγυες σ΄αυτή τή δίκαιη υπόθεση.

9. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις αδερφές και τους
αδερφούς μας της Αϊτή, που υποφέρουν απο τις σοβα-
ρές συνέπειες του καταστροφικού σεισμού και υποφέ-
ρουν απο την τρομερή επιδημία της χολέρας που επι-
φέρει φτώχεια και οικογενειακή διάλυση. Επίσης, εκ-
φράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέ-
λας που έχει υποστεί μία εθνική τραγωδία που οφείλε-
ται σε φυσικές καταστροφές και είχαν σαν αποτέλεσμα
την απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

10. Καταδικάζουμε την πολιτική της Κυβέρνησης του Ισ-
ραήλ γιά την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και
ομόφωνα υπερασπίζουμε τον δοκιμαζόμενο λαό της
Παλαιστίνης στον δίκαιο αγώνα του και εκφράζουμε
ιδιαίτερα την απόλυτη άλληλεγγύη μας στις γυναίκες

ΠΔΟΓ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ MAPUTO
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της Παλαιστίνης, καθώς και τη στήριξή μας στο αίτημα
γιά επιστροφή των προσφύγων  στά σπίτια τους και την
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων από τις
Ισραηλινές φυλακές. Στηρίζουμε την αναγνώριση πού
έγινε από κάποιες χώρες, του ανεξάρτητου Παλαιστι-
νικού κράτους μέ πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερου-
σαλήμ στά σύνορα του 1967. Απαιτούμε την άμεση
αποχώρηση του Ισραήλ από τα παλαιστινιακά εδάφη
και την κατάργηση των εποικισμών.

11. Εντονα καταδικάζουμε την εισβολή και την διατήρηση
του πολέμου στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και απαιτουμε
την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων και
του ΝΑΤΟ καθώς επίσης απαιτούμε να σταματήσει η
ενίσχυσή τους από τους συμμάχους τους, που διατη-
ρούν την άδικη εισβολή που έχει ιδιαίτερα επιπτώσεις
ενάντια στις γυναίκες και τα παιδιά.

12. Στηρίζουμε των αγώνα των γυναικών του λαού της
Δυτικής Σαχάρας γιά αυτοδιάθεση και καταδικάζουμε
τη σφαγή στον καταυλισμό Λαγιούν τον περασμένο
Νοέμβρη από τους Μαροκινούς στρατιώτες και απαι-
τουμε απο τη διεθνή κοινότητα να κάνει έρευνα για
αυτή την απάνθρωπη ενέργεια καθώς και να διενερ-
γηθει το Δημοψήφισμα σύμφωνα με τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών.

13. Αποδοκιμάζουμε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα
ενάντια στην Λαική Δημοκρατία της Κορέας και εκ-
φράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Κορεάτικο λαό και
τις γυναίκες της Κορέας στον αγώνα τους γιά ειρηνική
επανένωση των εδαφών της Κορεατικής ηπείρου εκ-
πληρώνοντας την Κοινή Διακήρυξη Βορά και Νότου
που εγκρίθηκε και από τα δύο μέρη στις 15 Ιουνίου.

14. Καλούμε γιά την δίκαιη και έμπρακτη συμπαράσταση
στα χιλιάδες θύματα του Βιετναμέζικου λαού ως απο-
τέλεσμα του αγριου ιμπεριαλιστικού πολέμου, που τα
παιδιά του Βιετνάμ βιώνουν ακόμα τα επακόλουθά
του. Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράστασή μας στούς
χιλιάδες ανθρώπους, κύρια γυναίκες και παιδιά που
επλήγησαν από τις πλημμύρες στη χώρα τους σαν
αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής.

15. Είμαστε αλληλέγγυες με τις γυναίκες της Αφρικής
που δυναμικά αγωνίζονται για την χειραφέτησή τους,
τη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς, ενάντια στη
φτώχεια, τον αναλφαβητισμό, τη μάχη που δίνουν
ενάντια στο AIDS και για την ολοκλήρωση των διερ-
γασιών ανάπτυξης στις χώρες τους.

16. Διατρανώνουμε τη θέληση μας να εξακολουθήσουμε
να προβάλλουμε και να κάνουμε ορατό τον αγώνα των
γυναικών της Αφρικής ενάντια σε όλες τις μορφές βίας
και κακοποίησης γυναικών και παιδιών, την ενδοοι-
κογενειακή και την κοινωνική βία. Θα εξακολουθή-
σουμε την συμπαράστασή μας στο ζήτημα των γυναι-
κών της Αφρικής, βοηθώντας τις παρεμβάσεις τους

γιά βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.
17. Αποδοκιμάζουμε τόν άδικο και βάρβαρο αποκλεισμό

που έχει επιβληθεί στο λαό της Κούβας απο την Κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ που εχει επιπτώσεις ιδιαίτερα στις
γυναίκες και στις οικογένειες και περιορίζει την ανά-
πτυξη της χώρας και το δικαίωμα να επιλέξει το δρόμο
της, να οικοδομήσει μία κυρίαρχη και ελεύθερη χώρα.

18. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στην υπό-
θεση των 5 Κουβανών ηρώων που βρίσκονται άδικα
φυλακισμένοι στις Αμερικανικές φυλακές και απαι-
τούμε την άμεση απελευθέρωσή τους.  

Εμείς, πρωταγωνίστριες στους αγώνες γιά δίκαιες
λύσεις για τις γυναίκες, διακηρύσσουμε και υποσχό-
μαστε ότι:

3 Θα οργανώσουμε εξορμήσεις και εκδηλωσεις αλλη-
λεγγύης με γυναίκες απ όλο τον κόσμο γιά όλες τις δί-
καιες υποθέσεις, στοχεύοντας σε κοινωνικές αλλαγές
και ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

3 Θα προωθήσουμε ανάλογες δράσεις της ΠΔΟΓ ώστε
να προτρέψουμε τις Κυβερνήσεις να υλοποιήσουν τις
διεθνείς συμφωνίες γιά την πρόοδο των γυναικών, την
φυλετική ισότητα, όπως στηρίζει η Σύνοδος γιά τον
Περιωρισμό Ολων των Μορφών Διακρίσεων κατά
των Γυναικών (CEDAW).

3 Στηρίζουμε μέ όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα ενάν-
τια στις ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά
ζητήματα των χωρών μας και την υπεράσπιση της
αξιοπρέπειας των λαών μας γιά αυτοδιάθεση και
λαική κυριαρχία.

3 Θα ενδυναμώσουμε τον αγώνα της ΠΔΟΓ γιά ειρήνη,
αλληλεγγύη και ισοτιμία.

3 Θα διεκπεραιώσουμε ένα αντιπροσωπευτικό Παγκό-
σμιο Συνέδριο της ΠΔΟΓ, ευθυγραμμισμένο με τις
ιδρυτικές αρχές της Οργάνωσής μας, τα δικαιώματα
των εργαζομένων γυναικών σε ένα ειρηνικό κόσμο,
με δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ισοτιμία.

3 Θα εργαστούμε και θα αντιπαλαίψουμε τις συνέπειες
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες.

3 Θα οργανώσουμε δραστηριότητες αλληλεγγύης και θά
συνεργαστούμε με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν
καταστάσεις πολεμικών συγκρούσεων και κατοχής.

3 Θα αναπτύξουμε δραστηριότητες αναφορικά με τα ζη-
τήματα εργασίας, την εγγύηση των κοινωνικών δι-
καιωμάτων και θα αγωνιστούμε ενάντια στην ευελιξία
των έργασιακών σχέσεων των γυναικών και για μό-
νιμη, σταθερή δουλειά.

3 Θα αγωνιστούμε σε όλο τον κόσμο ενάντια σε όλες τις
μορφές βίας κατά των γυναικών.

Ζήτω η Παγκόσμια Δημοκρατική 
Ομοσπονδία Γυναικών
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Πολιτισμός

Έκθεση έργων της Ζιζής Μακρή
της Νάντιας Πασαλιμανιώτη

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Στο Μουσείο Μπενάκη (κεντρικό κτήριο) εκτίθενται
έργα της Ζιζής Μακρή (ξυλογραφίες και παστέλ), εμ-
πνευσμένα από παλαιότερο ταξίδι της στην Κίνα, τα
οποία δημιούργησε με αφετηρία επί τόπια σχέδια, από
την πλούσια πολιτιστική παράδοση αυτής της χώρας.

Σημειώνουμε ότι η δημιουργός έχει πλούσια και πο-
λύχρονη καλλιτεχνική προσφορά και στο Παρίσι όπου
σπούδασε και εργάστηκε και στην Ουγγαρία όπου
έζησε 4 χρόνια ως πολιτική πρόσφυγας με το σύζυγό
της, μεγάλο γλύπτη μας Μέμο Μακρή. Βέβαια πολύ
σπουδαία έργα έδωσε και στην Ελλάδα μετά την απο-

φυλάκιση της από τις φυλακές Αβέρωφ από το 1963
και μετά. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα στο εξωτε-
ρικό. Η δεξιοτεχνία στο χειρισμό των υλικών της και
ο ρεαλισμός που διακρίνει το έργο της είναι αυτό που
έχει εκτιμηθεί τόσο από τους κριτικούς όσο και από το
κοινό.  

Ζακλίν ντε Ρομιγί

Η Ζακλίν ντε Ρομιγί πέθανε σε ηλικία
97 χρόνων, αναγνωρισμένη διεθνώς
ως κορυφαία ελληνίστρια. Είχε διδά-
ξει Κλασική Φιλολογία και Ιστορία
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και
στο Κλασικό Κολέγιο της Γαλλίας. Το
διδακτορικό της είχε θέμα:

της Ειρήνης Γοργία
μέλους του Δ.Σ. της ΟΓΕ

«Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός.». είχε
πάθος με την ιστορία, τη φιλοσοφία και την ποίηση
του Ε΄ «Χρυσού Αιώνα» Π.Χ. και πρόλαβε τη δημοσί-
ευση του κύκνειου άσματός της με τίτλο: «Το ανθρώ-
πινο μεγαλείο στον αιώνα του Περικλή.»

Δημήτρης Πικιώνης 
της Ειρήνης Γοργία

μέλους του Δ.Σ. της ΟΓΕ

Ο Δημήτρης Πικιώνης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1887 από Χιώτες γονείς.
Ήταν ο αρχιτέκτονας που τόλμησε να «αντιτάξει» στο μεγαλειώδες μέτρο του

νεοκλασικισμού τον βασιλοφερμένων  Γερμανών αρχιτεκτόνων του 19ου
αιώνα, την «ταπεινότητα» του ανθρώπινου μέτρου της ελληνικής παραδο-

σιακής αρχιτεκτονικής. 
Ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη και στο Λόφο Φιλοπάππου, τα μονοπάτια και τον

περιβάλλοντα χώρο των οποίων είχε σχεδιάσει και κατασκευάσει, μας πι-
κραίνει η αδιαφορία της πολιτείας που τα άφησε να γίνουν σκουπιδότοπος ή

τα κατέστρεψε. 
Μαζί με τον Χατζηκυριάκο – Γκίκα, εκδίδει κατά την περίοδο 1935-1937 το

περιοδικό «Το 3ο Μάτι», το οποίο αποτέλεσε αφορμή και μέσο επικοινωνίας
για τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής. 

Διακρίνει στις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής χαρακτηριστικά και επιδιώξεις
της αρχαίας αλλά και της λαϊκής παράδοσης του τόπου.

Μελέτησε όσο λίγοι το ελληνικό τοπίο, σχεδιάζοντας πότε ένα ξωκλήσι, πότε
μια γέρικη ελιά, πότε ένα ακροκέραμο σε κάποια στέγη.

Το 1930 μονιμοποιείται στην έδρα της Διακοσμητικής στο Ε.Μ.Π.. Οι μαθητές
και οι συνάδελφοι του θυμούνται τη διδασκαλία του που διέφερε από κάθε

άλλη διδασκαλία μέχρι τότε.
Πέθανε στις 28 Αυγούστου του 1968.
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Γιάννης Στεφανίδης
της Ειρήνης Γοργία 

μέλους του Δ.Σ. της ΟΓΕ

Ο Γιάννης Στεφανίδης γεννήθηκε το 1919 στην τότε
ΕΣΣΔ, το 1922 η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα
και εγκαταστάθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε στη Σχολή
Καλών Τεχνών ζωγραφική. Διέκοψε τις σπουδές του
για να βοηθήσει στον απελευθερωτικό αγώνα και
εντάχθηκε στην ΕΠΟΝίτικη ομάδα καλλιτεχνών –
φοιτητών του ΕΜΠ. 
Ήταν ένας από τους βασικούς συνεργάτες του περιο-
δικού «Νέα Γενιά».
Ανήμερα της επετείου της 25ης Μαρτίου του 1943,
στη μεγάλη ιστορική διαδήλωση του ΕΑΜ τραυματί-
στηκε σοβαρά στο πόδι. 
Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ του αναθέτει να φι-
λοτεχνήσει το σήμα της στην οδό Καπλανών όπου
και βρισκόταν το καλλιτεχνικό συνεργείο της. 
Εκεί τυπώθηκαν μικρές αφίσες που κολλούσαν μετά
στους δρόμους. 

Βοηθούς είχε το Γιώργο
Βακιρτζή, τον Απόστολο
Μπάρμπογλου και το Βα-
σίλη Ανδρεόπουλο.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλι-
κία 91 χρόνων, δημιουρ-
γικός ως την τελευταία του στιγμή, σεμνός και αφο-
σιωμένος κομμουνιστής.
Για την πολιτική του δράση εξορίστηκε στη Μακρό-
νησο και σε άλλους τόπους βασανισμού, όπου και ξε-
κίνησε την ενασχόλησή του με τη ζωγραφική, εμπνε-
όμενος από θέματα της εξορίας.
Η σωρός του αποτεφρώθηκε στη Βουλγαρία και η
τέφρα μεταφέρθηκε στη Ραφήνα, όπου κατά την επι-
θυμία του σκόρπισαν στο λιμάνι της.

