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3 O.Γ.Ε. 

Ο ι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας με-
τράμε 36 χρόνια ύπαρξης και αγωνιστικής δράσης, για

τα δίκια των γυναικών της εργατικής λαϊκής οικογένειας, ανά-
μεσα στα οποία έγιναν 10 συνέδρια. Ζήσαμε εποχές ανόδου
του λαϊκού κινήματος, αλλά και εποχές πολύ δύσκολες. Ξε-
περάσαμε τις συμπληγάδες πέτρες, δεν χάσαμε τους στόχους
μας, ωριμάσαμε μέσα από τους αγώνες. 

Το 11ο Συνέδριό της ΟΓΕ γίνεται μέσα σε συνθήκες γενικευ-
μένης, βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, σε συνθή-
κες πολύπλοκες που απαιτούν ένα μαζικό, ριζοσπαστικό γυ-
ναικείο κίνημα, που θα μπορεί να δυναμώνει συνεχώς  την
Κοινωνική Συμμαχία με γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικο-
γένειας, να οργανώνει τις γυναίκες αυτές για τους αγώνες που
χρειάζονται σήμερα μπροστά στο θανατηφόρο μείγμα των αν-
τεργατικών μέτρων και των σχεδίων που ετοιμάζουν.

Η ΟΓΕ φτάνει στο 11ο Συνέδριό της ως το μοναδικό ριζο-
σπαστικό γυναικείο  κίνημα στη χώρα μας. Τοποθετεί το Γυ-
ναικείο Ζήτημα στη σωστή κοινωνική του βάση, αυτή της διτ-
τής φύσης του, της διαλεκτικής σχέσης ταξικής εκμετάλλευ-
σης και φυλετικής καταπίεσης που το συνθέτουν ως κοινω-
νικό ζήτημα. Παλεύει για την πλήρη  ισοτιμία των γυναικών
μέσα από την ανατροπή της κυριαρχίας των μονοπωλίων, την
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Οι
θέσεις και το πλαίσιο πάλης της και με άμεσους στόχους βρί-
σκονται στην αντίπερα όχθη από τη συναίνεση και την ενσω-
μάτωση στην κυρίαρχη πολιτική. Αρνήθηκε το τίτλο της Μη
Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ).

Συμπορεύεται με την  Κοινωνική Συμμαχία, με το ταξικό ερ-
γατικό κίνημα, τις ριζοσπαστικές συσπειρώσεις των αυτοα-
πασχολουμένων, των φτωχών αγροτών, των σπουδαστών και
φοιτητών που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα γι’ αυτό και αγω-
νίζεται με το κοινό πλαίσιο πάλης. Απευθύνεται στις γυναίκες
της εργατικής-λαϊκής οικογένειας με στόχο να τις πείσει να
μπουν στον οργανωμένο αγώνα που αποτελεί μονόδρομο και
για την κατάκτηση της πραγματικής ισοτιμίας τους.

Προβάλλει την επιτακτική  ανάγκη της ισχυροποίησης του
ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος μέσα στην Κοινωνική
Συμμαχία μπροστά στη μαζική εξαθλίωση που μας οδηγούν
και μας στερούν την ελπίδα και κάθε προοπτική αξιοπρεπούς
ζωής για να γίνουν οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι βιομήχα-
νοι, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοκατα-
σκευαστές και οι μεγαλοκλινικάρχες πιο ανταγωνιστικοί, για
να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους και μετά την καπιτα-
λιστική οικονομική κρίση. 

Ο λαός μας και ειδικότερα οι γυναίκες και η νεολαία έχουν
πάρει μια πρώτη γεύση από το συνδυαστικό αποτέλεσμα της
καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και των μέτρων ανάσχε-
σής της υπέρ των συμφερόντων της κυρίαρχης αστικής τάξης.
Τα μέτρα της ανάσχεσης εμφανίστηκαν με τη μορφή των μνη-
μονίων και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, ενώ σε άλλες
χώρες της Ε.Ε. πήραν άλλες μορφές, αλλά με το ίδιο ουσια-

στικά αποτέλεσμα δηλαδή της σχετικής και απόλυτης εξα-
θλίωσης των λαϊκών στρωμάτων. 

Οι δανειακές συμβάσεις, τα μνημόνια, οι αντεργατικοί νόμοι
είναι οι συμφωνίες της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων για να βγει
το κεφάλαιο πιο ισχυρό από την κρίση, ποδοπατώντας τον ερ-
γαζόμενο  λαό και τη νεολαία.

Η συγκυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), η Ε.Ε. προχωρούν
ακάθεκτοι, ξεδιπλώνουν νέα, πρωτοφανούς αγριότητας αντι-
λαϊκή επίθεση, επίθεση χωρίς τέλος. Καμιά γυναίκα δεν είναι
σίγουρη για το τι μισθό, σύνταξη, επίδομα θα πάρει τον επό-
μενο μήνα, αν θα συνεχίσει να έχει δουλειά. Με εργαζόμενες,
άνεργες, νέες, συνταξιούχες που κουβεντιάζεις ακούς την
αγωνία, την απόγνωση, την αγανάκτηση και το φόβο για το
αύριο. Δεν υπάρχει κανένα επίπεδο της ζωής των γυναικών
της λαϊκής οικογένειας που να μην έχει τσακιστεί από τα αν-
τεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα.

Δεν μας έφταναν όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και
το φασιστικό μόρφωμα της «Χρυσής Αυγής» που έχει απο-
θρασυνθεί με τις καθημερινές ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια
στους μετανάστες και όχι μόνο. Για τις γυναίκες αυτοί οι προ-
στάτες του καπιταλισμού που κρατάνε βούρδουλα ενάντια
στους αγώνες του λαού, είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Τα 3
κάπα της ναζιστικής Γερμανίας (kinder, kuche, kirche = παιδιά,
κουζίνα, εκκλησία) που είναι και η ιδεολογία της Χρυσής
Αυγής, πρέπει να αντικρουστούν από τις γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών και να συζητήσουν γι’ αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα
αυτές  που μεγαλώνουν παιδιά. Μόνο το οργανωμένο κίνημα
στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, μέσα σ’ αυτό και η
ΟΓΕ  μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το επικίνδυνο εργαλείο
της κυρίαρχης τάξης.

Μας ανησυχούν πολύ οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
και την ευρύτερη περιοχή με αιχμή την ιμπεριαλιστική επέμ-
βαση στη Συρία και το Ιράν. Η επικίνδυνη κλιμάκωση της επέμ-
βασης των ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή, στο έδαφος των αν-
ταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα περικλείει τον κίνδυνο
γενικευμένης πολεμικής σύρραξης που θα έχει ολέθριες συ-
νέπειες για τους λαούς της περιοχής και για το λαό μας, με δε-
δομένες όλες τις συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το
Ισραήλ και την ενεργό δράση της βάσης της Σούδας.

Κυρίαρχος στόχος του 11ου Συνεδρίου της ΟΓΕ, που θα γίνει
στο Πολεμικό Μουσείο στις 23, 24, 25 Νοέμβρη 2012 και θα
καθορίσει την πορεία της ΟΓΕ για τα επόμενα 4 χρόνια, θα πρέ-
πει να είναι στο πώς, με ποιους τρόπους και μορφές, η οργά-
νωσή μας θα παίξει σημαντικό ρόλο στον απεγκλωβισμό γυ-
ναικών της εργατικής – λαϊκής οικογένειας από την πολιτική
του ευρωμονόδρομου, στο πως θα μαζικοποιηθεί με αυτές τις
γυναίκες, με νέες γυναίκες, αφού αποτελεί σημαντικό κομμάτι
του υπάρχοντος λαϊκού κινήματος και συνιστώσα της Κοινω-
νικής Συμμαχίας. Εκτιμάμε ότι χρειάζεται πολύ δουλειά για
την επίτευξη αυτού του στόχου. Και γίνεται πιο επιτακτικό όσο
η κατάσταση των εργαζομένων, των γυναικών επιδεινώνεται,
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όσο οι γυναίκες μένουν εγκλωβισμένες και ευάλωτες στη μοι-
ρολατρία, στον εφησυχασμό, ή στην αυταπάτη της προπαγάν-
δας της κυρίαρχης πολιτικής ότι υπάρχουν άλλα μείγματα πο-
λιτικής που μπορούν τάχα να διαχειριστούν την κρίση προς
όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

Το σύνθημα του Συνεδρίου « Καμιά μόνη της! Οργανωμένα
αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας» σημα-
τοδοτεί αυτό τον στόχο. Το σύνθημα αυτό προσυνεδριακά αλλά
κύρια την επομένη του Συνεδρίου πρέπει να φτάσει και να ανα-
λυθεί σε κάθε γυναίκα της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.

Ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της
λαϊκής οικογένειας με τα οικογενειακά βάρη που τους έχει
φορτώσει το καπιταλιστικό σύστημα, για να ελαφρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό, για κοινωνικές παροχές για τα παι-
διά, τους γέροντες, τους ασθενείς, τα ΑμΕΑ, πόσο μάλλον να
κατανοήσουν και να πεισθούν ότι μόνο και με την δική τους
συμμετοχή στους αγώνες μπορεί να αλλάξει η ζωή τους.   

Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι οι λιγότερο συνδικαλισμένες
και οι πιο ευάλωτες
στην προπαγάνδα της
κυρίαρχης πολιτικής.

Αυτομπλοκάρονται
στο «τίποτα δεν γίνε-
ται», «όλοι ίδιοι είναι»,
«κοίτα μόνο το σπίτι
σου» και κυρίως στην
ύπουλη προπαγάνδα
της «αναποτελεσματι-
κότητας» των αγώνων
και τόσα άλλα που διο-
χετεύονται εύστοχα από
όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της κυρίαρχης τάξης.
Πρέπει να απαντάμε πειστικά  στις γυναίκες που  μας λένε ότι
απέργησαν, ότι πήραν μέρος στη διαδήλωση αλλά τελικά απο-
λύθηκαν. Ναι, να συμφωνούμε ότι έγιναν αγώνες αλλά η ζωή
των εργαζομένων έγινε χειρότερη, αλλά γι’ αυτό δεν φταίνε
οι αγώνες, αλλά γιατί ήταν κατώτεροι των αναγκών και των
περιστάσεων, γιατί οι αγώνες ποδηγετήθηκαν από τις συμβι-
βασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Εμείς, οι γυναίκες της ΟΓΕ, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος ξέρουμε ότι το μέλλον των γυναικών
της εργατικής - λαϊκής  οικογένειας δεν μπορεί να είναι η
φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση, η μόνιμη ανασφάλεια. Δεν
μπορεί κάθε μέρα να αγκομαχάνε για ένα πιάτο φαΐ που πρέπει
να φάνε αυτές και τα παιδιά τους, για να σωθούν τα κέρδη των
εκμεταλλευτών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και
αυτές οι γυναίκες να μένουν μακριά από τους λαϊκούς αγώνες
που χρειάζονται σήμερα για να αντιμετωπιστεί αυτή η βαρβα-
ρότητα. Η δική μας δουλειά, είναι η διείσδυσή μας στις γυναί-
κες εκεί που εργάζονται, που σπουδάζουν, εκεί όπου ζουν στη
γειτονιά, με νέους τρόπους και μορφές που θα αναδειχτούν
μέσα από την δράση μας.

Εμείς έχουμε χρέος να απαντήσουμε στα ερωτήματα που
θέτουν οι ίδιες οι εξελίξεις. Πώς, με ποιους τρόπους θα φτά-
σουμε σε αυτές τις γυναίκες, πώς θα τις πλησιάσουμε, πώς θα
τους μιλήσουμε, πώς θα τις πείσουμε να πάρουν την τύχη τους

στα χέρια τους, να μπουν στη δράση, πώς θα μετατρέψουμε
την απογοήτευση σε πίστη στη δύναμή τους.

Η ΟΓΕ είναι οι σύλλογοι και οι ομάδες της σε κάθε περιοχή
της χώρας. Από τη σωστή λειτουργία τους εξαρτάται η αποτε-
λεσματικότητα των στόχων που βάζουμε. Η σωστή λειτουργία
του συλλόγου και της ομάδας εξαρτάται, καταρχήν, από την σε
τακτά χρονικά διαστήματα συνεδρίαση του ΔΣ, με γραπτή ει-
σήγηση της προέδρου για συγκεκριμένα άμεσα ζητήματα, με
συγκεκριμένες χρεώσεις, για τις οποίες θα γίνει ο έλεγχος
στο επόμενο ΔΣ. Η συμμετοχή στην Παναττική συνάντηση των
συλλόγων κάθε μήνα είναι επιτακτική για κάθε σύλλογο και
ομάδα, όπως και η διάδοση αλλά  κύρια η μελέτη του περιο-
δικού που αποτελεί σημαντικό ιδεολογικό εργαλείο στη δου-
λειά μας.

Πολύ σοβαρό ζήτημα είναι η δράση των συλλόγων και των
ομάδων  μέσα στην Κοινωνική Συμμαχία, στις λαϊκές επιτρο-
πές (έκφραση της Κοινωνικής Συμμαχίας τοπικά), αν έγινε δια-
κριτός ο ρόλος τους ή χάνονταν ο στόχος που είναι η δράση

μας ανάμεσα στις γυναί-
κες της εργατικής - λαϊ-
κής οικογένειας. Δια-
κριτός ο ρόλος του συλ-
λόγου και της ομάδας
της ΟΓΕ, θα γίνει όταν οι
γυναίκες της λαϊκής
γειτονιάς, νιώσουν την
παρουσία του συλλόγου
ή της ομάδας της ΟΓΕ
δίπλα τους, για όλα τα
οξυμμένα προβλήματα
που αναζητούν λύση:

την απόλυση, την διακοπή του ρεύματος, την ανέχεια που αφή-
νει παιδιά νηστικά ή έξω από τον παιδικό σταθμό, την ανάγκη
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή νοσηλεία, όταν δεν υπάρ-
χει ασφάλιση.

Τα ζητήματα που βάζουμε δεν μπορεί να έχουν καμπανιακό
ή ευκαιριακό χαρακτήρα, αλλά να έχουν συνέχεια και συνέ-
πεια. Π.χ. οι σύλλογοι και οι ομάδες διαχρονικά παλεύουν για
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, κυρίως όταν αυτοί ανοίγουν
το Σεπτέμβρη κυρίως για τα παιδιά που έμειναν έξω από αυ-
τούς. Δεν μπορέσαμε να συσπειρώσουμε τις μανάδες αυτών
των παιδιών στο κίνημά μας, είτε βρίσκοντας διευθύνσεις της
κατοικίας τους, είτε από την εξόρμηση που έπρεπε να έχουμε
κάνει στις παιδικές χαρές, εκεί που είναι πιο χαλαρές για μια
ουσιαστικότερη συζήτηση. Τα προβλήματα όμως των παιδι-
κών σταθμών συνεχίζονται και για τα παιδιά που είναι μέσα.
Κτίρια, υποδομή, τροφή, προσωπικό κ.α.. 

Η παρέμβασή μας πρέπει να είναι συνεχής και προς τις μη-
τέρες αυτών που τα παιδιά τους έμειναν έξω, και στις μητέρες
που τα παιδιά τους είναι μέσα και στις εργαζόμενες στους
σταθμούς με τα τόσα προβλήματα, συμβασιούχες κ.α. Το ίδιο
ισχύει και για την παρέμβασή μας στα νοσοκομεία, στις γυναί-
κες των μικρομάγαζων, στις εμποροϋπαλλήλισσες κ.α. Πρώτα
στοχοποιούμε και μετά εξειδικεύουμε τη δράση μας με συνέ-
χεια, με πρόγραμμα και έλεγχο της δουλειάς μας. Όπου δου-
λέψαμε με αυτό τον τρόπο, είχαμε αποτελέσματα.
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Η απογοήτευση ότι οι γυναίκες δεν μας καταλαβαίνουν, δεν
θέλουν να συστρατευθούν μαζί μας, θα εξαλειφτεί όταν με
υπομονή και επιμονή, με χαρτί και μολύβι, κάνοντας τη δου-
λειά του μυρμηγκιού, δεν χάνουμε το στόχο μας. Δεν θα πεί-
σουμε όλες τις γυναίκες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή.
Το πόσες θα πείσουμε εξαρτάται από τον σχεδιασμό μας, την
υπομονή και την επιμονή στο στόχο μας. Και αυτές που πείσαμε
και τις εγγράψαμε στους συλλόγους και τις ομάδες, πολλές
φορές χάνονται γιατί δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με αυτές
τις γυναίκες που είναι άπειρες που πρωτομπαίνουν στον ορ-
γανωμένο αγώνα.

Ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει στη δράση μας
είναι ο τρόπος που πλησιάζουμε τις γυναίκες. Δεν αρκεί να
τους δώσουμε μια ανακοίνωση ή μια καταγγελία ή ένα κάλε-
σμα, που πολλές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανοητό. Ση-
μασία έχει πως ξεδιπλώνουμε την κουβέντα μαζί τους. Δεν
πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι εμείς τα ξέρουμε όλα,
ότι αυτές δεν καταλαβαίνουν. Δεν θα τις βομβαρδίσουμε με
όλα όσα τις πλήττουν, με αυτά που ζουν στο πετσί τους. Θα
μπούμε στο κύριο πρόβλημα που τις απασχολεί. Ξέρουμε ότι
για όλα τα πιεστικά προβλήματα θεωρούν ότι υπάρχει λύση
«εδώ και τώρα» και αυτήν αναζητούν. Πρέπει να πεισθούν οι
γυναίκες ότι και θα  καταγγείλουμε και θα παλέψουμε για να
εμποδίσουμε ή να καθυστερήσουμε να υλοποιηθούν τα αντι-
λαϊκά μέτρα. Αυτό είναι το άμεσο πρωταρχικό καθήκον μας.
Όμως, πρέπει ταυτόχρονα να πεισθούν, ότι ο αγώνας αυτός
για να ‘χει αποτελέσματα πρέπει να βάλει στο στόχαστρό του
την παρεμπόδιση για να μην εφαρμοστούν τα μέτρα και ταυ-
τόχρονα την ανατροπή των συμφερόντων και των πολιτικών
που τα επιβάλουν. Χρέος δικό μας είναι να βρούμε τους τρό-
πους να πείσουμε τις γυναίκες ότι στόχος  των αγώνων μας
δεν μπορεί να είναι η αναζήτηση της μιας ή της άλλης διαχεί-
ρισης του σάπιου συστήματος, αφού ούτε έως την Δευτέρα
Παρουσία δεν πρόκειται να βρεθεί διαχείριση που θα κάνει τον
καπιταλισμό φιλολαϊκότερο, για να λυθούν και τα προβλήματά
μας. 

Η ιδιοκτησία και η εξουσία των μονοπωλίων είναι που  κα-
ταπιέζει, ληστεύει,  εκμεταλλεύεται βάναυσα το λαό μας και
όλους τους λαούς της Ευρώπης. Είναι η Ε.Ε.   και τα μεγάλα
συμφέροντα στην Ελλάδα που αποτελούν τις  δυο όψεις του
ίδιου νομίσματος.

Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτουν οι ίδιες οι
εξελίξεις. Πού πάει η κατάσταση; Πόσο μπορούμε να συνεχί-
σουμε με όλα αυτά που μας οδηγούν στα τάρταρα;

Πόσο θα μας  καταδικάζουν σε αδιέξοδα για να πληρωθούν
οι δανειστές, για να σωθούν τα κέρδη των μονοπωλίων;

Να σταθούμε όρθιες, να πάρουμε στα χέρια μας, τη ζωή μας,
το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, να πιστέψουμε
στη δύναμή μας όσο πιστεύουμε στο δίκιο μας. Όσες θυσίες
και να κάνουμε, εμείς δε γλιτώνουμε από τα δεινά της οικο-
νομικής κρίσης που απλώνεται σε όλη την Ε.Ε.. Όσο σκύβουμε
το κεφάλι και αποδεχόμαστε τα μέτρα, τόσο θα μας ποδοπα-
τούν. Τα μέτρα αυτά δεν είναι τα τελευταία, όπως ψεύτικα
ισχυρίζεται η κυβέρνηση.

Να αποδεσμευτούμε από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ. Να διαγραφούν τα χρέη. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. 

Είναι θηλιά στο λαιμό μας, αφού η όποια διαπραγμάτευση ή
επιμήκυνση για αποπληρωμή τους σημαίνει νέα μνημόνια, νέα
αντιλαϊκά μέτρα.

Να καταργηθούν όλα τα μνημόνια και όλοι οι αντεργατικοί
νόμοι. Τέρμα οι διαπραγματεύσεις. Να σταματήσει η ληστεία
του λαού.

Να πάρουμε εμείς, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, στα
χέρια μας τον πλούτο του τόπου που και εμείς  έχουμε δημι-
ουργήσει και να διώξουμε από το κεφάλι μας τα μονοπώλια
που έχουν τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους και εκμεταλ-
λεύονται τις εργάτριες και τους εργάτες και τον εθνικό πλούτο
για λογαριασμό τους.

Εμείς δεν θα αφήσουμε τις γυναίκες της χώρας μας να βά-
λουν το κεφάλι τους στη γκιλοτίνα που έχουν στήσει. 

Τους λέμε, δεν είναι μονόδρομος η υποχώρηση, ο συμβιβα-
σμός και η υποταγή για να σωθούν τα κέρδη των πολυεθνικών
και να διασωθεί το ξεπερασμένο και σάπιο καπιταλιστικό σύ-
στημα. Είναι ψέμα ότι αν μεγαλώσει η κερδοφορία των επι-
χειρήσεων θα γλιτώσουμε από την ανεργία, το χτύπημα των
δικαιωμάτων μας.

Η κάθε νέα διαπραγμάτευση μας φορτώνει με νέες δεσμεύ-
σεις για αντιλαϊκά μέτρα. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, των μονοπωλίων δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει καμία
προοπτική. Χρειάζεται οργάνωση, αγώνας, συμμαχία για την
ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. 

Πρέπει να εμπιστευτούμε τις δυνάμεις μας. Καμιά γυναίκα
έξω από το σωματείο της, σε κάθε επιχείρηση, χώρο δουλειάς
και κλάδο. Συμμετοχή στο γυναικείο σύλλογο ή στην ομάδα
γυναικών της ΟΓΕ. Ισχυροποίηση του ταξικού και ριζοσπαστι-
κού λαϊκού κινήματος και της Κοινωνικής Συμμαχίας, μέσα
στην οποία βρίσκεται και η ΟΓΕ, που αμφισβητεί το μονόδρομο
της καπιταλιστικής ανάπτυξης και βάζει επί τάπητος την ανα-
γκαιότητα άλλης οργάνωσης της οικονομίας, του κράτους, της
κοινωνίας, που στο κέντρο θα έχει τις ανάγκες της εργατικής
τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, των γυναικών.
Δουλειά μόνιμη και σταθερή για όλους, με αξιοπρεπείς μι-
σθούς, συντάξεις, ανάπαυση, έμπρακτη αναγνώριση της κοι-
νωνικής αξίας της μητρότητας, δωρεάν μόρφωση για τα παι-
διά μας, εξασφαλισμένη δωρεάν φροντίδα Υγείας – Πρόνοιας
για τις οικογένειές μας, ξεκούραση κι ασφάλεια για το μέλλον.
Ανάπτυξη και παραγωγή προς όφελος του λαού και όχι των
μονοπωλιακών ομίλων.

Έχουμε μπροστά μας να δώσουμε δύσκολες μάχες και πρέ-
πει να προετοιμαστούμε. Το Συνέδριο μας δίνει αυτή τη δυνα-
τότητα.

Ο πόλεμος στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει απαιτεί ορ-
γάνωση με σχέδιο, θυσίες, για τον τελικό σκοπό  που είναι η
ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και ανυποχώρητη στάση
απέναντι στον εχθρό που απομυζά το μόχθο μας και στερεί τη
ζωή από μας και τα παιδιά μας.

Το σύνθημα του 11ου Συνεδρίου μας «Καμιά μόνη της! Ορ-
γανωμένα αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου
μας.» θα είναι οδηγός της δράσης μας μέχρι το επόμενο Συ-
νέδριό μας, με κάθε τρόπο και μορφή, με αισιοδοξία και πίστη
στον αγώνα μας.

5 O.Γ.Ε. 

11ο Συνέδριο ΟΓΕ 



Όλο το προηγούμενο διάστημα η ΟΓΕ έδωσε σοβαρές
μάχες είτε με την Κοινωνική Συμμαχία είτε αυτοτελώς

παλεύοντας ενάντια στην κόλαση που προσπαθούν να μας
επιβάλλουν το μεγάλο κεφάλαιο και οι πολιτικοί του υπηρέ-
τες.

Στις 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε πλατιά σύσκεψη με
όλους τους φορείς της Κοινωνικής  Συμμαχίας με θέμα την
βαριά φοροληστεία που πάνε να φορτώσουν σε όλα τα λαϊκά
νοικοκυριά και τι πρωτοβουλίες χρειάζεται να παρθούν. Η συ-
ζήτηση ήταν πολύ πλούσια και από όλους τους φορείς ήρθε
πείρα αλλά και σκέψεις για το πώς θα αντιπαλέψουμε αυτή
την κατάσταση. Μπήκε επί τάπητος το ζήτημα της αλληλεγγύης
στις χρεοκοπημένες οικογένειες, στους ανέργους, σε αυτούς
που αδυνατούν να επιβιώσουν. Έγινε ξεκάθαρο ότι εμείς το
ζήτημα της φτώχειας δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με
φιλανθρωπίες και ψίχουλα αλλά με ταξική αλληλεγγύη, όπου
υπάρχει πρόβλημα, και ταυτόχρονα καλώντας τον κόσμο που
υποφέρει να διεκδικήσει ό,τι πραγματικά έχει ανάγκη.

Η απεργία των χαλυβουργών έδειξε τον μοναδικό δρόμο
που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αντισταθούμε στην λαί-
λαπα που μας τσακίζει: Το δρόμο του αγώνα, την επιλογή της
απεργίας ως όπλο απέναντι στα αφεντικά. Γι’ αυτό και δέχτη-
καν την μεγαλύτερη λάσπη από το σύστημα, γι’ αυτό και κά-
νανε τα πάντα για να σπάσουν την απεργία φέρνοντας ακόμα
και τα ΜΑΤ. Η επίθεση ήταν τεράστια αλλά οι απεργοί αντέ-
ξανε και δεν λυγίσανε. Βέβαια είχαν και την στήριξη της ερ-
γατικής τάξης, των φτωχών ανθρώπων, των γυναικών, των
φοιτητών, των μαθητών. Αξιοσημείωτη ήταν και η στήριξη
των οικογενειών τους. Ειδικά των γυναικών που συγκρότη-
σαν αγωνιστική επιτροπή συμπαράστασης. Την αλληλεγγύη
μας την εκφράσαμε ακόμα πιο έμπρακτα στην μεγάλη κινητο-
ποίηση που έγινε έξω από την χαλυβουργία στις 20 Ιουλίου
για να μην περάσει η τρομοκρατία της εργοδοσίας, της κυβέρ-
νησης και όλων των μηχανισμών της (ΜΑΤ), που είχαν βάλει
σκοπό να σπάσουν την απεργία και να κάνουν τους απεργούς
να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους με σκυμμένο το κεφάλι.
Αλλά ακόμα και όταν αποφάσισε το ΔΣ του σωματείου τους
να σταματήσουν την απεργία και να γυρίσουν πίσω στις δου-
λειές τους, επέστρεψαν με το κεφάλι ψηλά έχοντας στραμ-
μένα πάνω τους τα βλέμματα όλων όσων βρέθηκαν απ’ έξω
εκείνο το πρωί για να τους υποστηρίξουν και να τους θυμίσουν
ότι είμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτόν τον τιτάνιο αγώνα και
ότι ήταν το καλύτερο μάθημα για όλους μας αλλά και για τις
οικογένειες τους.

Στο δρόμο της χαλυβουργίας βάδισε και η Phone Market-
ing με 114 ημέρες απεργίας η οποία έληξε νικηφόρα. Έχει με-
γάλη σημασία το γεγονός ότι η τεράστια πλειοψηφία των ερ-
γαζόμενων είναι γυναίκες οι οποίες, χωρίς καμία προηγού-
μενη συνδικαλιστική πείρα, μπήκαν μπροστά με σθένος και
υπερασπίστηκαν τα δίκαια αιτήματα τους. Η ΟΓΕ στάθηκε αλ-

ληλέγγυα και σε αυτόν τον αγώνα ενισχύοντας τους ηθικά
αλλά και οικονομικά με 400 ευρώ.

Ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τις λαϊκές οικογένειες
και που η ΟΓΕ χρόνια τώρα παλεύει για να δοθεί λύση είναι
αυτό των παιδικών σταθμών που χρόνο με το χρόνο όλο και
περισσότερο υποβαθμίζονται, που χιλιάδες παιδάκια μένουν
εκτός και άρα αναγκάζουν τους γονείς να βάλουν πάλι το χέρι
βαθιά στην τσέπη. Στις 10 Ιουλίου η ΟΓΕ έκανε παράσταση
διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο της Αθήνας για την κατάσταση
στους παιδικούς σταθμούς, για τους εκατοντάδες συμβασιού-
χους που θα καλύψουν προσωρινά τις μόνιμες ανάγκες, για
τα παιδάκια που δεν έγιναν δεκτά και πάλι φέτος χωρίς να
υπολογίζουν ότι φτάνουν τις οικογένειες σε οριακό σημείο
(επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα στο Δήμο).  Επιπλέον συμμετείχε
μαζί με αλλά 24 σωματεία στην κινητοποίηση που έγινε για
το ίδιο θέμα στο Υπουργείο Εργασίας στις 23 Αυγούστου η
οποία ήταν πολύ μαζική και έκανε ξεκάθαρο ότι τους εργαζο-
μένους από όλους τους κλάδους θα τους βρίσκουν απέναντί
τους, ιδίως όταν πρόκειται για τα παιδιά τους. Αντίστοιχα κεν-
τρικά η ΟΓΕ έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στο Συνέδριο της
ΚΕΔΕ στις 30 Αυγούστου, πάλι για τις σοβαρές ελλείψεις
στους παιδικούς σταθμούς (επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα).

Η ΟΓΕ με την Κοινωνική Συμμαχία συμμετείχε στο 38ο Φε-
στιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ στις 13-14-15 Σεπτεμβρίου. Τις 3
ημέρες μαζί με τους συλλόγους της Αττικής, έκανε εξορμή-
σεις με υλικό σε μορφή κάρτας γνωριμίας, με σκοπό να προ-
σεγγίσει γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και νέες κοπέλες
που βιώνουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την ταξική εκμε-
τάλλευση. Εκατοντάδες γυναίκες εξέφρασαν την επιθυμία να
γνωριστούν με την ΟΓΕ.

Καλέσαμε τις γυναίκες να δώσουν μαχητικά το παρόν στη
Γενική Απεργία της 26ης Σεπτεμβρίου. Μια δύσκολη μάχη
αφού η τρομοκρατία και ο εκβιασμός της απόλυσης όλο και
εντείνονται. 

Η ΟΓΕ, μπροστά στο 11ο Συνέδριό της, πραγματοποιεί πε-
ριφερειακές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα και ετοιμάζεται
να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες του
καθημερινού μόχθου.

O.Γ.Ε. 6

Δραστηριότητες της ΟΓΕ 

Πάλη για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών
Της Βασιλικής Λυμπερόγιαννη

Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Παιδεία

Της Χριστίνας Σκαλούμπακα
Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Οι παιδικοί σταθμοί στη δίνη 
της καπιταλιστικής κρίσης

Σε δύο κεντρικές κινητοποιήσεις προχώρησε η ΟΓΕ
μέσα στο καλοκαίρι μπροστά στην τραγική κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί καθώς χιλιάδες παι-

διά σ’ ολόκληρη τη χώρα αποκλείστηκαν από τους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς, με αποτέλεσμα  χιλιάδες οικο-
γένειες να  βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο. 

Στις 10 Ιούλη δεκάδες Ογεδίτισσες συγκεντρώθηκαν έξω
από το Δημαρχείο της Αθήνας, με αίτημα να δουν το Δήμαρχο
και να του επιδώσουν επιστολή διαμαρτυρίας για την εκρη-
κτική κατάσταση που  διαμορφώνεται για τις λαϊκές οικογέ-
νειες με ευθύνη της πολιτικής της ΕΕ, της συγκυβέρνησης,
αλλά και των πρόθυμων δημοτικών αρχών, όπως του Δήμου
της Αθήνας, που υλοποιούν τις πολιτικές αυτές.

Αλλά και στις 30 Αυγούστου αντιπροσωπεία της ΟΓΕ βρέ-
θηκε στο έκτακτο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και έκανε παρέμβαση επιδίδοντας επιστολή
τόσο στον Πρόεδρο όσο και στους αντιπροσώπους που με-
τείχαν στο Συνέδριο, διεκδικώντας να μην αποκλειστεί κα-
νένα παιδί από τους παιδικούς σταθμούς. Το Συνέδριο της
ΚΕΔΕ είχε αποκλειστικό θέμα τις μεγάλες περικοπές στη
χρηματοδότηση των δήμων που αποφάσισε η κυβέρνηση με
αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις
στοιχειώδεις λειτουργικές υποχρεώσεις και τη μισθοδοσία
του προσωπικού. Για την εξέλιξη αυτή και η ΚΕΔΕ έχει τις
δικές της ευθύνες αφού είχε συναινέσει στις περικοπές
«λόγω κρίσης».

ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΠΑΙΔΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...

Φέτος η μερίδα του λέοντος των αιτήσεων των μητέρων
προκειμένου να πάρουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό
αφορούσε στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-
οίκησης (ΕΕΤΑΑ) που υλοποιεί και διαχειρίζεται το πρό-
γραμμα αυτό δέχθηκε φέτος 43% περισσότερες αιτήσεις. Οι
αιτήσεις αφορούσαν συνολικά 96.000 παιδιά. Μέσα στο κα-
λοκαίρι η ΕΕΤΑΑ απέρριψε το 55% των αιτήσεων αυτών
αφήνοντας έξω από τους παιδικούς σταθμούς 53.000 παι-
διά!!! Η απόρριψη σχετιζόταν τόσο με τα κριτήρια που το πρό-
γραμμα έθετε όσο κυρίως με τη μείωση της χρηματοδότη-
σης. Συγκεκριμένα, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμ-
ματος ανέρχεται στα 125 εκατομμύρια ευρώ, από 175 εκα-
τομμύρια που ήταν την προηγούμενη σχολική χρονιά, ενώ
για την πλήρη κάλυψη των αναγκών απαιτούνται άλλα 125
εκατομμύρια ευρώ!

Η απάντηση του Υπουργού Εργασίας μπροστά σ’ αυτό τη
εκρηκτικό πρόβλημα για τις λαϊκές οικογένειες ήταν να προ-

τείνει νέες περικοπές, περικοπές που βάζουν σε κίνδυνο την
υγεία και την ασφάλεια των βρεφών και των νηπίων. Προ-
κειμένου να γίνουν δεκτά περισσότερα παιδιά στους παιδι-
κούς σταθμούς πρότεινε τη μείωση του κόστους ανά παιδί.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: Περικοπές από τη σίτιση, που ση-
μαίνει πχ. λιγότερο ή καθόλου κρέας, περικοπές από το παι-
δαγωγικό ή βοηθητικό προσωπικό, που σημαίνει απόλυση
προσωπικού και λειτουργία με μικρότερο αριθμό απ’ αυτόν
που απαιτείται, περικοπές στα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή
σταθμοί χωρίς θέρμανση, νερό κλπ., περικοπές στον έλεγχο
της σωματικής υγείας του παιδιού, στην καθαριότητα, στο
παιδαγωγικό υλικό κλπ.

Με όλες αυτές τις περικοπές έγιναν δεκτά στους παιδικούς
σταθμούς επιπλέον 18.000 παιδιά και έμειναν τελικά  έξω
από τους παιδικούς σταθμούς 35.000.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ απευ-
θύνεται σε παιδιά οικογενειών που ο ένας ή οι δύο γονείς
είναι άνεργοι, σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, σε παι-
διά που οι οικογένειες δεν έχουν να πληρώσουν γι’ αυτό και
έκαναν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τη συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα αυτό οι γονείς δεν πλήρωναν ούτε ένα
ευρώ, αφού όλο το ποσό για το κόστος των υπηρεσιών κα-
λυπτόταν από το ΕΣΠΑ. 

Με νέα απόφαση κυβέρνησης, ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ, που
είδε το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη, για να φάνε
φαγητό τα βρέφη που πηγαίνουν σε δημόσιους και ιδιω-
τικούς παιδικούς σταθμούς, που χρηματοδοτούνται από
το ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι γονείς να πληρώσουν επιπλέον
τροφεία! Καλούνται οι γονείς να πληρώσουν μέχρι και
400 ευρώ το χρόνο για να έχουν τα παιδιά τους πλήρη
διατροφή, ενώ η μεταφορά από και προς το σταθμό βα-
ραίνει εξαρχής τους ίδιους.

Την ίδια ώρα πολλοί δημοτικοί παιδικοί σταθμοί κλείνουν,
αφού χιλιάδες συμβασιούχοι πετιούνται στο δρόμο και οι
δήμοι αδυνατούν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπά-



νες παρά το γεγονός ότι εισπράττουν τροφεία. Επίσης ένας
μεγάλος αριθμός παιδιών δε θα φιλοξενηθούν σε σταθμούς
καθώς το ΙΚΑ έκοψε το σχετικό επίδομα που έδινε μέχρι
πρότινος στα νέα ζευγάρια με μικρό παιδί. Η εν λόγω παροχή
σταμάτησε να ισχύει με την ένταξη του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ.

Με λίγα λόγια, η προσχολική αγωγή από δικαίωμα που θα
έπρεπε να απολαμβάνουν όλοι οι γονείς και παιδιά, γίνεται
εκ περιτροπής υπηρεσία που παρέχεται σε όσους μπορούν
να πληρώσουν. Την ίδια ώρα, η κατακόρυφη μείωση του βιο-
τικού επιπέδου των λαϊκών οικογενειών, με τη βάρβαρη πο-
λιτική που ασκείται, καθιστά αδύνατον για τις περισσότερες
οικογένειες να στείλουν το παιδί τους σε ιδιωτικό σταθμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις γονέων για τη φιλοξενία
παιδιών από τους σταθμούς που λειτουργούν μέσω του προ-
γράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» του ΕΣΠΑ, αυξήθηκαν φέτος κατά 43% σε σχέση με
πέρσι.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ βέβαια δεν έχει στόχο την παροχή
προσχολικής αγωγής σε βρέφη και νήπια αλλά την αύξηση
της «απασχολησιμότητας» των μητέρων στο όνομα της
«εναρμόνισης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων». Γι αυτό το λόγο πριμοδοτήθηκε η ευέλικτη απα-
σχόληση των μητέρων σε σύγκριση με τη σταθερή εργασία,
αλλά και την ανεργία: Η εργασιακή σχέση των μητέρων που
έλαβε τα περισσότερα μόρια είναι η μερική απασχόληση (45
μόρια), ακολουθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου με 40
μόρια και έπονται οι υπόλοιπες εργαζόμενες με 35 μόρια.
Τέλος, η ανεργία μοριοδοτήθηκε με 20 μόρια αν η άνεργη
λαμβάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ και με 10 αν δεν επιδοτεί-
ται, με αποτέλεσμα από τις 27.930 αιτήσεις ανέργων γυναι-
κών να ικανοποιηθεί μόλις το 29%, δηλαδή 8.098 αιτήσεις. 

….ΚΑΙ ΕΛΕΩ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ»
Και ενώ χιλιάδες παιδιά έμεναν έξω από τους σταθμούς

και η κυβέρνηση έκοβε και έραβε στριμώχνοντας παιδιά και
βρέφη σε σταθμούς χωρίς προσωπικό και υποδομές και μά-
λιστα επί πληρωμή, εμφανίστηκε το «φιλάνθρωπο» ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος» για να κάνει το θαύμα του. Η χορηγία του
των 4,5 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση 3000 παιδιών
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς έγινε δεκτή με ύμνους από
τον αρμόδιο Υπουργό που εξήρε τη σημασία της ανάμειξης
των ιδιωτών στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαχει-
ριστεί την κρίση, προτρέποντας την κοινωνία να γίνει πιο δε-
κτική στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα σε ζητήματα που
σχετίζονται με κοινωνικές παροχές.

Η κυβέρνηση λοιπόν, η οποία έχει φροντίσει με τα βάρβαρα
μέτρα και τις περικοπές να πετιούνται τα παιδιά έξω από τους
παιδικούς σταθμούς, ευλογεί τις ευεργεσίες και φυλάει τα
χέρια του κάθε μεγαλοεπιχειρηματία που αναγορεύεται σε
χορηγό ακόμα και της αγωγής των νηπίων. Από την πλευρά
τους αυτά τα παράσιτα που εκμεταλλεύονται το μόχθο μας,
επωφελούμενα από τα μέτρα που φορτώνουν την κρίση τους
στα λαϊκά νοικοκυριά, αρπάζουν την ευκαιρία να παραστή-
σουν τους ευεργέτες και να προβάλουν φιλάνθρωπο προ-
σωπείο. 

Η ΟΓΕ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ
Το δικαίωμα των παιδιών να πηγαίνουν σε σύγχρονους

δωρεάν κρατικούς σταθμούς αποτελεί κεντρικό αίτημα της
ΟΓΕ διαχρονικά. Η ΟΓΕ βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκε-
ται πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα μ’ αυτή τη διεκδί-
κηση. Έτσι έγινε και όταν στα μέσα του Σεπτέμβρη οι γυναί-
κες του Συλλόγου Κερατσινίου, που είναι μέλος της ΟΓΕ,
βρέθηκαν δίπλα στους γονείς και τους εργαζόμενους  του

παιδικού σταθμού του ιδρύματος «Παιδική Στέγη» στο Κε-
ρατσίνι για να απαιτήσουν να μην κλείσει ο σταθμός που η
κυβέρνηση σταμάτησε να χρηματοδοτεί.

Οι ανάγκες των παιδιών δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα.
Η πολιτική της ΕΕ και της συγκυβέρνησης για περικοπή
όλων των κοινωνικών παροχών θα βρει την ΟΓΕ, τους συλ-
λόγους και τις ομάδες της, απέναντί της στο δρόμο του
αγώνα.

Διεκδικούμε:
3 Άμεση κρατική επιχορήγηση στους Δήμους για να αν-

τιμετωπιστεί η εκρηκτική κατάσταση στους παιδικούς
σταθμούς.

3 Να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων και να γίνουν
δεκτά όλα τα παιδιά Ελλήνων και μεταναστών χωρίς
όρους και προϋποθέσεις. 

3 Να μην κλείσει κανένας παιδικός και βρεφονηπιακός
σταθμός.

3 Να μη γίνει καμιά απόλυση. Να μονιμοποιηθούν όλοι
οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

3 Να καταργηθούν τα τροφεία.

Παλεύουμε για:
3 Αποκλειστικά Κρατικούς - Δημόσιους - Δωρεάν - Σύγ-

χρονους και Ασφαλείς Παιδικούς Σταθμούς, με ενιαίο
φορέα προσχολικής αγωγής που να ανήκει στο υπουρ-
γείο Παιδείας και ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα. 

3 Κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, ποιότητα
του φαγητού. 

3 Εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό με σταθερή και
μόνιμη δουλειά με 6ωρο, 5ημερο, 30ωρο.

O.Γ.Ε. 8

Παιδεία

O.Γ.Ε. 8O.Γ.Ε. 8



9 O.Γ.Ε. 

Παιδεία

o Η  νέα σχολική χρονιά χαρακτηρίζεται από την πιο
σκληρή επίθεση στο μισθό και στα δικαιώματα, στην
ίδια μας τη ζωή. Πώς βλέπετε το μέλλον σας; 

— Με βάση τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης σχεδιάζον-
ται χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο ώστε να
πραγματοποιηθεί ο στόχος των 15 χιλιάδων απολύσεων
μέσα στο 2012. Ταυτόχρονα, στο «νέο σχολείο της αγοράς»
που προωθούν κυβέρνηση και Ε.Ε.
δεν έχει θέση η μόνιμη και σταθερή
δουλειά, αλλά οι ελαστικές σχέσεις
εργασίας, η αμορφωσιά, η κατάρτιση
σε δεξιότητες που έχει ανάγκη το κε-
φάλαιο.

Ήδη από πέρυσι κάποιοι από
τους αδιόριστους μείναμε άνεργοι ή
με ελάχιστες ώρες δουλειάς τη βδο-
μάδα, αδυνατώντας να εξασφαλί-
σουμε ένα στοιχειώδες εισόδημα.
Άλλοι βρεθήκαμε ως ωρομίσθιοι ή
αναπληρωτές με ένα δραστικά μει-
ωμένο μισθό να προσπαθούμε να
αντεπεξέλθουμε στις όλο και πιο δύ-
σκολες συνθήκες διαβίωσης (νοίκι,
θέρμανση, μεταφορικά, φορολογία).
Δυστυχώς φέτος η κατάσταση γίνε-
ται πιο δύσκολη, αφού ο ίδιος ο υπουργός ανακοίνωσε ότι
τη σχολική χρονιά 2012-2013 οι διορισμοί μονίμων εκπαι-
δευτικών δεν θα ξεπεράσουν τους διακόσιους, ενώ μειώνε-
ται και ο αριθμός των ωρομισθίων και αναπληρωτών που
προβλέπεται να προσληφθούν. Και όλα αυτά σε μια περίοδο
που χιλιάδες εκπαιδευτικοί φεύγουν από την εκπαίδευση
αναγκασμένοι από τα αντιλαϊκά αντιασφαλιστικά μέτρα και
τους νόμους συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται αρκετά κενά στα σχολεία. Και τα κενά αυτά δεν έρ-
χονται να τα καλύψουν με μόνιμους διορισμούς, αλλά με
σχέσεις εργασίας επισφαλείς και ελαστικές, προσλαμβά-
νοντας ωρομίσθιους και αναπληρωτές.

o Και τι σημαίνει αυτό για σας και το σχολείο;

— Ο θεσμός των ωρομισθίων και αναπληρωτών είναι σε
βάρος των εκπαιδευτικών και του έργου που γίνεται στα
σχολεία. Δεν γνωρίζεις εάν και πού θα προσληφθείς, εάν θα
είσαι κοντά στο σπίτι σου ή θα χρειαστεί να φύγεις μακριά
από την οικογένειά σου, να βρεθείς σε κάποιο ακριτικό νησί
και μάλιστα να σου ζητούν να παρουσιαστείς αμέσως, αδια-

φορώντας για τις οικονομικές ή οικο-
γενειακές συνέπειες του εκπαιδευτι-
κού. Για σκεφθείτε μια γυναίκα εκπαι-
δευτικό με μικρά παιδιά να χρειάζεται
στα μέσα Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη (στην
καλύτερη των περιπτώσεων) να πρέ-
πει να  μετακομίσει στην άλλη άκρη
της Ελλάδας και ως αλλόφρων να μην
ξέρει τι να κάνει. Γνωρίζω ζευγάρι εκ-
παιδευτικών με δύο παιδιά που η γυ-
ναίκα προσλήφθηκε στην Κοζάνη, ο
σύζυγος στην Τρίπολη και τα παιδιά τα
ανέλαβε η γιαγιά στην Αθήνα. Μπο-
ρείτε να σκεφτείτε κάτω από ποιες δυ-
σκολίες οι εκπαιδευτικοί αυτοί κα-
λούνταν να αντεπεξέλθουν στις οικο-
νομικές και οικογενειακές δυσκολίες
και πώς από τη μια μέρα στην άλλη αλ-

λάζει η ζωή τους. Πώς να ανταποκριθούν στον εκπαιδευτικό
και παιδαγωγικό ρόλο;

Και το καλοκαίρι το υπουργείο με απόφασή του δεν
έδωσε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όσους, από την
αδυναμία να ανταποκριθούν στα αυξημένα έξοδα της δια-
μονής μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (νοίκι, θέρμανση,
μεταφορές κλπ…), αναγκάστηκαν να αρνηθούν το διορισμό
τους ως αναπληρωτές. Στερήθηκαν τη δυνατότητα υποβο-
λής αίτησης ακόμα και όσοι κλήθηκαν να αναλάβουν υπη-
ρεσία μέσα στο Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο, οπότε είναι λογικό
να έχουν βρει αλλού εργασία!

Όσο για το ίδιο το σχολείο είναι κατανοητό ότι δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει σωστά μη έχοντας εξασφαλισμένο μό-

Ο ρόλος του Σχολείου & η κατάσταση των εκπαιδευτικών σήμερα
«Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς» 

Κ. Βάρναλης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ   Α. Π., ωρομίσθια  καθηγήτρια

Της Ντίνας Τσούβα
Μέλους του Δ.Σ. της ΟΓΕ
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νιμο διδακτικό προσωπικό, δεν μπορεί να προγραμματίσει
το ωρολόγιο πρόγραμμά του, να γίνει κατανομή μαθημάτων
και εργασιών. Υπάρχουν μάλιστα σχολεία, όπως τα μουσικά,
στα οποία εφαρμόζεται κατά κόρον ο θεσμός των ωρομι-
σθίων, με συνέπεια να μην μπορούν να λειτουργήσουν κα-
θόλου μέχρι τα Χριστούγεννα ή και το Φλεβάρη. 

o Τότε γιατί διαιωνίζεται ο θεσμός των αναπληρωτών
και των ωρομισθίων;

— Βολεύει το σύστημα από πολλές πλευρές. Δεν πληρώ-
νονται οι εκπαιδευτικοί το καλοκαίρι, αλλά κυρίως είναι το
γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός που ζει με την ανασφάλεια και
την αγωνία για την επόμενη μέρα πιο εύκολα χειραγωγείται,
πιο εύκολα εφαρμόζει τα «καινοτόμα» προγράμματα του
Υπουργείου και της Ε.Ε., ελπίζοντας σε μια επαναπρόσληψη
τον επόμενο χρόνο, δεν συνδικαλίζεται εύκολα, δεν απεργεί,
δεν διεκδικεί. Οδηγείται εύκολα στη μοιρολατρία και την ητ-
τοπάθεια, χαμηλώνει τις απαιτήσεις του και αυτό είναι το
χειρότερο. Ένας υποταγμένος εκπαιδευτικός δεν διαμορ-
φώνει συνείδηση αγωνιστική στους μαθητές. Έτσι τα κέρδη
για το σύστημα είναι πολλά. Και κρατά ομήρους τους εκπαι-
δευτικούς και διαμορφώνει ευάλωτη συνείδηση στη νέα
γενιά.

o Παράλληλα αντιμετωπίζετε και ζητήματα που απα-
σχολούν και όλους τους άλλους άνεργους.

— Πράγματι εκτός από το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων
ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα όλων των άλλων
ανέργων και των εργαζομένων με χαμηλό εισόδημα
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το οξυμένο ζήτημα των
φαρμάκων και της περίθαλψης (είναι χιλιάδες οι συνά-
δελφοι, που έμειναν άνεργοι και αδυνατούν να επισκεφτούν
ένα γιατρό). Ένα μεγάλο ποσοστό από εμάς δεν παίρνουμε
ούτε αυτό το πετσοκομμένο επίδομα ανεργίας των 360
€. Κι από πάνω καλούμαστε να πληρώσουμε υπέρογκα ποσά
στην εφορία. Πρόκειται για καθαρή ληστεία! Σήμερα, είμα-
στε όλοι άνεργοι, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουμε αν θα δου-
λέψουμε το  επόμενο διάστημα.

o Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; 

— Βεβαίως και δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Σε κανένα
εργαζόμενο δεν αξίζει να μην ξέρει αν και πού θα δουλέψει,
να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Φορτώνουν στις
πλάτες μας την κρίση, που το σύστημά τους δημιούργησε. Τι
και αν είναι χιλιάδες οι ανάγκες για προσλήψεις εκπαιδευ-
τικών, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, όπως δείχνουν οι χι-
λιάδες προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών κάθε
χρόνο; Τι και αν οι εργαζόμενοι παράγουν αμύθητο πλούτο
στην Ελλάδα; Το κεφάλαιο τα θέλει όλα δικά του.

Όσο η καπιταλιστική κρίση θα βαθαίνει, τόσο τα μονο-
πώλια, η ΕΕ, το ΔΝΤ, η νέα τρικομματική κυβέρνηση, θα βά-
ζουν στόχο να τσακίσουν τους εργαζόμενους. Γιατί θέλουν
εργαζόμενους φτηνούς, με μισθούς 300-400 ευρώ, μι-
σοάνεργους-μισοαπασχολούμενους, με σκυμμένο το κε-
φάλι.

o Και τι πρέπει να γίνει;

— Ο μόνος δρόμος και για τους εκπαιδευτικούς, τους γο-
νείς και τους μαθητές  είναι αυτός του οργανωμένου
αγώνα. Πρέπει να έρθουν σε  επαφή με τις Επιτροπές
Αγώνα Ωρομισθίων-Αναπληρωτών, με τις Λαϊκές Επιτρο-
πές στη γειτονιά τους, με το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ  (ιδιαίτερα ενό-
ψει του συνεδρίου της πρέπει οι εργαζόμενες και οι άνεργες
να αγκαλιάσουν τις δραστηριότητες των συλλόγων της μαζί
με όλους τους άλλους φορείς της λαϊκής συμμαχίας). Όλοι
μαζί πρέπει να διεκδικήσουμε 

Μαζικούς διορισμούς τώρα με μόνιμη και σταθερή εργα-
σία με σύγχρονα δικαιώματα για την κάλυψη όλων των
κενών στα σχολεία. Επίδομα ανεργίας για όλο το χρόνο
ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ο χρόνος ανεργίας
να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης. Πλήρη,
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, βιβλιά-
ριο ασθενείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πλήρη απαλ-
λαγή των ανέργων από τη φορολογία. Αφορολόγητο όριο
20 χιλιάδες ευρώ το χρόνο (40 χιλιάδες για το ζευγάρι). Μεί-
ωση 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ με παράλληλη απαγόρευση
της διακοπής παροχής νερού, ρεύματος και σταθερού τηλε-
φώνου. Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριόριστων διαδρο-
μών στις αστικές συγκοινωνίες. Επιδότηση ενοικίου στο
100% της αξίας του. Δωρεάν παροχή πακέτου απαραίτητων
σχολικών ειδών για τα παιδιά των ανέργων. Μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα! Κατάρ-
γηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας! Κατάργηση
κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εκπαίδευση.
Ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για
όλους.

Δεν πρέπει να αφήσουμε τη ζωή μας έρμαιο των ορέ-
ξεων του κεφαλαίου. Κανένας δεν θα μας χαρίσει μια κα-
λύτερη ζωή, αν δεν την απαιτήσουμε και δεν την διεκδι-
κήσουμε. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και τα παιδιά
μας. Αν περάσει έστω και μια μέρα χωρίς αγώνα να ξέ-
ρουμε ότι υπονομεύουμε το μέλλον το δικό μας και των
παιδιών μας.

Γιατί μόνο αν μπούμε μπροστά στον αγώνα  θα πάρουμε
την εξουσία στα δικά μας χέρια ώστε να καθορίζουμε οι ίδιοι
τη ζωή μας. Με οργανωμένο αγώνα, με συσπείρωση και
αλληλεγγύη μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Το Σχολείο που θέλεις,,,
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Το Σχολείο που θέλεις,,,

Σ
υνέβη στο 15ο Δημοτικό Σχο-

λείο της Θεσσαλονίκης λίγο

πριν κλείσει για το καλο-

καίρι: Η 3Ε Coca Cola ήταν έτοιμη

να χρηματοδοτήσει με 150 χιλιάδες

ευρώ για επιδιορθώσεις και επι-

σκευές φθορών όποιο σχολείο είχε τα

πιο πολλά «χτυπήματα» στο διαδί-

κτυο, στο πρόγραμμά της «Το σχο-

λείο που θέλεις». Είχε ήδη επιλέξει η

ίδια 3 σχολεία από την Ανατολική

και άλλα 3 από τη Δυτική Θεσσαλο-

νίκη για να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον διαγωνισμό

που διοργάνωσε!!!

Η Διαμερισματική Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρω-

σης και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Ε΄ Δια-

μερίσματος Θεσσαλονίκης από κοινού με το Σύλλογο

Διδασκόντων του σχολείου και τον διευθυντή αντέδρα-

σαν άμεσα. Το πρόγραμμα σταμάτησε. Όμως…

Με το που άνοιξαν τα σχολεία … το συμβούλιο του

Ε΄ Διαμερίσματος  του Δήμου Θεσσαλονίκης ζητάει

«ενοίκιο» από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Δηλαδή να  πληρώνουν το ρεύμα, το νερό και τη θέρ-

μανση (προς το παρόν) για τη χρήση του διδακτηρίου

από τους Συλλόγους τα Σάββατα. Είναι γνωστό πως

πολλοί σύλλογοι κάνουν προγράμματα χορού, ζωγρα-

φικής, θεάτρου κλπ με τα δικά τους έξοδα τα Σάββατα

στο σχολείο, στην προσπάθεια τους να καλύψουν τις

ανάγκες των παιδιών τους σε άθληση, ψυχαγωγία και

καλλιτεχνική μόρφωση. 

Κάτι που το κράτος αρνείται πεισματικά χρόνια τώρα

να προσφέρει όπως έχει υποχρέωση. 

Οι φόροι πάνε αλλού! Οι δαπάνες για Δημόσια Δω-

ρεάν Παιδεία είναι θέμα για λογύδρια. 

Όσο και αν μοιάζει με κακόγουστη φάρσα είναι η

σκληρή πραγματικότητα που ετοιμάζουν εδώ και καιρό

οι κυβερνήσεις – οι δήμοι – οι μεγαλοεπιχειρηματίες.

Το κράτος αποσύρεται από την έτσι κι αλλιώς λειψή

χρηματοδότηση. Οι δήμοι αναλαμβάνουν το ρόλο του

διαμεσολαβητή και οι επιχειρηματίες αναγορεύονται σε

ευεργέτες.

