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H8η Μάρτη του 2013, του 21ου αιώνα, συναντά τις εργαζό-
μενες γυναίκες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις

φτωχές αγρότισσες, τις συνταξιούχες, τις νέες των λαϊκών οι-
κογενειών, τις μετανάστριες χτυπημένες από την εκρηκτική
ανεργία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια, με τσακισμένα τα εργα-
σιακά, τα ασφαλιστικά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

Στη ζωή των γυναικών της λαϊκής οικογένειας –που σήμερα
πολλές απ’ αυτές δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους– κυ-
ριαρχούν: Αύξηση απολύσεων, απληρωσιάς, ορίων συνταξιο-
δότησης στα 67 χρόνια, τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς,
εκβιασμών και απειλών από τους εργοδότες, φόρων, χαρα-
τσιών, πληρωμών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεί-
ωση των κοινωνικών παροχών.

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΔΝΤ, μονοπώλια, τρικομματική κυβέρ-
νηση: Οι «μεγάλοι μαέστροι» της εκμετάλλευσης και της κατα-
πίεσης των γυναικών της εργατικής τάξης και των φτωχών
λαϊκών στρωμάτων. Θα τους αφήσουμε να ρημάζουν τη ζωή
μας, τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών μας; Η ΟΓΕ, το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα του τόπου μας, στα 37 χρόνια της
διαδρομής της κράτησε πάντα ψηλά τα λάβαρα του αγώνα που
παρέλαβε από τις αγωνίστριες της Εθνικής μας Αντίστασης και
τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των με-
τέπειτα λαϊκών αγώνων. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων που συσπειρώνονται στους Συλλό-
γους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, σήμερα σε συνθήκες βαθιάς και
παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης, περισσότερο από ποτέ
άλλοτε κάνουν σάλπισμα αγώνα:
-  Ενάντια στην ΕΕ των μονοπωλίων που με όλες τις αποφάσεις

και τις ντιρεκτίβες της, στο όνομα της ισοτιμίας, βαθαίνει την
ανισοτιμία των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων γυναικών·
που υποθηκεύει το δικαίωμά τους να ζήσουν σύμφωνα με
τις σύγχρονες ανάγκες τους, ενώ «στρώνει το χαλί» για να
ανθεί η πορνεία η οποία στη χώρα μας νομιμοποιήθηκε και
ως επάγγελμα.

-  Ενάντια στα τρωκτικά του μόχθου μας: Τους τραπεζίτες, τους
βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλέμπορους, τους
μεγαλοκατασκευαστές, τους μεγαλοκλινικάρχες.

-  Ενάντια στις κυβερνήσεις που η αντιλαϊκή τους επίθεση στο-
χεύει να διασωθεί η κυριαρχία των μονοπωλίων μέσα από
τη χρεοκοπία του λαού.

-  Ενάντια στα κόμματα που «πίνουν νερό» στο όνομα της ΕΕ
των μονοπωλίων και με τα επικίνδυνα «τα λόγια τα μεγάλα»
προσπαθούν να παραπλανήσουν, να αφοπλίσουν, να πεί-
σουν το λαό και το κίνημα ότι δήθεν υπάρχει και ο καλός κα-
πιταλισμός, ο διαχειρίσιμος, όπου «αφέντες και δούλοι μπο-
ρούν να γίνουν ένα».

- Ενάντια στο φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. 
Η ΟΓΕ, μέλος της Λαϊκής Συμμαχίας, με το ΠΑΜΕ, την ΠΑ-

ΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ, συλλογικά, οργανωμένα, παλεύουμε
με ταξικό αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό.

Δυναμώνουμε τη Λαϊκή Συμμαχία με την ενίσχυση της ΟΓΕ.

Ανοίγουμε το δρόμο για την ανατροπή των εκμεταλλευτών μας.
Το κάλεσμά μας «Γυναίκες, ξεσηκωθείτε!» προσπαθούμε να

φτάσει σε κάθε γυναίκα του καθημερινού μόχθου, γιατί τώρα
είναι η ώρα! Να σπάσει το φόβο της απόλυσης, τη μοιρολατρία,
τις αυταπάτες ότι κάτι μπορεί να γίνει χωρίς τη δική της συμ-
μετοχή στο κίνημα και τους αγώνες του και να μπει δυναμικά
στον αγώνα διεκδίκησης για τα δικά της δικαιώματα και για τα
δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

Καλούμε τις γυναίκες να ανακαλύψουν το μεγαλείο του ορ-
γανωμένου αγώνα, της ταξικής-λαϊκής αλληλεγγύης, να εμπι-
στευτούν τη δύναμή τους. Το 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ δείχνει το
δρόμο: «Καμιά μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους εκ-
μεταλλευτές του μόχθου μας!»

Μόνο η Λαϊκή Συμμαχία, το ΠΑΜΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες
της ΟΓΕ, η ΠΑΣΕΒΕ, η ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ μπορούν σήμερα να εμ-
πνεύσουν αισιοδοξία στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών
ώστε να απαντήσουν με αποφασιστικότητα στην ολομέτωπη
επίθεση, γιατί τους δείχνουν τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο:
Αυτή της ανατροπής των εκμεταλλευτών μας. Πρέπει να πά-
ρουμε εμείς το τιμόνι της εξουσίας στα χέρια μας, να οργανώ-
σουμε την οικονομία και την παραγωγή με κριτήριο τις δικές
μας ανάγκες, έξω από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, με μονομερή διαγραφή
του χρέους, με ριζική ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων
και για να ανοίξει ο δρόμος για την οριστική λύση του ζητήμα-
τος της ισοτιμίας μας.

Όταν η γη, τα εργοστάσια, οι τράπεζες γίνουν κοινωνική ιδιο-
κτησία, με κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, τότε δε θα υπάρ-
χει ανεργία, αλλά μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με
αξιοπρεπείς μισθούς και μεροκάματα.

Θα απαλλαγούμε από το φόβο της απόλυσης. Τότε οι υπη-
ρεσίες υγείας, πρόνοιας, παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού θα
είναι αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν, και θα έχουμε χρόνο
για κοινωνική δράση, θα ζούμε δημιουργικά.

Χρέος μας να βαδίσουμε ως το τέρμα του δρόμου που οδηγεί
στην κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο,
στην κατάργηση της ταξικής εκμετάλλευσης και της διπλής κα-
ταπίεσης των γυναικών.

Με υπομονή και επιμονή στην οργάνωση της δράσης, με
θυσίες, αυταπάρνηση και πίστη στο δίκιο και τη δύναμή μας, ο
αγώνας μας θα είναι νικηφόρος.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τις γυναίκες των λαϊκών στρω-
μάτων όλου του κόσμου που αγωνίζονται, με τις γυναίκες της
Ευρώπης που βιώνουν την καπιταλιστική οικονομική κρίση
και ιδιαίτερα με τις γυναίκες των λαών της Ανατολικής Μεσο-
γείου όπου τα σύννεφα του πολέμου πληθαίνουν, και τους
στέλνουμε θερμό αγωνιστικό μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης
με τη διαβεβαίωση ότι μαζί θα αγωνιστούμε ενάντια σε ενδε-
χόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο που θα είναι καταστροφικός για
τους λαούς της περιοχής μας.

Ζήτω η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα των εργαζόμενων γυναι-
κών, των γυναικών του καθημερινού αγώνα!

της Μαιρήνης Στεφανίδη,
Προέδρου της ΟΓΕ

8η Μάρτη: 
Παγκόσμια Μέρα των εργαζόμενων γυναικών, 

των γυναικών του καθημερινού αγώνα
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8η Mάρτη

Οι ρίζες της 8ης Μάρτη βρίσκονται στην ιστορία του ερ-
γατικού κινήματος και στους αγώνες των εργατριών.

Είναι η επέτειος για την ηρωική θυσία των απεργών εργα-
τριών γυναικών που έγινε στις 8.3.1857 στη Νέα Υόρκη. 

Τότε που μια μεγάλη διαδήλωση εργατριών στην κλω-
στοϋφαντουργία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης διεκ-
δίκησε «10ωρη δουλειά, φωτεινές και υγιεινές αίθουσες
εργασίας, μεροκάματα ίσα με των κλωστοϋφαντουργών
και των ραφτών». Μια διαδήλωση που χτυπήθηκε από την
αστυνομία και βάφτηκε στο αίμα.

Η επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος έναντι της
φεουδαρχίας σηματοδότησε μεγάλες αλλαγές όσον αφορά
τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Και αυτό γιατί ο κα-
πιταλισμός, βάζοντας μαζικά τις γυναίκες στην παραγωγή,
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και η
πάλη και οι αγώνες τους. 

Ωστόσο οι συνθήκες ζωής και δουλειάς που επιφύλαξε
γι’ αυτές ο καπιταλισμός ήταν άθλιες.

Ο 19ος αιώνας, που συνδέεται με την ανάπτυξη της βιο-
μηχανίας στις ανεπτυγμένες τότε καπιταλιστικές χώρες,
σχετίζεται άμεσα και στενά με τις απάνθρωπες συνθήκες
εργασίας των γυναικών.

Στην Ευρώπη και την Αμερική, γυναίκες της εργατικής
τάξης δούλευαν μαζί με ανήλικα παιδιά σε εργοστάσια και
ορυχεία. Από τα χαράματα μέχρι το βράδυ, χωρίς καμία
ώρα ξεκούρασης. Όποια τολμούσε να καθίσει το πλήρωνε
κυριολεκτικά με αίμα. Δε διαχωρίζονταν από τους άντρες
συναδέλφους τους, παρά μόνο στο μεροκάματο. 

Έτσι, η πρώτη γυναικεία απεργία έγινε στην αγγλική
πόλη Ουόρτσεστερ το 1804 από τις εργάτριες που κατα-
σκεύαζαν γάντια. Στις ΗΠΑ, η πρώτη αποκλειστικά γυναι-
κεία απεργία έγινε το 1820 στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του
Νιου Ίνγκλαντ, με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες δου-
λειάς, αξιοπρεπείς μισθούς και μικρότερα ωράρια εργα-
σίας. Το 1828 απέργησαν οι υφάντριες στο Ντόβερ, με επι-
τυχία 100%. Το 1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπε-
λούδες. Το 1834 και το 1836 έγιναν δύο ακόμη μεγάλες
απεργίες από τις βαμβακεργάτριες της βιομηχανίας Λό-
ουελ στη Μασαχουσέτη, επίσης πετυχημένες. 

Το 1844, οι εργάτριες της συγκεκριμένης βαμβακοβιο-
μηχανίας ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο εργατικό σωματείο.
Η έντονη δραστηριότητά του είχε ως αποτέλεσμα τις πρώ-
τες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην κλω-
στοϋφαντουργία. 

Το 1900 οι εργαζόμενες στις βιομηχανίες ενδυμάτων
συγκρότησαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην
ιστορία των ΗΠΑ. Οι συνθήκες εργασίας στα κέντρα του

εμπορίου ενδυμάτων στις μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα
Υόρκη, ήταν εκείνη την εποχή μεσαιωνικές. 

Το Φλεβάρη του 1910 έγινε μια μεγάλη απεργιακή κι-
νητοποίηση, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 20.000 ερ-
γάτριες. Για 13 βδομάδες, μέσα στο καταχείμωνο, γυναί-
κες μεταξύ 16 και 25 ετών διοργάνωσαν και συμμετείχαν
σε πικετοφορίες σε καθημερινή βάση. Σε αυτές δέχτηκαν
συχνά την επίθεση των αστυνομικών. Τα δικαστήρια ήταν,
φυσικά, προκατειλημμένα υπέρ των εργοδοτών. Ωστόσο
η απεργία δε διαλύθηκε, παρά μόνο όταν έγιναν συμβιβα-
σμοί στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός και
το πείσμα των γυναικών υπήρξαν πρωτοφανείς.

Το 1910 στην Κοπεγχάγη το Διεθνές Συνέδριο των σο-
σιαλιστριών γυναικών –με πρόταση της Κλάρα Τσέτκιν–
καθόρισε την 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας.

Το Μάρτη του 1911, 1.000.000 άντρες και γυναίκες τί-
μησαν αγωνιστικά με μαζικές συγκεντρώσεις την Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ακολούθησαν πολλές διαδηλώσεις γυναικών στις 8 του
Μάρτη, διεκδικητικές και τιμητικές ταυτόχρονα.

Στις 8.3.1912, 23.000 εργάτριες στην κλωστοϋφαν-
τουργία της Νέας Υόρκης απέργησαν και ζήτησαν 10ωρο,
καλύτερες συνθήκες, ίσο μισθό με τους άντρες, κατάργηση
της παιδικής εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το σύνθημα
«ψωμί και τριαντάφυλλα» κατέκλυσε τους δρόμους της
Νέας Υόρκης και η αστυνομία έδωσε, ξανά, ένα άσχημο
τέλος.

Στις 8.3.1914 διαδήλωσαν χιλιάδες γυναίκες στη Γερ-
μανία, διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου, το οποίο κατέκτη-
σαν ύστερα από 4 χρόνια.

Στις 8.3.1917 (με το νέο ημερολόγιο) η απεργία γυναι-
κών στον τομέα κλωστοϋφαντουργίας στη Ρωσία συνο-
δεύτηκε από μια τεράστια διαδήλωση στην Πετρούπολη,
μία από τις πρώτες της ρωσικής επανάστασης.

Οι προσπάθειες αυτών των γυναικών σηματοδότησαν
το ξεκίνημα ενός οργανωμένου ταξικού γυναικείου κινή-
ματος. Ήταν, όπως έγραψε η Κλάρα Τσέτκιν, σαν το χελι-
δόνι που προαναγγέλλει τον ερχομό της άνοιξης.

Έτσι, το 1917, στην Οκτωβριανή Επανάσταση, για πρώτη
φορά δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ισοτιμία
των γυναικών, αφού η εργατική εξουσία κατάργησε την
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και τα κοινωνι-
κοποίησε, όπως κατάργησε και την ταξική εκμετάλλευση.

Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις
13.4.1892, από τις υφάντριες του εργοστασίου των Αδελ-
φών Ρετσίνα, στον Πειραιά. Οι εργοδότες αποφάσισαν να

8η Μάρτη: 
Το δικό μας σύμβολο αγώνα!

της Βούλας Λίτσιου,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

        
    



μειώσουν την αμοιβή των εργα-
τριών, από 80 σε 65 λεπτά το τόπι
υφάσματος.

Το 1924 σκοτώθηκε η καπνερ-
γάτρια Μαρία Χουσιάδου, στην
απεργία των καπνεργατών της Κα-
βάλας. Στις 8.8.1926, στην απεργία
των εργατών του εργοστασίου Πα-
παστράτος στο Αγρίνιο, σκοτώ-
θηκε από σφαίρες αστυνομικών η
εργάτρια Βασιλική Γεωργαντζέλη,
μάνα 2 παιδιών και έγκυος 6
μηνών.

Το 1927 σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Κωνσταντέλλη,
επίσης από το Αγρίνιο. Αλλά και η Αναστασία Καρανικόλα,
στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις των καπνεργατών
της Θεσσαλονίκης (9.5.1936).

Το 1977 ο ΟΗΕ κάλεσε κάθε χώρα να αφιερώνει την 8η
Μάρτη στα δικαιώματα των γυναικών.

Η ιστορία της πάλης για τη χειραφέτηση της γυναίκας
και ειδικά οι αγώνες για την 8η Μάρτη μας δείχνουν ότι ο
αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όμως παράλληλα
δείχνουν ότι κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν είναι κατοχυ-
ρωμένο και βέβαιο αν δε συνοδευτεί από βαθιές κοινω-
νικές αλλαγές.

Όσο τα μέσα παραγωγής βρίσκονται σε λίγα χέρια και οι
πολλοί παράγουν τον πλούτο για την κερδοφορία των
λίγων τόσο η εκμετάλλευση θα γίνεται στυγνότερη, απρο-
κάλυπτη, βάρβαρη και οι γυναίκες διαχρονικά θα αποτε-

λούν το καύσιμο για το όχημα της
όλο και μεγαλύτερης εκμετάλλευ-
σης για όλους.

Καταλαβαίνουμε ότι ο καπιταλι-
σμός έχει φτάσει σε ένα στάδιο
όπου ό,τι είχε να δώσει το έδωσε.
Από εκεί και πέρα δίνει μόνο βά-
σανα στην ανθρωπότητα.

Διέξοδος υπάρχει. Οι γυναίκες
της εργατικής τάξης και των λαϊ-
κών στρωμάτων πρέπει να οργα-
νωθούν και να παλέψουν μαζί με

το εργατικό ταξικό κίνημα και το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα και να διεκδικήσουν τον άλλο δρόμο ανάπτυξης,
το δρόμο για την ουσιαστική ισοτιμία και απελευθέρωση
των γυναικών.

Μπορούμε να δυναμώσουμε τη Λαϊκή Συμμαχία στην
οποία συμμετέχει και η ΟΓΕ, να συγκεντρώσουμε δυνά-
μεις στον αγώνα μας ενάντια στα μονοπώλια και τους ιμ-
περιαλιστικούς οργανισμούς, ΕΕ, ΝΑΤΟ, για  την ανατροπή
αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος.

Γιατί η απελευθέρωση της γυναίκας από την ταξική εκ-
μετάλλευση και τη διπλή καταπίεση, η πραγματική ισοτιμία
της με τον άντρα, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο.

Έτσι, η 8η Μάρτη, σύμβολο αγώνα όπως λέει και το
ΟΓΕδίτικο σύνθημα, θα οδηγεί τις γυναίκες που έχουν επι-
λέξει μια αγωνιστική στάση ζωής μέχρι την τελική νίκη!

5 O.Γ.Ε. 

8η Μάρτη

8η Μάρτη: Εφαλτήριο για τη συμμετοχή των νέων 
γυναικών στην οργάνωση της πάλης

της Βιβής Δάγκα,
Ειδικής Γραμματέα της ΟΓΕ

Oι νέες γυναίκες σήμερα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία
αγνοούν το πραγματικό περιεχόμενο της γυναικείας

ισοτιμίας. Αντίστοιχα, αγνοούν τον πραγματικό ταξικό χα-
ρακτήρα της 8ης Μάρτη και το γιατί κατοχυρώθηκε ως Παγ-
κόσμια Μέρα της Γυναίκας. 

Γι’ αυτήν τους την άγνοια δεν ευθύνονται οι ίδιες, αλλά
οι εκμεταλλευτές μας, με την κυβέρνηση και τα κόμματά
τους, με τον πολυπλόκαμο μηχανισμό τους, που στοχεύουν
ιδιαίτερα στη συνείδηση της νέας γυναίκας των εργατι-
κών-λαϊκών οικογενειών. 

Η 8η Μάρτη παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ως μέρα που οι
νέες γυναίκες μπορούν να έχουν «το πάνω χέρι» στη
σχέση τους με τον άντρα, ως μέρα που μπορούν να βγουν
για να «γλεντήσουν» και άλλα παρόμοια.

Είναι όμως έτσι; Αυτή είναι η ιστορική σημασία της, και
αυτό πρέπει να σημαίνει σήμερα η 8η Μάρτη για τη νέα γυ-
ναίκα, τη νέα εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη,
αγρότισσα, φοιτήτρια, μετανάστρια; 

Η ΟΓΕ δεν παλεύει για την «ισότητα» όλων των γυναι-
κών. Εξάλλου δε βιώνουν με τον ίδιο τρόπο την ανισοτιμία
και τις διακρίσεις σε βάρος τους οι εργαζόμενες, οι γυναί-
κες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, με τις γυναίκες της
αστικής τάξης.

Γιατί τα συμφέροντα της νέας γυναίκας της εργατικής-
λαϊκής οικογένειας χτυπιούνται από την τάξη που έχει σή-
μερα την εξουσία, την αστική, και η οποία καταπιέζει την
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Η αιτία για τη σημε-
ρινή κατάσταση που ζει η νέα γυναίκα είναι η εκμετάλ-
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λευσή της από τους καπιταλιστές και τους μονοπωλιακούς
τους ομίλους. Αυτοί καθορίζουν ως «ατμομηχανή» της πα-
ραγωγής το κέρδος και όχι την ικανοποίηση των αναγκών
της εργατικής-λαϊκής οικογένειας. Αυτοί, μέσω των κυ-
βερνήσεών τους, παίρνουν μια σειρά μέτρα για να εξα-
σφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων
σε βάρος όσων παράγουν πραγματικά τον πλούτο.

Αυτοί, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανισοτιμίας, βομβαρ-
δίζουν σήμερα τη νέα κοπέλα με απόψεις, π.χ., περί «κοι-
νωνικού φύλου», ότι δήθεν δε γεννιέσαι άντρας ή γυ-
ναίκα, αλλά επιλέγεις στην πορεία της ζωής σου αν θα
έχεις τον αντρικό ή το γυναικείο ρόλο… Την εμποδίζουν
να σπουδάσει και να αποκτήσει μια ολόπλευρη μόρφωση.
Έτσι, τα προγράμματα σπουδών, με περιεχόμενο που ταυ-
τίζεται με τις στρατηγικές επιλογές της ΕΕ, ποτίζουν τη συ-
νείδησή της με τις σάπιες αξίες του καπιταλιστικού συστή-
ματος και με αντιδραστικές θεωρίες. Επιπλέον, με το πρό-
σχημα της εργασιακής εμπειρίας, η σπουδάστρια από τις
επαγγελματικές σχολές, τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια θα εκ-
παιδεύεται πλέον από τον ίδιο τον εργοδότη της στο πλαί-
σιο της πρακτικής άσκησης-μαθητείας, με μηνιαίο μισθό
που ξεκινάει από τα 133 ευρώ για τις σπουδάστριες των
ΙΕΚ και φτάνει τα 340 ευρώ για τις φοιτήτριες των ΤΕΙ και
ΑΕΙ.

Αυτοί εμποδίζουν τη νέα γυναίκα να βρει δουλειά. Την
ίδια στιγμή, της πετάνε το «τυράκι» ότι μπορεί να δημιουρ-
γήσει τη δική της επιχείρηση ή να συνεταιριστεί με άλλες
άνεργες και ανέργους και να λειτουργήσουν δικές τους
δομές κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας, π.χ., έναν παιδικό
σταθμό. Την καλούν δηλαδή να λειτουργήσει τη δική της

επιχείρηση χωρίς κεφάλαιο, με μια μικρή επιδότηση της
τάξης του 40-60% ή και μικρότερης για κάποια προγράμ-
ματα που της παρέχουν. Την καλούν να επιβιώσει στον αν-
ταγωνισμό με τα «μεγαθήρια» που κυριαρχούν σε κλά-
δους και τομείς της οικονομίας…

Αυτοί αναγκάζουν τη νέα γυναίκα να βιώνει ένα εργα-
σιακό μεσαίωνα, εφαρμόζοντας πολιτικές για τη δήθεν
ισότητα των δύο φύλων που στην πραγματικότητα εντεί-
νουν την ανισοτιμία της και αφαιρούν δικαιώματά της ως
εργαζόμενης. Με νέες παρεμβάσεις, όπως η πρόσφατη πα-
ρουσίαση του σχεδίου δράσης του υπουργείου Εργασίας,
Παιδείας και Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση δήθεν της
ανεργίας των νέων, τσακίζουν κάθε απαίτηση των νέων
γυναικών από τη ζωή, τη δουλειά με δικαιώματα. Πρόκει-
ται για ένα σχέδιο δράσης που εντείνει την εκμετάλλευση
της νέας γενιάς, ένα από τα δώρα της κυβέρνησης στους
επιχειρηματικούς ομίλους. Οι εργοδότες θα απολαμβά-
νουν παχυλές επιδοτήσεις και πάμφθηνους –ακόμα και
τσάμπα– εργαζόμενους και εργαζόμενες, ενώ οι νέες και
οι νέοι μέχρι 29 ετών θα δουλεύουν για 200 και 400 ευρώ,
με ωράριο λάστιχο, με ολιγόμηνες συμβάσεις. Η σύνταξη
θα είναι για την πλειοψηφία των νέων γυναικών και αν-
τρών ένα άπιαστο όνειρο, αφού, στην καλύτερη περί-
πτωση, μέσω αυτών των προγραμμάτων θα τους παρέχε-
ται μόνο ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αυτοί την εμποδίζουν να κάνει οικογένεια και να γνω-
ρίσει τη μητρότητα. Πώς; Με την αύξηση της ανεργίας, την
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την αύξηση  της με-
ρικής απασχόλησης και την επιδείνωση των συνθηκών
εργασίας της. Με τη μείωση και την υποβάθμιση των πα-
ροχών υγείας από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,
με την παραπέρα υποβάθμιση και την ανεπάρκεια των δη-
μοτικών παιδικών σταθμών και τα αυξημένα τροφεία
τους. Με τη μείωση του αριθμού των γυναικών που παίρ-
νουν άδεια εγκυμοσύνης και τοκετού, εξαιτίας της αύξη-
σης της ανεργίας, της αύξησης της ανασφάλιστης εργα-
σίας, αλλά και του εκβιασμού των εργοδοτών προς τις έγ-
κυες να εργάζονται παράνομα. Με την κατάργηση του επι-
δόματος τοκετού...

Γι’ αυτούς τους λόγους, η πάλη για την ισοτιμία και τη
χειραφέτηση των νέων γυναικών συνδέεται με την πάλη
για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων, των φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων, σε σύγκρουση με τα συμφέροντα
των εκμεταλλευτών μας και της εξουσίας τους.

Γι’ αυτό, οι νέες γυναίκες, εμπνεόμενες από τον ξεση-
κωμό των εργατριών της Νέας Υόρκης για ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας και ίση αμοιβή με τους άντρες, εμπνε-
όμενες από τους αγώνες και τις θυσίες όλης της εργατικής
τάξης, εντασσόμενες στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα
της ΟΓΕ, μπορούν και οφείλουν να παλέψουν για την απε-
λευθέρωση των εργαζομένων από τη μισθωτή σκλαβιά
και την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο, που αυτή θα φέρει και την πραγματική ισοτιμία και
χειραφέτησή τους. 
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Ιδεολογικά

της Μαρίας Φιλανταράκη,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ 
στις Λαϊκές Επιτροπές

Ηβάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ και της τρι-
κομματικής συγκυβέρνησης που ασκείται με ένταση την

τελευταία τριετία, με τα τρία μνημόνια και τις δανειακές συμ-
βάσεις που έχουν ψηφιστεί και θα ακολουθήσουν και άλλα,
έχει πάρει χαρακτήρα πολέμου ενάντια στους εργαζόμενους,
στη λαϊκή οικογένεια, ξεθεμελιώνοντας κάθε μισθολογικό, ερ-
γασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με πο-
λύχρονους και σκληρούς αγώνες μέχρι και τη 10ετία του 1980. 

Μετά από την ανατροπή του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε,
άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την αφαίρεση των περισ-
σότερων κατακτήσεων των εργαζομένων Ανεργία, φτώ-
χεια, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εκ πε-
ριτροπής εργασία, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δρα-
στική μείωση μισθών και συντάξεων, αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης, κατάργηση των βαρέων και αν-
θυγιεινών επαγγελμάτων, παραπέρα εμπορευματοποίηση
της υγείας, παιδείας, πρόνοιας. Ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας.

