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3 O.Γ.Ε. 

Βαδίζουμε ξανά στις κάλπες. Η επιχείρηση αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού βρίσκει
δυσκολίες. Στις εκλογές της 6ης Μάη 2012 νίκησε, κάτω από τη δικαιολογημένη αγανά-

κτηση και οργή του λαού, η λογική της τιμωρίας και της αυταπάτης ότι υπάρχουν άμεσες λύσεις
με διαπραγματεύσεις από τα πάνω.

Το αποτέλεσμα αυτό δυστυχώς δεν σηματοδοτεί ανατροπή του συσχετισμού δύναμης ανάμεσα
στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα από τη μία μεριά και τα μονοπώλια από την άλλη.

Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις οδυνηρές συνέπειες
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και της διαχείρισής της από τις πολιτικές δυνάμεις
που στηρίζουν τις στρατηγικές της ΕΕ.

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που βιώνουν με πιο οξυμένο
τρόπο την πραγματικότητα αυτή δεν έχουν άλλο δρόμο παρά να οργανώσουν τον αγώνα τους
χωρίς να χάσουν χρόνο, χωρίς αυταπάτες και φρούδες ελπίδες για εύκολες λύσεις.

Δεν επιτρέπεται, ας μας επιτραπεί αυτή η λέξη, να υπάρχει στάση αναμονής σε όσα τα αν-
τιλαϊκά μέτρα έρχονται και έχουν ήδη δρομολογηθεί και υπογραφεί, αλλά και σε όσα υπόσχον-
ται ως φιλολαϊκά μέτρα από την αλλαγή της ΕΕ, αφού τέτοια αλλαγή δεν πρόκειται να υπάρξει
είτε με σοσιαλδημοκρατική, είτε με φιλελεύθερη διαχείριση.

Αν δεν παρέμβει ο λαός και με την ψήφο του στις 17 Ιούνη 2012, θα έχουμε ακόμη μεγαλύ-
τερες μειώσεις μισθών και συντάξεων, ακόμη περισσότερες απολύσεις, ακόμη πιο απάνθρωπες
και εκμεταλλευτικές εργασιακές σχέσεις, ακόμη μικρότερα μεροκάματα-ψίχουλα. Θα δου-
λεύουμε για να πληρώνει η κυβέρνηση τα τοκοχρεολύσια και το 2015 το χρέος θα είναι 400 δι-
σεκατομμύρια!

Άμεσα κάθε εργατική λαϊκή-οικογένεια θα αντιμετωπίσει περισσότερους φόρους και χαρά-
τσια. Και όλα αυτά γιατί απέναντί μας δεν είναι μόνο ένα μνημόνιο και μια σειρά αντιλαϊκών
μέτρων, αλλά ολόκληρη η στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτό έχει σημασία να κατανοηθεί απ’
όλους και απ’ όλες, για να μην εγκλωβιστεί κανένας και καμία πλέον στις αυταπάτες που σπέρ-
νονται ότι μπορεί να υπάρξουν καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους, χωρίς σύγκρουση με τις
δυνάμεις του κεφαλαίου. 

Σ’ αυτές τις εκλογές όσοι και όσες ψήφισαν με το θυμικό, παρορμητικά ή υποκύπτοντας σε
αυταπάτες, είναι ανάγκη να ξανασκεφτούν και ν’ αλλάξουν την ψήφο τους για να μη χρησιμο-
ποιηθεί για νέα διλλήματα. Η ζωή μας δεν αλλάζει χωρίς ρήξη με την ΕΕ και την ευρωζώνη,
χωρίς ανατροπή της οικονομίας του κεφαλαίου.

Η επαναδιαπραγμάτευση των μνημονίων που έγινε το κύριο σύνθημα, ακόμη και αυτών των
δυνάμεων που τα υπόγραψαν, δεν ακουμπά ούτε στο ελάχιστο τις οξυμένες ανάγκες των γυναικών
και των οικογενειών τους.

Πάνω απ’ όλα συνεπώς χρειάζεται άμεση δράση στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους,
παντού αλλά και υπευθυνότητα στην κάλπη. Να καταδικαστούν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρο-
μου και να ενισχυθούν εκείνες οι δυνάμεις που με ταξική κατεύθυνση και συνέπεια αντιπάλεψαν
αυτή την επιλογή και δίνουν προοπτική στους αγώνες τους για μια κοινωνία που ο πλούτος που
παράγουν οι εργαζόμενοι και ο λαός θα υπηρετεί τις δικές τους ανάγκες.    

Βουλευτικεσ εκλογεσ 2012



Γυναίκες εργαζόμενες στο εργοστάσιο, στο γρα-
φείο, στο κατάστημα, στο μικρομάγαζο, στην τρά-
πεζα, στο Νοσοκομείο, στη λαϊκή αγορά, στον
αγρό.

Γυναίκες άνεργες.
Γυναίκες της μερικής απασχόλησης.
Νέες γυναίκες του θρανίου, στο Λύκειο, στο Πα-

νεπιστήμιο, στο ΤΕΙ, στο φροντιστήριο.
Οι εκμεταλλευτές έχουν εξαπολύσει μια πρωτόγνωρη επί-

θεση σε κατακτήσεις και δικαιώματα όλων των εργαζομέ-
νων και ιδιαίτερα της νεολαίας και των γυναικών, για να ξε-
περάσουν την καπιταλιστική οικονομική κρίση, προς όφελός
τους. Σκόπιμα κρύβουν ότι από την κρίση δεν είναι δυνατόν
να βγουν κερδισμένοι και ο λαός και οι κεφαλαιοκράτες.

Προωθούν μια άνευ προηγουμένου επίθεση τρομοκρα-
τίας στη συνείδησή μας παράλληλα με το προχώρημα και
τη διεύρυνση των προαποφασισμένων αντιλαϊκών μέτρων
που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και η κερδοφορία του, οι συ-
νέπειες των οποίων θα είναι μόνιμες στη ζωή μας και στη
ζωή των παιδιών μας.

Οι γυναίκες κατέκτησαν το πρωτάθλημα στην ανεργία, στις
ευέλικτες μορφές εργασίας και στη μαύρη εργασία.

Έτσι από τη μια αποτελούν φτηνή, εφεδρική και ευέλικτη
εργατική δύναμη και από την άλλη επωμίζονται τη φροντίδα
της οικογένειας, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των
αρρώστων αφού οι κοινωνικές υπηρεσίες συρρικνώνονται
έως και εξαφανίζονται.

Για τις νέες γυναίκες, που στοιβάζονται στις ουρές του
ΟΑΕΔ, οι εκμεταλλευτές που τους στερούν και τη δυνατότητα
να αποκτήσουν οικογένεια, φρόντισαν για τις εναλλακτικές
λύσεις της νόμιμης πορνείας και της νομιμοποίησης των
ναρκωτικών. 

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά πρέπει να δώσει μια
ηχηρή απάντηση στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει η Ε.Ε.,
η συγκυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου στα
εργασιακά, στα ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα.

Η ηχηρή αυτή απάντηση πρέπει να βγει και από την κάλπη
στις εκλογές της 6ης Μαΐου, σε όλους αυτούς που ζητούν την
ψήφο μας για να συνεχίσουν μέσα στη λυκοσυμμαχία της
Ε.Ε. το φιλομονοπωλιακό έργο τους ζητούν την ψήφο των
γυναικών της εργατικής – λαϊκής οικογένειας για να απο-
τελειώσουν ότι απέμεινε στα εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα, για να συνεχίσουν τη φοροεπιδρομή και τα χα-
ράτσια στα λαϊκά εισοδήματα, για να παγιώσουν την υγεία,
την πρόνοια και την παιδεία ως ακριβοπληρωμένα εμπο-
ρεύματα. 

Οι γυναίκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας που μα-
κραίνουν τις ουρές στα συσσίτια των «φιλάνθρωπων», που

βλέπουν τα παιδιά τους να λιποθυμούν από την πείνα στα
σχολεία, θα απαντήσουν με την ψήφο τους στην κάλπη. Θα
πουν τέρμα στις αυταπάτες, τέρμα στα τρομοκρατικά διλήμ-
ματα, τέρμα στη μοιρολατρία. Με την ψήφο τους θα απο-
κρούσουν όλα όσα σχεδιάζονται για την επόμενη των εκλο-
γών, θα ενισχύσουν την προοπτική της απαλλαγής από τα
αρπακτικά του μόχθου τους, τους εφοπλιστές, τους βιομή-
χανους, τους τραπεζίτες, τους μονοπωλιακούς ομίλους και
από όλους αυτούς που αρπάζουν τη μπουκιά από το στόμα
των παιδιών τους.

Η ΟΓΕ μπροστά στην 1η Μάη, μέρα μνήμης και αγωνιστι-
κής κινητοποίησης για τις γυναίκες που μοχθούν καθημε-
ρινά σε ολόκληρο τον πλανήτη, καλεί τις γυναίκες, ιδιαίτερα
τις νέες γυναίκες να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να
διεκδικήσουν ότι τους ανήκει. Να δουν κατάματα τις αιτίες
και τους υπαίτιους που τις κρατούν κοινωνικά ανισότιμες,
να πουν ΝΑΙ στο δυναμικό, συλλογικό αγώνα ανατροπής
της εκμετάλλευσης, που είναι η μόνη τους ελπίδα.

Η ΟΓΕ στη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, καλεί σε μαζική
συμμετοχή τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες στην
πρωτομαγιάτικη απεργία, στη συγκέντρωση στην πύλη της
Ελληνικής Χαλυβουργίας εκεί που χτυπάει η καρδιά της ερ-
γατικής τάξης για πάνω από έξι μήνες. Εκεί θα δοθεί το δυ-
νατό μήνυμα αντίστασης σε όλους αυτούς που αυγατίζουν
τα κέρδη τους και από την εκμετάλλευση και τη διπλή κα-
ταπίεση των γυναικών, σε όλους εκείνους που σπέρνουν
πολέμους, ανεργία, φτώχεια, μετανάστευση, πορνεία και
ναρκωτικά.

Η Εργατική Πρωτομαγιά του 2012, αλλά και οι εκλογές
της 6ης Μαΐου να αποτελέσουν μήνυμα τελεσίδικης από-
φασης των γυναικών της λαϊκής οικογένειας. Το μήνυμα
ότι μόνο η ανατροπή των εκμεταλλευτών και η αλλαγή των
συσχετισμών σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί
να επιβάλλει πολιτικές που να εξασφαλίζουν: 
3 Μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά, ασφα-

λιστικά και κοινωνικά δικαιώματα.
3 Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Πρό-

νοια.
3 Διεύρυνση των θετικών ρυθμίσεων για τις εργαζόμενες

γυναίκες.
3 Έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρό-

τητας.

Αθήνα, 1 Μάη 2012 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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1η ΜΑΗ 2012



Όλη την προηγούμενη περίοδο η εργατική τάξη και τα
φτωχά λαϊκά στρωματά αναμετρήθηκαν με τον ταξικό

αντίπαλο σε μια σειρά από μεγάλες μάχες οι οποίες ήταν
σοβαρή παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. 

Σε αυτές τις μάχες στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η
ΟΓΕ που αντιπροσωπεύει το γυναικείο ριζοσπαστικό κί-
νημα και συνέβαλλε ώστε οι γυναίκες του καθημερινού
μόχθου να κάνουν ένα βήμα μπροστά στην οργάνωση
της πάλης τους, να βγάλουν συμπεράσματα από την
δράση τους.

Μεγάλο σταθμό αποτέλεσε για την ΟΓΕ η 8η Μάρτη,
ημέρα ορόσημο για το γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα
και τις κατακτήσεις του. Φέτος η ΟΓΕ αποφάσισε πλού-
σια δραστηριότητα για να τιμήσει τη συγκεκριμένη επέ-
τειο όχι όμως μόνο την ίδια μέρα αλλά όλη την εβδο-
μάδα πριν από την 8η Μάρτη. Όλοι οι σύλλογοί της εξόρ-
μησαν στις γειτονιές, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους
που εργάζονται κυρίως γυναίκες και μίλησαν μαζί τους
για την σημασία αυτής της ημέρας αλλά και πως το ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα θα συνεχίσει τους αγώνες
του πλάι στο ταξικό εργατικό κίνημα. Γίνανε πολλές εκ-
δηλώσεις και συσκέψεις πανελλαδικά στις οποίες εκα-
τοντάδες γυναίκες ανταποκρίθηκαν, μάθανε για την 8η

Μάρτη και συζήτησαν μαζί μας. Παραμονή και ανήμερα
της επετείου όλοι οι σύλλογοι πήραν πρωτοβουλίες στις
γειτονιές τους μαζί με φορείς της Κοινωνικής Συμμα-
χίας και κάνανε πικετοφορίες διατρανώντας το μήνυμα
της 8ης Μάρτη. Η ΟΓΕ ανήμερα έκανε παράσταση δια-
μαρτυρίας στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρα συζητώντας με

εργαζόμενες και μητέρες για τις αναδιαρθρώσεις όχι
μόνο στην Υγεία αλλά και συνολικά στην ζωή τους. Μετά
παραβρέθηκε στην κινητοποίηση των γυναικών των
εργαζόμενων στη Χαλυβουργία οι οποίες επέδωσαν
ψήφισμα στη Βουλή με θέμα να παρθούν όλες οι απο-
λύσεις πίσω και να μην περάσουν οι αλλαγές σε μι-
σθούς και ωράρια. Το απόγευμα το Προεδρείο της ΟΓΕ
έκανε εκδήλωση στη Χαλυβουργία μαζί με τις γυναίκες
των Χαλυβουργών συζητώντας το χρονικό της 8ης

Μάρτη, τη σημασία της και πώς αυτές πρέπει να συνε-
χίσουν να παλεύουν στο πλευρό των συζύγων τους για
να συνεχιστεί η απεργία στη Χαλυβουργία και να μη λυ-
γίσουν ούτε λεπτό. Παράλληλα ανήμερα της 8ης Μάρτη
η Σίλεια Κουρτέση, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, παραβρέ-
θηκε στην καθιερωμένη συζήτηση που γίνεται στη
Βουλή με άλλους γυναικείους φορείς. Παραθέτουμε
αποσπάσματα από την ομιλία της:

«…Η βία κατά των γυναικών μέσα και έξω από την
οικογένεια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα με συγκεκρι-
μένες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Απο-
τελεί πλήγμα για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια, τη σω-
ματική και ψυχική ακεραιότητα και την υγεία κάθε γυναί-
κας. Είναι η ακραία φυλετική διάκριση των ταξικών εκ-
μεταλλευτικών κοινωνιών. Η κατά καιρούς διατυπωμένη
θέση τόσο στα ντοκουμέντα της Ε.Ε. και των ελληνικών
κυβερνήσεων όσο και μεγάλου τμήματος των Μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να
πλήξει όλες τις γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας, ανεξαρ-

τήτως παιδείας, εισοδήματος ή
κοινωνικής θέσης και ότι είναι ένα
φαινόμενο που δε γνωρίζει γεω-
γραφικά, φυλετικά ή ταξικά όρια
αποκρύπτει εσκεμμένα και από-
λυτα συνειδητά την ουσία του
προβλήματος.

Δηλαδή το γεγονός ότι η βία
κατά των γυναικών είναι μια
μορφή φυλετικής καταπίεσης που
η αιτία της όμως βρίσκεται στην
ταξική εκμεταλλευτική φύση του
κοινωνικοπολιτικού συστήματος
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Δραστηριότητες της ΟΓΕ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΛΗ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ…

Της Βασιλικής Λυμπερόγιαννη
Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ



που ζούμε….
…Η ανεργία που η γυναίκα

είναι το πρώτο της θύμα, δεν αποτε-
λεί κακοποίηση σε βάρος της; Η με-
ρική απασχόληση, που σημαίνει με-
ρικό μισθό, μισό δηλαδή, μισή σύν-
ταξη και τελικά μισή ζωή δεν είναι
κακοποίηση; Οι νέες απελευθερω-
μένες εργασιακές σχέσεις, που δεν
έχουν ωράριο, έχει καταργηθεί και
το 8ωρο, η νυκτερινή εργασία η
οποία επανήλθε αφού είχε με νόμο
απαγορευθεί, η ανασφάλιστη εργα-
σία ή η ενοικίαση της εργαζόμενης στο δουλέμπορο δεν
τεκμηριώνουν κακοποίηση;…

…Αν προσπερνάμε το γεγονός ότι οι οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες μέσα σε μια ταξική κοινωνία, κα-
θιστούν τη γυναίκα φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυνα-
μικό, δέσμια σε προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις
παθογόνες για την ίδια και τα παιδιά της, αφού δεν της
εξασφαλίζει τους όρους κοινωνικής και οικονομικής ανε-
ξαρτησίας και το επικεντρώνουμε μόνο στη φυλετική του
διάσταση, λέμε τη μισή αλήθεια με στόχο να κρύψουμε
την ευθύνη του συστήματος….

… Τελικά, για την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι γυναίκες να στηριχ-
θούν στη δύναμή τους, να οργανωθούν, να παλέψουν
μαζί με το ταξικό εργατικό μαζί με το λαϊκό κίνημα και να
διεκδικήσουν τον άλλο δρόμο ανάπτυξης ο οποίος θα
υπερασπίζεται κατακτήσεις και δικαιώματά, θα ικανοποιεί
τις λαϊκές ανάγκες, θα ανοίξει το δρόμο για την ουσιαστική
ισοτιμία και απελευθέρωσή των γυναικών.

Έτσι οι γυναίκες θα συνειδητοποιήσουν, ότι οι φυλε-
τικές διακρίσεις σε βάρος τους, θα οξύνονται όσο οι ταξι-
κές διαφορές διευρύνονται.

Όσο θα υπάρχει το εκμεταλλευτικό σύστημα του κα-
πιταλισμού, θα βρίσκει έδαφος η εργασιακή και η σε-
ξουαλική εκμετάλλευση τους και η κάθε είδους βία εναν-
τίον τους. Αυτή η πολυποίκιλη καταπίεση και εκμετάλ-
λευσή τους είναι διαχρονικά χρήσιμη για την εκμετάλ-
λευση και καταπίεση όλων.»

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ,
του ΜΑΣ και της ΟΓΕ άνοιξαν για άλλη μια φορά τα διό-
δια στις 31 Μάρτη απαιτώντας όχι μόνο την κατάργηση
των διοδίων αλλά απαντώντας και στην προσπάθεια της
συγκυβέρνησης να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους,
τα λαϊκά στρώματα με τροπολογία στη Βουλή που προ-
βλέπει ποινές φυλάκισης για όσους κλείνουν τα διόδια
και βαριά πρόστιμα.

Την Τρίτη 10 Απρίλη αντιπροσωπία της ΟΓΕ παρέ-

δωσε στους απεργούς χαλυβουργούς το ποσό των 3χι-
λιάδων ευρώ, ως δεύτερη δόση και ελάχιστη απόδειξη
αλληλεγγύης απέναντι στον ηρωικό τους αγώνα.

Η δραστηριότητά μας κορυφώθηκε με τη μεγάλη
κινητοποίηση για την Πρωτομαγιά που έγινε στο χώρο
της Χαλυβουργίας. Μέσα σε συνθήκες εφιαλτικής επέ-
λασης στη ζωή του, ο λαός μας έστειλε μήνυμα αντεπί-
θεσης εκεί ακριβώς όπου έπρεπε: Στο μετερίζι ενός πα-
λικαρίσιου και κρίσιμου αγώνα που έχει αποκαλύψει
το μεγαλείο της αλληλεγγύης και της οργάνωσης των
εργατών. Έξω από το χαλυβουργείο του Ασπροπύργου.
Εκεί, αντάμωσαν οι χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές
της Αττικής συνθέτοντας εικόνες ξεχωριστές σε ομορ-
φιά και περιεχόμενο. Η συμμετοχή ήταν τεράστια και
αυτό αποδεικνύει ότι η εργατική τάξη και τα φτωχά
λαϊκά στρωματά αντιλαμβάνονται τη σημασία της οργα-
νωμένης πάλης και δεύτερον την αξία της ταξικής αλ-
ληλεγγύης απέναντι στη μεγαλύτερη απεργία που έχει
γίνει ποτέ. Γι’ αυτό ήταν τεράστια η συμμετοχή από ερ-
γάτες, γυναίκες, συνταξιούχους, άνεργους, νεολαίους.
Για να σταθούν δίπλα τους. Να τιμήσουν αυτή τη μέρα
μαζί με τους ηρωικούς απεργούς. Να τιμήσουν -όπως
της αρμόζει- αυτή τη μεγάλη γιορτή της εργατικής τάξης
τους. Για να πάρουν δύναμη από τη δύναμή τους. Για
να υποκλιθούν στο κουράγιο τους. Για να κάνουν μαζί
τον απολογισμό μιας σκληρής ταξικής πάλης που αφορά
κάθε εργάτη, όλο τον εργαζόμενο λαό. Και όλοι μαζί, ερ-
γάτες και εργάτριες, να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα
στους καπιταλιστές και στους πολιτικούς τους υπηρέτες:
«Μην καρτεράτε να λυγίσουμε»! Εκείνη την ημέρα τί-
μησαν μαζί με τους χαλυβουργούς, τους νεκρούς της
Πρωτομαγιάς του 1936, τους 200 νεκρούς της Καισα-
ριανής και ορκίστηκαν να συνεχίσουν να παλεύουν
απέναντι στα αρπακτικά του πλούτου τους...

Η ΟΓΕ την Κυριακή 27 Μάη παρέδωσε 2.000 ευρώ
ως τρίτη δόση για την ενίσχυση του αγώνα των απερ-
γών χαλυβουργών.
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Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,

H Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζει την
33η αντιιμπεριαλιστική μαραθώνια πορεία Ειρήνης. 

Οι γυναίκες της ΟΓΕ συνεχίζουμε να διαδηλώ-
νουμε ενάντια στον ιμπεριαλισμό που στοχεύει τη ζωή
των εργαζομένων, των γυναικών πόσο μάλλον σήμερα
που οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο διαφαίνονται
τραγικές.

Συνεχίζουμε να κρατάμε ψηλά την σημαία του
αγώνα μαζί με το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας
μας :

Α) για να τερματιστούν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, οι
επεμβάσεις και οι αιματοχυσίες σε όλα τα μήκη και
πλάτη του κόσμου με σκοπό την εξασφάλιση των συμ-
φερόντων των μονοπωλίων. Για να αποτρέψουν οι
λαοί με την πάλη τους, μια νέα Γιουγκοσλαβία, μια νέα
Λιβύη. Για να αποτρέψουμε τα επιθετικά σχέδια των
ιμπεριαλιστών, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
περιφερειακών δυνάμεων για πολεμική επέμβαση
στη Συρία και το Ιράν.

Β) για να γυρίσουν στην πατρίδα όλοι οι ένστολοι που βρί-
σκονται στο Αφγανιστάν και σε άλλες χώρες, συμμε-
τέχοντας σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Για να μη χύ-
σουν το αίμα τους και να μη χύσουν το αίμα άλλων
λαών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Γ) για να μην εμπλακεί η Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο
σε νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα. Για να μη γίνει ξανά η
ελληνική γη ορμητήριο των γερακιών του πολέμου

που θα σφαγιάσουν γειτονικούς λαούς, η θάλασσα και
ο εναέριος χώρος δρόμοι διέλευσης των Νατοϊκών
φονιάδων. Για να κλείσουν οι Αμερικανονατοϊκές βά-
σεις του θανάτου.

Δ) για να δυναμώσει τώρα ο αγώνας για αποδέσμευση
της Ελλάδας από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ.

Ε) για να ανοίξει ο δρόμος για την εξουσία του λαού, τη
μόνη που μπορεί να βάλει τέλος στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, της
κρίσης, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης.

Εμείς καλούμε όλες τις γυναίκες της εργατικής
τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων να αντιπα-
λέψουν την ιμπεριαλιστική πολιτική μέσα από το ταξικό
εργατικό κίνημα, μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα που εκφραστής του είναι η ΟΓΕ. Γιατί μόνο έτσι
μπορούμε να βάλουμε πλάτη να μην περάσουν τα μέτρα
και τα σχέδια των αστικών τάξεων και των μονοπωλια-
κών ομίλων που μόνο σκοπό έχουν να αυγαταίνουν τα
κέρδη τους ποτίζοντας την γη με το αίμα των λαών.

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ

Οι πάνω από έξι μήνες απεργοί χαλυβουργοί της Ελληνικής Χαλυβουργίας, στις 22 Μαΐου για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης

του Σωματείου τους ψήφισαν μαζικά κόντρα στη συντονισμένη και λυσσαλέα επίθεση της εργοδοσίας του Μάνεση.

Υπερψήφισαν τα μέλη της απερχόμενης Διοίκησης στο Ενιαίο ταξικό ψηφοδέλτιο.

Οι απεργοί χαλυβουργοί εμπιστεύτηκαν το σωματείο τους και η εργατική τάξη, το λαϊκό κίνημα θα συνεχίσουν να δείχνουν

με κάθε μέσο και τρόπο την αλληλεγγύη τους, γιατί η νίκη των χαλυβουργών θα είναι νίκη όλων των εργαζόμενων ανδρών και

γυναικών.

Ομιλία της Βασιλικής Λυμπερόγιαννη, 
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ, 

στην 33η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης



Το κρύο ήταν δυνατό στην περιοχή του συνοριακού περάσματος
στις Καστανιές. Τα τρία πούλμαν με τις γυναίκες της ΟΓΕ (δύο από τη
Θεσσαλονίκη κι ένα από τη Θράκη), σταματημένα μπροστά στο Τουρ-
κικό φυλάκιο, είχαν μπει στη διαδικασία του συνηθισμένου ελέγχου. 

Πολύ σύντομα αντιληφθήκαμε ότι δεν ήμασταν μόνες. Από την άλλη
μεριά των συνόρων, μόλις μερικά μέτρα παραπέρα, ένα μεγάλο πλή-
θος ανθρώπων που ολοένα πύκνωνε, με γαρύφαλλα στα χέρια, υπο-
μονετικά περίμενε μαζί μας την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ήταν
οι συναγωνίστριές μας από τη γυναικεία οργάνωση της Τουρκίας. 

Μαζί τους, πάνω από 500 άτομα (άντρες, γυναίκες και παιδιά), όταν
επιτέλους τα πούλμαν πέρασαν απέναντι, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές.
Ρωμαλέα αντιϊμπεριαλιστικά συνθήματα και στις δυο γλώσσες έσμι-
ξαν για μια ακόμα φορά τους δύο λαούς με δεσμούς ακατάλυτους,
σπάζοντας με τη θέρμη τους την παγωνιά της ατμόσφαιρας. Κι άνθρω-
ποι που ως τα χτες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους έγιναν μονομιάς αδέλ-
φια ψυχής…

Πορεία στους δρόμους της Αδριανούπολης

Δύο μεγάλα πανό ξεδιπλώνονται στην Edirne, την ιστορική Αδρια-
νούπολη. 

«Οι γυναίκες στην Ελλάδα και στην Τουρκία αγωνιζόμαστε για ισο-
τιμία και χειραφέτηση ενάντια στον ιμπεριαλισμό».

Η κοινή πορεία των αγωνιστριών από Ελλάδα και Τουρκία είναι γε-
γονός… Μπροστά οι γυναίκες. Πίσω το πλήθος που μας υποδέχτηκε
στα σύνορα. Ο κόσμος της Edirne στέκεται. Μερικοί μας ραίνουν από
τα μπαλκόνια με λουλούδια. Άλλοι χειροκροτούν. Ο συννεφιασμένος
ουρανός δεν εμποδίζει την ορμή μας. Αντίθετα. Τα φλογερά συνθή-
ματα φωτίζουν τη μουντάδα του, τα συντροφικά χαμόγελα γλυκαίνουν
το συνοφρύωμά του.

Με ελληνικά και τουρκικά γράμματα στο πρώτο κοινό πανό, μόνο
με ελληνικά στο δεύτερο (αυτό που φέραμε μαζί μας), Τουρκάλες κι
Ελληνίδες διατρανώνουν την αντίθεσή τους στον ιμπεριαλισμό, την
πίστη στη φιλία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την πεποίθησή
τους ότι ο κοινός αγώνας των εργαζόμενων ενάντια στους καταπιε-
στές τους θα οδηγήσει όχι μόνο στην απελευθέρωση από την εκμε-
τάλλευση, αλλά και στην ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών. 

Γυναίκες ξεσηκωμός! – Δεν υπάρχει 
ελευθερία όπου δεν υπάρχει ισοτιμία!

Μία μεγάλη αίθουσα υποδέχεται τις αγωνίστριες της ΟΓΕ και της
Ένωσης για την Ισοτιμία και την Ελευθερία. Πολύ γρήγορα γεμίζει και
με άντρες και με παιδιά. Οι ελληνίδες από τη Θεσσαλονίκη και τη
Θράκη συναντούν τις συναγωνίστριές τους από την Αδριανούπολη
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Συνάντηση από την άλλη
μεριά των συνόρων...

ΟΓΕ (Ελλάδα) – Ένωση για την Ισοτιμία και την Ελευθερία (Τουρκία)

Της Εύης Κοντόρα 
Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Όταν οι συναγωνίστριες της Τουρκίας, από την Ένωση
για την Ισοτιμία και την Ελευθερία (μέλος της

ΠΔΟΓ), πρότειναν συνάντηση στην Αδριανούπολη
(EDIRNE) για να τιμηθεί σε μια κοινή εκδήλωση η 8η του
Μάρτη, δεν αργήσαμε πολύ να τους απαντήσουμε. 