Οι μαθητές, διδαγμένοι από την κατάντια των σχο-

λείων στις ΗΠΑ, χρόνια τώρα φωνάζουν «Τα σχολεία

μας θα γράφουν Coca Cola». Σε λίγο βέβαια θ’ αρχίσουν

οι επιδρομές στα κυλικεία των σχολείων, γιατί τάχα εν-

διαφέρονται για την διατροφή των μαθητών, ενώ σκέ-

φτονται να αναθέσουν ένα μέρος της σχεδιαζόμενης

ανατροπής στους επιχειρηματίες που θα κάνουν αυτή

τη δουλειά με το αζημίωτο και με μεγάλη προμήθεια

αφού έτσι εξασφαλίζουν την πιο πιστή πελατεία. Τότε

που οικοδομείται η συνείδηση και διαμορφώνεται η συ-

νήθεια. 

Έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που με τις αποφάσεις

τους έχουν οδηγήσει το Δημόσιο Σχολείο σε απαξίωση,

ιδιωτικοποίηση και την αντικατάσταση της γνώσης σε

πληροφορία. 

Το σχέδιο τους όμως δεν θα περάσει αν εμείς είμαστε

σε επιφυλακή και επαγρύπνηση και αντιδράσουμε

άμεσα ζητώντας το αυτονόητο. Η εκπαίδευση είναι κοι-

νωνικό αγαθό και η πολιτεία οφείλει να το παρέχει σε

όλους τους πολίτες. Τα παιδιά είναι το μέλλον της κοι-

νωνίας και δεν θα τα αφήσουμε στα χέρια αυτόν των με-

γαλοεπιχειρηματιών που καταργούν τη μόνιμη και στα-

θερή εργασία και όποια δικαιώματα απορρέουν απ’

αυτήν, στα χέρια αυτών που κάνουν πόλεμο κυριολε-

κτικά και μεταφορικά στα δικαιώματα μας (η Coca Cola

ήταν χρηματοδότης στους βομβαρδισμούς της Γιουγ-

κοσλαβίας το 1999). 

Εμείς σαν μάνες, εμείς που καλύπτουμε συνήθως και

παραδοσιακά τα κενά της υποτυπώδους κρατικής χρη-

ματοδότησης σε υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, περίθαλψη

κ.λπ. οφείλουμε να αντιδράσουμε πιο αποφασιστικά.

Δημόσιο και Δωρεάν  Σύγχρονο Σχολείο 
Δημοκρατικό, κύτταρο πολιτισμού. 

Της Μιράντας Παπαγεωργίου
Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών 

Ε΄ Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης
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Γέννημα θρέμμα  της εμπορευματοποιημένης  υγείας

ΟΕΟΠΥΥ, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ενοποί-
ηση των περισσότερων ασφαλιστικών ταμείων

υγείας στη χώρα μας και δυνητικά καλύπτει 9,5 εκα-
τομμύρια εργαζομένους με τις οικογένειές τους, είναι
γέννημα και θρέμμα της εμπορευματοποιημένης
υγείας. Το σπέρμα του βρίσκεται στη Συνθήκη του Μά-
αστριχτ  το 1992.

Όλα τα επόμενα χρόνια,  με τις αναδιαρθρώσεις στα
πλαίσια της πολιτικής υγείας στην  ΕΕ, άρχισε να μεγαλώ-
νει και να διαμορφώνεται από τους εκφραστές του κεφα-
λαίου.  Με την ευκαιρία της κρίσης γεννήθηκε ώριμο
φρούτο για να υπηρετήσει την ανταγωνιστικότητα και τα
κέρδη των επιχειρήσεων υγείας και όχι την υγεία των ερ-
γαζομένων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.

Η άποψη ότι η υγεία είναι εμπόρευμα και υπόκειται στη
λογική του ανταγωνισμού, έχει επιβληθεί και αναφέρεται
αδίστακτα από τα χείλη των ταγών του κεφαλαίου, πρω-
θυπουργών, υπουργών, όλων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ,
ΝΔ και τρικοματικών, αστών οικονομολόγων, πανεπιστη-
μιακών στο χώρο της υγείας, αλλά δυστυχώς και πολλών
γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Ουσιαστικά
την αποδέχεται το συμβιβασμένο με την άρχουσα τάξη
συνδικαλιστικό κίνημα, με τις πλειοψηφίες του  στην
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, αλλά και στο χώρο της υγείας, ιατρικοί και
φαρμακευτικοί σύλλογοι κλπ. 

Θα επιχειρήσουμε μια σύντομη προσέγγιση αυτής της
πορείας. 

Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ. Η συμμετοχή του κρά-
τους σε ένα τόσο σοβαρό πρωτογενή τομέα , όπως η υγεία
και η πρόνοια των εργαζομένων, μειώθηκε στο  0,4% του
ΑΕΠ, από το 1,0% που ήταν μόνο για το ΙΚΑ, το οποίο  κά-
λυπτε το μισό πληθυσμό  . Πολλές από τις εισφορές των
εργοδοτών, αυτών που όχι μόνο νέμονται τα κέρδη από
την εκμετάλλευση της εργασίας των εργαζομένων, αλλά
έχουν σοβαρή ευθύνη για τη φθορά της υγείας τους, στους
χώρους εργασίας και όχι μόνο, δεν πληρώνονται   προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, με στόχο την πλήρη απαλλαγή τους.
Ουσιαστικά, τη  χρηματοδότηση του ταμείου έχουν αναλά-
βει οι εργαζόμενοι, με στόχο να την αναλάβουν και τυπικά
εξ ολοκλήρου. Είναι γνωστή η καταλήστευση των αποθε-
ματικών των ταμείων, από το μεγάλο κεφάλαιο μέσα από
τις τράπεζες, το χρηματιστήριο, τις απαλλαγές και διευθε-
τήσεις χρεών των επιχειρήσεων και τελευταία από το PSI,
«τo κούρεμα» των αποθεματικών τους στο όνομα της κρί-
σης, αλλά και των τρεχόντων λογαριασμών των ταμείων
και νοσοκομείων. 

Σήμερα ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει μόνο για το 2011 3,7 δις
ευρώ σε ασφαλισμένους, σε γιατρούς και φαρμακοποι-
ούς, στα δημόσια νοσοκομεία, και σε προμηθευτές. Η αύ-
ξηση των νοσηλίων με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
( ΚΕΝ) επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ και τροφοδοτεί τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Ακόμα και τα τηλέφωνα  για το κλείσιμο των
ραντεβού τα εκμεταλλεύονται και κερδοσκοπούν οι ιδιω-
τικές εταιρείες. Αναμένονται νέα μέτρα όπως τραπεζικό
δάνειο του ΕΟΠΥΥ με υποθήκη τις εισφορές των εργαζο-
μένων και ειδική εισφορά σε καταναλωτικά προϊόντα.
Ανοιχτή παραμένει η αύξηση των εισφορών των ασφαλι-
σμένων.  Ποιόν λοιπόν εξυπηρετεί ο ΕΟΠΥΥ; 

Η υποδομή και η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Τα ελάχιστα
δημόσια ΚΥ και οι μονάδες του ΙΚΑ που αποτέλεσαν τη βα-
σική υποδομή του, φυτοζωούν. Αρκετές μονάδες του ΙΚΑ
έκλεισαν, Το προσωπικό και τα αναλώσιμα υλικά μει-
ώνονται επικίνδυνα. Οι απαράδεκτες συμβάσεις των 6
ευρώ ανά επίσκεψη με τους ιδιώτες γιατρούς δεν μπο-
ρούν να επιβιώσουν, το ίδιο και τα φαρμακεία της γειτο-
νιάς. Η ιδέα για την πώληση φαρμάκων από τα σούπερ
μάρκετ επανέρχεται, με όλους τους κινδύνους που ενέχει.
Ουσιαστικά ο ΕΟΠΥΥ είναι τροφοδότης του ιδιωτικού επι-
χειρηματικού τομέα.

Ζυμώνεται η άποψη και τυπικά ο ΕΟΠΥΥ, να μην παρέχει
ο ίδιος υπηρεσίες υγείας αλλά να τις αγοράζει. Από πού
όμως; 

Φυσικά από τον καλλίτερο ανταγωνιστή, τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Ο δημόσιος τομέας με τη μέθοδο των συγ-
χωνεύσεων των νοσοκομείων, συρρικνώθηκε. Το κλεί-
σιμο 660 κλινικών και τμημάτων και 6000 κρεβατιών, η
μεγάλη μείωση του προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευ-
τικού, ο στραγγαλισμός των εφημεριών, τα ξεγυμνωμένα
ιατρεία έχουν τρομακτικές επιπτώσεις στην ταλαιπωρία
αλλά και στην υγεία των λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα ο
επιχειρηματικός τομέας επεκτείνεται. Ποιόν λοιπόν εξυ-
πηρετεί ο ΕΟΠΥΥ;

Για τις παροχές.  Στο όνομα της ισότητας, αλλά προς
τα κάτω, καθιερώθηκε το ελάχιστο πακέτο παροχών. Έτσι
είχαμε μείωση των παρεχόμενων φάρμακων κατά 1000
και  υποχρεωτική συνταγογράφηση του φθηνότερου στην
αγορά. Πολλές εργαστηριακές εξετάσεις κύρια ακριβές,
κόπηκαν, μειώθηκαν επιδόματα, όπως της μητρότητας,
αναπήρων κλπ. Αυξήθηκε η συμμετοχή των ασφαλισμέ-
νων στα φάρμακα και στις εργαστηριακές εξετάσεις στο
25%, και 15% αντίστοιχα. .

Στην πραγματικότητα, ούτε και αυτό το ελάχιστο πακέτο
εξασφαλίζεται. Οι παροχές του ΕΟΠΥΥ. μειώθηκαν επί-

Της Μαριάνθης Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή
Γιατρού, 

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

ΕΟΠΥΥ:
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σημα κατά  2,1 δις το 2011 και 1,1 δις για τα δύο επόμενα
χρόνια. Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι
γυναίκες με τις αυξημένες και ειδικές ανάγκες λόγω του
φύλου και της μητρότητας, η νεολαία, οι μετανάστες, ζουν
στο πετσί τους την μείωση και υποβάθμιση των υπηρε-
σιών υγείας.

Όσοι δεν έχουν να πληρώσουν από την τσέπη τους και
είναι πλέον πολλοί, πληρώνουν με την ίδια τους την υγεία,
ακόμα και τη ζωή. 

Από την 1 του Σεπτέμβρη, όπως και σε άλλες περιόδους
κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών και των γιατρών,
λόγω της συντεχνιακής και στην ουσία αντικοινωνικής
μορφής,  της μη παροχής φαρμάκων και υπηρεσιών στους
ασφαλισμένους, το κόστος το πληρώ-
νουν εξ’ ολοκλήρου οι ασφαλισμένοι.

Όλα αυτά και όσα δεν μπορούν να
αναφερθούν σε ένα άρθρο, δεν έπεσαν
από τον ουρανό, ούτε είναι ανεξάρτητα
το ένα από το άλλο. Είναι συνδεδεμένα
μεταξύ τους και αποτελούν τον κορμό
της στρατηγικής υγείας του κεφαλαίου.
Αλλά και το σύστημα υγείας σε μία κοι-
νωνία είναι άρρηκτα δεμένο με τον
τρόπο ανάπτυξης αυτής της κοινωνίας.
Υπέρ των ιδιοκτητών των μονοπωλίων και γενικότερα
του κεφαλαίου, όπως γίνεται σήμερα, η υπέρ των εργα-
ζομένων και των οικογενειών τους, όπως παλεύουμε
μέσα από την ΟΓΕ και την κοινωνική συμμαχία.

Ο τρόπος χρηματοδότησης, η ιδιοκτησία των υποδομών,
οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων στο χώρο της
υγείας, σχετίζονται άμεσα με το σκοπό που υπηρετεί το σύ-
στημα υγείας: Την κερδοφορία του κεφαλαίου ή τις σύγ-
χρονες ανάγκες των εργαζομένων; Και φυσικά σε ιδεο-
λογικό και πολιτικό επίπεδο πως αντιλαμβάνεται μία κοι-
νωνία την υγεία. Σαν κοινωνικό δικαίωμα, και υποχρέωση
του κράτους να το εξασφαλίζει ισότιμα σε όλους, όπως
διεκδικούν η ΟΓΕ και η Κοινωνική Συμμαχία, ή σαν ιδιω-
τική ευθύνη και άρα εμπόρευμα, που ο κάθε ένας, ανάλογα
με τα χρήματα που διαθέτει, την αγοράζει γι’ αυτόν και την
οικογένειά του;

Οι αυταπάτες ότι ο καπιταλισμός, ιδιαίτερα στη σημε-
ρινή φάση ανάπτυξης του, μπορεί να συντηρήσει ένα δη-
μόσιο σύστημα υγείας, έχουν χαθεί. Η βαρβαρότητα του
έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, όπου όχι μόνο φθείρει την
ψυχοσωματική υγεία της λαϊκής οικογένειας, αλλά τη χρη-
σιμοποιεί για να κερδίσει από αυτήν. Είναι γνωστή η τύχη
(υποβάθμιση και εμπορευματοποίησή) του πιο ολοκληρω-
μένου Δημόσιου συστήματος υγείας της Αγγλίας,( NHS),
καθώς και του δικού μας  λεγόμενου ΕΣΥ.

Έτσι σήμερα έχουμε από τη μια, μεγαλύτερη φθορά της
υγείας αύξηση της περιγεννητικής θνησιμότητας στο 9%ο

(από 6,9%ο το 2003), της παιδικής θνησιμότητας και ανα-
μένεται μείωση του μέσου όρου ζωής των εργαζομένων
και από την άλλη αύξηση του ιδιωτικού τομέα υγείας και
αύξηση του μέσου όρου των κερδών του κατά 5,5%, τη
στιγμή που άλλοι κλάδοι μειώνονται  η κλείνουν.

Αντίθετα ζωντανό παράδειγμα παραμένει το σύστημα
υγείας των πρώην σοσιαλιστικών χωρών άλλοτε και σή-
μερα της Κούβας, παρά τον συνεχιζόμενο απάνθρωπο
αποκλεισμό.

Η υγεία είναι άρρηκτα δεμένη με τις εργασιακκές σχέ-
σεις των ανθρώπων, δηλαδή με το βαθμό εκμετάλλευσης
της εργασίας τους. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεων δεν επιτρέπει συνθήκες εργασίας και μέτρα προστα-
σίας της υγείας στο χώρο εργασίας αλλά και γενικότερα.
Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, του πολιτι-
σμού, του αθλητισμού και άλλων κοινωνικών παροχών
που αναβαθμίζουν την υγεία των εργαζομένων.

Η προστασία της υγείας ολόκληρης της λαϊκής οικο-
γένειας, με αυτή τη σφαιρική αντίληψη,
βρισκόταν πάντα στα πλαίσια των στό-
χων και δραστηριοτήτων της ΟΓΕ. Σή-
μερα όμως  ιδιαίτερα στη φάση της κρί-
σης, που η φθορά της υγείας μεγαλώνει
με παράλληλη μείωση και υποβάθμιση
των παροχών από το κράτος και τον
ΕΟΠΥΥ αποτελεί προτεραιότητα.

Χωρίς να χάνουμε το στόχο για την
διεκδίκηση ενός δημόσιου συστήματος
υγείας,  που θα παρέχει δωρεάν και ισό-

τιμα σε όλους αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και πρό-
νοιας, σε όλα τα επίπεδα πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και
τριτοβάθμιο, με κατάργηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων
στο χώρο της υγείας και επαρκή χρηματοδότηση από το
κράτος, σήμερα οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ στις
περιοχές τους, αυτόνομα αλλά και μέσα από τις λαϊκές επι-
τροπές πρέπει να εντείνουμε την πάλη για:
3 Επαρκή χρηματοδότηση του ΕΠΟΠΥΥ από το κράτος για

την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών  των ασφα-
λισμένων. 

3 Να πληρωθούν άμεσα τα χρωστούμενα στους ασφαλι-
σμένους, στους επαγγελματίες υγείας φαρμακοποιούς,
γιατρούς και άλλους.

3 Να μην κλείσει καμιά μονάδα ΠΦΥ,  κέντρο υγείας η
πρώην ΙΚΑ. Να  στελεχωθούν με το αναγκαίο προσω-
πικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Να μη
γίνουν οι συγχωνεύσεις στα δημόσια νοσοκομεία

3 Να γίνονται όλες οι αναγκαίες σύγχρονες εξετάσεις,
προληπτικές και διαγνωστικές, χωρίς συμμετοχή του
ασφαλισμένου. Ιδιαίτερη φροντίδα για τη γυναίκα και
το παιδί.
Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες σε κάθε περιοχή να επιλέ-

ξουν και τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα.Το θέμα της
υγείας μπορεί να αποτελέσει πόλο συσπείρωσης ευρύ-
τερα των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, πράγμα που
είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στην ΟΓΕ και στο λαϊκό
κίνημα. Οι γυναίκες έχουμε τη δική μας ευθύνη καθώς
έχουμε επιφορτισθεί από αυτή την κοινωνία με μεγαλύ-
τερα βάρη για τη φροντίδα της υγείας στην οικογένεια.  
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Θρεπτικές και Θεραπευτικές Ουσίες 
σε τρόφιμα και φυτά 

Με τη βοήθεια της επιστήμης συνεχώς αποκαλύπτονται
καινούργια συστατικά στα τρόφιμα εκτός από τις

γνωστές μας βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία. Στο μέλ-
λον ο εμπλουτισμός των τροφίμων με διάφορα απαραίτητα
διατροφικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνει και την εισα-
γωγή φαρμακευτικών μηχανισμών για την ενίσχυση της
άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού ενάντια στις διάφορες
ασθένειες. Έτσι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα τρό-
φιμα και τα φάρμακα τείνει να εξαφανιστεί. Παραδείγμα-
τος χάριν υπάρχει «πρόταση», ώστε τα κοτόπουλα να πα-
ράγουν αυγά πλούσια σε αντισώματα για την αντιμετώπιση
ασθενειών. Επίσης «προτείνεται» να εκτραφεί ψάρι πλού-
σιο σε ωμέγα-3 λιπαρά για την πρόληψη συγκεκριμένων
ασθενειών (βλ. παρακάτω). 

Σημαντικό θέμα στη διατροφή αποτελεί και η καθιέ-
ρωση αποτελεσματικών και ασφαλών δόσεων στα τρό-
φιμα. Π.χ. μεγάλες δόσεις καψαϊκίνης από τις καυτερές πι-
περιές συμβάλλουν στη δημιουργία ορισμένων μορφών
καρκίνου, ενώ μικρές δόσεις τον αναχαιτίζουν. Επίσης ορι-
σμένα χημικά συστατικά τροφίμων λειτουργούν επιλε-
κτικά. Π.χ. ένα συστατικό που εμποδίζει τον καρκίνο του
παχέος εντέρου ενδέχεται να συμβάλλει στην εμφάνιση
καρκίνου σε κάποιο άλλο μέρος του σώματος. 

Τρόφιμα που συνδέονται με τη μείωση του ποσοστού
ασθενειών στον άνθρωπο έχουν παρόμοια συστατικά, κα-
θόσον σε αυτά οφείλεται η θεραπευτική τους δράση.

Ανακαλύφθηκε ότι περίπου εξήντα διαφορετικές χημι-
κές ουσίες με αντιβακτηριακή δράση υπάρχουν στα μήλα,
στη σίκαλη, στις καυτερές πιπεριές, στα κρεμμύδια, στο
σκόρδο, στην πιπερόριζα, στο μέλι, το γάλα κ.α. Το κόκκινο
(κυρίως) κρασί είναι πολύ πλούσιο σε γαλλικό οξύ, το
οποίο παρουσιάζει και αντικαρκινική δράση. Τα πίτουρα
του σιταριού και οι σπόροι του κριθαριού είναι πλούσια σε
φερουλικό οξύ. Τα δαμάσκηνα, τα μήλα, τα αχλάδια, τα κε-
ράσια και τα σταφύλια περιέχουν μεγάλες ποσότητες κιν-
ναμωμικού οξέος, που είναι μία βιολογικά ενεργή φαινόλη.
Το τσάι περιέχει κατεχίνη, της οποίας η έγχυση αυξάνεται
με τη θέρμανση. Η μπανάνα είναι πιθανώς το τελειότερο
τρόφιμο, καθόσον είναι το μόνο που περιέχει όλες τις βι-
ταμίνες. Η βιταμίνη Β17 ή αμυγδαλίνη ή λετρίλη, ο «δο-
λοφόνος του καρκίνου», βρίσκεται στα κουκούτσια των
βερύκοκων, των ροδάκινων, των δαμάσκηνων, σε ορι-
σμένα φρούτα, στα πικραμύγδαλα, στους σπόρους και σε
ορισμένα χόρτα. Η τσουκνίδα αποτελεί μια από τις καλύ-
τερες φυσικές πηγές μετάλλων. Αφεψήματά της μειώνουν
την πίεση και ρυθμίζουν τη λειτουργία του αίματος. Η σπι-
ρουλίνα είναι ένα από τα πράσινα υπερ-τρόφιμα της φύσης.

Αποτελεί την πλουσιότερη φυσική πηγή βιταμινών και με-
ταλλικών στοιχείων, καθώς και φυτικής πρωτεΐνης. Οι πα-
ραπάνω χημικές ουσίες εκδηλώνουν θρεπτική και θερα-
πευτική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ειδικότερα, τρόφιμα πλούσια σε χλωρογενικό οξύ –
γνωστό για τις αντικαρκινικές του ιδιότητες– είναι τα
μήλα, οι πατάτες, οι βλαστοί πράσινου τσαγιού, ο (ψημέ-
νος) καφές κ.λπ. Τρόφιμα ισχυρά προληπτικά κατά του
καρκίνου είναι τα βερύκοκα και τα φασόλια. Τα φασόλια
είναι πλούσια και σε λιγνάνες, επίσης αντικαρκινικές ου-
σίες. Τα όσπρια και η σόγια, καθώς και όλοι οι ξηροί καρ-
ποί περιέχουν μεγάλες ποσότητες αναστολέων της πρωτε-
άσης, δηλαδή των ενζύμων που εξουδετερώνουν τη δράση
των καρκινογόνων ουσιών στα έντερα. Η μελιτζάνα, εκτός
από αναστολείς πρωτεάσης, περιέχει και αναστολείς ορι-
σμένων ιών. Το σύκο καταπολεμά τον καρκίνο με μια χη-
μική ουσία, που είναι παράγωγο της βενζαλδεΰδης. Ο
χυμός του είναι βακτηριοκτόνος και βοηθάει στην πέψη.
Πολλά λαχανικά της οικογένειας των σταυρανθών (σινάπι,
γογγύλι [βολβός και φύλλα], κέιλ [είδος λάχανου], γούλι
[Kohlrabi], λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, κουνουπίδι,
μπρόκολο, ραπανάκι, κάρδαμο κ.λπ.) είναι πλούσια σε ιν-
δόλια, γλυκοζίτες και διθειολοθειόνες, τα οποία δρουν προ-
ληπτικά κατά του καρκίνου. Τα γογγύλια πρέπει να τρώ-
γονται και ωμά, γιατί το μαγείρεμα καταστρέφει μερικούς
γλυκοζίτες. Το μπρόκολο, το σπανάκι και το λάχανο περιέ-
χουν επίσης αρκετά καροτενοειδή, τα οποία ενισχύουν τη
δράση τους κατά του καρκίνου, κυρίως του πνεύμονα. Κα-
ροτενοειδή και χλωροφύλλη, με ισχυρές αντικαρκινικές
ιδιότητες, περιέχονται σε σκουροπράσινα λαχανικά. Το
σπανάκι μάλιστα, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων καροτε-
νοειδών που περιέχει, θεωρείται ως ένα πολλά υποσχόμενο
φάρμακο κατά του καρκίνου των πνευμόνων. Πληθώρα αν-
τικαρκινικών καροτενοειδών βρίσκονται στην κολοκύθα,
κυρίως την πορτοκαλί χρώματος. Η κίτρινη κολοκύθα, τα
καρότα και οι γλυκοπατάτες προστατεύουν κυρίως από τον
καρκίνο του πνεύμονα, όπως επίσης και η τομάτα. Στους
σπόρους της κολοκύθας χημικές ουσίες ίσως εμποδίζουν
γενικότερα τη διαδικασία του καρκίνου. Στη μάχη κατά του
καρκίνου υπόσχονται πολλά τα κρεμμύδια και το σκόρδο
που πιστεύεται ότι, εξαιτίας των σουλφιδίων που περιέ-
χουν, αναστέλλουν τις μεταλλάξεις των κυττάρων που οδη-
γούν στη δημιουργία καρκινικών όγκων. Τα λαχανάκια
Βρυξελλών προστατεύουν τα ζώα από την αφλατοξίνη, ένα
ισχυρότατο καρκινογόνο (κυρίως του ήπατος). Για τον άν-
θρωπο το λάχανο, καθώς επίσης και τα λαχανάκια Βρυ-
ξελλών, έχουν αποδειχτεί από τα ισχυρότερα αντικαρ-

Της Αθηνούλας Λ. Πέτρου
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών
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κινικά τρόφιμα. Τα γνωστά αντικαρκινικά συστατικά του
λάχανου (όπου εκτός από το γνωστό μας λαχανικό, λάχανο
θεωρείται επίσης το σέλινο και το κινέζικο λάχανο) είναι η
χλωροφύλλη, οι διθειολοθειόνες, ορισμένα φλαβονοειδή,
τα ινδόλια, τα ισοθειοκυανιούχα άλατα, οι φαινόλες, όπως
το καφεϊκό και το φερουλικό οξύ, και οι βιταμίνες C και E.
Ένας από τους αντικαρκινικούς παράγοντες του πορτοκα-
λιού είναι η βιταμίνη C. Για να εκδηλωθεί η μέγιστη αντι-
καρκινική προστασία από τα καρότα πρέπει να καταναλί-
σκεται και κάποια ποσότητά τους σε μαγειρεμένη μορφή,
διότι με την ελαφριά θέρμανση απελευθερώνονται τα κα-
ροτένια, στα οποία αποδίδεται η προστασία από τα καρκι-
νογόνα. Γενικά οι καλύτερες πηγές
αντικαρκινικών καροτενοειδών
είναι τα βερύκοκα, το μπρόκολο, τα
λαχανάκια Βρυξελλών, το πράσινο
λάχανο, τα καρότα, το μαρούλι, το
σπανάκι, η κολοκύθα, η γλυκοπα-
τάτα και η τομάτα. Τα σταφύλια
έχουν υψηλή συγκέντρωση σε πο-
λυφαινόλες, καθώς επίσης και σε
καφεϊκό οξύ, που προλαμβάνουν
τον καρκίνο στα ζώα. 

Τα ιχθυέλαια προστατεύουν
από τον καρκίνο του μαστού, των
πνευμόνων, του παγκρέατος, του
προστάτη και του παχέος εντέρου
στα ζώα. Πολλές αντικαρκινικές
ιδιότητες αποδίδονται και στο γι-
αούρτι. Τα γιαούρτια χωρίς λιπαρά
περιέχουν μικρότερες ποσότητες
δραστικών συστατικών, καθόσον
αυτά απομακρύνονται μαζί με το
λίπος. Εκτός από τις αντικαρκινι-
κές και αντιμικροβιακές ιδιότητές του, το γιαούρτι ενισχύει
και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των
κυττάρων.

Οι ταννίνες του τσαγιού καταπολεμούν τους ιούς και
τα βακτήρια και δρουν κατά ορισμένων μορφών καρκίνου.
Η ταννίνη γαλλική επιγαλλο-κατεχίνη καταστέλλει το σάρ-
κωμα στα ποντίκια. Φυσικά αντικαρκινικά χημικά σόγιας
είναι οι ισοφλαβόνες. Η σούπα μίζο (miso) (δηλαδή σούπα
από πάστα σόγιας) συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα τρό-
φιμα που προστατεύουν από τον καρκίνο. Όπλα κατά του
καρκίνου αποτελούν επίσης πολλά είδη φυκιών λόγω της
φυκοειδάνης που περιέχουν. 

Το τσάι και ο καφές περιέχουν φαινολικά οξέα που είναι
αντιοξειδωτικά και δρουν κατά των καρκινογόνων ουσιών.
Η ευεργετικότητα του τσαγιού αποδίδεται σε τέσσερεις αν-
τιοξειδωτικές κατεχίνες, με προστατευτική δράση σε ολό-
κληρο το σώμα. Προστατεύουν επίσης από τις καρδιοπά-
θειες, τον καρκίνο, ακόμα και τις συνέπειες της γήρανσης.
Τα σαρκώδη φρούτα περιέχουν πολυφαινόλες που είναι αν-
τιοξειδωτικές, καταπολεμούν τον καρκίνο και συμβάλλουν
στη θεραπεία της ρευματικής αρθρίτιδας. 

Αναστολέας μετάλλαξης είναι το ελαγικό οξύ που πε-

ριέχεται στα σταφύλια, τα κεράσια, στις φράουλες και
στους ξηρούς καρπούς. 