«Ταμπλό» διαφημίσεων 
το Κολοσσαίο

της Νάντιας Πασαλιμανιώτη
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι «πολιτιστικές χορηγίες»
και γενικώς οι χορηγίες δίδονται με ιδιοτέλεια, προ-
κειμένου οι κεφαλαιούχοι «μαικήνες» να διαφημί-
σουν τα προϊόντα τους, μέσω του πολιτισμού ή του
αθλητισμού κυρίως, θα έπρεπε όμως να υπάρχουν
και κάποια όρια στον εξευτελισμό και τον ευτελισμό
των πάντων και αυτά θα πρέπει να τα θέσει η πολι-
τεία, η όποια πολιτεία.
Με αφορμή την ανάγκη πραγματοποίησης μεγάλης
κλίμακας έργων για τη συντήρηση του Κολοσσαίου
της Ρώμης, η ιταλική κυβέρνηση αναζήτησε «χορη-
γούς» για να αναλάβουν το κόστος (25 εκατομμύρια
ευρώ), με αντάλλαγμα τη διαφήμισή τους πάνω στο
μνημείο. Η μορφή των διαφημίσεων αυτών θα πρέ-
πει να είναι «συμβατή με την αξία και την αισθη-
τική» του μνημείου, όπως διατείνεται το αρμόδιο
Υπουργείο Πολιτισμού!
Αν δεν ήταν τόσο τραγικό θα ήταν για γέλια. Ποιός θα
δώσει τόσα χρήματα και δε θα θέλει να διαφημιστεί
όσο το δυνατόν πιο ευδιάκριτα πάνω στο Μνημείο; 
Φυσικά η ιταλική κυβέρνηση δεν είναι η μόνη που
«διαχειρίζεται» τόσο αισχρά την πολιτιστική της

κληρονομιά. 
Ανάλογες παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων σε πολυεθνικές έχει κάνει και η ελληνική
κυβέρνηση με αποκορύφωμα την παραχώρηση της
Ακρόπολης στη Φίλιπς προκειμένου να τη χρησιμο-
ποιήσει στη διαφημιστική της καμπάνια, «ως αντάλ-
λαγμα» του ηλεκτροφωτισμού του μνημείου από την
εν λόγω εταιρεία. Μην ξεχνάμε ότι η Ακρόπολη χρη-
σιμοποιήθηκε ανάλογα και από την Coca-Cola αλλά
και από εταιρεία ρούχων.
Κατά τ’ άλλα διατείνονται και προβάλλουν ότι τα
Μνημεία τα βεβηλώνουν τα πανό των ταξικών αγώ-
νων.
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του…
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Συχνά γίνεται λόγος για την τόσο καλή συνήθεια του
διαβάσματος, για το πόσο μακριά βρίσκονται πια τα

σημερινά παιδιά από τα βιβλία, καθώς επίσης και για τις
νέες εξαρτήσεις που έχουν αποκτήσει με την ανάπτυξη
της τεχνολογίας όπως, για παράδειγμα, τη μικρή οθόνη
της τηλεόρασης και του υπολογιστή ή την ακόμα πιο
μικρή των φορητών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

«Κλείσε επιτέλους την τηλεόραση κι άνοιξε κανένα
βιβλίο!» είναι μία συνηθισμένη «οδηγία» προς ανηλί-
κους «ναυτιλομένους», με την ελπίδα
ν’ ανοίξουν τα πρώτα τους πανιά για τις
άγνωστες θάλασσες του γραπτού
λόγου. Επιπλέον, τα βιβλία θεωρούνται
ιδιαίτερης αξίας δώρα εφόσον οι θετι-
κές επιδράσεις της αναγνωστικής δια-
δικασίας στα παιδιά είναι εξακριβωμέ-
νες. Τι γίνεται όμως με τις «ξέρες» που
θα συναντήσουνε στο δρόμο τους οι
υποψήφιοι νέοι αναγνώστες;… 

Όσο παράξενο και αν φαίνεται,
ούτε ακύμαντο ούτε ακίνδυνο πρόκει-
ται να είναι αυτό το ταξίδι!

Τότε που η διαφήμιση 
συνάντησε το παραμύθι…

 
Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μας ένα βιβλίο για μικρά

παιδιά, με τον πολύ τρυφερό τίτλο: Μια παρέα με… καρ-
διά! Το βιβλίο (καλαίσθητο στην εμφάνιση) περιείχε ένα
«απλό» παραμύθι. Απλό;… Όχι και τόσο. Για την ακρί-
βεια, εκείνο που περιείχε ήταν ένα διαφημιστικό παρα-
μύθι! Την έκδοση επιμελήθηκε η αντιπροσωπεία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (!), η οποία και ανέ-
θεσε στη συγγραφέα («πολλά χρόνια διευθύντρια Δημι-

ουργικού σε πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες») να
διαφημίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας
βέβαια το καλύτερο δυνατό μέσο!

Η αποστολή εξετελέσθη με επιτυχία. Το συγκεκρι-
μένο παραμύθι διαθέτει όλα τα στοιχεία που θα μπορού-
σαν να το κάνουν ελκυστικό στις μικρές ηλικίες μια και
η συγγραφέας, όπως καταλάβατε, δεν είναι καμιά τυ-
χαία. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, που καλεί τους «αγαπημένους μικρούς και με-

γάλους του φίλους» να «περιπλα-
νηθούν για λίγο σ’ έναν κόσμο
διαφορετικό», αναγνωρίζει πως η
«περιπλάνηση αυτή» δεν θα είχε
υπόσταση χωρίς τη δική της συμ-
βολή. Όσο για τον σκοπό του βι-
βλίου, αυτός είναι να μας «μετα-
φέρει μερικές από τις αρχές που
οραματίστηκαν και σ’ ένα πολύ
μεγάλο βαθμό υλοποίησαν οι
πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής
Ιδέας: την ειρηνική συνύπαρξη, τη
συνεργασία, τη συναδελφικότητα
και την επίτευξη του κοινού σκο-
πού».

Να λοιπόν πώς ένα «απλό» παραμύθι μπορεί να
γίνει το μέσον για μια «βελούδινη» επίθεση, με στόχο τη
διαμόρφωση της συνείδησης των παιδιών στην κατεύ-
θυνση της σκόπιμης παραπλάνησης σχετικά με το περι-
βάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν. Δεν πρέπει να
τρέφουμε αυταπάτες. Τέτοιας λογής κίνδυνοι θα βρε-
θούν μπροστά τους πολλοί. Ελλοχεύουν σε κάθε σημείο
της πολύπλοκης διαδρομής τους προς την ενηλικίωση.
Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι εμφανείς. Παίρ-
νοντας μορφές «αθώες», καταφέρνουν να πλανεύουν,
να ξεγελούν. Κλέβουν τα χαρακτηριστικά των παιχνι-

Π α ι δ ι κ ό  β ι β λ ί ο :
Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο «φόβος 
για τους Δαναούς», Όταν το δώρο γίνεται 

δούρειος ίππος της κυρίαρχης ιδεολογίας;
της Εύης Κοντόρα

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ



διών, των τραγουδιών, των παραμυθιών. Αρπάζουν τη
φωνή και μασκαρεύονται με τα ρούχα τους. Έτσι, χτυ-
πούν την πόρτα των παιδιών σαν αρνιά, ενώ κάτω από
την προβιά κρύβεται η μασέλα ενός λύκου.

Φυσικά, πάνω από τη μασέλα, η προβιά του αρνιού
υπόσχεται πολλά. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου
βιβλίου, οι υποσχέσεις αυτές πραγματοποιούνται με τη
χρήση συμπαθητικών «ηρώων», που κινούνται στα
πλαίσια μιας μαγικής περιπέτειας, χωρίς να λείπουν
ούτε οι ωραίες εικόνες: «Μπροστά τους απλώθηκε ο
χάρτης της Ευρώπης, γεμάτος χώρες με κάστρα που
είχαν επάνω τους κίτρινα άστρα. Είχε δρόμους και δρο-
μάκια, σκάλες και συντριβανάκια, βουνά, λίμνες, ποταμά-
κια. Αιολικά πάρκα για να προστατεύουν το περιβάλλον,
θέατρα, μουσεία και μία μεγάλη ταμπέλα που έγραφε:
Εδώ όλοι έχουν ίσα δικαιώματα»…

Έχουμε, λοιπόν, και λέμε: 
Η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ

και τις ΗΠΑ για την «αντιπυραυλική ασπίδα» (που απο-
σκοπεί στην εξασφάλιση του ελέγχου της κορυφής της
πυρηνικής πυραμίδας και του πλεονεκτήματος του
«πρώτου πυρηνικού πλήγματος») σκεπάστηκε με το
πουπουλένιο πάπλωμα της … ειρηνικής συνύπαρξης! 

Η αντιλαϊκή επίθεση και τα σκληρά αντεργατικά
μέτρα φόρεσαν το μεταξωτό μανδύα της… συνεργασίας
και της συναδελφικότητας!! 

Και φτάνουμε στην επίτευξη του κοινού σκοπού
(!)… Αυτός, όσες γούνες κι αν του ’ριξαν από πάνω, δύ-
σκολα μπορεί πια να κρύψει πως έχει να κάνει με τη δια-
σφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης προκειμένου
να στηριχθεί η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που -εξάλλου- είναι ο
πυρήνας και η ουσία της στρατηγικής της!!!… 

Ορίστε οι «αρχές που οραματίστηκαν (και σ’ ένα
πολύ μεγάλο βαθμό υλοποίησαν!) οι πρωτεργάτες της
Ευρωπαϊκής ιδέας»… 

Επιπλέον, ως γνήσιοι «οραματιστές» που είναι, οι
«πρωτεργάτες» (και οι επίγονοί τους!) δεν έμειναν με
σταυρωμένα τα χέρια. «Το νωρίς έχει σημασία»! Το
2008, διοργανώθηκε από τη γενική γραμματεία εκπαί-
δευσης και πολιτισμού της Ε.Ε. συμπόσιο για την προ-
σχολική ηλικία, με θέμα ακριβώς αυτό: «Early matters»!
Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να αντιληφθούμε πως τα δια-
φημιστικά παραμύθια είναι μόνο ένα από τα πολλά πυ-
ρομαχικά που διαθέτει στο οπλοστάσιό της η γνωστή λυ-
κοσυμμαχία. Περιμένουμε και άλλα.

Εμείς, παρ’ όλα αυτά, ξέρουμε ότι ο βασιλιάς είναι
γυμνός! Και οφείλουμε να αποκαλύψουμε στα παιδιά τη
γύμνια του, χωρίς να κρύψουμε κανένα από τα απαίσια
χαρακτηριστικά του. Πρέπει, μάλιστα, να ομολογήσουμε
ότι συμφωνούμε και σε κάτι με τους «απέναντι». Και

αυτό είναι ότι, πράγματι, «το νωρίς έχει σημασία»!
Η αντεπίθεσή μας ενάντια στον καπιταλισμό και τους

μηχανισμούς του είναι ανάγκη τώρα, όσο ποτέ άλλοτε,
να στοχεύει σε όλες τις κατευθύνσεις. Χρειάζεται να πε-
ριλάβει και μορφές πρωτοποριακές, που θα απο-
κρούουν αποτελεσματικά την ιδεολογική παρέμβασή
του στα παιδιά μας, πριν τα αποκόψουν τελείως οι μά-
στορες της διαφήμισης από το ταξικό τους περιβάλλον.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι διαφημιστές αυτοί έχουν ειδικά
εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να πλασάρουν με επιτυχία
οτιδήποτε. Από το πιο «ασήμαντο» βιομηχανικό προϊόν,
ως το ίδιο το σύστημα -αυτόν τον μεταμφιεσμένο λύκο-
το οποίο πιστά υπηρετούν. 

Κανένας «λύκος» όμως, ούτε στα παραμύθια ούτε
στη ζωή, δεν τη γλιτώνει στο τέλος. Ο λύκος, βλέπετε,
είναι μοναχικός. Προτιμάει να κάνει τις δουλειές του
μόνος του για να τις κάνει καλύτερα. Ως τώρα φαίνεται
να τα καταφέρνει. Αλλά μόνο γιατί τα θύματά του δεν
σκέφτονται ότι μπορούν να του αντισταθούν. Φοβούνται
τα μεγάλα δόντια του. Όμως σε τι τον ωφελούν όταν έχει
ν’ αντιμετωπίσει μόνος του ένα ολόκληρο αποφασισμένο
κοπάδι; Μπορεί να είναι ακόμα λύκος, αλλά έχει πλέον
καταλήξει νωδός… 

Τι κάνουμε:

Συζητάμε με τα παιδιά μας, υποδεικνύοντας πως ό,τι
διαβάζουν, ακούν ή παρακολουθούν δεν είναι απαραί-
τητα και σωστό.
Φτιάχνουμε ένα δικό μας παραμύθι για να ανατρέ-
ψουμε την εικόνα που, ενδεχομένως, έχει σχηματιστεί
στο μυαλό τους. Η καθοδήγησή μας, όταν προέρχεται από
την αγάπη, το ενδιαφέρον και την καλή γνώση της πραγ-
ματικότητας, μπορεί στην κυριολεξία να κάνει θαύματα! 
Τα βοηθάμε να δίνουν καθημερινά τους δικούς τους
προσωπικούς και συλλογικούς αγώνες (όσο μικρά και
αν είναι!), έχοντας πάντα κατά νου ότι οι αγώνες των ενη-
λίκων σχετίζονται, αλλά δεν ταυτίζονται με εκείνους των
παιδιών!

Τι δεν κάνουμε:

Δεν τα αποτρέπουμε από το να διαβάσουν,
ακούσουν ή παρακολουθήσουν κάτι που θέλουν πολύ. 
Δεν παραλείπουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς 
διαβάζουν, ακούν ή βλέπουν. Προτρέπουμε 
τα παιδιά να πουν τη γνώμη τους, 
αλλά δεν αφήνουμε τίποτε ασχολίαστο! 
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Περιβάλλον

 Αλέκα Παΐζη,
μια ξεχωριστή γυναικεία μορφή
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Καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο ανιχνεύτηκε στο πόσιμο νερό
του οικισμού Ρωμαίικο λίγο έξω από την Λιβαδειά. Ανιχνεύ-

τηκε επίσης και στις γεωτρήσεις αγροτών στην περιοχή της Χαι-
ρώνειας προς τον Άγιο Βλάσση μαζί με άλλα βαρέα μέταλλα
όπως μόλυβδος και κάδμιο. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σοβαρές
ενδείξεις ότι ο υδροφόρος ορίζοντας του Βοιωτικού Κηφισού
είναι μολυσμένος με βιομηχανικά απόβλητα. Επειδή όμως η πε-
ριοχή της Χαιρώνειας είναι αμιγώς αγροτική περιοχή δεν δικαιο-
λογούνται τέτοιοι ρύποι. Εικάζεται ότι πηγή ρύπανσης είναι ο πα-
λιός ΧΥΤΑ και η παράνομη εναπόθεση τοξικών αποβλήτων από
τη  περιοχή του Ασωπού.

Τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Ασωπού με την μόλυνση
του υδροφόρου ορίζοντα, αν και είναι γνωστό από το 1996 δεν
έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα στις 15 Γενάρη
έγινε μια κλειστή διεθνής συνδιάσκεψη για το πρόβλημα χωρίς
όμως να ανακοινωθούν τα πορίσματα. Βεβαίως το πρόβλημα του
Ασωπού είναι η κορυφή του παγόβουνου και κάτω από αυτή
κρύβεται μια συνολική πολική που ακολουθήθηκε από τις κυ-
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για το πώς νοείται η ανάπτυξη
της χώρας και η υποκρισία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν ακού-
γονται βαρύγδουπες εκφράσεις για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Σίγουρα η οξύτητα του προβλήματος ανάγκασε την κυ-
βέρνηση να πάρει κάποια ημίμετρα όπως για παράδειγμα πρό-
στιμα στις εταιρείες που ρυπαίνουν όμως αυτό δεν σημαίνει ότι
υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί το θέμα αλλά αντίθετα η
πολιτική τους είναι μια συνολική εμπορευματοποίηση του περι-
βάλλοντος για την αποκομιδή κερδών από τις πολυεθνικές και
το μεγάλο κεφάλαιο. 