Όσο πιο βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα θα παίρνονται για
να βγει το κεφάλαιο από την κρίση τόσο θα εντείνεται ο αυ-
ταρχισμός της κυβέρνησης και θα παίρνονται κατασταλτικά
μέτρα σε βάρος του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Μπροστά
σε αυτές τις εξελίξεις που δεν έχουν τελειωμό και θα συ-
νεχιστούν και στο μέλλον, με το νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο που κατατέθηκε, την αύξηση της τιμής των τιμολογίων
της ΔΕΗ, την αύξηση της δεξαμενής των ανέργων με τις
μαζικές απολύσεις και του στενού δημόσιου τομέα (έχουν
ψηφίσει 150.000 απολύσεις μέχρι το 2015), μοναδική ελ-
πίδα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της είναι η έν-
ταση και κλιμάκωση της πάλης, η λαϊκή αντεπίθεση, η εν-
δυνάμωση της αντιιμπεριαλιστικής αντιμονοπωλιακής κα-
τεύθυνσης της πάλης, και της Λαϊκής Συμμαχίας, για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.

Η όξυνση των προβλημάτων και η ραγδαία επιδείνωση
του εισοδήματος των λαϊκών οικογενειών καθιστά σήμερα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία και επιβεβλη-
μένη τη συγκρότηση και λειτουργία των Λαϊκών Επιτροπών
σε κάθε γειτονιά, στην πόλη και στο χωριό.

Έτσι, τον τελευταίο χρόνο δεκάδες Λαϊκές Επιτροπές
στήθηκαν σε όλη την Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη. Η μια μετά
από την άλλη οι Λαϊκές Επιτροπές εντείνουν τη δράση τους
για τη στήριξη και ανακούφιση των εργατικών-λαϊκών οι-
κογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα
βγάλουν πέρα. Κάνουν πράξη την ταξική αλληλεγγύη με
σκοπό όχι μόνο να βοηθήσουν, αλλά να συναντηθούν ερ-
γαζόμενοι που δεν αναγνωρίζουν ως δικό τους φταίξιμο
το χρέος και τα ελλείμματα και κατανοούν ότι αυτή η κρίση
έχει όνομα, είναι καπιταλιστική και είναι αποτέλεσμα της
υπερσυσώρευσης και υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίων και

εμπορευμάτων σε λίγα χέρια, με λίγα λόγια, του καπιταλι-
στικού τρόπου ανάπτυξης της οικονομίας.

Πλούσια η πείρα από τη συγκρότησή τους, τη λειτουργία
τους και τη δράση τους. Εμπειρία που πρέπει κριτικά να με-
λετάμε, με σκοπό να διδασκόμαστε, να βγάζουμε συμπερά-
σματα και να διαμορφώνουμε σταθερή άποψη και στάση.
Στάση αρχών σε όλα τα ζητήματα, κυρίως στο να στερεώ-
νουμε τα βήματά μας και να κάνουμε την πίστη μας ακλό-
νητη σχετικά με το σκοπό για τον οποίο έχουμε στρατευτεί.
Να γίνει πιο ξεκάθαρος ο προσανατολισμός, με πιο συγκε-
κριμένα μέτρα. 

Η Λαϊκή Επιτροπή, ως μορφή οργάνωσης της Συμμαχίας
μεταξύ της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, των αυ-
τοαπασχολούμενων, των γυναικών, της νεολαίας, συμμε-
τέχει σε όλες τις δράσεις που ξεδιπλώνονται στο χώρο της,
εκεί όπου εκφράζεται συσσωρευμένος ο θυμός και η αγα-
νάκτηση για τις ανατιμήσεις των ειδών διατροφής που εξα-
νεμίζουν το εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας, για τα χιλιά-
δες παιδιά που μένουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς,
για τα παιδιά μας που τα σπουδάσαμε με το αίμα μας και τα
βλέπουμε να παίρνουν το δρόμο της μετανάστευσης για να
βρουν δουλειά, για τη μητρότητα που είναι υπό διωγμό, για
τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να στήσουν οικογένεια,
αλλά και εκεί που υπάρχει η απαίτηση και η ανάγκη για ορ-
γάνωση του αγώνα, της ταξικής και λαϊκής αλληλεγγύης
για την επιβίωση, και θέτει το ζήτημα της ανατροπής των
μονοπωλίων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκεί όπου εμ-
φανίστηκαν οι Λαϊκές Επιτροπές και πρωτοστάτησαν με τη
δράση τους υπέρ των συμφερόντων των λαϊκών οικογε-
νειών εμφανίζονται και προωθούνται τους τελευταίους
μήνες με τη συμβολή των δυνάμεων του οπορτουνισμού η
ανάπτυξη «δράσεων» και «κινημάτων» διαχείρισης των
οξυμμένων προβλημάτων του λεγόμενου κινήματος χωρίς
μεσάζοντες. Εδώ συμπεριλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα
δραστηριοτήτων (φιλανθρωπίας, εθελοντισμού) που συν-
δέεται με τη δράση κρατικών θεσμών των δήμων, της Εκ-
κλησίας, των ΜΚΟ κ.ά. φορέων, που στόχο έχουν την
πλήρη ενσωμάτωση και τον εφησυχασμό των φτωχών λαϊ-
κών στρωμάτων, των γυναικών της λαϊκής οικογένειας,
στην αντίληψη ότι πρέπει να συμφιλιωθούν με τη διαχεί-
ριση της φτώχειας τους και των συνεπειών της κρίσης και
να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση όσων τους ανήκουν. Άλ-
λωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αστική τάξη δε διστάζει
να φτάσει στα άκρα όταν το απαιτούν τα γενικότερα συμ-
φέροντά της. Πάντα είναι έτοιμη να κινητοποιήσει τους μη-
χανισμούς της τους οποίους προετοιμάζει, ενισχύει και εκ-
συγχρονίζει, με κύριο προσανατολισμό την αναχαίτιση ή
συντριβή του εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Οι Λαϊκές Επιτροπές δεν είναι συντονιστικό φορέων
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στην πάλη για ένα πρόβλημα. Εκφράζουν την κοινή δράση,
τη συμπαράταξη κοινωνικών δυνάμεων που συμμετέχουν
μέσα από τα σωματεία τους και απευθύνονται πλατιά
πρώτα απ’ όλα στα μέλη τους, δημιουργούν όμως προϋπο-
θέσεις πλατιού καλέσματος και συμμετοχής του κάθε ερ-
γαζόμενου, νέου, γυναίκας, ανέργου. Είναι μεγάλος ο δρό-
μος και ο αγώνας, που δεν επιτρέπει εφησυχασμό και επα-
νάπαυση ούτε στιγμή και απαιτεί διαρκή ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση σύνθετων, απρόβλεπτων και δύσκολων κα-
ταστάσεων. Σημαντικό είναι να μάθουν οι εργαζόμενοι ότι
υπάρχει αντίσταση, υπάρχει δύναμη που παλεύει.

Ο ρόλος του Συλλόγου γυναικών πρέπει να είναι διακρι-
τός μέσα στις Λαϊκές Επιτροπές, αφού κάθε συνιστώσα της
Συμμαχίας έχει την ευθύνη για το δικό της χώρο. Η δράση
και η αυτοτέλεια του Συλλόγου ή της Ομάδας γυναικών
πρέπει να ενισχύει τη Λαϊκή Επιτροπή. Η δύναμη του γυναι-
κείου κινήματος εξαρτάται από το πόσες γυναίκες θα μπουν
στον αγώνα, πόσες θα επιστρέψουν στον αγώνα ύστερα
από κάποια χρόνια αδράνειας, πόσες αυτοαπασχολούμε-
νες, πόσες νέες γυναίκες θα προσχωρήσουν. Με τα ίδια μας
τα χέρια θα δώσουμε λύσεις. Ξέραμε και ξέρουμε ότι οι γυ-
ναίκες των λαϊκών στρωμάτων είναι φοβισμένες, αγανα-
κτισμένες, πιέζονται από τα προβλήματα και η πλειοψηφία
τους είναι έξω από το κίνημα. Αυτές τις γυναίκες πρέπει να
βρούμε, να ξεχωρίσουμε χώρους που ζουν, που εργάζον-
ται, να τις πλησιάσουμε, να κουβεντιάσουμε μαζί τους με
υπομονή και επιμονή, να τους εξηγήσουμε ποιος φταίει για
τη σημερινή κατάσταση, να τις πείσουμε να ξεπεράσουν τις
αναστολές τους, το φόβο της απόλυσης, να οργανωθούν
στο σύλλογο της ΟΓΕ και στο σωματείο τους και να συντα-
χτούν στον αγώνα μαζί μας. Η διεύρυνση της δράσης μας
θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες, νέες δυνατότητες πρόσβα-
σης στις νέες γυναίκες.

Έχει μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία και η ευρηματικό-
τητα των στελεχών των Συλλόγων και των Ομάδων. Η εξει-
δίκευση της δράσης μας πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοι-
χείο στη δουλειά μας, να την συνδέσουμε με τα καθημερινά
προβλήματα των γυναικών. Πρέπει να βλέπουμε τη γυναίκα
με τις έννοιες της, με τις στεναχώριες της, με τους ρόλους
που την έχουν φορτώσει μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό
σύστημα. Μην έχοντας να πληρώσει το ρεύμα, θα βρεθεί να
πλένει και να μαγειρεύει με το γκαζάκι τον 21ο αιώνα. Θα
πρέπει να φροντίσει τη γιαγιά και τον παππού μην έχοντας
δομές πρόνοιας. Να τρέξει και στο νοσοκομείο να κάνει τη
νοσοκόμα, μιας και οι περικοπές στην υγεία έχουν φτάσει
στο απροχώρητο. Από τη μια θα πρέπει να φροντίσει τα παι-
διά αφού ολοένα κλείνουν παιδικοί σταθμοί και από την

άλλη να φροντίσει ώστε να γεμίσει η κα-
τσαρόλα για να φάει η οικογένεια με φτη-
νές συνταγές, μια και όλη μέρα τις δια-
φημίζουν στην τηλεόραση για να την εκ-
παιδεύσουν πώς να διαχειριστεί τη φτώ-
χεια της και να είναι μάλιστα και ευχαρι-
στημένη ότι ανταποκρίθηκε με επιτυχία
στο ρόλο της. Συνθλίβοντας την προσω-
πικότητά της, απομονώνοντάς την στο
σπίτι χωρίς ελπίδα, χωρίς διέξοδο.

Σε αυτές τις γυναίκες πρέπει να φτά-
σουμε και να τις βοηθήσουμε να καταλά-
βουν ποιος φταίει. Να αναπτύξουμε σχέ-

σεις με αυτές τις γυναίκες, να τους χτυπήσουμε την πόρτα,
να τους απλώσουμε το χέρι, να τους δείξουμε το δρόμο, να
τις απαλλάξουμε από τις ενοχές. Να τις πείσουμε να συμ-
μετάσχουν στη συνέλευση της Λαϊκής Επιτροπής ή να διορ-
γανώνουμε παράλληλες εκδηλώσεις και για τα παιδιά για
να μπορούν ήσυχες να συμμετάσχουν. Αυτές οι εμπειρίες
θα τις δυναμώσουν, θα τους δώσουν κουράγιο, ελπίδα, θα
καταλάβουν ότι δεν είναι μόνες τους, ότι και άλλες γυναί-
κες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και ότι όλες μαζί
μπορούμε οργανωμένα να αντιπαλέψουμε τους εκμεταλ-
λευτές του μόχθου μας .

Βασικό λοιπόν είναι να κάνουμε συστηματική δουλειά,
έτσι ώστε να συνδέεται με τα επίκαιρα ζητήματα της ζωής
και του αγώνα των γυναικών.

Είναι αλήθεια όμως πως δεν είναι πάντα εύκολα τα
πράγματα. Κάποιοι Σύλλογοι δυσκολεύονται να κατανοή-
σουν το ρόλο που πρέπει να παίζουν στις Λαϊκές Επιτροπές.
Πολλοί Σύλλογοί μας βρήκαν δράση μόνο μέσα από τις Λαϊ-
κές Επιτροπές και κινητοποιούνται μόνο όταν γίνονται κοι-
νές κινητοποιήσεις. Άλλοι Σύλλογοι πήραν πρωτοβουλίες
και βγήκαν μπροστά, οργάνωσαν κινητοποιήσεις και έτσι
νέες γυναίκες εντάχτηκαν στις γραμμές του γυναίκειου ρι-
ζοσπαστικού κινήματος. Δεν είναι λίγες οι κινητοποιήσεις
της Κοινωνικής Συμμαχίας που οι γυναίκες των Συλλόγων
μας με τις σημαίες της ΟΓΕ στα χέρια, τις πικέτες και με το
υλικό του Συλλόγου τους πρωτοστάτησαν και έδωσαν δυ-
ναμικό παρών άλλοτε για να διαμαρτυρηθούν για το χαρά-
τσι της ΔΕΗ, άλλοτε κλείνοντας τα ταμεία στα νοσοκομεία
για να μην πληρωθούν τα 5 ευρώ, άλλοτε πάλι για τα φάρ-
μακα, για το σφράγισμα βιβλιαρίων σε ανασφαλίστους στο
ΙΚΑ, για τις απολύσεις στους δήμους και σε χώρους δου-
λειάς, για τα διόδια, για να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς
φαγητό και εμβόλια.

Τέτοιες πρωτοβουλίες ταξικής αλληλεγγύης πάρθηκαν
από πολλούς Συλλόγους και Ομάδες της ΟΓΕ, στέλνοντας
το μήνυμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τις γυναίκες της
γειτονιάς, τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας ότι, αν δεν
πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, καμία λύση δεν υπάρ-
χει, καμία διέξοδος, δεν υπάρχουν σωτήρες, δεν υπάρχουν
εύκολες λύσεις. Έχουμε μεγάλες μάχες μπροστά μας,
έχουμε όμως και τη σιγουριά για το δίκιο του αγώνα μας, πα-
λεύουμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας για το μέλλον
το δικό μας και των παιδιών μας. Οργανώνουμε την ανυπα-
κοή και την απειθαρχία και κλιμακώνουμε την πάλη μας
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, με στόχο να απαλλαγούμε
από τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας.

Ιδεολογικά
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Στις 9.1.13, οπότε και πραγματοποιήθηκε η παναττική συνάντηση
των Συλλόγων και των Ομάδων της Αθήνας, έγινε το σεμινάριο για
την αλληλεγγύη, το οποίο παρουσίασε η συναγωνίστρια Ρ. Θηβαίου.
Το παρακάτω άρθρο είναι μια σύνοψη του κειμένου του σεμιναρίου.

Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ερ-
χόμαστε ολοένα και συχνότερα σε επαφή με τον όρο και το φαινό-
μενο της αλληλεγγύης. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές και ερμηνείες που αναφέρονται σε
αυτόν τον όρο. Ωστόσο κάθε μορφή και ερμηνεία του όρου αλλη-
λεγγύη αντικατοπτρίζει μια ολόκληρη πολιτική και ιδεολογική θε-
ώρηση, ένα συγκεκριμένο τρόπο πολιτικής σκέψης και αντίληψης
του κοινωνικού-οικονομικού-πολιτικού συστήματος στο οποίο
ζούμε. Έτσι, για την αστική τάξη αποτελεί ένα μέσο χειραγώγησης
του εκμεταλλευόμενου λαού, ένα εργαλείο για να καθυποτάξει και
να αποκοιμίσει τη συνείδησή μας, να εκτρέψει τη δίκαιη οργή και
αγανάκτησή μας μακριά από τους δρόμους του αγώνα, της ρήξης
και της ανατροπής της εξουσίας της, σε μονοπάτια φιλευσπλαχνίας
και ελεημοσύνης. Από την άλλη όμως, η αλληλεγγύη είναι όπλο
που ενδυναμώνει το λαό που αγωνίζεται, πολλαπλασιάζει και με-
γιστοποιεί τη δύναμή του ενάντια στους καταπιεστές του.

Το κύριο για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο που δίνεται κάθε
φορά στον όρο αλληλεγγύη είναι να απαντήσουμε στα εξής ερω-
τήματα: Αλληλεγγύη από ποιον; Για ποιον; Και για ποιο σκοπό; Τα
ερωτήματα αυτά δε βασίζονται σε ένα συγκεχυμένο αίσθημα «κα-
χυποψίας», βασίζονται στην υλιστική, επιστημονική αντίληψη ότι
στην ανθρώπινη κοινωνία όλα συνδέονται με σαφείς σχέσεις αι-
τίας-αποτελέσματος. Σκοπό έχουν να αποκαλύψουν την πραγμα-
τική διάσταση της αλληλεγγύης.

Καταρχάς πρέπει να τονιστεί ότι αλληλεγγύη, ακόμα και με τον
«κουτσό» ορισμό που δίνεται στα λεξικά, μπορεί να υπάρξει μο-
νάχα ανάμεσα σε ομάδες και ανθρώπους με «αμοιβαία δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις», σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται ανά-
μεσα σε ομάδες ή ανθρώπους που συνδέονται με βαθιά ανισότιμες
και εκμεταλλευτικές σχέσεις. Κοντολογίς, δεν υπάρχει περίπτωση
τα μονοπώλια και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να συνδεθούν
με σχέσεις αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους που ξεζουμίζουν
για την κερδοφορία τους· αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι-εργαζό-
μενες είναι αδύνατο να σταθούν αλληλέγγυοι στους καταπιεστές
τους. 

Πώς όμως εξηγείται το γεγονός ότι ένα πλήθος φορέων –όπως
η Εκκλησία, τα αστικά πολιτικά κόμματα, τα φασιστικά μορφώματα,
οι δήμοι, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, οι Μη Κυβερ-
νητικές και λοιπές Οργανώσεις που κινούνται μέσα στα γρανάζια
του καπιταλιστικού συστήματος και εξυπηρετούν καθαρά τα συμ-
φέροντα της κυρίαρχης αστικής τάξης– φαίνεται να πρωτοστατούν
σε θέματα αλληλεγγύης; 

Η αλήθεια είναι ότι καμία από τις δραστηριότητες των παραπάνω
φορέων δεν αποτελεί έκφραση αληθινής αλληλεγγύης. Είναι φο-
ρείς-μηχανισμοί στήριξης του καπιταλιστικού συστήματος και η
«αλληλεγγύη» τους απευθύνεται σε ομάδες και ανθρώπους της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που έχουν καταδι-
καστεί από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα σε αδυναμία κάλυψης
των σύγχρονων αναγκών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί:

α) Το κεφάλαιο έχει άμεσο όφελος και είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την κερδοφορία του να συντηρείται και να αναπαρά-
γεται η εργατική δύναμη την οποία εκμεταλλεύεται και η οποία
είναι αυτή που παράγει τον πλούτο.

β) Η αστική τάξη, πατώντας πάνω στο αγνό αίσθημα αλληλεγ-

γύης του λαού, καταφέρνει αφενός να δημιουργήσει καινούργιο
πεδίο κερδοφορίας. Παριστάνοντας τον κοινωνικό «σωτήρα», έρ-
χεται τάχα να καλύψει τις αδυναμίες και τα κενά των κρατικών πα-
ροχών σε θέματα υγείας-πρόνοιας, που σταδιακά υποκαθιστά ολο-
ένα και περισσότερο. Δημιουργεί έτσι ένα ευρύ πεδίο κερδοφο-
ρίας, οργανώνοντας στο πλαίσιο της «υγιούς επιχειρηματικής αν-
ταγωνιστικότητας», ένα δίκτυο χρυσοφόρων ιδιωτικών επιχειρή-
σεων σε τομείς που μέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν αποκλει-
στικά το κράτος. Αφετέρου αναπτύσσει ένα δίκτυο υποτυπώδους
παροχής υπηρεσιών για «αναξιοπαθούντες» και «αδύναμους»,
έτσι ώστε να ανακουφίζεται ο εξαθλιωμένος λαός με μακαρόνια,
κουβέρτες, ό,τι φάρμακο βρεθεί, έναν καλό λόγο κι ένα φιλικό χτύ-
πημα στην πλάτη. Με αυτόν τον τρόπο, το κεφάλαιο πετυχαίνει να
«απαλλάξει» τον κρατικό προϋπολογισμό από το «κόστος» συν-
τήρησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ώστε να
μπορεί στη συνέχεια να πάρει μεγαλύτερες επιδοτήσεις και φορο-
απαλλαγές για την «αειφόρο ανάπτυξη και κερδοφορία» του, αλλά
και να κατευνάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.

γ) Νομιμοποιείται στην κοινωνική συνείδηση η αστική αντίληψη
ότι ο εργαζόμενος είναι «κόστος». Προβάλλοντας συνθήματα όπως
«όλοι μαζί μπορούμε», εξισώνει στην ουσία το θύτη με το θύμα,
καλλιεργεί αισθήματα συνευθύνης και οδηγεί την εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώματα σε δρόμους ενσωμάτωσης και υποταγής.
Ακόμα, δημιουργεί ψευδαισθήσεις για δήθεν «μη κερδοσκοπική
δραστηριότητα» μέσα στον καπιταλισμό.

Η πραγματική αλληλεγγύη που στοχεύει στην αλληλοστήριξη
για ανάπτυξη της πάλης, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες, είναι η ταξική-λαϊκή αλληλεγγύη και υπάρχει μο-
νάχα στις γραμμές του οργανωμένου ταξικού ριζοσπαστικού κι-
νήματος, της Κοινωνικής Συμμαχίας (ΠΑΜΕ, ΟΓΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ,
ΜΑΣ). 

Η ΟΓΕ ήδη έχει επιδείξει πλούσια ταξική-κοινωνική δράση, στη-
ρίζοντας με την αλληλεγγύη της όλους τους ταξικούς αγώνες. Έχει
σταθεί αλληλέγγυα σε απεργίες (Χαλυβουργία, Phonemarketing,
NOVOTEL, IKEA, Fintexport κλπ.), συμμετείχε σε κινητοποιήσεις
και παραστάσεις διαμαρτυρίας (για τα νοσοκομεία, τους παιδικούς
σταθμούς, τα χαράτσια της ΔΕΗ κ.ά.). Ανέπτυξε και συνεχίζει να
αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των γυναι-
κών των λαϊκών στρωμάτων.

Γιατί η αλληλεγγύη, οι αγωνιστικές μορφές διεκδίκησης μαζί με
ανεβασμένες μορφές πάλης πρέπει να είναι συστατικό στοιχείο της
δράσης των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ.

Γιατί εμείς, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος,
επιλέγουμε την αλληλεγγύη που γεννιέται μέσα από τις ανάγκες
της ταξικής πάλης. Την αλληλεγγύη που δεν προσπαθεί να εξαγο-
ράσει, να μειώσει ή να καθυποτάξει, δεν προσφέρεται για να εξα-
πατήσει, να ποδηγετήσει, να στιγματίσει ή να διχάσει. Την ταξική-
λαϊκή αλληλεγγύη όπου η ατομική προσφορά δένεται με τον κοινό
σκοπό της αποτίναξης των εκμεταλλευτών από το σβέρκο μας, ζυ-
μώνεται με την πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγ-
κών μας, μέσα από την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων
μέσων παραγωγής, με εργατικό-λαϊκό έλεγχο. Την αλληλεγγύη
που είναι πανίσχυρο όπλο στα χέρια των αγωνιστριών και των
αγωνιστών της Κοινωνικής Συμμαχίας, που μεγιστοποιεί τη δύ-
ναμη του αγώνα, ριζοσπαστικοποιεί τις συνειδήσεις και βάζει τα
φύτρα για την οργάνωση μιας κοινωνίας που δε θα βασίζεται στην
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Αλληλεγγύη: Όπλο στα χέρια των γυναικών της εργατικής τάξης 
και των λαϊκών στρωμάτων ή στην υπηρεσία του συστήματος;

της Ρομίνας Θηβαίου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Ηκαπιταλιστική οικονομική κρίση δεν προκαλεί μόνο την επιτάχυνση
των βάρβαρων αντιλαϊκών-αντεργατικών μέτρων, αλλά εντείνει

και την επίθεση στη συνείδηση των εργαζομένων και των οικογενειών
τους, τον καταιγισμό τους με αντιδραστικές απόψεις και αντιλήψεις. 

Με δεδομένες τις δυσκολίες που συναντά η αστική πολιτική δια-
χείρισης της κρίσης, η δημιουργία και η αξιοποίηση εφεδρειών είναι
απαραίτητη για το καπιταλιστικό σύστημα. Τέτοια εφεδρεία αποτελεί
και το φασιστικό-ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που δρα-
στηριοποιείται, όπως υποστηρίζει στην ιστοσελίδα της, από τα μέσα
της δεκαετίας του ́ 90. Πρόκειται για δύναμη που προορίζεται να λει-
τουργήσει ως μαστίγιο και δύναμη κρούσης ενάντια στους αγώνες
και τις διεκδικήσεις του λαϊκού κινήματος και, αν αυτό χρειαστεί, να
γίνει σανίδα σωτηρίας για τα μονοπώλια και την εξουσία τους. Η αλ-
λαγή της μορφής του αστικού καθεστώτος από κοινοβουλευτική δη-
μοκρατία σε φασιστική δικτατορία είναι αλλαγή που αφορά μόνο το
πολιτικό περίβλημα και όχι το χαρακτήρα και τη φύση του κοινωνι-
κοοικονομικού συστήματος: Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι καπι-
ταλισμός. 

Με βάση τις θέσεις και τη δράση της, η Χρυσή Αυγή αποδεικνύεται
καθημερινά ότι είναι κόμμα του κεφαλαίου. Επιδιώκει όμως να δια-
μορφώσει μαζική βάση, όχι μόνο εκλογική, αλλά και οργανωμένη
στο κίνημα, αντλώντας κυρίως από τα μικροαστικά και εν μέρει τα
μεσοαστικά στρώματα, αλλά και από τμήματα της εργατικής τάξης με
χαμηλή ταξική συνείδηση, όπως και λούμπεν στοιχεία. Οι γυναίκες
φαίνεται να αποτελούν μικρό κομμάτι των οργανωμένων δυνάμεών
της, των δυνάμεων που συσπειρώνονται γύρω από τη δράση της.
Ωστόσο η προσπάθεια που κάνει να απευθυνθεί και να συσπειρώσει
γυναίκες είναι σημαντική, η παρέμβαση που ξεδιπλώνει είναι συστη-
ματική και προσανατολισμένη. Συγκροτεί τοπικούς πυρήνες και έχει
δημιουργήσει «Μέτωπο Γυναικών». Σημαντικό βάρος δίνει στις «κι-
νήσεις αλληλεγγύης» με τη διανομή ρουχισμού και τροφίμων «σε
Έλληνες που έχουν ανάγκη», οι οποίες εμπλέκουν από τη μια γυναί-
κες που συγκεντρώνουν και διαθέτουν τη «βοήθεια» και από την
άλλη άνεργες, μητέρες, γυναίκες που αντιμετωπίζουν οξύτατα βιο-
ποριστικά προβλήματα και δέχονται τη «βοήθεια» αυτή. Με μια σειρά
θέματα, όπως συνταγές μαγειρικής, συμβουλές ομορφιάς κτλ. που
φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του «Μετώπου Γυναικών», αλλά και
ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως η διοργάνωση εργαστηρίου χειρο-
τεχνίας, που απευθύνονται σε μητέρες και παιδιά επιδιώκουν να φι-
λοτεχνήσουν ένα πιο «γυναικείο» προφίλ για τη ναζιστική οργάνωση
και να βοηθήσουν την προσέγγιση ευρύτερων τμημάτων γυναικών.