Τα οστρακοειδή είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
που προλαμβάνουν τους θρόμβους στα αιμοφόρα αγγεία,
προστατεύουν την καρδιά και είναι ευεργετικά και για
διάφορες άλλες ασθένειες. Το τσάι, κυρίως λόγω των κα-
τεχινών που περιέχει (βλ. και παραπάνω), ενισχύει τα τρι-
χοειδή αιμοφόρα αγγεία, προστατεύει από την αρτηριο-
σκλήρωση, μειώνει την πίεση, αραιώνει το αίμα κ.λπ. Την
πίεση μειώνουν επίσης τα βιοφλαβονοειδή του τσαγιού. Τα
φύλλα του πράσινου τσαγιού περιέχουν περίπου διπλάσιο
ποσό κατεχινών από αυτά του μαύρου τσαγιού. Όσο μεγα-

λύτερη έγχυση κατεχίνης –η οποία
αυξάνεται με τη θέρμανση– έχει το
τσάι τόσο μεγαλύτερα είναι τα
ευεργετικά του αποτελέσματα. Το
κρασί συνδέεται με χαμηλά ποσο-
στά (επικίνδυνων) καρδιοπαθειών
λόγω ενεργών συστατικών που
υπάρχουν στο σταφύλι ή / και δημι-
ουργούνται κατά τη ζύμωσή του. Οι
πολυφαινόλες του κρασιού –ιδιαί-
τερα η υπο-ομάδα ανθοκυάνες–
έχουν αντιβακτηριακή δράση. Το
κρασί έχει αποτελεσματικότερη
δράση από τα σταφύλια ή τον χυμό
τους, επειδή οι αντιβακτηριακές
ιδιότητες περιέχονται στη χρωστική
της φλούδας του σταφυλιού, η
οποία ελευθερώνεται κατά τη ζύ-
μωση. Το κρασί είναι επίσης αντι-
σηπτικό. Το εκχύλισμα της μαύρης
σταφίδας σε διάφορες χώρες χρησι-
μοποιείται ως φάρμακο για την κα-

ταπολέμηση των γαστρεντερικών λοιμώξεων, ο δε συμπυ-
κνωμένος χυμός της, πλούσιος σε φλαβονοειδή, παρατείνει
τη ζωή στα ποντίκια.

Το πεπόνι περιέχει ένα συστατικό με αντιπηκτικές
ιδιότητες που δεν επιτρέπει τη συσσώρευση των ανθρώ-
πινων αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η δη-
μιουργία θρόμβων. Η ίδια αντιπηκτική ένωση υπάρχει και
στα κρεμμύδια, στο σκόρδο και στα μανιτάρια. 

Κατά της αναιμίας συνιστάται το σπανάκι, το οποίο
ενδείκνυται επίσης και για τις καρδιακές διαταραχές, τις
αιμορροΐδες, τις νεφρικές παθήσεις, τη δυσπεψία, καθώς
και τις περιπτώσεις γενικής ατονίας.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα περιεχόμενα στα έλαια ψα-
ριών των ψυχρών θαλασσών, θεωρείται ότι παρεμποδί-
ζουν την υπερπαραγωγή ουσιών που προκαλούν φλεγ-
μονή, καθώς και ορμονοειδών ουσιών που δίνουν εντολές
στα κύτταρα να ξεκινήσουν επιβλαβείς για τον οργανισμό
διαδικασίες, όπως π.χ. τη δημιουργία θρόμβων, φλεγμονών
κ.ά. Γι’ αυτό τα ιχθυέλαια με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα θεω-
ρούνται σημαντικοί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες. Ο συ-
στηματικός ερυθηματώδης λύκος (φλεγμονώδης ασθένεια
του ανοσοποιητικού συστήματος) βελτιώνεται σημαντικά
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στα ζώα με τη βοήθεια των ιχθυελαίων. Το άσθμα, μια άλλη
φλεγμονώδης ασθένεια κατά την οποίαν οι λευκοτρίνες
προκαλούν βρογχοσυστολή, βελτιώνεται επίσης με τα ιχ-
θυέλαια. Τα ψάρια, όπως και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που
περιέχουν, σχετίζονται και με την πρόληψη των καρδιοπα-
θειών (βλ. παραπάνω).

Ως αποχρεμπτικά ενεργούν οι καυτερές πιπεριές,
καθώς και άλλα καυτερά τρόφιμα, ίσως λόγω της καψαϊ-
κίνης που περιέχουν. Η καυτερή πιπεριά δρα στις βρογχικές
οδούς και στους πνεύμονες, προλαμβάνει την έναρξη της
χρόνιας βρογχίτιδας και συμβάλλει στην αντιμετώπισή της. 

Η καφεΐνη αποτελεί ισχυρό και ασφαλές αντικαταθλι-
πτικό. Η γλυκόζη και άλλοι υδατάνθρακες δημιουργούν
μεγάλη αναλογία της τρυπτοφάνης στο αίμα, η οποία με-
ταφέρεται γρήγορα στον εγκέφαλο, όπου παράγεται η σε-
ροτονίνη, ένας νευροδιαβιβαστής με ηρεμιστικές ιδιότητες.
Δημιουργείται τότε χαλάρωση και μειώνεται το άγχος.
Έτσι η ζάχαρη σε ορισμένα άτομα δρα ως αντικαταθλιπτικό
φάρμακο. Η λιγότερη σεροτονίνη στον εγκέφαλο συνεπά-
γεται καταθλιπτικές τάσεις. Για αποτελεσματικότερη
δράση (και άρα χαλάρωση) πρέπει οι υδατάνθρακες να
λαμβάνονται μόνοι τους (όχι σε συνδυασμό με πρωτεΐνες
ή με λιπαρές ουσίες).

Η δράση της καφεΐνης στον εγκέφαλο και στο νευρικό
σύστημα γενικότερα συμβάλλει όχι απλά σε διέγερση αλλά
και σε μεγαλύτερη εγρήγορση και ακρίβεια, σε ταχύτερη
σκέψη και αντίδραση, σε βελτιωμένη προσοχή, σε συγκέν-
τρωση. Η καφεΐνη διαστέλλει τους βρογχικούς σωλήνες δι-
ευκολύνοντας έτσι την αναπνοή. Παλιότερα αποτελούσε
το «φάρμακο» για το άσθμα, αργότερα όμως εκτοπίστηκε
από τη θεοφυλλίνη. Η καφεΐνη και η θεοφυλλίνη έχουν πα-
ρόμοια χημική δομή, γι’ αυτό έχουν και παρόμοια χημική
δράση (βρογχολυτικά). 

Τα οστρακοειδή, έχοντας υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη, προμηθεύουν τον εγκέφαλο με μεγάλες ποσό-
τητες από το αμινοξύ τυροσίνη, το οποίο μετατρέπεται
στον εγκέφαλο στους νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνη και νο-
ρεπινεφρίνη, που συμβάλλουν στην αύξηση της ενέργειας,
την πνευματική δραστηριότητα και τη βελτίωση της διά-
θεσης. 

Αντιαρθριτικό τρόφιμο είναι η γλυκοπατάτα. Είναι
επίσης αντισπασμωδική, διουρητική και χρησιμεύει για τη
θεραπεία του άσθματος. Η γλυκοπατάτα έχει ισχυρή αν-
τιοξειδωτική δράση λόγω των πολυφαινολών που περιέχει,
όπως το χλωρογενικό οξύ κ.ά. Επιπλέον οι ίνες της συμ-
βάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης.

Τα κράνα είναι εξαιρετικά αντιβιοτικά και αποτελούν
ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά «φάρμακα». Το σκόρδο
είναι επίσης αντιβιοτικό. Τα συστατικά που περιέχει προ-
στατεύουν από τις καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά, τον καρ-
κίνο και ένα πολύ μεγάλο φάσμα λοιμώξεων. Το σκόρδο
θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και ισχυρά αντιμικρο-
βιακά τρόφιμα. Το κρεμμύδι είναι επίσης ένα δυνατό φυ-
σικό αντιβιοτικό. Χημικές ουσίες που περιέχονται στην πα-
τάτα αντιμετωπίζουν τους ιούς αποτελεσματικότερα ακόμα
και από τους αναστολείς που περιέχονται στη σόγια, οι

οποίοι θεωρούνται ισχυροί αντιβιοτικοί παράγοντες. Ου-
σίες με αντιβιοτικές ιδιότητες περιέχονται σε πολλά μπα-
χαρικά και βότανα. Στο γιαούρτι έχουν βρεθεί φυσικά αν-
τιβιοτικά, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζουν ισχυρές
αντιβακτηριακές ιδιότητες, εξίσου ή πιο αποτελεσματικές
και από φαρμακευτικά αντιβιοτικά. Το γιαούρτι καταπο-
λεμάει τις λοιμώξεις και ενισχύει σημαντικά την άμυνα του
οργανισμού.

Ο χυμός των κερασιών δρα κατά της τερηδόνας των
δοντιών. Επίσης οι ταννίνες που περιέχονται στον καφέ,
συμπεριλαμβανομένου και του μη καφεϊνούχου, εμποδί-
ζουν τη βακτηριακή δράση που οδηγεί στην τερηδόνα. Το
τσάι, κυρίως εξαιτίας των ταννινών και της περιεκτικότη-
τάς του σε φθόριο, αποτελεί επίσης φάρμακο κατά της τε-
ρηδόνας. Ο καφές, το τσάι και το κακάο δρουν ως στομα-
τικά διαλύματα καθαρισμού. Το σκόρδο και το κρεμμύδι
παρουσιάζουν ισχυρές αντιβακτηριακές ιδιότητες. Η αλλι-
σίνη είναι το δύσοσμο αντιβακτηριακό συστατικό του
σκόρδου, το οποίο είναι αντιμικροβιακό (βλ. παραπάνω),
αντιμυκητιακό και αντιπαρασιτικό. Το μέλι επίσης έχει αν-
τιβακτηριακές, αντισηπτικές και απολυμαντικές ιδιότητες.

Τα βατόμουρα και οι μαύρες σταφίδες περιέχουν ανθο-
κυανιδίνες, που δρουν αποτελεσματικά κατά των βακτη-
ρίων, κυρίως των E. coli τα οποία προκαλούν τη μολυσμα-
τική διάρροια. Τα χημικά συστατικά των βατόμουρων και
των μαύρων σταφίδων προστατεύουν επίσης τα αιμοφόρα
αγγεία από την αρτηριοσκλήρωση. Tα κράνα περιέχουν χη-
μικές ενώσεις που δρουν κατά των μολυσματικών βακτη-
ρίων. Αυξάνουν επίσης την οξύτητα των ούρων, κυρίως
του ιππουρικού οξέος που σκοτώνει τα βακτήρια, και άρα
συμβάλλουν στην προστασία από τις ουρολοιμώξεις.
Υπάρχει όμως πιθανότητα προσβολής από ουρολοίμωξη,
οφειλόμενη σε βακτήρια που δεν καταπολεμώνται με τη
δράση των κράνα. Ο χυμός κράνα είναι ένας από τους τρό-
πους που η πρόνοια της φύσης επινόησε για την πρόληψη
της ανάπτυξης ή της εξέλιξης μιας λοίμωξης. 

Μείωση της χοληστερόλης περίπου κατά 16% επιτυγ-
χάνεται με την κατανάλωση δύο μήλων την ημέρα λόγω
της πηκτίνης (μορφή διαλυτών φυτικών ινών) που περιέχει.
Επίσης λόγω της πηκτίνης, που βρίσκεται στη φλούδα και
στις μεμβράνες, τα πορτοκάλια και άλλα φρούτα της οικο-
γένειας των κίτρων μειώνουν τη χοληστερόλη. Τα κόκκινα
σαρκώδη φρούτα (βλ. επίσης παραπάνω) είναι επίσης
πλούσια σε πηκτίνη. Ο αρακάς, τα φασόλια, οι φακές και
η φάβα είναι ιδανικά τρόφιμα για την καρδιά, επειδή είναι
πλούσια σε διαλυτές ίνες που μειώνουν την «κακή» χολη-
στερόλη LDL και βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου του
αίματος. Μειώνουν επίσης την πίεση. Η κιναρίνη, ένα συ-
στατικό της αγκινάρας, που προστατεύει και το συκώτι,
προστέθηκε σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μεί-
ωση της χοληστερόλης. Τα ωμά κρεμμύδια ανεβάζουν την
«καλή» χοληστερόλη HDL, ενώ το σκόρδο μειώνει δρα-
στικά τη χοληστερόλη. Η μελιτζάνα προστατεύει τις αρτη-
ρίες από τις βλάβες που προκαλεί η χοληστερόλη και πε-
ριέχει επίσης χημικές ουσίες που προλαμβάνουν τον καρ-
κίνο (στα ζώα), καθώς και χημικές ουσίες που αποτρέπουν
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τους σπασμούς. Είναι γνωστή η χρήση της κατά της επι-
ληψίας και άλλων παθήσεων που συνοδεύονται από σπα-
σμούς. Η καψαϊκίνη των καυτερών πιπεριών μειώνει τη χο-
ληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Η ουσία βήτα-γλυκάνη,
που βρέθηκε ακόμα και στο αποφλοιωμένο κριθάρι, μει-
ώνει επίσης τη χοληστερόλη. Όσο λιγότερο επεξεργασμένο
είναι το κριθάρι τόσο καλύτερο είναι για την υγεία. Το κα-
λύτερο όμως «φάρμακο» για τη χοληστερόλη είναι η
βρόμη. Οι ανθοκυανιδίνες, που υπάρχουν στα βατόμουρα
(σε ολόκληρο τον καρπό και όχι μόνο στη φλούδα, όπως
συμβαίνει με τη μαύρη σταφίδα), φαίνεται ότι προστα-
τεύουν τα αιμοφόρα αγγεία από την υψηλή χοληστερόλη
και είναι και αντιφλεγμονώδεις
(βλ. επίσης για κρασί και για βα-
τόμουρα παραπάνω). 

Τα οστρακοειδή μειώνουν την
«κακή» χοληστερόλη προστα-
τεύοντας έτσι τις αρτηρίες και τα
αιμοφόρα αγγεία. Χημικές ου-
σίες του ελαιολάδου αυξάνουν
την «καλή» χοληστερόλη HDL,
εμποδίζουν την τάση προς θρόμ-
βωση και ενεργούν ενάντια στην
επικάθιση της χοληστερόλης στις
αρτηρίες. Είναι πλούσιο σε μονο-
ακόρεστα λιπαρά οξέα, που προ-
στατεύουν το αίμα πιο πολύ από
τα πολυακόρεστα φυτικά έλαια
(π.χ. το αραβοσιτέλαιο). Κάποια
φυτικά έλαια μειώνουν συνήθως και τους δύο τύπους χο-
ληστερόλης (την «κακή» LDL και την «καλή» HDL). Οι
ταννίνες του πράσινου τσαγιού προστατεύουν το συκώτι
και συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέ-
δων χοληστερόλης στο αίμα. 

Τα ραδίκια δρουν θεραπευτικά για τις ασθένειες του
συκωτιού και ως τονωτικά του. Η πικραλίδα ή αγριορά-
δικο είναι ένα από τα σπουδαιότερα «φάρμακα» που πα-
ρέχει η φύση στον άνθρωπο. Τα ραδίκια είναι πλούσια σε
λεκιθίνη, που μελετάται ως πιθανή θεραπεία για την κίρ-
ρωση του ήπατος. 

Οι βολβοί και ο χυμός των κρεμμυδιών περιέχουν πα-
ράγοντες που μειώνουν το σάκχαρο του αίματος, γι’ αυτό
και χρησιμοποιούντο για την αντιμετώπιση του διαβήτη.
Τα μήλα επίσης κάνουν καλό στους διαβητικούς, διότι οι
διαλυτές φυτικές τους ίνες ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα. Η κατανάλωση βρόμης διατηρεί σταθερά τα επί-
πεδα του σακχάρου και της ινσουλίνης, ενώ μειώνει ελά-
χιστα την πίεση. Για τη διατήρηση του σακχάρου σε ελεγ-
χόμενα επίπεδα χρησιμοποιείται και η σόγια. Τα φασόλια
επίσης θεωρούνται εξαιρετικοί ρυθμιστές του σακχάρου.
Αντίθετα οι πατάτες αυξάνουν απότομα τα επίπεδά του στο
αίμα, γεγονός ανεπιθύμητο για τους διαβητικούς. Μια από
τις χημικές ουσίες που περιέχει το σέλινο δείχνει για τον
ανθρώπινο οργανισμό ιδιότητες ανάλογες με αυτές της ιν-
σουλίνης. 

Το τουρμερικό (μπαχαρικό) και η κανέλα βοηθούν ση-

μαντικά στην πιο αποδοτική λειτουργία της ινσουλίνης αυ-
ξάνοντας την ικανότητα του οργανισμού να μετατρέπει τη
γλυκόζη σε ενέργεια ελέγχοντας τον διαβήτη. Το
χρώμιο(ΙΙΙ) είναι κρίσιμης σημασίας για τους διαβητικούς
και απορροφάται καλύτερα στην οργανικά συμπλεγμένη
μορφή του ως παράγοντας ανοχής γλυκόζης (GTF). Υπάρ-
χει στο γκρέιπφρουτ, στο μπρόκολο, στην κανέλα, στην
ξηρή μαγιά της μπύρας κ.λπ.

Το σιταρένιο ψωμί παρουσιάζει καθαρτικές ιδιότητες
που αποδίδονται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ίνες,
οι οποίες καταπολεμούν όχι μόνο τη δυσκοιλιότητα (το πί-
τουρο του σιταριού αποτελεί φυσική θεραπεία για τη δυ-

σκοιλιότητα), αλλά και διάφο-
ρες άλλες πεπτικές και εντερι-
κές δυσλειτουργίες. Έτσι μει-
ώνεται ο κίνδυνος του καρκί-
νου του παχέος εντέρου. Εννο-
είται ότι τα πλούσια σε ίνες
τρόφιμα (όπως π.χ. τα πί-
τουρα) πρέπει να αποφεύγον-
ται από άτομα με φλεγμονώ-
δεις ασθένειες των εντέρων.
Το πίτουρο του ρυζιού είναι
τόσο αποτελεσματικό όσο ορι-
σμένα φάρμακα. Τα δαμά-
σκηνα λόγω των (διαλυτών)
ινών που περιέχουν αποτελούν
επίσης εξαιρετικό καθαρτικό.
Ο χυμός τους, παρόλο που δεν

περιέχει ίνες, είναι εξίσου καθαρτικός. Το μαγνήσιο των
δαμάσκηνων ενδέχεται να παίζει κάποιο ρόλο. Έτσι τα ρο-
δάκινα και τα βερίκοκα, που είναι πλούσια σε μαγνήσιο,
παρουσιάζουν επίσης ήπιες καθαρτικές ιδιότητες. Το γι-
αούρτι αφενός δρα ως καθαρτικό και αφετέρου καταπολε-
μάει τη διάρροια. Αποκαθιστά έτσι τη φυσιολογική μικρο-
βιακή ισορροπία στην εντερική περιοχή.

Η φράουλα είναι «φάρμακο» για την τριχοφυΐα, την
ακμή και το χρόνιο έλκος. Επίσης βοηθάει το καρδιαγγει-
ακό σύστημα και προλαμβάνει τον καρκίνο. Το σιταρό-
χορτο είναι κατάλληλο για δερματολογικές παθήσεις. 

Συμπερασματικά το φαγητό στο μέλλον θα αποτελεί
διαδικασία θεραπευτική. Οι άνθρωποι θα εξαρτώνται πε-
ρισσότερο από τα τρόφιμα και λιγότερο από τα φάρμακα
για την καλή κατάσταση της υγείας τους. Έτσι είναι πολύ
επίκαιρη η φράση του Ιπποκράτη: «Ας είναι οι τροφές τα
φάρμακά μας».

Σημείωση: Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος των συμπε-
ρασμάτων που αναφέρονται στο βιβλίο «Θρεπτικά και
Θεραπευτικά συστατικά τροφίμων – φυτών – βοτάνων»,
της κυρίας Α. Πέτρου. Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού
μας θα δημοσιευθεί το μέρος που αναφέρεται στα βότανα. 

Ευχαριστούμε την κυρία Αθηνά Πέτρου 
για την αποκλειστικότητα της αναδημοσίευσης
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Οι φτωχοί του κόσμου πληθαίνουν
«Αυτοί που παίρνουν τα δοσίματα ζητούν θυσίες»

Μπέρτολτ Μπρέχτ

Τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο και με ταχύτατους
ρυθμούς μεγαλώνουν οι στρατιές των πεινασμένων και

εξαθλιωμένων. Κάθε χρόνο στις παγκόσμιες μέρες, είτε με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της φτώ-
χειας (17 Οκτώβρη) είτε την Παγκόσμια Ημέρα του παιδιού
(11 Δεκέμβρη) είτε την Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής
εργασίας (12 Ιούνη) οι κάθε λογής υπηρέτες των κεφαλαι-
οκρατών και των πολιτικών που ευθύνονται για την αύξηση
του αριθμού των φτωχών και των πεινασμένων, εκφράζουν
δημόσια τα αισθήματα συμπόνιας και συμπαράστασης.

Όσο για την παιδική και εφηβική εργασία δεν λείπει η ανα-
φορά στα παιδιά θύματα των εργατικών ατυχημάτων που αφή-
νουν την τελευταία τους πνοή στα εργασιακά κάτεργα όπου γης,
την ώρα που θα έπρεπε να παίζουν και να μορφώνονται. Επι-
πλέον προσπαθούν να συγκινήσουν την κοινή γνώμη για τις πα-
ραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, υποσχόμενοι την
εφαρμογή της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας. Άλλωστε
δε στοιχίζει και τίποτε σ’ εκείνους που θησαυρίζουν από την
καταλήστευση των εργαζομένων να αφιερώσουν μια μέρα ή
κάποιες μέρες από τις 365 που έχει ο χρόνος για να το παίξουν
προστάτες των φτωχών και των καταφρονεμένων.

Φτώχεια και Κέρδη πάνε χέρι χέρι
Η εργασία, όταν τα μέσα παραγωγής είναι ατομική ιδιοκτησία,

δεν αποτελεί μέσο ευημερίας των λαϊκών στρωμάτων, αλλά
μέσο πλουτισμού των καπιταλιστών. Πολύ περισσότερο η παι-
δική εργασία, που είναι χωρίς δικαιώματα και παράγει πολλα-
πλάσια κέρδη γι’ αυτούς.

Τα στοιχεία που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας λένε πως δεν υπάρχουν «πλούσιες» και «φτωχές»
χώρες. Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, οι καπιταλιστές καρ-
πώνονται τον πλούτο ενώ τα λαϊκά στρώματα οδηγούνται
χρόνο με το χρόνο στην εξαθλίωση.    

Σίγουρα ο ανθρώπινος πόνος δεν μπορεί να αποδοθεί με ψυ-
χρούς αριθμούς. Όμως οι αριθμοί πολλές φορές είναι χρήσιμοι
για να αντιληφθούμε την ύπαρξη και την έκταση του προβλή-
ματος. Για να αντιληφθούμε ότι η σκοτεινή πλευρά της οικονο-
μικής εξαθλίωσης είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι κανείς μπορεί
να φανταστεί.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

Ινδία: Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό στον πλανήτη,
στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ και παράλληλα μια εκ των τα-
χύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του πλανήτη.
Το κεφάλαιο της χώρας έχει υψηλά ποσοστά κερδοφορίας και

προχωρά σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλ-
ληλα ο πληθωρισμός και οι τιμές καλπάζουν με αποτέλεσμα το
42% των ανθρώπων να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
και να είναι αντιμέτωποι με την εξαθλίωση η δε επιβίωση να
καθίσταται αδύνατη καθώς το ημερομίσθιο είναι λιγότερο από
ένα δολάριο. Την ίδια στιγμή το Ινδικό κρατίδιο του Ρατζαστάν
προσφέρει οικονομικά οφέλη, σε όποια γυναίκα δεχτεί να θυ-
σιάσει τη γονιμότητά της προχωρώντας σε στείρωση στο όνομα
του ελέγχου των γεννήσεων.   

Στη Μετασοβιετική Ρωσία της «ελευθερίας» και της «δη-
μοκρατίας»: «Έξαρση της φτώχιας στη Ρωσία» αναφέρουν τα
διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ο αριθμός αυτών που
ζουν, επισήμως, κάτω από τα όρια της φτώχειας έφτασε τα 22,9
εκατομμύρια και αποτελούν το 1/6 του πληθυσμού.

Τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά. Σύμφωνα με τη ΓΙΟΥ-
ΝΙΣΕΦ ένα στα τρία παιδιά ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Πάνω από δύο εκατομμύρια «παιδιά του δρόμου» κυκλοφο-
ρούν στις διάφορες πόλεις, ενώ πάνω από 700.000 παιδιά βρί-
σκονται σε ιδρύματα. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται πάνω από
30.000 παιδιά, τα οποία καταλήγουν στη «βιομηχανία» λευκής
σαρκός, την παιδική πορνεία ή θυσιάζονται στο εμπόριο οργά-
νων.

Βραζιλία: Στη νέα υπερδύναμη του 21ου αιώνα σύμφωνα με την
έκθεση που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα «Γκάρντιαν»
ναι μεν έχουν αυξηθεί τα μέσα εισοδήματα, γεγονός που ση-
μαίνει τη μερική μείωση της ακραίας ένδειας, όμως την ίδια
στιγμή η «ανάπτυξη της Βραζιλίας έχει προκαλέσει διεύρυνση
του χάσματος και δομικές ανισότητες, τέτοιες που διαιρούν τη
βραζιλιάνικη κοινωνία». Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον
16 εκατομμύρια ζουν σε κατάσταση έσχατης φτώχειας, ενώ πε-
ρίπου 40 εκατομμύρια ή το 21,4% του πληθυσμού διαβιώνει
κάτω από το όριο της φτώχειας. Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία,
το 40% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι κοινωνικά
περιθωριοποιημένο. 

ΗΠΑ: Στη μητρόπολη του καπιταλισμού που εξακολουθεί να
κρατά τα σκήπτρα της συσσώρευσης του πλούτου, 46.200.000
αμερικανοί (15,1% του πληθυσμού) ζούσαν το 2010 κάτω από
το επίσημο όριο της φτώχειας. Ένα στα πέντε παιδιά ζει σε συν-
θήκες φτώχειας ή σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το 2011,
52 εκατομμύρια δεν είχαν υγειονομική περίθαλψη. Αλλά και οι
«τυχεροί» που σήμερα έχουν δουλειά δυσκολεύονται να κα-
λύψουν τις πιο βασικές ανάγκες τους, καθώς οι αμοιβές είναι

Της Ντέπυς Τσακίρογλου
Γενικής Γραμματέως της ΟΓΕ
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πολύ μικρές (233 δολάρια). 1,6 εκατομμύρια παιδιά, αριθμός
αυξημένος κατά 38% μέσα σε μια τετραετία είναι άστεγα.
Σ’ αυτή τη χώρα η στάση πληρωμών είναι μια απειλή που χρη-
σιμοποιείται ανελλιπώς για να προωθούνται περικοπές στις
κοινωνικές δαπάνες, στην Υγεία, την Παιδεία. Έτσι η μιζέρια
και η εξαθλίωση διευρύνονται συνεχώς.    

Βρετανία: Η αυξανόμενη ανεργία που βρίσκεται στο υψηλότερο
ποσοστό των τελευταίων χρόνων, σε συνδυασμό  με τα μει-
ωμένα εισοδήματα, το αυξημένο κόστος ζωής, τις περικοπές
των κοινωνικών επιδομάτων, έχουν ως αποτέλεσμα να αυξά-
νονται συνεχώς τα ποσοστά των μαθητών με ανεπαρκή σίτιση
σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας «Γκάρντιαν». 

Η κατάργηση της Δημόσιας Δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης
και ο τριπλασιασμός των διδάκτρων έχει φέρει σε απόγνωση
πολλούς φοιτητές-φοιτήτριες που στρέφονται στη «βιομηχανία
του σεξ», στον τζόγο ή γίνονται οικειοθελώς πειραματόζωα για
τη χρηματοδότηση των σπουδών τους.

Ιταλία: Η πολιτική λιτότητας που ακο-
λουθείται και στην Ιταλία με στόχο το
κεφάλαιο να βγει με όσο το δυνατόν
λιγότερες απώλειες από την καπιταλι-
στική κρίση, έχει σαν αποτέλεσμα το
11,1% του πληθυσμού να βρίσκεται
κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ
το 7,5% των Ιταλών που βρίσκεται λίγο
πιο πάνω από το όριο κινδυνεύει να
μπει στη λίστα των φτωχών σε περί-
πτωση κάποιου απρόβλεπτου γεγονό-
τος (π.χ. προβλήματος υγείας).