Σήμερα περισσότερο από 1200 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα υγείας εξαιτίας της κατανάλωσης μολυ-
σμένου νερού στις τρίτες χώρες. Ενοχοποιείται ως κύρια αιτία
θανάτου 15 εκατομμυρίων παιδιών κάτω από 5 ετών σύμφωνα
με τα στοιχεία της Παγκόσμιας οργάνωσης του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Οργανώσεις όπως η Παγκόσμια Επιτροπή για το νερό που
ασχολούνται με το ζήτημα προβλέπουν ότι αν δεν γίνει μια ορ-
θολογιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων πολύ σύντομα το
πρόβλημα του νερού θα είναι πολύ μεγάλο. Προβλέπουν ότι το
2050 προβλήματα έλλειψης νερού θα αντιμετωπίσουν 66 χώρες
και ο μισός πληθυσμός του πλανήτη που αναμένεται να φτάσει
τα 9,4 δις..

Γιατί άραγε συμβαίνουν αυτά; Τόσο δύσκολο είναι να αντιμε-
τωπιστούν τα προβλήματα; Όχι βέβαια. Τα προβλήματα ξεκινούν
από μια ολόκληρη  ιδεολογία για το νερό που από κοινωνικό
αγαθό που θα έπρεπε να παρέχεται ελευθέρα σε κάθε άνθρωπο
μιας και από αυτό εξαρτάται η ίδια η ζωή, αντιμετωπίζεται ως εμ-
πόρευμα. Δεν είναι τίποτε άλλο από την μετατροπή του νερού από
φυσικό πόρο σε καταναλωτικό προϊόν που κάποιοι επιτήδειοι

πλουτίζουν, πουλώντας το σε όσους δεν το έχουν ή δεν έχουν
καθαρό νερό γιατί στον καπιταλισμό, «στην κοινωνία της αγοράς»
όλα έχουν την τιμή τους και για να το έχεις πρέπει να πληρώσεις
αλλιώς πεθαίνεις από την δίψα ή τις ασθένειες.

Φτηνό και ποιοτικά καλό νερό δεν μπορεί να υπάρξει με κρι-
τήριο το κέρδος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις του  ΠΑΣΟΚ
όσο και της ΝΔ αρνούνται να εφαρμόσουν μια σωστή διαχείριση
και να εκτελέσουν τα απαραίτητα έργα υποδομής. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι όσα δρομολογούνται στην ΕΥΔΑΠ και
στην ΕΥΑΘ που πολιορκούνται από ιδιωτικές πολυεθνικές και
δεν πρόκειται για ελληνικό μόνο φαινόμενο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στη παγκόσμια αγορά δραστηριοποιούνται δέκα πολυεθνικές.
Τα τέσσερα μεγαθήρια είναι οι SUEZ RWE, VIVENDI ENVIRO-
MENT,THAMES WATER, και WESSEX WATER όπου κυριαρχούν
οι δυό πρώτες εταιρείες που μαζί ελέγχουν πάνω από το 70% της
αγοράς. Αν και μέχρι σήμερα το 95% των υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης σε ολόκληρο τον κόσμο παρέχεται από δημό-
σιες επιχειρήσεις, εντούτοις οι παραπάνω «γίγαντες» περιμένουν
στην γωνία και επιδιώκουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους
στις αγορές που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, αναφέρει η «LE
MONDE», σε δημοσίευμά της. Οι εργαζόμενοι, η λαϊκή οικογέ-
νεια, οι αγρότισσες νιώθουν το αντίκτυπο αυτής της πολιτικής
στην τσέπη τους με τα τέλη παροχής νερού καθημερινά.

Σήμερα είναι αναγκαίο παρά ποτέ η επεξεργασία μιας ολοκλη-
ρωμένης υδατικής πολιτικής που θα αφορά στην έρευνα, στην
προστασία, στις χρήσεις και στην ορθολογιστική αξιοποίηση των
υδάτινων αποθεμάτων στο σύνολο της χώρας. Αυτό όμως απαι-
τεί κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο. Απαιτεί μια άλλη
πολιτική, μια πολιτική που το νερό ως φυσικός πόρος αποτελεί
στρατηγικό μέσο παραγωγής και πρέπει να είναι κοινωνική ιδιο-
κτησία. Απαιτεί το δυνάμωμα της λαϊκής κινητοποίησης για το
περιβάλλον, που όμως σχετίζεται άμεσα με τα ζητήματα της ανά-
πτυξης, της δημόσιας υγείας Απαιτεί, μαζί με την διεκδίκηση άμε-
σων μέτρων συνολική κοινωνικοπολιτική πάλη ανατροπής της
πολιτικής του καπιταλιστικού συστήματος. 

Το νερό ως κοινωνικό αγαθό
και όχι προϊόν προς κατανάλωση

της Φιλανταράκη Μαρίας 
Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Ιλίου
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ΗΑλέκα Παΐζη υπήρξε μια ξεχωριστή γυναικεία
μορφή. Με τους αγώνες της για τη ζωή και την
τέχνη «ποίησε Ήθος», είχε μέσα της τη δίψα της

δημιουργίας, με πίστη στον απελευθερωτικό ρόλο της
τέχνης και του πολιτισμού, στο πλαίσιο μιας ηθικής που
ενδιαφέρεται για το κοινό καλό αλλά και για την εξύ-
ψωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότη-
τας.

Γεννήθηκε το 1919 στην Κρήτη. Καταγόταν από ευκα-
τάστατη οικογένεια. Μετά την αποφοίτηση της από το Γυ-
μνάσιο και τη χρεοκοπία του πατέρα της εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα. Φοίτησε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Στην κατοχή και αμέσως μετά την ίδρυση του ΕΑΜ εν-
τάχθηκε σε αυτό όπως και στο ΚΚΕ.

Ο Κώστας Καραγιώργης, προκειμένου να εκδόσει τον
πρώτο παράνομο Ριζοσπάστη της ζήτησε να διαθέσει –
κρυφά από τον άντρα της – το σπίτι της. Το τεύχος εκδό-
θηκε αλλά με τα τότε μέσα η εκτύπωση ήταν δυστυχώς
αποτυχημένη και αναγκάστηκαν να προμηθευτούν πιο
σύγχρονο μηχάνημα. Τελικά ο παράνομος Ριζοσπάστης
τυπώθηκε! 

Η Αλέκα Παΐζη σαν αριστούχος απόφοιτος της σχολής,
προσλαμβάνεται το 1942 από το Εθνικό Θέατρο. Σε λίγο
όμως λόγω της ΕΑΜικής δράσης της συλλαμβάνεται
από τους Γερμανούς και κρατείται στη Μέρλιν για μικρό
χρονικό διάστημα.

Μετά την απελευθέρωση συμμετέχει στο ΕΑΜικό Θέ-
ατρο του Λαού και στον εαμικό θίασο «Ελεύθεροι Καλ-
λιτέχνες».

Τον Αύγουστο του 1949 συλλαμβάνεται και  κρατείται
για 45 μέρες στην Ασφάλεια όπου μάταια προσπαθούν
να την πείσουν να υπογράψει δήλωση. Προσπαθούν
τουλάχιστον να την πείσουν να αρθρογραφήσει σε εφη-
μερίδα. Αρνείται και πάλι αφού όπως είπε δεν είναι δη-
μοσιογράφος.

Τελικώς εξορίζεται στο Τρίκκερι, όπου περιλαμβάνε-
ται μεταξύ των «100 πιο επικίνδυνων γυναικών». Τελικά
οι γυναίκες αυτές μεταφέρονται στη Μακρόνησο και τις
βάζουν στο «σύρμα».

Στο Μακρονήσι τις βασανίζουν μαζί με την Καρα-
γιώργη, τη Σιάντου και τη Μαρκεζίνη καθώς και άλλες
μέσα στις σκηνές για ένα μερόνυχτο. 

Τις βάζουν να τρέχουν  και τις χτυπούν με το βούρ-
δουλα.

Όταν βλέπουν ότι δεν καταβάλλεται απαιτούν από
αυτήν μια άλλη μορφή «μετάνοιας»: ή να παίξει ή να
σκηνοθετήσει έργο που να παρουσιάζει το κολαστήριο
ως «τόπου πολιτισμού και ψυχαγωγίας». Αρνείται και
πάλι.

Ο διεθνής θόρυβος για όσα συνέβαιναν στη Μακρό-
νησο ανάγκασε τους διοικούντες να κάνουν σταματή-
σουν τα βασανιστήρια. 

Αργότερα μεταφέρθηκε με άλλες γυναίκες πάλι στο
Τρίκκερι.

Το Δεκέμβρη του 1951 -πάλι λόγω των πιέσεων της
διεθνούς κοινής γνώμης-σταδιακά δίνονται άδειες σε
εξόριστους. Η Παΐζη ως «αδειούχος εξόριστη» φθάνει
στην Αθήνα. Ψάχνει για δουλειά, όμως στερημένη από
τα πολιτικά της δικαιώματα και χωρίς διαβατήριο (απέ-
κτησε διαβατήριο το 1960) δε γίνεται δεκτή από κανένα
θίασο. Μόνο ο Μάνος Κατράκης (Μακρονησιώτης και
αυτός) συνεργάζεται μαζί της.

Επί 15 χρόνια έζησε ως «αδειούχος εξόριστη», υπο-
χρεωμένη να δίνει το παρόν στην Ασφάλεια.

Στις αρχές της δεκαετίας του ́ 60 ο Μίκης Θεοδωράκης
συνεργάζεται μαζί της για την παρουσίαση του μελοποι-
ημένου «Επιτάφιου» του Γ. Ρίτσου στην Αθήνα και στην
επαρχία. Στην μουσική αυτή παρουσίαση δεν απήγγειλε
τελικά μόνο αποσπάσματα του Επιταφίου αλλά και τρα-
γούδησε. Να σημειωθεί ότι η παράσταση έγινε στόχος
βίαιων επιθέσεων από την Αστυνομία, τη Χωροφυλακή
και παρακρατικούς, ιδίως στην επαρχία.

Το 1961 ο Σωκράτης Καραντηνός πρωτεργάτης και δι-
ευθυντής του νεοσύστατου Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος τολμά να την προσλάβει, χωρίς την απαραίτητη
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τότε, βεβαίωση «κοινωνικών φρονημάτων». Την επα-
ναπροσλαμβάνει το 1963 πάλι «παρανομώντας». Στο Θέ-
ατρο Βορείου Ελλάδας τη βρήκε η δικτατορία του 1967,
ο Καραντηνός απειλήθηκε με κυρώσεις αν την κρα-
τούσε στο θέατρο. 

Η Παΐζη φυγαδεύεται από τη Θεσσαλονίκη και από κει
καταφεύγει στο Λονδίνο και μετά στην Ιταλία, όπου ανέ-
πτυξε αντιδικτατορική δράση και υπέμεινε πολλές τα-
λαιπωρίες πασχίζοντας να επιβιώσει.

Με την μεταπολίτευση επέστρεψε στην Ελλάδα και στο
θέατρο. Συνεργάστηκε με πολλούς θιάσους και ερμή-
νευσε σπουδαίους ρόλους. Πέθανε στην Αθήνα στις 4
Φεβρουαρίου του 2009.

Η προσφορά της ήταν μεγάλη όχι μόνο στο θέατρο
αλλά και στην πατρίδα της όπως και άλλων πολλών με-
γάλων καλλιτεχνών, που «δέθηκαν» με τους απελευθε-
ρωτικούς και κοινωνικούς αγώνες του λαού μας, για μια
Ελλάδα ελεύθερη και δίκαιη, χωρίς καταπίεση και εκ-

μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Άνθρωποι που
έμειναν αταλάντευτοι, παρ’ όλες τις δοκιμασίες που υπέ-
στησαν για τα πιστεύω τους, ως το τέλος της ζωής τους.

«Η Αλέκα Παΐζη μας έμαθε –όπως είπε αποχαιρετών-
τας την ο Πρόεδρος του ΣΕΗ- την τρυφερότητα του ατσα-
λιού. Μας έδειξε πόσο εκκωφαντικά μπορεί να ψιθυρί-
σει η αλήθεια. Μας απέδειξε ότι η πιο επαναστατική
στάση μπορεί να έχει το άρωμα της ευγένειας και τη
χάρη της πιο εύθραυστης πορσελάνης. Η κοινωνίας που
ονειρευόμαστε θα έχει κάτι από την εικόνα της αστεί-
ρευτης νιότης της».

Εμείς –όπως και πολλοί άλλοι- υποκλινόμαστε στο πα-
ράδειγμα, το ήθος και την αγωνιστικότητα της, όπως
πολύ εύστοχα έγραψε η Σοφία Αδαμίδου στο Ριζοσπά-
στη όταν δημοσίευσε το πορτραίτο της αξέχαστης αυτής
ΚΥΡΙΑΣ. 

Ελπίδα Χριστοπούλου:

Τον Οκτώβριο του 2010 αποχαιρετήσαμε τη συναγωνίστριά μας 
και παλιό μέλος του Δ.Σ. της ΟΓΕ 

Ελπίδα Χριστοπούλου.
Στη μνήμη της η ΟΓΕ προσέφερε αντί στεφάνου, 

50 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στο Σπίτι του Αγωνιστή.

Αθηνά Δαλμάρα:

Η ΟΓΕ στη μνήμη της Αθηνάς Δαλμάρα αδελφής της 
συναγωνίστριάς μας Θεοδοσίας, προσέφερε –αντί στεφάνου- 50ευρώ 

στο Σπίτι του Αγωνιστή.
Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας 

για τον πρόωρο χαμό της.
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Tι σημαίνει το «trafficking» σύμφωνα με τον νόμο;
“Trafficking” είναι η στρατολόγηση, μεταφορά, με-

τακίνηση, υπόθαλψη και παραλαβή ανθρώπων, με πα-
ράνομα μέσα όπως απειλή, εκβιασμό, χρήση σωματι-
κής ή ψυχολογικής βίας, απαγωγή, απάτη, εξαπάτηση,
εκμετάλλευση δύναμης και θέσης του θύτη, εκμετά-
λευση αδυναμίας του θύματος, λήψη ή προσφορά χρη-
μάτων ή ανταλλαγμάτων για να επιτευχθεί ο σκοπός,
που είναι να έχει ένα άτομο (θύτης) πλήρη έλεγχο του
άλλου ατόμου (θύμα) με στόχο την εκμετάλλευση του.
Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκ-
μετάλλευση μέσω πορνείας ή άλλες μορφές σεξουα-
λικής εκμετάλλευσης, εξαναγκαστική παροχή εργα-
σίας ή υπηρεσιών, δουλεία ή άσκηση πρακτικών πα-
ρόμοιων με την δουλεία, αφαίρεση οργάνων κ.α.

Γεννάται το ερώτημα:  γιατί συμβαίνει όλο αυτό; Η
κύρια απάντηση  είναι: Για το κέρδος. Και η ρίζα του είναι
στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι γέν-
νημα της φτώχειας και της άνισης κατανομής του πλού-
του και μίας φασίζουσας ιδεολογίας που χωρίζει τους
ανθρώπους σε ανώτερους  και κατώτερους. Οι γυναίκες
δε και τα παιδιά, ως πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό θυματοποίησης σε όλες
τις κατηγορίες. Εκτός από ευάλωτη, η άνιση και «συμ-
πληρωματική» κοινωνική θέση των γυναικών και των
παιδιών και η αδιαφορία των κυβερνήσεων για τη λήψη
σοβαρών μέτρων πρόληψης, επιβολής ποινών στους
δράστες και κοινωνικής ενσωμάτωσης του θύματος όχι
απλώς διαιωνίζουν, αλλά δημιουργούν κίνητρα για την
ύπαρξη του προβλήματος της εμπορίας. Ο δε εξαναγκα-
σμός στην πορνεία είναι η ακραία μορφή φυλετικής διά-
κρισης των ταξικών εκμεταλλευτικών κοινωνιών. 