Παρά τις πρακτικές (και όχι μόνο) δυσκολίες του εγ-
χειρήματος, η προοπτική ενός τιμητικού «γιορτασμού»
με αντιϊμπεριαλιστικό προσανατολισμό, στον οποίο θα
έπαιρναν μέρος γυναίκες του καθημερινού μόχθου και
από τις δυο πλευρές των συνόρων, είχε το στόχο που
επιθυμούσαμε. Έμενε να κανονιστεί η μορφή. Άραγε τα
κωλύματα της γλώσσας και της απόστασης θα αποδει-
κνύονταν ανυπέρβλητα εμπόδια στην τόσο σφοδρή
κοινή μας επιθυμία;…

Ωστόσο, στις 11 του Μάρτη, μόλις μερικές μέρες μετά
από την ολοκλήρωση ενός απαιτητικού προγράμματος
για τον πανελλαδικό αγωνιστικό γιορτασμό της Παγκό-
σμιας Μέρας της Εργαζόμενης Γυναίκας, έξι μέλη του
Προεδρείου της ΟΓΕ έσπευσαν να συναντήσουν τις συναγωνίστριες από τη Βόρεια Ελλάδα, για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 150
περίπου γυναικών που θα κατευθύνονταν στην Τουρκία.  
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(Edirne), από την Κωνσταντινούπολη (Istambul), από τη Ραιδεστό
(Tekirdag), από το Τσανάκαλε (Canakkale), από την Άγκυρα (Ankara).

Η συντονίστρια της εκδήλωσης Ουμούτ Κουρούτς, ακολουθώντας
το πρωτόκολλο της τουρκικής φιλοξενίας, δίνει πρώτα το λόγο στην
αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας Μαιρήνη Στεφανίδη:

«Απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στις συναγωνίστριές
μας γυναίκες της Τουρκίας, σε όλες εσάς τις γυναίκες του μόχθου, τις
εργάτριες, τις άνεργες, τις υπαλλήλους, τις αυτοαπασχολούμενες,
τις αγρότισσες, τις νέες γυναίκες, τις συνταξιούχες. Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενες που μας δίνεται η ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί την 8
Μάρτη, Παγκόσμια μέρα των εργατριών και της τάξης τους.

Η 8η Μάρτη αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη του εργατικού και
του γυναικείου κινήματος που εμπνέει και σήμερα εμάς, τις γυναίκες
της λαϊκής οικογένειας, στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Σήμερα, στις συνθή-
κες της καπιταλιστι-
κής οικονομικής κρί-
σης και της σαρωτικής
επίθεσης στα δικαιώ-
ματα της εργατικής
τάξης η Παγκόσμια
Μέρα της Γυναίκας
αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία. 

Είναι καθαρό για
μας πως η ΕΕ στην
οποία είναι μέλος τη
χώρα μας δεν είναι η
Ευρώπη που κυριαρ-
χεί το συμφέρον των
λαών, αλλά η λυκο-
συμμαχία των μονοπωλίων. Στο όνομα της ισότητας ΕΕ και αστικές
κυβερνήσεις αυξάνουν την ανισοτιμία των γυναικών της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Παίρνουν πίσω κατακτήσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί με αγώνες και αίμα. Αυτές λοιπόν οι γυναί-
κες, ιδιαίτερα οι νέες, είναι τα πρώτα θύματα της καπιταλιστικής οι-
κονομικής κρίσης. Είμαστε πρώτες στις απολύσεις και σε όλες τις
ελαστικές μορφές εργασίας. Η μητρότητα βρίσκεται στο απόσπασμα.
Δεν υπάρχει καμιά αναγνώριση του κοινωνικού της ρόλου.

Έχουμε καθαρό ότι η οικονομική καπιταλιστική κρίση σήμερα και
οι συνέπειές της που υποβαθμίζουν σε όλα τα επίπεδα τη ζωή μας
δεν είναι ούτε τυχαία ούτε προσωρινή. Είναι η απόδειξη ότι ο καπιτα-
λισμός που σάπισε γίνεται όλο και πιο βάρβαρος και αντιδραστικός.
Δεν διορθώνεται, δεν εξανθρωπίζεται. Ανατρέπεται. Έχουμε χρέος να
ανατρέψουμε όλα τα ιδεολογήματα που σήμερα προσπαθεί να μας
σερβίρει και ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες που βιώνουν ακόμα πιο
σκληρά τις βάρβαρες πολιτικές. Είναι ιδεολογήματα επικίνδυνα που
μας γυρίζουν αιώνες πίσω. Εκτός από τα γνωστά παλιά, σήμερα επε-
ξεργάζονται και νέα με σημαία την ισοτιμία, φορτώνοντας τις γυναίκες
με καινούργια βάρη.

Πιστεύουμε ότι μόνο ένα οργανωμένο ενιαίο λαϊκό μέτωπο πάλης
που θα έρχεται σε σύγκρουση με τα μονοπώλια και τις πολιτικές που
τα υπηρετούν μπορεί να διεκδικήσει μια αξιοπρεπή ζωή για τις οικο-

γένειές μας και ένα σίγουρο μέλλον για τα παιδιά μας. Γι’ αυτό συγ-
κροτήσαμε την κοινωνική συμμαχία πάλης ΠΑΜΕ-ΠΑΣΥ-ΠΑΣΕΒΕ-ΟΓΕ-
ΜΑΣ. 

Τη φετινή 8η του Μάρτη απευθυνόμαστε στις γυναίκες με το σύν-
θημα: «Γυναίκες ξεσηκωμός - Οργανωμένη πάλη για την ανατροπή
της εξουσίας των μονοπωλίων».

Έχουμε χρέος και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε την ανησυχία
μας για την αύξηση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Ο ιμπεριαλι-
σμός γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος για τους λαούς σε όλο τον κόσμο.
Οι μεταβολές στην οικονομική και συνεπώς πολιτική και στρατιωτική
δύναμη των καπιταλιστικών κρατών οδηγούν στον ανταγωνισμό για
το ξαναμοίρασμα των αγορών. Επιβεβαιώνεται ότι από το Ιράκ μέχρι
τη Λιβύη οι δρόμοι του πετρελαίου είναι βαμμένοι με το αίμα των
λαών. Η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ επιτείνει τους κινδύνους. Με το νέο
στρατηγικό του δόγμα καθορίζεται σαν ο παγκόσμιος χωροφύλακας

για την ιμπεριαλιστική λυκο-
συμμαχία (ΗΠΑ, ΕΕ και άλλες
δυνάμεις) και τον προληπτικό
πόλεμο κατά των λαών και
των αντιϊμπεριαλιστικών κινη-
μάτων.

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη
της φιλίας και της διεθνιστικής
αλληλεγγύης ανάμεσα στην
εργατική τάξη και στους λαούς
μας. Η λύση για τους δύο
λαούς, της Ελλάδας και της
Τουρκίας, για τις γυναίκες του
καθημερινού μόχθου, μπορεί
να βρίσκεται μόνο στην ανα-
τροπή της αιτίας που γεννά αν-
τιθέσεις, συγκρούσεις, πολέ-

μους. Η αιτία είναι τα καπιταλιστικά υπερκέρδη. Οι οργανώσεις μας
στα πλαίσια της ΠΔΟΓ έχουν χρέος να εντείνουν τον αγώνα τους για
την αντιϊμπεριαλιστική της κατεύθυνση και δράση σε συντονισμό των
αγώνων με τις παγκόσμιες αντιϊμπεριαλιστικές οργανώσεις ΠΣΟ, ΠΣΕ,
ΠΟΔΝ.

Στεκόμαστε αλληλέγγυες με τις γυναίκες που υποφέρουν στις γει-
τονικές χώρες (Τουρκία, Παλαιστίνη, Λίβανο), στις γυναίκες των Βαλ-
κανίων, των χωρών της Μεσογείου, της Αφρικής, της Ευρώπης, της
Κούβας, της Λατινικής Αμερικής, τις γυναίκες του μόχθου σε όλο τον
κόσμο».

Στη συνέχεια, από την πλευρά της Τουρκικής οργάνωσης, η
συναγωνίστρια Ζεχρά Γκιουνέρ παίρνει το λόγο:

«Με την ευκαιρία των 102 χρόνων από την ημέρα που καθιερώθηκε
η 8η Μάρτη ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, έχουμε την τιμή να εί-
μαστε εδώ, μαζί με τις Ελληνίδες αδελφές μας, οι οποίες συνεχίζουν
τον αγώνα και σήμερα τον τιμούν ίσως περισσότερο από ποτέ.

Τα εργαζόμενα αδέλφια μας στην Ελλάδα αντιτάσσονται με μεγάλο
θάρρος στην πολιορκία του ιμπεριαλισμού και στην επίθεση του κε-
φαλαίου. Όπως πριν 2 χρόνια έδωσε ελπίδα σε όλη την εργατική τάξη
της χώρας μας η πάλη των γυναικών που βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή κατά του TEKEL στην Τουρκία, έτσι και σήμερα ο αγώνας των
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συντρόφων μας στην Ελλάδα δεν δίνει ελπίδα μόνο σε μας, αλλά
αποτελεί φάρο ελπίδας για όλους τους λαούς που βρίσκονται στο
έλεος του κεφαλαίου και πολιορκούνται από τον ιμπεριαλισμό.

Η έννοια «αδελφοσύνη» για μας είναι μια έννοια πολύ διαφορε-
τική από τη ρητορεία των αστικών κυβερνήσεων, όταν λένε «γειτο-
νιά», «αδελφοσύνη». Η δική μας αδελφοσύνη προέρχεται από τους
αγώνες και την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης, τους αγώνες των
προοδευτικών ανθρώπων των δύο χωρών μας, που αλληλοτροφο-
δοτούνται από την ενδυνάμωση των αγώνων και της αλληλεγγύης.
Η αλληλεγγύη που αναπτύσσουμε στον αγώνα μας απέναντι στις κυ-
βερνήσεις είναι το θεμέλιο της αδελφοσύνης μας. 

Η ιστορική ενότητα μεταξύ μας, η φιλία και κυρίως η συντροφικό-
τητά μας είναι πάνω απ’ όλα μια σημαντική δύναμη για τις Τουρκάλες
εργαζόμενες γυναίκες. Ναι. Η θέση των γυναικών στον αγώνα της ερ-
γατικής τάξης είναι πιο σημαντική από ποτέ. Εμείς στην Τουρκία γνω-
ρίζουμε πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτό. Με τη φροντίδα του ΑΚΡ,
του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού στην Τουρκία καθιερώθηκε
ένα νέο καθεστώς. Είναι τόσο αντιδραστικό όσο και το καθεστώς των
αγορών. Είναι εχθρός της εργασίας και των εργαζόμενων. Αλλάζει
το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να εμποδίσει τα κορίτσια να πηγαίνουν
στο σχολείο. Αυξάνει την επιρροή της θρησκείας στην κοινωνική ζωή
και βαθαίνει τον συντηρητισμό. Ωθεί τις γυναίκες να μη βγαίνουν από
το σπίτι, αντιμετωπίζοντάς τις μόνο σαν μητέρες που αποκτούν ταυ-
τότητα από τη γονιμότητά τους αποκλειστικά. Η νέα πολιτική σημαίνει
γυναίκες υπό πολιορκία.

Η αύξηση των δολοφονιών γυναικών τα τελευταία 10 χρόνια, η
υποδούλωση των γυναικών της εργατικής τάξης, οι αποσυντεθειμέ-
νες κοινωνίες που βλέπουν την απελευθέρωση στο χρήμα και την
εξουσία, η αντιμετώπιση της γυναίκας σαν δεύτερης κατηγορίας πο-
λίτη δεν είναι ανεξάρτητα από τη νοοτροπία που χαρακτηρίζει τη γυ-
ναίκα ως άτομο που χρήζει προστασίας.

Επιπλέον, τα σύνορα της Τουρκίας δεν είναι αρκετά γι’ αυτούς! Ο

ιμπεριαλισμός, στον τελευταίο του
σχεδιασμό αναθέτει την υποχρέωση
στους κυβερνήτες της Τουρκίας να
υλοποιήσουν την εξαγωγή αυτού του
καθεστώτος στις χώρες της περιοχής
(Τυνησία, Αίγυπτο, Λιβύη, Συρία) με
την Τουρκία σε ηγετικό ρόλο. Το γε-
γονός αυτό μας αναθέτει το μεγάλο
καθήκον να αντιταχθούμε στον ιμπε-
ριαλισμό και στο κεφάλαιο, που
είναι συνεργάτης του.

Το κεφάλαιο και οι εκπρόσωποί
του φλυαρούν για την ελευθερία των
γυναικών. Τις καλούν να συμμετά-
σχουν στις εργασίες για το νέο σύν-
ταγμα προκειμένου να την αποκτή-
σουν! Εμείς πρέπει να πούμε: δεν
υπάρχει ελευθερία όπου δεν υπάρ-
χει ισοτιμία. Η σωτηρία μας βρίσκε-
ται στην πορεία κατάργησης των τά-
ξεων. Σε μια χώρα, σε ένα κόσμο
στον οποίο αυτοί που παράγουν τον

πλούτο θα έχουν και την εξουσία. 
Το ότι είμαστε σήμερα εδώ, το ότι είμαστε μαζί, το ότι είμαστε απο-

φασισμένες να συμπορευτούμε στον αγώνα και στις δύο πλευρές των
συνόρων είναι γεγονός που πρέπει να προσθέσει δύναμη. Και θα προ-
σθέσει!» 

Οι ποιητές μας της ειρήνης…

Η δυσκολία της γλώσσας, χωρίς να ξεπεραστεί ολότελα, δεν απο-
τέλεσε καθοριστικό εμπόδιο στην κοινή μας εκδήλωση.

Η ΟΓΕ είχε αναλάβει την παρουσίαση του πιο γνωστού αγωνιστή-
ποιητή από την Τουρκία, του αγαπημένου μας Ναζίμ «με τα γαλάζια
μάτια», όπως έγραφε ο «δικός μας» Γιάννης Ρίτσος, μεταφραστής
των ποιημάτων του Ναζίμ Χικμέτ. Εκατοντάδες αγωνιστές από την
Τουρκία και την Ελλάδα άκουσαν στα ελληνικά αποσπάσματα από τα
ποιήματά του «Γιατί σκοτώσανε το Μπενερτζή» και «Πέμπτη μέρα
απεργίας πείνας». Επίσης στα τουρκικά αποδόθηκε απόσπασμα από
το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ανυπόταχτη πολιτεία», με τους τόσο
προφητικούς και πάντα επίκαιρους στίχους του ποιητή μας της ειρή-
νης Γιάννη Ρίτσου, γραμμένους το 1953:

Κάτου απ’ το Υπουργείο της Εργασίας οι απεργοί.
Ψωμί. ψωμί. Η φωνή τους σπρώχνει τα πλευρά

των τοίχων - φαρδαίνει η πολιτεία μας.
Λαός συγκεντρωμένος στην πλατεία 

της Ομόνοιας.
Ειρήνη. Ειρήνη. Το εμβατήριο. Εμπρός.

Ένα δάσος χέρια. Ένας στόλος χέρια.
Ψηλά η σημαία της πολιτείας μας – ψηλά.

Και στις δύο γλώσσες διαβάστηκε το μήνυμα του Χικμέτ «Αυτό-
γραφο» που έστειλε το 1951, αυτοεξόριστος στο Βερολίνο εξαιτίας
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του κατατρεγμού του από το τουρκικό καθεστώς, στους αγωνιζόμε-
νους Έλληνες:

Φίλοι κι αδέρφια της ψυχής μου. Εσείς που πέ-
σατε στις φυλακές και στα νησιά της κόλασης,
που σας κρατάν αλυσωμένους μες στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης γιατί πολεμάτε για την ανε-
ξαρτησία, το ψωμί και τη λευτεριά του ελληνικού
λαού, δεχτείτε την αγάπη και τον θαυμασμό μου. 

Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουνε
τους ίδιους θανάσιμα μισητούς εχθρούς: τον αγ-
γλοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους ντόπιους
λακέδες του. 

Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας, φιλιω-
μένοι ο ένας με τον άλλο, με τη βοήθεια των φι-
λειρηνικών λαών όλου του κόσμου, θα τσακί-
σουνε στο τέλος αυτούς τους εχθρούς τους. Αυτό
το πιστεύω. Ο δικός σας ένδοξος αγώνας είναι μία
από τις πιο λαμπρές αποδείξεις ότι θα νικήσει η
υπόθεση της ειρήνης, του ψωμιού και της λευτε-
ριάς.

Σας σφίγγω όλους μ’ αγάπη στην αγκαλιά μου.

Ναζίμ Χικμέτ

Ο αγώνας θέλει κέφι…

Συγκίνηση αλλά και κέφι επεφύλασε η συνέχεια σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους. 

Το δώρο της ΟΓΕ στη γυναικεία οργάνωση της Τουρκίας ήταν ένας
πίνακας της αγωνίστριας ελληνίδας χαράκτριας Βάσως Κατράκη.
Στην ΟΓΕ χαρίστηκε ένα εξαιρετικό εργόχειρο τοίχου που έφτιαξαν
γυναίκες από πολλές περιοχές της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας και
σύμβολα της Ομοσπονδίας μας. Ένα φιλμάκι στο οποίο καταγράφηκε
με κάθε λεπτομέρεια εκείνη η χαρούμενη διαδικασία απέδειξε χει-
ροπιαστά όλο το μεράκι και τη μαεστρία των γυναικών (αλλά και των
αντρών!) που πήραν μέρος στη δημιουργία του πρωτότυπου αυτού
δώρου.

Γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη τραγούδησαν το τραγούδι της ειρή-
νης, θυμίζοντάς μας τον όρκο που έδιναν στη νέα γενιά οι φυλακι-
σμένες αγωνίστριες μέσα από τις φυλακές Αβέρωφ: «πόλεμο δεν θα
γνωρίσεις, δεν θ’ αφήσουμε ν’ ανάψει πια φωτιά»…

Οι έλληνες μουσικοί που μας συνόδεψαν ως την Αδριανούπολη
μας συγκίνησαν και μας ξεσήκωσαν με τους μελοποιημένους στίχους
των ποιητών της ειρήνης Ναζίμ Χικμέτ και Γιάννη Ρίτσου. Λοϊζος, Μι-
κρούτσικος, Θεοδωράκης… 

Κι ύστερα κέφι και χορός…
Ένα πολυμελές συγκρότημα τούρκων μουσικών έπαιξε και τρα-

γούδησε ελληνικούς, τούρκικους, βαλκανικούς και τσιγγάνικους
σκοπούς και τραγούδια. Ανάμεσα σε Τούρκους και Έλληνες υπήρχε
μόνο χαρά, φιλία και βαθιά, ακλόνητη πίστη στους μεγάλους κοι-
νούς αγώνες. Σ’ εκείνους που δόθηκαν και στους άλλους που έρ-
χονται…

Τέλος μιας σύντομης συνάντησης 
– αρχή μιας διαχρονικής φιλίας

Τελευταία δουλειά –και καθήκον– η ανάγνωση του ψηφίσματος
αλληλεγγύης στους έλληνες εργάτες της Χαλυβουργίας της Ελλά-
δας και τις οικογένειές τους. Στις 11 του Μάρτη (μέρα της κοινής μας
εκδήλωσης από την άλλη μεριά των συνόρων) οι χαλυβουργοί με-
τρούσαν 133 μέρες απεργίας!

Ήταν η ώρα του γυρισμού. Είχε πια σκοτεινιάσει… ψι-
λόβρεχε κιόλας. 

Κι όμως! Οι Τούρκοι συναγωνιστές μας που περίμεναν
μέχρι να επιβιβαστούμε στα πούλμαν είχαν το φως στα
μάτια και τον ήλιο στην καρδιά. Παρά τον κλειστό καιρό,
εμείς θα παίρναμε μαζί μας (και θα κρατούσαμε για
πάντα) την εικόνα μιας ατέρμονης άνοιξης, την υπόσχεση
για έναν κόσμο γεμάτο ήλιο…

Μερικές συναγωνίστριες ήρθαν μαζί μας μέχρι τα σύ-
νορα. Λίγο πριν περάσουμε στην Ελλάδα αποχαιρετιστή-
καμε με συγκίνηση. Πόσο σύντομα θα τις ξαναβλέ-
παμε;… Άγνωστο. Αλλά οι δεσμοί που είχαμε αποκτήσει
μεταξύ μας ήταν αδιάσπαστοι. Η μισή μας καρδιά θα
έμενε στην Τουρκία, μαζί τους. Κι εκείνες, όπως ακριβώς
ο ποιητής πριν πολύ καιρό, είχαν προσφέρει σε όλες μας
από ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά τη δική τους…
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 Κάτω τα χέρια από την υγεία των γυναικών

Αθήνα, 26/4/2012

Η μέγγενη που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στο χώρο της υγείας πρό-
νοιας, ιδιαίτερα μετά τη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων και τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, έχει
οδηγήσει στο κλείσιμο, στη συρρίκνωση και υπολειτουργία, όλων των εργαστηρίων του ΙΚΑ, και
άλλων μονάδων του δημόσιου τομέα. Βασικές ιατρικές εξετάσεις δεν εκτελούνται. Απροκάλυπτα
οδηγούν τα λαϊκά στρώματα στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, όπου οι μεν ασφαλισμένοι πλη-
ρώνουν υψηλή συμμετοχή οι δε ανασφάλιστοι εξ ολοκλήρου. Η υγεία των λαϊκών στρωμάτων έχει
επιβαρυνθεί όχι μόνο από την εξαθλίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και από τη στέρηση ιατρι-
κών υπηρεσιών.. Είναι επικίνδυνοι.

Τις τελευταίες ημέρες, το πρώην ΙΚΑ, Παγκρατίου έβαλε λουκέτο και δεν εκτελεί το τεστ Παπ
(Παπανικολάου), μία από τις σοβαρότερες προληπτικές εξετάσεις των γυναικών για τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας.

Οι ασφαλισμένες που είχαν κλείσει ραντεβού, ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά, ότι το τεστ αναβάλ-
λεται «επ’ αόριστον λόγω οικονομικών δυσχερειών». Τις παρέπεμπαν αδιάντροπα στα δημόσια νο-
σοκομεία, όπου ως γνωστό, οι ουρές είναι ατελείωτες και τα ραντεβού κλείνονται ύστερα από μήνες.

Η συγκεκριμένη μονάδα εκτελούσε το τεστ Παπ δύο φορές τη βδομάδα και εξυπηρετούσε 20-
24 γυναίκες. Αριθμός ελάχιστος, για να καλύψει τις ανάγκες των γυναικών της περιοχής, αν υπολο-
γίσουμε ότι το Παπ πρέπει να γίνεται σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικής τους
ζωής, μία φορά το χρόνο.

Αν όλες οι γυναίκες εκτελούσαν το Παπ τεστ κανονικά, οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας, θα είχαν ελαττωθεί κατά 30%. Η στέρησή του είναι λοιπόν έγκλημα συνειδητό.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά ολόκληρη τη λαϊκή οικογένεια και τα
νέα ζευγάρια. Διεκδικούμε:

Όλες οι προληπτικές εξετάσεις για τον γυναικείο καρκίνο(τεστ Παπ, μαστογραφία κλπ) καθώς
και το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας  να γίνονται σε όλες τις γυναίκες, ασφα-
λισμένες και ανασφάλιστες, δωρεάν μέσα από τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ και του δημόσιου τομέα
υγείας πρόνοιας. Να λειτουργήσουν κινητές μονάδες μέχρι και το τελευταίο χωριό.

Όχι μόνο να μην κλείσει καμία μονάδα, αλλά να δημιουργηθούν δημόσια ΚΥ ώστε να καλυφθούν
οι ανάγκες σε όλη τη χώρα μέχρι και το τελευταίο χωριό.

Να χρηματοδοτηθούν από το κρατικό προϋπολογισμό και τους εργοδότες. Να καταργηθούν οι
συμμετοχές των εργαζομένων.

Οι σύλλογοι των γυναικών, τα ταξικά συνδικάτα, οι λαϊκές επιτροπές να πάρουν την υπόθεση
στα χέρια τους. Μπορούμε.

Το θέμα της υγείας να γίνει κριτήριο ψήφου, των γυναικών. Να καταδικάσουμε τα κόμματα της
συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – ΝΔ αλλά και τις αντιμνημονιακές παραφυάδες τους που κοροϊδεύουν
το λαό, για αλλαγή πολιτικής, χωρίς να καταδικάζουν τα μονοπώλια και την ΕΕ.

Σήμερα η ψήφος, είναι σίγουρο βόλι για να εμποδίσουμε τη βάρβαρη πολιτική των μονοπωλίων,
για να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας σε όφελος των εργαζο-
μένων.

Να την χρησιμοποιήσουμε χωρίς φόβο, με αυτοπεποίθηση σωστά.
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Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 2012

Αθήνα, 14/5/2011

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) θα πορευτεί μαζί με τους χιλιάδες αγωνιστές της ειρήνης
την Κυριακή στις 20 Μάη 2012 στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ.
Καλούμε τις γυναίκες να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σ’ όλους τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς που ματοκυλούν τους λαούς για τα συμφέροντά των μονο-
πωλιακών ομίλων.
Οι δρόμοι του πετρελαίου είναι βαμμένοι με αίμα. Αφγανιστάν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανος,
Λιβύη στενάζουν από την ιμπεριαλιστική μπότα. Τα Βαλκάνια στο μάτι του κυκλώνα.
Εμείς οι γυναίκες της ΟΓΕ σηκώνουμε ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστές που
βομβαρδίζουν τα πάντα στη ζωή μας.

Η εκκίνηση θα γίνει στις 8 το πρωί από τον Τύμβο του Μαραθώνα και ο τερματισμός στις
6.30 μ.μ. στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Για την απεργία των ναυτεργατών 10-11 Απρίλη 2012
Αθήνα, 9/4/2012

Συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε των αγώνα των ναυτεργατών. Ο αγώνας τους απαντά στις
σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζομένων, των μικρεμπόρων, των αγροτών.

Εμείς οι γυναίκες βιώνουμε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, επόμενα ο αγώνας των ναυτεργατών
είναι και δική μας υπόθεση, είναι και δικός μας αγώνας. Είμαστε αντίθετες στην απελευθέρωση
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Οι φθηνές, ασφαλείς και όλο το χρόνο τακτικές ακτοπλοϊκές συγ-
κοινωνίες είναι δικαίωμά μας.

Περισσεύουν πλέον τα κροκοδείλια δάκρυα και η υποκρισία των κυβερνόντων που κόπτονται
για το «γενικό συμφέρον» όταν καθημερινά χτυπούν ανελέητα το δικαίωμά μας στη δουλειά, στη
σύνταξη, στην υγεία, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην παιδεία.

Είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε όλοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες ότι
πρέπει να παλέψουμε από κοινού ενάντια σ’ αυτή την πολιτική που συνεχώς μας εξαθλιώνει, ώστε
να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη ανάπτυξη που θα έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και θα ικα-
νοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες. 
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Δελτία Τύπου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΟΓΕ στους ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ
για τον «Κώδικα Ναρκωτικών»

Κυρίες και Κύριοι της συγκυβέρνησης 

Πάρτε πίσω τον αναίσχυντο «Κώδικα Ναρκωτικών» που αποποινικοποιεί τη χρήση, την προμήθεια και την κα-
τοχή όλων των ναρκωτικών ουσιών, την καλλιέργεια ινδικής κάνναβης και την παράδοση της πρόληψης – απε-
ξάρτησης – κοινωνικής επανένταξης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Οι πολιτικές σας που σπέρνουν στους νέους και στις νέες την ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, που τους
αφαιρoύν κάθε εργασιακή κατάκτηση και τους στέλνουν να δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας χωρίς δικαιώματα,
χρειάζονταν άλλη μία μορφή κοινωνικού ελέγχου, τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών.

Για δεκαετίες προσπαθούν με όλα τα μέσα τα δύο κόμματα εξουσίας, και τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου
να νομιμοποιήσουν την χρήση των ναρκωτικών , το διαχωρισμό τους σε «μαλακά- σκληρά », κάτι που δεν πέρασε
ως τώρα, μπροστά στην αγωνιστική αντίσταση του λαϊκού κινήματος.

Σήμερα βρήκατε την ευκαιρία μέσα στη λαίλαπα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και με την κυβέρνηση
του μαύρου μετώπου που συγκροτήθηκε για να μας «σώσει» από τη χρεοκοπία, να νομοθετήσετε και αυτό το έγ-
κλημα κατά της νεολαίας των λαϊκών στρωμάτων, να βυθίσετε και άλλες οικογένειες στην απελπισία, με παιδιά
βαλτωμένα μέσα στους «ψεύτικους παραδείσους». 

Με τη νομιμοποίηση της πορνείας το 1999 από την κυβέρνηση Σημίτη, με την κρατική πρέζα που διανέμεται
στα νοσοκομεία και τη νομιμοποίηση της χρήσης με τον σημερινό «Κώδικα Ναρκωτικών» συμπληρώνεται ο στρα-
τηγικός σας στόχος για τη νέα γενιά. Μισοαγράμματοι, φτηνοί μισοεργαζόμενοι, φοβισμένοι και άβουλοι, χωρίς
δικαιώματα και προ παντός χωρίς διεκδικήσεις για ότι τους ανήκει. Η καλύτερη συνταγή για μια τέτοια νεολαία
είναι η μαστούρα που θα σας απαλλάξει από τις αγωνιστικές της κινητοποιήσεις που προδιαγράφουν την ανα-
τροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετείτε.

Την ίδια στιγμή που στερείτε από τη νέα γενιά στοιχειώδη δικαιώματα στη δουλειά, στη μόρφωση και στον πο-
λιτισμό, και τη στέλνετε στα μαθητοδικεία όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, νομοθετείτε το «δικαίωμα» στη
χρήση των ναρκωτικών. 

Η ΟΓΕ καλεί, τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου στη χώρα μας, τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά, τις νέες
του μαθητικού θρανίου, του αμφιθέατρου του ΑΕΙ και ΤΕΙ, να ξεσηκωθούν. Οι αγωνιστικές παραδόσεις της χώρας
μας δεν πρέπει να επιτρέψουν τη νομιμοποίηση της πρέζας.