Αγκόλα: Μια αφρικανική χώρα που
απέκτησε την ανεξαρτησία της το
1975. Δέκα χρόνια μετά τον τερματι-
σμό του εμφυλίου πολέμου έχει μια
αλματώδη καπιταλιστική ανάπτυξη.
Είναι η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός
χώρα της Αφρικής και εντάχθηκε στον
οργανισμό πετρελαιοπαραγωγών
χωρών (ΟΠΕΚ). Η πρωτεύουσά της η
Λουάντα έχει γίνει μια από τις ακριβότερες πρωτεύουσες του
κόσμου με κοσμοπολίτικη λάμψη. Όμως σ’ αυτή την πόλη των
5.800.000 κατοίκων της, η πλειοψηφία ζει με λιγότερο από δύο
δολάρια την ημέρα. Η ανεργία παρά την αλματώδη ανάπτυξη
βρίσκεται στο 25%. Σ’ αυτή τη χώρα που ο μαύρος χρυσός ρέει
άφθονα το 20% των παιδιών δεν προλαβαίνουν να γιορτάσουν
τα πέμπτα τους γενέθλια, το δε 77,5% του παιδικού πληθυσμού
υποσιτίζεται. Οι καπιταλιστές όμως γεύονται τους καρπούς της
αλματώδους ανάπτυξης.

Ρουμανία: Οι συνέπειες μετά την παλινόρθωση του καπιταλι-
σμού είναι πολλές. Μία από αυτές είναι η μαζική μετανάστευση
εργαζόμενων που δεν είχαν δουλειά για να βγάλουν τα προς
το ζην. Εξαιτίας αυτής, κάτι που αποσιωπάται συνειδητά, είναι
οι περιπτώσεις παιδικής κατάθλιψης ή αυτοκτονίας, που προ-

έρχεται από το συναίσθημα εγκατάλειψης σε παιδιά γνωστά ως
«ορφανά με γονείς». Αλλά και οι γονείς που παρέμειναν στην
πατρίδα τους και έχουν την τύχη να εργάζονται, αντιμετωπίζουν
δυσκολίες από τη μείωση των ωρών διδασκαλίας, από 10 σε
4, εξαιτίας των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν. Με δεδο-
μένο πως το 41,4% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας,
αρκετοί γονείς αναγκάζονται να αφήνουν τα παιδιά μόνα τους
χωρίς καμιά μέριμνα, με αποτέλεσμα την αύξηση της εγκλημα-
τικότητας. 

Βουλγαρία: Είκοσι τρία χρόνια μετά την καπιταλιστική παλι-
νόρθωση και πέντε χρόνια από την ένταξη στην Ε.Ε. η ζωή του
λαού έχει χειροτερέψει κατακόρυφα εξαιτίας της εφαρμοζό-
μενης αντιλαϊκής πολιτικής. Το 41,6% του πληθυσμού βρίσκε-
ται στα όρια της φτώχειας και το 27% κάτω από το όριο (Γιού-
ροστατ 2/12). Η παιδική φτώχεια κυμαίνεται στο 44,6% σε μια
χώρα που 5 χιλιάδες παιδιά είναι δηλωμένα άστεγα. Το σύ-
στημα υγείας βρίσκεται σε κατάρρευση. Ο μέσος μηνιαίος μι-
σθός είναι 300 ευρώ και η σύνταξη στα 140 ευρώ. Αυτή είναι η

κατάσταση στη γειτονική χώρα που
την έχουν ως παράδειγμα προς μί-
μηση οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Γερμανία: Στη λεγόμενη «ατμομη-
χανή» της Ε.Ε. η φτώχεια διευρύνεται
με τα πιο τραγικά θύματα τα παιδιά. Το
ποσοστό της φτώχειας κυμαίνεται
ανάλογα με τις περιοχές, σύμφωνα
με μελέτη του Ιδρύματος Μπερτέλ-
σμαν, από 22,7% μέχρι και 40%. Τα
ποσοστά αυτά συνεχώς αυξάνονται
αφού ολοένα και περισσότεροι γερ-
μανοί αντιμετωπίζουν το φάσμα της
φτώχειας. Η ευημερούσα και αντα-
γωνιστική Γερμανία εμφανίζει μικρό
αριθμό ανέργων, γιατί 7,3 εκατομμύ-
ρια άτομα, εκ των οποίων 4,65 εκα-
τομμύρια γυναίκες, υποαπασχολούν-
ται με αμοιβή 400 ευρώ το μήνα. Επι-
πλέον υπάρχουν εργαζόμενοι με το
καθεστώς της επινοικίασης, οι οποίοι

αμείβονται με πολύ λιγότερα από 400 ευρώ. Η Γερμανία προ-
άγει το μοντέλο της επισφάλειας, το λεγόμενο minijobs (μίνι-
τζόμπς) όπου οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το ανώτερο 400
ευρώ το μήνα και μετά από 45 χρόνια δουλειάς υπολογίζεται
ότι θα πάρουν 140 ευρώ σύνταξη. Αυτή είναι η ευημερούσα
Γερμανία.

Ελλάδα: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ η ανεργία
σταθερά τραβά την ανηφόρα. Στο 24,4% έφτασε το ποσοστό της
ανεργίας τον Ιούνη του 2012 αντί 17,2% τον αντίστοιχο μήνα
του 2011. Τα σκήπτρα κρατούν οι νέοι και οι γυναίκες. Στις γυ-
ναίκες το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 28,1% (21% το 2011)
στους δε νέους από 15-24 ετών φτάνει το 55% (44,4% το 2011).
Το συνολικό ποσοστό στους άνδρες είναι 21,7% (14,5% το
2011). Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που
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εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία, αφού κάποιος αν δούλεψε
έστω και μια ώρα το προηγούμενο διάστημα δεν καταγράφεται
ως άνεργος. Επιπλέον και οι αυτοαπασχολούμενοι που κλεί-
νουν τις επιχειρήσεις τους, δεν καταγράφονται στις λίστες των
ανέργων. Το ποσοστό αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο
της φτώχειας αγγίζει το 28% ενώ πριν ένα χρόνο ήταν στο 23%.
Στα όρια της φτώχειας όμως 25,4% βρίσκονται και οι εργαζό-
μενοι με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με τη μείωση των
μισθών και σε συνδυασμό με τη φο-
ροληστεία τα κάθε λογής χαράτσια
που σαρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά,
την ακρίβεια, την εμπορευματοποί-
ηση της Παιδείας, της Υγείας, της
Πρόνοιας, όλο και περισσότερες οι-
κογένειες οδηγούνται πιο κοντά στη
φτώχεια. 

Οι γυναίκες πρωταθλήτριες στην
ανεργία, στη μερική απασχόληση,
στις ελαστικές μορφές απασχόλη-
σης, στην εργασία μέσω δουλεμπο-
ρικών γραφείων, αλλά ακόμα κι αν
εργάζονται με σχέση πλήρους απα-
σχόλησης οι αποδοχές τους είναι μι-
κρότερες, είναι ευνόητο ότι βρίσκον-
ται πιο κοντά στη φτώχεια.

Η κοινωνία μας εξαθλιώνεται. 
Παιδιά που υποσιτίζονται ή που

πηγαίνουν ατάιστα στα σχολεία και
λιποθυμούν, άνθρωποι νεόπτωχοι,
που προσφεύγουν στα συσσίτια για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο
φαγητό, άνθρωποι που δεν έχουν στέγη να ακουμπήσουν το κε-
φάλι τους, άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια έστω και για
ένα κομμάτι ψωμί.

Τα στοιχεία που αναφέραμε αποκαλύπτουν το βάρβαρο πρό-
σωπο του καπιταλιστικού συστήματος που στηρίζεται στην αν-
θρώπινη εκμετάλλευση. Ακόμα μας αποκαλύπτουν πόσο ξεπε-
ρασμένο είναι, αφού δημιουργεί χιλιάδες πεινασμένους και
εξαθλιωμένους ανθρώπους, την ίδια στιγμή που οι εκμεταλ-
λευτές του πλούτου θυσαυρίζουν.

Κατακτήσεις – Δικαιώματα εργαζομένων
λίπασμα για τα κέρδη των Μονοπωλίων

Για την κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα πολλοί ισχυρί-
ζονται ότι  πρόκειται για χρηματοπιστωτική κρίση, για κρίση
χρέους, κακής διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου, για
υπερκατανάλωση του λαού. Η εκτίμηση για «κρίση χρέους» συ-
σκοτίζει σκόπιμα την αλήθεια. Αντίθετα η εκδήλωση της κρίσης
συνέβαλλε στην αύξηση του δημοσίου ελλείμματος, συνέβαλε
στη διόγκωση του χρέους. Η κρίση έχει εκδηλωθεί άλλωστε
σε όλη την Ε.Ε., στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, σε πολλά άλλα κράτη
και είναι βαθιά και παρατεταμένη. Η κρίση δεν είναι παρά κα-
πιταλιστική οικονομική κρίση. 

Τι είναι όμως η καπιταλιστική οικονομική κρίση; Υπερσυσ-
σωρευμένο κεφάλαιο το οποίο δεν μπορούν να επενδύσουν για

να αποδώσει κέρδος. Υπερσυσσωρευμένα εμπορεύματα τα
οποία δεν μπορούν να πουληθούν για να αποφέρουν κέρδη.

Οι καπιταλιστές έχοντας τα μέσα παραγωγής στην ιδιοκτησία
τους, επιδιώκουν ο καθένας για τον εαυτό του, όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη παραγωγή για να αποκομίζουν περισσότερα κέρδη.
Έτσι όμως η παραγωγή γίνεται άναρχη, αφού κίνητρο είναι το
κέρδος και όχι οι κοινωνικές ανάγκες. Από τη στιγμή που δεν
μπορούν να πουληθούν τα εμπορεύματα αρχίζουν να εμφανί-

ζονται τα σημάδια της κρίσης.
Ταυτόχρονα όμως η κρίση οδηγεί σε κα-

ταστροφή τις μικρότερες καπιταλιστικές
επιχειρήσεις αφού δεν μπορούν να συναγω-
νιστούν τους κολοσσούς. Αποτέλεσμα είναι
να τις καρπώνονται οι μεγάλοι μονοπωλια-
κοί όμιλοι και να αυξάνεται η συγκεντροποί-
ηση του κεφαλαίου. 

Οδυνηρές βεβαίως είναι οι συνέπειες για
την εργατική τάξη.

Οι συζητήσεις που γίνονται στα διάφορα
επιτελεία της Ε.Ε. για το πρόβλημα της κρί-
σης και την αντιμετώπισή της, έχουν ένα και
μόνο στόχο: 

Οι συνέπειές της για το κεφάλαιο να είναι
όσο γίνεται λιγότερο οδυνηρές. Μόνιμη
επωδός είναι το τσάκισμα των εργατικών
κατακτήσεων, με τη μείωση της αξίας της
εργατικής δύναμης, με μείωση μισθών, ελα-
στική εργασία, κατάργηση συλλογικών συμ-
βάσεων, κατάργηση αποζημιώσεων κλπ,

εμπορευματοποίηση της Παιδείας, της Υγείας, της Πρόνοιας. Η
ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων έχει συνέπειες
και για τις γυναίκες εντείνοντας την ανισοτιμία τους. Οι γυναί-
κες των λαϊκών στρωμάτων πληρώνουν ακριβά την ανταγω-
νιστικότητα των μονοπωλίων.

Κάθε κατάκτηση της εργατικής τάξης εδώ και δεκαετίες, βρί-
σκεται στο στόχαστρο των κεφαλαιοκρατών γιατί θεωρείται
φραγμός και τροχοπέδη για την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Η κλιμάκωση των αντιλαϊκών  μέτρων με πρόσχημα τα ελ-
λείμματα και τα χρέη σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν
τους εργαζόμενους.

Τα παραδείγματα των χωρών που αναφέραμε είναι αποκα-
λυπτικά. Αποδεικνύεται ότι είτε με μνημόνια, είτε χωρίς, είτε
με «ανταγωνιστική» οικονομία είτε χωρίς αυτή, είτε με υψηλό
είτε με χαμηλό δημόσιο χρέος, όσο τα μονοπώλια έχουν την
εξουσία και τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους, οι εργα-
ζόμενοι θα χάνουν και σε περίοδο ανάπτυξης και σε περίοδο
κρίσης. Το πρόβλημα συνεχώς θα οξύνεται, μέχρι τη στιγμή που
οι φτωχοί και οι πεινασμένοι μαζί με τους εργαζόμενους άντρες
και γυναίκες, θα συντονίσουν την πάλη τους μέσα από τη λαϊκή
συμμαχία, στον κοινό αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών
που εξαθλιώνουν τη ζωή τους. Για να πάρουν στα χέρια τους
τον πλούτο που παράγουν, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας πει-
νασμένος, ούτε ένας που να μην έχει δουλειά, στέγη, υγεία, εκ-
παίδευση και άλλα κοινωνικά αγαθά.



21 O.Γ.Ε. 

Koινωνικά

Μαμάδες και παιδιά σε κρίση!

«Αναγκάζομαι να λέω συχνά όχι, αισθάνομαι ένοχη
που δεν μπορώ να αγοράζω παιχνίδια, να πηγαίνουμε
στο λούνα παρκ, σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότη-
τες… Το χειρότερο είναι ότι, από τότε που απολύθηκα,
ο εντεκάχρονος γιος μου λέει ότι δε με αναγνωρίζει
πια…»

Η μαρτυρία αυτής της μητέρας δεν εκθέτει –δυστυχώς–
μία μοναδική περίπτωση. Οι οικογένειες «σε κρίση» δε-
καπλασιάζονται κάθε μέρα, οι μαμάδες «σε κρίση» πολ-
λαπλασιάζονται κάθε λεπτό και, τελευταία, όλο και πιο
συχνά, στο επίκεντρο του
γενικού προβλήματος
που έχουμε συνηθίσει να
ονομάζουμε «κρίση»
βρίσκονται τα παιδιά τα
ίδια. 

Είναι βέβαιο ότι σή-
μερα, σε συνθήκες βα-
θιάς καπιταλιστικής οι-
κονομικής κρίσης το
παιδί προβληματίζεται
αμεσότερα και εντονό-
τερα, μια και οι συνθήκες
της ζωής του, του γεί-
τονα και του συμμαθητή
του άλλαξαν άρδην,
έχοντας υποστεί ραγδαία επιδείνωση. Επιπλέον, αν δια-
νοηθεί να κάνει συγκρίσεις, αντιπαραβάλλοντας τις αλ-
γεινές αυτές εμπειρίες με τη ζωή κάποιων άλλων, όσων
δηλαδή ζουν εντελώς διαφορετικά, τότε οι απαντήσεις
που περιμένει στις απορίες, στους φόβους και τις αγω-
νίες του παίρνουνε διαστάσεις κραυγής. 

Μπροστά σε αυτή την αδιαμφισβήτητη πραγμα-
τικότητα, όλοι ανακαλύπτουν την αναγκαιότητα να μιλή-
σουμε στα παιδιά για την κρίση! Ψυχολόγοι, παιδοψυχο-
λόγοι, κοινωνιολόγοι και πάει λέγοντας ομολογούν πως,
όταν η οικονομική κρίση είναι το βασικό θέμα συζήτησης,
τα παιδιά είναι πιθανό να τρομοκρατούνται, οπότε έχουν
ανάγκη από υποστήριξη αλλά και διαβεβαίωση ότι, παρ’
όλες τις δυσκολίες, η οικογένειά τους θα καταφέρει να
βρει τη λύση.

Εντούτοις, οι «ειδικοί» αναγκάζονται να παραδεχτούν

ότι τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά όταν στο σχολείο
υπάρχουν φαινόμενα απομονωτισμού επειδή πολλά παι-
διά δεν μπορούν να αγοράσουν κάτι από το κυλικείο ή για
οικονομικούς λόγους δεν παίρνουν μέρος σε μια εκ-
δρομή, όταν η σύνθεση της σχολικής τάξης αλλάζει γιατί
μια οικογένεια επέστρεψε στο χωριό ή οι γονείς ενός παι-
διού πήγαν μετανάστες και εκείνο αναγκάστηκε να μετα-
κομίσει στη γιαγιά… Όλο και περισσότερα παιδιά από μο-
νογονεϊκές ή άνεργες οικογένειες τρέφονται αποκλει-
στικά από τα συσσίτια, ενώ με ιλιγγιώδη ρυθμό πληθαί-
νουν τα σπίτια με τα κομμένα ρεύματα όπου οι μικροί μα-

θητές αναγκάζονται να
«παίζουν» το κρυφό σχο-
λειό για να καταφέρουν
να μελετήσουν. Παράλ-
ληλα, υπάρχουν και οι εν-
τελώς τραγικές καταστά-
σεις, μιας αυτοκτονίας –
για παράδειγμα– ή του
εγκλεισμού σε ψυχια-
τρείο ενός πατέρα που
«τρελάθηκε επειδή τον
απέλυσαν»… 

Ότι τα παιδιά χρειάζον-
ται απαντήσεις για όσα
συμβαίνουν μέσα στην οι-
κογένειά τους και έξω

από αυτήν με απλά λόγια και προσαρμοσμένα στην ηλικία
τους δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα παιδιά έχουν το δι-
καίωμα να γνωρίζουν. Ωστόσο, οι τρόποι τους οποίους
προτείνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι επί δεκαετίες ορκίζον-
ταν στην ανάγκη για τη διατήρηση της παιδικής αθωότη-
τας είναι κωμικοτραγικοί. Πόσα παιδιά άραγε ήταν αθώα
πριν από την κρίση;… Ή χρειάζεται να το ξαναπούμε;
Αθώος είναι όποιος αγνοεί, όποιος δεν έχει υποφέρει.
Ήδη όμως από το 2009, το 23,7% των παιδιών από 0 ως
17 ετών ζούσε σε συνθήκες φτώχειας. Πρόκειται για
έναν αριθμό περίπου 500.000 παιδιών (1 στα 5, χωρίς να
περιλαμβάνονται τα παιδιά των παράνομων μεταναστών).
Εξάλλου, η οικονομική κρίση δεν πλήττει εξίσου όλες τις
οικογένειες. Οι επιπτώσεις κατανέμονται άνισα, καθώς
πατούν σε προϋπάρχουσες ανισότητες. Κατά συνέπεια,
εργατικές-λαϊκές οικογένειες, γυναίκες, νεολαία και παι-

Της Εύης Κοντόρα
Μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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διά είναι τα πιο άμεσα θύματα της παρούσας κρίσης. Το
33,4% των μονογονεϊκών οικογενειών ζει πλέον σε συν-
θήκες φτώχιας. Και μόνο από αυτά τα στοιχεία μπορεί κα-
νείς να καταλάβει ότι η ελληνική οικογένεια σαν κύτταρο
προστασίας των παιδιών της –στο βαθμό που υπήρχε–
έχει τελειώσει, άρα το περίφημο απόφθεγμα ότι «τα παι-
διά πρέπει να νιώθουν πως ό,τι και να γίνει η οικογένειά
τους θα τα καταφέρει» είναι ένα χονδροειδέστατο ψέμα…   

«Νιώθω τύψεις απέναντι στα παιδιά μου και τα παιδιά
των άλλων. Δανειζόμουν για να ζήσουμε πλουσιοπά-
ροχα και ουσιαστικά εγώ και οι όμοιοί μου υποσκά-
ψαμε το μέλλον των παιδιών μας. Άντε τώρα να πεις
ότι λεφτά δεν υπάρχουν και ότι θα ζήσουν δύσκολα στο
μέλλον… Περάσαμε στα παιδιά την αίσθηση ότι για ν’
ανέβουν κοινωνικά δε χρειάζεται να δουλέψουν μεθο-
δικά, αλλά να πιάσουν την καλή ευκαιρία…» 

Και άλλα χονδροειδή ψέματα… Ξαφνικά ανακαλύψαμε
ότι το χρήμα δεν είναι το παν (αλλά μόνο για τους πολ-
λούς που είχαν κάτι λίγο και το έχασαν), ότι είμαστε όλοι
συνυπεύθυνοι για όσα μας συμβαίνουν (άρα δεν πρέπει
ν’ αρχίσουμε να κατηγορούμε εργοδότες και πολιτικούς)
και, κυρίως, να γαλουχήσουμε τα παιδιά μας με νέες πε-
ποιθήσεις και αξίες, δηλαδή να μη σπαταλούν, να μοιρά-
ζονται, να μην παίρνουν τίποτα δεδομένο (αξίες που είναι
καλές μόνο για τη φτωχολογιά επειδή, ως γνωστόν, στο
αξιακό σύστημα της πλουτοκρατίας μία αξία υπάρχει –το
χρήμα– την οποία όμως εμείς δεν δικαιούμαστε πλέον να
έχουμε)! 

Στην πραγματικότητα, όλες οι όψιμες τύψεις των μα-
μάδων απέναντι στα παιδιά τους πηγάζουν από την ως
τώρα λανθασμένη αντίληψη ότι η οικογένεια μπορεί στ’
αλήθεια να προστατέψει τα μέλη της. Δυστυχώς για τις
οικογένειες, η σαπουνόφουσκα των κατασκευασμένων
ονείρων έχει σκάσει! Και –τι απογοήτευση– δεν ήταν κα-
μωμένη από μοσχοσάπουνο… Η δυσοσμία των αναθυ-
μιάσεων της σαπίλας που ξεχύθηκε, όσα παρηγορητικά
και αν πούμε στους ανήλικους για να τους καθησυχά-
σουμε, δεν πρόκειται να καλυφθεί. Ήδη μερικά παιδιά
έχουν αρχίσει να εμφανίζουν σημάδια παραίτησης, ακόμα
και από το διάβασμα: «Τι νόημα έχει;… Και να περάσω,
πού θα μπορέσω να βρω δουλειά;»… Εξάλλου, οι στρα-
τιές των νεολαίων που παίρνουν το δρόμο για τη δεύτερη
ελληνική μετανάστευση στην αλλοδαπή δεν αφήνουν με-
γάλα περιθώρια αισιοδοξίας. 

«Το παιδί πρέπει να βρει αυτό που το ενδιαφέρει και
να προσηλωθεί στο στόχο του. Να κάνει το όνειρό του
πραγματικότητα!»

Η άποψη αυτή των «ειδικών» θα μας βρει απολύτως
σύμφωνες… Φοβούμαστε, ωστόσο, ότι θα τους δυσαρε-
στήσουμε, μια και το «όνειρο» που εμείς προτείνουμε στα
παιδιά (στα παιδιά μας!) δεν έχει καμιά σχέση με τη μίζερη
ύπαρξη του –υποτίθεται–  «επιτυχημένου ανθρώπου» ο
οποίος, το πάλαι ποτέ, «έπιανε την καλή ευκαιρία»… Αν-
τίθετα! Η μοναδική προστασία που μπορούμε να παρέ-
χουμε στα κατατρομαγμένα παιδιά της κρίσης, ο μόνος
τρόπος για να κατευνάσουμε τις ανήσυχες σκέψεις τους,
ιδιαίτερα όταν γίνεται αντιληπτός ο καταιγιστικός ρυθμός
με τον οποίο έρχονται οι αρνητικές εξελίξεις στη ζωή
τους, είναι να τα απομακρύνουμε με αποφασιστικότητα
από τα δόκανα της ατομικής λύσης που τους προτείνονται
σαν τρύπιο σωσίβιο σ’ ένα φουρτουνιασμένο πέλαγος. Οι
δήθεν «θετικές σκέψεις» του τύπου: «Ό,τι και να γίνει
εγώ θα τα καταφέρω», «Μου αξίζει να πετύχω», «Έχω
καλούς ανθρώπους στη ζωή μου» είναι ανάγκη να αντι-
κατασταθούν από θέσεις με πιο συλλογική προσέγγιση:
«Με τη δράση μας καταφέρνουμε πολλά», «Μας αξίζει
ένα καλύτερο μέλλον», «Είμαστε πολλοί και μαζί θα αλ-
λάξουμε τον κόσμο». 

Εξάλλου, η κρίση του καπιταλιστικού κόσμου –μια μετά
βίας αναστρέψιμη ανακοπή της γερασμένης καρδιάς του–
ήρθε, ή μάλλον ξαναήρθε, απλώς για να επιβεβαιώσει το
ανίατο της περίπτωσης. Αναπόφευκτα, θα υπάρξει στιγμή
–όχι τόσο μακρινή–  που, παρά τις ανατάξεις και τα μπάι-
πας, ο ισχαιμικός πλέον ρυθμιστής του ετοιμοθάνατου
παλιού συστήματος θα σιγήσει. Ένα καινούργιο σύστημα,
τέτοιο που τα παιδιά του εργατόκοσμου θα είναι πρωτα-
γωνιστές μιας υπέροχης παράστασης και όχι οι βουβοί
κομπάρσοι ενός κακοπαιγμένου έργου, θ’ ανατείλει στη
θέση του. Ο καινούργιος άνθρωπος, από το υλικό της γυ-
ναίκας και του άντρα της δουλειάς φτιαγμένος, θ’ αναδυ-
θεί για να οικοδομήσει το νέο κόσμο που οραματίστηκε.
Το απατηλό νεφέλωμα των κάλπικων ονείρων και των
προσωρινών λύσεων του ατομικού μικρόκοσμου θα δια-
λυθεί, για να το αντικαταστήσει το ρωμαλέο όραμα μιας
κοινωνίας όπου οι ελπίδες μετουσιώνονται πάντοτε σε
συλλογική δράση και ποτέ σε μάταιη προσδοκία κάποιας
μεταφυσικής παρέμβασης. 

Έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας ν’ ακολουθή-
σουμε αυτό το όνειρο. Και με το παράδειγμά μας να τα
πείσουμε ότι, παρά τις σκληρές μάχες που θα δώσουν,
κυρίως όμως χάρη σε αυτές, θα έχουν  το προνόμιο να
ζήσουν τα μεγάλα γεγονότα της εποχής τους και να συμ-
βάλουν με τη δράση τους στο χτίσιμο του καινούργιου κό-
σμου που έρχεται… 
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ

Αθήνα, 20/7/2012                                      

Στην κρίσιμη αυτή φάση του απεργιακού αγώνα των εργαζόμενων της Χαλυβουργίας της Ελλάδας, μετά από 264
μέρες ανυποχώρητου αγώνα ενάντια σε εκβιασμούς, προβοκάτσιες, παράνομες απολύσεις και αφόρητες πιέσεις από
τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς του εργοδότη Μάνεση, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας δηλώνει την αμέριστη
συμπαράστασή της στους απεργούς εργάτες και τις οικογένειές τους.

Οι απαράδεκτες ενέργειες της εργοδοσίας, την ίδια ώρα που οι χαλυβουργοί προσπαθούν να δώσουν με τις προτά-
σεις τους λύση στο πρόβλημα, αποκαλύπτουν τις άθλιες επιδιώξεις της Ε. Ε., των μονοπωλίων και του κεφαλαίου
που αναζητούν τρόπους να τσακίσουν και το τελευταίο δικαίωμα των εργαζόμενων, ώστε να πληρώσουν αυτοί μια
κρίση την οποία δεν δημιούργησαν. Η κυβέρνηση, στοιχημένη απόλυτα με τον εργοδότη, χρησιμοποιεί πρόθυμα και
ανενδοίαστα προς όφελός του κάθε μηχανισμό του αστικού κράτους, αποδεικνύοντας περίτρανα με τις μεθόδους αυτές
ότι δεν είναι οι εργάτες που επιθυμούν κλειστά τα εργοστάσια αλλά οι ίδιοι οι εργοδότες, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι
με λύσεις εύλογες που, όμως, δεν τους βολεύουν!

Η ΟΓΕ, καταγγέλλοντας τις προβοκατόρικες και τραμπούκικες μεθοδεύσεις εργοδοσίας, κυβέρνησης και διάφορων
άλλων «βοηθητικών» μηχανισμών (όπως η απροκάλυπτη, στυγνή και βάρβαρη επίθεση των Μ.Α.Τ.), στηρίζει τον τι-
τάνιο αγώνα αντρών, γυναικών και παιδιών που, όλο αυτό το διάστημα, έδωσαν μαθήματα αγωνιστικότητας, θάρρους
και αξιοπρέπειας. Οι απεργοί χαλυβουργοί και οι οικογένειές τους έγιναν ο φάρος της ελπίδας για όλους τους εργα-
ζόμενους και τις εργαζόμενες από τα λαϊκά στρώματα, όπως και για τους άνεργους και τις άνεργες, τους συνταξιού-
χους, τους «μικρούς» αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους νέους και τις νέες σε κάθε χώρο μόρφωσης
ή δουλειάς. 

Τα σχέδια της εργοδοσίας και των υποστηρικτών της δεν θα περάσουν!
Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των χαλυβουργών να εξασφαλίσουν το ψωμί τους και το

μέλλον των παιδιών τους!
Καλούμε τις γυναίκες των Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ να δώσουν το δυναμικό τους παρών στη σημερινή συγ-

κέντρωση αλληλεγγύης στη Γέφυρα Ασπροπύργου στις 17.30 μ.μ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθήνα, 23/7/2012Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει τις συνεχείς τραμπουκικές επιθέσεις Κυβέρνησης και
εργοδοσίας ενάντια στους απεργούς χαλυβουργούς με Ματ, χημικά και μηχανισμούς απεργοσπασίας.

Στηρίζει αποφασιστικά τον τιτάνιο αγώνα των απεργών χαλυβουργών και των οικογενειών τους και καλεί τις γυ-
ναίκες των συλλόγων και ομάδων της να δώσουν το δυναμικό τους παρόν στις σημερινές συγκεντρώσεις αλληλεγ-
γύης σε όλη την Ελλάδα.