Με 27 δις δολάρια τζίρο τον χρόνο, σύμφωνα με
έκθεση του ECPAT (Διεθνές δίκτυο οργανώσεων κατά
του trafficking και της παιδικής σωματεμπορίας), η εμ-
πορία ανθρώπων είναι η τρίτη μετά το εμπόριο ναρκω-
τικών και όπλων επικερδής παράνομη δραστηριότητα.
12,5 εκατομμύρια  άνθρωποι θύματα εξαναγκαστικής
εργασίας υπάρχουν στον κόσμο 2,5 εκατ. εξαναγκασμέ-
νοι σε σεξουαλική εκμετάλλευση εκ των οποίων 1,2
εκατομμύρια παιδιά. Κάθε χρόνο 700.000 γυναίκες και

παιδιά θύματα trafficking, με το 40%  εξ αυτών θύματα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 100.000 κάθε χρόνο δια-
κινούνται από την λεγόμενη Βαλκανική οδό. Ειδικά στην
Ελλάδα διακινούνται 40.000 γυναίκες και παιδιά κάθε
χρόνο, προερχόμενες και προερχόμενα κυρίως από Αλ-
βανία, Ρουμανία, άλλες χώρες των Βαλκανίων, της
πρώην Σοβιετικής. Ένωσης και της Αφρικής.

Με ποιο τρόπο όμως όλα αυτά τα εκατομμύρια
των ανθρώπων πέφτουν θύματα των ασυνείδητων και
ανάλγητων ανθρωποειδών;

Οι πόλεμοι, οι συρράξεις, η πληθυσμιακή
έκρηξη σε κράτη της Αφρικανικής και Ασιατικής ηπεί-
ρου σε συνδυασμό με διεφθαρμένα καθεστώτα και την
άνεση μετακίνησης των εργοστασίων των πολυεθνικών
εταιρειών, που αφήνουν άνεργους μεγάλους αριθμούς
ατόμων, η στυγνή εκμετάλλευσή τους, η ανασφάλεια, η
έλλειψη κοινωνικής μέριμνας, δημιουργούν ένα περι-
βάλλον ευνοϊκό για την καταπάτηση κάθε έννοιας αν-
θρώπινου δικαιώματος. Εξαπατώνται, λοιπόν, ευκολό-
τατα τα απελπισμένα αυτά πλάσματα. Πλησιάζοντάς τους
και προτείνοντάς τους δουλειά, δημιουργώντας τους την
ελπίδα ότι θα ξεφύγουν από το αδιέξοδο, την μιζέρια και
το τέλμα της ζωής τους, βρίσκονται υπό συνθήκες δέ-
σμιας εργασίας. Το άτομο και η εργασία του παρέχονται
ως εγγύηση για την αποπληρωμή, δήθεν, του χρέους
του προς αυτόν που το διακίνησε ή δανείου, του ιδίου ή
μέλους της οικογένειας που πιθανόν δόθηκε. Το δάνειο
μπορεί να είναι ελάχιστο, όσο για παράδειγμα είναι το
κόστος αγοράς ενός φαρμάκου, αλλά ικανό να καταστή-
σει το άτομο υπόδουλο για πολλά χρόνια. Στην πραγμα-
τικότητα το δάνειο δεν εξοφλείται ποτέ. Σε κάποιες
χώρες – ιδίως όπου ενυπάρχει έντονο το σύστημα της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης - το χρέος κληρονομείται
από γενεά σε γενεά. Το άτομο μπορεί να εργάζεται σε
σπίτια, αγρούς, εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.
έως και 18 ώρες ημερησίως και κρατείται υπό συνθή-
κες φυλάκισης. 

Ειδικά για τις γυναίκες: Οι θύτες, επονομαζόμενοι
traffickers, τις γυναίκες κατά κύριο λόγο τις εκμεταλ-
λεύονται υποσχόμενοι καλές δουλειές σε άλλες χώρες,
δημοσιεύουν ψεύτικες αγγελίες για δουλειές (οικιακοί
βοηθοί, σερβιτόρες, εργοστασιακές εργάτριες) ή και για

της Χαλτσοτάκη Ολυμπίας
Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης

Εμπόριο ανθρώπων (trafficking)



εξεύρεση συζύγου. Ελλείψει καλύτερων συνθηκών στο
σπίτι, συμφωνούν να μεταναστεύσουν. Μέσω αντιπρο-
σώπων και μεσιτών που ρυθμίζουν το μέρος όπου θα
ταξιδέψει και θα εργαστεί το θύμα, οι γυναίκες συνο-
δεύονται στους προορισμούς και παραδίδονται στους
εργοδότες τους. Μόλις φτάνουν στον προορισμό τους,
μερικές γυναίκες αντιλαμβάνονται ότι έχουν εξαπατηθεί
αναφορικά με την φύση της δουλειάς που πρόκειται να
ασκήσουν. Οι περισσότερες έχουν εξαπατηθεί ακόμη και
για τα χρήματα που θα πάρουν και τις συνθήκες της ερ-
γασίας τους. Και όλες βρίσκονται εγκλωβισμένες σε
εξαναγκαστικές καταστάσεις με καθεστώς εκμετάλλευ-
σης απ’ το οποίο είναι δύσκολο αλλά και επικίνδυνο να
προσπαθήσουν να δραπετεύσουν. Συνήθως κακοποι-
ούνται σωματικά, τις
κρατάνε έγκλειστες
μέσα σε σπίτια, τους
αφαιρούν ταυτότητες
και διαβατήρια και
απειλούν τις οικογέ-
νειες τους αν δεν συ-
νεργαστούν. Οι γυναί-
κες και τα κορίτσια εξα-
ναγκάζονται να εργα-
στούν ως ιερόδουλες,
τις εκβιάζουν και τις
απειλούν οι traffickers
ότι θα πουν τι κάνουν
στις οικογένειες τους.
Εξαρτώνται από τους
θύτες τους για φαγητό,
καταφύγιο και άλλες
βασικές ανάγκες. Οι traffickers επίσης εκμεταλλεύονται
τους φόβους των θυμάτων τους ότι η αστυνομία της
άγνωστης χώρας στην οποία τους μετέφεραν θα τους
συλλάβουν και θα τους απελάσουν αν προσπαθήσουν
να ζητήσουν εκεί βοήθεια, πόσο μάλλον που συνήθως
δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία τις
έχουν μεταφέρει. Οι γυναίκες-θύματα μεταφέρονται, κυ-
ρίως, στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγ-
κέντρωση οίκων ανοχής και χώρων σεξουαλικής δια-
σκέδασης. Εκεί πωλούνται σε κάποιον ιδιοκτήτη πορ-
νείου και από την στιγμή που το άτομο πωλείται βαρύ-
νεται έναντι του ιδιοκτήτη του πορνείου με τα έξοδα της
μετακίνησής του, του ποσού που δόθηκε στο άτομο από
το οποίο πωλήθηκε, καθώς και ό,τι ποσό καταβλήθηκε
στις αστυνομικές και λοιπές αρχές για παροχή προστα-
σίας. Το ποσό αυτό συγκεντρωτικά αποτελεί το χρέος, το
οποίο θα πρέπει να αποπληρώσει σταδιακά η άτυχη γυ-
ναίκα με την εργασία της. Επί της ουσίας πρόκειται για
μορφή δουλείας. Πρακτικά, ακόμη και όταν το ποσό εξο-

φληθεί, το θύμα μεταφέρεται ή μεταπωλείται σε άλλη
επιχείρηση, οπότε εκ νέου αρχίζει η ίδια διαδικασία εξό-
φλησης. Οι γυναίκες αυτές εργάζονται πολλές ώρες
ημερησίως, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, με εξαίρεση
τις πρώτες ημέρες της εμμήνου ρύσεως. Συχνά, υπο-
χρεούνται στην αδιάκοπη λήψη αντισυλληπτικών χα-
πιών προκειμένου να μη σταματούν ποτέ την εργασία
τους και όσον αφορά στους ανήλικους συχνά στην λήψη
ορμονών. Δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν πελάτη,
ούτε τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή διαστροφές αυτού
καθώς και να απαιτήσουν την χρήση προφυλακτικού.
Πολλές φορές βιάζονται, ξυλοκοπούνται και κακοποι-
ούνται σωματικά από τους πελάτες. Τα θύματα γίνονται
συχνά χρήστες ναρκωτικών και αλκοόλ και αντιμετω-

πίζουν σοβαρά προ-
βλήματα υγείας, σω-
ματικής και ψυχικής.
Οι περιπτώσεις εγκυ-
μοσύνης αντιμετωπί-
ζονται με εκτρώσεις ή
με πώληση των
μωρών που γεννιούν-
ται.

Ειδικά για τα παι-
διά: Απομακρύνονται
από τα σπίτια τους  με
την βία ή την εξαπά-
τηση, ή άλλες φορές
πωλούνται από τους
γονείς ή τους συγγε-
νείς τους στους εμπό-

ρους. Ειδικά στην Ελλάδα, φθάνουν σαν παράνομοι με-
τανάστες ή τουρίστες. Τα αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας
στις τρίτες χώρες, η έλλειψη κοινωνικής μέριμνας και
γενικά οι συνθήκες που εξαθλιώνουν την οικογένεια και
την κοινωνία από όπου προέρχονται, δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για την εμπορία, αφού τα παιδιά αναγκά-
ζονται να αναζητήσουν τον τρόπο που θα τα βοηθήσει να
επιβιώσουν και έτσι βρίσκονται παγιδευμένα σε έναν
άλλον εφιάλτη. Ισχύουν και γι’ αυτά όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω για το «χρέος» που θα πρέπει να αποπληρώ-
σουν και για τον τρόπο που κρατούνται. Εξωθούνται στην
βιομηχανία του σεξ, κακοποιούνται ψυχικά και σωμα-
τικά, εξαναγκάζονται σε λήψη ορμονών και δυστυχώς
πολλά απ’ αυτά βρίσκονται να πάσχουν από σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα. Οδυνηρή, ακόμη και σαν ανα-
φορά, είναι η αφαίρεση οργάνων αυτών των παιδιών,
τα οποία πωλούνται για μεταμοσχεύσεις, με επακόλουθο
τις περισσότερες φορές τον θάνατό τους. 
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Το 2002 η Ελληνική νομοθεσία επιτέλους ποινικοποί-
ησε την Εμπορία ανθρώπων, αλλά μέχρι σήμερα εστίαζε
περισσότερο στη δίωξη των διακινητών. Τώρα, βάσει
των «νέων μεταρρυθμίσεων» στοχεύει στην προστασία
του θύματος (λένε!!!). Από κοντά και η Γενική Γραμμα-
τεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.), δημοσιοποίησε ότι συμμετέχει στο
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων» με «Πολιτικές
δράσεις», όπως αναφέρει η ίδια. (Ψυχοκοινωνική στή-
ριξη, σποτ ενημερωτικά, ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης και άλλα παρόμοια.). 

Με το Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά-
τεια» (άρθρα 46 επ.), προβλέπεται η χορήγηση άδειας
διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, για την
οποία δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. Ειδική μέ-
ριμνα λαμβάνεται για τα ανήλικα θύματα με σκοπό τον
ταχύτερο εντοπισμό της οικογένειάς τους και τη νομική
εκπροσώπηση και στήριξή τους στην ποινική διαδικα-
σία. Βασική καινοτομία αποτελεί η καθιέρωση προθε-
σμίας περίσκεψης, ώστε να μπορέσουν τα θύματα εμ-
πορίας να συνέλθουν και να λάβουν απόφαση, ανεπη-
ρέαστα από τους δράστες των σχετικών αδικημάτων…
…» (Ο ιδιαίτερος τονισμός των φράσεων είναι του κει-
μένου και όχι δικός μας. Θα θέλαμε όμως πολύ να δούμε
πως λειτουργεί αυτή η….προθεσμία περίσκεψης!).

Παράλληλα έχουμε και τις Μ.Κ.Ο. και το «ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», με….φοβερή συμ-
βολή. Διοργάνωσαν διεθνές συνέδριο στο Μπαχρέιν με
θέμα «Η εμπορία ανθρώπων στο σταυροδρόμι ανατολής
και δύσης» τον Μάρτιο του 2009 με χρηματοδότη, φυ-
σικά, τον Βαρδή Βαρδινογιάννη και συμμετέχοντες από
την Ελλάδα τον…Βαρδή και την Μαριάννα Βαρδινο-
γιάννη και διάφορους πονόψυχους βασιλείς και προ-
έδρους επιχειρηματικών ομίλων της Αφρικής και της
Ασίας.

Επίσης στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2006 διοργά-
νωσε η «Διεθνής κίνηση Γυναικών για την Ειρήνη»
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η επιχειρηματική κοινότητα
ενάντια στην εμπορία ανθρώπων», όπου συντάχθηκε ο
χάρτης-ευχολόγιο «Athens Principles», στον οποίο ανα-
φέρεται ότι όλοι οι «καλοί επιχειρηματίες» δηλώνουν
την εναντίωσή τους στην «κακή» αυτή πράξη.

Απαιτούμε: Να σταματήσουν όλες οι αιτίες που γεν-
νάνε και τρέφουν αυτό το φαινόμενο (πόλεμοι, συρρά-
ξεις, ανεργία, άνιση κατανομή του πλούτου, έλλειψη κοι-
νωνικής πολιτικής κ.λ.π.).

Ο νόμος να στραφεί κατά των διακινητών αντί κατά
των θυμάτων.

Να δημιουργηθούν στέγες για τις γυναίκες και τα παι-
διά θύματα του trafficking. Να μην απελαύνονται σαν κα-
κοποιά στοιχεία, αλλά να βρίσκουν περίθαλψη , μέριμνα
και νομική προστασία.

Κλείνοντας το θέμα, θα έλεγε κανείς ότι τον 21ο αιώνα,
μ’ αυτή την ανάπτυξη (οικονομική, τεχνολογική, πολιτι-

στική;), η εμπορία ανθρώπων, η σύγχρονη δουλεία δη-
λαδή, θα ήταν αν όχι ανύπαρκτη, τουλάχιστον ανεπίτρε-
πτη για τα σημερινά ανθρώπινα μέτρα. Ιδιαίτερα δε, η
παιδική εκμετάλλευση, θα έκανε να χτυπάνε alarm στο
μυαλό και στην ψυχή μας. Αντ’ αυτού αισθάνομαι ότι
αποστρέφουμε το βλέμμα μας από το πρόβλημα και
υποκρινόμαστε σαν κοινωνία ότι δεν μας αγγίζει και δεν
μας αφορά. Όμως, όπως διάβασα κάπου, «αν στη γειτο-
νιά σου υπάρχει ένας δυνάστης, η γειτονιά σου δεν είναι
ελεύθερη». Η σκλαβιά ενός ανθρώπου σε οποιαδήποτε
μορφή είναι σκλαβιά όλων μας και όνειδος για την αν-
θρωπιά μας.