Η Χρυσή Αυγή κινείται ιδεολογικά και πολιτικά στις ράγες του
«εθνικοσοσιαλισμού». Παρά το γεγονός ότι επιλέγει να προτάσσει
αποσπασματικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό
και την εγκληματικότητα, υιοθετεί φασιστικές-ναζιστικές θέσεις σε
όλο το φάσμα των προτάσεών της και φυσικά σε ό,τι αφορά το ρόλο
και τη θέση των γυναικών. Υπερασπίζεται το εθνικοσοσιαλιστικό κα-
θεστώς της ναζιστικής Γερμανίας, γενικά και ειδικά όσον αφορά την
πολιτική του για τις γυναίκες. 

Η έννοια της «φυλής» είναι κεντρική στην προπαγάνδα της Χρυ-
σής Αυγής, που υποστηρίζει ρατσιστικές απόψεις και επιδίδεται σε
τραμπουκισμούς με θύματα τους μετανάστες και τις οικογένειές τους.
Όσον αφορά τις γυναίκες, η «φυλή» συνδέεται με το βασικό τους,
σύμφωνα με τη Χρυσή Αυγή, καθήκον, τη μητρότητα. Για τη ναζιστική
οργάνωση η έκτρωση ισοδυναμεί με «έγκλημα κατά της φυλής» και
για το λόγο αυτό υποστηρίζει την απαγόρευσή της με νόμο. Υποστη-

ρίζει ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι στο σπίτι, στο νοικοκυριό, στην
οικογένεια και προπαντός στην ανατροφή «φυλετικά καθαρών» απο-
γόνων.

Στην ιστοσελίδα του «Μετώπου Γυναικών» υποστηρίζουν ότι «η
υποτιθέμενη απελευθέρωση της γυναίκας την αποπροσανατόλισε και
από την πραγματική ουσία του ύψιστου ρόλου της, τη μητρότητα. Δη-
λαδή την υποχρέωση και την ύπατη τιμή να φέρει στον κόσμο και ν’
αναθρέψει τα νέα βλαστάρια στον κορμό της Φυλής». Με βάση αυτά,
δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι δηλώνουν αντίθετοι στην «κίβδηλη
ισότητα των δύο φύλων» και «πολέμιοι στο ρόλο που έχει αποδοθεί
στη γυναίκα στη σημερινή εξισωτική εποχή», καθώς εκτιμούν ότι
έχουν γκρεμιστεί οι πιο σημαντικές αξίες και συγκεκριμένα αξίες
«όπως της οικογένειας, της μητρότητας και της οικοδέσποινας». Όπως
αναφέρουν στην ίδια ιστοσελίδα, «δεν τίθεται πρόβλημα ισότητας ή
υπεροχής ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, αφού πιστεύουμε ότι
αποτελούν δύο διαφορετικές υποστάσεις που έχουν ταχτεί από τη
Φύση να αλληλοσυμπληρώνονται, έχοντας να επιτελέσουν ο καθένας
το δικό του ξεχωριστό Χρέος απέναντι στη Ζωή». 

Αν και εκφράζει την αντίθεσή της «σε κάθε λογής διακηρύξεις
για την ισότητα των δύο φύλων», η Χρυσή Αυγή, με τοποθέτηση της
βουλευτή της, Ε. Ζαρούλια στη Βουλή, υποστήριξε ότι αποτελεί «διά-
κριση κατά των γυναικών η μη στράτευσή τους» και πρότεινε την
υποχρεωτική στράτευση αντρών και γυναικών στα 18 τους χρόνια. 

Παρέμβαση με στόχο την απομόνωση 
των θέσεων και της δράσης της

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων δε
ζουν σήμερα σε συνθήκες «ισότητας». Αντίθετα, βιώνουν τη σήψη
του καπιταλιστικού συστήματος, την άγρια επίθεση του κεφαλαίου
στα δικαιώματά τους. Επίθεση που οξύνει την ανισοτιμία τους, που
τις φέρνει αντιμέτωπες με την τεράστια ανεργία, την ελαστική απα-
σχόληση, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, την έλλειψη δημόσιων και
δωρεάν υπηρεσιών παιδείας-υγείας-πρόνοιας, που πολλαπλασιάζει
τα βάρη που πέφτουν στην πλάτη τους. Οι γυναίκες δεν είναι παιδο-
ποιητικές μηχανές. Είναι εργαζόμενες που πρέπει να απολαμβάνουν
πλήρη δικαιώματα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινω-
νικής πολιτικής και να αναγνωριστεί έμπρακτα η κοινωνική αξία της
μητρότητας.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ βρίσκονται σε θέση μάχης:
Ανοίγουν μέτωπο με τις αντιδραστικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις
της Χρυσής Αυγής για τη θέση και το ρόλο των γυναικών, που δίνουν
χέρι βοηθείας στο εκμεταλλευτικό σύστημα. Καταδικάζουν τους τραμ-
πουκισμούς και το ρατσιστικό δηλητήριο, γίνονται ασπίδα προστασίας
για τους μετανάστες και τις οικογένειές τους, παίρνουν πρωτοβουλίες
για την ενότητα όλων των εργαζομένων. Αποκαλύπτουν τις πρωτο-
βουλίες της Χρυσής Αυγής που οργανώνει αιμοδοσία και παροχές
υγείας «μόνο για Έλληνες», που στήνει δουλεμπορικά γραφεία, τις
προτάσεις της για θέσεις εργασίας «μόνο για Έλληνες» με μεροκάματο
18 ευρώ, για υποχρεωτική εργασία των ανέργων για το Δημόσιο με
«μισθό» το επίδομα της ανεργίας και χωρίς ασφάλιση. Καλούν τις ερ-
γαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες γυναίκες, μέσα από τα σωματεία, τους
Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, τις Λαϊκές Επιτροπές, τους φορείς
του λαϊκού κινήματος, να απαντήσουν άφοβα και οργανωμένα, να
μη δέχονται τη δήθεν «αλληλεγγύη» της Χρυσής Αυγής, να απομο-
νώσουν τις απόψεις και τη δράση της. 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 
Υπηρέτες του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος.

Εχθροί των γυναικών της λαϊκής οικογένειας
της Ευτυχίας Χαϊντούτη,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Οι αγρότισσες έχουν τη δική τους θέση 
στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα!

Είναι πολύ σημαντικό κάθε γυναίκα από εμάς που συμμε-
τέχουμε στο μαχητικό γυναικείο κίνημα και δρούμε μέσα

από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ σε όλη την Ελ-
λάδα, ανεξάρτητα πού ζούμε (σε αστικό κέντρο ή στην περι-
φέρεια), ανεξάρτητα από την εξοικείωση που έχουμε με τον
αγροτικό τομέα, να κατανοήσουμε ποιο είναι το αγροτικό
πρόβλημα στη χώρα μας, να αντιληφθούμε πόσο συνδέεται
με τη ζωή μας και να συνειδητοποιήσουμε τελικά όλες μας
ότι οι αγώνες και τα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς
μάς αφορούν.

Θα επιχειρήσουμε μια σύντομη περιγραφή των προβλη-
μάτων της αγροτιάς που οξύνονται με γρήγορους και δρα-
ματικούς ρυθμούς. Αιτία όλων αυτών είναι η γενικότερη
αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Με τα νέα μέτρα της
ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) της ΕΕ το κόστος της
παραγωγής αυξάνει, όμως οι τιμές είναι εξευτελιστικές
στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, με πολύμηνες καθυ-
στερήσεις στην αποπληρωμή της παραγωγής. Από την
άλλη όμως, είναι πανάκριβα για τη λαϊκή κατανάλωση. 

Τη δεινή οικονομική κατάσταση των αγροτών επιβαρύ-
νουν οι ζημιές από νόσους που δεν καλύπτονται από τον
αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ (όπως, φέτος, σκου-
λήκι στα βαμβάκια, δάκος στις ελιές κλπ.) και τις χρυσο-
πληρώνουν τελικά οι αγρότες. 

Καμιά αυταπάτη δεν πρέπει να υπάρχει ότι αυτή η κατά-
σταση θα βελτιωθεί. Στην προγραμματική συμφωνία των
τριών της συγκυβέρνησης συνεχίζονται τα μέτρα της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης που υπηρετούν την προετοιμασία
της νέας ΚΑΠ 2014-2020, που συνεπάγεται μείωση επι-
δοτήσεων και μάλιστα προς το ασθενέστερο τμήμα των
αγροτών, ενώ θα διοχετεύονται στις αγροτοβιομηχανικές
επιχειρήσεις ευνοώντας τη συγκέντρωση της γης και της
παραγωγής στους μεγαλοαγρότες-επιχειρηματίες.

Στη χώρα μας 38-40% περίπου του αγροτικού εισοδή-
ματος προέρχεται από τις επιδοτήσεις. Αν μειωθούν ή κο-
πούν, αυτό σημαίνει ότι θα συρρικνωθεί παραπέρα το
αγροτικό εισόδημα. Ήδη μειώνεται, π.χ., για τη χρονιά
2011 μειώθηκε 5,6%, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των
αγροτών είναι καταχρεωμένο και το 70% της αγροτικής
γης είναι υποθηκευμένο κύρια στην Αγροτική Τράπεζα
που, όπως είναι γνωστό, πουλήθηκε στην Πειραιώς.

Τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Η εξαγγελία για
το αγροτικό πετρέλαιο που θα δίνεται με κάρτα θα φέρει
ακρίβεια, αφού θα περιορίσει την ποσότητα. Η πρόθεση
μείωσης του ΦΠΑ σε εφόδια, ακόμα και αν γίνει, θα έχει
μικρό αντίκρισμα, αφού η έλλειψη ρευστότητας στους
αγρότες και η απαίτηση των πολυεθνικών αγροεφοδίων

άμεσης καταβολής, εξόφλησης, οδηγεί τους μικρούς
ακόμα και μεσαίους αγρότες σε πλήρη αδυναμία να αγο-
ράσουν τα αναγκαία για τη συνέχιση της αγροτικής δρα-
στηριότητάς τους. 

Οξύτατο πρόβλημα έχουμε και στην κτηνοτροφία η
οποία καταρρέει. Αύξηση του κόστους με νέα αύξηση στις
ζωοτροφές και παράλληλα μείωση των τιμών στα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα και στο κρέας, χωρίς φυσικά αντί-
στοιχη μείωση στα ράφια των καταστημάτων. Μικροί κτη-
νοτρόφοι αναγκάζονται να πουλήσουν τα ζώα τους κι έτσι
συγκεντρώνεται πιο γρήγορα η παραγωγή και τα ζώα στα
λίγα χέρια των μεγαλοκτηνοτρόφων και των επιχειρή-
σεων. 

Στην αλιεία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, αφού με
νέα ρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής έρχονται
χειρότερα μέτρα για τους ψαράδες.

Η ασφάλιση στον ΟΓΑ είναι πιο «αλμυρή» για το 2012,
ενώ μειώνουν συντάξεις και κόβουν φάρμακα και ιατρικές
εξετάσεις. Καλούνται λοιπόν να πληρώσουν από 26,1%-
74,61% σε ετήσια βάση.

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές ξεκινούν από 562,44
ευρώ για την 1η κατηγορία και κλιμακώνονται μέχρι τα
1587,24 ευρώ για την 7η κατηγορία. Η επιβάρυνση αυτή
δε θα είναι η μόνη αφού από τη φετινή χρονιά ισχύει και η
υποχρεωτική μετάταξη των αγροτών σε υψηλότερες
ασφαλιστικές κατηγορίες, κάτι που συνεπάγεται «αυτόμα-
τες» αυξήσεις σε εισφορές. Σκοπεύουν να καταργήσουν
σε βάθος 11 ετών τον προνοιακό χαρακτήρα των συντά-
ξεων μέσα από την ανακατάταξη των ασφαλισμένων και
με τελικό στόχο να ασφαλίζονται όλοι στην 5η κατηγορία.
Οι αυξήσεις αυτές δε θα είναι οι τελευταίες, αφού στο κεί-
μενο της νέας δανειακής σύμβασης γίνεται λόγος για αυ-
ξήσεις στις εισφορές του ΟΓΑ μέσα στην επόμενη διετία,

της Ντίνας Μπαντή,
μέλους του ΔΣ

του Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας της ΟΓΕ
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ώστε αυτές να εξισωθούν σταδιακά με εκείνες των υπό-
λοιπων μελών του ΕΟΠΥΥ.

Ήδη με τις εισφορές που δίνονται τώρα, 200.000 είναι
οι ανασφάλιστοι αγρότες. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή
στοιχεία, θεωρείται δεδομένο ότι η πλειοψηφία αυτών θα
είναι γυναίκες. Να σημειωθεί ότι οι αγρότισσες έβγαιναν
στη σύνταξη στα 65 χρόνια και τώρα τις ανεβάζουν στα 67. 

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι άντρες και
γυναίκες βιώνουν όμοια στο πετσί τους τις αντιαγροτικές
πολιτικές. 

Οι αγρότισσες τις βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση εξαι-
τίας της κοινωνικής τους θέσης. Τα οικονομικά προβλή-
ματα φέρνουν συνολικά μια περαιτέρω επιδείνωση της
θέσης τους. Συνοδεύονται δε από την ερήμωση των χω-
ριών τους που αδειάζουν και γερνούν. Τα σχολεία κλεί-
νουν το ένα μετά από το άλλο και η μεταφορά των παιδιών
(από το νηπιαγωγείο ως το Λύκειο) στις έδρες των δήμων,
σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χιλιόμετρα, γίνεται με ταξί
ή με λεωφορεία της γραμμής χωρίς ζώνες και συνοδούς.

Τα αγροτικά ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας, όπου υπάρ-
χουν, υπολειτουργούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε μη-
χανήματα, τα νομαρχιακά νοσοκομεία συγχωνεύονται, οι
δε γυναικολογικές τους κλινικές είναι χωρίς μηχανήματα
και χωρίς ανάλογο προσωπικό. Για πρόληψη ούτε συζή-
τηση. Μαστογραφία και τεστ για οστεοπόρωση ή τεστ «Πα-
πανικολάου» έχουν αφεθεί σε ΜΚΟ ή στα ιδιωτικά δια-
γνωστικά κέντρα.

Η πρόνοια για τους ηλικιωμένους ή για άτομα με ειδικές
ανάγκες ήταν πάντα υποτυπώδης και τώρα ανύπαρκτη. Την
υποκαθιστά η αγρότισσα.

Οι πολιτιστικές υποδομές απλά δεν υπάρχουν. 
Οι προκαταλήψεις και οι αναχρονιστικές αντιλήψεις

αναπαράγονται σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Η
κρίση «έσπρωξε» τις αγρότισσες συνολικά πίσω στο σπίτι

με ό,τι σημαίνει αυτό. Στις κλειστές κοινωνίες, με το συγ-
κεκριμένο τρόπο ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου και
την επίδραση των ΜΜΕ, η ζωή των γυναικών ασφυκτιά.
Ελαχιστοποιείται η δυνατότητα της συνδικαλιστικής και
πολιτικής τους δράσης.

Διαπιστώνουμε ότι «η κραυγαλέα ανισότητα που βιώνει
η γυναίκα της υπαίθρου», όπως σημειώναμε στην έρευνα
της ΟΓΕ το 1993, όλο και περισσότερο μεγαλώνει και τα
στοιχεία που αναδείκνυε εκείνη η έρευνα αποδεικνύονται
σήμερα με τραγικό τρόπο. Έφτασε το 2012 και οι γυναίκες
της υπαίθρου ψάχνουν ακόμα τον… κλήρο της ζωής τους.

Οι αγρότισσες γνωρίζουν πολύ καλά από την εμπειρία
τους ότι η απειλή του αφανισμού τους δεν μπορεί να αντι-
μετωπιστεί με διάφορα «παυσίπονα» όπως ο αγροτουρι-
σμός. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ψευτοπακέτα αποζη-
μιώσεων, ούτε με προτάσεις για διαχειριστικές αλλαγές
στη νέα ΚΑΠ. Καταλαβαίνουν, έστω κι αν δυσκολεύονται
να απεγκλωβιστούν από τους φόβους τους, ότι δεν μπο-
ρούν να γίνουν βήματα αν οι ίδιες είναι αμέτοχες και μα-
κριά από τους αγώνες. 

Οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος,
σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά εμπόδια.
Πρέπει να συζητήσουμε με τις αγρότισσες και να τις πεί-
σουμε για την πρόταση διεξόδου από την κρίση. Πρέπει
στην επίθεση που δέχονται να απαντήσουν με αντεπίθεση
και να ισχυροποιήσουν τη Λαϊκή Συμμαχία.

Σε αυτήν την πάλη οι αγρότισσες έχουν τη δική τους
θέση. Πρέπει μέσα από την ΟΓΕ και την ΠΑΣΥ να αγωνι-
στούν, να συγκρουστούν με τις αντιαγροτικές πολιτικές
της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων, να παλέψουν
για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο. 

Γιατί και αυτές παράγουν τον πλούτο, έναν πλούτο που
τους ανήκει!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της συμπαραστέκονται στον δίκαιο αγώνα των αγρο-
τών και των αγροτισσών της χώρας μας που σηκώνουν για άλλη μια φορά τη σημαία του αγώνα. 

Οι γυναίκες αγρότισσες έχουν αρκετούς λόγους να είναι στους δρόμους μαζί με τους άνδρες τους. Οι γυναίκες της
Ελληνικής υπαίθρου έχουν απέναντί τους την πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης, σε συμφωνία με την ΕΕ και το
ΔΝΤ, πολιτική που συντρίβει την ζωή τους που οδηγεί κάθε χρόνο χιλιάδες αγρότες και αγρότισσες στην φτώχια και
στο ξεκλήρισμα. Βιώνουν την ερήμωση των χωριών τους. Αντιλαμβάνονται ότι αυτή η αντιαγροτική πολιτική τις θέλει
στο περιθώριο.

Η κραυγαλέα ανισότητα που βιώνουν οι γυναίκες της ελληνικής υπαίθρου όλο και περισσότερο μεγαλώνει. Γι’ αυτό
στην ΕΠΙΘΕΣΗ που δέχονται πρέπει να απαντήσουν με ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ.

Δεν πρέπει να ξεγελαστούν με τα διάφορα τεχνάσματα που προσπαθεί να στήσει στην πλάτη του αγροτικού κινήματος
η Ε.Ε., η συγκυβέρνηση και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η πολιτική που παραδίδει τον αγροτικό τομέα
στα χέρια της μονοπωλιακής ολιγαρχίας, η πολιτική που οδηγεί την συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων και στην
συρρίκνωση  του λαϊκού εισοδήματος είναι πραγματική απειλή γι’ αυτές και η απειλή αυτή δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί με διάφορα «παυσίπονα», παρά μόνο με την πάλη για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης της Ελληνικής κοινωνίας,
όπου θα μπορούν να καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν. Σ’ αυτή την πάλη έχουν την δική τους θέση οι αγρότισσες
μαζί με τους αγρότες για τα κοινά τους συμφέροντα, ενάντια στην αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ 2014-2020 που θα είναι
και η ταφόπλακα του αγροτικού πληθυσμού.

Αθήνα, 11/12/2012
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για τη βία εναντίον των γυναικών
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Ιδεολογικά

Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών απασχόλησε τους διεθνείς ορ-
γανισμούς περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά μόλις τα τελευταία

χρόνια έχει αρχίσει μια εντατική προσπάθεια από το κράτος, τις ΜΚΟ και φυ-
σικά την Εκκλησία, προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος και όχι λύσης.
Εκτιμάται ότι πάνω από 1.000 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται κάθε χρόνο
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέδια ΜΚΟ, εκ των οποίων τα 400
εκατομμύρια δίνονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανθρώπινων
δικαιωμάτων και της ισότητας των γυναικών.

Η 25η Νοέμβρη ανακηρύχτηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την
εξάλειψη της βίας ενάντια στις γυναίκες. Από την άλλη, η ΕΕ, οι εκάστοτε κυ-
βερνήσεις του ευρωμονόδρομου και τα αστικά κόμματα που συμπλέουν στρα-
τηγικά με αυτές αξιοποίησαν την 25η Νοέμβρη ως μοναδική ευκαιρία για να
εκθέσουν την «ευαισθησία» και το «ενδιαφέρον» τους για τις γυναίκες και
τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, την «ανησυχία» τους για τη βία. Αλλά και ως
προπέτασμα για να κρύψουν την πραγματικότητα που ζουν και τις μορφές
βίας που υφίστανται καθημερινά οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες,
οι αγρότισσες, οι άνεργες, οι νέες μητέρες.

Στοιχεία για την κακοποίηση των γυναικών στη χώρα μας δείχνουν ότι σε
διάστημα 18 μηνών (από 11.3.2011 έως 11.9.2012) η τηλεφωνική γραμμή
SOS εθνικής εμβέλειας (για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη γυναι-
κών-θυμάτων βίας) δέχτηκε 7.676 κλήσεις και 53 ηλεκτρονικά μηνύματα.
Από τις γυναίκες αυτές το 29% δήλωσε ότι είναι ηλικίας 40 έως 54 ετών, ενώ
το 26% δήλωσε ότι είναι ηλικίας 25 έως 39 ετών. Το 42% δήλωσαν ότι έχουν
μέτρια έως κακή οικονομική κατάσταση, ενώ το 35% είναι άνεργες. 

Παρά τις διαχειριστικές αυτές προσπάθειες, η κατάσταση σήμερα στην Ελ-
λάδα, ύστερα από τη θέσπιση των νόμων 3064/2002 και 3500/2006, δεν έχει
διαφοροποιηθεί, για παράδειγμα, ως προς το μέγεθος και την έκταση της εν-
δοοικογενειακής βίας, καθώς και της παράνομης διακίνησης γυναικών με
στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Αντίθετα, αυξήθηκαν οι δολοφονίες γυ-
ναικών από τους συντρόφους τους, τα εγκλήματα τιμής, η σωματική και ψυ-
χολογική κακοποίηση των γυναικών.

Κράτος, Εκκλησία, ΜΚΟ κ.ά. θεωρούν ότι η κακοποίηση και η άσκηση βίας
στις γυναίκες είναι ένα φαινόμενο διαταξικό και διαπολιτισμικό, μια παγκό-
σμια επιδημία που κινδυνεύει να πλήξει κάθε γυναίκα ανεξαρτήτως παιδείας,
εισοδήματος ή κοινωνικής θέσης. 

Φαίνεται ότι θέλουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια των γυναικών για τη βαρ-
βαρότητα του καπιταλισμού, να τους χρυσώσουν το χάπι. Ο ίδιος όμως ο τρό-
πος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το φαινόμενο και τις συνέπειές του αποτελεί
από μόνος του απόδειξη ότι στο καπιταλιστικό σύστημα τα πάντα υποτάσσονται
στο κέρδος. Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση της ευρωπαϊκής επιτροπής για
την ισότητα των φύλων ότι η βία κατά των γυναικών «κοστίζει» 16 εκατομ-
μύρια ευρώ το έτος και ο υπολογισμός ότι «για κάθε 1 ευρώ το οποίο επεν-
δύεται στην πρόληψη και την αντιμετώπισή της η προστιθέμενη αξία ανέρχεται
σε 87 ευρώ». Με επιχειρήματα παρόμοιας λογικής υποστηρίζουν ότι η βία
στο χώρο εργασίας είναι ασύμφορη για τους εργοδότες, γιατί τα θύματά της
παίρνουν περισσότερες άδειες και έχουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα
στην εργασία τους. Να λοιπόν ένας λόγος που ενδιαφέρονται για τη βία στην
οποία υπόκεινται οι γυναίκες, γιατί μια γυναίκα κακοποιημένη δεν μπορεί να
είναι παραγωγική στη δουλειά της και άρα άκρως εκμεταλλεύσιμη για το κε-
φάλαιο. Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι είναι κίβδηλος και προ-
κλητικός ο ισχυρισμός ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται να προωθήσει τη δήθεν ισότητα
αντρών και γυναικών, γι’ αυτό παίρνει μέτρα, δίνει χρήματα για την καταπο-
λέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η βία σε όλες τις εκφάνσεις της δεν είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε
σήμερα. Υπάρχει από τότε που υπάρχουν και οι ταξικές εκμεταλλευτικές κοι-
νωνίες και θα υπάρχει όσο η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο δεν
εξαλείφεται. Γιατί η βία των εκμεταλλευτών ενάντια στους εκμεταλλευόμε-
νους είναι απαραίτητη προκειμένου οι πρώτοι να διατηρούν την κυριαρχία
τους πάνω στους δεύτερους. 

Οι αποπροσανατολιστικές και επιφανειακές ερμηνείες του φαινομένου της
βίας έχουν στόχο να αποκρύψουν από τις γυναίκες-θύματα, αλλά και από
ολόκληρη την κοινωνία, τις πραγματικές αιτίες εμφάνισής του, δηλαδή τις
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που καθιστούν την εργαζόμενη γυ-
ναίκα ανισότιμη, θύμα της ανδρικής βίας και του εκμεταλλευτικού συστήματος.
Όλοι αυτοί που κόπτονται για τη βία, καθώς και για τα δικαιώματα των γυναι-
κών, ο ΟΗΕ και οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί όπως η ΕΕ, είναι αυτοί που πρω-
τοστατούν στην επιβολή της ιμπεριαλιστικής βίας ανά τον κόσμο, με πρώτα
της θύματα τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι ΝΑΤΟϊκοί σφαγείς έχουν διαπράξει
τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σπέρνοντας τον πόλεμο, τη
φτώχεια και την προσφυγιά.

Σήμερα, που βιώνουμε μια βαθιά και γενικευμένη καπιταλιστική οικονο-
μική κρίση, η γυναίκα της εργατικής τάξης δέχεται την πιο σφοδρή επίθεση
από την άρχουσα τάξη. Η μαζική ανεργία, η δραστική μείωση των μισθών και
των κοινωνικών επιδομάτων, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η αύξηση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η εμ-
πορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας και παιδείας
πλήττουν πρώτα και κύρια τις γυναίκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας.
Όμως όλα αυτά δεν αρκούν για τους εκμεταλλευτές μας. Θα χρειαστούν και
άλλα μέτρα, που θα υποβαθμίσουν παραπέρα τη ζωή των γυναικών και της
λαϊκής οικογένειας γενικότερα. Η στρατηγική της ΕΕ Ευρώπη 2020, η οικο-
νομική διακυβέρνηση, η δημοσιονομική πειθαρχία του ΔΝΤ, της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά, αντεργατικά
μέτρα και για τις γυναίκες. Άραγε όλα αυτά δεν είναι μια μορφή βίας και ανε-
λέητης κακοποίησης; Βία δεν είναι η ανεργία και η απειλή της; Βία δεν είναι
η απόλυση λόγω εγκυμοσύνης ή για συνδικαλιστικούς λόγους ή η υπογραφή
συμφωνητικού με την εργοδοσία ότι μια γυναίκα δε θα τεκνοποιήσει για ορι-
σμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να προσληφθεί; Βία δεν είναι η νόμιμη
και η παράνομη μαύρη ή ανασφάλιστη εργασία και η ενοικίαση εργαζόμενης
στο δουλεμπόριο; Δεν είναι βία οι μαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό και το δη-
μόσιο τομέα; Δεν είναι βία η τρομοκρατία που επικρατεί στους χώρους δου-
λειάς; Φυσικά και είναι βία! Βία που ανάγει σε μεγάλο θύμα της άρχουσας
τάξης τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, η οποία αναγκάζεται να υποκαθιστά
με την προσωπική της ενασχόληση τις ευθύνες του κράτους για κοινωνική
φροντίδα και προστασία. 