Το σημείο συνάντησης στην Αθήνα είναι έξω από το Ηοndos στην Ομόνοια στις 7 μμ.

Σχετικά με το θέμα της απεργίας των χαλυβουργών έχουν εκδοθεί πληθώρα
Δελτίων τύπου σε κάθε φάση του αγώνα τους.
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ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ της ΟΓΕ στους ΑΠΕΡΓΟΥΣ 
της PHONE MARKETING

Αθήνα, 6/6/12                    

Η ΟΓΕ βρίσκεται αλληλέγγυα και συμπαρίσταται στον επί 2,5 μήνες απεργιακό σας  αγώνα, για το δικαίωμά σας στη
δουλειά.

Οι δρόμοι για την επίθεση στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων έχουν ανοίξει διάπλατα
από τους κυβερνώντες και όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Η πλήρης ανατροπή των εργασιακών σχέσεων με
διάφορες μορφές όπως η εκ περιτροπής εργασία, ένα στόχο έχει να εξασφαλίσει την αέναη κερδοφορία του κεφα-
λαίου, των μονοπωλιακών ομίλων. 

Οι γυναίκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας, που είναι εκμεταλλευόμενες και διπλά καταπιεζόμενες σε όλες
τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες, μέσα στην καπιταλιστική οικονομική κρίση έγιναν τα πρώτα θύματα μαζί με τη νεο-
λαία.

Αντίπαλο δέος μπροστά σ’ αυτή την βάρβαρη κατάσταση παραμένει η ταξική αλληλεγγύη του ταξικού εργατικού κι-
νήματος , του οργανωμένου λαϊκού κινήματος.

Η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα της χώρας μας, σας δηλώνει ότι θα σταθεί με κάθε τρόπο δίπλα σας. Η
νίκη η δική σας θα είναι νίκη όλων των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων γυναικών. Είναι και δική μας υπόθεση
η νικηφόρα έκβαση του αγώνα σας.

Μήνυμα για το νικηφόρο αγώνα των εργαζόμενων

στη Phone Marketing
Αθήνα, 31/7/2012

Η ΟΓΕ  χαιρετίζει τον αγώνα των εργαζομένων στη Phone Μarketing που έληξε νικηφόρα μετά από 114 μέρες απερ-

γίας.
Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων είναι γυναίκες, οι οποίες αν και

δεν υπήρχε καμιά προηγούμενη συνδικαλιστική εμπειρία, μπήκαν μπροστά με σθένος και αποφασιστικότητα υπερα-

σπίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους.

Η νίκη τους είναι μια ηχηρή απάντηση σε κάθε λογής ηττοπάθεια και μοιρολατρία.

Είναι νίκη όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γυναικών.

Για την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Εργασίας
Αθήνα, 21/08/2012

Η ΟΓΕ καλεί τους Συλλόγους και της Ομάδες της στην Αττική να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας που
διοργανώνουν 24 συνδικάτα και σωματεία από το Νομό Αττικής, για τις δεκάδες χιλιάδες των παιδιών που έμειναν
έξω από τους Παιδικούς Σταθμούς φέτος.

Την Πέμπτη 23 Αυγούστου, στις 7μ.μ., στο Υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 26/9/2012

Αθήνα, 15/9/2012 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΓΕ στη συνεδρίασή του στις 15/9/2012 αποφάσισε την στήριξη όλων των Συλλόγων
και Ομάδων της ΟΓΕ της Πανελλαδικής Απεργίας της 26/9/2012 και απευθύνει το πιό κάτω κάλεσμα:

«Καλούμε τις γυναίκες της λαικής οικογένειας, τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις αγρό-
τισσες, τις συνταξιούχες, τις σπουδάστριες, τις μετανάστριες, να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις στη μάχη γιά την επι-
τυχία της πανελλαδικης απεργίας στις 26/9/2012.

Με τη συμμετοχή μας να φτάσει το μήνυμα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά ότι δεν αποδεχόμαστε και αν-
τιπαλεύουμε οργανωμένα τα βάρβαρα μέτρα της Κυβέρνησης και της ΕΕ που μας τσακίζουν για να αυγαταίνουν τά
κέρδη των εκμεταλλευτών του μόχθου μας, των τραπεζιτών και των μονοπωλίων.

Ούτε προσωρινά, ουτε τα τελευταία είναι τα μέτρα που ετοιμάζει η συγκυβέρνηση.
Απορρίπτουμε τα αντιλαικά, αντεργατικά μέτρα και μνημόνια που μας ρίχνουν στην ανεργία, τη μαύρη εργασία, μας

στερούν την κοινωνική ασφάλιση, τα κοινωνικά, προνοιακά επιδόματα, μας αφήνουν χωρίς δημόσια νοσοκομεία,
χωρίς φάρμακα, αφήνουν χιλιάδες παιδιά εξω απο τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μας πετσοκόβουν τις συντάξεις,
ζητάνε δουλειά μέχρι τα 70.

Αυτοί που όλα τα προηγούμενα χρόνια συσσώρευσαν τεράστια κέρδη και είναι υπεύθυνοι γιά την κρίση, τώρα μας
ζητάνε να ματώσουμε πληρώνοντας φόρους και χαράτσια για να διατηρήσουν τά κέρδη και την εξουσία τους.

Ηρθε η ώρα να τους πούμε το μεγάλο όχι. Το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί να είναι η ανα-
σφάλεια, η φτώχεια και η ανεργια.

Να δώσουμε την αγωνιστική μας απάντηση στις 26 Σεπτέμβρη οργανώνοντας την επιτυχία της απεργίας. Αποφασι-
στικά με αισιοδοξία και πίστη στο δίκαιο αγώνα μας με στόχο την κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβά-
σεων και των αντεργατικών νόμων, καμμία αναγνώριση χρέους και των διαπραγματεύσεων. Το χρέος να πληρώσουν
αυτοί που το δημιούργησαν.

Αποδέσμευση από την ΕΕ, για τον φιλολαικό δρόμο ανάπτυξης.
Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ περήφανα και μαχητικά απαντάμε στις 26/9.». 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 8/9

Αθήνα, 5/9/2012Η Ο.Γ.Ε. καλεί τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας το Σάββατο στις 8 Σεπτέμβρη σε όλες τις πόλεις της χώρας, να
απαντήσουν στην κυβέρνηση και στους εκπροσώπους των μονοπωλίων που βασανίζουν τη ζωή τους με τις αντεργα-
τικές – αντιλαϊκές πολιτικές τους.Συνταξιούχες, εργαζόμενες, άνεργες, αυτοαπασχολούμενες δεν πρέπει να λείψουν, ώστε να επιστρέψουν τους απα-
ράδεκτους χαρακτηρισμούς του Υπουργού Υγείας εναντίον τους. Οφείλουν να επιστρέψουν και τον εμπαιγμό του,
γιατί φάρμακα και γιατροί ΔΕΝ υπάρχουν!Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Πρώην Κοτζιά) στις 11π.μ..
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Όπως μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα η ιστορία της ΕΕ, αυτοί
που τη δημιούργησαν, δηλαδή τα μονοπώλια, δεν την δη-

μιούργησαν γιά την ευημερία των λαών.
Επιδίωξαν να στηρίξουν τα συμφέροντά τους στον ανταγωνι-

σμό τους απέναντι σε άλλα μονοπώλια και ταυτόχρονα να υπο-
τάξουν τους εργαζόμενους στην κυριαρχία τους. Όπως όλοι ξέ-
ρουμε μας έταξαν «ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια», ενώ μας
οδήγησαν στη χρεωκοπία.

Τι βλέπουμε σήμερα; Κάθε καλόπιστος άνθρωπος του καθη-
μερινού μόχθου εργαζόμενος ή άνεργος, άντρας ή γυναίκα, νέος,
νέα, συνταξιουχος, νιώθει στο πετσί του καθημερινά τις συνέ-
πειες αυτής της ένταξης. Αναγνωρίζει ότι η ΕΕ όχι μόνο δεν απο-
τελεί την Ευρώπη των λαών, αλλά είναι η ένωση των ιμπεριαλι-
στών που ενωμένοι έχουν κηρύξει αδυσώπητο πόλεμο στην ερ-
γατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα προκειμένου να αυγατίσουν
τα κέρδη τους. Όλα, από το δικαίωμα στην εργασία μέχρι την αν-
θρώπινη ζωή τα υποτάσσουν σ’ αυτό το σκοπό.

Είναι ενωμένοι ενάντια στους ανθρώπους του καθημερινού
μόχθου, αλλά όπως οι λύκοι, που αλλησκοτώνονται στη μοιρασιά
της λείας, ανταγωνίζονται μεταξύ τους σκληρά. Και οι ανταγωνι-
σμοί τους οδηγούν σχεδόν πάντα σε πολέμους.

Σήμερα περνάμε μιά βαθιά οικονομική κρίση. Πρώτα θύματα
της κρίσης τα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα οι γυναίκες της λαϊ-
κής οικογένειας και οι νέοι.

Τι είδους κρίση είναι αυτή;
Πολλοί ισχυρίζονται ότι πρόκειται για κρίση χρέους, άλλοι την

αποδίδουν σε κακή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ή ρί-
χνουν το βάρος στους λαούς που ξόδευαν δανεικά, που έγιναν
άπληστοι καταναλωτές κ.λπ.

Η καθαρή απάντηση για τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης
είναι μία: πρόκειται για οικονομική κρίση του καπιταλισμού. Δη-
λαδή, το σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου
άπό άνθρωπο. Το σύστημα που στηρίζεται, με άλλα λόγια στην
εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας έχει στομώσει πια από
τα κέρδη που έχει συσσωρεύσει. Δεν μπορεί πια να βγάλει τα
κέρδη που περιμένει, τη στιγμή που αδυνατεί να πουλήσει ακόμη
κι αυτά που έχουν ήδή παραχθεί από την ανθρώπινη εργασία,
την οποία έχει στερήσει με την πολιτική του από οποιοδήποτε ει-
σόδημα.

Υπερσυσσωρευμένα κέρδη που δεν μπορούν να επενδυθούν
για να δώσουν ακόμη μεγαλύτερα. Υπερπαραγωγή εμπορευμά-
των που δεν μπορούν με την πώλησή τους να εξασφαλίσουν ικα-
νοποιητικό ποσοστό κέρδους στους κεφαλαιοκράτες. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί νόμος και κινητήρια δύναμη του καπιταλισμού είναι
το κεφάλαιο και το κέρδος. Όταν λοιπόν αυτό δεν μπορεί να ανα-
παραχθεί με αυξανόμενο ρυθμό, τότε εμφανίζεται η κρίση.

Με γνώμονα λοιπόν το κέρδος καθορίζουν οι μονοπωλιακοι
όμιλοι στον καπιταλισμό ποιο και σε τι ποσότητα εμπόρευμα θα
παραχθεί. Η κρίση οδηγεί στη μερική καταστροφή κεφαλαίων
και παραγωγικών δυνάμεων. Δηλαδή, από τη μία σε κλείσιμο

επιχειρήσεων και αχρήστευση των μηχανών και από την άλλη
σε ανεργία για χιλιάδες εργαζόμενους.

Δεν είναι πρώτη φορά που ο κόσμος βιώνει τέτοια κρίση. Κρί-
σεις του καπιταλισμού εμφανίστηκαν και παλιότερα. Να αναφέ-
ρουμε την κρίση στα 1929-33 που να σημειώσουμε ότι για να
λυθεί οδήγησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με εκατομμύρια νε-
κρούς και απέραντες καταστροφές και στη χώρα μας. Να ανα-
φέρουμε επίσης την καπιταλιστική κρίση στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’70, καθώς επίσης τις κρίσεις του 1977 με τις λεγόμενες
ασιατικές τίγρεις. Στη Ρωσία μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού,
το 1998 στην Αργεντινή και τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής.

Και επειδή πολλοί, και μάλιστα «αριστερούληδες», υποστηρί-
ζουν ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης του καπι-
ταλισμού ώστε να αποφεύγονται τέτοιες κρίσεις προτείνουν διά-
φορα διαχειριστικά μοντέλα και καλλιεργούν μ’ αυτό τον τρόπο
αυταπάτες στους εργαζόμενους. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό
επιχειρούν να ενσωματώσουν το εργατικό κίνημα και να το υπο-
τάξουν στις στοχεύσεις των μονοπωλίων. Αυτοί οι ισχυρισμοί
και αυτές οι αυταπάτες αντικρούονται και ανατρέπονται από την
ιστορική πείρα. Η ιστορική πείρα αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο δεν
είναι δυνατό. Γιατί δεν είναι δυνατό; Γιατί όσα διαχειριστικά μέτρα
και αν πήραν μέχρι σήμερα οι αστικές κυβερνήσεις είτε οι νεο-
φιλελεύθερες είτε οι κεϋνσιανές είτε οι σοσιαλδημοκρατικές, δεν
κατόρθωσαν να ματαιώσουν την εκδήλωση νέων κύκλων κρί-
σης που ακολούθησαν και ακολουθούν.

Όπως γνωρίζουμε, τα μονοπώλια (δηλαδή το μεγάλο τραπε-
ζικό, εφοπλιστικό, βιομηχανικό και εμπορικό κεφάλαιο) εφαρ-
μόζουν την αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική που τους εξασφαλίζει
τα κέρδη τους είτε σε περίοδο κρίσης είτε στην ανάκαμψη μέσω
των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. που πιστά υπη-
ρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της αστικής τάξης
των χωρών τους.

Στη χώρα μας αυτό το ρόλο έχουν παίξει κυρίαρχα οι Κυβερ-
νήσεις Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και σήμερα η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ
– ΔΗΜΑΡ, καθώς και τα κόμματα του συστήματος Σύριζα, Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή. Το καθένα απο τα κόμματα αυτά
με τον ειδικότερο ρόλο του στη διαιώνιση του εκμεταλλευτικού
συστήματος.

Και φυσικά αυτή η πολιτική της Ευρωπαικής Ενωσης των μο-
νοπωλίων οδηγεί στο τσάκισμα όλων των δικαιωμάτων και των
μέχρι σήμερα κατακτήσεων της εργατικής τάξης και περισσότερο
των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων και του καθημερινού
μόχθου.

Σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της, η στρατηγική της βαθαίνει
την ανισοτιμία των γυναικών.

Μελετώντας τη θέση των γυναικών στην ιστορική διαδρομή
μέχρι σήμερα που είναι περίοδος πλήρους καπιταλιστικής κυ-
ριαρχίας, διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις εκμεταλλευτικές κοινω-
νίες της ανθρώπινης ιστορίας, οι γυναίκες ήταν πάντα διπλά εκ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ):
Έγκλημα εκ προμελέτης ενάντια στους λαούς,

ενάντια στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου
Της Μαιρήνης Στεφανίδη

Αντιπροέδρου της ΟΓΕ
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μεταλλευόμενες από την εκάστοτε κυρίαρχη τάξη σε αντίθεση
με ό,τι συνέβαινε στο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε.

Σήμερα, τον 21ο αιώνα, με τέτοια άνοδο της τεχνολογίας και
της επιστήμης, της παραγωγικότητας και του πλούτου, η λεγό-
μενη «Στρατηγική της ΕΕ 2020» βάζει στόχο να έχει το 75% του
πληθυσμού απασχόληση και όχι πλήρη εργασία. Όταν τον προ-
ηγούμενο αιώνα το σοσιαλιστικό, εργατικό κράτος είχε εξασφα-
λισμένη, σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα για το 100% του
πληθυσμού.

Η επίσημη ανεργία των γυναικών στη χώρα μας έχει χτυπήσει
σήμερα το 28%, ενώ των
νέων γυναικών πλησιάζει το
50%.

Είναι εξασφάλιση της ισο-
τιμίας των γυναικών, όπως
με πλάνα λόγια διακηρύσσει
η Ε.Ε., να καταδικάζονται σή-
μερα οι γυναίκες στη μερική
απασχόληση, τη μαύρη, ανα-
σφάλιστη εργασία, χωρίς ερ-
γασιακά δικαιώματα, κοινω-
νική ασφάλιση, χωρίς ελπίδα
για εξασφάλιση σύνταξης;

Να αυξάνουν τα όρια συν-
ταξιοδότησης στα 70;

Είναι ισοτιμία και χειραφέ-
τηση ο λεγόμενος «συγκερα-
σμός οικογενειακών και
επαγγελματικών υποχρεώ-
σεων» που προωθεί τη με-
ρική απασχόληση, το ωρομί-
σθιο, την εκ περιτροπής απασχόληση, απαλάσσοντας το κράτος
από την υποχρέωση κοινωνικής πολιτικής για την οικογένεια,
μεταφέροντας αυτή του την υποχρέωση στις πλάτες των γυναι-
κών, όταν χιλιάδες παιδιά μένουν έξω από τους κρατικούς παι-
δικούς σταθμούς, όταν για τα ΑΜΕΑ, για τις μονογονεϊκές οικο-
γένειες, για τα εξαρτώμενα άτομα δεν υπάρχει καμιά κοινωνική
πρόνοια;

Τα ιδεολογήματα της Ε.Ε. που συνοδεύουν το «συγκερασμό
οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων», όπως αυτά
για «άτυπη μέριμνα», «εθελοντισμό», «ενεργό γήρανση», «δια
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση» πρέπει να απορριφθούν από τις
εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες, από τις νέες γυναίκες.

Η λεγόμενη «διευθέτηση του χρόνου εργασίας» θα τσακίσει
τις γυναίκες, θα διαλύσει την οικογένεια.

Eφ’ όσον: 
3 Η μητρότητα έχει πάψει να αποτελεί κοινωνική αξία και στε-

ρούν ακόμα και αυτό το επίδομα μητρότητας, ενώ μας πλα-
σάρουν σαν πρόοδο τον τοκετό στο σπίτι.

3 Η Υγεία έχει ιδιωτικοποιηθεί και μας στερούν τα φάρμακα
και το κρεβάτι στο δημόσιο νοσοκομείο.

3 Τα παιδιά μας υποσιτίζονται και λιποθυμάνε στα σχολεία.  
3 Δεν περισσεύουν χρήματα να τα εμβολιάσουμε. 
3 Η παιδεία ακριβοπληρώνεται και τα χαράτσια και οι φόροι

μας γονατίζουν.
Εμείς οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινηματος της

χώρας μας, οι γυναίκες της ΟΓΕ ένα μόνο δρόμο έχουμε. Αυτόν

του οργανωμένου αγώνα ενάντια στην ΕΕ και τα μονοπώλια,
ενάντια στις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τα υπηρετούν.

Δεν αναγνωρίζουμε χρέος, δανειακές συμβάσεις και τις σχε-
τικές διαπραγματεύσεις τους. Την κρίση να πληρώσουν αυτοί
που την δημιούργησαν. 

Μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, μαζί με τις δυ-
νάμεις της Κοινωνικής Συμμαχίας (ΠΑΣΥ, ΠΑΣΕΒΕ και ΜΑ) δί-
νουμε όλες μας τις δυνάμεις να συσπειρώσουμε γυναίκες της
λαϊκής οικογένειας στο κίνημά μας γιά την ανατροπή αυτής της
πολιτικής. Για να ανοίξουμε το δρόμο της αποδέσμευσης από την

ΕΕ, ενάντια στα μονοπώλια και
τους μηχανισμούς τους, γιά διέ-
ξοδο από την κρίση, για το φιλο-
λαικό δρόμο ανάπτυξης.

Μπορούμε να ζήσουμε καλύ-
τερα έξω από την ΕΕ, όταν όλος ο
πλούτος της χώρας μας θα ανή-
κει σε μας, τους ανθρώπους που
με τά χέρια και το μυαλό μας τον
παράγουμε.

Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές,
ο ορυκτός και ενεργειακός πλού-
τος στη γη και τη θάλασσα της Ελ-
λάδας, αλλά και κάθε χώρας,
είναι λαϊκή περιουσία και πρέπει
να αξιοποιείται σε όφελος του
λαού και όχι των μονοπωλίων. 

Διαθέτουμε ορυκτό πλούτο (λι-
γνίτη, περλίτη, αλουμίνα, μάρ-
μαρο, κ.α.), πιθανά κοιτάσματα
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πριν μπούμε στην ΕΟΚ είχαμε πλούσια αγροτική παραγωγή (και
δεν εισάγαμε λεμόνια και καρπούζια από την Αργεντινή όπως
σήμερα). Έχουμε σιτάρι, μπαμπάκι, δημητριακά, πορτοκάλια,
κρασί, μέλι, κρόκο και ένα σωρό άλλα. Κτηνοτροφία που μπορεί
να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας. Βιομηχανική
παραγωγή που μπορεί να καλύψει εγχώριες ανάγκες του κλάδου
κατασκευών σε τσιμέντο, χαλυβουργία, σιδηρουργία, βιομηχανία
χαλκού.

Έχουμε σημαντική βάση παραγωγής κλωστοϋφαντουργίας,
ένδυσης, υπόδησης και σχετική τεχνογνωσία. Υποδομή και τε-
χνογνωσία των ελληνικών ναυπηγείων. Έχουμε δυνατότητες
αξιοποίησης της ναυτιλίας με πλοία κοινωνικής ιδιοκτησίας.

Ναι, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα έξω από την Ε.Ε. χωρίς
τους καπιταλιστές να κάνουν κουμάντο. 

Όταν: 
3 η γη, τα εργοστάσια, οι τράπεζες, γίνουν κοινωνική ιδιοκτη-

σία.
3 δεν θα υπάρχει ανεργία, αλλά δουλειά για όλους και όλες.
3 θα απαλλαγούμε από το φόβο της απόλυσης και της ανερ-

γίας.
3 οι υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πο-

λιτισμού θα είναι δημόσιες και δωρεάν.
3 θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να ζήσουμε.

Οργανωμένα, με υπομονή και επιμονή, με θυσίες και πίστη
στο δίκιο μας και στη δύναμή μας ο αγώνας μας θα είναι νικη-
φόρος. 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ, ΦΟΡΟΙ, 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ. 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΘΑ ΤΡΩΓΑΜΕ 

ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ...



Ηπόρτα του έχει ρόπτρο. Και είναι ξεθωριασμένη. Από τον
τοίχο κρέμεται ένα γροσούζικο κομμάτι σα δέντρο, σα

φυτό. Σαν ανθρωπάκι απαγχονισμένο και ξεψυχισμένο. Ο τε-
λευταίος του ιδιοχτήτης είναι παλαιοημερολογίτης. Οι τελευ-
ταίοι του ενοικιαστές, δεν ξέρω. Βρίσκεται στην ουρά της πόλης
κι έχει μπρος το χαντάκι. Ανάβαθο. Και για το ούρος χρησι-
μεύει και για το σκουπίδι. Κατά την κατοχή βρέθηκε κει ριγ-
μένο κι ένα πολυτελέστατο γυναίκιο μεσοφόρι, μουλιασμένο
στο αίμα. Τι ήτανε, μυστήριο! Βγήκαν και το ’δαν όλοι γύρω
γύρω και ξαναμπήκαν βιαστικοί και διπλομανταλώθηκαν. Μύ-
ριζε στον αγέρα ο θάνατος.

Ήτανε τότε που τα σπίτια ήτανε σπάνια σαν τον κομήτη. Που
ήταν έξυπνο να είχες δέκα, να συναλλάζεις κάθε τόσο και δεν
είχες μήτε κιβούρι.

Τότε κάποιος εφώναξε: Ξέρετε έχω σπίτι! Σα να ’λεγε έχω
έναν Πάπα. Και πέσανε απάνω του και του αλλάξανε τον Ανα-
νία του. Και σου το καταντήσανε σαν που δώσ’ του κι αρμέγεις
την έρμη κατσικούλα και την κατάφερες που να μη στέκει ορθή.
Ας είναι.

Ήρθε βραδιά όπου κοιμόσαντε μέσα στο σπίτι οχτώ κι ο τε-
λευταίος εφύλαε βάρδια, ν’ αφουγκράζεται τα πατήματα. Σου
δίναν νύξη για να το ’βρεις να πας: «ρόπτρο θα δεις στην πόρτα,
αλλά δε θα τ’ αγγίξεις, θα κάμεις μόνο στο ζερβί παράθυρο τα-
κτάκ, τακτάκ και θ’ ανοίξει η πόρτα». «Σουσάμι, σουσάμι,
άνοιξε!» που λέγανε και κάτι ωραία παλιά παραμύθια, και πώς
τ’ αγαπούν τα παιδιά!

«Τακτάκ –σουσάμι άνοιξε» είπε κι ο Κώστας μια μέρα κι εμ-
πήκε. Ήβρε καθρέφτη κρεμασμένο και πήγε κατευθείας μπρο-
στά του και στάθηκε κι έλεγε: «Ε μωρέ πώς τα χάσαμε κι εμείς
τα νιάτα μας, δίχως κολάρο και δίχως αγάπη! Αλλά θα ’ρθει η
λευτεριά, και τότε κι εμείς θα χαρούμε». Αλλά πριν να ’ρθει η
λευτεριά ο Κώστας εχτελέστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε, λέει,
γραμματέας του κάπα κάπα έψιλον. Ένας μεγάλος γραμματέας
κι ένας κοντούλης άνθρωπος. Επήγαινε τότε στο σπίτι, αλλά
το σπίτι δεν τον ήξερε. 

«Τακτάκ –σουσάμι άνοιξε» είπε κι η Μαίρη μια μέρα κι εμ-
πήκε. Βρήκε κρεβάτι κι έπεσε. Από τις τρεις μέχρι τρεις κι εί-
κοσι την άφηκε η δουλειά να πέσει, πρόλαβε και ρουχάλισε
και πετάχτηκε ολόρθη σα να ’ταν η ίδια η καρδιά της ξυπνητήρι
και το δικαιολόγαγε: «Είμαστε μάχιμοι στρατιώτες, πέφτομε
όπου τύχει κι όσες στιγμές προλάβομε».

Μια μέρα που ’φευγε είπε σ’ εκείνους που ’μεναν: «Θα ξα-
νάρθω την Τρίτη». Εβάσταγε κι ένα κουβαδάκι, παιγνιδάκι της
κόρης της. Την Τρίτη την περίμεναν αλλά δεν ξαναπέρασε.
Στις 7.30 το πρωί πιάστηκε από την Ειδική Ασφάλεια. Στην
οδό Ελπίδας κάηκε ζωντανή. Η ιατροδικαστική της εξέταση,
καταχωρημένη επίσημα, έχει αύξοντα αριθμό. Ήτανε, λέει, μια
μεγάλη γυναίκα και μια μεγάλη  μάνα. Ήτανε η Ηλέχτρα Απο-
στόλου. Επήγαινε τότε στο σπίτι, αλλά το σπίτι κι αυτήν δεν την
ήξερε.

«Τακτάκ –ανοίξτε κι εμένα» είπε μια μέρα κι η Άννα κι ήρθε.
Την κυνηγούσανε χίλιοι νομάτοι. Όπου έβρισκε κούρνιαζε. Σαν
το ψωριάρικο γατούλι. Το σπίτι εκείνο της φάνηκε σίγουρο.
Μας λέει: «Θα πάω  να κουβαλήσω αύριο». Όπως θα λέγανε
προπολεμικά σπιτικά: «Μετακόμιση έχομε στις τάδε».

Κι έτσι τότε η Άννα, η Άννα εκείνη η ξανθιά, που ήταν 26
χρονών, που ήταν μια εβραιοπούλα κυνηγημένη, η Άννα που
’χε τρεις πληγές στα πόδια απ’ την ξυπολυσά και τα τρεχαλητά
και δεν είχε κουρέλι να τις κανονίσει, η Άννα η όμορφη απ’ τα
Τρίκαλα, την άλλη μέρα «εκουβάλησε». Ένα γαλάζιο εμαγιέ

κατσαρολάκι και μια κουτάλα φαγιού ξύλινη. Μεταχειρισμένα.
Αυτά ήταν τα σώρουχα, τα ξώρουχα, τα μόμπιλα και οι φαγιάν-
τσες της. Κι όπως ώρες ώρες οι άνθρωποι είναι χειρότεροι κι
απ’ τα θεριά, κι εμείς είχαμε το κουράγιο τότε και την αρωτή-
σαμε, η Άννα με σαφήνεια το εξήγησε: «Είδανε πως δεν είχα
τίποτα και κάτι φίλοι μου ’δωσαν αυτά. Μου ’πανε πάρ’ τα Άννα
να κάμεις κάπως μιαν αρχή, να ξαναφιάξεις το νοικοκυριό
σου».

Κυνηγήθηκε. Ποια ήτανε δεν έφυγε απ’ το σπίτι. Ξανά κυ-
νηγήθηκε. Ποια ήτανε δεν έμαθα. Ζει, πέθανε δεν έμαθα. Το
κατσαρόλι κι η κουτάλα της μας απόμειναν τότε. Το ’σουρε, το
’σουρε εδώ κι εκεί, κι εκεί το βιος πια το παράτησε.

Το τι εγίνηκε από τότε, πράγματα τρομερά. Φύγανε, να
πούμε, οι Γερμανοί κι εμείς στουμπώσαμε τους δρόμους κι
ανεμίζαμε φλάμπουρα τα κορμιά μας κι ωσάν τρελοί λέγαμε
ζήτω. Έλεγα κι εγώ ζήτω τότε από τη μια μεριά, κι από την
άλλη ο νους μου… στο κατσαρολάκι. Σίγουρο το ’χα ότι χρω-
στούσαμε λιγάκι και σ’ εκείνο την απελευθέρωση. 