Καμιά αναμονή. Ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, είναι αγώνας για τη ζωή των παιδιών μας.
Αν και η τοξικοεξάρτηση είναι γέννημα- θρέμμα του καπιταλισμού και μπορεί να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά

μόνο με την ανατροπή του, ωστόσο υπάρχουν άμεσες ρεαλιστικές λύσεις που μπορούν να την περιορίσουν:

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ.
- Όχι σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά.
- ΟΧΙ στο διαχωρισμό «μαλακά-σκληρά».
- Όχι αποποινικοποίηση του χασίς.
- Όχι στα προγράμματα υποκατάστασης, που συντηρούν και δεν θεραπεύουν.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:
- Πολιτική «μείωσης της ζήτησης» και όχι «μείωσης της βλάβης».
- Αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες

πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης. χωρίς καμιά εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, της εκ-
κλησίας και των ΜΚΟ.

- Θέσπιση προγράμματος για την εφαρμογή πρωτογενούς πρόληψης που θα στοχεύει τα αίτια και όχι τα
αποτελέσματα της τοξικομανίας (εκπαίδευση, εργασία, οικογένεια, πολιτισμός, ασφαλιστικά και κοινω-
νικά δικαιώματα, ΜΜΕ, στρατός, ψυχαγωγία - ελεύθερος χρόνος).

- Αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες θεραπευτικές κοινότητες «στεγνών» προγραμμάτων σε όλη
την επικράτεια ανάλογα με τις ανάγκες. 

- Εξοντωτικές ποινές για τους εμπόρους. Εκπαιδευμένο σώμα δικαστών για τα ναρκωτικά.
Κύριοι και Κυρίες της συγκυβέρνησης
Ο «Κώδικας των ναρκωτικών» αποτελεί έγκλημα κατά της νεολαίας. 
Να αποσυρθεί τώρα.

ΑΘΗΝΑ 24/1/2012 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



Το 15ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομο-
σπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) έγινε στην πρωτεύουσα

της Βραζιλίας, Μπραζίλια, από τις 8 έως τις 12 Απριλίου
2012. Συμμετείχαν 72 γυναικείες οργανώσεις από 53
χώρες του κόσμου. Πριν την έναρξη του Συνεδρίου προ-
ηγήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΠΔΟΓ στις 6 και 7 Απριλίου 2012. Η ΟΓΕ συμμετείχε στο
Συνέδριο με τριμελή αντιπροσωπεία αποτελούμενη από
τις Καλλιόπη Μπουντούρογλου, Μαιρήνη Στεφανίδη και
Χριστίνα Σκαλούμπακα. 

Το Συνέδριο, που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Ulysses
Guimaraes, ξεκίνησε στις 8 Απρίλη το πρωί με την εισήγηση
της Προέδρου Marcia Campos και τον οικονομικό απολο-
γισμό από την Πορτογαλέζα Regina Marques. Συνεχίστηκε
με την έγκριση των Επιτροπών του Συνεδρίου από την Ολο-
μέλεια και τη συζήτηση και ψήφιση του νέου προτεινόμενου
καταστατικού. Επίσης εγκρίθηκαν οι νέες οργανώσεις-μέλη
της ΠΔΟΓ. Από την Ευρώπη μετά από πρόταση της ΟΓΕ έγι-
ναν μέλη τρεις νέες οργανώσεις, από τη Ρωσία, την Ουγγα-
ρία και την Ισπανία. Η ΟΓΕ επιλέχθηκε για να συμμετάσχει
στην επιτροπή της τελικής διακήρυξης του Συνεδρίου. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνεδρίασαν τα Περιφερει-
ακά Γραφεία από κάθε ήπειρο. Στο Γραφείο της Ευρώπης
έγινε ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα των γυναι-
κών μπροστά στην καπιταλιστική κρίση, για τις αιτίες της
κρίσης αυτής αλλά και τη διέξοδο που βλέπει το παγκόσμιο
μαχητικό γυναικείο κίνημα. Έγινε απολογισμός της δράσης
μας από το τελευταίο Συνέδριο στο Καράκας, όπου η ΟΓΕ
ανέλαβε τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών οργανώσεων και
αποφασίστηκαν συγκεκριμένες κοινές δράσεις. Το πλαίσιο
πάλης στο οποίο κατέληξε το Ευρωπαϊκό Γραφείο στη συ-
νεδρίασή του είναι το εξής :

Της Χριστίνας Σκαλούμπακα,
Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Η αντιπροσωπεία της ΟΓΕ στο Συνέδριο.

Από την εναρκτήρια Ολομέλεια του Συνεδρίου. Στο Προεδρείο πρώτη
από αριστερά η Πρόεδρος της ΟΓΕ ως συντονίστρια της Ευρώπης

15ο Συνέδριο της Παγκόσμιας 
Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών

(ΠΔΟΓ)
Μπραζίλια Βραζιλίας, 8-12 Απριλίου 2012



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της ΠΔΟΓ θα προωθήσει το
συντονισμό της δράσης των οργανώσεών του. Ειδικά
σήμερα που η καπιταλιστική κρίση χτυπάει με τον πιο
βάναυσο τρόπο τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων σ’
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς εξαίρεση. 

Θα συντονίσουμε τις οργανώσεις μας έτσι ώστε να
αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση των
γυναικών των χωρών τους.

Οργανώνουμε τη δράση μας με αιχμές :
Πρωτοβουλίες κοινών δράσεων όλων των ευρωπαϊ-

κών οργανώσεων αναδεικνύοντας συγκεκριμένα θέ-
ματα, όπως η κρίση ή οι στρατιωτικές βάσεις.

Εκδηλώσεις αλληλεγγύης για τους αγωνιζόμενους
λαούς του κόσμου και ειδικά για την Παλαιστίνη και την
Κούβα.

Κοινές δράσεις αλληλεγγύης για όλους τους αγωνιζό-
μενους εργάτες, όπως για παράδειγμα για τους Έλληνες
χαλυβουργούς, τις γυναίκες τους και τις οικογένειές
τους.

Οργάνωση σεμιναρίων για θέματα όπως το trafficking,
η βία, η πορνεία, τα ναρκωτικά..

Προσπάθειες για να ενταχθούν νέες ευρωπαϊκές ορ-
γανώσεις στην ΠΔΟΓ, έτσι ώστε η ΠΔΟΓ να είναι πα-
ρούσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι παρούσες συνθήκες απαιτούν αναβαθμισμένους
αγώνες που θα γίνονται ολοένα και πιο αποτελεσματικοί
με τη συνεργασία του γυναικείου κινήματος με το ταξικό
εργατικό κίνημα, και τη μαχόμενη νεολαία και γενικά το
κίνημα των λαϊκών στρωμάτων. Σήμερα δεν απαιτείται
μόνο να αντιμετωπίσουμε την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά
πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Τέλος το Γραφείο κατέληξε να προτείνει ως υποψήφια
αντιπρόεδρο της ΠΔΟΓ από την Ευρώπη την Σκεύη Κου-
κουμά από την Κύπρο (ΠΟΓΟ) και αποφάσισε να παρα-
μείνει η ΟΓΕ ως συντονίστρια των Ευρωπαϊκών οργα-
νώσεων. 

Η επόμενη ημέρα, η 9η Απρίλη ήταν ολόκληρη αφιε-
ρωμένη στις έξι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου που
συζητήθηκαν καταρχήν σε τραπέζια εργασίας. Τα θέματα
ήταν τα εξής: 1) Ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και κατοχή
και οι προκλήσεις για την παγκόσμια ειρήνη, 2) Η κα-
πιταλιστική κρίση και οι επιπτώσεις της στις γυναίκες,
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Διεθνή

Η Μαιρήνη Στεφανίδη παρουσιάζει στην Ολομέλεια την αναφορά
του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου
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Διεθνή

3) Κλιματική αλλαγή και διατροφική ασφάλεια, 4) Η
προσέγγιση των γυναικών για την ισότητα, την ανάπτυξη
και την ειρήνη, 5) Η προσέγγιση των γυναικών για την
εθνική, φυλετική και πολιτιστική διαφορετικότητα και
6) Η εσωτερική ζωή της ΠΔΟΓ. 

Η ΟΓΕ είχε αναλάβει την εισήγηση του δεύτερου θέμα-
τος για την κρίση, η οποία έγινε από την Αντιπρόεδρο Μαι-
ρήνη Στεφανίδη. Η ανταπόκριση από τις συνέδρους ήταν
πολύ μεγάλη, ενώ έγιναν 20 παρεμβάσεις από γυναίκες
απ’ όλες τις ηπείρους. Τα συμπεράσματα της συζήτησης
παρουσιάστηκαν από την ΟΓΕ στην Ολομέλεια του Συνε-
δρίου την 11η Απριλίου. Τα συμπεράσματα αυτά που εγ-
κρίθηκαν από την Ολομέλεια καταλήγουν ως εξής : 

Οι γυναίκες της ΠΔΟΓ αναγνωρίζοντας την αιτία και το
χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης ξέρουμε καλά ότι η
πολιτική που ακολουθείται σήμερα σε όλα τα καπιταλιστικά
κράτη πλήττει βάναυσα τα δικαιώματα της γυναίκας και του
άντρα της εργατικής τάξης που παράγουν τον πλούτο αυτής
της κοινωνίας, της φτωχής αγροτιάς, των αυταπασχολου-
μένων και της νεολαίας. Μόνο η οργανωμένη και ανυπο-
χώρητη πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλι-
σμό μπορεί να ανατρέψει αυτή την πολιτική.

Ανυποχώρητα διεκδικούμε :
3 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες τις γυναίκες 
3 Καμία μισθολογική διάκριση σε βάρος των γυναικών.
3 Συνταξιοδότηση των γυναικών στα 55 χρόνια . Διατή-

ρηση της 5ετούς διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότησης
ανδρών και γυναικών σαν ελάχιστη αναγνώριση του κοι-
νωνικού ρόλου της μητρότητας.

3 Προστασία της μητρότητας. Σεβασμό των σεξουαλικών
και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών για
κάθε μία και για όλες τις γενιές. Εγκυμοσύνη, μητρότητα
και γαλουχία, κοινωνικές παροχές, άδειες πρέπει να
είναι ίδιες και ίσες για όλες τις εργαζόμενες και στο δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και για τις αυταπασχολού-
μενες και για τις αγρότισσες.

3 Δημόσιους δωρεάν κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς, δωρεάν κρατικές παιδικές κατασκηνώσεις για όλα
τα παιδιά .

3 Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν καθολικό σύστημα
Υγείας και Πρόνοιας. 

3 Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους. 

Γνωρίζουμε καλά ότι οι επί μέρους νίκες γίνονται όλο και
πιο δύσκολο να επιτευχθούν αν ο αγώνας δεν κατευθύνεται
για ριζικότερες αλλαγές, για το χτύπημα τις αιτίας που δη-
μιουργεί όλα τα δεινά των εργαζομένων και ιδιαίτερα των
γυναικών που υφίστανται την ταξική εκμετάλλευση και
διπλή καταπίεση. Δηλαδή, αν δεν κατευθύνεται η πάλη
ενάντια στα μονοπώλια και στην εξουσία τους. 

Σήμερα, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η στενό-
τερη συνεργασία των αντιμονοπωλιακών και αντιιμπερια-

λιστικών κινημάτων πρώτα και κύρια σε εθνικό, αλλά και
σε διεθνές επίπεδο. Ο συντονισμένος αγώνας του μαχητι-
κού γυναικείου κινήματος με το ταξικό εργατικό κίνημα, το
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα για την ειρήνη, το νεολαιϊστικό
και τα κινήματα των φτωχών αγροτών και των αυταπασχο-
λουμένων σε εθνικό επίπεδο καθώς και ο συντονισμός της
ΠΔΟΓ, της ΠΣΟ, του ΠΣΕ και της ΠΟΔΝ σε διεθνές επίπεδο

θα ανοίξει το δρόμο για την κοινωνία του 21ου αιώνα, μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο
που θα φέρει την ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη .
Όπως είπε ο Φιντέλ Κάστρο το 1998 : « Δεν υπάρχει πιθα-
νότητα να παραμείνει η νέα τάξη πραγμάτων που έχει εγ-
καθιδρυθεί γιατί οι λαοί θα επαναστατήσουν, η ανθρωπό-
τητα θα επαναστατήσει και δε θα βάλει το κεφάλι της κάτω
από τη λαιμητόμο. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το
ανθρώπινο μυαλό δε θα το επιτρέψουν.»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ΟΓΕ πρόβαλλε βίντεο
για τους αγώνες των γυναικών και των λαών της Ευρώ-
πης συνδέοντας την ιστορία και την παράδοση της ΠΔΟΓ
με το αγωνιστικό παρόν της.

Στη θεματική για τον ιμπεριαλισμό η Πρόεδρος της
ΟΓΕ, Καλλιόπη Μπουντούρογλου έκανε την εξής παρέμ-
βαση:

«Ο ιμπεριαλισμός είναι το ανώτερο στάδιο του καπιταλι-
σμού, γι αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι ιμπεριαλιστική δύ-
ναμη είναι μόνο οι ΗΠΑ, αλλά όλες εκείνες οι καπιταλιστικές
δυνάμεις, η ένωση δυνάμεων όπως η ΕΕ, με υψηλή καπι-
ταλιστική ανάπτυξη. Οι δυνάμεις αυτές αφού έχουν πιει τον
ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων για να αυξήσουν τα
κέρδη τους, περνούν στο ανώτερο στάδιο, τον ιμπεριαλισμό
με πολέμους, κατοχή, εμπάργκο χωρών, διαμελισμούς
χωρών κ.ά. για να βάλουν στο χέρι τον παγκόσμιο πλούτο.
Το δολοφονικό πρόσωπο του ιμπεριαλισμού το γνωρίζουν

Η Μαιρήνη Στεφανίδη παρουσιάζει την εισήγηση της ΟΓΕ στη θεμα-
τική για την καπιταλιστική κρίση και τις επιπτώσεις στις γυναίκες.
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καλά οι γυναίκες της Παλαιστίνης, της Γιουγκοσλαβίας, του
Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης και αλλού.

Ο ιμπεριαλισμός τους μηχανισμούς του τους έχει έτοι-
μους από καιρό, όπως το ΝΑΤΟ, ώστε με προσχήματα, πότε
την μπούργκα, πότε τη «δημοκρατία» να φέρνει σε πέρας
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Άλλωστε το διεθνές
δίκαιο που επικαλούνται ποιόν εξυπηρετεί; Οι γυναίκες ξέ-
ρουν καλά τι αφήνουν πίσω τους οι ιμπεριαλιστικοί πόλε-
μοι: φτώχεια, δυστυχία, θάνατο, προσφυγιά, πορνεία, ναρ-
κωτικά.

Εμείς οι γυναίκες της περιοχής της Μεσογείου είμαστε
πολύ ανήσυχες. Μαζεύονται σύννεφα πολέμου στην πε-
ριοχή μας από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που θέλουν να
ελέγξουν τους δρόμους του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου.

Αγαπητές συναγωνίστριες, θα μείνουμε στις διαπιστώ-
σεις που όλες συμφωνούμε; Πρέπει να προσανατολίσουμε
τη δράση μας που θα μας οδηγήσει στη λύση. Η λύση κατά
τη γνώμη μας βρίσκεται στην ανατροπή του καπιταλιστικού
τρόπου ανάπτυξης και να πάρουν οι εργαζόμενοι στην ιδιο-
κτησία τους τον πλούτο που παράγουν. Θα απαλλαγούμε
από τον ιμπεριαλισμό τότε μόνο όταν χτίσουμε την κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.»

Στις 10 Απρίλη οργανώθηκε πορεία των συνέδρων γυ-
ναικών στους δρόμους της Μπραζίλια που κατέληξε στο
κοινοβούλιο. Γυναίκες απ’ όλες τις ηπείρους με σημαίες
και πανό πλημμύρισαν τους δρόμους της Βραζιλιάνικης
πρωτεύουσας. Κυριάρχησαν τα συνθήματα για την απε-
λευθέρωση των πέντε Κουβανών πατριωτών που βρί-
σκονται φυλακισμένοι στις ΗΠΑ, καθώς και για την Πα-
λαιστίνη και την Κύπρο. Οι γυναίκες από την Ευρώπη

βροντοφώναξαν ότι
«αντιπαλεύουν την κα-
πιταλιστική κρίση με
τον οργανωμένο αγώνα
τους ενάντια στον ιμπε-
ριαλισμό και τα μονο-
πώλια».

Αντιπροσωπεία της
ΠΔΟΓ, στην οποία συμ-
μετείχε και η Πρόεδρος
της ΟΓΕ Καλλιόπη
Μπουντούρογλου επέ-
δωσε ψήφισμα-έκ-
κληση του Συνεδρίου
στην Αντιπρόεδρο της
Βουλής.

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου (12/4) εκλέχθηκαν
η Πρόεδρος και οι 5 Αντιπρόεδροι της ΠΔΟΓ. Στη θέση
της Προέδρου επανεκλέχθηκε η Βραζιλιάνα Marcia
Campos, ενώ Αντιπρόεδροι εκλέχθηκαν η Σκεύη Κου-
κουμά από την Κύπρο, η Mayada Abbassi από την Πα-
λαιστίνη, η Annie Raja από την Ινδία, η Lucia Inga από

την Ανγκόλα και η Elizabeta Tortoza από τη Βενεζουέλα.
Εγκρίθηκαν 37 ψηφίσματα εκ των οποίων τα τέσσερα

που πρότεινε η ΟΓΕ για την κρίση, για το ρόλο του ΝΑΤΟ,
για την αντικομμουνιστική εκστρατεία της ΕΕ και τη συμ-
παράσταση στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας.

Τέλος, εγκρίθηκε η τελική διακήρυξη του 15ου Συνε-
δρίου που την παραθέτουμε ολόκληρη πιο κάτω. 

Η Πρόεδρος της ΟΓΕ παρεμβαίνει στη θε-
ματική του Ιμπεριαλισμού.

Το πανό της Ευρώπης 
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Εμείς, οι αντιπρόσωποι στο XV συνέδριο της ΠΔΟΓ,
που προερχόμαστε από 53 χώρες, συναντηθήκαμε
στην Μπραζίλια της Βραζιλίας στις 8-12 Απριλίου
2012, και με τη μαχητικότητα και τον αγώνα μας
απευθύνουμε χαιρετισμό στις αγωνιζόμενες γυναί-
κες σε όλο τον κόσμο.

Βρισκόμαστε σε συνθήκες βαθιάς δομικής κρίσης
του καπιταλιστικού συστήματος, η οποία έχει αντί-
κτυπο σε διάφορους κομβικούς τομείς της ζωής των
γυναικών σε όλο τον κόσμο, κυρίως όμως στη ζωή
των εργαζόμενων γυναικών. Καταλήγουμε στο συμ-
πέρασμα ότι δεν πρόκειται για κρίση χρέους ή δια-
χειριστική κρίση, αλλά κρίση του ίδιου του καπιταλι-
στικού συστήματος, ανεξάρτητα αν αναφερόμαστε σε
κυβερνήσεις είτε νεοφιλελεύθερες είτε σοσιαλδημο-
κρατικές ή φιλο-ιμπεριαλιστικές.

Η κρίση αυτή προκάλεσε μαζική ανεργία, η ασφά-
λεια της εργασίας έδωσε τη θέση της ευέλικτες μορ-
φές απασχόλησης, μείωσε τους μισθούς, τις κοινω-
νικές παροχές και τις συντάξεις για τις γυναίκες και
διέρρηξε το δικαίωμα στην Υγεία, την Παιδεία και τη
Μητρότητα.

Η κρίση αυτή είχε επίσης ως αποτέλεσμα την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία οδήγησε σε
κλιματικές αλλαγές και σε μια σοβαρή παγκόσμια
επισιτιστική κρίση, ιδίως στην Αφρική και την Ασία. 

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το βάθεμα της
κρίσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και επιθέ-
σεων, που αυξάνει τον κίνδυνο πολέμων. Σήμερα οι
κίνδυνοι αυξάνονται, επειδή το διεθνές δίκαιο είναι
το δίκαιο των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Με τη
νέα συνθήκη του ΝΑΤΟ, που συμφωνήθηκε στη Λι-
σαβόνα το 2010, ο κίνδυνος να ξεσπάσουν πόλεμοι
μεγιστοποιείται μέσα από τον συγκεκριμένο αιμοτο-

βαμμένο μηχανισμό του ιμπεριαλισμού. Οι γυναίκες
σε όλο τον κόσμο είναι τα πρώτα θύματα των πολέ-
μων και της κατοχής.

Έτσι,
3 Απαιτούμε την απομάκρυνση όλων των στρατιω-

τικών βάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλο τον
κόσμο και εναντιωνόμαστε στην εγκατάσταση των
αντιπυραυλικών ασπίδων σε όλο τον πλανήτη.

3 Υπερασπιζόμαστε έναν κόσμο ειρηνικό και χωρίς
πυρηνικά όπλα, και γι αυτό ζητάμε την κατάργησή
τους και καταδικάζουμε τον ιμπεριαλισμό για την
στρατιωτικοποίηση του πλανήτη.

3 Απαιτούμε να σταματήσει η στρατιωτική επέμ-
βαση των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού,
που έγινε ο νέος άξονας της αμυντικής στρατηγι-
κής των ΗΠΑ.

3 Απαιτούμε να σταματήσει κάθε μορφή διάκρισης
και βίας κατά των γυναικών, ο αποκλεισμός των
γυναικών, η εμπορία (τράφικιγκ) γυναικών και
παιδιών και η σεξουαλική εκμετάλλευση, η πορ-
νεία και η διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης απαι-
τούμε να σταματήσει οποιαδήποτε παρεμπόδιση
πρόσβασης στους πόρους και την απασχόληση,
και να υπάρξουν ίσοι όροι για τις γυναίκες προκει-
μένου να επιτυγχάνεται η οικονομική αυτονομία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΔΟΓ

Διεθνή
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τους. Πήραμε θέση εναντίον του ακρωτηριασμού
των γεννητικών οργάνων των γυναικών, που συ-
νιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε κατά της ενδοοι-
κογενειακής βίας, που αποτελεί παραβίαση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει την
ισότητα των φύλων. 

3 Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον παλαι-
στινιακό λαό και προς τις γυναίκες της Παλαιστίνης
που υποφέρουν από την επιθετικότητα των ΗΠΑ
και της ισραηλινής κατοχής.  Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας μέχρι να σταματήσει η κατοχή και να
δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος με πρω-
τεύουσα την Ιερουσαλήμ, να επιστρέψουν οι πρό-
σφυγες, να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρα-
τούμενοι και να καταργηθεί το τείχους του απαρτ-
χάιντ. 

3 Καταδικάζουμε τα ιμπεριαλιστικά σχέδια κατά του
Ιράν, της Συρίας, του Λιβάνου και της Βόρειας
Αφρικής, που αποτελούν απειλή για την περιοχή
της νοτιανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανα-
τολής.

3 Καταγγέλλουμε κάθε μορφή αποικιοκρατίας και
νεοαποικιοκρατίας, κάθε είδος κατοχής  και υπε-
ρασπιζόμαστε την αυτοδιάθεση όλων των λαών
του κόσμου, ιδιαίτερα της Δυτικής Σαχάρας και του
Πουέρτο Ρίκο. Καταδικάζουμε τη δημιουργία των
τειχών που διαιρούν τις χώρες και χωρίζουν τις
οικογένειες, όπως στη Δυτική Σαχάρα, στην Πα-
λαιστίνη και στο Μεξικό.

3 Στηρίζουμε τον αγώνα του κουβανικού λαού στην
απαίτησή του να αρθεί το εμπάργκο των ΗΠΑ
ενάντια στην Κούβα και απαιτούμε από τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ την απελευθέρωση και επιστροφή
των πέντε κουβανών ηρώων, που βρίσκονται
άδικα φυλακισμένοι στη χώρα αυτή.

3 Κάνουμε έκκληση για μια παγκόσμια εκστρατεία
αλληλεγγύης για τους λαούς της Σομαλίας και του
Σουδάν, που ζουν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα
σε συνθήκες στρατιωτικής σύγκρουσης, οι οποίες
τώρα χειροτερεύουν από την επισιτιστική κρίση.

3 Καταδικάζουμε κάθε απόπειρα πραξικοπήματος,
και απαιτούμε εθνική ανεξαρτησία κάθε λαού.

3 Απαιτούμε την απόσυρση των τουρκικών κατοχι-
κών στρατευμάτων από την Κύπρο και τη δημιουρ-
γία ενός ανεξάρτητου δικοινοτικού- διζωνικού
κράτους.

3 Απαιτούμε οι ΗΠΑ και ο όμιλος Lee Myung Bak
της Νότιας Κορέας να σταματήσουν αμέσως τις
πολεμικές προκλήσεις και τις αντιπαραθέσεις με
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ειρήνη για την κορεατική χερσό-
νησο. Εκφράζουμε επίσης την υποστήριξη και την
αλληλεγγύη μας προς τον λαό και τις γυναίκες της
Κορέας στον δίκαιο αγώνα τους για την επίτευξη
της εθνικής επανένωσης.

3 Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή
μας στην πάλη των λαών της Ευρώπης που αντι-
μετωπίζουν την πιο σκληρή και βάρβαρη επίθεση
κατά των δικαιωμάτων τους από την πλουτοκρα-
τία, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικά-
ζουμε τις πολιτικές των νεοφιλελεύθερων και σο-
σιαλδημοκρατικών κομμάτων κατά της εργατικής
τάξης και ιδιαίτερα κατά των γυναικών.

3 Υποστηρίζουμε την εξέγερση των λαών και των
γυναικών της Αιγύπτου, της Τυνησίας και της Υε-
μένης, και καταδικάζουμε τις αντεπαναστατικές
δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και τα
αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα.

3 Κάνουμε έκκληση για καλύτερο συντονισμό και
συνεργασία μεταξύ των αντι-μονοπωλιακών και
αντι-ιμπεριαλιστικών κινημάτων, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας
χωρίς εκμετάλλευση, όπου θα υπάρχει ισοτιμία
και χειραφέτηση των γυναικών.
Γιατί μόνο μέσα από την οργανωμένη και σταθερή
πάλη των γυναικών και των λαών, μπορούμε να
πετύχουμε αυτό το στόχο.

ΖΗΤΩ Η ΠΔΟΓ! 
ΖΗΤΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! 

VENCEREMOS
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Ανη επαφή με τη λογοτεχνία είναι σημαντική για
όλους, για τους μαθητές των φτωχών λαϊκών

στρωμάτων είναι πολλαπλά χρήσιμη και απαραίτητη.
Γιατί η λογοτεχνία συντελεί στην κατάκτηση της γλώσ-
σας, που είναι μέσο επικοινωνίας με το περιβάλλον, και
ο νέος ή η νέα μαθαίνει να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο
κοινωνικοποίησης, μέσο για να γνωρίσει τον κόσμο και
την ιστορία του. Σταδιακά όμως θα πρέπει στο σχολείο
να αναπτύσσεται η κατανόηση της γλώσσας, ως οργά-
νου σκέψης και συνειδητής επίδρασης στο περιβάλλον,
να ξεδιπλώνεται η δυνατότητα ανεξάρτητης και δημι-
ουργικής σκέψης. Τα λογοτεχνικά κείμενα πρέπει να
λειτουργούν ως «δείγματα γραφής του ώριμου» και όχι
ως υποδείγματα. 

Πρέπει να είναι το ερέθισμα για την ανάπτυξη από
την πλευρά του μαθητή της κριτικής θέσης και στάσης.
Γιατί το λογοτεχνικό κείμενο έχει ένα ιστορικό και κοι-
νωνικό περιεχόμενο και γράφτηκε για κάποιο σκοπό.
Αυτός ο σκοπός πρέπει να κατανοηθεί από τους νέους
και να αποτελέσει το ερέθισμα για την ένταξη των νέων
στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι και την πάλη
τους για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήμα-
τος. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την επαφή και τη
μελέτη από τους νέους κειμένων λογοτεχνικών που
προβληματίζουν, ταρακουνούν συνειδήσεις και πολε-
μούν την κυρίαρχη ιδεολογία.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί που διαθέτουν
τα μέσα παραγωγής, διαθέτουν και τα μέσα της πνευ-
ματικής, της πολιτιστικής παραγωγής. Η πολιτιστική
«παραγωγή» μιας χώρας αντανακλά, γι’ αυτό το λόγο,
την προσπάθεια να σταθεροποιήσουν οι κυρίαρχοι την
εξουσία τους παρουσιάζοντας τις ιδέες και τις αξίες τους
ως ισχύουσες για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα
από την κοινωνική και ταξική τους θέση. Αλλά σε κοι-
νωνίες με συγκρουόμενα συμφέροντα, άρα και με συγ-
κρουόμενες ιδέες και αξίες, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο.
Η λογοτεχνία αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας.
Και το σχολείο βέβαια ως βασικός φορέας της αστικής
ιδεολογίας χρησιμοποιεί το μάθημα της λογοτεχνίας
ανάλογα με τις επιταγές της άρχουσας τάξης.

Σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού των μαθη-
τών και των εκπαιδευτικών και απονεύρωσης των λο-
γοτεχνικών κειμένων από το ιστορικό και κοινωνικό

τους πλαίσιο ,αποβλέ-
πει το νέο Πρόγραμμα
Σπουδών για τη Λογο-
τεχνία της Α’ Λυκείου
που ορίζει τρεις διδα-
κτικές ενότητες, μια
θεματική («Τα φύλα
στη Λογοτεχνία) και
δύο ειδολογικές («Πα-
ράδοση και μοντερνι-
σμός στη νεοελληνική
ποίηση» και το «Θέα-
τρο»). 