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων πρέπει να εί-
μαστε σίγουρες για ένα πράγμα: Όσο η καπιταλιστική οικονομική κρίση θα
βαθαίνει τόσο οι ταξικές διαφορές και ανισότητες θα διευρύνονται, και ακόμα
περισσότερο θα αυξάνεται η βία με όλες τις μορφές της κατά των γυναικών.
Έχουμε πόλεμο, τον πόλεμο που χρόνια τώρα μας έχουν κηρύξει. Σε αυτόν
τον πόλεμο μόνο με πόλεμο μπορούμε να απαντήσουμε και οργανωμένα να
αντιπαλέψουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας.

Το κείμενο αποτελεί σύνοψη της αντίστοιχης 
εισήγησης  στο 11ο Συνέδριο της ΟΓE

Για τη βία εναντίον των γυναικών
της Μαρίνας Λώλη,

μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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11o Συνέδριο

Αποσπάσματα από την κεντρική Εισήγηση 
του απερχόμενου ΔΣ στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ

ΗΟΓΕ, από την ίδρυσή της, διαφοροποιήθηκε από τις
άλλες γυναικείες οργανώσεις τονίζοντας ότι το Γυναι-

κείο Ζήτημα είναι ένα σύμπλεγμα οικονομικών, πολιτικών,
πολιτιστικών ανισοτιμιών και διακρίσεων που εκδηλώνονται
σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και
των σχέσεων των δύο φύλων, σχέσεις που πηγάζουν από τις
ταξικές σχέσεις εκμετάλλευσης. 

Βλέπει ότι δε θα υπάρξει λύση αν δε χτυπηθεί η ανισότητα
στη ρίζα της. 

Δε βλέπει την ισοτιμία να πραγματώνεται όσο υπάρχει η εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όσο θα υπάρχουν οι
κοινωνικές ανισότητες όπως αυτή της ανισοτιμίας των γυναι-
κών, όσο κυριαρχεί η εξουσία του κεφαλαίου· όσο τα συγκεν-
τρωμένα μέσα παραγωγής μένουν στην ιδιοκτησία των κεφα-
λαιοκρατών με σκοπό το κέρδος, δεν μπορεί να δημιουργηθεί
η υλική βάση για άσκηση πολιτικής υπέρ των εργαζομένων,
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των νέων, των γυναικών.

Ο καπιταλισμός  δε θα μπορούσε ποτέ να σταματήσει την εκ-
μετάλλευση, να δώσει την πραγματική ισοτιμία της γυναίκας,
γιατί ακριβώς αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον εκμεταλλευ-
τικό του χαρακτήρα.

Η ΟΓΕ είναι ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα όχι μόνο για το
πώς τοποθετείται στο Γυναικείο Ζήτημα. Οι θέσεις και το πλαί-
σιο πάλης της βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από τη συναί-
νεση και την ενσωμάτωση στην κυρίαρχη πολιτική. Απευθύ-
νεται στις γυναίκες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών
στρωμάτων, τις ενημερώνει για τις ρίζες του προβλήματος, τις
καλεί σε δράση, σε πάλη για την ανατροπή της εξουσίας των
μονοπωλίων, για την κατάργηση της εκμεταλλευτικής κοινω-
νίας.

Αρνήθηκε τη λειτουργία της ως ΜΚΟ που με κατεύθυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατράπηκαν πολλές γυναικείες
οργανώσεις με προϋπόθεση τη στήριξη των πολιτικών της, γι’
αυτό άλλωστε και χρηματοδοτούνται από αυτή. 

... Μετά από τις όποιες κατακτήσεις  στις δεκαετίες του ’70
και του ’80 (τυπική αναγνώριση της ισότητας των φύλων, βελ-
τίωση του οικογενειακού δικαίου, αναγνώριση ορισμένων δι-
καιωμάτων στην εργαζόμενη μητέρα, οργάνωση ορισμένου
δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών), κατακτήσεις που είχε τη
δυνατότητα το ίδιο το κεφάλαιο να  παραχωρήσει, κύρια κάτω
από την πίεση που ασκούσαν οι αγώνες του εργατικού και του
γυναικείου κινήματος, αλλά και οι πρωτόγνωρες κατακτήσεις
των γυναικών στις σοσιαλιστικές χώρες, δημιουργήθηκαν, όχι
τυχαία, αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει ισότητα στον καπιτα-
λισμό.

... Από τη δεκαετία του ’90, μέσω της στρατηγικής της ΕΕ,
έχει δρομολογηθεί η κατάργηση των κατακτήσεων της εργα-
τικής τάξης, της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, των θετικών
ρυθμίσεων υπέρ των μισθωτών εργαζόμενων γυναικών, των
αυτοαπασχολούμενων στην πόλη και  των αγροτισσών.

Στην κλίνη του Προκρούστη μπαίνει κάθε κατάκτηση του

εργατικού και λαϊκού κινήματος, για  να ικανοποιηθούν στο
μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις  του κεφαλαίου για ακόμα
πιο φτηνή εργατική δύναμη. Τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της
αντιλαϊκής επέλασης είναι οι γυναίκες και η νεολαία.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και επέκτασης
των αντιλαϊκών-αντεργατικών μέτρων που αφορούν όλο τον
καπιταλιστικό κόσμο. Αυτή η σύγχρονη πολιτική του κεφα-
λαίου επιταχύνθηκε λόγω της οικονομικής καπιταλιστικής
κρίσης. 

Ισχυρίζονται ότι πρόκειται για χρηματοπιστωτική κρίση, για
κρίση χρέους, για κρίση κακής διαχείρισης των δημόσιων οι-
κονομικών. Είναι ψέμα ότι το χρέος διογκώθηκε εξαιτίας των
μεγάλων μισθών στο Δημόσιο, τις κοινωνικές παροχές, την
υγεία, την παιδεία κλπ. Άλλοι ρίχνουν το βάρος στους λαούς
που ξόδευαν δανεικά, που έγιναν άπληστοι καταναλωτές κ.ά.
Δηλαδή προσπαθούν με όλα τα μέσα να κρύψουν ότι πρόκειται
για οικονομική κρίση του καπιταλισμού και τελικά  να αθωώ-
σουν το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα.

Η κρίση οφείλεται σε υπερσυσσωρευμένα κέρδη που δεν
μπορούν να επενδυθούν για να δώσουν ακόμη μεγαλύτερα,
στην υπερπαραγωγή εμπορευμάτων που δεν μπορούν να
πουληθούν και να διασφαλίσουν ικανοποιητικό ποσοστό κέρ-
δους στους κεφαλαιοκράτες.

***
... Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και οι γυναίκες από

αυτά ένα ζήτημα να έχουν καθαρό, ότι όποια μίγματα πολιτικής
και αν προτάσσονται θα είναι σε βάρος τους, γιατί τα μονοπώ-
λια θα παραμένουν, και αυτά είναι που θα κάνουν κουμάντο
στην οικονομία και θα συνεχίσουν να χτυπιούνται τα εργατικά-
λαϊκά δικαιώματα, γιατί από εκεί είναι η πηγή τους κέρδους.

Και όταν βγούμε από την κρίση, τα δικαιώματα και οι κατα-
κτήσεις μας θα είναι αποκαΐδια. Δεν υπάρχει δρόμος που να
ικανοποιεί ταυτόχρονα τις λαϊκές ανάγκες και τις επιδιώξεις
του κεφαλαίου. Αυτό που αποκαλείται σωτηρία για την οικο-
νομία και το ευρώ είναι τραγωδία για το λαό. 

Ο μόνος δρόμος είναι η ανατροπή της εξουσίας των μονοπω-
λίων και η εξουσία να περάσει στα χέρια αυτών που παράγουν
τον πλούτο.

Μας έχουν κηρύξει πόλεμο χωρίς ημερομηνία λήξης. Ξε-
διπλώνουν νέα, πρωτοφανούς αγριότητας αντιλαϊκή επίθεση
χωρίς τέλος. Απέναντί μας δεν είναι μόνο τα κόμματα που κυ-
βέρνησαν και κυβερνούν, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, αλλά ολό-
κληρη η πλουτοκρατία και η ΕΕ. Οι «διαπραγματεύσεις» τους
με την τρόικα, δηλαδή με την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, οι δα-
νειακές συμβάσεις, τα μνημόνια διαρκείας γίνονται για να
κλειδώσουν μέτρα προαποφασισμένα, συναποφασισμένα. Στο
όνομα της ισότητας έχουν παρθεί αντιλαϊκά μέτρα τα προηγού-
μενα χρόνια, ενώ τώρα εντείνεται η επίθεση στα εργασιακά,
ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωμάτων.  

Δεν υπάρχει κανένα επίπεδο της ζωής των γυναικών της
λαϊκής οικογένειας που να μην έχει τσακιστεί από τα αντερ-

από την Καλλιόπη Μπουντούρογλου
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γατικά-αντιλαϊκά μέτρα. Καμιά γυναίκα
δεν είναι σίγουρη για το τι μισθό, σύνταξη,
επίδομα θα πάρει τον επόμενο μήνα, αν
θα συνεχίσει να έχει δουλειά, αν θα μπο-
ρεί να σπουδάσει, αν θα κάνει οικογένεια,
αν θα μπορεί να ταΐσει το παιδί της. 

... Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ, οι στρα-
τηγικές επιλογές της.

Όλες οι συνθήκες, οι ντιρεκτίβες, οι
αποφάσεις της ΕΕ  πακετάρουν, μέσα σε
ένα πολυτελέστατο περιτύλιγμα, τα  πιο
αντιδραστικά μέτρα για την ενίσχυση της
κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων
με τη συνεχή υποβάθμιση της εργατικής
δύναμης στο όνομα της ανταγωνιστικότη-
τας.

Οι γυναίκες και η νεολαία είναι τα με-
γάλα θύματα από τη συμμετοχή της χώρας
μας στην ΕΕ. Σε αντίθεση με τις μεγαλο-
στομίες τους περί «ισότητας», η στρατη-
γική της ΕΕ  βαθαίνει την ανισοτιμία.

Η ισότητα που επικαλείται η ΕΕ δεν έχει καμία σχέση με την
ισοτιμία που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών,
που αναγνωρίζει την κοινωνική αξία της μητρότητας, που δίνει
τη δυνατότητα της παράλληλης εξέλιξης στον επαγγελματικό
και κοινωνικό τομέα αντρών και γυναικών. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης
στρώνεται το έδαφος για την ενίσχυση σχημάτων που διευ-
κολύνουν την κυρίαρχη τάξη στην αντιμετώπιση της ανόδου
του ταξικού εργατικού και του ριζοσπαστικού αντιμονοπωλια-
κού-αντιιμπεριαλιστικού λαϊκού κινήματος.

… Μας απασχολεί το φασιστικό, ναζιστικό εργαλείο του αστι-
κού πολιτικού συστήματος, η «Χρυσή Αυγή», που έχει αποθρα-
συνθεί με τις καθημερινές ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια στους
μετανάστες και όχι μόνο. Για τις γυναίκες, αυτοί οι προστάτες
του καπιταλισμού, που είναι προστάτες της νύχτας και κρατάνε
βούρδουλα ενάντια στους αγώνες του λαού, είναι ιδιαίτερα
σοβαρό ζήτημα. Ο φασισμός και ο ναζισμός χτυπάνε διπλά και
τριπλά τις γυναίκες, είναι εχθροί της ισότητας. Τα 3 «κ» της να-
ζιστικής Γερμανίας (kinder, kuche, kirche = παιδιά, κουζίνα,
Εκκλησία) κυριαρχούν στην ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. 

Η Χρυσή Αυγή οργανώνει γυναίκες στο «Μέτωπο Γυναι-
κών», όπως το ονομάζει. Υποστηρίζει τη στρατιωτική θητεία
14 μηνών και για τις γυναίκες.  Θεωρεί την έκτρωση «έγκλημα
κατά της φυλής». 

Από το βήμα του Συνεδρίου μας καταγγέλλουμε τη Χρυσή
Αυγή και αποκαλύπτουμε τους στόχους αυτού του φασιστικού
μορφώματος. 

Να απομονώσουμε τη Χρυσή Αυγή η οποία εξυμνεί τον Χίτ-
λερ, τον Μεταξά, τους Έλληνες συνεργάτες των δυνάμεων Κα-
τοχής που μαζί τους δολοφονούσαν και λήστευαν το λαό, που
με ρατσιστικές αθλιότητες προσπαθεί να φέρει σε αντιπαρά-
θεση τους γονείς αθωώνοντας τις πολιτικές που αφήνουν δε-
κάδες χιλιάδες παιδιά έξω από την προσχολική αγωγή, που
φτιάχνει δουλεμπορικά γραφεία για να δουλεύουν οι Έλληνες
εργαζόμενοι αντί οι μετανάστες για ένα ξεροκόμματο.

Καλούμε τις γυναίκες οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία
τους, τους φορείς του λαϊκού κινήματος, την ΟΓΕ, να καταδικά-
σουν με κάθε τρόπο τους τραμπουκισμούς, τις επιθέσεις, αλλά
και να μη δεχτούν τις τάχα ανθρωπιστικές τους κινήσεις. 

Να μη δεχτούν ούτε τη δήθεν «αλληλεγγύη» τους, ούτε χρή-

ματα, ούτε τρόφιμα από τους φασίστες. Το ίδιο έκαναν και τα
Τάγματα Εφόδου στη Γερμανία του Χίτλερ, σε συνθήκες κρίσης
οργάνωναν την πρόνοια, την κοινωνική αλληλεγγύη και μετά
ενσωματώθηκαν στα φοβερά «SS», τους σφαγείς των λαών.

Να γίνουν ασπίδα προστασίας για τους μετανάστες και τα παι-
διά τους στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία. Σήμερα χτυ-
πάνε τους μετανάστες, αύριο έχει σειρά το οργανωμένο ταξικό
λαϊκό κίνημα. Η ιστορία δείχνει ότι αυτός είναι ο στόχος τους. Γι’
αυτό δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν τα γενικά-αταξικά αν-
τιφασιστικά μέτωπα που μιλούν για υπεράσπιση της αστικής δη-
μοκρατίας, της αστικής νομιμότητας που τσακίζει το λαό.

Μόνο το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό  κίνημα στους χώ-
ρους δουλειάς και στις γειτονιές, μέσα σ’ αυτό και η ΟΓΕ, μπορεί
να αντιμετωπίσει αυτό το επικίνδυνο εργαλείο της κυρίαρχης
τάξης, τον προστάτη του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, τον
τρομοκρατικό μηχανισμό κατά του εργατικού λαϊκού κινήματος.

Ο ορισμός του Μπρεχτ και μόνο φτάνει: «Φασισμός είναι ο
πιο ωμός, ο πιο καταπιεστικός, ο πιο θρασύς, ο πιο δόλιος κα-
πιταλισμός!»

... Η ΟΓΕ με τη συμμετοχή της στην Κοινωνική Συμμαχία,
στις λαϊκές επιτροπές στις συνοικίες και στις γειτονιές που
είναι η τοπική έκφραση της Κοινωνικής Συμμαχίας, απέκτησε
δυναμική που αναδεικνύεται στις πρωτοβουλίες και στις μορ-
φές δράσης της. Ταυτόχρονα ανέλαβε και αυξημένες ευθύ-
νες.

Τα καθημερινά σχεδόν Δελτία Τύπου της ΟΓΕ αναδείχνουν
την ετοιμότητα της οργάνωσης, την αγωνιστική  κατεύθυνση και
δράση της. 

Δουλεύαμε για την επιτυχία των απεργιών, ήμασταν παρού-
σες σε κάθε απεργία και απεργιακή διαδήλωση που καλούσε
το ΠΑΜΕ.

Η ταξική αλληλεγγύη αποτελούσε προτεραιότητα στις απερ-
γίες, των χαλυβουργών (στηρίξαμε τη δημιουργία και την ιδι-
αίτερη δράση που ανέπτυξε η Επιτροπή Γυναικών του σωμα-
τείου των Χαλυβουργών), της Phone Marketing, των απεργών
γυναικών του ξενοδοχείου NOVOTEL και όπου αλλού σε όλη
την Ελλάδα, από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ μπήκαν μπροστά για το
δικαίωμα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από χρώμα και θρησκεία,
να έχει μια θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό. Πρωτοστάτησαν
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στην άρνηση πληρωμής των χαρατσιών, των διοδίων, των 5
ευρώ στα νοσοκομεία, έγιναν αιμοδότες στη συγκρότηση των
λαϊκών επιτροπών σε όλη τη χώρα.

Δεν πάψαμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά,
ενάντια στη νομοθετική ρύθμιση που κατοχύρωσε την πορνεία
ως επάγγελμα.

***
... Ο κυρίαρχος στόχος του Συνεδρίου μας είναι να συζητή-

σουμε και να καταλήξουμε με ποιο περιεχόμενο, πώς, με ποιους
τρόπους και μορφές, η οργάνωσή μας, στηριζόμενη σε όλη τη
μακρόχρονη εμπειρία που έχουμε, θα παίξει ουσιαστικό ρόλο
στον απεγκλωβισμό γυναικών της εργατικής-λαϊκής οικογέ-
νειας από την πολιτική του ευρωμονόδρομου, των αυταπατών
για το ότι υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις που οδηγούν στην ισοτι-
μία των γυναικών μέσα στο υπάρχον εκμεταλλευτικό σύστημα,
στο πώς θα μαζικοποιηθούν με τη συμμετοχή αυτών των γυ-
ναικών, των νέων γυναικών, οι σύλλογοι και οι ομάδες, σημαν-
τικό κομμάτι του ριζοσπαστικού λαϊκού κινήματος και συνι-
στώσα της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Το σύνθημα του Συνεδρίου «Καμιά μόνη της! Οργανωμένα
αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας!» σηματο-
δοτεί αυτόν τον στόχο. Το σύνθημα αυτό την επόμενη του Συ-
νεδρίου πρέπει να φτάσει και να αναλυθεί σε κάθε γυναίκα
της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, να γίνει δράση.

Κυρίαρχος στόχος είναι να εκπληρώσουμε την ανάγκη συ-
σπείρωσης όλο και περισσότερων νέων γυναικών του καθη-
μερινού μόχθου γύρω από τους στόχους της ΟΓΕ. Να γίνει η
ΟΓΕ ο πραγματικός χώρος συσπείρωσης και οργάνωσης αγώνα
των γυναικών που έχουν προβλήματα και θέλουν να παλέψουν
για να τα λύσουν, να γίνει το αποκούμπι και το σημείο αναφοράς
της λαϊκής γυναίκας.

***
Ο πολιτισμός πρέπει να γίνει εργαλείο στη δουλειά μας. 
... Αληθινή τέχνη είναι αυτή που καλλιεργεί στον άνθρωπο

τη βαθύτερη συνείδηση της ανθρωπιάς του, της δύναμής του
να υποτάξει τη φύση και την κοινωνία στις ανάγκες του, που
διαμορφώνει τον άνθρωπο-δημιουργό «της μοίρας του». 

«Οι αγώνες είναι τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του.» 

***
... Δε θα αποδεχτούμε να μείνει λαϊκή οικογένεια που έχει

ανέργους και χαμηλοαμειβόμενους, χωρίς ρεύμα, χωρίς φα-
γητό, χωρίς πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Να
μείνουν παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς χωρίς θέρμανση,
παιδιά να λιποθυμούν από υποσιτισμό στα σχολεία. 

... Εμείς πρέπει να βρεθούμε  δίπλα στις φτωχές εργατικές,
λαϊκές οικογένειες, τις μονογονεϊκές με ανήλικα παιδιά, τις μο-
ναχικές γυναίκες, χαμηλοσυνταξιούχες, τις μετανάστριες, αυτές
που ήδη έχουν αρχίσει να ψάχνουν το ψωμί, το φάρμακο, το
κρεβάτι σε νοσοκομείο γι’ αυτές και τα παιδιά τους. Δεν παρέ-
χουμε μόνο βοήθεια, αλλά διατυπώνουμε αιτήματα, στόχους
πάλης, οργανώνουμε κινητοποιήσεις μαζί με εργατικά σωμα-
τεία, τις άλλες συσπειρώσεις της Κοινωνικής Συμμαχίας για
παροχή κρατικών και τοπικών υπηρεσιών και υποδομών
βοήθειας. Συμβάλλουμε ώστε οι γυναίκες να οργανωθούν και
να συμμετέχουν στα σωματεία τους, να συσπειρωθούν μέσα
στο λαϊκό κίνημα. 

Ταυτόχρονα αποκαλύπτουμε την ευθύνη του καπιταλιστικού
συστήματος που μας έφερε σε αυτήν τη κατάσταση, αναδει-
κνύουμε το δρόμο ανατροπής του. Μια τέτοια δράση δίνει κου-
ράγιο και βοηθάει στην κινητοποίηση των γυναικών που υπο-

φέρουν, τους απομακρύνει από την έννοια της ελεημοσύνης,
της αποδοχής της φτώχειας, ότι μπορεί με εράνους να λύνονται
προβλήματα. 

Έτσι εννοούμε εμείς την αλληλεγγύη που καμιά σχέση δεν
έχει με την φιλανθρωπία της Εκκλησίας, των δήμων, των ΜΚΟ
και άλλων φορέων. Όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι «βοηθούν» τα
θύματα του καπιταλισμού για να τους μάθουν να διαχειρίζονται
τη φτώχεια τους, να μη σηκώνουν κεφάλι, να μην αμφισβη-
τούν και τελικά μοιρολατρικά να αποδέχονται την εκμετάλ-
λευση και τη σαπίλα του εκμεταλλευτικού συστήματος.

... Έχουμε ευθύνη να προετοιμάσουμε το κίνημά μας να αν-
τέχει στις δυσκολίες, να είναι πειθαρχημένο, προσηλωμένο
στους στόχους του και ικανό να αντιμετωπίζει όλες τις τρικλο-
ποδιές και την απάτη της κυρίαρχης τάξης. Το δηλητήριο που
χύνουν στο κίνημα τα κόμματα της ΕΕ και ο εργοδοτικός-κυ-
βερνητικός συνδικαλισμός είναι δύσκολος αντίπαλος, δοκιμα-
σμένος στη χειραγώγηση του λαού, στην αναχαίτιση των αγω-
νιστικών διαθέσεων, στον αποπροσανατολισμό με στόχο την
εκτόνωσή του.

***
... Οργάνωση των γυναικών παντού στα σωματεία, στις επι-

τροπές αγώνα, στις λαϊκές επιτροπές στις γειτονιές.
Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ, χρειάζεται να βοηθή-

σουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην πιο πλατιά συστράτευση,
στην προσωπική συνεισφορά, στην ενεργοποίηση όλων των
δυνάμεων, όλων των εφεδρειών. Και οι εφεδρείες αυτές θα
αποδειχτούν ότι είναι μεγάλες αν θαρρετά απλώσουμε τη δράση
μας παντού, μπούμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε εργοστάσιο, μαγαζί
και γραφείο, σε κάθε σχολή σπουδής. 

Οι γυναίκες, οι νέες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας να πι-
στέψουν στη δύναμή τους, να μετατρέψουν την αγανάκτησή
τους σε δράση. 

Μπορούμε να βάλουμε τέλος. Πρέπει τώρα να εμπιστευ-
τούμε την οργανωμένη εργατική-λαϊκή δύναμη και συμμαχία.
Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα χωρίς τα δεσμά της ΕΕ,
χωρίς το βραχνά του χρέους, καμιά αναγνώριση, καμία πλη-
ρωμή του, μονομερή διαγραφή. Τελικά να ζήσουμε χωρίς
τους εκμεταλλευτές μας και την εξουσία τους, με το λαό να
πάρει την οικονομία και την πολιτική στα χέρια του, να γίνει
κυρίαρχος στον τόπο μας. Τότε μόνο οι γυναίκες, τα παιδιά τους,
όλος ο λαός θα έχουν εξασφαλισμένη μόνιμη δουλειά με όλα τα
εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δωρεάν δημόσια υγεία,
παιδεία, πρόνοια, έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας
της μητρότητας.

«Η κοινωνική πρόοδος μπορεί να μετρηθεί από την κοινω-
νική θέση του ωραίου φύλου, συμπεριλαμβανομένων των
άσχημων γυναικών», όπως είπε ο Καρλ Μαρξ.

Αποσπάσματα από το κλείσιμο της απερχόμενης 
Προέδρου στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ
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Αγαπητές συναγωνίστριες.
Η σπορά τόσων χρόνων καρπίζει.
Η αίθουσα και ο προθάλαμος γέμισαν με γυναίκες

της καθημερινής βιοπάλης από κάθε ακρούλα της
χώρας μας, με γυναίκες κάθε ηλικίας, με πολλές
νέες γυναίκες, με μωρομάνες, με εργαζόμενες, με
άνεργες με ή χωρίς πτυχίο, με γυναίκες του μικρο-
μάγαζου, με γυναίκες που σπουδάζουν. Γυναίκες
που βιώνουν στο πετσί τους εκτός από τη διαχρονική
εκμετάλλευση και τη διπλή καταπίεση του καπιταλι-
σμού, την πρωτοφανή βαρβαρότητα στην προσπά-
θειά του να φορτώσει τις επιπτώσεις της καπιταλι-
στικής οικονομικής κρίσης του στους εργαζόμενους,
με πρώτα θύματα τις
γυναίκες και τη νεο-
λαία, ώστε να μεί-
νουν αλώβητοι οι
εκμεταλλευτές του
μόχθου τους, αυτοί
που ευθύνονται για
την κρίση. Επιπλέον,
οι γυναίκες της ΟΓΕ
έφτασαν εδώ νιώ-
θοντας βαριά τη σκιά
μιας πολεμικής σύρ-
ραξης που φαίνεται
να ετοιμάζουν οι ιμ-
περιαλιστές στην πε-
ριοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής για να λύ-
σουν τις αντιιμπεριαλιστικές αντιθέσεις τους. Αυτές
είναι οι γυναίκες της ΟΓΕ.

Οι γυναίκες της ΟΓΕ έφτασαν εδώ με τις απο-
σκευές τους γεμάτες πίστη και ενθουσιασμό για το
κίνημά μας, το ριζοσπαστικό μαχητικό γυναικείο κί-
νημα της χώρας μας.

Και τι δεν άκουσαν οι τοίχοι αυτής της αίθουσας 2
μέρες από τις 72 ομιλήτριες. Οι ΟΓΕδίτισσες πήραν
το λόγο. Λόγος μεστός, καταγγελτικός, λόγος ψυχής,
λόγος-βόλι στους εκμεταλλευτές του μόχθου τους.
Μίλησαν για όλα: Εργασία, ανεργία, υγεία πρόνοια,
παιδεία, βία, πορνεία, ναρκωτικά, νέες τεχνολογίες,
πολιτισμός, ΜΜΕ, τουρισμός, επισιτισμός, ΕΟΖ,
αγρότισσα, Λαϊκές Επιτροπές και τόσα άλλα, που θα
εκδοθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου μας. Κάθε
θέμα μπορεί να γίνει εργαλείο για τη δουλειά του

Συλλόγου και της Ομάδας. Το DVD μπορεί να αποτε-
λέσει θέμα για εκδήλωση του Συλλόγου.