Μας βάρεσε ύστερα ο Δεκέμβρης κι όπως το κανονίδι του
Λυκαβηττού λύσσαγε, γω συλλογιζόμουνα: άραγες θα πετύχει
τώρα και το σπιτάκι εκείνο, να μας το λιώσει το κατσαρολάκι
μας; Ο κάθε απόστολος κι ο πόνος του.

Κι όταν η καμπάνα εσήμανε και το ’να γήινο κομμάτι πρό-
σταζε στ’ άλλο γήινο κομμάτι: «Παρακαλώ παύσατε πυρ»… Κι
όταν τόσοι μεγάλοι εστείλανε ραδιογραφικά φιλάκια αναμε-
ταξύ τους και τόσην αβρότητα: «Δεχθείτε ευλαβέστατα, είσθε
εσείς ο νικητής… Όχι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι κι ο τάδε
υπουργός… Όχι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι κι οι πρωθυπουρ-
γός…» τότε κι εγώ η αμαρτωλή, ξανάπεσα σ’ αμάρτημα και
είπα:  

«Οχ, αδερφάκι μου, λοιπόν! κι εκείνο δα το έρημο! Το έρημο
σπιτάκι με το ρόπτρο! Και με το κατσαρολικό… ποιος να ’ταν
ναν το στοχαστεί… πόσες ζωές ερούφηξε… πόσες νίκες ενί-
κησε… πόσες καμπανοκρουσίες και φιλάκια του πρέπουνε…
και πόσα επίσημα τελεγραφίσματα –κι ας έλαβε από κάτι «επί-
σημους» μονάχα κάτι που ’μοιαζε τόσο πολύ με μούτζες!

Ατάραχο καθώς ταιριάζει σε γενναιότατους πολεμιστές, το
σπίτι εκείνο επαρέμεινε.

Τώρα το σπίτι ενοικιάζεται. Κι αν το θέλει κανένας μπορεί
να το πιάσει. Βρίσκεται στην ουρά της πόλης. Ανατολικά. Του
’χουνε μπογιαντίσει όπως όπως την ξώπορτα. Του ’χουνε ανα-
στηλώσει πρόχειρα τ’ ασβέστινα μοτίφια που κρέμουνται απ’
την πρόσοψη. Ένα ανάβαθο χαντάκι που ακόμα ωστόσο δια-
κρίνεται, θα σας οδηγήσει ασφαλώς σ’ εκείνο το μέρος. Να
προτιμήσετε να πάτε πρωί.

Κι αν δείτε κατσαρόλι θαλασσί, να κρέμεται αποξεχασμένο
επάνω σε στραβόκαρφο πέστε στο σπίτι εκείνο και στο κατσα-
ρόλι: «Έχετε πολλά πολλά χαιρετίσματα από τους συναγωνι-
στές σας και σας θυμούνται και δε σας ξεχνούν. Κι εκείνο που
ελαχταρήσατε –τη νίκη– τη νικήσατε. Είστε κι εσείς τιμημένοι
στρατιώτες».

Και πάρτε και βαστάτε και παράσημο, και να τους το καρ-
φώσετε ψηλά πάνω στο στήθος. Είναι και πρέπον και σωστό.

Το χρονογράφημα αυτό της Μέλπως Αξιώτη δημοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό «Ελεύθερα Γράμματα» μεταξύ 1945 και 1946. Τα «Ελεύ-
θερα Γράμματα» ήταν αριστερό φιλολογικό περιοδικό με διευθυντή
τον Δ. Φωτιάδη που εκδόθηκε στην Αθήνα το Μάη του 1945. Κυ-
κλοφόρησε με διακοπές –εξαιτίας των διώξεων– ως το 1951.
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Το καπλάνι της βιτρίνας

Το Καπλάνι της βι-
τρίνας εκδόθηκε για
πρώτη φορά το 1966. Η
συγγραφέας του, γεννη-
μένη σαράντα χρόνια
πιο πριν, είχε ήδη προ-
λάβει να ζήσει μια δι-
κτατορία, έναν πόλεμο,
έναν εμφύλιο πόλεμο,
αλλά και τη διαρκή πε-
ριπέτεια της παρανο-
μίας και των διώξεων
όσων ελλήνων αγωνί-
στηκαν για ελευθερία, μ’
ένα όνειρο «απλό που
ήταν δύσκολο να γίνει»:
να είναι τ’ αγαθά της πα-
τρίδας τους μοιρασμένα
στους δουλευτές και όχι

στους καπηλευτές της…
Το βιβλίο γράφτηκε πριν τη δικτατορία του ’67. Δια-

δραματίζεται στη Σάμο. Παρ’ ό,τι αναφέρεται σε δυο
μικρά κορίτσια (ηλικίας 8 και 10 ετών) και απευθύνεται
σε παιδιά, είναι ένα βιβλίο που μιλάει χωρίς προσχήματα
για μια ιστορική περίοδο που γέννησε μεγάλα γεγονότα.
Πραγματικά, δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον οι πολιτικές
καταστάσεις που συνέβαλαν στην  εμφάνιση και στην
ανάπτυξη του φασισμού στην Ελλάδα. Την εποχή,
ωστόσο, που γράφτηκε το βιβλίο, κυριαρχούσε η άποψη
ότι τα παιδιά πρέπει να μένουν στις ελάχιστες ασχολίες
των ηλικιακών ενδιαφερόντων τους και έξω από κάθε
ανησυχία για οποιαδήποτε κατάσταση περιβάλλει την
οικογένειά τους. Η αστική αυτή αντίληψη, η οποία και
σήμερα ως ένα βαθμό πρυτανεύει, ανατρέπεται στο μυ-
θιστόρημα από τα ίδια τα γεγονότα. 

Η Μυρτώ και η Μέλια δεν είναι τα μοναδικά παιδιά
που συναντάμε στο Καπλάνι της βιτρίνας. Η ζωή των
κοριτσιών χωρίζεται σε δυο διαφορετικές εποχές και σε
δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Στο μικροαστικό περι-
βάλλον μέσα στο οποίο ζουν το χειμώνα, σαν κόρες ενός
–όχι και τόσο προνομιούχου– τραπεζικού υπαλλήλου
και στην εξοχή του καλοκαιριού όπου, οι κύριες συνα-
ναστροφές τους είναι τα παιδιά από τα τσαρδάκια. Παι-
διά φτωχά και δυστυχισμένα που, και αυτά επίσης, ζουν
μια διπλή ζωή. Με ευθύνες και υποχρεώσεις μεγάλων
ανθρώπων, εξακολουθούν να διατηρούν σχεδόν άθικτη
τη δροσερή και ονειροπόλα παιδική τους ψυχή. 

Για όλα αυτά τα παιδιά, το καπλάνι της βιτρίνας (ο
βαλσαμωμένος τίγρης του σαλονιού) γίνεται, με τη βοή-
θεια του εξαδέλφου Νίκου, του επαναστάτη που ανα-
στατώνει  όχι μόνο τη ζωή της οικογένειας αλλά και ολό-

κληρου του νησιού, από απλό παιχνίδι, όχημα γνώσης
και κατανόησης των ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εξάλλου, τα παιδιά είναι
συνήθως εξαιρετικοί παρατηρητές. Οι δύο αδελφές αν-
τιλαμβάνονται γρήγορα τις πολιτικές διαφορές ανάμεσα
στα μέλη της οικογένειάς τους. Η αντιπαράθεση που πε-
ριστρέφεται γύρω από το «δίλημμα» Βασιλιάς-Βενιζέλος
και παίρνει, μερικές φορές, τη μορφή κοκορομαχίας,
παύει να τους φαίνεται σαν παιχνίδι, όταν –από περιέρ-
γεια– ρωτούν και τη Σταματίνα, (τη χαροκαμένη Μικρα-
σιάτισσα που είχε στη δούλεψή της η οικογένεια). Η
απάντηση αποδεικνύεται δυσοίωνη και, μοιραία, προ-
καλεί απορίες: «Όποιος και να ’ρθει, μονάχα εμένα που
δε θα ρωτήσει. Εγώ, έτσι κι αλλιώς, δούλα κι αγράμματη
θα ’μαι»… 

Είναι όμως παραμονές της τεταρταυγουστιανής δικτα-
τορίας και οι ζωές όλων θ’ αλλάξουν άρδην. Ο φασισμός,
αναπόφευκτα, απλώνει τα πλοκάμια του στην καθημε-
ρινότητα. Απλές λέξεις, όπως «δημοκρατία», είναι πλέον
απαγορευμένες γιατί φέρνουν μπελάδες. Βιβλία καίγον-
ται επιδεικτικά στις πλατείες ως «βλαβερά και τρομερά
δηλητήρια της ψυχής», αγωνιστές εκτοπίζονται, ενώ τα
παιδιά μπλέκονται σε περιπέτειες πρωτόγνωρες κι επι-
κίνδυνες. Τίποτα πια δεν είναι παιχνίδι... 

Η συγγραφέας καταθέτει αποφασιστικά τη μαρτυρία
της και για την προσπάθεια του δικτάτορα Μεταξά να
φτιάξει τις «φάλαγγες» της νεολαίας κατ’ εικόνα και
ομοίωση των ναζιστικών αντίστοιχών τους. Η αληθινά
ανατριχιαστική σκηνή της σχολικής γιορτής κατά πάσα
πιθανότητα περιγράφει βιωμένη πραγματικότητα, γιατί
δεν είναι από κείνες που πλάθονται. Νεαρή φαλαγγί-
τισσα απαγγέλλει ένα μονόλογο με τον τίτλο: «οι μπολ-
σεβίκοι θα πεθάνουν» (!)… Η «σκηνοθεσία» του ανεκ-
διήγητου αυτού σκαριφήματος επιβάλλει το κουρέλια-
σμα μίας κόκκινης σημαίας, σε συνδυασμό με το εξής
απίθανο παραλήρημα: «… Σε ποδοπατώ μισητόν λάβαρον
του εχθρού και προτάσσω τα στήθη μου στο εχθρικόν ξίφος.
Κι αν είναι να πέσω λαβωμένη επί της γης, θα σε σχίσω
με τα δόντια μου, ώσπου να βγει η ύστερη πνοή μου…»!!!   

Τέτοιος ήταν ο –«μεταξικής» έμπνευσης– Γ΄ Ελληνι-
κός Πολιτισμός και σε τέτοιου είδους ιδεολογική «παρα-
μόρφωση» ήταν υποχρεωμένα να υποβληθούν τα πει-
νασμένα και εξαθλιωμένα παιδιά της Ελλάδας που, σε
λίγα χρόνια, θα γίνονταν τροφή για τα κανόνια ενός ιμ-
περιαλιστικού πολέμου, αλλά και θα έγραφαν σελίδες
ένδοξες, περνώντας στην αντίσταση κατά του ξένου και
του ντόπιου φασισμού.

Στο μυθιστόρημα της η Άλκη Ζέη δε μασάει τα λόγια
της. Περιγράφει ωμά τη  «διαπαιδαγώγηση» των φαλαγ-
γιτών που διαπνέεται από τα ιδανικά της ναζιστικής
«ηθικής» της Hitlerjugend (της Χιτλερικής νεολαίας).

της Άλκης Ζέη
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Τα παιδιά μαθαίνουν ανενδοίαστα να καρφώνουν ακόμα
και τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα αφού «… Ο αρχηγός
μας πρέπει να ξέρει τι γίνεται στα σπίτια μας κι εγώ πρέπει
να του λέω τι κάνεις εσύ, η Σταματίνα, ο παππούς… Γιατί
είμαι φαλαγγίτισσα»! 

… Να τα νιάτα τα χρυσά που με το δήμιο τα
’χουνε καλά.
Τον παίρνουν και τον φέρνουν σπίτι.
Καρφώνουν τον πατέρα τους με μια καταγγελία
και τον κατηγορούν για εσχάτη προδοσία.
Δεμένος βγαίνει ο πατέρας απ’ το σπίτι…

Οι στίχοι του Μπ. Μπρεχτ από τις 24 σκηνές «Τρόμο  ς
και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ» (1935-1939) επιβεβαι-
ώνουν τη συγγένεια των δύο φασιστικής κατεύθυνσης
οργανώσεων της νεολαίας. Όταν ο Μπρεχτ, εξόριστος,
έγραφε αυτά τα μονόπρακτα, δεν είχε ακόμα αποκαλυ-
φθεί όλη η φρίκη της φασιστικής εξουσίας. Στις σκηνές
αυτές, ωστόσο, γίνεται αισθητή η βαριά ατμόσφαιρα της
δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Η καταπίεση, η δυσπι-
στία και η υποκρισία (μερικές φορές πιο καταλυτικές
και από την  ωμή τρομοκρατία) κυριαρχούν και στην πιο
απλή δραστηριότητα. «Πολύ πριν φανούν από πάνω μας
τα βομβαρδιστικά» οι γερμανικές πόλεις δεν ήταν πια κα-
τοικήσιμες … 

Αλλά στο Καπλάνι της βιτρίνας, η βαριά ατμόσφαιρα
που έχει σαβανώσει τις ανθρώπινες σχέσεις, μόλις δια-
κρίνεται κάτω από το ανάλαφρο πέπλο της παιδικότητας
η οποία γενναιόδωρα ξεχειλίζει από την αφήγηση της
Άλκης Ζέη. Αυτή η παιδικότητα, μαζί με το χιούμορ και
τη λογοτεχνική χάρη του κειμένου, είναι τα στοιχεία
που κάνουν μια «στενάχωρη» ιστορία κατάλληλη για

παιδιά αλλά, ταυτόχρονα, κατάλληλη και για μεγάλους.
Εκείνα τα χρόνια χαρακτηρίζονται και από ένα άλλο

σπουδαίο γεγονός. Είναι ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος.
Στο μυθιστόρημα, ο εξάδελφος Νίκος  δεν αποφεύγει να
εξηγήσει στα παιδιά για τον πόλεμο αυτό.

«Θα σας έλεγα την ιστορία του Δον Κιχώτη από τη Μάν-
τσα… μα, τώρα, ο Δον Κιχώτης δεν μπορεί πια να τριγυρ-
νάει στις πόλεις και στα χωριά της Ισπανίας, γιατί εκεί γί-
νεται πόλεμος. Από τη μια είναι στρατιώτες, απ’ όλα τα
μέρη του κόσμου: Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αμερικανοί, και
τραγουδάνε το τραγούδι που έλεγα πριν.* Από την άλλη,
κατσούφηδες με μαύρα πουκάμισα…»

Μετά από περιπέτειες και αγωνίες, ο Νίκος καταφέρ-
νει να το σκάσει από τους φασίστες που τον κυνηγάνε.
Από το τελευταίο του γράμμα, που απευθύνεται στις
«ξαδελφούλες», ο αναγνώστης μαθαίνει ότι «καβάλησε
το καπλάνι και πάει στην Ισπανία»… «Πάω να πολεμήσω
μαζί μ’ αυτούς που τραγουδάνε»…

Η πεμπτουσία του μυθιστορήματος (για παιδιά και όχι
μόνο) της Άλκης Ζέη είναι αυτό το  επαναστατικό «τρα-
γούδι». Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει τελειώσει
ακόμα, γιατί κάθε επόμενη γενιά του προσθέτει κι από
μια καινούργια στροφή. Στην πραγματικότητα, Το Κα-
πλάνι της βιτρίνας είναι ένα μυθιστόρημα χωρίς τέλος
ή, μάλλον, είναι μια ιστορία που περιμένει το τέλος της.
Γιατί το τέλος μιας τέτοιας ιστορίας δεν γράφεται στα βι-
βλία. Γράφεται στη ζωή…

* Πρόκειται για την «Καρμέλα», το πιο γνωστό αντιφα-
σιστικό τραγούδι του Ισπανού Εμφυλίου. Η μελωδία του
στηρίζεται σε ένα παλιό φολκλορικό τραγούδι του 19ου

αιώνα.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣMOΣ ΣΤΗ ΡΙΤΑ
Το Γυναικείο Κίνημα, το ριζοσπαστικό Γυναικείο Κίνημα έγινε φτω-

χότερο μετά το θάνατο της Ρίτας Αρβανιτάκη, μέλους επί σειρά ετών του
ΔΣ της ΟΓΕ. 

Με ξεκαθαρισμένη την κοινωνική της αποστολή, ως γιατρός στην κοι-
νωνία, διάλεξε συνειδητά και το δρόμο του συλλογικού αγώνα, για την
κοινωνική ισότητα, με τον οποίο θα πορευόταν και αυτόν περπάτησε
μέχρι το τέλος της ζωής της.

Πίστευε βαθειά στον αγώνα για την ανατροπή των κοινωνικών δομών
που θα καταργήσουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και θα
ανοίξουν το δρόμο και για την ισοτιμία, τη χειραφέτηση και την απελευ-
θέρωση της γυναίκας. 

Ευγενική, σεμνή και  καλοσυνάτη, συνεπής και ακούραστη σε ότι της
ανέθεταν,  κέρδιζε πάντα το σεβασμό και την αγάπη των συναγωνιστριών
της. 

Η Ρίτα Αρβανιτάκη  θα μείνει μια από τις εξέχουσες  γυναικείες φυσιογνωμίες  στην ιστορική διαδρομή
της ΟΓΕ.

Ρίτα θα μας λείψεις.
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Περιβάλλον

Το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Α.
Τρίτσης είναι ένας χώρος μοναδικής οικολογικής

αξίας και ομορφιάς. Βρίσκεται ανάμεσα στους Δήμους
Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού και έχει
έκταση περίπου 1.100 στρέμματα. Αποτελεί μέρος ενός
μεγαλύτερου κτήματος που απέκτησε η τέως βασιλική
οικογένεια το 1848, γνωστό ως κτήμα «Πύργου της Βα-
σιλίσσης» με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πρότυπο κέν-
τρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Μάλιστα ακόμα και σήμερα σώζε-
ται μια έπαυλη γοτθικού ρυθμού.
Το Πάρκο είναι πραγματικά ένας
πνεύμονας πρασίνου μέσα στον
αστικό ιστό αλλά και ένα μοναδικό
καταφύγιο πουλιών.

Κυρίαρχο στοιχείο του πάρ-
κου οι έξι τεχνιτές λίμνες και το
κανάλι που τις συνδέει δημιουρ-
γώντας ένα υγροβιότοπο που φι-
λοξενεί 177 είδη πουλιών, μικρο-
θηλαστικών και ερπετών.

Δυστυχώς σήμερα αυτό το
ανεκτίμητης αξίας Πάρκο παρου-
σιάζει εικόνα  εγκατάλειψης. Έχει
ουσιαστικά αφεθεί στην τύχη του.
Η συντήρηση του πρασίνου είναι
ανύπαρκτη και οι εγκαταστάσεις
του βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Σήμερα θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι εργάζονται 5 μόνιμοι υπάλλη-
λοι, που παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειές τους,
είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγ-
κες. Τα ξύλινα γεφυράκια βογκούν κάτω από το βάρος
των περιπατητών και οι λιμνούλες, αφού ποτέ δεν ολο-
κληρώθηκαν τα έργα στεγάνωσης, χάνουν μεγάλες πο-
σότητες νερού. Ο ελλιπής φωτισμός κάνει δύσκολη την
επίσκεψη κατά τις βραδινές ώρες και την καλοκαιρινή
περίοδο είναι μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μιας και
οι υποδομές πυροπροστασίας είναι κι αυτές υποτυπώ-
δεις. Διάσπαρτες αυθαίρετες κατασκευές, καφετέριες,
«ερπετά», «άλογα» κ.ά. λειτουργούν στο Πάρκο. Συστη-
ματική δράση έχουν βέβαια και οι Μ.Κ.Ο., που με το
πρόσχημα της οικολογικής ευαισθητοποίησης, λυμαί-
νονται τους χώρους του Πάρκου.

Η συστηματική υποχρηματοδότηση των έργων
συντήρησης του Πάρκου είναι συγκεκριμένη κυβερ-
νητική επιλογή. Για την κυβέρνηση το Πάρκο έχει κό-

στος, γι’ αυτό πρέπει να ξεπουληθεί. Η λογική των δι-
οικήσεων του Πάρκου καθώς και οι διοικήσεις των
Δήμων που στηρίζουν την οικονομική βιωσιμότητά του
από έσοδα που μπορούν να προέλθουν από τα ενοίκια
των χώρων εστίασης, των λαϊκών αγορών, των φεστι-
βάλ και εκδηλώσεων είναι καταστροφική. Στο όνομα
της βιωσιμότητας θα χωροθετηθούν χρήσεις με στόχο
τα έσοδα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις

στο περιβάλλον και τελικά θα επικρα-
τήσουν τα κέρδη των ιδιωτών σε βάρος
του κοινωνικού συνόλου. Κάτι τέτοιο
θα σήμαινε την αρχή της ανταποδοτι-
κής λειτουργίας δηλαδή της οικονομι-
κής επιβάρυνσης των κατοίκων της
περιοχής. Σήμερα ο ΑΣΔΑ (Αναπτυ-
ξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας)
και οι Δήμοι Ιλίου και Αγ. Αναργύρων
– Καματερού προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι αγωνίζονται για την σωτηρία
του Πάρκου και για την εξασφάλιση
των συμφερόντων των δημοτών τους
μετά από όλα όσα έπρεπε να κάνουν
και δεν έκαναν όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, αντί να διεκδικήσουν δυναμικά
τα απαραίτητα κονδύλια από την κυ-
βέρνηση, αποφάσισαν να καλέσουν
τους δημότες σε εθελοντική προσφορά,

ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι την συντήρηση και την κα-
θαριότητα, δηλαδή να μεταφέρουν «πραξικοπηματικά»
τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης στις πλάτες των δη-
μοτών, που συνεχώς επιβαρύνονται με υπέρογκα τέλη.
Οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι θα πρέπει να κλείσουν τα
αυτιά τους στα καλέσματα των σειρήνων και να πά-
ρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με τη δράση τους
και τον αγώνα τους να βάλουν τέλος μια και καλή σε
αυτή την κατάσταση. Οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι
πρασίνου είναι λαϊκή περιουσία. Πρέπει να περιφρου-
ρηθεί συνολικά ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας
του Πάρκου με βασικό ζήτημα πάλης την επαρκή και
αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, με πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων με
πλήρη δικαιώματα. Ο αγώνας για την προστασία του
Πάρκου και του περιβάλλοντος είναι αναγκαίος ώστε
ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει πνεύμονας για τις
ανάγκες της λαϊκής οικογένειας στη Δυτική Αττική και
όχι μόνο.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ ΨΥΧΟΡΡΑΓΕΙ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Της Μαρίας Φιλανταράκη
Δασολόγου, 

Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Ιλίου
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Ακαδημία Πλάτωνος

Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους –
μέσα στην καρδιά της Αθήνας- είναι η Ακαδημία Πλάτωνος,
όπου το 387 π.Χ., ο Πλάτων ίδρυσε την περίφημη ομώνυμη
Σχολή του.

Ο χώρος αυτός έχει ανακοινωθεί ότι θα διατεθεί για την ανέ-
γερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου από το 1999 και ένα
χρόνο αργότερα έγινε και η σχετική χωροθέτηση. Έκτοτε φυ-
σικά δεν προχώρησαν οι σχετικές διαδικασίες ούτε προστατεύ-
τηκε ο αρχαιολογικός χώρος και ο περιβάλλων χώρος πρασί-
νου.

Οι δεσμεύεις όμως της πολιτείας δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες
να εποφθαλμιούν το χώρο της Ακαδημίας ως «οικοδομικό φιλέτο». Επανειλημμένως υπήρξαν επεμβάσεις του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για την κατασκευή εμπορικού κέντρου και κτηρίου γραφείων στον αρ-
χαιολογικό χώρο, δίπλα στην Iερά Oικία (οι οποίες και εμποδίστηκαν από τις άμεσες αντιδράσεις και παρεμβάσεις
των κατοίκων).

Ελπίζουμε ότι η νέα απόφαση χρηματοδότησης των προμελετών  για την κατασκευή του Μουσείου θα προχω-
ρήσει απρόσκοπτα, ώστε να αποτρέψει τα σχέδια των μεγαλοκατασκευαστών.

Ας μην έχει και η Ακαδημία Πλάτωνος την τύχη του Ιστορικού Ελαιώνα (γήπεδα, εμπορικά κέντρα κ.λπ).

Θύμιος Καρακατσάνης

Ο αριστοφανικός ηθοποιός Θύμιος Καρακατσάνης
γεννήθηκε στις 8 Δεκέμβρη 1940 στα Ταμπούρια του
Πειραιά και «έφυγε» στις 30 Ιούνη 2012. Ήταν μονα-
χοπαίδι κομμουνιστή αγωνιστή της ΕΑΜικής Αντίστα-
σης.

Σπούδασε στο «Θέατρο Τέχνης» του Καρόλου Κουν.
Ο πρώτος ρόλος που ενσάρκωσε ήταν αυτός του
«Έποπα», στις «Όρνιθες» που ανέβασε το 1960 ο δά-
σκαλος του Κάρολος Κουν. 

Το 1973 άρχισε η συνεργασία του με το Εθνικό Θέα-
τρο. Το 1978 δημιούργησε τη «Νέα Ελληνική Σκηνή»,
που ανέβασε με τεράστια επιτυχία ελληνικά έργα.

Οι δύο τελευταίες εμφανίσεις του στο θέατρο ήταν το
2008 με το «Θάνατο του εμποράκου» του Αρθουρ
Μίλερ και το 2010 με τις «Νταντάδες» του Σκούρτη.

Κύριο μέλημα για τον καλλιτέχνη Θύμιο Καρακα-
τσάνη ήταν να ανεβάζει, όπως ο ίδιος έλεγε, «έργα που
αφυπνίζουν συνειδήσεις».

Για τον Θύμιο Καρακατσάνη η τέχνη και η ζωή ήταν
το ίδιο πράγμα. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του «το

θέατρο είναι καθαρά πολι-
τική πράξη κι όποιος πι-
στεύει ότι το θέατρο είναι
‘’φρου φρου κι αρώματα’’
είναι ή γελοίος ή τζάμπα
επαναστάτης. Το θέατρο
είναι καθαρά υπόθεση λαού
και πολιτικής πράξης, όπως
είναι και ο πολιτισμός.».

Ο Καρακατσάνης είχε στο
ενεργητικό του όλους σχεδόν τους πρωταγωνιστικούς
ρόλους των αριστοφανικών κωμωδιών, ενώ σκηνο-
θέτησε και ο ίδιος αρκετά αριστοφανικά έργα, με δικούς
του θιάσους.

Έπαιξε στις ταινίες «Το πιο λαμπρό αστέρι», «Η χαρ-
τορίχτρα», «Μπουμ ταρατατζούμ», «Η γυναικοκρατία»,
«La faille», «Ιδού η Μήλος ιδού και το πήδημα». Σπου-
δαία ήταν η ερμηνεία του στην ταινία του Τάσου Ψαρρά
«Καραβάν σεράι». Στο ενεργητικό του είχε σίριαλ, ται-
νίες και ψυχαγωγικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές.

Δ. Σπυράτου

Επιμέλεια:
Νάντια Πασαλιμανιώτη

Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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«Πολιτιστική Ακτή Πειραιά»

Κάτω από τον βαρύγδουπο αυτό τίτλο, κρύβεται ένα
σχέδιο εμπορευματοποίησης μεγάλων χώρων του λιμα-
νιού του Πειραιά (περίπου 40 στρέμματα). Οι χώροι αυτοί
παραχωρούνται από την ΟΛΠ Α.Ε. με συνθήκες χρήσης
και εκμετάλλευσης για 35 τουλάχιστον χρόνια σε εται-
ρείες ιδιωτικών συμφερόντων και με συνολικό κόστος
επένδυσης που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Τα σχέδια προβλέπουν εκθεσιακούς θεματικούς χώ-
ρους (μόνιμους και περιοδικούς), αίθουσες για σχολές
χορού, ηχογραφήσεων, biennale τεχνών, δημιουργία λιμνών, πάρκου και φυσικά, εμπορική ζώνη με δραστη-
ριότητες συμβατές με τον τουρισμό (εμπορικό κέντρο, ξενοδοχείο 5 αστέρων κλπ).

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για τους επενδυτές – κεφαλαιούχους ή με όποιο τρόπο
εκμετάλλευση του «φιλέτου», με όρους μάλιστα «αποικιακής» παραχώρησης.

Θα επιτρέψει το λαϊκό κίνημα του Πειραιά –και όχι μόνο- να λυμαίνονται τη δημόσια περιουσία, για τον περαι-
τέρω πλουτισμό τους, οι κεφαλαιοκράτες, αντί να επιβάλλει –με την πάλη του- να είναι οι ελεύθεροι χώροι ιδιο-
κτησία του λαού;

Χορηγοί για την προστασία των μνημείων 
και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Το ελληνικό τμήμα του ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνη-
μείων – Τοποθεσιών) διοργάνωσε –σε συνεργασία με το ICAHM
(Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία των Μνημείων Αρχαιολο-
γικής Κληρονομιάς)- Συνέδριο «για τη διαχείριση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς σε περιόδους οικονομικής κρίσης». Με τον
αμφίσημο αυτό τίτλο δεν κρύβεται η επιδίωξη –η οποία και ανα-
δείχθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου- ανα-
ζήτησης χορηγών, των οποίων υμνήθηκε η καθοριστική συμ-
βολή «στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάτω από
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες».