Η πρόταση του Προ-
γράμματος σπουδών
για τη λογοτεχνία κι-
νείται στην αντίληψη
και το σκοπό «της καλ-
λιέργειας μιας πλατιάς
ποικιλίας αναγνωστι-
κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από την
αξιοποίηση κειμένων».Δηλαδή η λογοτεχνία μπαίνει
στη λογική της αποσπασματικότητας, της υποκειμενι-
κότητας, της ταξικής διαφοροποίησης. Γιατί το Πρό-
γραμμα Σπουδών τονίζει και επισημαίνει ότι «δεν δι-
δάσκουμε απρόσωπα το εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο
.Διδάσκουμε το μαθητή με την υποκειμενικότητά του
,δηλαδή την κοινωνική προέλευση του, το μορφωτικό
επίπεδο της οικογένειάς του, τη θρησκευτική και
εθνική του ταυτότητα, το φύλο και τα ιδιαίτερα προ-
βλήματα.» Βλέπουμε μπροστά μας να ξεδιπλώνεται όλη
η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την κατηγοριοποίηση των μαθητών,
την ταξική διαφοροποίησή τους ανάλογα με τη οικονο-
μική και κοινωνική θέση της οικογένειας των μαθητών.
Να πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτό που είχαμε πολύ
νωρίς επισημάνει στην Ημερίδα της ΟΓΕ για την παι-
δεία ( Ιανουάριος 2007) ότι σπάει το αναλυτικό πρό-
γραμμα σε πολλά κομμάτια και επίπεδα και άλλη γνώση
θα παίρνουν τα παιδιά των πλουσίων και άλλη τα παι-
διά της εργατικής τάξης.

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα ας πάρουμε ως
παράδειγμα. την πρώτη ενότητα τη λογοτεχνία της Α΄

H Λογοτεχνία και το περιεχόμενό της
σήμερα στην Εκπαίδευση

Της Κωνσταντίνας Τσούβα
Μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Παιδεία

Λυκείου, που αναφέρεται στα «φύλα στη Λογοτεχνία». 
Το θέμα των φύλων προσεγγίζεται φυλετικά, ξεκομ-

μένο από τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, θε-
ωρώντας ότι το γυναικείο ζήτημα είναι θέμα προκατα-
λήψεων και στερεοτύπων, μακριά και έξω από την οι-
κονομική και κοινωνική θέση της γυναίκας... Άλλωστε
το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε αυτή τη θεματική
γιατί. «Σε ότι αφορά την πρώτη ενότητα» λέει, «το ζή-
τημα του φύλου (ανδρική και γυναικεία ταυτότητα, η
κοινωνική θέση της γυναίκας, ρόλοι των φύλων, ιστο-
ρικότητα των ηλικιών) είναι ένα κεντρικό ζήτημα για
ένα μεγάλο μέρος της λογοτεχνικής
παραγωγής όλων των περιόδων και
αρκετά κείμενα του ανθολογίου,
ποιητικά και πεζά, αναφέρονται σε
αυτό. Το σπουδαιότερο όμως είναι
ότι αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον
θέμα για τους εφήβους οι οποίοι
συγκροτούν την ταυτότητά τους. Το
θέμα του φύλου σχετίζεται με το
θέμα της εφηβείας αλλά και με το
θέμα του έρωτα (λ.χ. Ερωφίλη). Επί-
σης, το φύλο είναι ένα θέμα το οποίο
προσδιορίζεται από τα ιστορικά και
κοινωνικά συμφραζόμενα αλλά και
από την οπτική γωνία και την τε-
χνοτροπία του κάθε συγγραφέα,
επομένως δίνει την ευκαιρία για μια
πλούσια σκοποθεσία.». Και σημει-
ώνεται παρακάτω «Πρέπει να τονι-
στεί ότι τα κείμενα που προτείνονται
είναι ενδεικτικά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει
και άλλα κείμενα αρκεί να είναι μέσα στο γενικό πλαί-
σιο της διδακτικής ενότητας και να εξυπηρετούν τη
σκοποθεσία.» Στενά και περιορισμένα τα περιθώρια για
τον εκπαιδευτικό να προτείνει ή να συζητήσει και κάτι
άλλο γιατί υπάρχει και η …αξιολόγηση που κρέμεται ως
απειλή. Κι αν αφήνεται κάποιο περιθώριο επιλογής
στον καθηγητή αυτό γίνεται για να προσαρμόσει τις
επιλογές στο επίπεδο των μαθητών ώστε να καλύπτον-
ται πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα (εκπαιδευτι-
κών και μαθητών/ τριών) και δεδομένα (τοπικές ιδιαι-
τερότητες και διαφορές).

Και μέσα από την προτεινόμενη επιλογή δεν γίνεται
καμία αναφορά στη θέση της γυναίκας, αλλά εξετάζον-
ται ανθρώπινοι τύποι π.χ. Ο πατέρας-αφέντης, ο ερω-
τευμένος νέος, η σχέση πατέρα-κόρης η σχέση των
μελών μιας οικογένειας ,να συγκρίνουν συμπεριφορές,
να ερμηνεύουν την ταυτότητα του φύλου με βάση τον
τόπο και το χρόνο και την ιδεολογία του συγγραφέα.
Κοντά στο Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού βρίσκεται
και η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη με τη Στέλλα Βιο-
λάντη του Ξενόπουλου και τα Ρέστα του Ταχτσή. Σκόρ-

πια κείμενα που καλούνται οι μαθητές να διαβάσουν
αποσπασματικά και ασύνδετα δίνοντας προσοχή όχι
στο τι λέει ο λογοτέχνης αλλά στο ποιος μιλά και πώς
το λέει (φορμαλιστική προσέγγιση). Και όπως υποψιά-
ζεστε πουθενά δεν αναφέρεται στη θεματική αυτή ενό-
τητα ο Γ. Ρίτσος ή ο Κ. Βάρναλης γιατί αναγκαστικά
μέσα από τα έργα τους πρέπει να γίνει αναφορά στην
αγωνίστρια γυναίκα ή μάνα και κάτι τέτοιο δεν επιτρέ-
πεται να προβάλλεται στους νέους στους καιρούς αυ-
τούς… Πουθενά δεν υπάρχει στα παράλληλα κείμενα η
σοβιετική λογοτεχνία με τα μεγάλα έργα του Κιργίζιου

Τενγκίζ Αϊτμάτοφ όπως η «Τζαμί-
λια» («Η ωραιότερη ερωτική ιστορία
του κόσμου», σύμφωνα με το Λουί
Αραγκόν), «Το χωράφι της μάνας»,
«Ο πρώτος δάσκαλος», όπου κατα-
γράφει την αγωνία και την προσπά-
θεια ενός ολόκληρου κόσμου, ιδιαί-
τερα των γυναικών να πάρουν τη
ζωή στα χέρια τους ή η αγέρωχη
μορφή της μάνας στο έργο του Ν.
Οστρόφσκι «Πώς Δενότανε το
Ατσάλι». 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι
το μάθημα της Λογοτεχνίας μπαίνει
κι αυτό κάτω από τη σκιά της απο-
σπασματικότητας, των ταξικών
φραγμών και της αξιολόγησης των
σχολικών μονάδων και των εκπαι-
δευτικών και τα κείμενα προσεγγί-
ζονται επιδερμικά. Κι όμως ο Τάσος

Αυγερινός, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «ένα λογοτε-
χνικό έργο δε θα πρέπει να απευθύνεται μόνο στο θυ-
μικό του αναγνώστη αλλά και στη λογική του». Δηλαδή,
«η λογοτεχνία πρέπει να έχει ουσία, να είναι καρπός με
ψίχα και χυμούς και όχι μόνο ένα ελκυστικό φλούδι».

Σήμερα, υπάρχει λοιπόν τρόπος να καταχωνιάσουν
εκείνη τη λογοτεχνία, που ξυπνάει, που δίνει αγωγή
ψυχής, που καλλιεργεί τον αναγνώστη αισθητικά και
κοινωνικά, που βοηθάει τη συνείδησή του να ωριμάζει
και συντελεί στη ριζοσπαστικοποίηση του. Βεβαίως, αν
και επίσημα δεν απαγορεύεται τίποτα και όλα επιτρέ-
πονται με το πρόσχημα της πλουραλιστικής ποικιλίας,
ουσιαστικά, όμως, ή αποϊδεολογικοποιούνται ή μένουν
έξω από την προβολή, κρατούνται μακριά από τα παιδιά
της εργατικής τάξης και της αγροτιάς τα βιβλία που
αφυπνίζουν την κοιμισμένη κοινωνική συνείδηση, που
πολεμούν το καταπιεστικό καθεστώς, που προτρέπουν
στην ανατροπή του εκμεταλλευτικού κοινωνικού συ-
στήματος.

Φως στα σκοτάδια 
Πορνεία, AIDS και άλλα «τρομακτικά»…
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Το 1919, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ γράφει το μονόπρακτο
«Φως στα Σκοτάδια». Παρ’ ό,τι τα έργα εκείνης της

εποχής (περίοδος του Άουγκσμπουργκ) στέκονται σαν
πάρεργα δίπλα στα κατοπινά μεγάλα θεατρικά του
έργα, δεν παύουν να είναι ενδιαφέροντα, κυρίως ως
προς τα θέματα που πραγματεύονται.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η λέξη AIDS δεν είχε κα-
νένα νόημα για τη δημόσια υγεία. Ο ιός HIV ήταν
ακόμη ανύπαρκτος και το «Σύνδρομο Ανοσοποιητικής
Ανεπάρκειας» δεν απασχολούσε ούτε τον ιατρικό
κόσμο ούτε το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, οι σεξουα-
λικά μεταδιδόμενες ασθένειες δεν απουσίαζαν από το
λεξιλόγιο κι από τη ζωή. Η πορνεία διόγκωνε εφιαλτικά
το φαινόμενο και οι συνέπειες της σύφιλης, της βλεν-
νόρροιας κι ένα σωρό άλλων γενετήσιων νοσημάτων,
με τα ανεπαρκή τότε μέσα της ιατρικής επιστήμης, σε
μεγάλο βαθμό αποδεικνύονταν θανάσιμες.

Στο μονόπρακτο του Μπρεχτ, ένας αποδιωγμένος πε-
λάτης κάποιου οίκου ανοχής, ανοίγει απέναντί του
ακριβώς ένα Κέντρο Διαφώτισης για τους κινδύνους
από τις αφροδίσιες αρρώστιες. Στην αρχή οι «δουλειές»
πάνε καλά. Σύντομα όμως η ματρόνα –που ζημιώνε-
ται– αποδείχνει στο διαφωτιστή ότι η επιχείρησή της,
στο πέρασμα του χρόνου, προσφέρει οπωσδήποτε πε-
ρισσότερα κέρδη από τη δική του. Έτσι τον κάνει συ-
νεταίρο της…

Σχεδόν έναν αιώνα μετά, η «αποκάλυψη» κάποιων
μολυσμένων με AIDS ιερόδουλων προκαλεί τρόμο
στους «ανυποψίαστους» πελάτες τους και φρίκη στην
βιαίως αφυπνισμένη «ηθική» της ελληνικής κοινωνίας,
βγάζοντας μοιραία από το χρονοντούλαπο το μάλλον
ξεχασμένο και σε πολλούς άγνωστο «Φως στα σκοτά-
δια», εφόσον το πραγματικό θέμα του είναι η πορνεία.

Η πορνεία είναι φαινόμενο των εκμεταλλευτικών
κοινωνιών. Ένα είδος ψώρας που, ενώ εξαπλώνεται ρα-
γδαία μολύνοντας τον κοινωνικό ιστό μέχρι την τελευ-
ταία του ίνα, μια γενικευμένη συνωμοσία σιωπής οδη-
γεί στην εξαφάνιση κάθε ίχνους κάτω από ένα προσε-
κτικά περασμένο στρώμα διορθωτικού μεικάπ. Και
μόνο όταν αρχίζει η φαγούρα αναζητείται ένα πρόχειρο
γιατροσόφι που θ’ ανακουφίσει προσωρινά τα συμπτώ-
ματα…

Στην Ελλάδα, μετά τα αποκαλυπτήρια των ιερόδου-

λων-φορέων, σα φαρμακάκι για τη φαγούρα συνταγο-
γραφήθηκε η «νομιμότητα» της πόρνης, του μπορντέ-
λου, της «επιχείρησης» γενικά. Εξάλλου, η νομιμότητα
είναι της μόδας τελευταία. Από τη ζωή μας παρελαύ-
νουν καθημερινά «νόμιμοι» τοκογλύφοι, «νόμιμοι»
απεργοσπάστες, «νόμιμοι» φοροληστές… Όσο για τις
«νόμιμες» πόρνες, υπάρχουν από το 1999. 

Οι εκδιδόμενες γυναίκες χρίστηκαν επαγγελματίες
με το νόμο 2734/99. Το 2004, με την ευκαιρία των
Ολυμπιακών αγώνων, μια νέα επέλαση πορνο-νομι-
μότητας ανέκρουσε –ευτυχώς– πρύμνη. Σήμερα, η
ανεπιτυχής εκείνη προσπάθεια μοιάζει να συνεχίζεται
από το σημείο που σταμάτησε. 

Σαν πρώτο σοβαρό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση
(και με το πρόσχημα του –μεγάλου πράγματι– κινδύνου
για τη δημόσια υγεία από τη μετάδοση του ιού), ντόπιες
και μετανάστριες «παράνομες» ιερόδουλες στοχοποι-
ήθηκαν και διαπομπεύτηκαν χειρότερα κι απ’ τα λυσ-
σασμένα σκυλιά. Ο πάλαι ποτέ μπόγιας μπορεί να κα-
ταργήθηκε, ως εντελώς απάνθρωπη λύση ακόμα και
για τα τετράποδα, πλην όμως οι γυναίκες αυτές -άστε-
γες, ναρκομανείς και ψυχασθενείς στην πλειονότητά
τους- τσουβαλιάστηκαν στις κλούβες σαν κατεψυγ-
μένα κρέατα κι εκτέθηκαν δημοσίως όπως τα σφαχτά
στο τσιγκέλι του χασάπη. Ποιος θα τις υπερασπιζόταν
άλλωστε;… Στην άθλια ζωή τους, την εγκλωβισμένη στο
πιο ξεχασμένο περιθώριο της ανθρώπινης δυστυχίας,
δεν απέμενε παρά ένας μονάχα ρόλος: αυτός του εξι-
λαστήριου θύματος! Στην περίπτωσή τους, το «ελεύθε-

Φως στα σκοτάδια 
Πορνεία, AIDS και άλλα «τρομακτικά»…

Της Εύης Κοντόρα
Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ



ρης επιλογής» επάγγελμα της πόρνης ήταν απλώς ένα
τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την έσχατη ένδεια ή την
ολοκληρωτική τρέλα. 

Το «φάρμακο» που υποτίθεται ότι βρήκε το σύστημα
για τα συμπτώματα από τον καρκίνο της πορνείας είναι
ένα χανσαπλάστ πάνω σε μια πληγή με ακατάσχετη αι-
μορραγία. Η πορνεία εξάλλου είναι καρκίνος μεταστα-
τικός. Ο αρχικός καρκίνος του καπιταλισμού (του πιο
εκμεταλλευτικού συστήματος που γνώρισε ο κόσμος
από καταβολής), εκείνος που γεννά και όλα τ’ άλλα
καρκινώματα των κοινωνιών του, είναι το κέρδος.

Στο μονόπρακτο
του Μπρεχτ, ο «δια-
φωτιστής» πρώην πε-
λάτης του πορνείου
δεν διαφέρει από τη
ματρόνα, αφού «το
νόημα της εμπορίας
του συνίσταται στο να
εκμεταλλεύεται την
μετάδοση ασθενειών
από την πορνεία». Το
ότι βαφτίζει τον εαυτό
του «πρόμαχο της
ηθικής» δεν μεταβάλ-
λει τον χαρακτήρα
της «επιχείρησής»
του. Παραδέχεται ότι το χρήμα είναι το παν, ότι η ίδια
η ιδιοκτήτρια του μπορντέλου του έβαλε την ιδέα και
ότι, σαν ιδιοκτήτης και ο ίδιος («καπιταλιστής» όπως
λέει!), το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί είναι η
υγεία των τρομαγμένων πελατών του. Κανείς δεν
μπαίνει χωρίς το εισιτήριό του στο χέρι! Όταν ένας
μπατίρης επιχειρεί να εισχωρήσει στο «αναμορφωτή-
ριό» του χωρίς το ακριβές ποσόν, εκδιώκεται αυθωρεί.
Στα παρακάλια του πελάτη για «την υγεία του, τη γυ-
ναίκα του και τα παιδιά του», ο διαφωτιστής αντιτείνει
«τις εγκαταστάσεις, τα έξοδα και τους φόρους». Σαν τε-
λευταίο, ακαταμάχητο επιχείρημα, ο νεόκοπος επιχει-
ρηματίας προβάλλει το αυτονόητο: «Στρίβε, μη φωνάξω
την Αστυνομία!»

Φυσικά, το κακοπαιγμένο έργο του «υπερασπιστή της
ηθικής» για τη διάσωση των ανθρώπων από τ’ αποτε-
λέσματα της πορνείας κατεβαίνει γρήγορα. 

«Εάν εσείς θέλετε να διαφωτίζετε τους άντρες για τις
αρρώστιες που μεταδίνονται απ’ την πορνεία, δεν μου
καίγεται καρφί. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο» υποστηρίζει
η ματρόνα. Στη συνέχεια προειδοποιεί: «Εάν όμως, πάτε
να διαφωτίσετε τα κορίτσια μου, τότες η πορνεία πάει
κατά γκρεμού, μαζί της και η εστία της μετάδοσης, και
μαζί της και σεις ο ίδιος!»

Σήμερα η πορνεία, «νόμιμη» και «παράνομη», εξα-
κολουθεί ν’ ανθίζει σαν τις παπαρούνες την άνοιξη.
Ήδη όμως, στο κεφάλαιο αυτό έχουν προστεθεί και με-
ρικές καινούργιες σελίδες. 

Η «νόμιμη» πορνεία έχει πλέον τη βούλα του «θε-
σμού». Ένας «θεσμός» που καθαγιάζεται από το σύ-
στημα του καπιταλισμού, με την προϋπόθεση ότι τα
πορνεία «είναι αδειοδοτημένα, πληρώνουν φόρους και
εκδίδουν αποδείξεις»! Στην Ολλανδία –τη χώρα όπου
οι «νόμιμες» πόρνες παριστάνουν τις κούκλες πίσω από
τις τζαμένιες βιτρίνες τους– ο συγκεκριμένος «επαγ-

γελματικός προσανα-
τολισμός» επιβραβεύε-
ται ακόμα και με πτυ-
χία! «Οι πόρνες είναι
σήμερα γυναίκες κα-
ριέρας» ισχυρίζεται
μία… καριερίστα που
διδάσκει στο «Πληρο-
φοριακό Κέντρο Πορ-
νείας» του Άμστερν-
ταμ. Το «Κέντρο» λει-
τούργησε το 1996 με
τη βοήθεια του Δήμου!
Φυσικά, η πρόσβαση
σε αυτή τη «Σχολή»
δεν είναι ελεύθερη

ούτε τα μαθήματα δωρεάν. Μία ώρα μάθημα στοιχίζει
34,95 ευρώ! Είναι λοιπόν φυσικό, τέτοιες «ακαδημαϊ-
κές» υπηρεσίες να αμείβονται ανάλογα: 50 ευρώ για
κάθε δεκαπέντε λεπτά της ώρας σεξ! Εξάλλου, οι γυ-
ναίκες αυτές «πληρώνουν 19% ΦΠΑ και φόρους 30%
από το ετήσιο εισόδημά τους»…. 

Αν και «καθυστερημένη» -σε σχέση με τα παρα-
πάνω- η Ελλάδα έβαλε κι αυτή πλώρη για τον «εκσυγ-
χρονισμό». Το 2010, εκπονήθηκε το πρόγραμμα
«Δράση για την Αθήνα» από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη με προτάσεις, αστυνομικού κυρίως τύπου,
που αφορούσαν και τα εκδιδόμενα πρόσωπα. Στο ίδιο
σχέδιο, ωστόσο, διαπιστωνόταν ότι η παρακολούθηση
της υγείας των εκδιδομένων είναι πολύ συχνή! Οι δε-
καπενθήμερες ιατρικές εξετάσεις που γίνονται στις ιε-
ρόδουλες πρέπει να καταργηθούν, με το αιτιολογικό ότι
κοστίζουν ακριβά στο δημόσιο… 

Συμπέρασμα: Η πορνεία είναι «νόμιμη», αρκεί να
«δίνει». Δεν μπορεί όμως κατά κανένα τρόπο να «παίρ-
νει»! Το συμπέρασμα αυτό, αυτομάτως οδηγεί και σε
ένα άλλο. Τα χοντρά λεφτά δεν έρχονται από τη «νό-
μιμη», αλλά από την «παράνομη» κυρίως πορνεία. 

Το περίφημο «τράφικιν», το δουλεμπόριο δηλαδή των
εξαθλιωμένων κοριτσιών που τα τραβολογάνε από τη
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μια χώρα στην άλλη με πλαστά διαβατήρια, με βιασμένα
σώματα και ψυχές, με ρημαγμένες τις ζωές και με σκο-
τωμένα και τα πιο απλά όνειρα, είναι μία από τις τρεις
κορυφαίες πηγές απόκτησης μαύρου χρήματος, παρέα
με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Ακόμα και η «καριερί-
στα» δασκάλα του σεξ στο Κέντρο Πορνείας του «προ-
ωθημένου» Άμστερνταμ παραδέχεται ότι δεν λείπουν
τα πρόσωπα, άντρες και γυναίκες, που «εξαναγκάζονται
να δουλέψουν στα πορνεία»… «Ναι, υπάρχουν» ομολο-
γεί. «Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ιδιαίτερα αλλοδα-
πές». Καμιά σχέση, ισχυρίζεται, δεν έχουν αυτές με τα
άτομα που διάλεξαν το «επάγγελμα» συνειδητά, άρα
«επιβάλλεται να είναι επαγγελματίες». Πράγματι. Οι
υποσιτισμένες και κακοποιημένες πόρνες που πούλη-
σαν ό,τι τους απέμενε από την κάποτε ανθρώπινη υπό-
στασή τους έναντι πινακίου φακής (ή κάτι ελάχιστων
γραμμαρίων πρέζας), χωρίς καν να γνωρίζουν ότι κου-
βαλούν μέσα τους το θάνατο, καμιά σχέση δεν έχουν με
το μοντέλο της «σπουδαγμένης» πόρνης: «ώμοι πίσω,
κανένα συναίσθημα ντροπής ή ενοχής και αυστηρή
κριτική στάση απέναντι στον πελάτη»!!!

Αυτό λοιπόν το «παράνομο» (και ό,τι αποκρουστικό
κουβαλάει μαζί του) επιχειρεί να φτιασιδώσει το σάπιο
σύστημα με τη γενικευμένη συνωμοσία της σιωπής του.
Το άλλο, το «νόμιμο», το φτιασιδώνει με τους επίσημους
θεσμούς του. Το περνάει από την κολυμπήθρα του Σι-
λωάμ μιας αστικής βουλής που -εκπορνευόμενη η ίδια
«νόμιμα»- ρίχνει το βάρος της στη νομιμοποίηση της
λαϊκής φτώχειας και το βγάζει από μαύρο άσπρο. Δεν
διστάζει μάλιστα να κάνει και το αντίθετο. Να δείξει με
το δάχτυλο τα θύματα και, με ένα νόμο, να τα μετατρέ-
ψει σε θύτες. 

Υπάρχει κι ένα τρίτο είδος πορνείας. Δεν έχει το
όνομα, έχει όμως τη χάρη. Πρόκειται για τη συγκαλυμ-
μένη πορνεία. Οι δεκάδες υποκατηγορίες της, εκτός
από το κυρίαρχο κέρδος, ένα σκοπό εξυπηρετούν. Να
ρίξουν ένα πέπλο ανοχής, μέχρι και επιδοκιμασίας,
πάνω σε μια σειρά σχετικές δραστηριότητες που, αν δεν
τις βαραίνει άμεσα ο ορισμός της πορνείας, οδηγούν
πάντως με ακρίβεια είτε στις σουίτες των μπορντέλων
πολυτελείας είτε στο βούρκο του πεζοδρομίου. Άπειρες
οι έντυπες, τηλεοπτικές και διαδικτυακές «ροζ» διαφη-
μίσεις για κάθε είδους τηλεφωνικές ή πραγματικές συ-
νευρέσεις… Ειδικά η περιήγηση στους πολυπληθείς
ιστότοπους με hardcore σεξ είναι απλή εκδρομή για
οποιοδήποτε παιδί που έχει απλώς μια μέτρια σχέση με
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεκάδες τα γραφεία
«συνοδών» όπου νεαρές φοιτήτριες ή μοντέλα ικανο-

ποιούν τα γούστα πλουσίων κυρίων σε επαγγελματικά
ταξίδια ή κρουαζιέρες αναψυχής. Στοίβες τα πορνοπε-
ριοδικά και οι πορνοταινίες και ουρανομήκης η φήμη
των διάφορων πορνοστάρ…   

Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον που αναφανδόν καλ-
λιεργήθηκε τις περασμένες -προ κρίσης- δεκαετίες, η
πορνεία, σε όλες της τις μορφές, όχι μόνο απενοχοποι-
ήθηκε σαν φαινόμενο, αλλά και πριμοδοτήθηκε, έως
και αποθεώθηκε. Το γενικό κλίμα ευδαιμονισμού που
επικράτησε στην οικονομική και κοινωνική ζωή ακόμα
και των λαϊκών στρωμάτων, αλλοιώνοντας συνειδήσεις
και διαστρέφοντας τον τρόπο ζωής, οδήγησε αναπό-
φευκτα στη χαλάρωση και τον εφησυχασμό. Όσο κι αν
ποινικοποιηθούν οι πόρνες (για τη μη χρήση προφυ-
λακτικού), ακόμα κι αν ποινικοποιηθούν και οι «πελά-
τες», οι ίδιοι αυτοί –αμετανόητοι– θα εξακολουθήσουν
να ψαρεύουν ελεύθερα σε κάθε δεξαμενή, είτε έχει τη
βούλα της «νομιμότητας» είτε όχι. Και θα θησαυρίζουν
από τη βλακεία τους οι ιδιοκτήτες τέτοιων δεξαμενών,
όσο υπάρχει το σύστημα που αναγορεύει σε θεό του το
κέρδος και σε δούλους του τους ανθρώπους…

Το φως που φώτισε τα σκοτάδια στο ομώνυμο θεα-
τρικό έργο του Μπρεχτ, έναν αιώνα πίσω, δεν ήταν εν-
τέλει το κόκκινο φανάρι των οίκων ανοχής, αλλά η
αποκάλυψη της ουσίας κάθε τέτοιου φαινομένου όπως
η πορνεία, άρα και της θέσης του μέσα στο σύστημα
που το γεννά, που το συντηρεί, που το επεκτείνει. Όταν
ο πρώην διαφωτιστής απειλείται ότι θα καταγγελθεί για
το παρελθόν του (δηλαδή για τους πραγματικούς λό-
γους που τον ώθησαν να ανοίξει το «αναμορφωτήριο»),
έχοντας πλέον αντιληφθεί πού βρίσκεται το σταθερό
κέρδος, αναφωνεί: «Κάντο ντε! Πες τους πως είμαι ιδιο-
κτήτης μπορντέλου! Πες ότι κερδίζω 100 μάρκα την
ημέρα!»  

Σήμερα, ο κίνδυνος της ιάσιμης πλέον σύφιλης αντι-
καταστάθηκε από το φόβο του θανάσιμου ακόμα AIDS.
Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που έχει τέτοια
προβλήματα. Με την έξαρση της φτώχειας, το φαινό-
μενο (ανησυχητικό ήδη και στη Ρουμανία) θα ενταθεί,
θα επεκταθεί και οι σχετικές προκλήσεις που θα αντι-
μετωπίσουν στο μέλλον οι κοινωνίες θα είναι πολλές
και ποικίλες. Το κεφάλαιο «Πορνεία» όχι μόνο δεν φαί-
νεται να κλείνει, αλλά αποκτά καθημερινά και και-
νούργιες διαστάσεις. Ως εκ τούτου, το παρόν άρθρο δεν
φιλοδοξεί να δώσει οριστικές απαντήσεις, παρά μόνο
υλικό για προβληματισμό…
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Η πορνεία είναι η έσχατη μορφή εμπορευματο-
ποίησης και εκμετάλλευσης της γενετήσιας λει-
τουργίας που υποβιβάζει τον άνθρωπο σε εμπό-
ρευμα πάνω στον οποίο θα λειτουργήσουν οι κανό-
νες της αγοράς.

Η πορνεία είναι φαινόμενο σύμφυτο με τις εκμε-
ταλλευτικές κοινωνίες. Είναι φαινόμενο της ταξι-
κής εκμετάλλευσης και της φυλετικής καταπίεσης
της γυναίκας.

Η εξαθλίωση των λαών, οι ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις, η αθρόα μετανάστευση, η έξαρση της εμπο-
ρίας και χρήσης των ναρκωτικών διόγκωσαν κατα-
λυτικά το φαινόμενο της πορνείας.

Μπροστά σ’ αυτή την έξαρση η πολιτική της άρ-
χουσας τάξης είναι ο διαχωρισμός νόμιμης και πα-
ράνομης πορνείας και η συνεχής προσπάθεια επέ-
κτασης της νόμιμης. Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ κα-
θιέρωσε την πορνεία ως επάγγελμα με το Νόμο
2734/99. Πρόβαλε την πορνεία ως επαγγελματικό
προσανατολισμό χαρακτηρίζοντάς την ως επάγ-
γελμα «ελεύθερης επιλογής». Επικαλέστηκε τότε η
κυβέρνηση το Σύνταγμα και το δικαίωμα της οικο-
νομικής ελευθερίας του κάθε πολίτη! Ξεχνάνε όμως
να μας πούνε πως και πόσο στήριξε η πολιτική τους
το δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία, στην κοι-
νωνική ασφάλιση. Ξεχνάνε να απαριθμήσουνε τους
κοινωνικοοικονομικούς λόγους για τους οποίους
μια γυναίκα οδηγείται σήμερα στην πορνεία.