Υ.Γ. Όλα τα παραπάνω μας ενημερώνουν για την «φα-
νερή» μορφή σκλαβιάς και εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο(;). Ας αναλογιστούμε όμως, που βαδίζει
ολοταχώς ο δήθεν ελεύθερος άνθρωπος, ο ελεύθερος
εργαζόμενος, αυτός που διαπραγματεύεται το που θα
πουλήσει την εργατική του δύναμη. Είναι ελεύθερος
όταν τον νοικιάζουν πότε εδώ και πότε εκεί σαν μηχά-
νημα; Είναι ελεύθερος όταν του λένε έλα σήμερα για 4
ώρες αλλά αύριο δεν θα σε χρειαστώ; Όταν δουλεύει
υπερωρίες χωρίς να τις πληρώνεται; Όταν είναι δέσμιος
του κάθε κυβερνητικού παράγοντα για να επαναπροσ-
ληφθεί με σύμβαση λίγων μηνών ή και μιας μέρας; Όταν
του λένε τόσα θα πάρεις και θα υπογράψεις για τόσα συν
τόσα και άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις υπάρχουν χιλιάδες
που περιμένουν;

Φίλες, από την εποχή της «σκλαβιάς» όπου έχουμε ήδη
γυρίσει, θα καταλήξουμε σύντομα στην εποχή της αν-
θρωποφαγίας. Οι μηχανές του σκάφους στο οποίο βρι-
σκόμαστε, έχουν από καιρό πάρει την εντολή «όπισθεν
ολοταχώς» και αν δεν γίνει ανταρσία από το πλήρωμα,
σύντομα θα βρεθούμε στον καιρό των ανθρωποφάγων.
Όχι τρώγοντας τις σάρκες ο ένας του άλλου, αλλά σπρώ-
χνοντας και εξολοθρεύοντας ο ένας τον άλλο για ένα
φθηνό μεροκάματο. Αλλοίμονο στην ανθρωπιά μας!!! 

Με αφορμή το άρθρο «Γυναίκα και Θάλασσα» που δη-
μοσιεύτηκε στο τεύχος 3 λάβαμε επιστολή της συνα-
γωνίστριας Βαμβακούση Μυρσίνη που μας έδωσε
στοιχεία για τον Πανελλαδικό Σύλλογο Γυναικών και
Οικογενειών Ναυτικών που δραστηριοποιήθηκε στην
δεκαετία του’80 ως μέλος της ΟΓΕ την ευχαριστούμε
και είναι χρήσιμο για το αρχείο της ΟΓΕ
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Μ
όλις ο κυρ Θόδωρος έφτασε το μεσημέρι
σπίτι του, φορτωμένος το δίχτυ με τα
ψώνια, πήγε ίσια στο εργαστήρι της γυ-

ναίκας του και από την πόρτα τη ρώτησε σα ν’
ανυπομονούσε:
— Ε, το λοιπόν τι απόγινε, τέλειωσε, Ερασμία;

Η Ερασμία, που έραβε στη μηχανή, τα κορί-
τσια είχαν φύγει, σταμάτησε το γάζωμα, σή-
κωσε το κεφάλι και τ’ αποκρίθηκε γελαστή:
— Εντάξει, Θόδωρε, τέλειωσε.
— Μπράβο... Δόξα σοι ο Θεός.
— Ήρθε να μου το πει, και βγήκε. Όπου να
‘ναι έρχεται.
— Έφερα μπριτζόλες χοιρινές... αλλά μη ση-
κώνεσαι, θα τις φτιάξω εγώ... κάνε τη δουλειά
σου...
— Όχι, εγώ θα τις φτιάξω. Να ξεμουδιάσουν
και τα πόδια μου. Από το πρωί κάθομαι. Και
τράβηξαν μαζί στην κουζίνα.
— Πώς φαινόταν; ήτανε ευχαριστημένος; εξα-
κολούθησε να τη ρωτά ο κυρ Θόδωρος αδειάζον-
τας το δίχτυ, ενώ η Ερασμία έβαζε την ποδιά
της κουζίνας κι ανασκούμπωσε τα μανίκια της.
— Ευχαριστημένος; Όχι. Αυτό, μου είπε, γέ-
νηκε για τον τύπο. Τίποτα άλλο.
— Σωστά.
Σώπασαν κι ύστερα από λίγο, ξαναρώτησε:
— Ούτε είπε αν θα μας αφήκει να πάει με τον
πατέρα του;
— Να μας αφήκει; κι η Ερασμία ένιωσε σαν
διά μιας η καρδιά της να ‘παψε να δουλεύει,
και κόπηκαν τα γόνατά της.

Να τους αφήκει; Μα ναι, πώς δεν το συλλο-
γίστηκε; Σωστά. Τώρα μπορούσε μια χαρά να
τους αφήκει. Τώρα έχει τον πατέρα του, τον
παντοδύναμο κομματάρχη, με το τρανό συγγε-
νολόι και το μεγάλο όνομα... Να βρει κοντά
του όσα στερήθηκε. Να προχωρέσει στην κοι-
νωνία, με τα μέσα που διαθέτει η φαμελιά του
πάππου προς πάππου...

Η αυλόπορτα άνοιξε κι ο Γιωργάκης φάνηκε
στο δρομάκι της αυλής ανάμεσα στ’ ανθισμένα
παρτέρια.

— Καλώς τόνε, είπε ο κυρ Θόδωρος, μονάχα
θα ‘χεις λίγη υπομονή να γίνουν οι μπριτζόλες.
— Μπριτζόλες! απάντησε εύθυμα ο νέος. Τι
ωραία! Κι έχω μια πείνα. Και μπήκε κι εκείνος
στην κουζίνα.
— Τις κρατούσε ο πατέρας, είπε η Εράσμια,
έφερε και γλυκά και φρούτα...
— Είπα να γιορτάσουμε. Έχει κρασί, γυναίκα;
— Δεν έχει, Θόδωρε... το μπουκάλι είναι στο
ντουλάπι.
— Να πάω εγώ... έκαμε ο νέος.
— Εγώ θα πάω... εσύ δεν ξέρεις πού ‘ναι το
καλό. Γυρνάς εσύ τις ταβέρνες σαν το γέρο σου;

Κι ο κυρ Θόδωρος βγήκε.
Ο νέος ένιωθε να τον πλημμυρά πάλε μια

απέραντη στοργή, και μια ασυγκράτητη ανάγκη
να πέσει στην αγκαλιά τους σαν όταν ήταν μι-
κρός. Τώρα όμως ήτανε άντρας πια.

Έστρωσε η Ερασμία το τραπέζι και κάθισαν
να φάνε. Αλλά όχι σαν κάθε μέρα. Η μητέρα,
που όλο κάτι είχε να πει σαν μαζεύουνταν κι οι
τρεις, σώπαινε σήμερα, κι έμοιαζε κουρασμένη.
— Έλα, γυναίκα, βάλε να πιούμε... Μπα σε
καλό σου, πού τρέχει ο νους σου;
— Αλήθεια, είπε ο Γιωργάκης, είσαι άκεφη,
μανούλα, τι έχεις;
— Τίποτα, παιδί μου... να, λίγο το κεφάλι μου.
Κι έβαλε κρασί.
— Ελάτε, εβίβα... κι ο κυρ Θόδωρος τσούγ-
κρισε το ποτήρι του με τους άλλους. Πάντα με
το καλό. Όπως επιθυμείς, Γιωργάκη.
— Ευχαριστώ, πατέρα, στην υγειά σου... Έλα,
μητέρα, στην υγειά σου.

Κι όπως έτρωγαν το φρούτο, είπε πως εφέ-
τος, χωρίς άλλο, η μητέρα του έπρεπε να πάει
στα λουτρά.
— Να πάτε κι οι δυο, να πας κι εσύ, πατέρα.

Η Ερασμία έσκυψε το κεφάλι, και πέρασε το
χέρι της στο μέτωπο. Ένιωσε πάλι εκείνο το
σβήσιμο, και κείνη την κομμάρα στα γόνατα.

Τι ήθελε να πει μ’ αυτό; Πως τώρα που θα
τους άφηνε μπορούσαν να λείψουν, μια και δε
θα ‘χαν την έγνοια του; Βέβαια, αυτό ήθελε να

Πίσω από τη βιτρίνα
της Γαλάτειας Καζαντζάκη



πει. Έπειτα σήκωσε το τραπέζι. Οι άντρες άνα-
ψαν τσιγάρο και περίμεναν τον καφέ κουβεν-
τιάζοντας.

Θα της το πει, μπορεί και σήμερα. «Μητέρα,
να της πει, ετοίμασε τη βαλίτζα μου». Κι αν
άκουσε τα λόγια τούτα, δε θα ‘πεφτε ξερή; Κι
ο Θόδωρος; Και πώς ν’ απομείνουν δυο κού-
τσουρα τώρα στο έμπα των γερατειών; Ποιος
θ’ άνοιγε το σπίτι τους; Ποιον θα περίμεναν;...
Και βιαζόταν να της το πει, μια ώρα αρχύτερα.
Δεν άντεχε να περιμένει... Πώς δεν το στοχά-
στηκε αυτό που θα γίνει; Ο Σαρρής τώρα πια
αναγνώρισε το γιο του. Θα θέλει λοιπόν να τον
πάρει μαζί του. Κι ο Γιωργάκης θα το θέλει.
Ναι, δε γίνεται αλλιώς... θα τους αφήσει. Εκεί-
νος που του χρειάζεται από δω κι εμπρός είναι
ο Σαρρής. Τι να του κάμει ο Θόδωρος ο καημέ-
νος; Ένας φτωχός συνταξιούχος; Τι να του
κάμει κι αυτή, μια ταπεινή ράφτρα...

Και τότε άρχεψαν να κυλούν τα δάκρυά της
εκεί καθώς έπλενε τα πιάτα. Γιατί στάθηκε
τόσο άτυχη; Άτυχη; Άτυχη, γιατί ο γιος της δε
θα ‘ναι το μούλικο, χωρίς όνομα, χωρίς θέση
στην κοινωνία; Άτυχη, γιατί θα μπορέσει να
προχωρέσει στη ζωή;

Ώστε έτσι ήθελε: Να πληρώσει ο Γιωργάκης
τις δικές της αμαρτίες; Γιατί πήγε ν’ αγαπήσει
ένα αρχοντόπουλο, αυτή η μοδιστρούλα, το
φτωχοκόριτσο; Έλπισε ποτές να την κάμει γυ-
ναίκα του ο Σαρρής; Κι ότι γένηκε σήμερα δεν
είναι από τις μεγαλύτερες χαρές απ’ όσες μπο-
ρούσε να περιμένει;

... Θυμάται τα περασμένα... Θυμάται την
πίκρα της εγκατάλειψης... την απονιά του... τη
σκληρότητά του... Όνειρα της νιότης... σκέδια
για το μέλλον... όλα ήρθε σαν το ληστή και της
τα ρήμαξε... Την αποζημίωσε ο Γιωργάκης...
Θυμάται το μαιευτήριο, όταν για πρώτη φορά
πήρε το μωρό στην αγκαλιά της... Ντροπή, με-
τανιωμός, πίκρες, όλα διαλύθηκαν... Θυμάται
όταν βγήκε από την πόρτα, και είδε το ανοι-
ξιάτικο πρωινό, όλο φως, και την πλατιά λεω-
φόρο. Τι όμορφος της φάνηκε ο κόσμος και πόσο
πλούσια και γλυκιά η ζωή... Είχε τη δουλειά
της... Δεν είχε κανέναν ανάγκη... κι όταν
ύστερα από λίγα χρόνια παρουσιάστηκε και τού-
τος ο άγιος άνθρωπος και τη ζήτησε. Ήθελε να
φτιάξει σπιτικό, να νοικοκυρευτεί... δεν μπο-
ρούσε πια να ζει μαγκούφης και μοναχός... κι

αγάπησε το Γιωργάκη, και ο Γιωργάκης τον
αγάπησε και ζούσανε ευτυχισμένοι κι οι τρεις...

Πλάι μιλούσανε κι έστησε τ’ αφτί ν’ ακούσει
τι έλεγαν. Τους άκουσε να γελούν, και γέλασε
κι εκείνη χωρίς να ξέρει τι έλεγαν. Είχε τελει-
ώσει την κουζίνα, κι έφτιαξε τον καφέ. Κι όπως
τον απίθωσε στο τραπέζι, ο Γιωργάκης την είδε
κλαμένη.
— Μητέρα, κλαις! Μα τι έχεις; Κάτι έχεις. Ξέ-
ρεις εσύ, πατέρα, τι έχει;
— Δεν ξέρω... δε μου είπε τίποτα... κι εγώ τη
βλέπω στεναχωρημένη...
— Δεν έχω τίποτα... κι άλλαξε κουβέντα, να
μην ξεσπάσει στο κλάμα... Κι έλεγε για το για-
σεμί, πως έπρεπε να του κάμουν τσαρντάκι, και
να φωνάξουν το γείτονά τους τον περβολάρη να
το φτιάξει.

Ο κυρ Θόδωρος έφυγε κι έμειναν οι δυο τους,
μάνα και γιος.

Τα κορίτσια έφταναν και τράβαγαν στο ερ-
γαστήρι.
— Και πόσο λογαριάζεις να φύγεις, Γιωργάκη;
είπε σε μια στιγμή η Ερασμία, παίρνοντας την
απόφαση να μάθει, ευτύς, χωρίς αναβολή, τι
την περίμενε...
— Να φύγω; Πού να πάω; έκαμε απορημένος
ο νέος.
— Στου πατέρα σου, πού αλλού; Τώρα που σου
‘δωσε τ’ όνομά του, δε θα το ‘θελε να πας κοντά
του;
— Να πάω κοντά του! Πρώτα - πρώτα δε θα
το ‘θελε χωρίς άλλο, και έπειτα δεν το θέλω
εγώ. 

Και γελαστός σηκώθηκε κι αγκάλιασε τη
μάνα του... Α, ώστε αυτό ήτανε... Τρελή μου
μάνα, τι έβαλε ο νους σου... Εγώ, ν’ αφήσω
εσένα και τον πατέρα μου να πάω μ’ αυτούς!
Δε σου το ‘πα πως όλα τούτα είναι για τον
τύπο... για τη βρωμοκοινωνία που ζούμε; Το
σπίτι μου κι η φαμελιά μου είσαστε σεις οι δυο
και κανείς άλλος. Κι όπως την είχε αγκαλια-
σμένη, η Ερασμία έγειρε το κεφάλι στον ώμο
του και πια άφησε τα δάκρυά της να τρέξουν.
Κλάμα και γέλιο μαζί.
— Κυρία Εράσμια! ακούστηκε μια φωνή από
το εργαστήρι.
— Έρχομαι, κορίτσια, έρχομαι!
Ποτέ, ποτέ δε στάθηκε έτσι ευτυχισμένη όσο
αυτή τη στιγμή.
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Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η -  α ν α κ ο ί ν ω σ η

ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) κατέθεσε στη Βουλή το τρίτο αναθεωρημένο σχέδιο

νόμου με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις».
Όσον αφορά το ζήτημα των εξαρτήσεων το νέο σχέδιο
νόμου (άρθρο 50, παρ. 10) ορίζει μεταξύ άλλων ως αρμο-
διότητες της νεοσύστατης Διεύθυνσης Εξαρτήσεων του
ΥΥΚΑ «τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, την
εποπτεία και τον έλεγχο αυτών των Μονάδων Αντιμετώπι-
σης της Εξάρτησης, μετά από γνώμη του ΟΚΑΝΑ … την επι-
χορήγηση των Δημόσιων Μονάδων ή άλλων φορέων που
λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση,
από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη
πηγή εσόδων, για την αντιμετώπιση της εξάρτησης». Το
ΥΥΚΑ στη τρίτη αναθεώρηση του πολυνομοσχεδίου απά-
λειψε τις αναφορές, των δύο προηγούμενων προσχε-
δίων, στη δυνατότητα λειτουργίας μονάδων απεξάρτησης
από ιδιωτικές κλινικές και μονάδες.