Βλέπουμε ότι επίκληση της οικονομικής κρίσης γίνεται το άλλοθι για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπο-
ρευματοποίηση κάθε κοινωνικού αγαθού, μήδε του πολιτισμού και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς
εξαιρουμένων.

Απτό παράδειγμα της εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι η λειτουργία του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης (ΝΜΑ). Το ΝΜΑ με το ιδρυτικό νομικό του πλαίσιο αποκόπηκε από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία για να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Μετά το «κούρεμα» των αποθεματικών του
(από τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ έμειναν μόλις 900 χιλιάδες) αδυνατεί να λειτουργήσει πολύ δε περισσότερο
να ολοκληρώσει την ανασκαφή και επισκεψιμότητα του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου. Έτσι η Διοίκησή
του ψάχνει για «χορηγούς»! Φανταζόμαστε ότι κάποιοι πρόθυμοι θα βρεθούν αφού η λειτουργία του Μουσείου
με όρους «μαγαζιού» συμφέρει και η προβολή τους ως «ευεργετών» είναι επιθυμητή. Για να μην αναφερθούμε
στις φορολογικές απαλλαγές που θα πετύχουν!   
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Γυναίκες 
Ζωγραφίζουν 
Γυναίκες

Ο Σύλλογος Γυναικών Ηλιούπολης πραγματοποίησε έκθεση ζωγρα-
φικής με θέμα: «Γυναίκες Ζωγραφίζουν Γυναίκες» από 8-16 Ιουνίου
2012.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας της ΟΓΕ Ντέπυ
Τσακίρογλου, η οποία στον χαιρετισμό της, μαζί με τα συγχαρητήριά
της για την έκθεση, ανέπτυξε τη θέση της ΟΓΕ για τον ρόλο του πολιτι-
σμού στην αφύπνηση της συνείδησης των εργαζομένων. 

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, Μα-
ριάννα Κερασιώτη.

Την κεντρική ομιλία έκανε η Γεωργία Πετρούλια, ζωγράφος – εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών, η οποία, με-
ταξύ άλλων, ανέφερε τα παρακάτω:

...Η επαφή των ανθρώπων με τις τέχνες, επηρεάζει τη συνείδησή τους. Η Τέχνη συμβάλει στην πνευματική
αφύπνιση της κοινωνίας, στην πρόοδο.

Η σημερινή εξουσία φοβάται τον πολιτισμό ως ζωντανό όπλο που προσφέρει όχι μόνο γνώση και αισθητική,
αλλά ταυτόχρονα και έναν άλλο τρόπο ζωής, έναν ενσυνείδητο τρόπο ζωής όπου ο άνθρωπος αποφασίζει
ελεύθερα όταν έχει γνώση και παράγει γνώση, την οποία χρησιμοποιεί για να βελτιώσει τη ζωή, την ίδια του
την καθημερινότητα.

Αυτό το γνωρίζει το αστικό κράτος, το επεξεργάζεται και διαμορφώνει τους μηχανισμούς εκείνους που
ελέγχουν το περιεχόμενο της Τέχνης, ενισχύουν την εμπορευματοποίησή της, επιτρέπουν την διείσδυση των
μονοπωλίων στο χώρο του πολιτισμού και τον έλεγχο της διακίνσησης των έργων. Έτσι η τέχνη δεν μπορεί
να αναπτυχθεί ελεύθερα.

Παράλληλα η οικονομική ανασφάλεια, η ανεργία, οι ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της παιδείας, της υγείας
και των αγαθών του πολιτισμού, η κατάργηση σχεδόν ολοκληρωτικά του ελεύθερου χρόνου της εργατικής
τάξης, την σπρώχνουν στο περιθώριο. Η σχέση της με τα αγαθά της τέχνης και του πολιτισμού, περνάει μέσα
από τους μηχανισμούς πληροφόρησης και χειραγώγησης που δρουν με στόχο την αναπαραγωγή της άρχου-
σας ιδεολογίας.

Οι Τέχνες και ο Πολιτισμός, υποταγμένα στους στόχους της Ε.Ε., από δικαίωμα των εργαζομένων και της
νεολαίας γίνεται εμπόρευμα (όπως άλλωστε και τα άλλα κοινωνικά αγαθά).

Έτσι, διαμορφώνονται πολιτικές που στερούν από τη μία από τους καλλιτέχνες, το δικαίωμα της επικοι-
νωνίας με τα πολιτιστικά αγαθά, διαμορφώνοντάς τους σε παθητικούς δέκτες και όχι ερευνητές και δημι-
ουργούς της δικιάς τους ζωής.

Οι τέχνες δεν παίζουν σήμερα, μέσα στον καπιταλισμό, τον κοινωνικό τους ρόλο σαν μέσο έκφρασης και
επικοινωνίας: οι καλλιτέχνες δεν είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν και ο λαός σαν δέκτης δεν είναι ελεύ-
θερος γιατί δεν έχει τον ελεύθερο χρόνο και την παιδεία. Στερείται ο εργαζόμενος την δυνατότητα να γευτεί
τα έργα τέχνης, να πάει σε μουσεία και να έρθει σε επαφή άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά, εκθέσεις,
στο θέατρο, στον κινηματογράφο, να δημιουργήσει ο ίδιος καλλιεργώντας τις δικές του καλλιτεχνικές τάσεις.
Με άλλα λόγια, να έχει μια δημιουργική σχέση με την τέχνη.

Το κράτος του καπιταλισμού με την ελάχιστη καλλιτεχνική παιδεία που παρέχει, ουσιαστικά στερεί από τα
παιδιά, από τον λαό, το να μετρήσουν και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, το να αναδείξουν τις
δημιουργικές κλίσεις τους και το κυριότερο: το να μάθουν να δρουν οι ίδιοι, να γίνονται δημιουργικοί και
κοινωνικοί, πάνω απ’ όλα να αποκτήσουν κριτήρια, ώστε οι παθητικοί θεατές και καταναλωτές, να διαμορ-
φώνονται σε ενεργητικούς δέκτες απέναντι στην τέχνη....   
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο   Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη

Ιορδανία: Νόμος για απαλλαγή βιαστών
Στην Ιορδανία η νομοθεσία προβλέπει θανατική ποινή για το βιασμό κοριτσιών κάτω των 15 ετών εκτόςαν ο βιαστής παντρευτεί το θύμα του τουλάχιστον για πέντε χρόνια, ακόμη και αν ήδη έχει και διατηρεί άλληοικογένεια. Πρόκειται για τακτική που ακολουθείται ευρύτατα και συχνά γίνεται αποδεκτή από τις οικογένειεςτων θυμάτων, επειδή συνοδεύεται από οικονομικά ανταλλάγματα, πέραν του ότι «ξεπλένεται η ντροπή»από την οικογένεια.

Μην ξεχνάμε ότι στις μουσουλμανικές χώρες ο βιασμός θεωρείται ντροπή για τα θύματα, που συχνά υφί-στανται εξευτελισμούς, βασανιστήρια ακόμη και δολοφονίες από την ίδια την οικογένεια.Αντιδράσεις για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξαν τελευταία από γυναικείες οργανώσεις ανθρωπίνων δι-καιωμάτων, με αφορμή την περίπτωση βιασμού 14χρονης της οποίας ο βιαστής μπορεί να γλυτώσει τηνεκτέλεση αν την παντρευτεί. Το θύμα καταδικάζεται δηλαδή σ’ ένα χρόνιο μαρτύριο βιασμού.Οι οργανώσεις ζητούν την κατάργηση της πρόβλεψης για τη μη τιμωρία χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέ-σεις. Ελπίζουμε να εισακουστούν οι λογικές αιτιάσεις τους για το καλό, όχι μόνο των γυναικών αλλά καιτης ισλαμικής κοινωνίας, που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, καταδικάζει τις γυναίκες σε τόσους εξευ-τελισμούς και τελικά στο θάνατο.  

Κόσσοβο: Έρευνες και κέρδη μετά τους βομβαρδισμούς 

Πριν από 13 χρόνια ο Αμερικανός Στρατηγός Ουέσλεϊ Κλαρκ, ως διοικητής του ΝΑΤΟ είχε το γενικό πρό-

σταγμα των βομβαρδισμών στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τάχα για την «προάσπιση» των δικαιωμάτων της

αλβανικής κοινότητας στο Κόσσοβο. 

Σήμερα εμφανίζεται ως στέλεχος της καναδικής εταιρείας ενέργειας «Envidity» και ζητά άδεια από τις

«κοσσοβαρικές αρχές» για έρευνα κοιτασμάτων άνθρακα με στόχο την παραγωγή συνθετικών καυσίμων,

καθώς υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 14 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη και άνθρακα στην περιοχή.

Ο Κλάρκ λέει πως η εταιρεία του προσδοκά από την παραγωγή αυτή κέρδη 15,9 εκατομμυρίων λίτρων

υψηλής ποιότητας υγρού καυσίμου ντίζελ ημερησίως. Αν δε από την έρευνα εντοπιστούν μεγάλες ποσότητες

άνθρακα στο Δυτικό Κόσσοβο, τότε μέχρι το 2018 θα προχωρήσει και σε άλλες επενδύσεις ύψους 5,6 δισε-

κατομμυρίων ευρώ. Και τελειώνει ο πρώην στρατηγός λέγοντας ότι, μέχρι τότε, το προτεκτοράτο θα έχει κα-

λύψει τις ανάγκες του σε πετρέλαιο και καύσιμα αεροπλάνων. Δε μας λέει όμως με πόσα αιματοβαμμένα δο-

λάρια θα έχει γεμίσει τις τσέπες του.

Μικρή απόδειξη του τι επεδίωκαν οι ιμπεριαλιστές με τη δημιουργία του προτεκτοράτου, που επισήμως

έγινε για «ανθρωπιστικούς λόγους». Ισοπέδωσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία για τον έλεγχο των ενεργειακών

οδών και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και παράλληλα εκμηδένισαν την όποια δυνατότητα ανά-

πτυξης είχε το τότε καθεστώς για ενεργειακή επάρκεια.  
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Λετονία: Μαθήματα από Ες - Ες σε νήπια
Μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας «παρέδωσαν» πρόσφατα κάποιοι ντυμένοι με στολές των λετονι-κών λεγεώνων των χιτλερικών Ες – Ες σε τρίχρονα και τετράχρονα παιδιά παιδικού σταθμού στη Λετονία,στα οποία επέδειξαν και τον τότε πολεμικό εξοπλισμό τους και στη συνέχεια τα άφησαν να τον επεξεργα-στούν!
Η ιστοσελίδα του σταθμού περιέγραψε τους Ες – Ες ως ήρωες που πάλεψαν για την πατρίδα τους και τηναπελευθέρωσή της!
Αν κάποιους ξενίζει μια τέτοια «διαπαιδαγώγηση» να θυμίσουμε ότι ως επίσημη ιστορία στη Λετονία αλλάκαι στις άλλες χώρες της Βαλτικής προβάλλεται η θεωρία της λεγόμενης «σοβιετικής κατοχής», απαγο-ρεύεται η δράση των κομμουνιστικών κομμάτων και η χρήση των σχετικών συμβόλων και επιχειρείται η μεκάθε τρόπο παραχάραξη της ιστορίας. Τα τοπικά Ες – Ες έχουν επίσημα ανακηρυχθεί σε ήρωες, τα επιζώνταμέλη τους παίρνουν συντάξεις, έχει καθιερωθεί η «ημέρα του Λετονού Στρατιώτη» η 16η Μάρτη (επέτειοςτης πρώτης επιχείρησης των λετονικών Ες – Ες κατά του Κόκκινου Στρατού). Παράλληλα χιλιάδες αντιφα-σίστες μαχητές υφίστανται απίστευτες διώξεις.

Να σημειώσουμε ότι την περίοδο 1941-45 με τους Ναζί συνεργάστηκαν 160 χιλιάδες άτομα, που ευθύ-νονται για εγκλήματα πολέμου στα ναζιστικά στρατόπεδα, για εξόντωση ανταρτών, κάψιμο χωριών κ.α.. Αυτά τα ιδανικά της «ελευθερίας» και «δημοκρατίας» έφερε η ανατροπή του σοσιαλισμού. Και είναι πλή-ρως αποδεκτά στην Ε.Ε., στην οποία ανήκει η Λετονία.
Έπειτα αναρωτιούνται πως εξηγείται η αναστύλωση και η άνοδος του φασισμού.  

Σομαλία: Επιχείρηση της Ε.Ε. 
με πρόσχημα την πειρατεία

Στα μέσα Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη ιμπεριαλιστική της επίθεση στη Σομαλία με

αποκλειστικά δικές της δυνάμεις. Η επίθεση βασίστηκε στην δύναμη Ατλάντα («αντιπειρατική») και πραγματοποιήθηκε

από στρατιωτικά ελικόπτερα που απογειώθηκαν από πολεμικά πλοία της Ε.Ε., τα οποία έκαναν χρήση πυρός «ακρι-

βείας» καταστρέφοντας πέντε σομαλικά πειρατικά σκάφη στο προπύργιο των πειρατών, το παραθαλάσσιο χωριό Ζα-

ραντχίρ της Κεντρικής Σομαλίας. Αξιωματούχοι της Ε.Ε. δήλωσαν πως δεν προκλήθηκε τραυματισμός αμάχων και η

επιχείρηση κράτησε μόλις λίγα λεπτά. Ισχυρίστηκαν, φυσικά, ότι η επίθεση ήταν σύννομη με την απόφαση 1851 του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. το Μάρτη του 2012, για την

εξαπόλυση επιθέσεων στις σομαλικές ακτές για την καταπολέμηση –τάχα- της πειρατείας.

Απώτερος φυσικά στόχος ήταν ο έλεγχος μιας νευραλγικής περιοχής για τη ναυτιλία και το εμπόριο.

Είναι άραγε τυχαίο ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκε η επιθετικότητα και η διεύρυνση των επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη

Σομαλία, με πρόσχημα την δράση των ισλαμιστών της οργάνωσης «Αλ Σαμπάμπ»;

Η επιθετικότητα των ιμπεριαλιστικών κέντρων ΗΠΑ, Ε.Ε. κλιμακώνεται επικίνδυνα και οι ελληνικές κυβερνήσεις

είναι έτοιμες –όπως πάντα- να δώσουν «γη και ύδωρ», προκειμένου να τις διευκολύνουν.

Το μαζικό λαϊκό κίνημα της χώρας μας οφείλει, όπως και κάθε –τουλάχιστον– εχέφρων άνθρωπος να αντιδράσει

δυναμικά σε τέτοιες πρακτικές. Δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα όταν βλέπουμε τη «στρατικοποίηση» της Ε.Ε.,

σήμερα εναντίον των πειρατών και αύριο εναντίον οποιουδήποτε «εμποδίζει» την απρόσκοπτη ιμπεριαλιστική επιθε-

τικότητα.       

Παγκόσμιο Περισκόπιο
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Φιλιππίνες: 5,5εκατομμύρια παιδιά στη δουλειά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των Φιλιππίνων το 2011, 5.5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας

5 έως 17 ετών εργάζονται. Απ’ αυτά τα 2 εκατομμύρια κάνουν επικίνδυνες δουλειές, χρησιμοποιούν δηλαδή επι-
κίνδυνα εργαλεία και φάρμακα (π.χ. στις αγροτικές δουλειές) ή εκτίθενται στον υδράργυρο (όσα εργάζονται στα
χρυσωρυχεία).

Η παιδική εργασία είναι ενδεικτική της οικονομικής κατάστασης του λαού μιας χώρας, τα παιδιά εργάζονται
προκειμένου είτε να βοηθήσουν τις οικογένειές τους, είτε να εξοικονομήσουν χρήματα για τις σπουδές τους είτε
για να συμβάλλουν στην αποπληρωμή οικογενειακών χρεών.

Να σημειώσουμε ότι η γενική εικόνα του φαινομένου δείχνει επιδείνωση, καθώς το 2001, σύμφωνα με τα τότε
στοιχεία, εργάζονταν 4 εκατομμύρια παιδιά.

Σε μια τέτοια τριτοκοσμική κατάσταση θα φτάσουμε ως λαός και ως χώρα;
Όσον αφορά το ύψος των μισθών και των ημερομισθίων, εκεί φαίνεται ότι θα καταλήξουμε. 

Αφγανιστάν: Τραγική η κατάσταση των γυναικών
Ένα βίντεο αποκάλυψε άλλη μια εν ψυχρώ δολοφονία («εκτέλεση») Αφγανής κοντά στην Καμπούλ που κατηγορήθηκε για

μοιχεία και δικάστηκε και θανατώθηκε σύμφωνα με το Κοράνι από πλήθος ανδρών που φωνάζουν «Ζήτω το Ισλάμ» και
«Ζήτω η Μουτζαχεντίν». Οι επίσημες αρχές καταδίκασαν το γεγονός ως «αντιισλαμική πράξη» που διαπράχθηκε από «επαγ-
γελματίες δολοφόνους» και ισχυρίζονται ότι αναζητούν τους ενόχους. Ωστόσο επί σειρά ετών ανέχονται και καλύπτουν τέ-
τοιου είδους συμπεριφορές.

Όταν ήρθαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, που ανέτρεψαν τη λαϊκή διακυβέρνηση – με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της CIA –
οι γυναίκες έχασαν όλα τα δικαιώματα που είχαν αποκτήσει: στην παιδεία, στην κοινωνική ζωή, στην ισότητα.

Δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στην εργασία, στην υγεία (αφού απαγορεύεται να τις εξετάσει άντρας γιατρός και γυ-
ναίκες επιστημόνισσες δεν υπάρχουν). Αποτέλεσμα αυτής της απαγόρευσης είναι ότι μία στις 50 πεθαίνει κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης ή του τοκετού. Ενώ ο μέσος όρος ζωής δεν ξεπερνά τα 60 χρόνια. Η κατάθεσή τους σε δικαστήρια δεν έχει
τη βαρύτητα αυτής ενός άνδρα, ενώ οι ίδιες δεν μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια χωρίς τη μεσολάβηση άνδρα στενού
συγγενή. Υποχρεώνονται σε γάμο σε παιδική ηλικία (το 60% παντρεύεται μέχρι τα 16), το 80% των γάμων είναι εξαναγκαστικοί
με πολύ μεγαλύτερους άντρες και γίνονται είτε για να πληρωθούν χρέη της οικογένειας, είτε για να τερματιστεί κάποια οι-
κογενειακή διαμάχη, είτε για να γλυτώσουν οι πατεράδες την υποχρέωση σίτισης των κοριτσιών. 

Πιο τραγική είναι η κατάσταση για τις χήρες (συχνό φαινόμενο λόγω και του πολέμου και των εμφυλίων συγκρούσεων).
Οι γυναίκες αυτές δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς «αντρική προστασία» και μοιραία οδηγούνται στην επαιτεία, στην πορ-
νεία ή στην αυτοκτονία.

Οι βιασμοί, οι αναγκαστικοί γάμοι, οι περιορισμοί, οι δολοφονίες και η μπούργκα είναι η πραγματικότητα που βιώνουν
αυτές οι «αόρατες» για τον «πολιτισμένο κόσμο» γυναίκες, που δεν τους επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τους, που βιάζονται
εντός και εκτός γάμου, που δεν έχουν το δικαίωμα κηδεμονίας των παιδιών τους σε περίπτωση διαζυγίου, που δεν κληρο-
νομούν τον πεθαμένο σύζυγό τους.

Κατά τα άλλα ας θυμηθούμε τα κροκοδείλια δάκρυα που έχυνε –προ της εισβολής των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν– η διεθνής
κοινότητα για την «μπούργκα» και τις ταλαίπωρες και βασανισμένες Αφγανές. Πρόσφατα ακόμη και η κα Υπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον ύμνησε τη δήθεν προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών που «επιτεύχθηκε» με την
Αμερικανο-Νατοϊκή κατοχή και η οποία γνωρίζει, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «συνεχιζόμενη πρόοδο».

Υπάρχει πιο απτό παράδειγμα υποκρισίας παγκοσμίως;    

Παγκόσμιο Περισκόπιο
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Διεθνή

Καλοκαιρινές και πρώτες φθινοπωρινές δράσεις 
των συλλόγων και των ομάδων μας

Ομάδα Γυναικών Π. Φαλήρου

Με αφορμή την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών,
την Παρασκευή 29 Ιουνίου, στο Πνευματικό κέντρο
Αγίας Βαρβάρας, τα μέλη της Ομάδας μοιράστηκαν
με γυναίκες (αλλά και άντρες) της περιοχής σκέψεις
και απόψεις για βιβλία που είχαν διαβάσει και μελε-
τήσει.

Παρατίθεται κατάλογος:

«Το υπόγειο ρεύμα», Άλμπερτ Μαλτς

«Ο βασιλιάς Άνθρακας», Άπτον Σίνκλερ

«Πού είν’ η μάνα σου μωρή;», Δήμητρα Πέτρουλα

«Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν οι θεοί 
και οι θεές», Εμμανουήλ Γιαροσλάβσκι

«Ε.Σ.Σ.Δ. με το χέρι στην καρδιά», 
Μπάμπης Ιωάννου

«Το καπλάνι της βιτρίνας», Άλκη Ζέη

«Απομνημονεύματα», Ντολόρες Ιμπαρούρι 
(Πασιονάρια)

«Ρινόκερος», Ευγένιος Ιονέσκο

«Ο δρομάκος με την πιπεριά», 
Δημήτρης Ραβάνης-Ρεντής

«Ναζίμ Χικμέτ, τα έργα του» (2 τόμοι)

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε
ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία της Αγ. Βαρβάρας
(Π. Φάληρο) με φόντο μια μικρή έκθεση βιβλίου για
μικρά και μεγάλα παιδιά. Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ανάδειξη του ζητήματος της δημιουργικής απασχό-
λησης των παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά
τους οποίους το πρόβλημα αποκτά πιο οξυμένες δια-
στάσεις. Ειδικά σε περίοδο καπιταλιστικής οικονομι-
κής κρίσης, η δυνατότητα έστω και κάποιων ολιγοή-
μερων διακοπών γίνεται μακρινό όνειρο για ακόμα

περισσότερες οικογένειες από τα λαϊκά στρώματα.

Η εκδήλωση άνοιξε με παρέμβαση της Εύης Κον-
τόρα (συγγραφέα βιβλίων για παιδιά και νέους):
Εκτός από την ομαδική δραστηριότητα υπάρχει και η
μοναχική, στην οποία εντάσσεται και το διάβασμα ενός
βιβλίου. Τα βιβλία, βέβαια, δεν μπορούν να αλλάξουν
τον κόσμο. Μόνο η συλλογική δράση μπορεί! Είναι
όμως δυνατό μέσα από μια ιστορία να βρει ένα παιδί
το δρόμο για την αισιοδοξία, το περίγραμμα ενός ορά-
ματος, την πίστη σε ένα μέλλον καλύτερο και ελπιδο-
φόρο… Αυτή πρέπει να είναι σήμερα η προσφορά ενός
καλού βιβλίου: αν και προσανατολισμένο στη μοναχική
δραστηριότητα του ατόμου, συμβάλλοντας έστω και
λίγο στην αυτογνωσία του, να δείχνει το δρόμο για τη
συλλογική δράση που θα οδηγήσει στο όραμα και στην
πραγμάτωσή του.

Η Σταυρούλα Κομματά (μέλος Δ.Σ. συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων), αναφερόμενη στην ομα-
δική δραστηριότητα των παιδιών, επεσήμανε τις δυ-
σκολίες των λαϊκών οικογενειών, ειδικά των εργα-
ζόμενων μανάδων, να απασχολήσουν τα παιδιά τους
καλοκαιρινούς μήνες, μέσα στα κερδοσκοπικά
πλαίσια των ιδιωτών που έχουν εισβάλει ως και στα
σχολεία, με την υιοθέτηση από τους δήμους συγκε-
κριμένων προγραμμάτων: Για να ενταχθούν τα παιδιά
στο θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απα-
σχόλησης του δήμου Π. Φαλήρου, διάρκειας 5 εβδο-
μάδων, οι γονείς καλούνται να πληρώσουν 60 ευρώ
για το κάθε παιδί! Το ποσό αυτό πρέπει να προπλη-
ρωθεί με την εγγραφή του παιδιού στο πρόγραμμα, με
αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλά παιδιά που δεν
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Το πρόγραμμα
έχει ανατεθεί από το δήμο  στην ιδιωτική εταιρία
«ΔΡΩ».
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Oμάδα Γυναικών Ν. Μάκρης-
Μαραθώνα

Για δύο μέρες, Σάββατο 28/7 και Παρασκευή 3/8,
οι γυναίκες της Ομάδας έδωσαν αγωνιστικό παρών στην
έκθεση βιβλίου της Ν. Μάκρης. Μαζικά παραβρέθηκαν
στο χώρο της έκθεσης, προκειμένου ο κόσμος της πε-
ριοχής να έρθει σε επαφή με τις θέσεις της ΟΓΕ, να δια-
κινηθεί το περιοδικό και να κουβεντιαστούν οι θέσεις
της ΕΕΔΥΕ και της ΟΓΕ για τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις, με αφορμή την 67η επέτειο από το βομβαρδι-
σμό της Χιροσίμα.

Με πλούσιο πρόγραμμα, συνεχίζεται η πολύμορφη
αγωνιστική δραστηριότητα της Ομάδας, με πρώτο
σταθμό την πάλη για ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΠΑΙΔΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘ-
ΜΟΥΣ! 

Γυναίκες δεν έχει μόνο η Αττική!

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζομένων
στα καταστήματα παιδικών ειδών ΚΟΥΚΟΥ
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι γυναικείοι
σύλλογοι μέλη της ΟΓΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Οι εργαζόμενοι για πάνω από δυο μήνες
με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδι-
κούσαν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα που τους
χρωστούσε η εργοδοσία καθώς επίσης και να στα-
ματήσει το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας.

Η συμμετοχή της ΟΓΕ με κάθε τρόπο τις
απεργιακές κινητοποιήσεις αποτέλεσε την έμ-
πρακτη απάντηση του γυναικείου ριζοσπαστι-
κού κινήματος στη γενικευμένη επίθεση της ερ-
γοδοσίας και ταυτόχρονα εκδήλωση αλληλεγ-
γύης στους εργαζόμενους στην επιχείρηση παι-
δικών ειδών και παιχνιδιών  «ΚΟΥΚΟΥ» και σε όλους
και όλες που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις
σε δεκάδες τόπους δουλειάς.

Περισσεύουν πλέον τα κροκοδείλια δάκρυα και η
υποκρισία των κυβερνώντων που κόπτονται για το  «γε-
νικό συμφέρον» όταν καθημερινά χτυπούν ανελέητα το
δικαίωμα στη δουλειά, στη σύνταξη, στην υγεία, στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην παιδεία. Η επι-
χείρηση ΚΟΥΚΟΥ όπως και εκατοντάδες άλλες πάτη-
σαν πάνω στο αντεργατικό τους νομικό οπλοστάσιο.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή» σημείωσαν σε κά-
λεσμα που απεύθυναν πλατιά στις γυναίκες του
μόχθου, όπου μεταξύ άλλων υπογράμμισαν ότι:
«Με ψηλά το κεφάλι, άφοβα και οργανωμένα, θα
μπούμε στους αγώνες, θα ορθώσουμε την αντίστασή
μας, θα αρνηθούμε να δουλεύουμε για 300, 400 και 500
ευρώ, μισοάνεργες, άνεργες χωρίς δικαιώματα για να
σωθούν τα κέρδη των μονοπωλίων, η ΕΕ και το Ευρώ.
θα υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, δεν θα επιτρέψουμε

να δουλεύουν για ένα ξεροκόμματο, σε συνθήκες γαλέ-
ρας χωρίς δικαιώματα. Θα απαιτήσουμε  να σταματήσει
η βαρβαρότητα».

«Είναι ώρα» ξεκαθάρισαν οι γυναικείοι σύλλογοι
μέλη της ΟΓΕ στη Θεσσαλονίκη «να συνειδητοποι-
ήσουμε όλοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτω-
χοί αγρότες, ότι πρέπει να παλέψουμε από κοινού ενάν-
τια 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 ικανοποιεί τις
σύγχρονες ανάγκες.

Στους καθημερινούς αγώνες μαζί με το ΠΑΜΕ για
ένα λαϊκό ποτάμι ρήξης και ανατροπής, για να απαλλα-
γούμε εμείς και τα παιδιά μας από τους εκμεταλλευτές
μας».

Μαζική ήταν η συμμετοχή των γυναικείων συλλό-
γων και στο μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ενόψει
της ΔΕΘ στις 8 του Σεπτέμβρη στην πλατεία Αριστοτέ-
λους.   
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