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προ-
σπάθησαν να προσαρμόσουν το νόμο επεκτείνοντας
την εξάπλωση της νόμιμης πορνείας (εμπορίας της
γυναικείας σάρκας). Όμως τότε δε τα κατάφεραν
μπροστά στην παρέμβαση κυρίως του ριζοσπαστι-
κού γυναικείου κινήματος.

Σήμερα, με αφορμή την αποκάλυψη της έξαρσης
του AIDS εκτιμάμε ότι ανοίγει ο δρόμος για περισ-
σότερα πορνεία, αρκεί, να είναι νόμιμα, αδειοδοτη-
μένα και να πληρώνουν φόρους!!!

Προεκλογικά, τελείως υποκριτικά, η συγκυβέρ-
νηση, με αφορμή την υπόθεση για τις γυναίκες ιε-

ρόδουλες-φορείς του AIDS, με στόχο τον αποπρο-
σανατολισμό του λαού, προσπάθησε να κρύψει τις
συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες που έχει για τη
γύμνια των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας, για την
ανυπαρξία προληπτικών προγραμμάτων παρέμβα-
σης για την προστασία της υγείας σ’ αυτές τις ομά-
δες, όπως οι ιερόδουλες, με τις οποίες κάποιοι είχαν
σχέση χωρίς καμία προφύλαξη, αλλά και συνολι-
κότερα της υγείας του πληθυσμού.

Καταγγέλλουμε τη διαπόμπευση και το διασυρμό
αυτών των γυναικών με την προβολή των φωτο-
γραφιών τους με ευθύνη της κυβέρνησης. Πρόκει-
ται για ευθεία προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας.

Απαιτούμε :

3 Να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των γυναικών
που αφορούν στην εργασία, στη μόρφωση, στον
πολιτισμό και στις κοινωνικές παροχές. Αυτά
μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό φραγμό
για την εξάπλωση της πορνείας

3 Να καταργηθεί ο νόμος που θεωρεί την πορνεία
ως επάγγελμα.

3 Να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες και οι μετα-
νάστριες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα
με πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και
ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

3 Να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δημόσιες
και δωρεάν υπηρεσίες στις οποίες να καταφεύ-
γουν οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται σωματική
και σεξουαλική εκμετάλλευση και να βρίσκουν
την απαιτούμενη στήριξη για την κάλυψη των
αναγκών υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θερα-
πείας και κοινωνικής προστασίας

3 Αγωγή υγείας στα σχολεία και ενημέρωση από
υπεύθυνους φορείς όλου του πληθυσμού.

Aθήνα 9/5/12
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Με τον εφαρμοστικό νόμο που ψηφίστηκε για την
υγεία, όλοι οι γιατροί πρέπει να συνταγογραφούν τα
φάρμακα με βάση τη δραστική ουσία. Από 1η Απρίλη
αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά για 10 δραστικές ουσίες, και
από 1η Ιούνη προβλέπεται η συνταγογράφηση με βάση
τη δραστική ουσία να είναι υποχρεωτική και καθολική,
κατόπιν σχετικής αξιολόγησης. 

Κριτήριο της κυβέρνησης γι’ αυτές τις αλλαγές είναι
η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς
τα γενόσημα είναι πιο φθηνά και τα ασφαλιστικά ταμεία
θα αποζημιώνουν το φθηνότερο φάρμακο από αυτά που
κυκλοφορούν για την ίδια πάθηση. 

Σε περίπτωση που κριθεί από το γιατρό ότι απαιτείται
κάποιο άλλο ακριβότερο φάρμακο, ο ασθενής θα πλη-
ρώνει τη διαφορά συν τη συμμετοχή 25%. 

Το μέτρο αυτό εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική
της κυβέρνησης για άγριες περικοπές στις δημόσιες
υπηρεσίες Υγείας και αποτελεί συνέχεια των αντιλαϊ-
κών μέτρων που πάρθηκαν όλο το προηγούμενο διά-
στημα στο χώρο της Υγείας. Υπηρετεί το διακηρυγμένο
στόχο της κυβέρνησης για μείωση του «μη μισθολογικού
κόστους», που υποδηλώνει την αντίληψη της ότι οι ερ-
γαζόμενοι και τα δικαιώματα τους-ανάμεσα σε αυτά και
το δικαίωμα στην Υγεία-είναι κόστος που πρέπει να
μειωθεί.

Στα μέτρα μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δα-
πάνης, προστέθηκε η επιβολή συμμετοχής (από 0% σε
10% ή 25%) και σε φάρμακα για χρονίως πάσχοντες (π.χ.
διαβητικούς, νεφροπαθείς ), ενώ και από τις περικοπές
των 11,5-14 δις ευρώ που αναμένονται τον Ιούνιο, ένα
μέρος αυτών θα αφορά τα φάρμακα. 

Η κριτική μας δεν εστιάζει στο αν πρόκειται για αυτό
καθ’ αυτό γενόσημο ή πρωτότυπο φάρμακο, αλλά στα
πλαίσια ποιας πολιτικής και για ποιο σκοπό προωθείται
η αύξηση της χρήσης των γενόσημων.

Είμαστε υπέρ των πρωτότυπων φαρμάκων με την έν-
νοια της ανάγκης της έρευνας και παραγωγής νέων
φαρμάκων που θα αντιμετωπίζουν νέες ασθένειες,
ασθένειες για τις οποίες δεν υπήρχαν φάρμακα, ή που
θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τους, ελαχιστο-
ποιώντας τις παρενέργειες και υπέρ της δυνατότητας
αναπαραγωγής αυτών των φάρμακα.

Υποστηρίζουμε την παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση
ποιοτικού και δωρεάν φαρμάκου(πρωτότυπου ή γενό-
σημου), με κριτήριο την αποτελεσματικότητα του και με
σκοπό την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Υποστη-

ρίζουμε την κατάργηση της πατέντας διότι αποτελεί μη-
χανισμό εξασφάλισης και προστασίας του μονοπωλια-
κού κέρδους, και απορρέει από την κατοχύρωση του
φαρμάκου ως εμπόρευμα. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μπροστά στις αντιδράσεις διαφόρων φορέων και επι-
στημόνων που αμφισβητούν είτε την ποιότητα των
«ανώνυμων» κυρίως γενόσημων (π.χ. ιατρικοί σύλλογοι),
είτε τους ίδιους τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές 

(Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας
και μέλος της Επιτροπής Εγκρίσεων του ΕΟΦ), η κυ-
βέρνηση υποστηρίζει ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για την
υγεία των ασθενών, γιατί τα γενόσημα που θα κυκλο-
φορήσουν θα είναι ελεγμένα από τις αρμόδιες ευρωπαϊ-
κές αρχές και τις αντίστοιχες εθνικές. 

Η διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές προ-
κειμένου να εγκριθεί η  κυκλοφορία ενός αντίγραφου
φαρμάκου, αφορά τον έλεγχο της βιοϊσοδυναμίας του,
δηλαδή κατά πόσο η δραστική ουσία του αντίγραφου
είναι ισοδύναμη με αυτή του πρωτότυπου. Αυτό όμως
που κυρίως κάνουν οι ελεγκτές του ΕΟΦ δεν είναι ο
έλεγχος της βιοϊσοδυναμίας αλλά αν η φαρμακοβιομη-
χανία μαζί με την αίτηση κυκλοφορίας ενός φαρμάκου
έχει προσκομίσει και την αντίστοιχη έκθεση βιοϊσοδυ-
ναμίας. Αυτό φυσικά δε συνιστά ουσιαστικό έλεγχο. Η
μαζική αντικατάσταση των πρωτότυπων φαρμάκων από
αντίγραφα, σε συνδυασμό με την έλλειψη ουσιαστικών
ελεγκτικών μηχανισμών, μπορεί να οδηγήσει στη δια-
κίνηση μη ασφαλών και αναποτελεσματικών φαρμάκων. 

Από την άλλη, ακόμα κι αν δεχθούμε ότι γίνονται ου-
σιαστικοί έλεγχοι προκύπτει το εξής ζήτημα:

Ένα γενόσημο για να πιστοποιηθεί απαιτείται, σύμ-
φωνα με την κοινοτική νομοθεσία απόκλιση της δραστι-
κής του ουσίας όχι πάνω από 3%, και απόκλιση συνο-
λικά της σύνθεσης του της τάξεως του 25%, πάνω ή κάτω
από την κλινική διαθεσιμότητα του πρωτότυπου. Η κλι-
νική διαθεσιμότητα είναι ο τρόπος διασποράς της δρα-
στικής ουσίας για να γίνει βιοϊσοδύναμο με το πρωτό-
τυπο. Εδώ παίζουν ρόλο τα έκδοχα. Ανάλογα λοιπόν με
τι απόκλιση εμφανίζει ένα αντίγραφο και σε συνδυασμό
με τα έκδοχα του, αυτό επιδρά διαφορετικά σε διαφορε-
τικούς ασθενείς με την ίδια πάθηση.

Αν διαπιστωθεί από το γιατρό ότι το φάρμακο το
οποίο καλύπτει το ασφαλιστικό ταμείο δεν είναι αποτε-
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Της Χριστίνας Ματσιάκα
Επιστήμ. Πληροφορικής Υγείας 
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λεσματικό ή δημιουργεί παρενέργειες σε κάποιον
ασθενή, επομένως χρειάζεται να του χορηγηθεί ένα
άλλο, πιθανόν ακριβότερο, θα πρέπει να πληρώσει ο
ασθενής τη διαφορά της τιμής του από αυτήν που απο-
ζημιώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Δηλαδή, ακόμα κι αν
δεχτούμε ότι σε έναν αριθμό φαρμάκων που ανήκει στην
ίδια θεραπευτική κατηγορία, γενόσημο ή πρωτότυπο,
έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος και έχουν τηρηθεί οι
προδιαγραφές, ενδέχεται
να μην ανταποκρίνονται
το ίδιο σε όλους τους ασθε-
νείς. 

Με τη δυνατότητα που
δίνεται στον ασθενή να
μπορεί ο ίδιος να επιλέγει
το φάρμακο που θα του
χορηγηθεί με κριτήριο το
χαμηλότερο κόστος, επο-
μένως και τη μικρότερη
συμμετοχή του στη δα-
πάνη, ο γιατρός θα δυσκο-
λεύεται να παρακολουθή-
σει  την πορεία της θερα-
πείας του ασθενή, λόγω της διαφορετικής «συμπεριφο-
ράς» του φαρμάκου από αυτό που ο ίδιος έδωσε. Με τα
νέα αυτά κριτήρια συνταγογράφησης, ενδέχεται ένας
αριθμός ασθενών να υποστεί απορρύθμιση λόγω της αλ-
λαγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αφού θα αλ-
λάξει τα φάρμακα που έπαιρνε και ήταν δοκιμασμένα. 

Οι περιορισμοί επομένως που τίθενται στη συνταγο-
γράφηση έχουν επίδραση στο επιστημονικό έργο του
γιατρού και συνεπώς στη θεραπεία του ασθενή και στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Κριτήριο συνταγογράφησης των φαρμάκων από το
γιατρό πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα τους με
βάση την επιστημονική του γνώση, και όχι το αν είναι
φθηνά ή ακριβά, αντίγραφα ή πρωτότυπα, αν αναγρά-
φεται η δραστική ουσία ή η εμπορική ονομασία. 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κυβέρνηση προβάλλει τα εξής επιχειρήματα: 
1. «με τη συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας θα κα-
ταπολεμηθεί η διασύνδεση ορισμένων γιατρών με συγ-
κεκριμένες εταιρείες». 

Αυτό το φαινόμενο, όπως και μία σειρά άλλων αντί-
στοιχων στο χώρο της Υγείας (προμήθειες, «φακελάκια»
κλπ) αποτελούν έκφραση της πολιτικής που αντιμετω-
πίζει την Υγεία και το Φάρμακο ως εμπόρευμα. Πάνω
σε αυτή τη βάση γεννιούνται και αναπτύσσονται τέτοια
φαινόμενα, και δεν μπορούν να εξαλειφθούν όταν κρι-
τήριο της έρευνας, της παραγωγής και της διακίνησης
του Φαρμάκου παραμένει το κέρδος. Υπάρχουν τα πρω-
τότυπα φάρμακα που για μία 10ετία δεν υπάρχουν αν-

τίγραφα, γιατί προστατεύεται η ευρεσιτεχνία, η πατέντα
τους. Άρα η διασύνδεση γιατρού και φαρμακευτικής
εταιρείας θα υπάρχει για αυτά. Το ίδιο μπορεί να γίνει
και με τα αντίγραφα. Αφού τα ασφαλιστικά ταμεία θα
αποζημιώνουν το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και
την τιμή την καθορίζει το κράτος σε συνεργασία με τους
φαρμακοβιομήχανους, ενδεχομένως οι μίζες να μετα-
φερθούν από τους γιατρούς στα στελέχη του κρατικού

μηχανισμού που θα φωτο-
γραφίζουν στις προδιαγρα-
φές που θα ορίζουν για την
αποζημίωση συγκεκριμέ-
νων φαρμάκων. Αν υπάρ-
χουν περισσότερα από 1
φθηνά αντίγραφα με την
ίδια τιμή και δραστική
ουσία, αυτός που μπορεί
να προωθεί το φάρμακο
συγκεκριμένης εταιρείας
μπορεί να είναι ο φαρμα-
κοποιός, άρα αυτός μπορεί
να έχει διασύνδεση με την
εταιρεία. 

2.«υπάρχει μη ορθολογική χρήση των φαρμάκων
και υπερσυνταγογράφηση». 

Πρόκειται για υπαρκτά εν μέρει φαινόμενα που δε
μπορούν να γενικευτούν. Σχετίζονται με την ίδια τη
συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος Υγείας, τις
ελλείψεις του σε προσωπικό και υποδομές, ιδιαίτερα σε
πρωτοβάθμιο επίπεδο, την αύξηση των ανασφάλιστων
που χρησιμοποιούν άλλα βιβλιάρια, τη διασύνδεση με
φαρμακευτικές επιχειρήσεις για κατευθυνόμενη συν-
ταγογράφηση. 

Θα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό τέτοια φαινό-
μενα αν ο καθένας μπορούσε την ώρα της ανάγκης να
βρίσκει στο δημόσιο σύστημα Υγείας εύκολα και γρή-
γορα τον κατάλληλο γιατρό και να παίρνει τα φάρμακα
δωρεάν. Σχετίζεται επίσης και με την ανάγκη αλλαγής
των θεραπειών, που τώρα ενδεχομένως, η ανάγκη αυτή
να είναι πιο συχνό φαινόμενο. Σε τελική ανάλυση, η
συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία από μόνη
της δεν οδηγεί στη μείωση του όγκου της συνταγογρά-
φησης. 

3. «η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας δεν
αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης, αλλά της Τρόι-
κας που απορρέει από τη δανειακή σύμβαση». 

Εντάσσεται στη συνηθισμένη επιχειρηματολογία της
κυβέρνησης για να περάσει το σύνολο των αντιλαϊκών
μέτρων με τις όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις.

Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση προωθεί τα φθηνά
αντίγραφα φάρμακα για να μειώσει τη δημόσια φαρμα-
κευτική δαπάνη. Επίσης για να λειτουργήσει ο διεθνής
ανταγωνισμός στα πλαίσια της ελεύθερης κίνησης κε-
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φαλαίου και εμπορευμάτων απαιτείται άρση του όποιου
προστατευτισμού υπήρχε στην ελληνική φαρμακοβιο-
μηχανία. 

4. «με την αύξηση της κατανάλωσης γενόσημων, θα
εξασφαλιστεί επάρκεια μέσω του μεγαλύτερου
όγκου φαρμάκων που θα διατίθενται». 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει τη θέση της, ότι
από τη μείωση των κρατικών δαπανών δεν πρόκειται να
θιχτεί η φαρμακευτική περίθαλψη του λαού. Ισχυρίζεται
ότι θα υπάρχει επάρκεια φαρμάκων, απαντώντας έμμεσα
στις σημερινές ελλείψεις πολλών φαρμάκων, συνδέοντας
αυτό το γεγονός με την υψηλή κρατική φαρμακευτική
δαπάνη. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη φαρμάκων οφεί-
λεται είτε στις μη εισαγωγές φαρμάκων κάποιων εται-
ρειών που κρίνουν ότι η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα
είναι ασύμφορη, είτε στις εξαγωγές φαρμάκων από την
Ελλάδα σε χώρες που η τιμή τους είναι πιο ακριβή. 

Με την αύξηση της κυκλοφορίας γενόσημων μπορεί
να μην υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, αλλά αυτό από
μόνο του δεν εξασφαλίζει την ποιοτική, ασφαλή και απο-
τελεσματική δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

5. «αυτό το σύστημα συνταγογράφησης εφαρμόζεται
σε μεγάλο ποσοστό στην ΕΕ και στις ΗΠΑ και η κα-
τανάλωση γενόσημων είναι αυξημένη». 

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ανέβει η κατανά-
λωση σε γενόσημα φάρμακα, ώστε η φαρμακευτική δα-
πάνη για αυτά να ανέβει από 18% που είναι σήμερα
έναντι 20% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στο 30% για το
2012 και στο 50% για το 2013. 

Κριτήριο μιας πολιτικής είναι ο σκοπός που υπηρετεί.
Τα κράτη της ΕΕ, όπως και οι ΗΠΑ είναι καπιταλιστικές
χώρες και προφανώς η πολιτική των εθνικών τους κυ-
βερνήσεων δε μπορεί παρά να υπηρετεί τα συμφέροντα
της πλουτοκρατίας, όπως και η πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης. Το ότι αυτά τα μέτρα, όπως και πολλά άλλα
εφαρμόζονται σε μία σειρά καπιταλιστικές χώρες δε ση-
μαίνει ότι αυτά υπηρετούν τις ανάγκες των λαών τους.

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

Στον κλάδο του Φαρμάκου ο ανταγωνισμός των επι-
χειρήσεων για τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς φαρ-
μάκων ολοένα και οξύνεται. 

Πρώτη χώρα παραγωγής γενόσημων (αντίγραφων)
φαρμάκων είναι η Ινδία. Τη δεκαετία του ΄70, η ινδική
κυβέρνηση αποφάσισε να μην αναγνωρίζει τις «πατέν-
τες» των φαρμάκων, προκειμένου να ενισχύσει την το-
πική φαρμακοβιομηχανία. Έτσι αντιγράφονταν ακριβά
φάρμακα μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, που δια-
κινούνταν κυρίως σε χώρες της Αφρικής σε πολύ χαμη-
λότερες τιμές. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των φαρ-
μακευτικών εταιρειών, που κατήγγειλαν την παραβίαση

της «πατέντας» τους. Μετά και από αυτές τις αντιδράσεις
η Ινδία, προκειμένου να ενταχθεί και στον ΠΟΕ (Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Εμπορίου) υπέγραψε συνθήκη που
προϋπέθετε σεβασμό στις «πατέντες». Ωστόσο διατήρησε
την πλεονεκτική της θέση, ενώ ακολούθησαν κι άλλες
χώρες (Βραζιλία, Κίνα) που διεκδικούσαν ολοένα και
αυξανόμενο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά γενόσημων,
μέσω της παραγωγής τους με πολύ χαμηλότερο κόστος
από ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με έκθεση Αμερικάνικου Ινστιτούτου τα
γενόσημα φάρμακα αναμένεται να ελέγχουν το 39% των
δαπανών της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκου ως το 2015.
Αναμένεται επέκταση των γενόσημων και σε νέες κατη-
γορίες φαρμάκων(π.χ. αντικαρκινικά και βιοτεχνολο-
γικά). Αυτό σε συνδυασμό με ότι τα επόμενα χρόνια λή-
γουν οι πατέντες αρκετών πρωτότυπων φαρμάκων θα
οξύνει παραπέρα τον ενδοκλαδικό ανταγωνισμό. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, το επικείμενο «άνοιγμα της
αγοράς» με την εισαγωγή γενόσημων από άλλες χώρες
θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων και ξένων
εταιρειών του κλάδου. Για αυτό οι κόντρες που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας μεταξύ των υποστηρικτών των
γενόσημων και αυτών των πρωτότυπων φαρμάκων δεν
είναι αθώες. Δε γίνονται από ανιδιοτελές ενδιαφέρον για
την ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών.
Βέβαια η μαζική και σε σύντομο χρόνο αύξηση της δια-
κίνησης των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα, σε
συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς ελεγκτικού μηχα-
νισμού αυξάνει τις πιθανότητες διακίνησης ακόμα και
επικίνδυνων φαρμάκων. 

Από όλα αυτά ξεπροβάλλει ακόμα πιο καθαρά ότι για
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε ποιοτικό,
ασφαλές, αποτελεσματικό και δωρεάν φάρμακο, απαι-
τείται η λειτουργία κρατικού οργανισμού που θα παρά-
γει, θα εισάγει και θα ελέγχει ουσιαστικά την ποιότητα
όλων των φαρμάκων-πρωτότυπων και αντίγραφων, και
θα τα διαθέτει δωρεάν στα πλαίσια ενός σύγχρονου δη-
μόσιου συστήματος Υγείας. 

Απαιτείται κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων του
Φαρμάκου, κατάργηση της «πατέντας», προκειμένου η
έρευνα, η παραγωγή, η εισαγωγή, η δωρεάν διάθεση του
φαρμάκου να οργανώνεται στη βάση της επιστημονικά,
κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, που θα ικανοποιεί
τις σύγχρονες, λαϊκές ανάγκες και δε θα υπάρχει το κρι-
τήριο του κέρδους. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να οργανώνεται η
πάλη των εργαζομένων, με σκοπό την ανατροπή της
εξουσίας των μονοπωλίων, τον άλλο δρόμο ανάπτυξης
που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, και που ο εργαζό-
μενος δε θα θεωρείται κόστος, αλλά αυτό που πραγμα-
τικά είναι, ο παραγωγός του κοινωνικού πλούτου που
πρέπει ο ίδιος να καρπώνεται. 
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Βιταμίνη D για τον Διαβήτη: 
Η λήψη συμπληρώματος με βιταμίνη D και ασβέστιο 

επιβραδύνει την εξέλιξη του διαβήτη τύπου ΙΙ

Διαβήτης τύπου Ι και τύπου ΙΙ και σύνδεσή
του με την βιταμίνη D : Επιδημιολογικές μελέτες
υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έλ-
λειψης βιταμίνης D στα αρχικά χρόνια της ζωής του
ανθρώπου και στη μετέπειτα εκδήλωση διαβήτη
τύπου Ι. Επίσης έλ-
λειψη βιταμίνης D
δυσκολεύει τη σύν-
θεση και την έκκριση
ινσουλίνης σε αν-
θρώπους και σε ζώα
παίζοντας έτσι κά-
ποιο ρόλο στην ανά-
πτυξη του διαβήτη
τύπου ΙΙ. Η βιταμίνη
D παίζει ενεργό ρόλο
στην κανονικοποί-
ηση των παγκρεατι-
κών βήτα κυττάρων
τα οποία παράγουν
την ινσουλίνη. Επο-
μένως η έλλειψη βι-
ταμίνης D μπορεί να
σχετίζεται με την πα-
θογένεση και των δύο μορφών διαβήτη και η κα-
τανόηση του μηχανισμού της δράσης που εμπλέ-
κεται θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη
στρατηγικών πρόληψης της ασθένειας.

Μηχανισμοί της σχέσης βιταμίνης D και
διαβήτη : Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί μηχανισμοί
για τη σχέση βιταμίνης D και διαβήτη. Στον διαβήτη

τύπου Ι η βιταμίνη D φαίνεται να ρυθμίζει/κανο-
νίζει το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο σε αυτή
τη μορφή της αρρώστειας είναι υπεύθυνο για την
καταστροφή των βήτα κυττάρων του σώματος που
παράγουν ινσουλίνη. Αντίθετα, στον διαβήτη τύπου

ΙΙ η βιταμίνη D φαίνεται να
επηρεάζει κατευθείαν τη
δράση των βήτα κυττάρων
επηρεάζοντας έτσι την έκ-
κριση και την ευαισθησία
της ινσουλίνης. 

Επίπεδα βιταμίνης D :
Σε μελέτη που έγινε σε Αυ-
στραλούς ενήλικες βρέθηκε
ότι τα χαμηλότερα επίπεδα
βιταμίνης D που βρίσκονται
στην κυκλοφορία του αίμα-
τος συνδέονται με υψηλό-
τερο κίνδυνο ανάπτυξης
διαβήτη. Άλλη μελέτη έδειξε
ότι η λήψη συμπληρώματος
με βιταμίνη D και ασβέστιο
επιβραδύνει την εξέλιξη του

διαβήτη τύπου ΙΙ. Μερικοί ερευνητές βρήκαν ότι σε
έγχρωμα άτομα τα επίπεδα της βιταμίνης D ήταν
ακόμα μικρότερα από ότι σε άτομα του Καυκάσου
και ότι αυτά τα άτομα ήταν συνδεδεμένα με ακόμα
πιο φτωχή ρύθμιση του διαβήτη τους.

Η παχυσαρκία και η αδράνεια (έλλειψη δραστη-
ριοτήτων) που είναι οι υψηλότεροι παράγοντες κιν-

Της Αθηνούλας Λ. Πέτρου, 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών
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δύνου για τον διαβήτη τύπου ΙΙ μπορεί να είναι η
αιτία των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D. 

Ρόλοι της βιταμίνης D και ημερήσιες δό-
σεις: Η βιταμίνη D είναι πιο καλά γνωστή για το
ρόλο της στη συνεργασία με το ασβέστιο στο κτίσιμο
των οστών. Το Institute of Medicine συνιστά 200
IU (International Units) καθημερινά βιταμίνης D
για ενήλικες μέχρι τα 50 χρόνια, 400 IU για ηλικίες
51-70 χρονών και 600 IU για άτομα από 71 και
άνω, για να διατηρηθούν τα κυκλοφορούντα στο
αίμα επίπεδα της βιταμίνης στην επιθυμητή πε-
ριοχή. Η βιταμίνη D έχει επίσης συνδεθεί με χα-
μηλότερους κινδύνους άσθματος, καρδιοπαθειών
(καρδιαγγειακή υγεία) και κάποιων καρκίνων.
Παίζει επίσης ρόλο στην δράση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος και στην πρόληψη του καρκίνου.
Η βιταμίνη επίσης πιστεύεται ότι έχει επίδραση
στην δημιουργία φλεγμονής και στην παραθυρο-
ειδή ορμόνη εκ των οποίων και οι δύο εμπλέκονται
στον διαβήτη τύπου ΙΙ.

Γενικότερες Συνέπειες της έλλειψης βιτα-
μίνης D: Σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα φλεγμονωδών κλειδώ-
σεων, ρευματισμούς, αρθριτικά, πόνους στην πλάτη
και οστεοπόρωση ενώ μία ελαφριά έως μέση ανε-
πάρκεια βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει γενικά
μη εξειδικευμένους πόνους. 

Συμπτώματα υπερβολικής πρόσληψης βι-
ταμίνης D: Η βιταμίνη D είναι η πιο τοξική από
τις βιταμίνες. Λόγω μεγάλης πρόσληψης βιταμίνης
D προκαλείται υπερβιταμίνωση D με συμπτώματα
την απώλεια όρεξης, ναυτία, έμετους, σταθερή
δίψα, πονοκεφάλους, αδυνάτισμα και ευερεθιστό-
τητα στα παιδιά και εμφάνιση κατάθλιψης. 

Αιτίες έλλειψης της βιταμίνης D είναι η
απουσία κρέατος πουλερικών, ψαριών και κτηνο-
τροφικών προιόντων από τη διατροφή, καθώς και
η μειωμένη έκθεση στον ήλιο.

Πηγές βιταμίνης D : Η βιταμίνη D παρα-
σκευάζεται από τον οργανισμό όταν υπάρχει
ηλιακό φως, έτσι ο ήλιος (ηλιακό φως) είναι η
σπουδαιότερη πηγή της βιταμίνης D για τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους (μη τροφική πηγή βιταμί-

νης D). Παράγεται βιταμίνη όταν ακτινοβολία υπε-
ριώδους ηλιακού φωτός «κτυπά» το δέρμα. Επίσης
βιταμίνη D υπάρχει σε μερικά τρόφιμα όπως στα
αυγά, στο έλαιο του συκωτιού του μπακαλιάρου
(μουρουνέλαιο), στο έλαιο του συκωτιού βοοειδών
και στο σολωμό καθώς και σε ενισχυμένα γαλακτο-
κομικά προιόντα. Τα ψάρια επίσης περιέχουν αρ-
κετή τέτοια βιταμίνη όπως π.χ. το σκουμπρί, σαρ-
δέλλες, τόνος, κ.λ.π. 

Ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώ-
πιση του διαβήτη λόγω έλλειψης βιταμίνης
D : Η έλλειψη ενημέρωσης των γιατρών εξηγεί με-
ρικά τις συχνές ελλείψεις βιταμίνης D που παρα-
τηρούνται σε διαβητικούς. Έτσι ο έλεγχος των επι-
πέδων της βιταμίνης D είναι κρίσιμο θέμα για τους
διαβητικούς. Εάν συνιστάται συμπλήρωμα βιταμί-
νης D τα επίπεδα στο αίμα πρέπει να επανεξετά-
ζονται για να διαπιστωθεί εάν το συμπλήρωμα αυ-
ξάνει ικανοποιητικά τα επίπεδα της βιταμίνης D
στο αίμα.