Κάποια στιγμή, είπαμε κάποιες από εμάς ότι επα-
ναλαμβανόμαστε και χάνουμε χρόνο. Όχι, συναγωνί-
στριες. Κάθε γυναίκα που θέλει να παρέμβει ετοιμάζει
με μεράκι το γραπτό της. Θέλει να είναι ολοκληρω-
μένο και σωστό πολιτικά. Και αυτό έχει μια αξία πολύ
σημαντική για το κίνημά μας. Καταγράφει την ενιαία
αντίληψη και τον αταλάντευτο στόχο που έχουμε γι’ αυτά
που αγωνιζόμαστε και αυτό είναι προϋπόθεση για την
αποτελεσματικότητα των αγώνων μας. 

Κάθε συνέδριο και
σταθμός στην 36χρονη
αγωνιστική μας πορεία.

Σε κάθε συνέδριο
αξιολογούμε τους
αγώνες μας, καταγρά-
φουμε την πολιτική και
κοινωνική κατάσταση,
βάζουμε τους στόχους
μας. 

Όμως, συναγωνί-
στριες, παρόλα αυτά,
διαπιστώνουμε ότι το

κίνημα είναι πίσω από την οξύτητα της επίθεσης που
δεχόμαστε και οι αγώνες είναι κατώτεροι των αναγ-
κών και των περιστάσεων.

Οι πολλές γυναίκες της λαϊκής οικογένειας είναι μα-
κριά από το κίνημά μας, βουτηγμένες στην ηττοπά-
θεια, στη μοιρολατρία, στο δηλητήριο της αναποτελε-
σματικότητας των αγώνων, της ανυπομονησίας, του
μικρότερου κακού, που όλα αυτά συγκλίνουν στο «τί-
ποτα δε γίνεται», στην αναζήτηση λύσεων από τα
πάνω, στην επιφυλακτικότητα για την αποτελεσματι-
κότητα της οργάνωσης, έρμαια της στοχευμένης προ-
παγάνδας και του αποπροσανατολισμού που σπέρνει
η αστική τάξη  με όλους τους ιδεολογικούς μηχανι-
σμούς της. 

Νομίζω ότι το Συνέδριο μας έδωσε τη δυνατότητα
να απαντήσουμε στο τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα
για να πετύχουμε τους στόχους μας. Κίνημα με συνέ-

Αποσπάσματα από το κλείσιμο της απερχόμενης 
Προέδρου στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ

από την Καλλιόπη Μπουντούρογλου
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πεια, που θα βάζει εμπόδια, θα καθυστερεί τα κυβερ-
νητικά μέτρα, θα οργανώνει την πάλη για άμεσα μέτρα
ανακούφισης των γυναικών της εργατικής-λαϊκής οι-
κογένειας, θα μπαίνει μπροστά στην πάλη για την ανα-
τροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, θα στοχεύει στην
κοινή δράση, στη συμμαχία του εργατικού κινήματος
με τα κινήματα των αυτοαπασχολουμένων, των φτω-
χών αγροτών, των φοιτητών-σπουδαστών.

Κίνημα που θα στηρίζεται και θα αναπτύσσει την Κοι-
νωνική Συμμαχία, που δε θα παλεύει μόνο για επιμέ-
ρους βελτιώσεις, αλλά για το σύνολο των αναγκών της
λαϊκής οικογένειας, των γυναικών και των παιδιών της.

Κίνημα που θα βάζει στην καθημερινή του δράση το
πρόβλημα: Ανάπτυξη για το λαό, με απαλλαγή από το
ζυγό των μονοπωλίων και της ΕΕ ή ανάπτυξη για τα
μονοπώλια με εξαθλιωμένο το λαό;

Έχουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέ-
τοιου κινήματος; Και βέβαια τις έχουμε. Έχουμε θέ-
σεις, οργανωτική δομή, στελέχη, εμπειρία των 36 χρό-
νων, τη νέα γενιά του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος που ντεμπουτάρισε πολύ δυναμικά και ελπι-
δοφόρα στο 11ο Συνέδριό μας. Αναδείχτηκαν τρόποι
και μορφές (και με τη θετική και με την αρνητική εμ-
πειρία) που θα μας ανοίξουν δρόμους προς τις γυναί-
κες, τις νέες γυναίκες του καθημερινού χειρωνακτι-
κού και πνευματικού μόχθου, ώστε να μαζικοποιηθεί
η ΟΓΕ, να απλώσει ριζίδια παντού, σε κάθε πόλη και
χωριό, σε κάθε γειτονιά, μέσα στις λαϊκές επιτροπές.
Οι λαϊκές δυνάμεις είναι αστείρευτες, ευρηματικές για
να βρουν τους τρόπους και τις μορφές που θα κάνουν
τους Συλλόγους και τις Ομάδες μας αποτελεσματικές
στη συσπείρωση και στην ένταξη των γυναικών στην
οργανωμένη δράση. «Στην πράξη και στις ιδέες βρί-
σκουμε τις απαντήσεις», εσείς το είπατε αυτό.

Ξέρουμε ότι έχουμε ένα δύσκολο και σκληρό τα-

ξικό αγώνα μπροστά μας που απαιτεί θυσίες. Είμαστε
δοκιμασμένες σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες,
όπως είμαστε και αποφασισμένες να αγωνιστούμε
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο, μέχρι να κατακτήσουμε την πραγμα-
τική ισοτιμία μας που μας την στερούν οι εκμεταλ-
λευτές του μόχθου μας. Νιώθουμε βαρύ το χρέος
απέναντι στις γυναίκες της εργατικής τάξης και των
άλλων λαϊκών στρωμάτων. «Να μη λυγίσουμε. Να
αντέξουμε. Παλεύουμε για την αξιοπρέπεια», εσείς
το είπατε και αυτό.

Την επιτυχία του Συνεδρίου μας αρχίζουμε να την
μετράμε από τη Δευτέρα.

Άμεσα, χωρίς καμιά καθυ-
στέρηση, συνεδριάζουν τα
ΔΣ των Συλλόγων και οι Ομά-
δες. Μοιράζονται τις χρεώ-
σεις, βάζουν πρόγραμμα που
ένα στόχο έχει, πώς και με
ποιους τρόπους θα φτάσουμε
και θα συστρατεύσουμε στο
κίνημά μας τις γυναίκες της
καθημερινής βιοπάλης. Στις
παναττικές και περιφερει-
ακές συναντήσεις των Συλ-

λόγων και των Ομάδων μας είναι βέβαιο ότι θα απο-
τυπωθούν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά από το
11ο Συνέδριό μας. Τα υλικά του Συνεδρίου μας, η
κεντρική Εισήγηση και οι θεματικές να αποτελέσουν
εργαλεία στην πανεξόρμηση που θα κάνουμε για να
φτάσουμε στις γυναίκες εκεί που εργάζονται, εκεί
που σπουδάζουν, εκεί που ζουν, σε κάθε λαϊκή γει-
τονιά. 

«Καμιά μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους
εκμεταλλευτές του μόχθου μας!» Να γίνει πράξη το σύν-
θημά μας. Θα γίνει πράξη, γιατί οι γυναίκες της ΟΓΕ
έχουν ενιαία αντίληψη για το ποιοι είναι αυτοί που τις
βυθίζουν στην ανεργία, στη φτώχεια και στην εξα-
θλίωση, αυτές και τα παιδιά τους, ξέρουν να δρουν συλ-
λογικά. Οι ΟΓΕδίτισσες είναι αποφασισμένες να δυνα-
μώσουν την Κοινωνική Συμμαχία, να υπερβούν δυσκο-
λίες, να μην υπολογίσουν προσωπικές θυσίες, μέχρι το
λαϊκό ποτάμι, η Λαϊκή Συμμαχία να υλοποιήσει το στόχο
που θα απαλλάξει τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους
από την εξουσία των μονοπωλίων, της ΕΕ. Που θα κά-
νουν κουμάντο στον πλούτο που παράγουν.

Ζήτω το 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ!
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11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
«Πυξίδα» για τη δράση της ΟΓΕ

Επιμέλεια: Ευτυχία Χαϊντούτη,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Με τις 600 περίπου αντιπροσώπους από τους Συλλό-
γους και τις Ομάδες σε όλη τη χώρα γέμισε όχι μόνο το
αμφιθέατρο, αλλά και το φουαγιέ του Πολεμικού Μου-
σείου που φιλοξένησε το 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ. Για τρεις
μέρες, από τις 23 έ ως τις 25 Νοέμβρη, οι αντιπρόσωποι
που πήραν μέρος στο Συνέδριο αντάλλαξαν την πείρα από
τη δράση τους το προηγούμενο διάστημα και χάραξαν τις
κατευθύνσεις για τη συνέχεια
της παρέμβασής τους στις γυ-
ναίκες της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων. 

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ένα
σύντομο δρώμενο που ετοίμα-
σαν και παρουσίασαν μερικές
από τις αντιπροσώπους. Η μία
μετά από την άλλη, εννέα γυναί-
κες σηκώθηκαν από τις θέσεις
τους και με λίγα λόγια αποτύ-
πωσαν την κατάσταση που βιώ-
νουν σήμερα οι γυναίκες της
εργατικής-λαϊκής οικογένειας:
Η άνεργη και η απολυμένη, η
αυτοαπασχολούμενη και η
αγρότισσα, η μητέρα που δεν
έχει πού να αφήσει το παιδί της, η μητέρα παιδιού με ει-
δικές ανάγκες. «Βαρέθηκα να μη διαμαρτύρομαι. Κι ούτε
θέλω μόνο να διαμαρτύρομαι. Θέλω και ν’ αλλάξω τη
ζωή μου», κατέληξαν, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο
την αυλαία του 11ου Συνεδρίου.

Μετά την από κεντρική Εισήγηση, προβλήθηκε ντοκι-
μαντέρ με αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς
της πάλης. Με τίτλο Ανάμεσα σε δύο Συνέδρια. Μαχητικές
διεκδικήσεις – Ανυποχώρητοι αγώνες, το ντοκιμαντέρ
συνόψισε όλα όσα σήμανε για τις γυναίκες της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων η εκδήλωση της κα-
πιταλιστικής κρίσης και η κλιμάκωση της επίθεσης του
κεφαλαίου. Ανάμεσα στις «στιγμές» των αγώνων, ξεχω-
ριστή θέση είχε η συγκρότηση της Κοινωνικής Συμμαχίας
το Σεπτέμβρη του 2010 από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, της
ΟΓΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ και του ΜΑΣ, ο πολύμηνος
αγώνας στη Χαλυβουργία, η απεργία των εργαζομένων
στη Phone Marketing, οι κινητοποιήσεις των Λαϊκών Επι-
τροπών για να μην κοπεί το ρεύμα από καμιά οικογένεια,

για να καταργηθεί κάθε «χαράτσι» στην πρόσβαση των
εργαζομένων και των παιδιών τους στο νοσοκομείο.

Το Συνέδριο συνεχίστηκε με μια σειρά μηνύματα:
Πρώτο διαβάστηκε το μήνυμα της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Αλέκας Παπαρήγα, η οποία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη
της Ομοσπονδίας. 

«Αγαπητές φίλες, συναγωνίστριες και συντρόφισσες,

Η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων
που γίνεται αυτές τις μέρες στο Λίβανο, με κρατάει μα-
κριά, από τις εργασίες του Συνεδρίου της ΟΓΕ που κάθε
φορά παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.

Γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία ότι οι γυναίκες
της βιοπάλης, οι εργάτριες, οι υπάλληλοι, οι άνεργες, οι
αυτοαπασχολούμενες, οι γυναίκες της υπαίθρου, οι νέες,
που παλεύουν και μέσα από τους συλλόγους και τις ομά-
δες του ριζοσπαστικού, μαχητικού γυναικείου κινήματος
αντιμετωπίζουν κάθε φορά το συνέδριο της ΟΓΕ και έτσι
είναι, ως ένα ξεχωριστό γεγονός, σταθμό στη δράση τους.
Η εισήγηση, οι παρεμβάσεις, η εμπειρία που έρχεται από
όλη τη συζήτηση και τα συμπεράσματα που βγαίνουν, βά-
ζουν τα θεμέλια για να πάει το επόμενο διάστημα ένα βήμα
μπροστά η δουλειά, η δράση των συλλόγων της ΟΓΕ.

Το φετινό συνέδριο έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον γιατί
πραγματοποιείται εν μέσω μιας βαθιάς γενικευμένης κα-
πιταλιστικής οικονομικής κρίσης, με όξυνση των ενδοϊμ-
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περιαλιστικών ανταγωνισμών και ένταση της ιμπεριαλι-
στικής επιθετικότητας ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Η κρίση έχει χτυπήσει στη χώρας μας βάναυσα όλη την
εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα που μέσα σ’
αυτά είναι οι νέες, τα νεαρά ζευγάρια, οι μεγαλύτερες γυ-
ναίκες που είναι στην παραγωγή και οι απόμαχες της δου-
λειάς. Δηλαδή σε όλες αυτές που απευθύνεται και με
αυτές αναπτύσσει τη δράση της η ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα
ως μέλος της κοινωνικής συμμαχίας των ταξικών, ριζο-
σπαστικών, αντιμονοπωλιακών δυνάμεων.

Η μέχρι σήμερα δράση της ΟΓΕ με κάνει να είμαι σί-
γουρη ότι μετά τις αποφάσεις του συνεδρίου και τον προ-
γραμματισμό δράσης της, με επιτυχία μπορεί να κάνει
πράξη το σύνθημα του συνεδρίου “Καμία μόνη της! Οργα-
νωμένα να αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχ-
θου μας”.

Η ταξική - λαϊκή αλληλεγγύη που βοηθάει να μπουν
στον αγώνα όλο και περισσότερες λαϊκές μάζες είναι η
επιλογή δράσης που με την πάλη ενάντια στα μονοπώλια,
την εξουσία τους και τις ενώσεις τους ανοίγει δρόμους
για τη λαϊκή χειραφέτηση από ιδέες και πρακτικές που δι-
ευκολύνουν και στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφα-
λαίου. Βοηθάει να πιστέψουν οι λαϊκές δυνάμεις στη δύ-
ναμή τους, να αναπτύσσουν την πρωτοβουλία, την πείρα
τους. Να βγουν στο προσκήνιο του αγώνα για τα καθημε-
ρινά και τα μελλούμενα. Αυτό τον αγώνα, υποσχόμαστε
οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες με το ΚΚΕ, δεν θα
τον αφήσουμε στη μέση. Θα τον φτάσουμε ως το τέλος,
μέχρι να πάρει την εξουσία η εργατική τάξη με τους συμ-
μάχους της και να οικοδομήσει τη δική της οικονομία και
κοινωνία, μέχρι το σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Σ’ αυτές
τις συνθήκες μπορούν «να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση»
που λέει και ο ποιητής. Να καταργηθεί η εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο. Να καταργηθούν όλες οι κοι-
νωνικές ανισότητες. Να ανοίξει ο δρόμος για την ισοτιμία
και τη χειραφέτηση των εργαζόμενων γυναικών.

Καλή επιτυχία στο συνέδριο της ΟΓΕ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αλέκα Παπαρήγα»

Στη συνέχεια ακολούθησε το μήνυμα αλληλεγγύης της
Προέδρου της ΠΔΟΓ, Marcia Campos η οποία ανάμεσα σε
άλλα ανάφερε: 

«…Εκατομμύρια εργαζομένων βγαίνουν στους δρόμους
συμμετέχοντας σε γενικές απεργίες ενάντια στην κρίση
την οποία επιβάλλει η οικονομική πολιτική των μονοπω-
λίων…. Σ’ αυτή την υπόθεση συντασσόμαστε με τις Ελλη-

νίδες συναγωνίστριες και εκφράζουμε τη βαθύτατη μας
αλληλεγγύη, καθώς και το βαθύ μας θαυμασμό σ’ αυτό το
λαό για την πίστη και το θάρρος του. Σας στέλνουμε τις
ευχές μας για ένα συνέδριο γεμάτο δύναμη και ζωντάνια,
που θα πάρει αποφάσεις ικανές να κινητοποιήσουν τις γυ-
ναίκες και να τις οδηγήσουν στη νίκη!»

Από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της ΠΔΟΓ μηνύματα
έστειλαν από τη Μεγάλη Βρετανία, το Εθνικό Συμβούλιο
Γυναικών, από την Ουγγαρία η Ένωση Αριστερών Γυναι-
κών Ουγγαρίας, από τη Ρωσία η Ένωση Γυναικών Ρω-
σίας, από τη Γερμανία η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών,
καθώς και από την Τουρκία η Ένωση Γυναικών για την
ισότητα και την ελευθερία.

Επίσης μήνυμα έστειλε η Ένωση Δημοκρατικών Γυναι-
κών της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας σημει-
ώνοντας: «…..Η  Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Κο-
ρέας (KDWU) εύχεται μεγάλη επιτυχία στο 11ο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Έχουμε την πεποί-
θηση ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός που θα
επιφέρει μεγάλη αλλαγή στον αγώνα των γυναικών από
όλα τα λαϊκά στρώματα. Των εργαζομένων αλλά και των
ανέργων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο.
Των γυναικών που αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλι-
σμό και τον καπιταλισμό, ενάντια στην καπιταλιστική οι-
κονομική κρίση. Που μάχονται για πραγματική ισοτιμία
και καλύτερο μέλλον των γυναικών και των παιδιών,
καθώς και για την πραγματοποίηση  της  ανεξαρτησίας
της ανθρωπότητας.». 

Το λόγο πήρε αμέσως μετά η Σκεύη Κουκουμά, ΓΓ της
ΠΟΓΟ και αντιπρόεδρος της ΠΔΟΓ. Τόνισε τις αδερφικές
σχέσεις που έχουν οι δύο οργανώσεις, καθώς η ΟΓΕ απο-
τελεί συνεπή σύμμαχο του κυπριακού λαού στον αγώνα
του για δίκαιη λύση του Κυπριακού. «Παλεύουμε για το
σήμερα, δένουμε τις διεκδικήσεις μας με το αύριο, τις
συνδέουμε με την τροχιά της συνολικής ρήξης με τα μο-
νοπώλια και τον ιμπεριαλισμό», ανέφερε.

Χαιρετισμοί από τις δυνάμεις 
της Κοινωνικής Συμμαχίας

Χαιρετισμό από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ
απηύθυνε ο Γιώργος Πέρρος: «Το βήμα του Συνεδρίου
της ΟΓΕ έγινε αφορμή να σφίξουμε το χέρι στις εργαζό-
μενες γυναίκες (...), σε όλες τις γυναίκες που με τους
αγώνες τους άναψαν τη σπίθα του αγώνα», είπε και υπο-
γράμμισε την ανάγκη να δυναμώσει η οργάνωση, ιδιαί-
τερα των νέων εργατριών και άνεργων γυναικών, στους
χώρους δουλειάς και στις εργατογειτονιές, να ανέβει η
ταξική-πολιτική συνείδηση της εργατικής τάξης. «Μην
καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή. Δύναμη για
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τους νέους αγώνες!» ήταν το τελικό μήνυμα που ξεσή-
κωσε τα χειροκροτήματα του σώματος του Συνεδρίου.

Από την ΠΑΣΕΒΕ, ο Γεράσιμος Χιώνης περιέγραψε τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμε-
νες, αλλά και οι γυναίκες που εργάζονται ως συμβοη-
θούντα μέλη στις οικογενειακές επιχειρήσεις. «Πίσω από
τη βιτρίνα της “γυναικείας επιχειρηματικότητας” βρίσκε-
ται η σκληρή και πολύωρη δουλειά, η συρρίκνωση του
εισοδήματος, η διόγκωση των χρεών», τόνισε.

Ο Γιώργος Γκικόπουλος αναφέρθηκε στην κοινή δράση
της ΠΑΣΥ και της ΟΓΕ. Ο ρόλος των γυναικών στάθηκε,
όπως εξήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις καθοριστικός
στην αντοχή των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τόνισε ότι,
καθώς η επίθεση οξύνεται, η ανεργία και η φτώχεια κυ-
ριαρχούν και στην αγροτική οικογένεια, η συμβολή της
αγρότισσας θα αποδειχτεί σημαντική στην ανάπτυξη του
κινήματος, στη
σ υ γ κ ρ ό τ η σ η
ισχυρής λαϊκής
συμμαχίας για να
ανοίξει ο δρόμος
για μια άλλη ανά-
πτυξη.

Ο Θοδωρής
Κωτσαντής από
το ΜΑΣ τόνισε ότι
ο πρώτος στόχος
των βάρβαρων
αντιλαϊκών μέ-
τρων είναι οι γυ-
ναίκες και η νέα
γενιά, ότι αξιο-
ποιούν τη μικρή
πείρα από τους
κοινωνικούς αγώνες, την περιορισμένη συμμετοχή τους
στα σωματεία, τη λειψή τους οργάνωση για μετατρέψουν
νεολαία και γυναίκες σε φθηνή εργατική δύναμη. 

Στη συνέχεια, η Βέρα Νικολαΐδου, γενική γραμματέας
της ΕΕΔΥΕ, στάθηκε στην ανάγκη να παλέψει κάθε γυ-
ναίκα και κάθε λαϊκός άνθρωπος για να ακυρωθούν τα
στρατιωτικά γυμνάσια και οι στρατιωτικές συμφωνίες με
το Ισραήλ, να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας, να
κλείσουν συνολικά οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Το πρωί του Σαββάτου οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου
πραγματοποίησαν πορεία στα γραφεία της ΕΕ, με το σύν-
θημα «οι γυναίκες θέλουν σταθερή δουλειά και όχι απα-
σχόληση και σύγχρονη σκλαβιά» να δίνει τον τόνο της
διαδήλωσης. «Η ΕΕ είναι η λυκοσυμμαχία των ευρωπαϊ-
κών μονοπωλίων που σπέρνει φτώχεια, ανεργία και πο-
λέμους» έγραφε, ανάμεσα σε άλλα, το ψήφισμα που θυ-

ροκόλλησαν.

Θετικός απολογισμός
�Σε ό,τι αφορά τις εργασίες της δεύτερης μέρας, το

λόγο είχαν οι αντιπρόσωποι από τους Συλλόγους και τις
Ομάδες της ΟΓΕ. Οι ομιλήτριες μετέφεραν τον προβλη-
ματισμό τους για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί
να πολλαπλασιαστεί η δράση της ΟΓΕ και τα αποτελέ-
σματά της, τη διάθεση και την αποφασιστικότητά τους να
συμβάλουν στην προσπάθεια να πάρουν οι γυναίκες των
λαϊκών στρωμάτων τη θέση τους στο κίνημα και την πάλη.

Καθώς έχει πυκνώσει η παρουσία νέων γυναικών στις
γραμμές της ΟΓΕ, αναπτύχθηκε προβληματισμός όσον
αφορά την ανάγκη για πιο συστηματική παρέμβαση στις
νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια. Δεν έλειψε η συζήτηση
γύρω από τη δράση στις νέες μητέρες και την παρέμβαση
στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. «Η καλύτερη διαπαι-

δ α γ ώ γ η σ η
βρίσκεται στο
δρόμο του
αγώνα» είναι
– όπως ανα-
φέρθηκε χα-
ρακτηριστικά–
το μήνυμα που
χρειάζεται να
μεταφέρει η
ΟΓΕ στις λαϊ-
κές οικογέ-
νειες. Ο απο-
λογισμός δρά-
σης είναι θετι-
κός και αισιό-
δοξος, παρά το

γεγονός ότι ακόμα τα βαρίδια της απογοήτευσης, του
φόβου και των αυταπατών κρατούν την πλειοψηφία των
γυναικών μακριά από την αγωνιστική δράση. Τα μέλη των
Συλλόγων και των Ομάδων αντιμετωπίζουν τις δυσκο-
λίες που συναντούν με μαχητικό πνεύμα και δίνουν όλες
τις δυνάμεις τους για να γίνει το σύνθημα του Συνεδρίου
πράξη: «Καμιά μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε
τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας!»

Κατά τη διάρκεια των διεργασιών του 11ου Συνεδρίου
της ΟΓΕ, κατατέθηκαν από το Προεδρείο του Συνεδρίου
και ψηφίστηκαν από το σώμα τα εξής ψηφίσματα: «Για
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία και την Ισραηλινή
επίθεση στη Γάζα.», «Για τη Χρυσή Αυγή», «Για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση», «Για το θάψιμο 82.000 τόνων βιομη-
χανικών αποβλήτων στο λατομείο Λιτόχωρου», «Για τη
ΝΑΤΟϊκή «φιλανθρωπία» στα σχολεία των Χανίων».
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Σας παραθέτουμε ολόκληρα 2 από τα παραπάνω:

«Για  την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία
και την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Εμείς οι γυναίκες αντιπρόσωποι στο 11ο Συνέδριο της
ΟΓΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 23-25 Νοέμβρη
2012 συμφωνήσαμε τα ακόλουθα : 

Οι επικίνδυνες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο και στην ευρύτερη περιοχή αποδεικνύεται ότι για μια
ακόμα φορά συνδέονται με την ιμπεριαλιστική επιθετι-
κότητα, η οποία κλιμακώνεται στις συνθήκες της γενικευ-
μένης οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, συνδέονται με
τον ανταγωνισμό για τον έλεγχο των αγορών και των
πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής.

Ο καπιταλισμός γεννάει κρίσεις και ιμπεριαλιστικούς
πολέμους γι’ αυτό και η αντιιμπεριαλιστική πάλη μας είναι
ανάγκη να αναπτύσσεται με κριτήριο τα εργατικά, λαϊκά
συμφέροντα, μέχρι την εξάλειψη των οικονομικών, κοι-
νωνικών και πολιτικών αιτιών που οδηγούν στους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους. Αυτή η πάλη είναι ανάγκη σήμερα
περισσότερο από ποτέ να δυναμώσει μέχρι την ανατροπή
των δυνάμεων που πλήττουν τους λαούς και τα συμφέ-
ροντά τους, για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, δημιουργικά
και να αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές για
την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. 

Κάθε νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος θα φέρει νέα βά-
σανα κατά των λαών, θα προκαλέσει νέα κύματα μετανα-
στών και προσφύγων και θα αυξήσει τους κινδύνους για
γενικευμένο πόλεμο. 

Καλούμε τις γυναίκες να αντιταχθούν αποφασιστικά
κατά των επιθετικών σχεδίων και πρακτικών των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ αλλά και των κρατών και κυβερνήσεων
που συμμετέχουν στην προετοιμασία πολέμου κατά της
Συρίας και του Ιράν.

Καταδικάζουμε το ανηλεές σφυροκόπημα της Λωρίδας
της Γάζας από το Ισραήλ που ματοκύλισε για ακόμα μια
φορά τον παλαιστινιακό λαό, τις γυναίκες και τα παιδιά
του, θέτοντας τα θεμέλια για ευρύτερη σύγκρουση στην
εξαιρετικά εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η
εκεχειρία που επιτεύχθηκε δεν αντιμετωπίζει την ισραη-
λινή κατοχή και το βάρβαρο αποκλεισμό της Λωρίδας της
Γάζας που δε μπορούν πια να επιβιώσουν οι πάνω από
1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει
τώρα τη στρατιωτική συνεργασία της χώρας μας με το Ισ-
ραήλ. Να κλείσει τώρα τη βάση της Σούδας και γενικότερα
να μη δοθεί το έδαφος, τα λιμάνια κι ο εναέριος χώρος
της Ελλάδας για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατά της Συ-
ρίας και του Ιράν, που θα οδηγήσει σε μεγάλες αιματοχυ-

σίες και καταστροφές το λαό της Ελλάδας και τους άλ-
λους λαούς της περιοχής μας.