Το Υπουργείο Υγείας υπό την ομόθυμη διαμαρτυρία και
πίεση των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
θεραπείας των εξαρτήσεων και των φορέων του αντιναρκωτικού κινήματος προχωρά σε μία κίνηση τακτικής, συγκαλύ-
πτοντας φραστικά και μόνο τους διατυπωμένους σχεδιασμούς του για άνοιγμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και
του κλάδου παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα.

Οι φορείς οι οποίοι συνυπογράφουν την παρούσα ανακοίνωση και οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα ανέπτυξαν
πολύμορφη ενημερωτική δραστηριότητα ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης, διατυπώνουν την
επιφύλαξή τους και για τη νέα διατύπωση του πολυνομοσχεδίου καθώς αυτή αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα ίδρυσης
μονάδων απεξάρτησης και από ιδιωτικούς φορείς, μετά από μία απλή έγκριση σκοπιμότητας του ΟΚΑΝΑ.

Οι φορείς της πόλης επαναδιατυπώνουν την: 
3 κατηγορηματική τους αντίθεση σε οποιαδήποτε συμμετοχή ιδιωτών (ιδιωτικών κλινικών ή μονάδων, επιδοτούμε-

νων ή μη) στις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, επανένταξης και αποκατάστασης των εξαρτήσεων 
3 αντίθεσή τους στη λειτουργία των δημόσιων προγραμμάτων απεξάρτησης με κριτήρια κόστους - οφέλους 
3 αντίθεση τους στη γενίκευση των πολιτικών διαχείρισης των εξαρτήσεων και διεκδικούν την κατοχύρωση 
3 και διεύρυνση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας, επανένταξης, έρευνας

και αξιολόγησης των εξαρτήσεων στη χώρα, 
3 καθώς και την άρση των οικονομικών περικοπών και την υποστελέχωση που προκαλούν οι κυβερνητικές περι-

κοπές των προσλήψεων σε έναν τόσο ευαίσθητο κοινωνικά τομέα, συνθήκες που κάνουν ακόμη δυσκολότερο το
έργο της απεξάρτησης. 

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2011
Οι υπογράφοντες φορείς: 

Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) – παράρτημα Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΠΕΘΕΑ) «Αργώ» ΨΝΘ

Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων Θεραπευτικού Προγράμματος «Ιθάκη» - ΚΕΘΕΑ
Σύλλογος γονέων κηδεμόνων και φίλων του τμήματος εξαρτημένων ατόμων ΨΝΘ “ΔΕΛΦΟΙ”

Σύλλογοι Γυναικών Θεσσαλονίκης - μέλη της ΟΓΕ
Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών – ΜΑΣ

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο – ΠΑΜΕ 
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Τουρκία: Η φτώχεια διευρύνεται .

Η Τουρκία καμαρώνει ότι έχει υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης και αναβαθμίζεται ο ρόλος της ως ρυθμιστή
των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών της ευρύτε-
ρης Μέσης Ανατολής.

Τι σημαίνει όμως αυτή η ανάπτυξη για το λαό της; Όλο
και περισσότεροι εργαζόμενοι «ζουν» κάτω από το
όριο της φτώχειας.

Ο δείκτης της απόλυτης φτώχειας στην Τουρκία αυ-
ξήθηκε το 2009 στο 18,08% του πληθυσμού (έναντι
17,11% το 2008).

Περίπου 13 εκατομμύρια πολίτες της Τουρκίας βρί-
σκονται κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας
(αδυνατούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα για μια αξιο-
πρεπή διαβίωση). Επίσης περίπου 350.000 άνθρωποι
«ζουν» κάτω και από το όριο της διατροφικής φτώχειας
(άρα υποσιτίζονται).

Η ανάπτυξη λοιπόν αφορά μόνο την πλουτοκρατία της
γειτονικής χώρας, ενώ ο λαός «πληρώνει» τα σπα-
σμένα και εξαθλιώνεται με γοργούς ρυθμούς.

Αυτή την «ανάπτυξη» βιώσαμε και εμείς, γι’ αυτό βρι-
σκόμαστε σ’ αυτή τη θέση τώρα.

Ρωσία: Εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών .

Κάθε χρόνο πεθαίνουν στη Ρωσία περίπου 130.000
νέοι άνθρωποι (15-30 ετών). Από τους θανάτους αυτούς
οι 100.000 οφείλονται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στη Ρωσία 5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται κάτω
από την εξάρτηση ουσιών.

Έτσι αποφασίστηκε να γίνουν τροποποιήσεις στον ομο-
σπονδιακό νόμο ώστε να γίνονται σε τακτική βάση τέστ
για τη χρήση ουσιών σε μαθητές και φοιτητές. Μια τέτοια
πρακτική δεν πρόκειται όμως να βοηθήσει, αφού δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές αιτίες του
προβλήματος και η νεολαία (κάποτε «προνομιούχο»
στρώμα του πληθυσμού) αντιμετωπίζει -και μάλιστα με
διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς- την ανεργία, την ανα-
σφάλεια και τη φτώχεια.

Ιδού τα τραγικά αποτελέσματα της καπιταλιστικής πα-
λινόρθωσης.

Γαλλία: Νέες αυτοκτονίες εργαζομένων .

Σε προηγούμενο τεύχος μας είχαμε ασχοληθεί με τις αυτοκτονίες εργαζομένων της France Telecom (100.000
εργαζόμενοι), που είχαν φθάσει μέχρι το τέλος του 2010 τις 58, λόγω της πίεσης για εντατικοποίηση της δουλειάς
και διαρκούς αλλαγής καθηκόντων και τόπου εργασίας.

Δυστυχώς η απαράδεκτη αυτή κατάσταση συνεχίζεται παρά τα «μέτρα – ευλογία». Μόνο το Σεπτέμβριο του 2010
είχαμε 5 αυτοκτονίες και το τελευταίο θύμα ήταν στις αρχές του 2011.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι την τελευταία διετία η εταιρεία «εκπαίδευσε» 4.000 χ\στελέχοι της για «να κάνουν
τη ζωή αφόρητη» των εργαζομένων ώστε να τους εξαναγκάσουν σε παραίτηση, αφού η εταιρεία επεδίωκε μείωση
προσωπικού της κατά 22.000 άτομα, αλλά λόγω του ότι είναι ημικρατική δεν επιτρέπονται οι απολύσεις.

Σε άλλο κολοσσό της γαλλικής οικονομίας, τα Ταχυδρομεία, εδώ και ένα χρόνο καταγράφονται 5 αυτοκτονίες
εργαζομένων που οφείλονται επίσης στις προαναφερόμενες συνθήκες εργασίας.

Φυσικά και άλλες μεγάλες εταιρείες, προχωρούν σε δυσμενείς μετατάξεις και απολύσεις εργαζομένων, υπε-
ρεντατικοποιήσεις κλπ., αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτοκτονίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Φορέα Ασφάλισης της Γαλλίας έχουμε αύξηση των επαγγελματικών ασθε-
νειών λόγω της υπερεντατικοποίησης της εργασίας κατά 8,7%. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενειών αυτών
αφορά σε μυοσκελετικές πααθήσεις (80%), λόγω της πολύωρης παραμονής και καθήλωσης των εργαζομένων
σε κλειστούς χώρους με παράλληλη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή συνεχούς επανάληψης συγκεκριμένων
κινήσεων. Τις περισσότερες φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται πλήρη ίαση με αποτέλεσμα οι πά-
σχοντες να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους.

Όλα αυτά όμως είναι διαπιστώσεις. Επί της ουσίας και στο δια ταύτα, διατυπώνονται μόνο «οδηγίες», χωρίς να
καθορίζονται επίσημα περιορισμοί για την εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν τις επαγγελματικές ασθένειες.

Βλέπετε η «ανάπτυξη» και η «ανταγωνιστικότητα» δεν περιλαμβάνουν την προστασία της σωματικής ακεραι-
ότητας και της ζωής των εργαζομένων. Είναι καιρός λοιπόν και αυτοί να αφυπνιστούν και να παλέψουν για τα δι-
καιώματά τους.  

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο
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Παγκόσμιο Περισκόπιο

Ζάμπια: Η νέα αποικιοκρατία .

Σε αυτή την αφρικανική χώρα του 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων το 50% των εργαζομένων είναι άνεργο όμως
μόνο οι κάτοικοι του είναι εξαιρετικά φτωχοί. Η χώρα είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο. Για την εκμετάλλευση
αυτού του πλούτου ξένες εταιρείες –κυρίως κινεζικών συμφερόντων- έχουν υπογράψει με την κυβέρνηση αποι-
κιακού τύπου συμβάσεις, προκειμένου και η κυβέρνηση να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να κατευνάσει, με
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την οργή του πληθυσμού που εξαθλιώνεται από την φτώχια.

Φυσικά καμία μέριμνα δεν είχε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει σωστές εργασιακές σχέσεις για τους υπηκόους
της, ούτε και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Στο ανθρακωρυχείο Κολούμ, την εκμετάλλευση του οποίου έχει ιδιωτική κινεζική εταιρεία, δουλεύουν 885 αν-
θρακωρύχοι με μεροκάματο 4 δολάρια, οφείλουν δε να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, εφ’ όσον το έχει ανάγκη
η εταιρεία. Κάθε φορά όμως που χαλάει κάποιο μηχάνημα ή υπάρχει υπερπροσφορά άνθρακα στην αγορά, οι
εργάτες μένουν άνεργοι και απλήρωτοι για μέρες.

Υποχρεώνονται να δουλεύουν σε υπόγειες στοές χωρίς επαρκή μέτρα υποστύλωσης του εδάφους και να ανα-
πνέουν τη σκόνη που προκαλείται από ανεξέλεγκτες εκρήξεις δυναμίτη. Αν οι 62 κινέζοι επόπτες θεωρήσουν ότι
οι εργάτες δεν δουλεύουν γρήγορα τους κτυπούν και τους τιμωρούν.

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν δυναμικά το δίκιο τους και συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας μπροστά
στις πόρτες των γραφείων της εταιρείας. Τότε οι φύλακες μαζί με τους ιδιοκτήτες άρχισαν να πυροβολούν το πλή-
θος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 13 εργατών. Και βέβαια οι δυο φυσικοί αυτουργοί είναι ελεύθεροι με εγ-
γύηση, τους δε ηθικούς αυτουργούς κανένας δεν τους ενόχλησε. Η ατιμωρησία αυτή τους έδωσε το δικαίωμα να
διατείνονται ότι για όλα φταίνε οι εργάτες που είναι «αργοί και τεμπέληδες»!

Η κυβέρνηση της Ζάμπια που χρηματοδοτείται από την εταιρεία εκμετάλλευσης τους ανθρακωρυχείου σιωπά.
Από κινεζικής πλευράς η επίσημη κυβέρνηση «προέτρεψε» ή «διέταξε» την εταιρεία να πληρώσει τα έξοδα νο-

σηλείας των τραυματισθέντων και να «διευθετήσει» τα εργασιακά της προβλήματα.
Δύσμοιροι Ζαμπιανοί (και γενικότερα Αφρικανοί)!  Για σας η αποικιοκρατία δεν τελείωσε… 

Η βία κατά των γυναικών και μετά τον πόλεμο .

Η αμερικανίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια Αν Τζό-
ουνς πέρασε δύο χρόνια ταξιδεύοντας και καταγράφον-
τας στοιχεία στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την
Ανατολική Ασία. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων γύρω
από την επίδραση της βίας στη ζωή των γυναικών, έχει
ζήσει και εργαστεί στο Αφγανιστάν και υπήρξε συνερ-
γάτης της International Rescue Committee.

Από αυτή την εμπειρία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η βία κατά των γυναικών εντείνεται μετά το τέλος του
τοπικού πολέμου από στρατιώτες και παρακρατικούς
αλλά και από πολίτες που μιμούνται το παράδειγμά
τους. Πολλά μικρά κοριτσάκια πέφτουν θύματα βιασμού
όχι από στρατιώτες ή παρακρατικούς αλλά από μέλη
της κοινότητάς τους. Η ακραία βία που έχουν βιώσει οι
κάτοικοι και η ατιμωρησία των εγκλημάτων κατά των
γυναικών έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων
βίας.

Στις αφρικανικές κυρίως χώρες ένας άνδρας διώχνει
τη γυναίκα του όταν την έχουν βιάσει, άλλοτε μαζί άλ-
λοτε χωρίς τα παιδιά της. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν
που να πάνε και στρέφονται στην πορνεία για να ζήσουν
αυτές και τα παιδιά τους. Οι άνδρες μπαίνουν στις αν-
τάρτικες ομάδες. 

Έτσι το έδαφος μένει καθαρό ώστε οι στρατιώτες και
οι αντάρτες να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πρώτες
ύλες και τον φυσικό πλούτο. Άρα ο βιασμός χρησιμο-
ποιείται ως μέσο διάλυσης του κοινωνικού ιστού.

Μια άλλη παράμετρος που συνιστά βραδυφλεγή
βόμβα για την αφρικανική κοινωνία είναι τα αγόρια που
γεννήθηκαν από θύματα βιασμού. Τα περισσότερα από
τα παιδιά αυτά δεν πάνε σχολείο (ποιος να πληρώσει τα
δίδακτρα) κάθονται ανά παρέες - συμμορίες που δια-
σκεδάζουν τρομοκρατώντας τους περαστικούς και το
μόνο τους όνειρο είναι να γίνουν στρατιώτες για να εμ-
πνέουν φόβο και θαυμασμό.

Άρα θα έχουμε αναβίωση του αιματηρού φαύλου κύ-
κλου.

Και βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις ανδρών των Ηνω-
μένων Εθνών που έχουν κατηγορηθεί για βιασμούς ή
για ενθάρρυνση της εκπόρνευσης των γυναικών.

Στους σύγχρονους πολέμους δεν υποφέρουν μόνο οι
στρατιώτες, αλλά και οι άμαχοι και κυρίως οι γυναίκες
που βίωσαν βιασμούς και βασανιστήρια ως μέσον κά-
θαρσης, εθνικής, φυλετικής ή εδαφικής.

Ως πότε η «πολιτισμένη» ανθρωπότητα θα το ανέχεται
αυτό; 
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Αϊτή: Χάος και Θάνατος .