Πάντως, οι καλύτεροι τρόποι για να μειωθεί ο
κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη εξακολουθούν να
είναι η άσκηση και η υγιής δίαιτα. Προβάλλεται το
επιχείρημα ότι οι άνθρωποι που έχουν φτωχή ρύθ-
μιση του σακχάρου (φτωχή γλυκαιμική ρύθμιση),
την έχουν, διότι ακολουθούν γενικά μη υγιεινό
τρόπο ζωής και όχι εξαιτίας της χαμηλής κατάστα-
σης της βιταμίνης D. Μπορεί για παράδειγμα να
κάνουν λιγότερη άσκηση ή να ακολουθούν μη υγι-
είς συνήθειες διατροφής. Εξαιτίας όμως της πιθα-
νής σύνδεσης της Βιταμίνη D με τον Διαβήτη θα
πρέπει να γίνεται έλεγχος για έλλειψη βιταμίνης D
σε άτομα με διαβήτη τύπου ΙΙ.

Συμπερασματικά η βιταμίνη D είναι ένας
υποσχόμενος υποψήφιος για την πρόληψη
και αντιμετώπιση του διαβήτη και των δύο
τύπων Ι και ΙΙ.
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Το Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού με απόφασή του τον πε-
ρασμένο Μάρτη μείωσε τον προϋπολογισμό του από τα 321,1 εκα-
τομμύρια ευρώ σε 14,6 εκατομμύρια ευρώ που με σχετική τροπο-
ποίηση έφθασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπερι-
λαμβάνονται οι δαπάνες για τις σωστικές ανασκαφές, τα συστήματα
ασφαλείας των μουσείων και τη συντήρηση αναδεδειγμένων αρχαι-
ολογικών χώρων. Πρόκειται λοιπόν για τον «πυρήνα» των υποχρε-
ώσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένες μειώσεις
έγιναν σε ούτως ή άλλως ήδη μειωμένες δαπάνες για τον πολιτισμό
(στα πλαίσια του γενικότερου «τσεκουρώματος» των κρατικών δα-
πανών και με επιτάχυνση της προωθούμενης εμπορευματοποίησης
του πολιτισμού και μείωση του ρόλου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
που έχει ήδη οδηγηθεί σε οικονομική «ασφυξία».

Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο-
τριώσεων (ΤΑΠΑ) είδε τα χρήματα που είχε καταθέσει στην Τράπεζα
της Ελλάδος να «κουρεύονται» άγρια (από ομόλογα αξίας 30 εκα-
τομμυρίων ευρώ απέμειναν ομόλογα 9 εκατομμυρίων ευρώ!). Επίσης
τα κατατεθειμένα σε άλλο λογαριασμό 17 εκατομμύρια έγιναν εν μία
νυκτί 5,5. Τα υπάρχοντα προ «κουρέματος» χρήματα επρόκειτο να
συμπληρώσουν τα κενά της κρατικής χρηματοδότησης. Τώρα δεν
είναι δυνατόν να καλυφθούν ούτε τα στοιχειώδη έξοδα.

Κατά τ’ άλλα χωρίς προσωπικό –αφού δε γίνονται προσλήψεις-
θέλουν να ισχύσει και το θερινό ωράριο στα Μουσεία και στους Αρ-

χαιολογικούς χώρους (9:30 π.μ. έως 5:30 μ.μ.). Μην ξεχνάμε ότι πέ-
ρυσι η Ακρόπολη «λειτούργησε» με πρώην εργαζόμενους του ΟΣΕ
και οι αρχαιότητες της Κέρκυρας με πρώην εργαζόμενους της Εται-
ρείας Τουριστικών Ακινήτων που ξεπουλήθηκε στο Καζίνο Κέρκυ-
ρας.

Κατά τ’ άλλα λένε σε όλους τους τόνους ότι ο πολιτισμός και κατ’
επέκταση ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Μπο-
ρούμε εξ αυτού να συμπεράνουμε ότι αν δεν ήταν έτσι τα κονδύλια
του, αυτά που θα διατίθονταν γι’ αυτόν θα ήταν μηδενικά.  

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών εγκαινιάστηκε μεγάλη
περιοδική έκθεση, που αφιερώνεται στα αρχαιολογικά ευρήματα του
«Ναυαγίου των Αντικυθήρων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι
28/4/2013.

Συνδιοργανωτές της έκθεσης το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Εται-
ρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και η Ομάδα Με-
λέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Λόγω όμως της υποχρη-
ματοδότησης των Μουσείων και των φορέων ερευνών από το
Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού η πραγματοποίηση αυτής της
τόσο σημαντικής εκδήλωσης χρειάστηκε «χορηγούς» (πολυεθνικές,
ελβετικές ωρολογοποιίες, ελληνικές τράπεζες κ.α.).

Μετατράπηκε λοιπόν η έκθεση του πλούτου της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς σε ευκαιρία διαφήμισης των κεφαλαιούχων.  

Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη
Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Δημήτρης Μητροπάνος: 
Μια γνήσια λαϊκή φωνή

«Έφυγε» ξαφνικά στις 17 Απρίλη ο Δημήτρης Μητροπάνος, μια
γνήσια λαϊκή φωνή, που τραγούδησε τις αγωνίες και τους αγώνες
του λαού μας.

Η «δωρική» φωνή του, σε συνδυασμό με το ταλέντο του, τη λε-
βεντιά του, την αταλάντευτη στάση του σφράγισαν μια ολόκληρη
εποχή. Τραγούδησε με τρόπο μοναδικό τους καημούς και τις χαρές
του λαού μας και έφτασε στην κορυφή της καλλιτεχνικής καταξίωσης

και της λαϊκής αποδοχής.
Στην πορεία της 45χρονης διαδρομής

του στο τραγούδι συνεργάστηκε με τους
μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού
και έντεχνου τραγουδιού, τους οποίους
και ερμήνευσε μοναδικά: Ζαμπέτα, Θεο-
δωράκη, Μούτση, Καλδάρα, Μουσαφίρη,
Νικολόπουλο, Σπανό, Μικρούτσικο κα.

Δε θα τον ξεχάσουμε. Καλό του «τα-
ξίδι».

Σοφοκλής Πέππας: Απώλεια για το θέατρο
Ο ηθοποιός Σοφοκλής Πέππας έχασε τον περασμένο Μάρτιο τη μακροχρόνια μάχη του με τον καρκίνο και

«έφυγε» σε ηλικία 63 ετών.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το

1972 με το θίασο του Δ. Μυράτ. Συνεργάστηκε με πολλούς θιάσους ποιοτικού ρεπερτορίου, με το Εθνικό Θέατρο
και με Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα. Επίσης έπαιξε σε αρκετά έργα στο Θέατρο της Δευτέρας της ΕΡΤ, καθώς
και σε τηλεοπτικές σειρές.

Είχε βραβευτεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Καίρου (βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στην ταινία
του Τ. Ψαρρά «Η σκόνη που πέφτει.»). Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο

του απένειμε το βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης» για το ρόλο του στον τσεχοφικό «Θείο Βάνια». Είχε επίσης «χαρίσει» την έξοχη φωνή του στο
ρόλο του «Μπαμπαστρούμφ» στην παιδική σειρά «Στρουμφάκια». 

«Τσεκούρι» σε δαπάνες για ανασκαφές, συντήρηση, ασφάλεια



Πολιτισμός

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 
Της Ειρήνης Γοργία

Ένα φορτηγό καράβι 300 τόνων που κατευθυνόταν στην Ιταλία ναυάγησε στα ανοιχτά των Αντικυθήρων το 60-
50 π.Χ. Ήταν φορτωμένο με μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα (μεταξύ αυτών και ο περίφημος «έφηβος των Αν-
τικυθήρων»), πολυτελή γυάλινα σκεύη, χρυσά κοσμήματα, κεραμικά αγγεία και χάλκινες κλίνες, καθώς και τον πε-
ρίφημο «Μηχανισμό των Αντικυθήρων» που μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για
την αρχαία ελληνική τεχνολογία και αστρονομία.

Ο «Μηχανισμός» είναι δημιούργημα του β΄ μισού του 2ου αιώνα π.Χ. και περιλαμβάνει οδοντωτούς τροχούς,
κλίμακες, άξονες και δείκτες. Οι επιγραφές στην επιφάνειά του σχετίζονται με αστρονομικούς και ημερολογιακούς υπολογισμούς. Είναι ο
αρχαιότερος πολυσύνθετος αστρονομικός φορητός υπολογιστής ο οποίος προσδιόριζε τις θέσεις του ήλιου και σελήνης και των πέντε
γνωστών τότε πλανητών.

Επίσης χρησιμοποιείτο για την πρόβλεψη των εκλείψεων του Ήλιου και της Σελήνης, για την τήρηση ενός πολυετούς ημερολογίου με με-
γάλη ακρίβεια, καθώς και για τον προσδιορισμό του χρόνου τέλεσης των Πανελλήνιων Αγώνων (στην Ολυμπία, τη Νεμέα, την Ισθμία, τους
Δελφούς και τη Δωδώνη).    
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Μεγάλη απώλεια στο χώρο της λαϊκής μας παράδοσης ήταν ο
χαμός της Δόμνας Σαμίου τον περασμένο Μάρτιο.

Παρ’ όλη την ηλικία της και την ανίατη ασθένεια από την οποία
υπέφερε, μέχρι το τέλος αγωνιούσε και δούλευε στο σπουδαίο έργο
καταγραφής και διάσωσης σπάνιων και ακριβών ακουσμάτων του
τόπου μας, όχι με όρους μουσειακής προσέγγισης αλλά αντιμετω-
πίζοντας αυτό το μουσικό θησαυρό ως σάρκα από τη σάρκα του
λαού μας.

Μαθήτρια και μέλος της χορωδίας του μεγάλου μουσικολόγου
και δασκάλου της βυζαντινής και δημοτικής μουσικής Σίμωνα
Καρρά, έταξε τη ζωή της στο έργο της καταγραφής και της συγκέν-
τρωσης μουσικού υλικού από όλη την Ελλάδα, τον Πόντο και την
Κύπρο. Από το 1963 με όπλο της ένα μαγνητόφωνο ταξιδεύει και
καταγράφει σπάνιο υλικό (από το οποίο ελάχιστο έχει καταγραφεί
σε δίσκους). Πραγματοποίησε πολλές συναυλίες από την Αυστραλία
μέχρι τη Νότια Αμερική αλλά και στο εσωτερικό.

Το 1981 ιδρύεται με πρωτοβουλία της ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος

Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου»
με σκοπό τη διάσωση και προβολή της
παραδοσιακής μουσικής.

Όνειρό της εκτός από τις παραπάνω
δράσεις ήταν η μουσική εκπαίδευση των
παιδιών από την Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση, ώστε αυτά να μυηθούν στα πα-
ραδοσιακά όργανα και το τραγούδι. Σε
μια εποχή που καλλιεργείται η λήθη και
η φτήνια προσπαθούσε να προβάλλει –ιδιαίτερα στη νέα γενιά- τη
διαχρονικότητα και τον πλούτο της παραδοσιακής μας μουσικής.

Δυστυχώς πάλεψε μόνη της, χωρίς κρατική συμπαράσταση, σχε-
δόν μισό αιώνα και πλέον για να πραγματοποιήσει ένα μέρος από
τα οράματά της.

Το έργο της αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ας
ελπίσουμε ότι κάποτε θα αξιοποιηθεί.   

Ακρωτήρι Σαντορίνης: Με προσωρινές λύσεις άνοιξε πάλι ο αρχαιολογικός χώρος

Άνοιξε πάλι για το κοινό στα μέσα Απριλίου ο Αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου της Σαντο-
ρίνης, μετά από 7 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι είχε κλείσει γιατί το Σεπτέμβρη του 2005 κατέρρευσε
μέρος του στεγάστρου, σκοτώνοντας έναν τουρίστα και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπ. Πολιτισμού για την απόλυτη προτεραιότητα που δόθηκε στην
ασφάλεια των επισκεπτών, να σημειώσουμε ότι ο χώρος άνοιξε με αρκετές ελλείψεις όπως: α) προ-
σωρινή λύση στην ηλεκτρομηχανική συντήρηση, β) δημοτικούς υπαλλήλους στο ρόλο αρχαιοφυλά-
κων, γ) δεν λειτουργεί η έκθεση του εποπτικού υλικού, που πληροφορεί τους επισκέπτες για το τι
βλέπουν (λέγεται ότι θα λειτουργήσει στην πορεία). Αυτή η βιασύνη να ανοίξει ο χώρος, με τόσα ανοι-
χτά προβλήματα, δείχνει ότι πρυτάνευσαν στην υπουργική απόφαση τα αγοραία κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζεται η πολιτιστική μας
κληρονομιά, πάντα στη ρότα της υποχρηματοδότησης και της υποταγής στα κελεύσματα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε επίσημο πόρισμα για το αίτιο κατάρρευσης του στεγάστρου. Γνωστοποιήθηκαν μόνο τα συμ-
περάσματα μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες των εργολάβων του έργου, αφού
οι άξονές του είχαν επιβαρυνθεί από την υπερβολική επιχωμάτωση. 

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν λανθασμένη και η στατική μελέτη του. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι ούτε ελέγχθηκε το έργο
προ της παράδοσής του, ούτε έχουν αναζητηθεί ευθύνες από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο.

Η όλη αντιμετώπιση του θέματος από τους κρατικούς φορείς δείχνει την ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη, η διαχείριση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς να γίνεται με γνώμονα την επιστημονική δεοντολογία σε ανάδειξή της να γίνεται με ανάλογα κριτήρια και όχι με κριτήρια διά-
θεσης «εμπορικού προϊόντος».  

Δόμνα Σαμίου: μια ακούραστη «σκαπανεύς» της παράδοσης
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Στη χαραυγή της ανθρώπινης ιστορίας, στον τόπο
που, αιώνες μετά θα τον πούνε Ρούμελη, ένα μο-

ναχό κοριτσάκι θα δώσει τη μάχη για να θάψει το
νεκρό αδελφό του, ενάντια στις απαγορεύσεις της
εξουσίας και τη βία του κράτους. Η Αντιγόνη, έχον-
τας στο πλάι της τη δειλή, αρχικά, εξ ίσου αποφασι-
σμένη με την ίδια αργότερα αδελφή της, Ισμήνη, θα
γίνει παγκόσμιο και αιώνιο σύμβολο της σύγκρου-
σης μιας κοινωνίας χωρίς ταξικές διακρίσεις και
εξουσία με το ταξικό κράτος. Τα
σύμβολα αυτού του πρωτεϊκού
μύθου επέλεξε η συγγραφέας Γε-
ωργία Καλαμποκά, για να αναφερ-
θεί σε μερικές από τις πιο επώδυ-
νες, αλλά και τις πιο ηρωικές στιγ-
μές της σύγχρονης ελληνικής ιστο-
ρίας.

Το πρώτο της μυθιστόρημα, που
φέρει τον τίτλο «Εμένα μου το παν
τα πουλιά», είναι ένα άρτιο λογοτέ-
χνημα, που κινείται με τον καλύ-
τερο τρόπο ανάμεσα στην ιστορική
μαρτυρία και τη μυθοπλασία και
μας μιλά για την ιστορία και την
ιστορική μνήμη� για τις τραγωδίες
και τον ηρωισμό του λαού μας, πα-
ρακαταθήκη για το μέλλον� τέλος,
μας μιλά για τη γυναίκα φορέα της
ιστορικής μνήμης, τη γυναίκα που
υποφέρει τα δεινά που συνεπάγεται
το φύλο και η τάξη της στις ταξικές κοινωνίες, τη
γυναίκα που εξεγείρεται και κατακτά την προσω-
πική και συλλογική της συνείδηση. 

Η συγγραφέας έχει μεταπλάσει σε τέχνη τις προ-
σωπικές αφηγήσεις υπαρκτών γυναικών από τις
αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι και τις μέρες μας. Η
ιστορία ξεκινά από τη γιαγιά Μαριώ: το κορίτσι της
υπαίθρου που ζει με τον πιο τραγικό τρόπο, στην
προσωπική της ζωή, την απαξίωση και καθυπόταξη
της γυναίκας στις ταξικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις
αγροτικές. Ακολουθούν οι δύο κεντρικές μορφές
του έργου, οι δύο αδελφές, Αντιγόνη και Ισμήνη.
Δύο νέα κορίτσια, μεγαλωμένα μέσα σε συνθήκες
εξαιρετικής φτώχειας, στην ελληνική ύπαιθρο του
μεσοπολέμου που θα βρεθούν επίστρατες στο ΔΣΕ,
όπου έχουν ήδη ενταχθεί τα δυο τους αδέρφια.
Μέσα στις γραμμές του ΔΣΕ, η έμφυτη αξιοπρέπειά

τους, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ιστορική εμπει-
ρία θα χειραφετήσουν τις συνειδήσεις τους. 

Η συγγραφέας επιλέγει για τις ηρωίδες της τα
ονόματα των κεντρικών ηρωίδων του θηβαϊκού κύ-
κλου και τους αποδίδει τον αντίστοιχο χαρακτήρα:
σαν την αρχαία Αντιγόνη, η Αντιγόνη – αντάρτισσα
του ΔΣΕ, ζει με τον καημό να τιμήσει το νεκρό, αν-
τάρτη αδελφό της, αντιμετωπίζοντας τη χλεύη, αλλά
και τη βία και τον εξευτελισμό από την πλευρά των

νικητών του εμφύλιου. 
(Σε αυτό το σημείο, ο θηβαϊκός

μύθος εμπλέκεται με έναν άλλο,
νεώτερο, το «Τραγούδι του Νε-
κρού αδελφού». «Κωνσταντής»
είναι ο αδελφός της Αντιγόνης,
αλλά και ο γιός της, ενώ «Αρετή»,
η κόρη της. Δεν είναι όμως η αρ-
χική υπόσχεση του Κωνσταντή να
σταθεί στο πλάι της αδελφής του
που θα λειτουργήσει ως καταλύ-
της στην ιστορία, αλλά η πίστη της
αδελφής στο νεκρό αδελφό και
στις αξίες που αυτός αντιπροσω-
πεύει, που θα οδηγήσει τη σύγ-
χρονη τραγωδία στην κορύφωσή
της).

Όπως και στην αρχαία τραγω-
δία, η Αντιγόνη είναι το πεισμένο,
το ενσυνείδητο στοιχείο στο δί-
πολο που συγκροτούν οι δυο

αδελφές. Η Ισμήνη, που λειτουργεί περισσότερο με
το ένστικτο και λιγότερο με τη συνείδηση, θα σταθεί
κι αυτή άξια της μνήμης του νεκρού αδελφού, αλλά
και της ιστορίας. Από δικές της αφηγήσεις μαθαί-
νουμε πλευρές της εποποιίας του ΔΣΕ Ελλάδας,
καθώς και της εποποιίας των γυναικών που πολέ-
μησαν στις γραμμές του και που βρέθηκαν έγκλει-
στες, με πολύχρονες ποινές φυλάκισης ή και θανα-
τοποινίτισσες. Με τον κάπως ελλειπτικό της λόγο
και την ακατέργαστη ντοπιολαλιά της, θα μας με-
ταφέρει τον αγώνα αυτών των γυναικών να κρατή-
σουν όρθια τη συνείδησή τους: τη δίψα αυτών των
κοριτσιών - ή ακόμη και των μανάδων και των γε-
ροντισσών – να ζήσουν και να μορφωθούν: την άρ-
νησή τους να υπογράψουν δήλωση – «γιατί εμείς
δηλώνουμε τα μουλάρια και τα γαϊδούρια», θα πει η
μάνα των δύο κοριτσιών, που αρνείται να υπογράψει

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ: 
«Εμένα μου το ’παν τα πουλιά»

Της Δώρας Μόσχου
Εκπαιδευτικού
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δήλωση, γιατί, πάνω απ` όλα θέλει να διατηρήσει την
ιδιότητά της ως ανθρώπου. 

Με υλικό αυτό το λαϊκό ήθος διαμόρφωσε η αντί-
σταση και ο ΔΣΕ ένα νέο τύπο ανθρώπου και, ιδιαί-
τερα, ένα νέο τύπο γυναίκας. Μέσα από τις γραμμές
του, οι μαχήτριες ανακάλυπταν ανεξάντλητα απο-
θέματα προσωπικής γενναιότητας, αλλά και μάθαι-
ναν να διεκδικούν την αξιοπρέπεια και τη χειραφέ-
τησή τους και στο επίπεδο του φύλου.

Η Γεωργία Καλαμποκά μιλά για τη μοίρα αυτών
των γυναικών μετά τις ηρωικές μάχες, μετά τη φυ-
λακή και την άρνηση να υπογράψουν δήλωση: για
την καταδίκη τους στη σιωπή, μέσα στο ασφυχτικό
μετεμφυλιακό καθεστώς, για τους σχεδόν καταναγ-
καστικούς γάμους, αφού κανείς δεν θα τις παν-
τρευόταν εύκολα αυτές, τις αντάρτισσες – τις «κα-
τσαπλιούδες» - κατά την άλλη πλευρά. Η Αντιγόνη
θα βρεθεί μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες μιας πα-
τριαρχικής οικογένειας της υπαίθρου, με έναν άνδρα
άρρωστο, να αναλαμβάνει όχι μόνο τη διαχείριση
του νοικοκυριού της, αλλά και τις βαριές αγροτικές
δουλειές. Όπως και η εμβληματική «Φραγκογιαν-
νού» του Παπαδιαμάντη «έγινε δούλα του ανδρός
της αλλά ως εκ του χαρακτήρος της και της αδυνα-
μίας εκείνου, έγινε ταυτοχρόνως και κηδεμών
αυτού». Ζει με τον καημό της αποκατάστασης της
μνήμης του αδελφού, μέσα από ένα μνημόσυνο.
Όταν το μνημόσυνο αυτό τελεστεί, η «τιμωρία» της
νεώτερης Αντιγόνης από τις δυνάμεις του κράτους
και της βίας θα είναι – τηρουμένων των αναλογιών
– εξ ίσου σκληρή με εκείνη της αρχαίας και θα ξε-
σπάσει πάνω στο παιδί της: τη μικρή Αρετή, που, από
τη στιγμή εκείνη θα διαλέξει στρατόπεδο, καταλα-
βαίνοντας ότι, με την άλλη πλευρά θα τη χωρίζει για
πάντα «το αίμα των αθώων».

Η Αρετή είναι η βασική αφηγήτρια της ιστορίας:
ώριμη γυναίκα πια, έχοντας ενταχθεί στο επαναστα-
τικό υποκείμενο της ιστορίας και φυσικό συνεχιστή
της παράδοσης της αντίστασης και του ΔΣΕ, προ-
σπαθεί να συμφιλιωθεί και με τις προσωπικές της
μνήμες, αλλά και με ένα μικρό γαλαξία μορφών, αρ-
νητικών ή θετικών, που έχουν παίξει το δικό τους
ρόλο στο μικρόκοσμό της και στο ευρύτερο κοινω-
νικό τοπίο που διαμορφώνει η ιστορία

Το τέλος του μυθιστορήματος, παρά τη διαπίστωση
που κάνει η, ενήλικη πια, Αρετή ότι είναι «μόνη»
είναι αισιόδοξο: η μοναξιά της Αρετής δεν είναι
υπαρξιακή. Αντίθετα, παραπέμπει στην τελευταία
φράση ενός σπουδαίου έργου της ελληνικής λογο-
τεχνίας, στη «Φωτιά», του Δημήτρη Χατζή, όταν η
ηρωίδα Αυγερινή έχοντας περάσει από το καμίνι του
αγώνα αλλά και του προσωπικού πόνου, «μαθαίνει
πια να σκέφτεται μονάχη της» - καταχτά δηλαδή
την αυτογνωσία μέσα από την ένταξή της στη συλ-
λογική πάλη. 

Μεγάλο προσόν του μυθιστορήματος, είναι η
γλώσσα (για να είμαι πιο σαφής: οι γλωσσικές ποι-

κιλίες) που χρησιμοποιεί η Γεωργία Καλαμποκά:
άλλοτε ρουμελιώτικη ντοπιολαλιά (που θυμίζει
Κωνσταντίνο Χατζόπουλο)� άλλοτε μεστή, συγκρο-
τημένη, σχεδόν ποιητική� άλλοτε ελλειπτική, ασα-
φής και κατακερματισμένη, ανάλογα πάντοτε με το
πρόσωπο που μιλά: όλες αυτές οι γλωσσικές ποικι-
λίες αναδεικνύουν τον πλούτο της γλώσσας μας και
αποκαλύπτουν ανθρώπινες συμπεριφορές και ποι-
κιλίες στην πρόσληψη και στην οργάνωση του κό-
σμου, από τα πρόσωπα που συγκροτούν το δράμα.

Παρούσα στο μυθιστόρημα είναι και η παράδοση
του λαού μας, η πιο βαθειά συλλογική μνήμη, χτι-
σμένης με βασικό υλικό τον ανθρώπινο μόχθο και το
ανθρώπινο αίμα. Το βιβλίο «παίζει» εξαιρετικά έξυ-
πνα με τα πρωτεϊκά σύμβολα του συλλογικού μας
υποσυνείδητου. Ακόμα και ο τίτλος του και το μο-
τίβο των πουλιών που είναι αγγελιοφόροι της κακής
και της καλής είδησης, παραπέμπει στους αρχαίους
«οιωνούς», τα πουλιά από τα πέταγμα των οποίων
προβλέπονταν τα μελλούμενα. Μέσα σε αυτή την
παράδοση, ιμάντας μεταφοράς και συνδημιουργός
της, προβάλλει η μορφή της γυναίκας, ιδιαίτερα της
αγωνιζόμενης γυναίκας: από το κοριτσάκι της προ-
ϊστορικής Θήβας που πληρώνει με τη ζωή του την
πίστη του στην ελευθεριακή κοινωνία της βαθειάς
αρχαιότητας: στην ξενιτεμένη και ορφανεμένη
Αρετή του λαϊκού μεσαιωνικού μύθου που περιμέ-
νει τον καβαλάρη αδελφό να τη γυρίσει στην πα-
τρίδα: στην τραγική «Φραγκογιαννού»: στη Ρήνη,
την εργάτρια που έπλασε ο μεγάλος Ντίνος Θεοτό-
κης και την ανέδειξε σε σύμβολο της τάξης της βά-
ζοντας της στα χείλη τη φράση: «δουλεύτρα είμαι,
δεν έχω κανέναν ανάγκη»: στην «Αυγερινή» του
Δημήτρη Χατζή που «έμαθε πια να σκέφτεται μο-
ναχή της»� σ` αυτές όλες τις σπουδαίες γυναικείες
μορφές της λογοτεχνίας μας, και με την ίδια κόκκινη
κλωστή του αίματος και του αγώνα, η Γεωργία Κα-
λαμποκά δένει τις δικές της ηρωίδες, φορείς και
υποκείμενα της νεώτερης ιστορικής μνήμης.

Η παράδοση του λαού μας μορφοποιείται και απο-
κρυσταλλώνεται στην κορωνίδα της ελληνικής ιστο-
ρίας, στη μεγάλη δεκαετία του `40, τη δεκαετία της
εποποιίας, της νίκης που χάθηκε, της τραγωδίας.
Αλλά και τη δεκαετία που άφησε πίσω της λαμπρές
παρακαταθήκες αγώνων που περιμένουν, μαζί με τα
όνειρά μας, να πάρουν εκδίκηση. Στις μέρες μας,
μέρες σκληρές, οδυνηρές, επίφοβες, ίσως αυτές οι
παρακαταθήκες να είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.
Και από αυτή την άποψη, πέρα από την αναμφισβή-
τητη αισθητική του αξία, η Γεωργία Καλαμποκά
έδωσε ένα βιβλίο από εκείνα για τα οποία αξίζει να
ειπωθεί η φράση με την οποία τελειώνει τον πρό-
λογο των «Αθλίων» του, ο μεγάλος ουμανιστής Βί-
κτωρ Ουγκώ: «(…) Μ` άλλα λόγια, κι ακόμα γενικό-
τερα, όσο θα σέρνεται στη γη η αμορφωσιά και η
ανέχεια, βιβλία σαν και τούτο δω μπορεί να μην
είναι περιττά».
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Ο κ. Βοϊδάς εξακολούθησε να βυθίζεται όλο και πιο πολύ
στη φτώχεια.

Οι απόπειρες που έκαμε για την καλλιέργεια του λουλα-
κιού απέτυχαν και στον Βοτανικό Κήπο όπως είχαν απο-
τύχει και στο κηπάκι του στο Αούστερλιτς. Πέρυσι χρω-
στούσε τους μισθούς της υπηρέτριάς του, τώρα, χρωστούσε
και τις τριμηνίες του νοικιού του.

Το κατάστημα απ’ όπου είχε δα-
νειστεί, βάζοντας ενέχυρο τις χαλκο-
γραφίες του, τις πούλησε αφού περά-
σανε δεκατρείς μήνες. Ένας χαλ-
κουργός μετέβαλε τις πλάκες αυτές
σε χύτρες κι έτσι δεν του απέμεινε
πια τίποτε από το έργο όλης του της
ζωής.

Άρχισε να τρώει τα λεφτά από τα
τελευταία του αντίτυπα. Βλέποντας
δε πως κι ο μικρότατος αυτός πόρος
του εξαντλούνταν, αμέλησε τον κήπο
του και τον άφησε να μεταβληθεί σε
χέρσο.

Πολύ πρωτύτερα, είχε πάψει να
τρώει τα δυο αυγά και το βοδινό.
Περιόρισε την τροφή του σε ψωμί και
πατάτες. Πούλησε και τα τελευταία
του έπιπλα. Πούλησε έπειτα και
κάθε τι που είχε διπλό για το κρε-
βάτι και για ρουχισμό του και, τέλος,
τις χαλκογραφίες του και τα τελευ-
ταία τους αντίτυπα.

Είχε όμως ακόμη τα πολυτιμότερα
από τα βιβλία του, ανάμεσα στα
οποία και μερικά σπανιότατα. Απ’ αυτά ήταν κι ένας Διο-
γένης Λαέρτιος, έκδοση Λουγδούνου, του 1644, με τις πε-
ρίφημες παραλλαγές του χειρογράφου του Βατικανού, του
δεκάτου τρίτου αιώνα, και δυο άλλων χειρογράφων της
Ενετίας που τα μελέτησε τόσο αποδοτικά ο Ερρίκος Στέ-
φανος.