Δυναμώνουμε την πάλη μας για την αποδέσμευση της
Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και όλους τους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς.»

«Για τη Χρυσή Αυγή

Εμείς οι γυναίκες αντιπρόσωποι στο 11ο Συνέδριο της
ΟΓΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 23-25 Νοέμβρη
2012 καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τη δράση της
Χρυσής Αυγής. 

Η Χρυσή Αυγή, ένα έκδηλα φασιστικό μόρφωμα με εν-
σωματωμένα τα χαρακτηριστικά του ναζισμού στις δομές
και τις επιδιώξεις της, είναι το χρησιμότατο και άριστα
αξιοποιημένο εργαλείο του αστικού πολιτικού συστήμα-
τος σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μια παρασύρει με ψέ-
ματα και από την άλλη τρομοκρατεί. Και στις δύο αυτές
εκφάνσεις της δράσης της θύματα είναι η εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώματα, ενώ ωφελημένοι βγαίνουν η
αστική τάξη και το μεγάλο κεφάλαιο, των οποίων τα συμ-
φέροντα, πότε φανερά και πότε ύπουλα, η Χρυσή Αυγή
προστατεύει και υπηρετεί. 

Καταγγέλλουμε τους υμνητές του Χίτλερ, του Μεταξά
και των ελλήνων συνεργατών των δυνάμεων κατοχής
για τις σύγχρονες ρατσιστικές αθλιότητες που με εγκλη-
ματικές μεθόδους διαπράττουν καθημερινά ενάντια στους
μετανάστες εργάτες. 

Καταδικάζουμε τις δόλια παραπλανητικές πρακτικές
τους που, ενώ στρώνουν λεωφόρους για την πιο στυγνή
εκμετάλλευση των ελλήνων εργατών, στήνοντας τα δου-
λεμπορικά γραφεία του σήμερα, επιχειρούν να ναρκώ-
σουν τη συνείδηση των εργαζόμενων από τα λαϊκά στρώ-
ματα με το χθεσινό παραμύθι της ταξικής συνεργασίας. 

Απομονώνουμε, ακυρώνοντας ιδεολογικά, την υποκρι-
τική και ψευδεπίγραφη τακτική τους για δήθεν κοινωνική
αλληλεγγύη στους αναξιοπαθούντες, που εμφανίζεται με
τη μορφή της ελεημοσύνης και του τραμπουκισμού ταυ-
τόχρονα.

Η βοηθητική συμμετοχή των γυναικών στις δράσεις της
Χρυσής Αυγής δεν συνιστά κατά κανένα τρόπο καθιέρωση
της ισότιμης θέσης τους μέσα στο φασιστικό σύμπαν το
οποίο, από την αρχή της διαμόρφωσής του, είχε αντιδρα-
στική άποψη για το ρόλο τους. Αποκαλύπτουμε την πραγ-
ματική θέση που επιφυλάσσει η ιδεολογική αντίληψη του
φασισμού και του ναζισμού στις γυναίκες, ως αποκλει-
στικά σχεδόν εργαλεία αναπαραγωγής της «φυλής». Πα-
λεύουμε αποφασιστικά ώστε καμιά γυναίκα από την ερ-
γατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να μην πέσει θύμα μιας
τέτοιας  σκοταδιστικής και επικίνδυνης ιδεολογίας.

Μέσα από το οργανωμένο ταξικό εργατικό και ριζοσπα-



23 O.Γ.Ε. 

στικό λαϊκό κίνημα
στους χώρους
δουλειάς και τις
γειτονιές, η Ομο-
σπονδία Γυναικών
Ελλάδας θα συν-
δράμει ώστε να
αντιμετωπιστεί
καίρια και αποτε-
λεσματικά κάθε
είδους δράση της
Χρυσής Αυγής,
μέχρι την απόλυτη
καταδίκη της στη
συνείδηση των
εργαζόμενων, ως την τέλεια και οριστική εξαφάνισή της.»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής με το
σύνθημα «χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, εργάτρια, μπο-
ρείς χωρίς αφεντικά» και το Συνέδριο συνεχίστηκε με τις
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ομοσπονδίας.

«Οι λαϊκές δυνάμεις είναι αστείρευτες», τόνισε η απερ-

χόμενη πρόεδρος
της ΟΓΕ, Καλλιόπη
Μπουντούρογλου,
πράγμα που επιβε-
βαιώθηκε από τις
72 ομιλήτριες που
ανέβηκαν στο βήμα
και μετέφεραν την
πείρα από τη δράση
τους. «Ξέρουμε
πως έχουμε μπρο-
στά μας σκληρό τα-
ξικό αγώνα», συνέ-
χισε η Κ. Μπουν-
τούρογλου και

πρόσθεσε ότι οι γυναίκες της ΟΓΕ νιώθουν το χρέος που
έχουν απέναντι σε όλες τις γυναίκες της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωμάτων να μη λυγίσουν, να μπουν
μπροστά στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συμμαχίας και
στην οικοδόμηση ισχυρού κινήματος που θα παλεύει με
στόχο την ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα μονοπώλια.

Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου 
που εκλέχτηκε στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΙΡΗΝΗ                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ        Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                          Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΤΙΑ                                                               Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΓΚΑ ΒΙΒΗ                                                                    ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΤΟΥΝΑ ΚΑΛΛΗ                                                          ΤΑΜΙΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ                                              ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ                                                 ΜΕΛΟΣ
ΚΑΜΠΕΛΗ ΝΑΤΑΣΣΑ                                                    ΜΕΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΡΑ ΕΥΗ                                                                ΜΕΛΟΣ
ΛΙΤΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑ                                                              ΜΕΛΟΣ
ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΠΟΠΗ                                                          ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                 ΜΕΛΟΣ

11o Συνέδριο
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Προσφορές για το 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ

Όνομα φορέα ή ιδιώτη Ποσό

Ένωση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθήνας 1500€
Π.Α.ΜΕ 500€
Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας 500€
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. 400€
Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας 400€
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας 300€
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αθήνας 100€
ΠΕΜΕΝ 100€
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά 70€
Σύλλογος Εργαζομένων της Ιδιωτική
Εκπαίδευση Ν. Αττικής «ΒΥΡΩΝΑΣ» 50€
Σ.Ε.ΤΗ.Π. 50€
ΠΕΣ – ΝΑΤ 20€
ΠΕΣΜΕΝ 20€
Χαμπουλίδης (αντιπρόεδρος ΠΕΣ – ΝΑΤ) 20€
Σύλλογος Γυναικών Εξαρχείων – Νεάπολης 300€
Σύλλογος Γυναικών Γαλατσίου 100€

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στη Λαχειοφόρο του 11ου Συνεδρίου της ΟΓΕ:

Για το δώρο που αντιστοιχεί στον κάθε λαχνό, επικοινωνήστε με τα κεντρικά της ΟΓΕ, 210 3629460.  

 
  

 
5754 2668 5788 9100 5764 6589 12226 9702 13960 0608 
8881 13555 9092 9485 10871 10975 6253 13193 7165 9048 
0790 5675 4064 1502 11523 8470 9405 7389 1587 12549 
8688 5637 10316 6212 6023 5965 11122 13749 12526 3905 
5773 3843 0667 13965 0824 2475 6361 6214 6416 10070 
11773 4603 11121 10774 6886 2264 13047 4529 9021 12513 
10785 4124 7508 12980 2052 13941 3101 5673 9102 12262 
7418 6044 10813 2484 1183 4822 6922 6805 2408 9495 
0701 2881 1969 6616 8199 13110 8837 8651 1970 4244 
10819 10065 13475 10614 7248 6002 7332 7298 6161 6785 
11783 3245 9464 2864 10398 5368 10425 10947 3408 0462 
3404 5027 11784 12688 9509 8132 12299 13298 9215 6722 
13459 6141 8093 4140 12285 10611 8943 3768 11786 3690 
11772 2850 13882 2767 5587 8195 7515 10450 0865 3344 
5348 9532 9176 10933 6227 5584 4018 3363 1624 4123 
8364 3414 3503 10043 9082 10608 2384 3892 10771 4522 
2050 8300 10189 4061 8516 5706 10199 8941 1024 10790 
13954 11692 10961 4069 4045 10424 2388 10784 2155 10934 
7793 10133 0665 11161 5373 8764 2585 4601 5386 13765 
3320 11198 1884 5583 8585 9014 3034 8945 7785 5371 
10291 4070 4041 11606 7697 2703 11666 10927 9652 6303 
6316 5643 1722 3327 2255 10959 7348 13120 7347 11164 
1530 0923 10963 12861 9079 3038 8347 8744 2694 7829 
6748 4431 12966 9043 12293 5365 10163 3315 6926 3769 
12388 11663 6127 10186       
 

210 3629460.   
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Παραθέτουμε τα στοιχεία των καλλιτεχνών και των φορέων, όπως βρίσκονται στη διάθεσή μας. Για τυχόν
λάθη ή παραλείψεις, ζητούμε προκαταβολικά την επιείκειά σας. Εάν προκύψουν διορθώσεις, θα γίνουν
στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.

5Ralli, Lawrence, Mανδακιώτου Β., Αβραμίδη Σ., Αθηνούλα Πέτρου, Αναστασίου Λ.
Ανδρέου Δημ., Ανδρονικίδης, Άννα Φωντή, Αντωνά Β., Αρκουδογιάννη Ε., Αρχοντής Ν., Β.Καρκατσέ-
λης, Βαγενά Σ., Βαλεοντή Αγγελικη, Βαρελάς Γιάννης, Βασιλάκης Δ., Βουλγαροπούλου Ε., Γεροζήση
Κυριακή, Γεροζήσης Τ., Γιαννάκου Ε., Δουλουφάκης Δ., Δροσάκη Ελευθερια, Ειρηνίδου, Εύα Μελά,
Ζιαμπάρας Κώστας, Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, Θουκυδίδου Μαρία, Ιορδάνου Ευαγγελία, Ιωάννου
Λάμπρος, Κακαρώνης Γ., Καλαφάτης Άρης, Καλιγέρη Σοφία, Κάλλια Χατζηγιάννη, Καμπανίας Τάκης,
Κανά Ειρήνη, Καπάρου Ελένη, Καραμηνά-Πόθου Κ, Καραντζάλης Γ., Καρνασοπούλου Τζ., Κασσαλιά
Αννέτα, Κατέρη, Κερασιώτη Μ., Κεσούδης Αθηνόδωρος, Κέτης Γιώργος, Κική Βούρλα, Κιοσέογλου
Πέτρος, Κλειώ Σταμάτη, Κόκλας Κώστας, Κομνηνός Κώστας, Κυριαζίδης Ν., Κυρίτση Γωγώ, Λαδο-
γιάννη Μαρία, Λάκη Κ., Μαγγιωράκη Αγγέλα, Μακρή Ζιζή, Μακρή Μάρθα, Μακροθανάσης Δ., Μαρ-
γαρίτη Θ., Μαρκαντώνη Ντίνα, Ματθαίου Ευανθία, Μαυροκεφάλου, Μαυρομάτη, Μερακλής Μιχαήλ,
Μεταξάς Π., Μητσομπόνος, Μουρατχανίδου Π., Μπεθάνη Δαφνη, Μπερζιγιαννίδου Χρ., Μπουνάκης
Δ., Μπούρμαλη, Μυσικού Στέλλα, Μωραίτη Πόπη, Μωραίτης Γιώργος, Μώρου Β., Νικολόπουλος
Γρηγόρης, Ντιντζερτζόγλου Ν., Παλουπάτης Κώστας, Παπαδογιαννάκη Μ., Παπαιωάννου Λυδία, Πα-
ρίση, Παστά Ζ., Πετρούλια Γεωργία, Πλιώτα-Περάκη Τ., Πουλουπάτης, Πρασιδης Αντώνιος, Πρωταίος
Ανέστης, Ρέτσας Γιώργος, Ρόζα Παππά- Βεζυρτζή, Ρούσση Ρίτσα, Σαουλίδου Διαλεχτή, Σεβαστιάδου
Ευγενία, Σιδέρης Γιώργος, Σμαραγδή, Σουλουγιάννη Γ., Σοφικίτης Μ., Σπηλιωτάκη Μ., Στάμκος
Νίκος, Σταυρίδου Δ., Στεφανίδης Τάσος, Τειτσίδης Σ., Τζασλίνος, Τζίκα Άννα, Τζίκα Ιωάννα, Τριπο-
λίτης Σταύρος, Τσαλικούδη  Άννα, Τσαντής, Τσαρούχη, Φαρσακίδης Γιώργος, Φίλιου Ευγενή, Φτυνο-
γιάννης Ν., Χαλκιοπούλου Δήμητρα, Χαραλαμπάκη Εύα, Χασιώτη Τζένη, Χατζηλαγός Τίμος, Χατζη-
παναγιώτη Μαρία, Χοροζάνη Μαίρη, Ψωμά.

Τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» και τις εκδόσεις «Εντός» για την προσφορά των βιβλίων που έκαναν
για τη λαχειοφόρο μας.

Ευχαριστούμε θερμά το συναγωνιστή Χρήστο Δημούλα, ο οποίος έγραψε και αφιέρωσε 
στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ το ποίημά του «Η φοβισμένη συζήτηση νέου ζευγαριού». 

Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα:

Μας καταντούν τη ζωή ρημάδι
μα θα βρούμε το κατάλληλο σημάδι

να ξημερώσει ελπιδοφόρο, της αγωνίας μας το βράδυ
να πετάξουμε στα ληγμένα του καπιταλισμού το λάδι!

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι είτε ατομικά είτε μέσω των οικο-
γενειών τους είτε μέσω συλλόγων και φορέων προσέφεραν τα έργα τους για τη λαχειοφόρο
αγορά της Ο.Γ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου της. Χωρίς την
ευγενική και ανιδιοτελή αυτή προσφορά η Ο.Γ.Ε. θα είχε σημαντικά μικρότερες δυνατό-
τητες να ανταποκριθεί στις τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις της διεξαγωγής του Συνε-
δρίου.
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Σ το διάστημα που πέρασε οι γυναίκες της ΟΓΕ απάντησαν
αγωνιστικά στην αντιλαϊκή λαίλαπα που έχουν εξαπολύσει

ΕΕ και συγκυβέρνηση.
Με πλατύ άνοιγμα σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, οι

Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ ρίχτηκαν αποφασιστικά
στη μάχη για την επιτυχία των απεργιών στις 26 Σεπτέμ-
βρη, 18 Οκτώβρη και 6-7 Νοέμβρη του 2012. Απευθύνθη-
καν στις γυναίκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, τις
εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις
αγρότισσες, τις συνταξιούχες, τις σπουδάστριες, τις μετα-
νάστριες και τις κάλεσαν να συμβάλουν στην παρεμπόδιση
των αντιλαϊκών μέτρων, στην κλιμάκωση της πάλης του
λαού και της αντεπίθεσής του. Συζήτησαν για το χαρακτήρα
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, για το στόχο που
υπηρετούν τα μέτρα, για την ανάγκη να σταθούν οι γυναί-
κες αποφασιστικά ενάντια στις πολιτικές που εξοντώνουν
τις ίδιες και τις οικογένειές τους· για το καθήκον να παλέ-
ψουν συλλογικά και οργανωμένα, ώστε καμία εργαζόμενη
να μη βρεθεί μόνη της απέναντι στο φόβο της απόλυσης,
απέναντι στον εκβιασμό να δεχτεί το ψαλίδισμα του μισθού
της, καμία άνεργη να μη μείνει μόνη στον αγώνα για επι-
βίωση, καμία μάνα να μη νιώσει πως η αγωνία της να με-
γαλώσει τα παιδιά της είναι ατομική της υπόθεση. Κάλε-
σαν τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων να πάρουν θέση μάχης ενάντια στα νέα «πα-
κέτα» μέτρων συγκυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
γυναίκες της ΟΓΕ έδωσαν το δικό τους μαζικό και μαχη-

τικό «παρών» στις απεργιακές κινητοποιήσεις, συμμετέ-
χοντας στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα. 

Η ΟΓΕ συμπαραστάθηκε και στον απεργιακό αγώνα των
25 ημερών που έδωσαν οι εργαζόμενοι –στην πλειοψηφία
τους γυναίκες– στο ξενοδοχείο Novotel, μια δύσκολη και
αποφασιστική μάχη ενάντια στη σφαγή των μισθών που
τους επέβαλε η εργοδοσία.

«Είμαστε σακατεμένες, χωρίς μέση, χωρίς πόδια, χωρίς
χέρια. Βαριές τενοντίτιδες, περιαρθρίτιδες, δίσκοι, σπόν-
δυλοι, όλα κομμάτια. Μας κατάργησαν και τα Βαρέα. Ο ερ-
γοδότης όμως φτιάχνει άλλα πέντε ξενοδοχεία» είπαν χα-
ρακτηριστικά οι εργαζόμενες, γυναίκες με οικογένειες, με
παιδιά. Ως έκφραση αλληλεγγύης, η ΟΓΕ κατέθεσε συμ-
βολικό χρηματικό ποσό στο απεργιακό τους ταμείο, στη-
ρίζοντας έμπρακτα τον απεργιακό τους αγώνα.

Μετά από τη μαζικότατη διαδήλωση που πραγματοποί-
ησε στη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου της (24 Νοέμβρη),
η ΟΓΕ βρέθηκε ξανά έξω από τα γραφεία της ΕΕ στην
Αθήνα στις 10 Δεκέμβρη, διαδηλώνοντας ενάντια στην
κλιμακούμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στην οποία η
ΕΕ και τα κράτη-μέλη της παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Με αφορμή την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης
στην ΕΕ και στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής ημέρας δρά-
σης, οι γυναίκες της ΟΓΕ, μαζί με την ΕΕΔΥΕ, την ΕΕΔΔΑ,
το ΠΑΜΕ, το ΜΑΣ, την ΠΑΣΥ και την ΠΑΣΕΒΕ, κατήγγειλαν
ότι η βράβευση προαναγγέλλει ένταση της ιμπεριαλιστι-
κής επιθετικότητας της ΕΕ, αλλά και της αντιλαϊκής πολι-
τικής σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Παραθέτουμε τη
σχετική ανακοίνωση της ΟΓΕ προς τις οργανώσεις – μέλη
της ΠΔΟΓ:

«Αγαπητές συναγωνίστριες, 
Η ΟΓΕ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Επιτροπής

Απονομής Βραβείων Νόμπελ να ανακηρύξει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σε “παγκόσμιο ειρηνοποιό”. Μετά από την
απονομή του βραβείου στον Ομπάμα, για μια ακόμη φορά
παρουσιάζουν το λύκο ως πρόβατο. 

Από το 2003 η ΕΕ έχει εξαπολύσει και ολοκληρώσει
12 ιμπεριαλιστικές αποστολές έξω από τα σύνορά της,
παίζοντας ηγετικό ρόλο στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατά
του λαού της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι στρατιωτικές δυ-
νάμεις της ΕΕ εξαπλώνονται ακόμη σε όλο τον κόσμο.
Κατά τη στιγμή της απονομής της, βρίσκονταν σε εξέλιξη

Παλεύουμε οργανωμένα
ενάντια στους εκμεταλλευτές μας

της Δώρας Βασιλοπούλου,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Παλεύουμε οργανωμένα
ενάντια στους εκμεταλλευτές μας

15 αποστολές της, ανάμεσα στις οποίες αυτή στο Αφγανι-
στάν, στο Κονγκό, στο Σουδάν, στη Σομαλία, στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, στο Κόσσοβο και φυσικά στην Παλαιστίνη. Η
ΕΕ έχει στηρίξει την επιθετικότητα του Ισραήλ κατά του
λαού της Παλαιστίνης και την άδικη κατοχή της Λωρίδας
της Γάζας ακολουθώντας πολιτικές «ίσων αποστάσεων»
που εξισώνουν το θύμα με το θύτη. Όλες αυτές οι αποστο-
λές εξαπολύονται τη στιγμή που ένα μέρος της Κύπρου,
κράτους-μέλους της ΕΕ, είναι υπό κατοχή και υφίσταται
εδώ και χρόνια μια άδικη ιμπεριαλιστική εισβολή. 

Επιπλέον, η ΕΕ έχει στηρίξει τη στρατιωτική επέμβαση
κατά του λαού της Συρίας. Μάλιστα, κατά την Τελετή Απο-
νομής του Βραβείου Νόμπελ, ο πρόεδρος της ΕΕ, Manuel
Barroso, είχε το θράσος να επικαλεστεί το “ηθικό καθή-
κον” της διεθνούς κοινότητας για να “σβήσει την κηλίδα
στη συνείδηση του κόσμου”, καλώντας τους ιμπεριαλιστές
να οργανώσουν μια νέα αιματοχυσία κατά του λαού της
Συρίας.

Οι λαοί της Ευρώπης δεν ξεχνούν ότι η ΕΕ έχει συνει-
σφέρει στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του κόσμου
μας με την ανάπτυξη Δυνάμεων Ταχείας Επέμβασης, με
την αύξηση των δαπανών για όπλα. Στηρίζοντας τις ΝΑ-
ΤΟϊκές αποστολές και πρακτικές έχει τρομοκρατήσει τους
λαούς μέσα και έξω από τα σύνορά της προκειμένου να
προωθήσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Ταυτό-
χρονα, εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, με στόχο
να χτυπήσει όχι μόνο το κομμουνιστικό κίνημα, αλλά τη
λαϊκή πάλη και τα λαϊκά κινήματα. Προφανώς η απονομή
του Νόμπελ στην ΕΕ αποτελεί επιβράβευσή της για τη
συμβολή της στην ανασύσταση του καπιταλισμού στις σο-
σιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Επιπλέον οι πολιτικές της ΕΕ δε σπέρνουν μόνο πολέ-
μους, αλλά και φτώχεια, ανεργία και πείνα στους εργαζό-
μενους και ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Η ΟΓΕ μαζί με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ, και την
ΕΕΔΥΕ διαδήλωσε ενάντια στην απονομή του Βραβείου
Νόμπελ στην ΕΕ. Η μαζική κινητοποίηση πραγματοποι-
ήθηκε έξω από το Γραφείο της ΕΕ στην Αθήνα τη Δευτέρα
10 Δεκέμβρη, ενώ διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έγιναν στη
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τις οργανώσεις-μέλη της
ΠΔΟΓ να καταδικάσουν την απαράδεκτη αυτή απονομή του
Βραβείου Νόμπελ στην ΕΕ. Το Διεθνές Ρι-
ζοσπαστικό Γυναικείο Κίνημα παλεύει ενάν-
τια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα και την
υποκρισία της.»

Την ίδια μέρα, οι γυναίκες της ΟΓΕ πραγ-
ματοποίησαν, μαζί με την Κοινωνική Συμμα-
χία, παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Παιδείας καταγγέλλοντας την υποχρηματο-
δότηση και τις ελλείψεις εκπαιδευτικού
προσωπικού στα ελληνικά σχολεία στη Γερ-
μανία. Στη συνάντηση που είχε με εκπροσώ-
πους του υπουργείου, η αντιπροσωπία της

Κοινωνικής Συμμαχίας σημείωσε ότι τόσο η τωρινή όσο
και οι προηγούμενες κυβερνήσεις κινούνται στη λογική
της μείωσης του κόστους, της συρρίκνωσης και του υπο-
βιβασμού όλων των παροχών και αγαθών, ενώ αφήνουν
ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάθεσης μαθημάτων σε εθελον-
τές, οδηγώντας τα σχολεία σε ιδιώτες. Τόνισε πως θα συ-
νεχίσουμε να αγωνίζομαστε για το δικαίωμα των παιδιών
των Ελλήνων μεταναστών στη μόρφωση, ώστε να είναι
σε θέση να συνεχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Κάλεσε παράλληλα συνδικάτα, γονείς και μα-
θητές να συνεχίσουν τον αγώνα για να εξασφαλιστεί η έν-
ταξη των Ελλήνων μαθητών σε ενιαίο, δημόσιο, αποκλει-
στικά δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας με
ταυτόχρονη παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας, εθίμων και παραδόσεων της χώρας μας, με απο-
κλειστική ευθύνη του ελληνικού υπουργείου Παιδείας.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομέ-
νων της FINTEXPORT, οι οποίοι βρίσκονταν από τις 16
Νοέμβρη σε κατάληψη του εργοστασίου διεκδικώντας την
καταβολή των δεδουλευμένων 13 μηνών, πραγματοποί-
ησε η ΟΓΕ στις 22 Δεκέμβρη, στο χώρο του εργοστασίου
στον Άγιο Στέφανο. Στη διάρκεια της γιορτής τα παιδιά
στόλισαν παραδοσιακά το χριστουγεννιάτικο δέντρο με
στολίδια που κατασκεύασαν χρησιμοποιώντας απλά υλικά
όπως ζαχαρωτά, κάστανα, καρύδια κ.ά. Στη συνέχεια είχαν
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μουσικοθεατρικά παιχνί-
δια, να παρακολουθήσουν αφήγηση παραμυθιού, να φτιά-
ξουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και ζωγραφιές. Η γιορτή
ολοκληρώθηκε με την εμφάνιση του Άι-Βασίλη που τους
μοίρασε δώρα και λιχουδιές. Τη γιορτή ακολούθησε εκ-
δήλωση ταξικής αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους
και τις οικογένειές τους που διοργανώθηκε από το ΠΑΜΕ,
την ΟΕΚΙΔΕ, το σωματείο των εργαζομένων στη FINTEX-
PORT, δεκάδες ταξικά σωματεία, λαϊκές επιτροπές και
φορείς. Εκ μέρους της ΟΓΕ χαιρετισμό απηύθυνε η β΄ αν-
τιπρόεδρός της, Χριστίνα Σκαλούμπακα. Όπως τόνισε στην
ομιλία του ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων:
«Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους αντλών-
τας δύναμη και κουράγιο από την ταξική αλληλεγγύη που
εκφράζουν δεκάδες συνδικάτα, οι λαϊκές επιτροπές της
περιοχής, το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ.»

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή διοργανώθηκε στα πλαίσιο
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της έκφρασης αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους και
τα παιδιά τους και ήταν συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβου-
λιών της ΟΓΕ. Στις 14 Δεκέμβρη είχε προηγηθεί επίσκεψη
αντιπροσωπίας του Προεδρείου της ΟΓΕ και των Συλλό-
γων Γυναικών της περιοχής στο χώρο του κατειλημμένου
εργοστασίου, στη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε η στή-
ριξη της ΟΓΕ στους απεργούς και παραδόθηκε στο σω-
ματείο τους συμβολικό χρηματικό ποσό για την ενίσχυση
του αγώνα τους. Οι εργαζόμενοι της FINTEXPORT διεκ-
δικούν, εκτός από την άμεση καταβολή των δεδουλευμέ-
νων τους, την επαναλειτουργία του εργοστασίου με όλα
τα εργατικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, την άμεση και
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το πάγωμα λογαριασμών
ΔΕΚΟ και δανείων.