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον καταστροφικό
σεισμό των 7,3 ρίχτερ που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της
πρωτεύουσας της Αιτή, Πορτ-ο-Πρενς, αφήνοντας
πίσω του νεκρούς και συντρίμμια.

Επίσημα ανακοινώθηκε ότι οι νεκροί έφτασαν τις
230.000 ενώ ανεπισήμως (και πιο έγκυρα) υπολογίζον-
ται στις 340.000.

Ένα χρόνο μετά 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι παραμέ-
νουν άστεγοι (το 1/3 αυτών είναι παιδιά) και βολεύονται
σε πρόχειρους καταυλισμούς όπου το 40% δεν έχει
πρόσβαση σε πόσιμο νερό και το 30% δεν έχει πρό-
σβαση σε τουαλέτα.

Η ανεργία έχει εκτιναχθεί στο 80% του ενεργού πλη-
θυσμού και οι βιασμοί κυρίως νεαρών κοριτσιών έχουν
πάρει μορφή επιδημίας. Ανθεί επίσης το λαθρεμπόριο
ανθρώπων.

Η ανοικοδόμηση σταμάτησε πριν καν αρχίσει λόγω
των αντιθέσεων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που
έσπευσαν επί τόπου σαν κοράκια (π.χ. ΗΠΑ) αλλά και
λόγω των αντιθέσεων της τοπικής ολιγαρχίας. 

Σ’ αυτό το χάος ήρθε να προστεθεί και η χολέρα,
«δώρο» της κατοχικής δύναμης του ΟΗΕ. 

Μέχρι στιγμής 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
ενώ τα κρούσματα έφτασαν τις 181.000. Και σ’ αυτή την
περίπτωση η αντιμετώπιση της επιδημίας ήταν εγκλη-
ματική από τις «κατοχικές» δυνάμεις, δεδομένων και
των άθλιων συνθηκών υγιεινής που επικρατούν.

Βλέπετε η μεγαλύτερη ατυχία της Αϊτή είναι «γεωγρα-
φική», καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στις ΗΠΑ που θε-
ωρούν την περιοχή της Καραϊβικής προέκταση της εδα-
φικής τους κυριαρχίας.

Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε την Ε.Ε. που διαδρα-
ματίζει ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της Αϊτή,
ούτε τη συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) που πολλές λειτουργούν ως σκληροί επιχειρη-
ματίες.

Απ’ ότι φαίνεται η χρυσοφόρα νομή της εξουσίας από
τους «μνηστήρες» είναι πολυτιμότερη από την επιβίωση
1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.    

Νίγηρας: Θάνατος εκατομμυρίων ανθρώπων από πείνα .

Σ’ αυτή τη χώρα της Κεντρικής Αφρικής το 80% του πληθυσμού(κάπου 12.000.000 εκατομμύρια άνθρωποι) αν-
τιμετωπίζουν ήδη τον εφιάλτη της λιμοκτονίας. Το 17% των παιδιών έως 5 ετών έχει ήδη έντονα σημάδια υποσι-
τισμού ενώ άλλες 400.000 παιδιά νοσηλεύονται στα ελάχιστα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας. Η ζωή
τους κυριολεκτικά κρέμεται από μια κλωστή, αλλά και από τις «φιλανθρωπικές» διαθέσεις της «διεθνούς κοινό-
τητας».

Να σημειώσουμε ότι μόνο το 44% του πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου το κοντινότερο κέντρο υγείας απέχει
τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Επίσης το 1/3 των κέντρων υγείας είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένο, με ελάχιστο και κα-
κοπληρωμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και καθημερινές ελλείψεις σε φάρμακα, ακόμα και παυσί-
πονα.

Το οδικό δίκτυο έχει δραματικές ελλείψεις και τα φορτηγά λιγοστά και έτσι η αποστολή φαρμακευτικής ή επισι-
τιστικής βοήθειας είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματική.

Και να πει κανείς ότι ο Νίγηρας είναι φτωχή χώρα. Είναι η πρώτη χώρα στις εξαγωγές ουρανίου παγκοσμίως
και έχει πετρέλαιο και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές που θα μπορούσαν να τρέφουν το λαό της πλουσιοπά-
ροχα. Όμως οι ξένες επεμβάσεις που υποστηρίζουν διεφθαρμένα καθεστώτα, ώστε να μπορούν ανεξέλεγκτα οι
καπιταλιστές να εκμεταλλεύονται τον πλούτο της χώρας για δικό τους όφελος, έχουν αφήσει και αυτή τη χώρα
στο Μεσαίωνα της αμάθειας, των εμφυλίων συγκρούσεων και της πείνας.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων σε βασικά ήδη όπως το ρύζι και τα δημητριακά
ακόμη και κατά 300% πράγμα που συνιστά «σιωπηλή μαζική δολοφονία» κατά τον εισηγητή του Προγράμματος
Τροφίμων του ΟΗΕ.

Αυτό το απόστημα της φτώχειας και της μιζέριας για το λαό δεν θα σπάσει όσο αυτός δεν αντιδρά μαζικά και ορ-
γανωμένα ώστε να αποκρούσει τα συμφέροντα της ντόπιας πλουτοκρατίας και των ξένων ιμπεριαλιστών που
έχουν δημιουργήσει νέο-αποικιακά καθεστώτα σε όλη τη Μαύρη (και κυριολεκτικά) Ήπειρο. 
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Σιέρα Λεόνε και Λιβερία: Ματωμένα διαμάντια .

Η Σιέρα Λεόνε είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία του πλανήτη
όπου τα διαμάντια σχεδόν φυτρώνουν στο έδαφος. Φυσικά
τα ορυχεία της τα εκμεταλλεύονται πολυεθνικές εταιρείες ή
παραστρατιωτικές οργανώσεις, που με τα τελευταία διαμάν-
τια –οι τελευταίες- αγόραζαν όπλα, κυρίως από τον ισχυρό
άνδρα του δικτατορικού καθεστώτος της Λιβερίας Τέηλορ.
Στα ορυχεία διαμαντιών οι εργαζόμενοι (άνδρες, γυναίκες
και παιδιά) είναι στην ουσία σκλάβοι, άμαχοι που εξαναγκά-
ζονται να ζουν σε στρατόπεδα και κακοποιούνται και τρομο-
κρατούνται βάναυσα, αφ’ ενός για να μην κλέψουν κάποιο
από τα διαμάντια που βρίσκουν. Οι ξυλοδαρμοί είναι συνή-
θως φαινόμενο ακόμα και για το παραμικρό (π.χ. διακοπή

δουλειάς για να πιούν νερό). Όμως υπάρχουν και πιο σοβαρά
περιστατικά βασανισμών ή και θανάτων όταν υπάρχουν και
απλές υπόνοιες παρακράτησης διαμαντιών.
Κάθε σακουλάκι με διαμάντια είναι κυριολεκτικά ποτισμένο
με το αίμα χιλιάδων εξαθλιωμένων εργατών-σκλάβων.
Από την άλλη ο Τζάκ Τέηλορ στη Λιβερία κέρδισε εκατομ-
μύρια δολαρίων με την εκποίηση των διαμαντιών στην
αγορά της Αμβέρσας και τροφοδοτώντας με όπλα τις παρα-
στρατιωτικές οργανώσεις της Σιέρα Λεόνε. Συνήθιζε να
κάνει δώρα σακουλάκια με διαμάντια σε top-models (με-
ταξύ αυτών και η Ναόμι Κάμπελ) ως ανταμοιβή για τις ώρες
που περνούσαν μαζί του.
Να μια άλλη εφιαλτική όψη για τις συνθήκες που βιώνουν
οι φτωχοί στην Μαύρη Ήπειρο. 

Ρουμανία: Καπιταλιστική κόλαση .

Η Ρουμανία μετρά «επιτεύγματα» στα πλαίσια του «καπιταλι-
στικού παραδείσου» από το 1989:
Στην πρωτεύουσά της Βουκουρέστι υπάρχουν πάνω από 5.000
άστεγοι (το 20% αυτών είναι άτομα κάτω των 25 χρόνων). Οι άν-
θρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να ζουν στους υπονόμους της
πόλης γιατί από κει (εκτός από τους αρουραίους και τις κατσα-
ρίδες) περνούν οι αγωγοί θέρμανσης της πόλης. Ειδικότερα
προτιμούνται οι περιοχές κάτω από τα μεγάλα πολυεθνικά κα-
ταστήματα (Εμπορικά Κέντρα, Mall, Carrefour κλπ) γιατί από
εκεί πιο εύκολα οι «κάτοικοι» εξοικονομούν λίγα χρήματα είτε
ζητιανεύοντας είτε καθαρίζοντας παρ-μπριζ, ενώ επίσης μπο-
ρούν να βρουν στα σκουπίδια τους τρόφιμα και ρούχα.
Σε αυτές τις σκοτεινές «πόλεις» κατεβαίνουν παιδιά, ενήλικες,
ηλικιωμένοι, ναρκομανείς και εγκληματίες.
«Σνιφάρουν» κόλλα, αφού λόγω έλλειψης χρημάτων δεν μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στα «κανονικά» ναρκωτικά.
Μην ξεχνάμε ότι η Ρουμανία, προκειμένου να εξοικονομήσει

χρήματα για την αποπληρωμή του δανείου των 20 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, που της χορήγησε το ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα
και η ΕΕ περιέκοψε δραστικά δημόσια έξοδα και κοινωνικές
παροχές (φέτος 25% περισσότερες από πέρυσι).
Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών έπεσε δραματικά. Τα δύο τε-
λευταία χρόνια σημειώθηκε μείωση του ΑΕΠ κατά 16 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Με μαζικές απολύσεις μειώθηκε ο αριθμός
των εργαζομένων από 4,8 σε 4,1 εκατομμύρια. Όποιοι εξακο-
λουθούν να εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα υπέστησαν περικο-
πές μισθών κατά 25% (μέσος όρος). Μειώθηκε δραματικά η κα-
τανάλωση τροφίμων.
Η Ρουμανία προ του 1989 παρ’ όλες τις αδυναμίες και παρεκ-
κλίσεις είχε πλούσια βιομηχανική και γεωργική παραγωγή ενώ
εξασφάλιζε στους πολίτες της στέγη, εκπαίδευση και ιατρική
περίθαλψη.
Αντίθετα εδώ και 20 χρόνια οι ρυθμοί αποβιομηχάνισης και διά-
λυσης της γεωργίας έφθασαν στο κατώτερο σημείο. Το κράτος
είναι πλέον ένα εισπρακτικό και κατασταλτικό όργανο.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Μεγάλη Βρετανία: Η αύξηση των διδάκτρων στα Πανεπιστήμια «κόβει» στους μισούς φοιτητές  .

Η Δημόσια Δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση έπαψε να ισχύει εδώ και χρόνια στη Βρετανία, όπου ισχύει το καθεστώς της πλη-
ρωμής διδάκτρων. Μέχρι σήμερα όλα τα Πανεπιστήμια χρέωναν 3.225 λίρες το χρόνο σε κάθε φοιτητή. Όμως η κρατική
χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μειώνεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, για τα επόμενα τρία
χρόνια κατά 1,2 δισεκατομμύρια στερλίνες.
Αυτό σημαίνει απόλυση 7.000 εργαζομένων περίπου, κλείσιμο τμημάτων (με αποτέλεσμα 200.000 φοιτητές να μείνουν χωρίς
τμήμα σπουδών άρα εκτός Πανεπιστημίου). Τρίτη επίπτωση θα είναι η αύξηση των ετησίων διδάκτρων. Αν τα δίδακτρα φθά-
σουν τις 5.000 στερλίνες το χρόνο μόνο το 67% του σημερινού δυναμικού θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο κόστος. Σε αύξηση
7.000 στερλινών το ποσοστό θα πέσει στο 455 και τέλος σε αύξηση 10.000 το ποσοστό πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση
θα φτάσει μόλις το 25%.
Βλέπουμε λοιπόν μια μεθόδευση αφαίρεσης του δικαιώματος στη μόρφωση των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων και αφ’
ετέρου πτώσης του επιπέδου σπουδών με τη συρρίκνωση των τμημάτων. 
Δυστυχώς «μαχαίρι» δεν πέφτει μόνο στην ανώτατη μόρφωση αλλά και στην μέση, αφού «μελετάται» (άρα έχει αποφασιστεί)
το επίδομα σπουδών για παιδιά φτωχών οικογενειών ύψους 10 έως 30 λιρών την εβδομάδα, για παιδιά ηλικίας 16-18 ετών
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 30.800 λίρες.
Σύμφωνα με επίσημη έκθεση το 70% των μαθητών στις φτωχότερες περιοχές της Βρετανίας θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει
το σχολείο, αν εφαρμοστεί το παραπάνω μέτρο.
Παιδεία για λίγους και εκλεκτούς και αμάθεια για τους πολλούς, αυτός είναι ο δρόμος που έχει επιλέξει ο καπιταλισμός. Το
θέμα είναι αν οι λαοί θα τον αποδεχτούν.     



Τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν ήταν από τα πιο
δύσκολα. Απολύσεις, ανεργία, φτώχεια… Πολλά μα-
γαζιά ήταν φέτος κλειστά. Αλλά και πολλά σπίτια
ήταν κλειστά… 
Κόντρα στην απαισιοδοξία που έντεχνα καλλιεργούν
όσοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για όλες τις οικονομι-
κές «κρίσεις» (και τις προηγούμενες και τις μελλον-
τικές), ώστε να έχουν τους εργαζόμενους στο τσεπάκι
τους και να περνούν ευκολότερα τις «λύσεις» που τους
βολεύουν, οι αγωνίστριες γυναίκες των Συλλόγων μας
σκόρπισαν μια νότα αισιοδοξίας κι έδωσαν το
«παρών» με πολυποίκιλες παρεμβάσεις και εκδηλώ-
σεις. Ορισμένες από αυτές είχαν ιδιαίτερη πρωτοτυ-
πία. 

Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης

Άλλοι 25 εργαζόμενοι (σε σύνολο 108!) προστέθηκαν

στη μακριά λίστα των απολυμένων από τη ΦΑΓΕ.

Η Δημοτική αρχή της Μεταμόρφωσης (στηρίζεται

από τη Ν.Δ.) πέταξε στο δρόμο δύο εργαζόμενες από

τις δημοτικές επιχειρήσεις που έκλεισαν. Η μία ήταν

μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες και η άλλη από μο-

νογονεϊκή οικογένεια!

Σε κοινή δράση ενάντια στις απολύσεις, στη φτώ-

χεια και τη μιζέρια κάλεσαν τους εργαζόμενους, τους

αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους, τους νέους και

τις νέες οι γυναίκες της ΟΓΕ στη Μεταμόρφωση.

Γιατί αυτές οι απολύσεις δεν αφορούν μόνο τη ζωή

των παραπάνω εργαζόμενων, αφορούν όλη την τοπική

κοινωνία. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι της διπλανής

πόρτας, και αύριο μπορεί να είναι η δική μας πόρτα.

Συνδέοντας έτσι τα τοπικά με τα γενικότερα προ-

βλήματα, οι γυναίκες στη Μεταμόρφωση κάλεσαν στο

συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ (23/7/2010) για να εμποδι-

στεί η ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση στη λαϊκή οικο-

γένεια.

Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών
Μαρουσιού-Πεύκης

Στα χνάρια των πρωτοπόρων Συλλόγων που δοκί-

μασαν (και πέτυχαν!) με παρόμοια πρωτοβουλία και σε

άλλες περιοχές, οι Μαρουσιώτισσες απευθύνθηκαν

στους καταστηματάρχες του τόπου κατοικίας τους με

μια ανοιχτή επιστολή.

Σε αυτήν εξηγούσαν τους λόγους για τους οποίους

οι γυναίκες δυσκολεύονται πια να ψωνίσουν από τα κα-

ταστήματα και εστίασαν στις αιτίες που προκαλούν τα

κοινά προβλήματα μικρεμπόρων και καταναλωτών.  

Σκέψου

Και εσύ και εγώ έχουμε κοινά προβλήματα, και εσύ

και εγώ είμαστε κρίκοι σε μια αλυσίδα.

Και εσύ και εγώ ξέρουμε ποιος πραγματικά φταίει.

Φταίνε οι αντιλαϊκές πολιτικές ΕΕ-ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-

ΛΑΟΣ και οι ξεπουλημένες και προδοτικές ηγεσίες στο

συνδικαλιστικό κίνημα της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕ-

ΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, που έστρωσαν το δρόμο για την αύ-

ξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την συρρί-

κνωση της αγοράς από τις μικροεπιχειρήσεις, για τα

τεράστια κέρδη των μονοπωλίων και των τραπεζών.

Οι γυναίκες του Συλλόγου, δραστήριες στην προ-

σπάθεια για την ανάπτυξη της πρόσφατα συγκροτημέ-

νης κοινωνικής συμμαχίας (ΠΑΜΕ, ΠΑΣΥ, ΠΑΣΕΒΕ,

ΜΑΣ, ΟΓΕ), κάλεσαν τους καταστηματάρχες να συμ-

βάλουν στη συγκρότηση της Επιτροπής Αγώνα της ΠΑ-

ΣΕΒΕ στην περιοχή τους (13/12/2010). 
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Οι Σύλλογοι του ΠΕΙΡΑΙΑ 
περνούν στην αντεπίθεση…

Ένα αγωνιστικό αεράκι φαίνεται να πνέει από τη

μεριά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας… Όσο κι

αν χτυπιούνται οι εργατογειτονιές του από τις συνέ-

πειες της κρίσης, οι Πειραιώτες δεν το βάζουν κάτω!

Οι γυναίκες της ΟΓΕ πατούν στα πόδια τους γερά κι

έχουν δώσει την ψυχή τους για το δυνάμωμα του ριζο-

σπαστικού, του αγωνιστικού γυναικείου κινήματος στον

Πειραιά. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω βρί-

σκονται!

Οι Γυναικείοι Σύλλογοι του Πειραιά κάλεσαν πλατιά

και συμμετείχαν μαζικά στη μεγάλη απεργία που έγινε

στις 15 του Δεκέμβρη.

Εμείς οι γυναίκες των Συλλόγων Γυναικών του Πει-

ραιά που είμαστε μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελ-

λάδας και συμμετέχουμε στην Κοινωνική Συμμαχία του

ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ, θα κά-

νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να φέρουμε μαζί

μας ακόμα περισσότερες γυναίκες από τα φτωχά λαϊκά

στρώματα, που πλήττονται από αυτή την πολιτική. 

Στις 15 Δεκέμβρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!!!

Δίνουμε τη μάχη στο Λιμάνι, μαζί με τους Ναυτερ-

γάτες, που βρίσκονται σε πολιτική επιστράτευση από

την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κατ’ εντολή των εφοπλι-

στών. 

Περιφρουρούμε την Απεργία στους καταπέλτες,

συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο.

Σύλλογος Γυναικών Πειραιά «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Σύλλογος Γυναικών Νίκαιας

Σύλλογος Γυναικών Περάματος «Η Εστία της Γυναίκας»
Σύλλογος Γυναικών Κερατσινίου «Η Στοργή του Παιδιού»

Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Κορυδαλλού

Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών
Κορυδαλλού

• Η συνάντηση με τις εργαζόμενες στους παιδικούς

σταθμούς για τα προβλήματα των συμβασιούχων και

η συμπαράσταση του Συλλόγου με ψήφισμα έξω από

το Δημαρχείο (για όσες έληγαν οι συμβάσεις τους) έγι-

ναν σε θετικό κλίμα και, σίγουρα, θα αποδώσουν καρ-

πούς.

• Και οι καταστηματάρχες της περιοχής δέχτηκαν την

επίσκεψη των γυναικών του Συλλόγου. Το κάλεσμα

σε κοινό αγώνα δεν θα μείνει χωρίς ανταπόκριση.

• Με ομιλία για την οικονομία και τα εθνικά θέματα συ-

νοδεύτηκε η πρωτοχρονιάτικη κοπή της πίτας του

Συλλόγου (16/1/2011).

• Οι μετανάστες και οι μετανάστριες θα συμπεριλη-

φθούν πιο συγκεκριμένα στις δραστηριότητες των γυ-

ναικών του Κορυδαλλού. Σε μια προσπάθεια ταξικής

αλληλεγγύης αποφασίστηκε να δίνονται μαθήματα

ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες της περιοχής

από Ελληνίδα φιλόλογο.   

Σύλλογος Γυναικών Κερατσινίου 
«Η Στοργή του Παιδιού»

• 280 παιδιά έχουν μείνει έξω από τους δημοτικούς

παιδικούς σταθμούς στο Κερατσίνι! Αλλά η συνάν-

τηση του Συλλόγου (μαζί με τη γραμματεία γυναικών

του ΠΑΜΕ) με το Δήμαρχο δεν έμεινε χωρίς αποτε-

λέσματα. Ήδη δημιουργήθηκαν 2 νέοι παιδικοί σταθ-

μοί σε ενοικιαζόμενα κτίρια. 

• Σα γνήσιες Πειραιώτισσες, οι γυναίκες του Συλλόγου

συμμετείχαν ενεργά στις περιφρουρήσεις της απερ-

γίας των ναυτεργατών!

• «Ο Καλλικράτης στη ζωή της γυναίκας» ήταν το θέμα

εκδήλωσης που έγινε προεκλογικά με ευθύνη του

Συλλόγου, προκειμένου να ενημερωθούν οι γυναίκες

για τις συνέπειες που θα υπάρξουν στη ζωή τους από

τις αλλαγές στην τοπική διοίκηση.

Η πρωτοτυπία στην αγωνιστική διάθεση των γυναικών

στο Κερατσίνι πραγματικά απογειώθηκε στην περίοδο

των «γιορτών».

Η πρόταση να στολιστεί με δική τους μέριμνα το δέν-

τρο του Δήμου στην πλατεία Δημαρχείου έγινε δεκτή.

Σε ένα διήμερο εκδηλώσεων, στολίστηκε ένα εξαιρε-

τικά πρωτότυπο δέντρο διαμαρτυρίας με συμμετοχή

παιδιών από τα σχολεία και με την υπόκρουση της

μπάντας του Δήμου! 
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Στην πλατεία μες το κέντρο
δες ένα γυμνούλι δέντρο
που του ρήμαξε τα δώρα

τ’ άγριου Δ.Ν.Τ. η μπόρα!…

Τα στολίδια τα έφαγαν οι «καλικάντζαροι» και εμείς

το στολίζουμε με κίτρινα-πράσινα-κόκκινα-άσπρα χαρ-

τάκια γραμμένα με μηνύματα και ευχές για ευτυχισμένα

Χριστούγεννα–Καλή Χρονιά με αγώνες για καλύτερη

ζωή  (στο έργο «καλικάντζαροι» είναι η Κυβέρνηση, η

Ε.Ε., το Μνημόνιο, η Τρόικα, το Δ.Ν.Τ.)

Μετά από ένα τέτοιο κάλεσμα, πολλοί ήταν αυτοί

που ανταποκρίθηκαν για να γράψουν τη διαμαρτυρία

τους σε χαρτονάκια που τα πλαστικοποιούσαν τα μέλη

του Συλλόγου και τα κρεμούσαν στο δέντρο. Έτσι λοι-

πόν, εν χορδαίς και οργάνοις, έγινε ο «στολισμός» του

πιο παράξενου χρωματιστού δέντρου που περιείχε την

αγανάκτηση των εργαζόμενων και τα ανεκπλήρωτα

όνειρα των παιδιών.

«Το μέλλον θα είναι δικό μας και δεν θ’ αφήσουμε
κανέναν να μας το πάρει», τραγούδησαν οι ομάδες παι-

διών που πήγαν να στολίσουν και να θαυμάσουν το δέν-

τρο.

• Επειδή όμως τα προβλήματα των εργαζόμενων -

ακόμα και τις γιορτινές μέρες- είναι πολλά, την επό-

μενη μέρα οι αγωνίστριες Κερατσινιώτισσες επισκέ-

φθηκαν 4 δημοτικούς χώρους που δουλεύουν συμβα-

σιούχοι για να τους προσφέρουν γλυκά και να δηλώ-

σουν την υποστήριξή τους.

• Η αλληλεγγύη από μεγάλους και μικρούς στους εργά-

τες της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης είναι δεδο-

μένη. Αρκετά ήταν τα παιδιά των σχολείων που βοή-

θησαν να φτιαχτεί το πανό συμπαράστασης στους

απεργούς!

• 13 είναι κιόλας οι απολυμένοι από το Κολυμβητήριο

(στην πλειοψηφία τους νέες γυναίκες-νέες κοπέλες)!

Αυτές είναι οι συνέπειες του Καλλικράτη που μπήκε

κιόλας σε εφαρμογή. Οι γυναίκες της ΟΓΕ ζητούν

από τη νέα Δημοτική Αρχή να μη δεχθεί να γίνει καμιά

απόλυση. Να πει όχι στις διαπραγματεύσεις με γρα-

φεία ενοικίασης εργαζομένων. Να ανανεωθούν όλες

οι συμβάσεις με κύριο στόχο μόνιμη και σταθερή δου-

λειά για όλους.

Οι εργαζόμενοι στον Δήμο και το Σωματείο Εργαζομέ-

νων πρέπει να σταθούν δίπλα στους συμβασιούχους. 

Οι συμβασιούχοι να παλέψουν μαζί με τι ταξικές δυνά-

μεις για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική των απο-

λύσεων και της ανεργίας.

• Ο Σύλλογος έδωσε το «παρών» και στην κατάληψη

της Εθνικής Τράπεζας του Πειραιά μαζί με το ΠΑΜΕ. 

• Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου

έγινε στις 23/1/2011.

Σύλλογος Γυναικών Πειραιά 
«Η Πρόοδος»

• Παρέμβαση του Συλλόγου μαζί με τα σωματεία

Π.Ε.Μ.Ε.Ν. και ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ, την Επιτροπή Ανέρ-

γων Ναυτεργατών και τους συνταξιούχους πλοιάρ-

χους στον Ο.Ν. πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2010.

Επίσης έγινε και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοί-

κηση του Ο.Ν. για προσλήψεις γιατρών καθώς και

για την κατάργηση του Ο.Ν.

• Στις 15/12/2010 ο Σύλλογος συμμετείχε στην περι-

φρούρηση του λιμανιού λόγω της 24ωρης πανελλή-

νιας πανεργατικής απεργίας. Είχε προηγηθεί (14/12)

πικετοφορία στο Ε΄ διαμέρισμα με στόχο το κάλεσμα

του λαού για συμμετοχή στην προσεχή απεργία.

• Από τις 19 ως τις 22 του Δεκέμβρη και άλλα δέντρα

στολίστηκαν, που καμιά σχέση δεν είχαν με όσα

«γιορταστικά» γνωρίζετε ως τώρα! Σε όλα τα διαμερί-

σματα του Πειραιά, πρωτοφανέρωτα δέντρα «διεκδί-

κησης και αγώνα» ντύθηκαν με συνθήματα, ενώ μοι-

ράστηκε επίκαιρη ανακοίνωση. Δεν θα μπορούσαν να

λείπουν και τα «αγωνιστικά κάλαντα»!…

• Στις 20/12 άρχισε το χριστουγεννιάτικο παζάρι του

συλλόγου! Μια ανοιχτή πρόσκληση στις γυναίκες του

Πειραιά να ενισχύσουν τον κοινωνικό ρόλο του συλ-

λόγου. Ταυτόχρονα ήταν και μια πρόσκληση στις

νέες, στις εργαζόμενες, στις άνεργες, στις συνταξιού-

χες γυναίκες να ξεσηκωθούν. Να μην ανεχτούν και άλ-

λους κρίκους στην αλυσίδα που τις έχουν δέσει. Να

μην αφήσουν να περάσουν και άλλα μέτρα. Να συν-

τονιστούν με τους εργάτες (ΠΑΜΕ), τους αγρότες

(ΠΑΣΥ), τους αυτοαπασχολούμενους (ΠΑΣΕΒΕ),

τους φοιτητές-σπουδαστές (ΜΑΣ) και, φυσικά, με το

ριζοσπαστικό, αγωνιστικό κίνημα των γυναικών

(ΟΓΕ) στα πλαίσια της πρόσφατα συγκροτημένης

κοινωνικής συμμαχίας.

• Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου

έγινε στις 12/1/2011.
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Γυναίκες δεν έχει μόνο η Αττική

Η δράση της Ένωσης Γυναικών Λάρισας
είναι πάντα πολύμορφη

• Στις 26/11/2010 έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στο

ΙΚΑ Λάρισας από γυναίκες των εργατικών κατοικιών

Γιάννουλης. Αν και οι ανάγκες της περιοχής οδηγούν

απαραίτητα στη δημιουργία Κέντρου Υγείας, το ΙΚΑ

-αντίθετα- περικόπτει τις παροχές στο ελάχιστο, υπο-

βιβάζοντάς τις στις υπηρεσίες ενός μόνο γιατρού, μία

φορά την εβδομάδα!

• Η Θεσσαλία  επισκέπτεται την Ήπειρο! Στις 28/11

πραγματοποιήθηκε εκδρομή του Συλλόγου στα Γιάν-

νενα, με συμμετοχή 75 γυναικών.

• Στις 7/12 οι γυναίκες της ΟΓΕ, μαζί με το Εργατικό

Κέντρο Λάρισας και τις εργαζόμενες στο Κέντρο Οι-

κογενειακού Προγραμματισμού (πρώην ΠΙΚΠΑ),

έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στο διοικητή του

νοσοκομείου Λάρισας. Για λόγους περικοπών δαπα-

νών επιχειρείται η μεταφορά του σε ακατάλληλο και

πολύ μικρό χώρο στο νοσοκομείο! Μια τέτοια προ-

οπτική είναι βέβαιο ότι θα φέρει τη συρρίκνωση των

υπηρεσιών, την απαξίωση και τελικά το κλείσιμο.

Αλλά αυτό συνεπάγεται δεινά για τη δημόσια υγεία

και επιπτώσεις στο τελικό οικονομικό κόστος. Η

Ένωση Γυναικών Λάρισας, με άρθρο σε τοπική εφη-

μερίδα, έκανε γνωστές τις θέσεις της για το ζήτημα

αυτό (11/12/2010). 
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