Ο κ. Βοϊδάς ποτέ δεν άναβε φωτιά στο δωμάτιό του και
κοιμότανε προτού ακόμη νυχτώσει, για να μην ανάβει κερί. 

Νόμιζε κανείς πως δεν είχε γείτονες. Τον απέφευγαν
όταν έβγαινε, και αυτό δεν διέφευγε από την προσοχή του.
Η φτώχεια ενός παιδιού κάνει μια μητέρα να το σπλαχνι-
στεί, η φτώχεια ενός νέου κάνει μια νέα να τον σπλαχνιστεί,
κι η φτώχεια ενός γέρου δεν κάνει κανένα να τον σπλαχνι-
στεί. Τα γερατειά είναι απ’ όλες τις δυστυχίες η ψυχρό-
τερη.

Αλλ’ όμως ο κ. Βοϊδάς δεν έχασε εντελώς την παιδική
του γαλήνη. Το μάτι του αποκτούσε ακόμη κάποια ζωηρό-
τητα, καθώς καρφωνότανε στα βιβλία του, όσες φορές μά-
λιστα κοιτούσε τον Διογένη Λαέρτιο, το μοναδικό αυτό αν-
τίτυπο. Η τζαμόφραχτη βιβλιοθήκη ήτανε το μόνο έπιπλο
που διατηρούσε εκτός από τα απολύτως αναγκαία.

Μια μέρα του λέει η κυρία Πλουτάρχου:

-Δεν έχω πώς ν’ αγοράσω να φάμε.
Δεν είχε δηλαδή ν’ αγοράσει το ψωμί και τις πατάτες,

όπως συνήθως.
-Πάρε και πες ότι πληρώνουμε έπειτα.
-Ξέρεις πως δεν μου δίνουνε με πίστωση.
Ο κ. Βοϊδάς άνοιξε τη βιβλιοθήκη του, κοίταξε ώρα

πολλή τα βιβλία του, το ’να ύστερα από τ’ άλλο, σαν πα-
τέρας αναγκασμένος να θυσιάσει ένα
από τα παιδιά του, και μη αποφασί-
ζοντας ποιο απ’ αυτά, έπειτα πήρε
ορμητικά ένα, το ’βαλε κάτω από τη
μασχάλη του και βγήκε.

Έπειτα από δυο ώρες επέστρεψε
μη κρατώντας πια κανένα βιβλίο,
άφησε πάνω στο τραπέζι τριάντα
σολντιά και είπε:

-Πάρε να φάμε.
Από κείνη τη στιγμή, η κυρία

Πλουτάρχου είδε να κατεβαίνει
πάνω στην αφελή μορφή του γέρου
ένας σκοτεινός πέπλος, που ποτέ πια
δεν σηκώθηκε απ’ αυτήν.

Την άλλη μέρα, την μεθεπόμενη,
κάθε μέρα, ήταν ανάγκη να πουλη-
θεί και άλλος τόμος. Ο κ. Βοϊδάς
έβγαινε από το σπίτι του μ’ ένα βι-
βλίο κι επέστρεφε μ’ ένα ασημένιο
νόμισμα. Βλέποντάς τον οι βιβλιο-
πώλες αναγκασμένο να πουλάει,
αγόραζαν απ’ αυτόν για ένα φράγκο
βιβλία, για τα οποία αυτός είχε
πληρώσει είκοσι φράγκα, κάποτε

μάλιστα και σ’ αυτούς τους ίδιους βιβλιοπώλες.
Τόμο με τόμο άδειαζε όλη του η βιβλιοθήκη. Ερχόντου-

σαν στιγμές που έλεγε:
-Έχει ο θεός. Είμαι ογδόντα χρονών.
Κι αυτό σήμαινε στο μυαλό του πως είχε την ελπίδα να

φτάσει στο τέρμα της ζωής, προτού να φτάσει στο τέλος
των βιβλίων του.

Η κατήφειά του μεγάλωνε, είχε όμως και μια χαρά εκεί-
νες τις ημέρες. Βγήκε μ’ ένα βιβλίο και το πούλησε για
τριανταπέντε σολντιά και επέστρεψε κουβαλώντας άλλο,
που τ’ αγόρασε για σαράντα σολντιά.

-Χρωστάω και δυο σολντιά, είπε χαρούμενος στην κυρία
Πλουτάρχου.

Ήτανε μέλος της Βοτανικής Εταιρίας, όπου ήτανε γνωστή
η δυστυχία του. Ήρθε λοιπόν μια μέρα να τον επισκεφθεί ο
πρόεδρος της Εταιρίας αυτής και του υποσχέθηκε να μιλή-
σει υπέρ του στον υπουργό της Γεωργίας, όπως κι έκαμε.

-Πώς είναι δυνατόν! ανέκραξε ο υπουργός. Βέβαια! Ένας
γέρος άνθρωπος. Επιστήμων! Βοτανολόγος! Ένας άνθρωπος
τόσο άκακος! Πρέπει χωρίς άλλο να γίνει κάτι γι’ αυτόν!

Την επομένη ο κ. Βοϊδάς έλαβε πρόσκληση στο γεύμα
του υπουργού κι έδειξε, τρέμοντας από χαρά, το γράμμα

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ (απόσπασμα)
του Βίκτωρος Ουγκώ
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στην κυρία Πλουτάρχου.
-Σωθήκαμε, της λέει.
Την προσδιορισμένη μέρα πήγε στο σπίτι του υπουργού.

Παρατήρησε ότι τα ρούχα του, τα παπούτσια του, γενικά
το παρουσιαστικό του προξενούσαν απορία στους υπηρέτες.
Κανείς δεν του απηύθυνε το λόγο, ούτε ο ίδιος ο υπουργός.
Κατά τις δέκα το βράδυ, ενώ ακόμη περίμενε ένα λόγο,
άκουσε τη γυναίκα του υπουργού, ωραία κυρία που είχε το
λαιμό ολάνοιχτο, λαμπρά κυρία προς την οποία ούτε να
πλησιάσει τόλμησε, την άκουσε που ρωτούσε:

-Καλέ, δεν μου λέτε, ποιος είναι εκείνος εκεί ο γηραλέος
κύριος;

Επέστρεψε στο σπίτι του κατά τα μεσάνυχτα, πεζός, με
ραγδαία βροχή. Είχε πουλήσει ένα καλό βιβλίο για να πλη-
ρώσει το αμάξι πηγαίνοντας στο σπίτι του υπουργού. 

Είχε πάρει τη συνήθεια να διαβάζει κάθε βράδυ, προτού
να κοιμηθεί, μερικές σελίδες του Διογένους Λαερτίου.
Ήξερε αρκετά τα αρχαία ελληνικά. Άλλη απόλαυση εκτός
απ’ αυτήν δεν του είχε μείνει. 

Πέρασαν μερικές εβδομάδες έτσι. Ξαφνικά πέφτει άρρω-
στη η κυρία Πλουτάρχου.

Είναι κάτι θλιβερότερο από το να μην έχει κανείς πώς ν’
αγοράζει ψωμί από τον ψωμά. Το να μην έχει πώς ν’ αγο-
ράσει τα γιατρικά του φαρμακοποιού. Ένα βράδυ, ο γιατρός
διέταξε κάποιο φάρμακο ακριβό. Κι ακόμα, επειδή η αρ-
ρώστια βάραινε, χρειάστηκε μια άλλη υπηρέτρια για να
προσέχει την άρρωστη. Ο κ. Βοϊδάς άνοιξε τη βιβλιοθήκη
του. Δεν περιείχε πια παρά τον Διογένη Λαέρτιο. 

Πήρε κάτω από τη μασχάλη του το μοναδικό αντίτυπο
και βγήκε από το σπίτι. Ήτανε 4 Ιουνίου 1832. Επέστρεψε
φέρνοντας εκατό φράγκα. Ακούμπησε τη στήλη των είκοσι
πεντόφραγκων πάνω σ’ ένα τραπέζι, κοντά στο προσκέφαλο
της γριάς υπηρέτριας και, χωρίς να της πει ούτε λέξη,
μπήκε στην κρεβατοκάμαρά του.

Την άλλη μέρα, ήταν ακόμη αυγή όταν βγήκε, εκάθησε

στον κήπο του, κοντά στο φράχτη. Κι εκεί, ακίνητος, με
σκυμμένο το κεφάλι, κάρφωσε το μάτι στις μαραμένες βρα-
γιές του. Έβρεχε κάθε τόσο, αλλ’ ο γέρος φαινότανε να μην
το νιώθει.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αναδύθηκε παράξενος
θόρυβος από το Παρίσι, σαν εκπυρσοκροτήσεις τουφεκιών
και μαζί αλαλαγμοί.

Ο γερο Βοϊδάς σήκωσε το κεφάλι πάνω από το φράχτη,
είδε έναν περιβολάρη να περνάει μακριά και ρώτησε:

-Τι είναι; Τι συμβαίνει;
Ο περιβολάρης, έχοντας στον ώμο το δικέλι του, απάν-

τησε ατάραχος.
-Επανάσταση. Σηκωθήκανε στο ποδάρι.
-Πώς; Σηκωθήκανε στο ποδάρι;
-Ναι. Χτυπιούνται.
-Και γιατί χτυπιούνται;
-Και γιατί χτυπιούνται ρωτάς;! είπε ο περιβολάρης.
-Προς ποια μεριά; ξαναρώτησε ο κ. Βοϊδάς. 
-Εκεί, κατά το Οπλοστάσιο.
Ο γερο Βοϊδάς μπήκε στο σπίτι του, πήρε το καπέλο του,

ζήτησε μηχανικά ένα βιβλίο για να το κρατάει κάτω από
τη μασχάλη του, μη βρίσκοντας όμως κανένα είπε:

-Α, ξέχασα!
Κι έφυγε σαν εμβρόντητος......

...Ερχόντουσαν από τη γέφυρα, χωρίς γραβάτες, χωρίς
καπέλα, μουσκεμένοι από τη βροχή, με τα μάτια φλογερά.
Ήταν ένα πλήθος πολύβουο, φοιτητές, καλλιτέχνες, νέοι
διαφόρων μυστικών εταιρειών, εργάτες οπλισμένοι με ρό-
παλα και λόγχες. 

Με το πλήθος αυτό πήγαινε και ένας γέρος. Φαινότανε
γέρος πολύ, δεν κρατούσε κανένα όπλο και βάδιζε βιαστικά
για να μη μείνει πίσω. Φαινότανε σκεπτικός.

Ήταν ο κ. Βοϊδάς.

Ο Βικτόρ Ουγκώ, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος, γεννήθηκε στη Μπεζανσόν της Γαλλίας το
1802. Είναι ο άνθρωπος που κατέγραψε την αφανή κάποτε εποποιία των προλετάριων, πριν αυτοί αποκτήσουν συνείδηση
της τάξης τους. Τα μυθιστορήματά του έχουν ένα λαϊκό χαρακτήρα που τα βοήθησαν να γίνουν αγαπητά σε ευρείες
μάζες. Οι «Άθλιοι» αποτελούν μια από τις πρώτες απόπειρες στο μυθιστόρημα να έρθει στο προσκήνιο της μυθιστορη-
ματικής δράσης ο άνθρωπος της εργατικής τάξης. Είναι, επίσης, από τα έργα εκείνα που ο λαϊκός χαρακτήρας τους βοή-
θησε την εργατική τάξη να τα αγαπήσει και να έρθει σε επαφή, ως αναγνωστικό κοινό, με τη λογοτεχνία. Αποτελεί μια
εκτεταμένη τοιχογραφία της γαλλικής κοινωνίας του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, με τις ταξικές και πολιτικές συγ-
κρούσεις της, με όλο και πιο φανερή τη συνειδητή παρουσία της εργατικής τάξης σε αυτές.

Οι καλύτερες σελίδες του βιβλίου είναι εκείνες που αναφέρονται στις εξεγέρσεις του 1830 και του 1832. Σε αυτές πε-
ριγράφεται η προσπάθεια της εργατικής τάξης να αρθρώσει το δικό της λόγο, να οραματιστεί το δικό της μέλλον, κρα-
τώντας σταθερά τις καλύτερες αγωνιστικές παραδόσεις του παρελθόντος. Ο Ουγκώ, ουτοπικός σοσιαλιστής και κοινωνικός
αγωνιστής με τη ζωή και το έργο του, συμπαθών της Παρισινής Κομμούνας, δε διασταυρώθηκε με το μαρξισμό. Όμως
η καλλιτεχνική και προσωπική του ευαισθησία όχι μόνο τον οδήγησε σε μια σθεναρή υποστήριξη των φτωχών και κα-
ταπιεσμένων –των κάθε είδους «Αθλίων» που παράγει ο καπιταλισμός– αλλά και τον βοήθησε να διατυπώσει μεγάλες
επαναστατικές αλήθειες.

Ό,τι ο Ουγκώ –και αρκετοί άλλοι συγγραφείς του καιρού του– προσέγγισε με την καρδιά και το συναίσθημα, το ολο-
κλήρωσε ο Μαρξ και ο Ένγκελς με την επιστήμη και τη θεωρία. Ωστόσο, οι πληγές της ανθρωπότητας (που ο Ουγκώ
πίστευε ότι θα κλείσουν τον 20ο αιώνα) χαίνουν ακόμα. Γίνονται μάλιστα και πιο βαθιές. Μέχρι να κλείσουν οριστικά,
για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του ίδιου, «βιβλία σαν τούτο δω μπορεί να μην είναι περιττά»…

Για τον σχολιασμό χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από το άρθρο της ιστορικού Δώρας Μόσχου «Ιδεολογικές συνιστώσες
του έργου του Βίκτορος Ουγκώ, 200 χρόνια από τη γέννησή του».
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο   Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη

Τουρκία: Νόμος κατά της ενδοοικογενειακής βίας
Το Τουρκικό Κοινοβούλιο θέσπισε ομόφωνα στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, νόμο κατάτης ενδοοικογενειακής βίας, που αναφέρεται –μεταξύ άλλων- στη δημιουργία ειδικών κέντρων σε πολ-λές πόλεις και παροχή δωρεάν ιατρικής βοήθειας στα θύματα. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα να εκδίδονταιδικαστικές αποφάσεις για προστασία των θυμάτων.
Την ίδια ημέρα της ψήφισης του νόμου ένας άνδρας σκότωσε γυναίκα συγγενή του γιατί εγκατέλειψετο σπίτι της μετά από συζυγικό καβγά.
Στην Τουρκία διαπράττονται σωρεία «εγκλημάτων τιμής» εναντίον των γυναικών (πατέρες, σύζυγοι,αδελφοί είναι οι συνήθεις θύτες). Η ενδοοικογενειακή βία πλήττει το 39% των γυναικών, σύμφωνα μεστοιχεία του ΟΗΕ, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού τύπου εργάζεται μόνο το 16%.Μια από τις αιτίες της αποδοχής της ενδοοικογενειακής βίας είναι η μη οικονομική ανεξαρτησία τηςγυναίκας, με δεδομένη τη μικρή συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία.Να σημειωθεί ότι η επιδιωκόμενη επαναφορά του ισλαμικού νόμου και τρόπου ζωής που προωθείταιαπό την πλειοψηφία της τουρκικής κυβέρνησης δεν δίνει ελπίδες επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλή-ματος, αλλά μάλλον δημιουργεί σύγχυση.  

Δυτική & Κεντρική Αφρική: 
Κινδυνεύουν με λιμό 13 εκατομμύρια άνθρωποι

Οι χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής πλήττονται από παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό και με το
πρόβλημα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς πολλών κατοίκων τους, λόγω εμφυλίων συγκρούσεων, με αποτέ-
λεσμα την έλλειψη τροφίμων. Η βρετανική ΜΚΟ ΟΧFΑΜ (οργάνωση αρωγής) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για επικείμενο λιμό 13 εκατομμυρίων ανθρώπων και κάνει έκκληση για άμεση συγκέντρωση βοήθειας 36 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από το Μάλι όπως και χιλιάδες άλλοι
από το Τσαντ, την Μπουργκίνα-Φάσο, τη Μαυριτανία, τον Νίγηρα και τη Βόρεια Σενεγάλη.

Οι κάτοικοι ορισμένων χωριών σκάβουν τις φωλιές των τερμιτών, προκειμένου να φάνε τους αποθηκευμένους
εκεί σπόρους.

Ήδη ο ντόπιος πληθυσμός (σε ποσοστό 15%) υποσιτίζεται, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά υποφέρουν
από την πείνα.

Έχουμε ξαναπεί ότι όσο η Αφρική εξακολουθεί «άτυπα αλλά επί της ουσίας», να αποτελεί «αποικία» των κεφα-
λαιοκρατών τόσο οι λαοί της θα πεινούν και θα πεθαίνουν από την πείνα, τις τοπικές συγκρούσεις που και αυτές
υποκινούνται και υποστηρίζονται από τους κεφαλαιούχους που επενδύουν σε γη και καλλιέργειες «ελεύθερες»
από τους κατοίκους τους.
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Η «αφρικανική άνοιξη» 
δεν ήρθε για τις γυναίκες

Το Αιγυπτιακό Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών ζητά με επιστολή του από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου

να μην εγκριθούν δύο νομοσχέδια που προβλέπουν, α) τη μείωση του ηλικιακού ορίου στα 14 χρόνια,

προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμος ένας γάμος και β) την παροχή δικαιώματος στο σύζυγο να έρθει σε

ερωτική επαφή με τη σύζυγό του για 6 ώρες μετά το θάνατό της.

Το Συμβούλιο προειδοποιεί ότι τέτοιες ρυθμίσεις υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τη θέση της γυ-

ναίκας και αφήνει αιχμές για το γεγονός ότι η νέα πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποτελείται από τους

Αδελφούς «Μουσουλμάνους» και άλλες φονταμελιστικές ομάδες. 

Στις χώρες της Βόρειας Αφρικής όπου ξέσπασαν «επαναστάσεις» κατά των δικτατορικών καθεστώ-

των ήρθαν στην εξουσία στρατιωτικές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις ισλαμιστών (που ασφαλώς εξυπη-

ρέτησαν και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δυτικών υποκινητών και συμπαραστατών τους). 

Επομένως για τα καταπιεζόμενα λαϊκά στρώματα και ειδικά για τις γυναίκες, όχι μόνο δεν υπήρξε

βελτίωση της θέσης τους αλλά σίγουρα υπήρξε χειροτέρευση.   

Αφγανιστάν - Πακιστάν: 
ζητούν δίωξη κατοχικών στρατιωτών

Το Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν ζήτησε από τον δοτό Πρόεδρο Καρζάι να επιτραπεί η δικαστική δίωξη των στρα-
τιωτών της αμερικανό – νατοϊκής συμμαχίας. Η αίτηση αυτή οφείλεται στη δεδομένη λαϊκή πίεση και οργή μετά τη
σφαγή 16 αμάχων από αμερικανό κατοχικό στρατιώτη ή κατ’ άλλους ομάδας στρατιωτών που εισέβαλλε στο σπίτι
τους και τους δολοφόνησε εν ψυχρώ.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν καταγγέλλουν τις ντόπιες
αρχές (στρατιωτικές και αστυνομικές) ότι σε τουλάχιστον 10 φυλακές οι κρατούμενοι υφίστανται ξυλοδαρμούς,
ηλεκτροσόκ και απειλή ή και άσκηση σεξουαλικής βίας.

Στο Πακιστάν πρόσφατα ανακαλύφθηκαν πτώματα διάτρητα από σφαίρες με πιθανότερο ένοχο τον κυβερνητικό
στρατό που εμφανίζει τους αμάχους ως Ταλιμπάν.

Οι ταλαίπωροι κάτοικοι και των δύο κρατών και ιδίως τα παιδιά και οι γυναίκες είναι τα θύματα που βιώνουν τις
συνέπειες της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και κατοχής στο Αφγανιστάν και της στρατοκρατίας στο Πακιστάν που
απορρέει από την κατοχή.

Παγκόσμιο Περισκόπιο
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Γαλλία: Αύξηση της φτώχειας 
και της κοινωνικής ανασφάλειας

Στην ετήσια έκθεση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού διαπιστώνεται

σταθερή τάση αύξησης της φτώχειας και της ανασφάλειας το 2009.

Αναφέρεται ότι το 13,5% του γαλλικού πληθυσμού (8,2 εκατομμύρια άνθρωποι) ζουν με το 60% των χρη-

μάτων που θεωρούνται επαρκή για τη διασφάλιση του μέσου επιπέδου διαβίωσης. Η κατάσταση χρόνο με

το χρόνο γίνεται ακόμη χειρότερη. Από τα 8,2 εκατομμύρια φτωχών, τα 2,2 εκατομμύρια ζουν με λιγότερα

από 640 ευρώ το μήνα (το 40% του μέσου όρου διαβίωσης) ενώ το 3,3% του πληθυσμού ζει σε απόλυτη

φτώχεια.
Η μεγαλύτερη φτώχεια καταγράφεται στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους φτωχούς αγρότες και σε

αστικές περιοχές του Παρισιού, στη λεγόμενη περίμετρό του οποίου κατοικεί το 1/5 του συνολικού πληθυ-

σμού της χώρας.
Η φτώχεια και η αύξησή της είναι κοινό χαρακτηριστικό των χωρών της Ευρώπης και οφείλεται στον κα-

πιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης και όχι στα χρέη ή τα ελλείμματα των κρατών. Να σημειώσουμε ότι η Γαλλία

δε βρίσκεται υπό καθεστώς Μνημονίου.

Γερμανία: Διευρύνεται η φτώχεια
Τραγικά θύματα της διεύρυνσης της φτώχειας στη Γερμανία είναι τα μικρά παιδιά σύμφωνα με τη μελέτητου Ιδρύματος Μπέρτελσμαν.
Στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία το 22,7% των παιδιών (περίπου 1 στα 4) ζει κάτω από το όριο της φτώ-χειας. Το κρατίδιο αυτό έχει τη θλιβερή πρωτιά ενώ ακολουθούν η Βρέμη και το Αμβούργο.Σε μεμονωμένες πόλεις του κρατιδίου τα ποσοστά φτώχειας είναι πολύ υψηλότερα όπως στις πόλειςΜπόχουμ (28,9%), στο Ντόρτμουντ (39,1%), στην Έσση (35,1%) και στην Γκελζενκίρχεν (40%). Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα παιδιά που ζουν στη φτώχεια από τα νούμερα της παραπάνω έκ-θεσης εφόσον αναφέρεται μόνο στα παιδιά που οι γονείς τους λαμβάνουν το κουτσουρεμένο επίδομαανεργίας. Δεν αναφέρεται σε παιδιά εργαζομένων που έχουν δραματική περικοπή αποδοχών ή εργάζονταιμε μερική απασχόληση, που είναι γενικευμένη ιδιαίτερα στις γυναίκες (με καθεστώς μερικής απασχόλησηςεργάζονται σχεδόν οι μισές γυναίκες).

Η «ατμομηχανή» της Ε.Ε., η χώρα που κουνά το δάχτυλο σε άλλους λαούς να ακολουθήσουν το παρά-δειγμά της αλλιώς θα χρεοκοπήσουν έχει πρώτη «χρεοκοπήσει» το λαό της. Στον αντίποδα τα γερμανικάμονοπώλια, λόγου χάρη η Siemens ευημερούν.
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Στα 25 ... απολύεται, επειδή κοστίζει πολύ!
Το Σάββατο κλείνει τα 25, την Παρασκευή ...απολύεται! Δεν είναι «επιστημονική φαντασία», αλλά η πραγματικότητα που

έχουν διαμορφώσει τα μονοπώλια και οι κυβερνήσεις στη χώρα μας, για τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα νέας εργαζόμενης σε μεγάλη εταιρεία του κλάδου των Τροφίμων όπου έχει ξεκινήσει ήδη η πρόσληψη
νέων εργαζομένων (κάτω των 25 ετών) με 511 ευρώ μεικτά. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη δουλεύει στη γραμμή παραγωγής
εδώ και 1,5 μήνα με τις νέες εργασιακές σχέσεις σκλαβιάς για τους νέους εργαζόμενους, με 511 ευρώ το μήνα. Το Σάββατο,
η νεαρή κοπέλα έχει γενέθλια και την ενημέρωσαν πως την Παρασκευή ...απολύεται επειδή γίνεται 25 ετών. «Με διώχνουν
Παρασκευή και όχι νωρίτερα για να μη χάσω τα μεροκάματα. Μου έκαναν και χάρη υποτίθεται...», τόνιζε χτες σε πηγαδάκι
έξω από το εργοστάσιο και συνέχιζε: «Απ’ το Σάββατο, θα ψάχνω για δουλειά, επειδή έγινα 25 χρονών».

Αυτή είναι η νέα τους βαρβαρότητα. Αυτός είναι ο σύγχρονος Μεσαίωνας. Ο Μεσαίωνας που αυτοί διαμορφώνουν για τη
νέα γενιά, για τους ανθρώπους που ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσει μια ζωή με μόνιμη και σταθερή δουλειά,
με δωρεάν Υγεία και Πρόνοια, με υψηλού επιπέδου Παιδεία, εντούτοις μετατρέπεται σε ζητιάνο στους μονοπωλιακούς ομί-
λους και τους επιχειρηματίες, επειδή έγινε ...25 χρονών!

Αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη στις 16/5/12

Μαρόκο: απαράδεκτος νόμος περί βιασμού ανηλίκων. Εκατοντάδες γυναίκες πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο του Μαρόκου ζητών-τας άμεση αλλαγή άρθρου του ποινικού κώδικα που προβλέπει ότι ο βιαστής ανήλικης μπορεί να αποφύγει τηφυλάκιση αν την παντρευτεί με τη συναίνεση των γονιών της. Αφορμή για τη διαμαρτυρία αυτή ήταν η αυτοκτονία 16χρονής που υποχρεώθηκε να παντρευτεί το βιαστή τηςυπό την πίεση της μητέρας της (ο πατέρας της μάλλον διαφωνούσε με την επιλογή αυτή).Να σημειώσουμε ότι στο Μαρόκο, σε αντίθεση με άλλες μουσουλμανικές χώρες, ο βιασμός τιμωρείται με φυ-λάκιση 5 έως 10 χρόνων και αν η γυναίκα είναι ανήλικη με 10 έως 20 χρόνια εκτός αν ο βιαστής παντρευτεί τοθύμα του.
Έτσι οι γυναίκες γίνονται 2 φορές θύματα. 
Ως πότε; Έως ότου καταργηθούν οι εκμεταλλευτικές κοινωνίες. 

Παγκόσμιο Περισκόπιο

Ανεργία στην Ευρωζώνη
Ο επίσημος αριθμός ανέργων στην ΕΕ προσεγγίζει τα 25 εκατομμύρια (10,2%). Το � περίπου των ανέργων

(5,5 εκατομμύρια) είναι άνεργοι κάτω των 25 ετών. Μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζονται στην Ισπανία
(24,1%) και στην Ελλάδα (21,7%) ενώ τα μικρότερα στην Αυστρία (4%) και στην Ολλανδία (5%), το ποσοστό ανερ-
γίας στις γυναίκες ανέβηκε στο 11,2% στην Ευρωζώνη και στους άνδρες στο 10,3%.

Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αφού επισήμως στην ΕΕ θε-
ωρείται εργαζόμενος και όποιος εργάστηκε έστω και 1 ώρα την εβδομάδα.

Ιδού ο παράδεισος των εργαζομένων, που θα έτρωγαν με «χρυσά κουτάλια»! 
Τώρα όχι μόνο έχασαν το δικαίωμα αξιοπρεπoούς διαβίωσης αλλά ακόμα και το δικαίωμα απλώς να επιβιώ-

σουν.
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Διεθνή

Οι εκδηλώσεις για την 8η Μάρτη, όπως είναι φυσικό, καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της
δράσης των Συλλόγων μας σε αυτό το τεύχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναπτύχθηκε ποικιλό-
μορφη δραστηριότητα, είτε αυτοτελής είτε στα πλαίσια της κοινωνικής συμμαχίας. Η δημοσί-
ευση τέτοιων εκδηλώσεων στο περιοδικό μας, ακόμα και μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου
από την ημερολογιακή τους θέση, έχει τη σημασία της μετάδοσης των σχετικών εμπειριών στις
συναγωνίστριες των άλλων μας Συλλόγων αλλά και σε κάθε αναγνώστρια ή αναγνώστη που θα
ήθελε να ενημερωθεί.

Το πρωί της 8ης Μάρτη, οι γυναίκες της Ομάδας
Γυναικών Βριλησσίων, μαζί με συναγωνίστριες
από το ΠΑΜΕ Υγείας και την ΟΓΕ Αγίας Παρα-
σκευής έκαναν εξόρμηση στο Σισμανόγλειο νοσο-
κομείο με το κεντρικό φυλλάδιο της ΟΓΕ και τις ση-
μαίες της Ομοσπονδίας μας. 

Το απόγευμα της 8ης Μάρτη η Ομάδα παραβρέ-
θηκε με την ΟΓΕ Αγ. Παρασκευής και την ΟΓΕ
Χολαργού σε πικετοφορία στην κεντρική πλατεία
της Αγίας Παρασκευής. Η Ομάδα Βριλησσίων συ-
νέβαλε στην επιτυχία της κινητοποίησης με δικό
της πανό. Η παρουσία των γυναικών του ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος έγινε αισθητή στην
περιοχή, όπου πραγματοποιήθηκε και πορεία μιας

ώρας περίπου στους γύρω
δρόμους, που αντήχησαν από τα συνθήματα της
ΟΓΕ.