Στο πλευρό των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμε-
νων στο εμπόριο και τις υπηρεσίες που με απόφαση των
σωματείων τους απεργούσαν ενάντια στην κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας βρέθηκαν οι δυνάμεις της ΟΓΕ την
Κυριακή 30 Δεκέμβρη. Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η
ΟΓΕ κάλεσε τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να
βρεθούν στο πλευρό των απεργών, τονίζοντας ότι «ο
αγώνας ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας
είναι αγώνας όλων των γυναικών της λαϊκής οικογέ-
νειας· των αυτοαπασχολούμενων και των εμποροϋπαλ-
λήλων, που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μην
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να ξεκουραστούν, να δουν
την οικογένεια και τα παιδιά τους· των γυναικών των λαϊ-
κών στρωμάτων που φτάνουν μόνο μέχρι τη βιτρίνα των
καταστημάτων επειδή τους λείπουν τα χρήματα και όχι οι
μέρες για να ψωνίσουν. Η απελευθέρωση του ωραρίου
είναι απαίτηση των πολυεθνικών και της ΕΕ και, ξεκινών-
τας από το εμπόριο, θα επηρεάσει τις εργαζόμενες και
τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους. Η Κυριακή
30 Δεκέμβρη δεν είναι μέρα για ψώνια, αλλά μέρα διεκ-
δίκησης και αγώνα για να μην προστεθεί η κυριακάτικη
αργία στη λίστα με τα δικαιώματα των εργαζομένων που
σάρωσε η επίθεση του κεφαλαίου.» Οι Σύλλογοι και οι
Ομάδες της ΟΓΕ έδωσαν το παρών στις κινητοποιήσεις
που διοργανώθηκαν (σε όλη την Ελλάδα) από κοινού με
τα σωματεία εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στο
εμπόριο και τις υπηρεσίες, τις λαϊκές επιτροπές, το ΠΑΜΕ,
την ΠΑΣΕΒΕ. Στην Αττική μαζικές κινητοποιήσεις/εξορ-

μήσεις έγιναν στα εμπορικά κέντρα
MALL σε Μαρούσι και Άγιο Δημήτριο,
στο πολυκατάστημα ATTICA στο κέντρο,
στο EMPOLI OUTLET στο Μπουρνάζι,
καθώς και σε πολλές γειτονιές της Αθή-
νας και του Πειραιά. Οι γυναίκες μοίρα-
σαν ανακοινώσεις και άνοιξαν πλούσια
συζήτηση με τις εργαζόμενες και αυτο-
απασχολούμενες στο εμπόριο, αλλά και
με τις γυναίκες που επισκέπτονταν τα
μαγαζιά. Ξεκινώντας από το ζήτημα της
κυριακάτικης αργίας, η κουβέντα απλώ-
θηκε στις δυσκολίες που συναντά η ερ-
γατική-λαϊκή οικογένεια, στα προβλή-
ματα επιβίωσης και τις τσέπες που είναι

άδειες, στα λουκέτα που μπαίνουν σε όλο και περισσό-
τερα μικρομάγαζα, στο φόβο της απόλυσης μπροστά στην
απεργία, στην επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων
που ολοένα και οξύνεται, στην ανάγκη για οργανωμένη
απάντηση στη λαίλαπα. Αναδείχτηκαν παράλληλα πλευ-
ρές όπως η σημασία της ταξικής αλληλεγγύης, η ανάγκη
συμμετοχής των γυναικών στους γυναικείους Συλλόγους
και στα σωματεία τους, ώστε ενεργά να πάρουν μέρος
στην οργάνωση της πάλης.

Στις 9 Γενάρη πραγματοποιήθηκε η παναττική συνάν-
τηση των Συλλόγων και των Ομάδων της Αθήνας. Βασικό
θέμα της συνάντησης ήταν το σεμινάριο για τη λαϊκή αλ-
ληλεγγύη που παρουσίασε, εκ μέρους του Προεδρείου, η
συναγωνίστρια Θηβαίου Ρομίνα, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ.
Η συζήτηση που αναπτύχθηκε αποτελεί πολύτιμη παρα-
καταθήκη για τη δράση των ΟΓΕδιτισσών σε αυτό το επί-
πεδο. Στο πλαίσιο της συνάντησης κόπηκε και η πίτα της
ΟΓΕ για την καινούργια χρονιά.

Τέλος, στο πλαίσιο της πολιτιστικής παρέμβασης της
ΟΓΕ, οι ΟΓΕδίτισσες είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν τη θεατρική παράσταση Ο αφέντης Πούντιλα και
ο δούλος του ο Μάττι του Μπέρτολτ Μπρεχτ στο θέατρο
«Τζένη Καρέζη», μια παράσταση με άφθονο γέλιο, αλλά
και πλούσια σε διδάγματα. Η ανταπόκριση στην πρωτο-
βουλία της ΟΓΕ ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να γεμίσει
ασφυκτικά το θέατρο και τις δύο Κυριακές (13 και 27 Γε-
νάρη).  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΓΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Αγαπητές συναγωνίστριες 

Η ΟΓΕ καταγγέλλει το φοβερό και αποτρόπαιο έγκλημα του ομαδικού βιασμού της 23χρονης φοιτήτριας από την Ινδία,

που τελικά έχασε τη μάχη με τη ζωή λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού της από τους έξι βιαστές της !!!

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό και τις γυναίκες της Ινδίας που με τις τεράστιες διαδηλώσεις του ζητάει να

αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνουν αυστηροί οι νόμοι ενάντια στους βιασμούς και τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών.

Μόνο στην πρωτεύουσα της Ινδίας καταγγέλθηκαν μέσα στο 2012 περισσότεροι από 600 βιασμοί, ενώ σ’ όλη τη χώρα

το 2011 καταγγέλθηκαν 24.206 βιασμοί.  Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού

η πλειοψηφία των κακοποιημένων γυναικών δεν αναφέρονται στις αρχές, είτε αποτρέπονται από το να δηλώσουν το

βιασμό όπως στην περίπτωση της 17χρονης που αυτοκτόνησε την περασμένη βδομάδα, μετά από άρνηση της αστυνομίας

να καταγράψει την καταγγελία της.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της Ινδίας για την ολιγωρία της να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό που έχει πάρει

εκρηκτικές διαστάσεις.
Αυτή η έξαρση των βιασμών δεν αποτελεί «προνόμιο» μόνο της Ινδίας, αλλά χαρακτηρίζει τις χώρες όλου του καπιτα-

λιστικού κόσμου. Η βία, όπως και ο βιασμός ως ακραία έκφρασή της, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με συγκεκριμένες

οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Είναι ακραία φυλετική διάκριση των ταξικών εκμεταλλευτικών κοινωνιών.

Γι αυτό και ξέρουμε καλά ότι όσα μέτρα και αν παρθούν, όπως αυτά της πιο σκληρής νομοθεσίας που είναι σε κάθε περί-

πτωση αναγκαία, δεν θα εξαλείψουν το φαινόμενο. Οι βιασμοί και η βία κατά των γυναικών θα εξαλειφθούν μόνο σε μια

κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Μόνο σ’ αυτή την κοινωνία οι γυναίκες δεν θα υφίστανται την

διπλή εκμετάλλευση και τη φυλετική καταπίεση.
Σήμερα οι γυναίκες της Ινδίας δεν είναι μόνες τους στον αγώνα για να σταματήσει η μάστιγα των βιασμών. Είμαστε στο

πλευρό τους. Ενώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε την καταδίκη των υπαιτίων και την επιβολή σκληρών νόμων ενάντια

στους βιαστές.
Αθήνα, 4/1/2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΙ
Ακόμα μια φορά οι ιμπεριαλιστές ανάβουν τη φωτιά του πολέμου. Τώρα στο Μάλι με πρωταγωνιστή τη Γαλλίακαι ενεργούς συμπαραστάτες την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η ελληνική κυβέρνηση, πρόθυμη γι άλλη μια φορά, αποφάσισεήδη  και στέλνει Ελληνες στρατιωτικούς στην Αφρικανική χώρα που δέχεται τα πυρά του ιμπεριαλισμού για ναελεγχθούν οι πλουτοπαραγωγικές της πηγές.

Η ΟΓΕ καταδικάζει το νέο έγκλημα των Γάλλων ιμπεριαλιστών που ήδη συμμετέχουν ενεργά στα σχέδιακατά της Συρίας και του Ιράν μαζί με τις υπόλοιπες ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις.Καλούμε τις γυναίκες και τους λαούς όλου του κόσμου και ιδιαίτερα της Αφρικής να δώσουν τη δική τουςαγωνιστική απάντηση ενάντια στο σφαγιασμό του λαού του Μάλι και την ιμπεριαλιστική επέμβαση.Απαιτούμε να γυρίσει πίσω τώρα η ελληνική στρατιωτική αποστολή
Αθήνα, 17/1/2013



Ηθεραπευτική αξία των τροφίμων, των φυτών και των βο-
τάνων είναι γενικά γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα

φυτά γενικά και ειδικότερα τα βότανα όχι μόνο στο παρελθόν,
αλλά και σήμερα ακόμη αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη των
φυτοθεραπευτικών παρασκευασμάτων. 
Εκτός από τις βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και άλλα ουσιώδη
διατροφικά στοιχεία, υπάρχουν στα φυτά, στα βότανα και σε εκ-
χυλίσματα τροφίμων ουσίες που μπορούν να δώσουν ενέργεια,
να καταπραΰνουν και να θεραπεύσουν. Αυτές οι ουσίες είναι τα
θεραπευτικά μέσα που η πρόνοια της φύσης πρόσφερε από
πάντα στον άνθρωπο. Η συνεχιζόμενη έρευνα αποκαλύπτει
εξαιρετικές ιδιότητες, πολλές φορές μη αναμενόμενες, σε αρ-
κετά από τα βότανα. Αναφέρονται στη συνέχεια περιληπτικά με-
ρικά (48) χαρακτηριστικά βότανα της ελληνικής κυρίως φύσης
με τις θρεπτικές και θεραπευτικές ουσίες που περιέχουν.
1. Αμάρανθος: Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση της βρογχίτιδας
και του βήχα. Επίσης συμβάλλει στην πρόληψη της στεφανιαίας
νόσου με την αύξηση της HDL ή «καλής» χοληστερόλης.
2. Ανεμώνη: Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση των δερματοπα-
θειών, της αϋπνίας, του πονοκεφάλου (κεφαλαλγίας), της κατά-
θλιψης, των ημικρανιών.
3. Άνηθος: Οι σπόροι του φυτού έχουν καθαρτικές και αντισπα-
σμωδικές ιδιότητες. Είναι πολύ τονωτικό και αυξάνει την όρεξη.
Το αφέψημά του βοηθάει άτομα που υποφέρουν από στομαχικές
και εντερικές διαταραχές και παρουσιάζουν προβλήματα ούρη-
σης. Είναι ωφέλιμο για όσους έχουν προσβληθεί από ιλαρά και
ανεμοβλογιά. Διευκολύνει την παραγωγή γάλακτος σε νέες μη-
τέρες που θηλάζουν. Σε εγκύους τα αφεψήματα άνηθου μπορεί
να προκαλέσουν αποβολή του εμβρύου.
4. Βαλεριάνα: Χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες ως
καταπραϋντικό. Μελέτες έδειξαν ότι η ρίζα της βαλεριάνας μας
οδηγεί στον ύπνο γρήγορα και μας κρατάει στην κατάσταση αυτή
αρκετό χρονικό διάστημα. Η βαλεριάνα είναι ένα από τα πιο χρή-
σιμα χαλαρωτικά, νευροτονωτικά και παυσίπονα. Κατατάσσεται
στα ηρεμιστικά. Ως αντισπασμωδικό βοηθάει στην απαλλαγή από
τις κράμπες και τον εντερικό κολικό. Από τη σύγκριση της βα-
λεριάνας με ηρεμιστικά φάρμακα φάνηκε ότι έχει παρόμοιο κα-
ταπραϋντικό αποτέλεσμα, αλλά όχι τις ίδιες παρενέργειες, όπως
π.χ. τη νύστα της ημέρας. Χορηγείται είτε ως ξηραμένη ρίζα ή
ως εκχύλισμα, από το οποίο χρειάζονται 300 mg μισή ώρα πριν
τον ύπνο, ενώ από την ξηρή ρίζα 1 ή 2 gr. 
5. Βαλσαμόχορτο: Το φυτό αυτό ανακουφίζει από την κατάθλιψη,
την οποία αντιμετωπίζει πολλές φορές εξίσου αποτελεσματικά
με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, χωρίς μάλιστα παρενέργειες.
Έτσι το φυτικό εκχύλισμα του βοτάνου είναι αντικαταθλιπτικό,
αντι-ιικό, αναλγητικό και αντιμικροβιακό. 
6. Βασιλικός: Το αιθέριο έλαιό του είναι εξαιρετικό αντισπασμω-
δικό, αντισηπτικό και αποχρεμπτικό. Τα βρασμένα φύλλα του
αποτελούν εφιδρωτικό, χωνευτικό, τονωτικό και διουρητικό
αφέψημα. Καταπραΰνει επίσης τις νευρικές ημικρανίες. Σκόνη
βασιλικού εισπνεόμενη βοηθάει στην αντιμετώπιση κρυολογη-
μάτων και πονοκεφάλων. Τα φύλλα του με λάδι βοηθούν κατά

της δυσκοιλιότητας. Ο βασιλικός ευνοεί την παραγωγή γάλακτος
στις μητέρες που θηλάζουν.
7. Γκίνγκο μπιλόμπα (Ginkgo Biloba): Αναζωογονεί τη λειτουργία
του εγκεφάλου και συμβάλλει στη μακροβιότητα. Επίσης το φυτό
δρα θεραπευτικά κατά της εξασθένησης της μνήμης και της
αδυναμίας συγκέντρωσης, της ζάλης, της σύγχυσης και της εμ-
βοής (κουδουνίσματος των αυτιών). Επίσης χρησιμεύει στη θε-
ραπεία των εγκεφαλικών δυσλειτουργιών που περιλαμβάνουν
την άνοια γενικά και τη νόσο Αλτσχάιμερ.
8. Γλυκάνισο: Το φυτό αυτό είναι γενικά τονωτικό. Διαθέτει δι-
ουρητικές, αποχρεμπτικές και αντισπασμωδικές ιδιότητες. Είναι
επίσης μαλακτικό για την πέψη. Καταπλάσματα που παρασκευά-
ζονται από τους σπόρους του γλυκάνισου αποκαθιστούν το
δέρμα όταν υπάρχουν μώλωπες. Τα καταπλάσματα χρησιμο-
ποιούνται επίσης και για την απόφραξη των μαστών των γυναι-
κών, αυξάνει δηλαδή (το γλυκάνισο) την παραγωγή γάλακτος. 
9. Δάφνη: Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τόσο
τα φύλλα όσο και οι καρποί της δάφνης. Με τα φύλλα της δάφνης
μπορεί να παρασκευαστεί «τσάι», από δε τα κουκούτσια των
καρπών της παράγεται το γνωστό δαφνέλαιο. Το δαφνέλαιο χρη-
σιμοποιείται για επάλειψη κατά των ρευματικών πόνων και κατά
της ωτίτιδας. Η δάφνη χρησιμεύει για την αντιμετώπιση της εν-
τερίτιδας, του έρπη, των ρευματισμών (ή αρθριτικών), της ωτί-
τιδας, του πυρετού.
10. Δενδρολίβανo: Πιστεύεται ότι εξουδετερώνει διάφορες καρ-
κινογόνες ουσίες προλαμβάνοντας έτσι την εμφάνιση και την
εξάπλωση του καρκίνου. Με τη σκόνη των φύλλων παράγεται
αλοιφή που επουλώνει τις πληγές. Το αφέψημα από τα φύλλα
χρησιμοποιείται για ιαματικά λουτρά κατά των ρευματισμών και
των αρθριτικών. Φρέσκα φύλλα στο μέτωπο ξεκουράζουν και
ανακουφίζουν από τους πονοκεφάλους. Από βλαστάρια δεν-
δρολίβανου μέσα σε κρασί προκύπτει μίγμα τονωτικό για την
καρδιά. Χρησιμοποιείται εξωτερικά (πλύσεις με νερό μέσα στο
οποίο έχουν παραμείνει για κάποιο διάστημα φύλλα δενδρολί-
βανου) κατά της τριχόπτωσης και της πιτυρίδας. Το λάδι του έχει
φαρμακευτικά αποτελέσματα κατά της γρίπης, της αϋπνίας, της
δυσπεψίας κ.ά. Κατά της δυσεντερίας δρουν αφεψήματα από
ρίζες δενδρολίβανου οι οποίες έχουν βράσει μέσα σε κρασί.
Άνθη δενδρολίβανου χρησιμοποιούνται για τις ζαλάδες, όταν
μαζί με ζάχαρη μετατραπούν σε μία ενιαία μάζα. Πολύ καλή
αλοιφή κατά των αιμορροΐδων παρασκευάζεται από φρέσκες
κορυφές του. 
11. Δίκταμος: Είναι φυτό αφροδισιακό. Δρα ως επουλωτικό
τραυμάτων (εξωτερική χρήση). Χρησιμεύει για την αντιμετώ-
πιση της εκχύμωσης και των σπασμών.
12. Δυόσμος: Έχει εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι χω-
νευτικό, αντισπασμωδικό και ηρεμιστικό. Βρασμένα, χλωρά ή
ξερά φύλλα σε νερό χρησιμοποιούνται ως αφέψημα. Είναι πολύ
ωφέλιμος στις διάφορες χολολιθιάσεις. Ως κατάπλασμα ανακου-
φίζει από τους ρευματικούς πόνους και κάνει πολύ καλό σε ορι-
σμένες μορφές δερματοπάθειας. 
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Θρεπτικές και θεραπευτικές ουσίες 
σε μερικά βότανα

της Αθηνάς Πέτρου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ,

αναπληρώτριας καθηγήτριας Χημείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας
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13. Εχινάκια: Καταπολεμάει τις λοιμώξεις ενισχύοντας το ανο-
σοποιητικό σύστημα. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού για
την αντιμετώπιση τόσο των λοιμώξεων του αναπνευστικού συ-
στήματος όσο και των ουρολοιμώξεων. Δρα επίσης ευεργετικά
και σε άλλες μορφές λοιμώξεων, όπως τη στρεπτοκοκκική λοί-
μωξη του λαιμού, τον έρπη, τη βρογχίτιδα, την ωτίτιδα, τις στα-
φυλοκοκκικές λοιμώξεις και τις μυκητιακές κολπικές λοιμώ-
ξεις. Είναι επίσης αντιβακτηριακό, αντισηπτικό και αντιφλεγμο-
νώδες, γι’ αυτό χρησιμεύει για την αντιμε-
τώπιση της ωτίτιδας, της αμυγδαλίτιδας,
της λαρυγγίτιδας και της φαρυγγίτιδας.
Δρα επίσης κατά του πονοκεφάλου. Εν-
δείκνυται γενικά για τις μολύνσεις του ου-
ροποιητικού συστήματος, του δέρματος
και για τις μυκητιάσεις (άφθες, δερματο-
μυκητιάσεις και καντιντίαση). Η εχινάκια,
εκτός των κάθε είδους λοιμώξεων, ενδεί-
κνυται και για την αντιμετώπιση του συνα-
χιού, του κοινού κρυολογήματος, της γρί-
πης, των ιώσεων, του συνδρόμου χρόνιας
κόπωσης, λόγω και των αντι-ιικών ιδιο-
τήτων της. 
14. Ευκάλυπτος: Έχει αποσυμφορητικές
ιδιότητες. Τα φύλλα του είναι πολύ αντιση-
πτικά λόγω του αιθέριού τους ελαίου και
γι’ αυτό χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις
παθήσεων των πνευμόνων. Αποτελεί ένα
πολύ καλό φάρμακο για τον πυρετό. Επί-
σης ωφελεί κατά των δυσπεψιών. Καταπλάσματα με φύλλα ευ-
καλύπτου είναι απολυμαντικά τονώνοντας τοπικά το δέρμα και
επουλώνοντας τις πληγές. Ο ευκάλυπτος είναι γνωστός ως απο-
συμφορητικό στην αντιμετώπιση κρυολογημάτων, πόνων στο
λαιμό, καθώς και σε περιπτώσεις ρινικής καταρροής. 
15. Ηλίανθος: Περιέχει φρουκτάνες που συμβάλλουν στην επι-
βράδυνση του ρυθμού της διάσπασης των σακχάρων μέσα στον
οργανισμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι η τροφή να μπορεί να δίνει
ενέργεια στον οργανισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μει-
ώνοντας έτσι την επιθυμία για φαγητό. Έτσι ο ηλίανθος αποτελεί
τρόπο ελέγχου του σωματικού βάρους, καθόσον μειώνει την
όρεξη και δημιουργεί αίσθημα κορεσμού.
16. Θυμάρι: Είναι τονωτικό, διεγερτικό, θερμαντικό, αντιβακτη-
ριακό, αντισηπτικό, απολυμαντικό, αντισπασμωδικό και μαλα-
κτικό για το στομάχι. Έχει αποχρεμπτικές και χαλαρωτικές ιδιό-
τητες. Το αιθέριο έλαιό του έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θυ-
μόλη και αποτελεί φάρμακο που καταπραΰνει τους πονόδον-
τους. Η θυμόλη είναι αντιμικροβιακή και μυκητοκτόνα ουσία.
Επίσης το αιθέριο αυτό έλαιο συμβάλλει στη δημιουργία καλών
ιαματικών λουτρών, χρήσιμων σε όσους πάσχουν από ρευμα-
τισμούς και αρθρίτιδες. Οι πλύσεις και οι εντριβές με αφεψήματα
θυμαριού ανακουφίζουν από τους ρευματικούς και τους αρθρι-
τικούς πόνους. Το τσάι του δρα ευεργετικά κατά της δυσπεψίας
και των κρυολογημάτων. 
17. Ιβίσκος: Είναι αντιοξειδωτικό. Δρα κατά των εσωτερικών αι-
μορραγιών και των πόνων της περιόδου. Χρησιμεύει για την αν-
τιμετώπιση της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, του κυκλο-
φορικού, του διαβήτη, του αδυνατίσματος, του πονοκεφάλου.
18. Κανέλα: Είναι αφροδισιακό. Αφεψήματα από «ξύλο» κανέλας
είναι θερμαντικά και τονωτικά του κυκλοφορικού συστήματος.
Χρησιμοποιούνται και κατά της δυσπεψίας. Το αιθέριο έλαιο της
κανέλας χρησιμοποιείται για τοπικές εντριβές, η δε σκόνη της
χρησιμοποιείται ως επουλωτικό πληγών. Χρησιμεύει γενικά για
την αντιμετώπιση των αιμορραγιών, των ρευματισμών ή των

αρθριτικών. Βοηθάει σημαντικά στην αντιμετώπιση ορισμένων
περιπτώσεων σεξουαλικής ανικανότητας. Επίσης βοηθάει στην
πιο αποδοτική λειτουργία της ινσουλίνης, αυξάνοντας την ικα-
νότητα του οργανισμού να μετατρέπει τη γλυκόζη σε ενέργεια
(ελέγχοντας τον διαβήτη).
19. Κάππαρη: Ο φλοιός του φυτού αυτού έχει αποχρεμπτικές, δι-
ουρητικές και τονωτικές ιδιότητες. Τα μπουμπούκια του χρησι-
μοποιούνται ως τουρσί. Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση των

ρευματισμών, των παραλύσεων και αρκετών
άλλων παθήσεων.
20. Κάρδαμο: Περιέχει βιταμίνη C, άλατα σι-
δήρου, ιωδίου, ασβεστίου κ.ά. Καθαρίζει το
αίμα και ωφελεί το συκώτι. Ωμό λειτουργεί
ως ορεκτικό. Είναι επίσης εξαιρετικά διου-
ρητικό και ο χυμός του πιστεύεται ότι παρεμ-
ποδίζει την εξάπλωση της φαλάκρας (με επά-
λειψη του τριχωτού τμήματος του κεφαλιού).
Βοηθάει στην ουλίτιδα και στη δυσπεψία.
21. Κισσός: Είναι βλεννολυτικός. Χρησιμεύει
για την αντιμετώπιση καταρροϊκών καταστά-
σεων της περιοχής των παραρρινικών κόλ-
πων. Συμβάλλει στη θεραπεία του βήχα και
της βρογχίτιδας, διευκολύνοντας τη ρευστο-
ποίηση των εκκρίσεων. Επίσης χρησιμεύει
για την αντιμετώπιση του κοκκύτη, των μα-
γουλάδων (παρωτίτιδας).
22. Κορίανδρος: Είναι χωνευτικό, διεγερτικό,
αφροδισιακό. Χρησιμεύει για την αντιμετώ-