* * *
Η ΟΓΕ Χαλανδρίου τίμησε την 8η Μάρτη με

πολύμορφες εκδηλώσεις. Από το πρωί, μέλη του
Συλλόγου βρέθηκαν έξω από το ΙΚΑ Χαλανδρίου
μοιράζοντας την κεντρική ανακοίνωση της ΟΓΕ και
καλώντας τις γυναίκες στην προγραμματισμένη
απογευματινή συγκέντρωση. Ταυτόχρονα κουβέν-
τιασαν με τους εργαζόμενους του ΙΚΑ για τα προ-
βλήματα στον τομέα της υγείας. Το απόγευμα ξεκί-
νησε η συγκέντρωσή τους έξω από το HONDOS
CENTER Χαλανδρίου με συνθήματα και καλώντας
τις γυναίκες σε αγωνιστική δράση. Ακολούθησε πι-
κετοφορία στο εμπορικό κέντρο της πόλης.

* * *
Από νωρίς στο πόδι, 6.30 το πρωί, τα μέλη της

ΟΓΕ Χολαργού, μαζί με συναγωνίστριες από το
ΠΑΜΕ Υγείας, στήθηκαν μπροστά στο νοσοκομείο
Ιασώ, την ώρα που οι εργαζόμενοι χτυπάνε κάρτα.
Στην πλειονότητά τους γυναίκες, διάβασαν με εν-
διαφέρον την κεντρική ανακοίνωση της ΟΓΕ και
κουβέντιασαν με τα μέλη του Συλλόγου για τα οξυ-
μένα προβλήματα που βιώνουν. Ο Σύλλογος πήρε
μέρος το απόγευμα στην κοινή πικετοφορία Βρι-



43 O.Γ.Ε. 

Η ΟΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη

O.Γ.Ε. 43O.Γ.Ε. 43O.Γ.Ε. 43

λησσίων, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής στην Αγ.
Παρασκευή. Κοινή ήταν και η αποφασιστικότητα
για τη συνέχιση του αγώνα με τον ίδιο ενθουσιασμό
και αγωνιστικότητα και για την καλύτερη οργάνωση
της πάλης μέσα στο επόμενο διάστημα. 

* * *
Τον ενθουσιασμό τους για την κοινή αυτή εκδή-

λωση δηλώνουν και τα μέλη του Συλλόγου Αγίας
Παρασκευής. Η πορεία στην Αγ. Ιωάννου, τον
κεντρικότερο δρόμο της Αγ. Παρασκευής, με τα
συνθήματα «8 του Μάρτη σύμβολο αγώνα, θα μας
οδηγεί και τούτο τον αιώνα» και «Νέα γυναίκα η ΟΓΕ
σε καλεί, σου κήρυξαν τον πόλεμο πολέμα τους κι
εσύ» τράνταξε με τον παλμό της κάθε γωνιά του κέν-
τρου της πόλης. Η πορεία συνεχίστηκε μέσα στα
στενά κι τις κατοικημένες περιοχές για να ακου-
στούν τα συνθήματα ακόμα και από τις γυναίκες
που βρίσκονταν στα σπίτια τους. Το ραντεβού ανα-
νεώθηκε για τους επόμενους αγώνες που δεν θα
σταματήσουν ώσπου να υπάρξει μια άλλη κοινωνία,
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Και οι Σύλλογοι Μεταμόρφωσης, Ν. Φιλα-
δέλφειας, Ν. Ιωνίας και Ηρακλείου προχώρησαν
σε κοινή δράση με αφορμή την επέτειο της 8ης

Μάρτη.
Εξορμήσεις στον ΟΑΕΔ (7/3/2012) μαζί με το

ΠΑΜΕ και, αυθημερόν, πικετοφορία με πικέτες,
σημαίες και φυλλάδια της ΟΓΕ στη Ν. Φιλαδέλφεια.

* * *
Η Ομάδα ΟΓΕ Διονύσου πραγματοποίησε

εξορμήσεις σε χώρους εργασίας (εργοστάσιο FINT-
EXPORT, κομμωτήρια, στούντιο περιποίησης νυ-
χιών, ζαχαροπλαστεία) καθώς και σε χώρους μαζι-
κής προσέλευσης (λαϊκή, σταθμός τρένου) με έντυπο
υλικό.

Στην προβολή της ταινίας «Το αλάτι της γης»
έγινε συζήτηση με την οικογένεια απεργού χαλυ-
βουργού που παρευρέθηκε και αναπτύχθηκε γόνι-
μος διάλογος. Τα έσοδα της εκδήλωσης προωθήθη-
καν μέσω ΟΓΕ στους απεργούς χαλυβουργούς και
τις οικογένειές τους ως αλληλεγγύη.  

Ο Σύλλογος Γυναικών της Ν. Φιλαδέλ-
φειας εξόρμησε στη βιοτεχνία ΤΟΙ & ΜΟΙ και στο
ΙΚΑ της περιοχής.

* * *
Ο Σύλλογος Γυναικών της Ν. Ιωνίας εξόρ-

μησε στα σούπερ-μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βα-
σιλόπουλος και στα μαγαζιά της Καλογρέζας.

* * *
Με τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Ανέργων

τίμησε, εκτός των άλλων, την Παγκόσμια Μέρα της
Γυναίκας και ο Σύλλογος Γυναικών Ηρα-
κλείου.

* * *
Ο Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης

εξόρμησε στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής «ΔΕ-
ΣΠΟΙΝΑ» (5 και 6/3)και στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ
(6/3) ενώ, στην είσοδο της πόλης, αναρτήθηκε πανό
της ΟΓΕ με το εξής μήνυμα:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
8 ΜΑΡΤΗ 1857

Οι εργάτριες της Ν. Υόρκης ξεσηκώνονται…
8 ΜΑΡΤΗ 1910

Καθιερώνεται σαν παγκόσμια μέρα αγώνα
8 ΜΑΡΤΗ 2012

Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωσή
του!

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ!
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ, ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση οργάνωσε η Ομάδα
Γυναικών Π. Φαληρου της ΟΓΕ, προσκαλώντας
τις φίλες και τους φίλους, τις συναγωνίστριες και
τους συναγωνιστές σε ένα αφιέρωμα στον κοσμοκα-
λόγερο της νεοελληνικής λογοτεχνίας με θέμα:
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, γέννημα της εποχής
του» (28/1/2012).

Την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας τίμησε με
την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας-ντο-
κουμέντο για τους ιστορικούς απεργιακούς αγώνες
στα ορυχεία της Αμερικής «Το αλάτι της γης». Η συ-
ζήτηση που ακολούθησε αποδείχτηκε ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα (17/3/2012).

Για τις αντιλαϊκές εξελίξεις αλλά και για τη
δράση που αναπτύσσεται στα πλαίσια της κοινωνι-
κής συμμαχίας (ΠΑΜΕ-ΠΑΣΥ-ΠΑΣΕΒΕ-ΟΓΕ-
ΜΑΣ) στους χώρους δουλειάς μίλησε σε προγραμ-
ματισμένη εκδήλωση της Ομάδας η Μαρία Τσαγκα-
τάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων
(23/3/2012).
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Γυναίκες δεν έχει μόνο η Αττική!

Με την υπόσχεση να συνεχίσουν τον αγώνα των
χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών που βασανί-
στηκαν και έδωσαν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή
στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, μια κοινωνία σο-
σιαλιστική, οι Σύλλογοι Γυναικών Θεσσαλονί-
κης, μέλη της ΟΓΕ, τίμησαν σε μια ιδιαίτερα συγ-
κινητική εκδήλωση τις γυναίκες αγωνίστριες του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ Θεσσαλονίκης που στην
περίοδο του Εμφυλίου και μετά (1948-1953) βασα-
νίστηκαν και μαρτύρησαν στο νησί Τρίκερι. 

Μια εκδήλωση που στόχο είχε να αποδώσει την
τιμή που αξίζει στις γυναίκες αυτές που ούτε τα βα-
σανιστήρια, ούτε οι εξευτελισμοί και οι κακουχίες,
ούτε οι ψυχολογικές πιέσεις του αστικού συστήμα-
τος κατάφεραν να τους αρπάξουν το χαμόγελο, ένα
χαμόγελο που πήγαζε από το δίκιο του αγώνα τους
ότι μια καινούργια ζωή χωρίς κοινωνική εκμετάλ-
λευση είναι δυνατή.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν τιμητικές
πλακέτες, διαβάστηκαν αποσπάσματα συγκλονιστι-
κών μαρτυριών από τα εννέα τετράδια που έγραψαν
εξόριστες στο Τρίκερι (και διέσωσε η Ρόζα Ιμ-
βριώτη), ενώ την εκδήλωση με τραγούδια του αγώνα
πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα της ΚΝΕ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης τη δυνατότητα
να ταξιδέψουν στον τόπο μαρτυρίων χιλιάδων εξό-
ριστων γυναικών στο Τρίκερι παρακολουθώντας
αποσπάσματα της εκδήλωσης που πραγματοποι-
ήθηκε στον τόπο εξορίας πέρσι τον Μάη, κατά τη
διάρκεια της οποίας η ΟΓΕ εντοίχισε τιμητική πλα-
κέτα στην είσοδο του μοναστηριού που αποτέλεσε
και τον τόπο βασανιστηρίων τους. Στη διάρκεια της
ταινίας προβλήθηκε και η μαρτυρία της Ντίνας Για-
κτσίδου η οποία, 9 μηνών, μαζί με τη μητέρα της,
μεταφέρθηκε στο Τρίκερι.

Οι Σύλλογοι Γυναικών Θεσσαλονίκης, μέλη
της ΟΓΕ, κομμάτι του λαϊκού κινήματος της περιο-
χής, που εδώ και 38 χρόνια πήρε τη σκυτάλη του
αγώνα από τις γυναίκες της Εθνικής Αντίστασης
και του ΔΣΕ, απέτισαν φόρο τιμής στις ανταρτομά-
νες και προληπτικά κρατούμενες, τις ηρωίδες γυ-
ναίκες. Τις εργάτριες, τις αγρότισσες, τις διανοού-
μενες, που έζησαν την κόλαση της εξορίας στο Τρί-
κερι, μέσα και έξω από το μοναστήρι της Ευαγγελί-
στριας που είχε μετατραπεί σε κολαστήριο. Σ’ αυτό
το κολαστήριο, από το 1948 έως το 1953, έζησαν
πάνω από 5.000 πολιτικές εξόριστες, πολλές μωρο-
μάνες μαζί με τα παιδιά τους, στριμωγμένες, σε τρύ-
πιες σκηνές, χωρίς στρώματα, ρούχα, παπούτσια.

Ο στόχος της εκδήλωσης διπλός: να τιμήσει τις
γυναίκες αγωνίστριες και να διαπαιδαγωγήσει τις

νέες γενιές. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η
μνήμη πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Τα γεγονότα
αυτά, άλλωστε, δεν μπορεί να τα εξαφανίσει κανένα
από τα «ντοκουμέντα» της νέας τάξης πραγμάτων.
Δεν διαγράφονται από τη συλλογική, την
ιστορική μνήμη του λαού μας όσο δεν σβήνει
η φλόγα του αγώνα.

Στην ομιλία της, η Ηλέκτρα Ραϊζη, μελος του ΔΣ
της ΟΓΕ σημείωσε:

Ο σπόρος που έριξαν οι γυναίκες και οι άνδρες εξό-
ριστοι σε όλα τα κολαστήρια της αστικής τάξης με το
προσωπικό τους παράδειγμα και τη θυσία τους ρίζωσε
βαθιά στη συνείδηση όλων των ανθρώπων. Η μεγαλύ-
τερη τιμή στις χιλιάδες αλησμόνητες ηρωίδες και
ήρωες είναι η συνέχεια του αγώνα τους για την ανα-
τροπή του εκμεταλλευτικού, βάρβαρου και απάνθρω-
που καπιταλιστικού συστήματος και η δημιουργία
ενός νέου κόσμου χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, χωρίς φτώχεια και στερήσεις, ενός κόσμου
ειρηνικού, δίκαιου, σοσιαλιστικού. Η δράση και ο
αγώνας των γυναικών σήμερα, στο πλευρό του ταξικού
εργατικού κινήματος, για τη δικαίωση αυτού του
αγώνα αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο. 

Δόθηκαν τιμητικές πλακέτες στις εν ζωή αγωνί-
στριες από τη Θεσσαλονίκη Ζηνοβία Συμεωνίδου
και Μαρία Χαριζάνη.

Τιμητικά διπλώματα δόθηκαν στους συγγενείς
εξόριστων γυναικών από τη Θεσσαλονίκη που δε
βρίσκονται πια στη ζωή. Είναι οι:

Γιαλέντζη Ζωή, Διαμαντόγλου Αρσαλού, Κα-
λογήρου Αλεξάνδρα, Κανελοπούλου Σουλτάνα,
Κριμπλίδου Ευαγγελία, Ντανάση Μαγδαληνή,
Ντόκου-Στεφανοπούλου Τασούλα, Παναγιωτί-
δου Ευθυμία, Παπά Σουλτάνα, Παχνίδου Άννα,
Πέτρογλου Δέσποινα, Πουρνιά Φωτεινή, Σα-
πουντζή Ανδρομάχη, Τζένα Αναστασία, Τσιού-
ραλη Μαρία, Χαλβατζή Σταματία, Χαριζάνη-
Παπούλια Αγαθή, Χαρνταμπίλα Στέλλα, Τσώ-
γου-Καρατζούλα Μαγδαληνή.

Διαβάστηκαν τα ονόματα εξόριστων γυναικών
από τη Θεσσαλονίκη, που είχαν πάρει τιμητική διά-
κριση στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Τρίκερι:

Γκαστοπούλου Ανδρονίκη, Καράμπαλη Καλ-
λιόπη, Παπαδοπούλου Μαρία, Πούλου Σοφία,
Πούλου Στεργιανή, Ψυχίδου Παρθένα. 

Διαβάστηκαν τα ονόματα 23 εξόριστων γυναικών
από το χωριό Κηπουριό Γρεβενών:

Βαλάρη Παναγιώτα, Γούλια Δάφνη, Γκα-
τσουγιάννη Αικατερίνη, Ελευθέρου Μαλαματή
(εν ζωή), Καλύβα Ελισάβετ, Καλύβα Σουλτάνα,
Καρέτσου Μαρία, Μπαλάρη Μαρία, Νίτσιου
Αγνή, Νίτσιου Αφροδίτη, Ντανάση Μαγδαληνή,
Πασιαρλή Αλεξάνδρα, Ποράβου Αγγελική,
Πράπα Θωμαή, Ρόδα Ιωάννα, Σκρουμποδήμου
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Ευαγγελή, Τσιρίκα Αναστασία, Τσιρίκα Αλεξάν-
δρα, Τσιρίκα Βασιλική, Τσιρίκα Ευαγγελία,
Φουρλατάρα Πολυξένη, Χαλαγιάννη Αγγελική. 

Και από την πόλη των Γρεβενών:
Βέργου Άννα, Βέκιου Μαρία, Μίχου Νίτσα,

Παπανικολάου Μαρία, Πούλου Καλλιόπη,
Καρτούνη Μαρία, Φασέκη Ευρυδίκη.

* * *

Αλλά και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναι-
κών Ν. Μαγνησίας (μαζί με την Επιτροπή Ειρή-
νης Βόλου) πραγματοποίησαν στο Μεταξουργείο
εκδήλωση μνήμης και τιμής για τις εξόριστες γυναί-
κες του Τρίκερι (19/3/2012).

Τον Απρίλη του 1949, οι «προληπτικές» κρατού-
μενες στο Τρίκερι έσμιξαν με 1.200 εξόριστες που
μεταφέρθηκαν από τη Χίο. Συνολικός αριθμός εξό-
ριστων γυναικών 3.500! Το Σεπτέμβρη του 1949,
μαζί με τα παιδιά, στο Μοναστήρι κρατούνταν 5000
περίπου ψυχές. Στερούνταν και τα πιο στοιχειώδη
(τροφή, νερό, γιατρό, φάρμακο). Ακόμα και τα χρή-
ματα, τα δέματα, τα γράμματα που έστελναν οι οι-
κογένειές τους. Μετά τα μαρτύριά τους στο Τρίκερι,
ένας μεγάλος αριθμός γυναικών οδηγήθηκε στο
«καθαρτήριο» της Μακρονήσου. Όσες δε λύγισαν (οι
μισές περίπου) στο κολαστήριο της Μακρονήσου,
ξαναστάλθηκαν τον Αύγουστο του 1950 στο Τρίκερι.
Από εκεί, λόγω της διεθνούς κατακραυγής ενάντια
στα στρατόπεδα, άρχισε η σταδιακή απόλυση εξόρι-
στων γυναικών, μέχρι τον Απρίλη του 1953, οπότε
οι τελευταίες 19 εξόριστες μεταφέρθηκαν στον Αϊ-
Στράτη.

Η εκδήλωση περιλάμβανε αποσπάσματα από τα
ντοκιμαντέρ «του νερού τα παραμύθια», «η ζωή
στους βράχους», «αληθινά σενάρια», «Τρίκερι (τόπος
εξορίας γυναικών)» από τον 902. Επίσης προβολή
φωτογραφιών από τη ζωή των εξόριστων γυναικών
στο Τρίκερι και έκθεση φωτογραφιών από τότε. Συ-
νεντεύξεις και μαρτυρίες από εξόριστες που έζησαν
εκεί ή άλλες που ήταν μικρά παιδιά και εξορίστηκαν
με τις μητέρες τους. Ζωντανές μαρτυρίες από εξόρι-
στες. Τιμητικές διακρίσεις σε γυναίκες που έκαναν
εξορία στο Τρίκερι. Χαρακτηριστική η μαρτυρία της
Μαρίκας Ουσταμπασιάδου (εξόριστης από το 1949
ως το 1953) και της Ασημίνας Καραγιάννη-Γεόγλου
που βίωσε τα δεινά της εξορίας σε ηλικία οκτώ χρό-
νων με τη μητέρα της Αναστασία Καραγιάννη.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Χάρης Ρούσης
(αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Βόλου) και η
Ρίτσα Κωτή-Ρούση (πρόεδρος του Δημοκρατικού
Συλλόγου Γυναικών Ν. Μαγνησίας). 

* * *

Στην Ήπειρο, για την 8η Μάρτη, ο Σύλλογος
Γυναικών στα Γιάννενα εξόρμησε σε σχολεία,
σούπερ-μάρκετ, μαγαζιά και στο νοσοκομείο της
πόλης. 

Μαζί με το ΠΑΜΕ, διοργάνωσε εκδήλωση για την
προβολή ταινίας με το ιστορικό του γυναικείου κι-
νήματος. Ακολούθησαν ομιλίες από πλευράς ΟΓΕ
και ΠΑΜΕ. Η ίδια αυτή εκδήλωση έγινε και στο
χωριό Ροδοτόπι που είναι κοντά στην πόλη, με ομι-
λήτρια την Βασιλική Πριόβολου. Η ταινία προβλή-
θηκε και σε εκδηλώσεις που έγιναν στην Αρτα και
στην Ηγουμενίτσα.

Ο Σύλλογος Γυναικών της Άρτας, εκτός από
τα σχολεία, πραγματοποίησε εξορμήσεις στο εργο-
στάσιο της ΙΟΝ και στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
Με ομιλήτρια την Μαρία Τυμπανίδου έγινε συζή-
τηση με θέμα ΕΟΠΥΥ-ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ.

Εξορμήσεις έγιναν και στην Πρέβεζα, όπου ο
σύλλογος εξόρμησε με το υλικό της ΟΓΕ στο νοσο-
κομείο, καθώς και σε σχολεία και μαγαζιά της πόλης.
Μαζί με το ΠΑΜΕ επισκέφθηκαν και ένα εργοστά-
σιο. 

* * *

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυ-
ναίκας, εκτός από τους τόπους δουλειάς (αυτοαπα-
σχολούμενες και εμποροϋπαλλήλους), ο Δημο-
κρατικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Μαγνησίας
επισκέφθηκε μαζί με το ΠΑΜΕ και ιδιωτικές κλινι-
κές (5/3), όπου τα προβλήματα των νοσηλευτριών
είναι πολλά και μεγάλα. Σε μερικές, το προσωπικό
είναι απλήρωτο για 4-5 μήνες. Στις 6/3 πραγματο-
ποιήθηκε συγκέντρωση στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Μοιράστηκε υλικό σε νοσηλεύτριες και βοηθητικό
προσωπικό και έγινε παράσταση στον υποδιοικητή
του Νοσοκομείου (για τις ελλείψεις προσωπικού,
την υπερφόρτωση του υπάρχοντος, για το 5ευρω, τη
συμμετοχή στις εξετάσεις). Ζητήθηκε επίσης η ιδι-
αίτερη μεταχείριση των ανέργων σχετικά με τα
έξοδα του τοκετού. 

Και οι επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου ήταν
πολυπληθείς και ποικιλόμορφες (ανάμεσα σε αυτές
διαμαρτυρία στον ΟΑΕΔ –μαζί με το σωματείο με-
τάλλου– για να σφραγιστούν τα βιβλιάρια υγείας των
απεργών εργατών των εργοστασίων ΜΕΚ και ΒΕΚ,
επίσκεψη σε παιδικούς σταθμούς, δημοτικά, γυμνά-
σια και λύκεια, στο ΙΚΑ, στα εργοστάσια ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ και ΕΥΡΗΚΑ).

Από τον Σύλλογο παραχωρήθηκε συνέντευξη
στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο της πόλης. Σε εκ-
πομπή τοπικού καναλιού της τηλεόρασης αναπτύχ-
θηκε το νόημα της 8ης Μάρτη και η σημασία της κοι-
νωνικής συμμαχίας για την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων. 

Αποκορύφωμα όλων αυτών των δράσεων απο-
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τέλεσε το συλλαλητήριο ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ,
ΟΓΕ, ΜΑΣ στην πλατεία Πανεπιστημίου την πόλης. 

Τέλος, οι γυναίκες του Συλλόγου εξέφρασαν έμ-
πρακτα την αλληλεγγύη τους στους απεργούς των
εργοστασίων ΜΕΚ και ΒΕΚ και τις οικογένειές
τους, προσφέροντας τρόφιμα και χρήματα (10/3).

* * *
Και ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Καρδίτσας

είχε γεμάτη ατζέντα για τον αγωνιστικό γιορτασμό
της 8ης Μάρτη.

Οι γυναίκες της πόλης (αυτοαπασχολούμενες,
εμποροϋπάλληλοι, σε ΟΤΑ και υπηρεσίες) ενημε-
ρώθηκαν από το φυλλάδιο της ΟΓΕ που μοιράστηκε
πλατιά.

Πολλές γυναίκες είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν τις ομιλίες που διοργανώθηκαν από
το Σύλλογο (Στο Αμπελικό, Στο ΤΕΙ Διατροφολο-
γίας με θέμα «σπουδάστριες-φοιτήτριες», στη Σχολή
Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Στο HONDOS CENTER,
στο Λεοντάρι με θέμα «η κρίση και οι επιπτώσεις στη
γυναίκα και στην οικογένεια», στη Σέκλιζα –διοργά-
νωση του Συλλόγου Γυναικών Σέκλιζας– με
θέμα «η μητρότητα στη δίνη της κρίσης», στο ΕΠΑΣ
Νοσοκομείου με θέμα «νέες γυναίκες». 

Δεν έλειψαν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
(μουσική βραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα μέσα από
το τραγούδι με τίτλο «το θηλυκό πρόσωπο του τραγου-
διού»).

Και στην Καρδίτσα οι δράσεις κορυφώθηκαν με
πικετοφορία στην κεντρική πλατεία της πόλης, που
διοργανώθηκε από την κοινωνική συμμαχία
ΠΑΜΕ-ΠΑΣΥ-ΠΑΣΕΒΕ-ΟΓΕ-ΜΑΣ. 

* * *
Στη Χαλκίδα έγιναν εξορμήσεις του Συλλόγου

στα εργοστάσια ΑΛΛΑΤΙΝΗ (7/3) και ΤΕΜΠΟ
(6/3), στο Νοσοκομείο (8/3) και πραγματοποιήθηκε
ομιλία στο εργοστάσιο ΓΚΑΛΕΝΙΚΑ (5/3). Πικε-
τοφορία έγινε στα εμπορικά και τα πολυκαταστή-
ματα του κέντρου.

Στο Αλιβέρι έγιναν επισκέψεις σε ΔΕΗ, ΙΚΑ,
ΕΛΤΑ, σε σχολείο και σε καταστήματα.

Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με
θέμα την Υγεία (7/3 μαζί με το ΠΑΜΕ). Η περιοδεία
που έγινε το πρωί της 8ης Μάρτη στο νοσοκομείο,
συνοδεύτηκε από ομιλία στις εργαζόμενες και κλεί-
σιμο των ταμείων.

Στη Λοκρίδα οργανώθηκε εκδήλωση με θέμα τα
ναρκωτικά. 

Στη Λιβαδειά έγιναν επισκέψεις σε βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, στο Δημαρχείο και στο ΚΕΠ,
στον ΟΑΕΔ, σε σούπερ-μάρκετ, σε ιδιωτικές υπαλ-
λήλους και αυτοαπασχολούμενες, ενώ στο νοσοκο-
μείο έκλεισαν συμβολικά τα ταμεία.

Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πά-
τρας τίμησε την παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης
αγωνίστριας γυναίκας αφιερώνοντάς την στην πάλη
κατά του Ναρκωνομοσχεδίου. Έτσι, σε συνεργασία
με τον Παμμικρασιατικό Σϋνδεσμο και τη Λαϊκή
Επιτροπή Προσφυγικών οργανώθηκε σχετική εκ-
δήλωση, με δεδομένο ότι στην περιοχή που δραστη-
ριοποιούνται οι φορείς αυτοί το πρόβλημα των ναρ-
κωτικών στους νέους (ακόμη και στα σχολεία) είναι
πολύ έντονο.

«Ο στόχος…» αναφέρεται στο κάλεσμά τους «…
είναι σαφής: η συντήρηση και η διάδοση του φαινο-
μένου, ειδικά σήμερα που η όξυνση της καπιταλιστι-
κής κρίσης θα αυξήσει τόσο τη ζήτηση όσο και τη δια-
κίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την ίδια στιγμή που στε-
ρούν από το λαό και τη νεολαία στοιχειώδη δικαιώ-
ματα, διακηρύττουν το ‘δικαίωμα’ στη χρήση».

Η συγκέντρωση προπαγανδίστηκε σε σχολεία, σε
καταστήματα, σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, σε νοσο-
κομεία, με κεντρικές εξορμήσεις αλλά και πηγαί-
νοντας σπίτι-σπίτι στην περιοχή των προσφυγικών.

* * *
Ούτε η Βόρεια Ελλάδα έμεινε αργή.
Στη Δράμα έγινε εκδήλωση όπου λειτούργησε

έκθεση φωτογραφίας με αγωνίστριες του 20ου

αιώνα.
Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις

σε ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, σε τράπεζες, μαγαζιά και στο νοσο-
κομείο. Οι κινητοποιήσεις οδήγησαν σε κεντρική
εκδήλωση.

Στην Ξάνθη οι συναγωνίστριες επισκέφθηκαν
το νοσοκομείο και σούπερ-μάρκετ.

Στην Αλεξανδρούπολη, εκτός από τα σούπερ-
μάρκετ, εξορμήσεις έγιναν και στα παιδαγωγικά
τμήματα, σε ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Στην Κομοτηνή έγιναν επισκέψεις (μαζί με το
ΜΑΣ) σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, στη μαιευτική
και την παιδιατρική κλινική και στον ΟΑΕΔ (άνερ-
γες). Πραγματοποιήθηκε ομιλία στη Νομική Σχολή.

Το νησί της Κρήτης γιόρτασε και αυτό αγωνι-
στικά την 8η Μάρτη. 

Πλήθος περιοδειών πραγματοποίησε ο Σύλλο-
γος Χανίων (ΙΚΑ, πολυκαταστήματα κ. α.), ενώ ο
Σύλλογος του Ρεθύμνου διοργάνωσε εκδήλωση
σε χωριό.

Περιοδεία στο ΙΚΑ για τον ΕΟΠΥΥ πραγματο-
ποίησαν οι ομάδες γυναικών στο Ηράκλειο (μαζί
με το ΠΑΜΕ, το Σύλλογο Συνταξιούχων και το
Σύλλογο Αρχανών), όπου έγινε και σύσκεψη-συ-
ζήτηση. Εκδήλωση για τον ΕΟΠΥΥ (με παράλληλη
προβολή της ταινίας «η ζωή στους βράχους») οργά-
νωσε και η Ομάδα της Σητείας. 
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‘‘Επιτάφιος’’

ΧΙ

Βασίλεψες αστέρι μου και βούλιαξεν ο κόσμος,
έσβυσε ο ήλιος, μάδησε και του σπιτιού μου ο δυόσμος.

Κρύβω την όψη ολάκαιρη στο μαύρο μου τσεμπέρι,
δε θέλω πια απ’ τον κόσμο αυτό σινιάλο και χαμπέρι.

Κόσμος περνά και με σκουντά, στρατός και με πατάει
κι εμέ το μάτι ουδέ γυρνά κι ουδέ σε παρατάει.

Και, δες, μ’ ανασηκώσανε. χιλιάδες γιους ξανοίγω
μα, γιόκα μου, απ’ το πλάγι σου δε δύνουμαι να φύγω.

Όμοια ως εσένα μου μιλάν και με παρηγοράνε
και την τραγιάσκα σου έχουνε, τα ρούχα σου φοράνε.

Τα δάκρυα μου στερεύουνε, φουντώνουνε οι αντάρες
χιλιάδες οι βλαστήμιες μου, χιλιάδες οι κατάρες.

«Να πέσουν τ’ αστροπέλεκα στην κεφαλή τους πάνω
και με τα χέρια τούτα εδώ, στο λάκκο να τους βάνω».

Γιε μου, στ’ αδέρφια σου τραβώ και σμίγω τη φωνή μου.
σου παίρνω το ντουφέκι σου. κοιμήσου, εσύ, πουλί μου.

του Γιάννη Ρίτσου

Ανάτυπο της πρώτης ιστορικής έκδοσης
από τον «Ριζοσπάστη» (1936)
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