πιση της διάρροιας, της ανορεξίας, του κολικού των εντέρων,
της κόπωσης.
23. Κρόκος: Είναι χωνευτικό. Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση
της υστερίας, του στομαχόπονου, της νόσου του Πάρκινσον ή
τρομώδους παράλυσης (σύμφωνα με τελευταία επιστημονικά
δεδομένα, ίσως και η συχνή κατανάλωση κρόκου με μορφή
αφεψήματος να έχει σημαντικά προληπτικά οφέλη κατά της
νόσου αυτής).
24. Λεβάντα: Χρησιμοποιείται κυρίως στην αρωματοποιία. Δια-
θέτει και θεραπευτικές ιδιότητες κατά του συναχιού, των ερεθι-
σμένων αμυγδαλών, της γρίπης και του βήχα που οφείλεται σε
παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Σε μεγάλες ποσότη-
τες το φυτό αυτό είναι ναρκωτικό. Είναι αντισπασμωδικό, ηρε-
μιστικό και διουρητικό. Βοηθάει κατά των νευρασθενειών. Δρα
κατά της αϋπνίας. Το «τσάι» από τα άνθη της λεβάντας αποτελεί
πολύ καλό διουρητικό για τους νεφροπαθείς και τους διαβητι-
κούς. Από το αιθέριο έλαιό της παρασκευάζεται ένα καλό φάρ-
μακο για το στομάχι και τα νεφρά. Είναι εντομοαπωθητικό. 
25. Λινάρι: Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση της εντερίτιδας, των
λειχήνων προσώπου, της νεφρίτιδας (βλ. και λιναρόσπορος).
26. Λιναρόσπορος: Αποτελεί σημαντικής αξίας τροφή, διότι πε-
ριέχει μεγάλα ποσοστά λινέλαιου (λινολεϊκό οξύ, λινολενικό οξύ
και ολεϊκό οξύ). Είναι εξαιρετικό αποτοξινωτικό, δρα κατά της
δυσκοιλιότητας και είναι σημαντική φυσική πηγή ωμέγα-3 λι-
παρών οξέων. Ο λιναρόσπορος είναι επίσης μία από τις πηγές
λιγνανών που έχουν ευεργετικές ιδιότητες στην πρόληψη δια-
φόρων μορφών καρκίνων του εντέρου. Είναι επίσης πλούσια
πηγή διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες διογκώνονται κατά την
ανάμιξή τους με το νερό. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία
προστατευτικού βλεννώδους ζελέ στο βλεννογόνο του εντέρου.
Αυτό δρα ως λιπαντικό συστατικό το οποίο συμβάλλει όχι μόνο
στη διογκωτική, καθαρτική δράση, αλλά και στην καταπραϋντική
επίδραση στο ήδη ερεθισμένο βλεννογόνο. Χρησιμεύει για την
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, για την αποτοξίνωση (καθα-
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ρισμό) του εντέρου.
27. Λουίζα: Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση των νευρώσεων,
της παχυσαρκίας, του πυρετού της ωτίτιδας.
28. Λυγαριά: Είναι ηρεμιστικό. Είναι επίσης φυτικό ρυθμιστικό
ορμονών. Συνιστάται για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο της εμ-
μηνόπαυσης, σε ινομυώματα και φλεγμονές της μήτρας, για την
ομαλοποίηση της ωορρηξίας, καθώς και για την αντιμετώπιση
της εφηβικής ακμής. Από τους σπόρους της παρασκευάζεται
ένα τσάι ηρεμιστικό για τα νεύρα και διεγερτικό της όρεξης. Από
τα φύλλα της παρασκευάζεται ένα πολύ καλό (στυπτικό) αφέ-
ψημα κατά της διάρροιας. Με τους σπόρους και τα φύλλα φτιά-
χνονται ακόμη καταπλάσματα που χρησιμοποιούνται κατά των
διαφόρων δερματοπαθειών και των δηλητηριωδών δαγκωμά-
των.
29. Λυκίσκος: Είναι ορεκτικό, χωνευτικό. Καταπραΰνει την έν-
ταση και τον πόνο. Μπορεί να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και
χρησιμεύει για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζομένων
με το άγχος. Η αγχολυτική του δράση ενεργεί και στους μύες. 
30. Μαϊντανός: Γενικά, οι βιολογικά ενεργές ουσίες που υπάρ-
χουν στον μαϊντανό βοηθούν στην πρόληψη του καρκίνου και
των καρδιοπαθειών, γι’ αυτό ονομάζεται «φυτό της υγείας». Όταν
καταναλίσκεται πολύ φρέσκο, περιέχει τις βιταμίνες C, A και B.
Έχει πολλές θρεπτικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Ωμός ο
μαϊντανός είναι πολύ ευεργετικός για το συκώτι, συμβάλλει δε
και στη σωστή κυκλοφορία του αίματος. Το τσάι που παράγεται
από τις ρίζες του είναι διουρητικό και εφιδρωτικό. Είναι επίσης
ορεκτικό και τονωτικό. Συμβάλλει στην αποβολή της πέτρας των
νεφρών, καθώς και στη θεραπεία της κυστίτιδας. Βοηθάει στη
χώνευση όσους υποφέρουν από δυσπεψία και έλκος του στο-
μάχου. Ο χυμός του δρα ως αντιπυρετικό. Χρησιμεύει για την
αντιμετώπιση της διάρροιας, της ακμής, της ατονίας, της λιθία-
σης, της πέτρας στα νεφρά, της νευραλγίας, του πυρετού, της
αρτηριακής υπέρτασης, της χολολιθίασης, της ωτίτιδας.
31. Ματζουράνα: Από τα γκρίζα φύλλα της και από τα κόκκινα
λουλούδια της παρασκευάζεται αφέψημα που έχει ηρεμιστικές,
εφιδρωτικές και αντισπασμωδικές ιδιότητες. Χρησιμεύει γενικά
για την αντιμετώπιση του τετάνου, της ωτίτιδας, της αϋπνίας, του
άγχους.
32. Μάραθο ή μάλαθρο: Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμεύει
το αφέψημα από ξερά φύλλα ή σπόρους του μάραθου. Είναι δι-
ουρητικό, αντισηπτικό και τονωτικό για τον οργανισμό και κα-
θαρίζει τα νεφρά. Το ποτό από το μάραθο είναι καλό και για τα
παιδιά που έχουν προσβληθεί από ιλαρά ή ανεμοβλογιά. Κατα-
πλάσματα που παρασκευάζονται με τα φύλλα του μάραθου
δρουν κατά των ρυτίδων και ανακουφίζουν το δέρμα. 
33. Μέντα: Αφεψήματα παράγονται από τις ανθισμένες κορυφές
και τα φρέσκα φύλλα του φυτού. Τα αφεψήματα είναι πολύ το-
νωτικά, μαλακώνουν το στομάχι και ευνοούν την πέψη. Τονώ-
νουν επίσης τις λειτουργίες της χολής και του συκωτιού. Η μέντα
είναι ωφέλιμη για τους νεφροπαθείς, για όσους πάσχουν από
χολολιθιάσεις και από υπολειτουργία του συκωτιού, λόγω των
ηρεμιστικών και διουρητικών της ιδιοτήτων. Κατά των πονοκε-
φάλων και των κρυολογημάτων πολύ αποτελεσματική θεραπεία
είναι η τοποθέτηση φύλλων μέντας στους κροτάφους. Ως κατα-
πλάσματα, τα φύλλα της μέντας καταπραΰνουν και επουλώνουν
τα διάφορα εγκαύματα, ως ατμόλουτρα δε, είναι αντισηπτικά και
απολυμαντικά και τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος.
34. Μύρτιλος: Είναι τονωτικό, προλαμβάνει τον πυρετό και πι-
στεύεται ότι βοηθάει στο σάκχαρο.
35. Μολόχα: Το φυτό αυτό είναι εξαιρετικά μαλακτικό. Επίσης,
τα φύλλα, τα λουλούδια και οι ρίζες της χρησιμοποιούνται ως
αφεψήματα για πλύσεις, εντριβές και επαλείψεις κατά των διά-

φορων δερματοπαθειών, των μωλώπων και των κάλων. Από
τα άνθη της μολόχας παρασκευάζεται τσάι που μαλακώνει το
βήχα και δρα αποτελεσματικά κατά των κρυολογημάτων. Οι
ρίζες της δίνουν ένα αφέψημα που δρα ευεργετικά στο έλκος
του στομάχου ή στους ερεθισμούς του αναπνευστικού συστή-
ματος. Το αφέψημα αυτό μπορεί να καταναλίσκεται καθημερινά. 
36. Πικραλίδα ή αγριοράδικο: Είναι ένα από τα σπουδαιότερα
φάρμακα που παρέχει η φύση στον άνθρωπο. Είναι αποτοξινω-
τικό. Τα φύλλα του φυτού είναι διουρητικά. Η ρίζα του είναι ήπιο,
όξινο τονωτικό, καθαρτικό και χρησιμεύει για τη δυσπεψία (είναι
χωνευτικό). Περιέχει ταραξασίνη που διεγείρει το συκώτι και τη
χοληδόχο κύστη αυξάνοντας δραστικά τη ροή της χολής (είναι
χολαγωγό). Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση παθήσεων του συ-
κωτιού, καθώς και για τον ίκτερο. Περιέχει άφθονο κάλιο που
αντικαθιστά τις απώλειες του σώματος, γι’ αυτό και δεν έχει τις
παρενέργειες των άλλων διουρητικών που απομακρύνουν το
κάλιο από τον οργανισμό.
37. Πικροδάφνη: Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση δερματοπα-
θειών και καρδιοπαθειών.
38. Πιπερόριζα (ginger, τζίντζερ): Είναι θερμαντική και διεγερ-
τική. Προκαλεί έκκριση γαστρικών υγρών, γι’ αυτό βοηθάει στην
καλύτερη και ταχύτερη πέψη των τροφών. Αποτελεί ένα φυσικό
μέσο για την ανακούφιση από τη ναυτία, ιδιαίτερα από τη ναυτία
η οποία προκαλείται από τα φάρμακα, και δεν αλληλεπιδρά αρ-
νητικά με τη φαρμακευτική αγωγή. Αποτελεί επίσης ένα ασφα-
λές θεραπευτικό μέσο για την (πρωινή) ναυτία των εγκύων, διότι
δεν είναι επιβλαβής για το έμβρυο. Η πιπερόριζα βοηθάει πιθα-
νώς στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου και χρησι-
μεύει γενικά για την αντιμετώπιση της δυσπεψίας, των κολικών
και του φουσκώματος.
39. Ρίγανη: Έχει πολύ αρωματικές ιδιότητες. Η ρίγανη διευκο-
λύνει την πέψη και την απόχρεμψη, έχει αντισπασμωδικές ιδιό-
τητες και είναι εξαιρετικά εφιδρωτική. Χρησιμοποιείται για την
καταπολέμηση των ρευματισμών και δρα επίσης κατά του
άσθματος. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται οι
βλαστοί του φυτού. Το λάδι, που προκύπτει από τα άνθη και τους
βλαστούς, έχει τη μεγαλύτερη θεραπευτική αξία. Οι βλαστοί χρη-
σιμοποιούνται για καταπλάσματα πάνω σε πρηξίματα ή μώλω-
πες. Η σκόνη της ρίγανης προκαλεί φτάρνισμα καθαρίζοντας
έτσι το αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα όμως τους πνεύμονες.
Χρησιμεύει για την αντιμετώπιση του άσθματος, των πονόδον-
των, της χλώρωσης.
40. Σαμπούκος: Θεραπευτικές ιδιότητες παρουσιάζουν τόσο τα
λουλούδια όσο και οι καρποί και οι φλούδες από τον καρπό ή τη
ρίζα του σαμπούκου. Συνιστάται για εντριβές, κατά των σπυριών
της επιδερμίδας και ιδιαίτερα των καλόγηρων και του ερυσί-
πελα. Τα φύλλα ως καταπλάσματα καταπραΰνουν τους πόνους
από τα εγκαύματα και τις αιμορροΐδες. Αφέψημα από τους καρ-
πούς δρα αποτελεσματικά κατά της δυσκοιλιότητας και αποτελεί
επίσης ένα καλό εφιδρωτικό. Το αφέψημα από τα λουλούδια
βοηθάει πολύ τα δόντια που παρουσιάζουν περιοστίτιδα. Γενικά
χρησιμεύει για την αντιμετώπιση της γρίπης, της πνευμονίας,
των ηλιοεγκαυμάτων, των κρυολογημάτων, των καλόγερων,
της στηθάγχης, των φακίδων.
41. Σινάπι: Έχει θεραπευτικές ιδιότητες και θρεπτική αξία. Είναι
γνωστά στην Ελλάδα το λευκό και το μαύρο σινάπι. Από το λευκό
σινάπι παράγεται ένα αιθέριο έλαιο, ενώ αιθέριο έλαιο περιέ-
χουν και οι σπόροι του μαύρου σιναπιού, καθώς επίσης και πολ-
λές άλλες θρεπτικές και θεραπευτικές ουσίες. Το λευκό σινάπι
αποτελεί εξαιρετικό φάρμακο κατά της δυσκοιλιότητας, όμως
σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει διάρροια. Από τους
σπόρους παρασκευάζεται η μουστάρδα, η οποία είναι κυτταρο-
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στατική, πολύ τονωτική και καθαρτική. Οι σιναπόσποροι σε κα-
ταπλάσματα καταπραΰνουν τους πόνους των ρευματισμών και
των αρθριτικών. Επίσης χρησιμεύουν για τους μώλωπες. Οι σι-
ναπισμοί είναι θερμαντικά καταπλάσματα και ωφελούν τα άτομα
που έχουν υποστεί ψύξη, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή να
μη μείνουν πολύ πάνω στο υπό θεραπείαν σημείο, γιατί υπάρχει
κίνδυνος νέκρωσης της επιδερμίδας. Το σινάπι χρησιμεύει για
την αντιμετώπιση του σκορβούτου.
42. Σπιρουλίνα: Η σπιρουλίνα είναι ένα κυανοπράσινο θαλάσσιο
φύκος και ένα από τα «πράσινα» υπερ-τρόφιμα της φύσης. Το
πράσινο χρώμα της οφείλεται στη χλωροφύλλη η οποία είναι
πολύ θρεπτική και περιέχει τα σπουδαία μεταλλικά στοιχεία μα-
γνήσιο και μαγγάνιο. 
Ως πλήρες τρόφιμο (αποτελεί μία από τις πληρέστερες θρεπτικές
πηγές), η σπιρουλίνα παρέχει ένα μεγάλο φάσμα διατροφικών
στοιχείων εύκολα απορροφούμενο, βοηθάει στην αποτοξίνωση
του σώματος και είναι ένα καλό τονωτικό. Περιέχει τις περισ-
σότερες από τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία. Περιέχει
επίσης και ένζυμα, αντιοξειδωτικά, ουσιώδη λιπαρά οξέα, φυ-
τικές πρωτεΐνες υψηλής ποιότητος και φυτοθρεπτικά στοιχεία.
Η σπιρουλίνα έχει δειχτεί ότι προωθεί την
ανοσία, τρέφει το δέρμα και αποτελεί μία από
τις πλουσιότερες φυσικές πηγές ενέργειας.
Δεν πρέπει να θεωρείται ότι η σπιρουλίνα
προστατεύει από μία φτωχή δίαιτα ή από ένα
μη υγιή τρόπο ζωής. Διατίθεται σε κάψουλες,
χάπια ή σκόνη. Η βιολογική ποικιλία είναι
ασφαλώς προτιμότερη. Χρησιμεύει για την
αντιμετώπιση της αναιμίας, των κρυολογη-
μάτων, της οστεοπόρωσης.
43. Σχίνος: Θάμνος που απαντάει σχεδόν παν-
τού στην Ελλάδα. Σε μερικά χωριά της Χίου
δίνει το αρωματικό ρετσίνι από το οποίο πα-
ράγεται η γνωστή χιώτικη μαστίχα. Από τα
λουλούδια του φυτού αυτού παρασκευάζον-
ται αφεψήματα πολύ αποτελεσματικά κατά
της επίμονης διάρροιας. 
44. Τριαντάφυλλο: Το άγριο τριαντάφυλλο είναι αυτοφυές και έχει
αραιά πέταλα. Το «τσάι» που παρασκευάζεται από το άγριο
τριαντάφυλλο θεωρείται πολύ τονωτικό για τον οργανισμό. Δρα
κατά της δυσκοιλιότητας, κάνει καλό σε νευροπάθειες, πονοκε-
φάλους και ζαλάδες. Ηρεμεί τον ύπνο και αποτελεί ένα εξαιρε-
τικό διουρητικό. Είναι επίσης πολύ ευεργετικό για όσους πά-
σχουν από κυστίτιδα ή σάκχαρο. Tο «τσάι» αυτό είναι πολύ ευερ-
γετικό και κατά των παθήσεων των ματιών, γι’ αυτό χρησιμο-
ποιείται για επαλείψεις ή επιθέματα. Επίσης χρησιμοποιούμενο
για γαργάρες συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μολύνσεων του
στόματος. Το αφέψημα από άνθη τριαντάφυλλου σε νερό πι-
στεύεται ότι προλαμβάνει τα κρυολογήματα και το συνάχι.
45. Τσουκνίδα: Είναι αποτοξινωτική. Αποτελεί φυτικό αντιιστα-
μινικό και αντιαλλεργικό και δρα αποτελεσματικά στις περιπτώ-
σεις υψηλών επιπέδων ισταμίνης, π.χ., στα εκζέματα με έντονη
φαγούρα. Ως αφέψημα, ο χυμός της βρασμένης τσουκνίδας δια-
λύει το ουρικό οξύ (εξηγείται η χρήση της κατά της ουρικής αρ-
θρίτιδας και κατά των επιπέδων ουρικού οξέος). Διαλύει επίσης
τις πέτρες της χολής και των νεφρών, ακόμη και τα λίπη της πα-
χυσαρκίας. Οι πλύσεις με το χυμό αυτό βοηθούν το δέρμα και
την τριχοφυΐα του κεφαλιού. Ενισχύει την κυκλοφορία του αί-
ματος, είναι όμως και αιμοστατική, ιδιαίτερα για τις αιμορραγίες
της μύτης, οπότε τοποθετείται σε αυτήν (τη μύτη) κοπανισμένη
ξερή τσουκνίδα. Αποτελεί εξαιρετικό φάρμακο για την αναιμία,
αφού η περιεχόμενη βιταμίνη C εξασφαλίζει την απορρόφηση

του επίσης περιεχόμενου αρκετού σιδήρου. Αποτελεί μία από
τις καλύτερες φυσικές πηγές μετάλλων, όπως ασβεστίου, κα-
λίου, χαλκού, νατρίου, και των αμετάλλων χλωρίου και πυριτίου.
Αφεψήματα τσουκνίδας μειώνουν επίσης την πίεση και ρυθμί-
ζουν τη λειτουργία του αίματος. Έτσι, γενικά χρησιμεύει για την
αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, της αναιμίας, της ου-
ρικής αρθρίτιδας, των ρευματισμών (ή αρθριτικών). 
46. Φλησκούνι: Το τσάι που παρασκευάζεται από τα αποξηρα-
μένα φύλλα του είναι πολύ αρωματικό, τονωτικό, γευστικό και
εξαιρετικά μαλακτικό για το στομάχι. Είναι επίσης ευεργετικό
για τις βρογχικές παθήσεις και καταπολεμά το βήχα. Διαθέτει
επιπρόσθετα και διάφορες άλλες ιδιότητες όμοιες με εκείνες της
μέντας. Γενικά χρησιμεύει για την αντιμετώπιση της δυσπεψίας.
47. Χαμομήλι: Οι θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού είχαν επιση-
μανθεί από τα πανάρχαια χρόνια. Κατά τον Ιπποκράτη ήταν παυ-
σίπονο, αντιπυρετικό και καταπραϋντικό. Χρησιμοποιείται ολό-
κληρο το φυτό, οι βλαστοί, τα φύλλα του και τα κίτρινα λουλούδια
του. Το ρόφημα που παρασκευάζεται από το χαμομήλι πίνεται
είτε ζεστό είτε κρύο και χρησιμοποιείται σαν ένα πραγματικό
φάρμακο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για τις δυσπεψίες

τις οποίες κατευνάζει, καθώς είναι μαλακτικό.
Κατευνάζει επίσης το μετεωρισμό και τους κο-
λικούς. Δρα σπασμολυτικά και καταπραϋντικά
στο πεπτικό σύστημα. Είναι επίσης βοηθητικό
και για όσους υποφέρουν από έλκος στομά-
χου. Το ρόφημα με χαμομήλι είναι εξαιρετικά
χωνευτικό. Ανακουφίζει και βοηθάει στη μεί-
ωση των αερίων του στομάχου και του εντέ-
ρου. Είναι επίσης διουρητικό και άρα ευεργε-
τικό για τους νεφροπαθείς και όσους υποφέ-
ρουν από κυστίτιδα και χολολιθιάσεις. Δρα επί-
σης κατά των αρθριτικών και των ρευματι-
σμών. Είναι ένα εξαίρετο αντιπυρετικό, οπότε
πίνεται δροσερό ή κρύο. Είναι χαλαρωτικό των
νεύρων. Είναι αποτελεσματικό για τις νευρικές
ημικρανίες. Συνιστάται για την αντιμετώπιση

της διανοητικής κούρασης. Βοηθάει στο άγχος και στην αϋπνία.
Ευεργετεί και το ταλαιπωρημένο, λόγω μεγάλης κατανάλωσης
αλκοόλ, συκώτι. Συνιστάται για εξωτερική χρήση, για πλύσεις
μολυσμένων πληγών, καθώς επίσης και για το κριθαράκι στο
μάτι.
48. Ψύλλιο: Το ψύλλιο έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια εξαιτίας
της ικανότητάς του να μειώνει την ολική χοληστερόλη. Σημαν-
τικά μειώνει και την LDL ή «κακή» χοληστερόλη. Μειώνοντας
και την ολική και την LDL χοληστερόλη, το ψύλλιο μειώνει πι-
θανώς και τον κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου και του εγκεφα-
λικού επεισοδίου. Επίσης, βοηθώντας στην κανονική λειτουργία
του εντέρου, μειώνει πιθανώς τον κίνδυνο του καρκίνου του πα-
χέος εντέρου και του ορθού.
Συμπερασματικά, η ελληνική φύση είναι εμπλουτισμένη με τις πο-
λυάριθμες ουσίες που αποτελούν τα θεραπευτικά μέσα που η
πρόνοιά της πρόσφερε τόσο απλόχερα στον άνθρωπο. 

Σημείωση: Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος των συμπερα-
σμάτων που αναφέρονται στο βιβλίο «Θρεπτικά και Θεραπευ-
τικά συστατικά τροφίμων – φυτών – βοτάνων», της Α. Πέτρου. 

Ευχαριστούμε την Αθηνά Πέτρου 
για την αποκλειστικότητα της αναδημοσίευσης



Παραμύθι

O Xιζίρης

Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν ένας βα-
σιλιάς. Μια μέρα
λοιπόν βγάζει τελά-
ληδες και λέει στους
υπηκόους του: 

– Όποιος μου βρει
και μου φέρει τον Χι-
ζίρη θα του κάνω ό,τι
μου ζητήσει. Αν
όμως με κοροϊδέψει,

τον περιμένει βαριά τιμωρία.
Ποιος μπορούσε όμως να βρει τον Χιζίρη; Γιατί ο Χι-

ζίρης κατέβαινε στον κόσμο μόνο μια φορά το χρόνο στη
γιορτή του Χιντρελέζ* και δε φτάνει μόνο αυτό, αλλά
παρουσιαζόταν μόνο στους καλόψυχους ανθρώπους. Κι
όποιος έβλεπε μπροστά του τον Χιζίρη, του ζητούσε ό,τι
επιθυμούσε κι αυτός το εκτελούσε αμέσως.

Πώς ήταν τώρα δυνατό να βρούνε τον Χαζίρη μόνο
και μόνο επειδή το θέλησε ο βασιλιάς;

Ένας από τους υπηκόους του βασιλιά, με μεγάλη οι-
κογένεια, ζούσε πολύ φτωχικά. Μόλις και τα φέρνανε
βόλτα. Πολλές βραδιές πέφτανε νηστικοί στο κρεβάτι.
Σαν άκουσε την επιθυμία του βασιλιά, λέει στη γυναίκα
του:

– Έτσι κι αλλιώς όλοι εδώ θα πεθάνουμε της πείνας.
Θα πάω στο βασιλιά και θα του πω ότι μπορώ να βρω
τον Χιζίρη. Θα του ζητήσω 40 μέρες καιρό και πολλά
λεφτά που θα φτάσουν για να ζήσετε καλά για όλη τη
ζωή σας. Ύστερα από 40 μέρες... και να με κρεμάσει ο
βασιλιάς και να με κάψει, το ίδιο μου κάνει. Φτάνει
που θα έχεις γλιτώσει εσύ και τα παιδιά από την πείνα

Η γυναίκα του φτωχού αγρότη, που τον αγαπούσε
πολύ, προσπάθησε να του αλλάξει γνώμη. Του κάκου
όμως. Ο άντρας της είχε πάρει την απόφασή του.

Πηγαίνει λοιπόν στο βασιλιά και του λέει:
– Βασιλιά μου, εγώ θα σου βρω τον Χιζίρη και θα

τον φέρω εδώ μπροστά σου. Αλλά χρειάζομαι γι’ αυτό
40 μέρες και αρκετά λεφτά για την οικογένειά μου.

Ο βασιλιάς έδωσε διαταγές στους ανθρώπους του. Κι
ο καλός μας άνθρωπος πήρε την προθεσμία και τα χρή-
ματα και έτρεξε να αγοράσει προμήθειες για 40 μέρες
και όλα τα χρειαζούμενα για το σπίτι του. Στις 40 μέρες
πάνω, ο βασιλιάς τον φωνάζει στο παλάτι.

– Βρήκες τον Χιζίρη; του λέει.
– Όχι, του απαντάει εκείνος. Κι αν θες την αλήθεια,

δεν προσπάθησα καθόλου. Σου είπα ψέματα, αφέντη
μου, για να γλυτώσω την οικογένειά μου από την πείνα.

Ο βασιλιάς θύμωσε πολύ και αποφάσισε να τον τιμω-
ρήσει. Αποφάσισε να ρωτήσει τους βεζίρηδές του για το

ποια τιμωρία θα του έβαζε. Ρωτάει λοιπόν τον πρώτο:
– Πώς να τιμωρήσουμε τούτον εδώ που τόλμησε να ξε-
γελάσει το βασιλιά;

– Να τον κόψουμε 40 κομμάτια και να κρεμάσουμε
κάθε κομμάτι από ένα τσιγκέλι του χασάπη, αποκρί-
θηκε εκείνος.

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή βλέπουνε μπροστά τους ένα
παιδί που λέει:

– Καθένας με την τέχνη του!
Ο βασιλιάς δεν κατάλαβε τι σημαίνουν τα λόγια του

παιδιού και ρωτάει το δεύτερο βεζίρη του:
– Εσύ πώς λες να τον τιμωρήσουμε τούτον εδώ που

τόλμησε να ξεγελάσει το βασιλιά;
– Να τον γδάρουμε και να γεμίσουμε το τομάρι του

με άχυρο, απάντησε εκείνος.
– Καθένας με την τέχνη του! ξαναλέει το παιδί που

στεκόταν πιο πέρα.
Ο βασιλιάς ρωτάει και τον τρίτο βεζίρη του:
– Εσύ τι λες;
– Τι να σου πω, βασιλιά μου; Αυτός ο άνθρωπος είπε

ψέματα γιατί πεινούσε αυτός και η οικογένειά του. Σαν
έχεις λίγη συμπόνια, μπορείς να τον συγχωρήσεις.

– Καθένας με την τέχνη του! ξαναλέει το παιδί.
Ο βασιλιάς τότε δεν άντεξε και του λέει:
– Ποιος είσαι εσύ και από πού ξεφύτρωσες; Όλο «κα-

θένας με την τέχνη του» μου κοπανάς! Τι θέλεις να
πεις;

Τότε το παιδάκι αρχίζει και λέει:
– Θέλω να πω, βασιλιά μου, πως ο πρώτος βεζίρης,

πριν τον πάρεις στην υπηρεσία σου, ήταν χασάπης. Ζή-
τησε λοιπόν τιμωρία κατά την τέχνη του. Κι δεύτερος
βεζίρης ήταν παπλωματάς. Κι αυτός ζήτησε τιμωρία
κατά την τέχνη του.

Ο τρίτος όμως, πριν γίνει βεζίρης, ήταν υπηρέτης και
ξέρει πολύ καλά τι θα πει φτώχεια και πείνα. Γι’ αυτό
και ζήτησε να τον συγχωρέσεις. Αν θες να μάθεις για
μένα, είμαι ο Χιζίρης και παρουσιάζομαι μόνο στους
καλούς ανθρώπους. Εδώ βέβαια δεν ήρθα για σένα και
τους δύο βεζίρηδές σου, αλλά για τον τρίτο βεζίρη σου.
Άφησε λοιπόν αυτόν το φτωχό άνθρωπο ελεύθερο. Όπως
σου είχε υποσχεθεί, πράγματι με έφερε μπροστά σου.

Και ο Χιζίρης, σίγουρος ότι ο βασιλιάς δε θα πείραζε
τον ανθρωπάκο και τον τρίτο βεζίρη, έκανε μεταβολή
και ξεμάκρυνε από το παλάτι κουνώντας χαρούμενα τα
χέρια του!

Καταγραφή από τον Ναζίμ Χικμέτ, 
στο έργο του Το ερωτευμένο σύννεφο. 

(Διατίθεται από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή)

* Χιντρελέζ: Λαϊκή γιορτή του καλοκαιριού για καλή συγκομιδή.

Λαϊκό τουρκικό παραμύθι
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Σχόλια

Στις 11 Δεκέμβρη «γιορτάζεται» η Παγκόσμια Ημέρα του Παι-
διού. Κάμποσες άλλες επέτειοι, επίσης «αφιερωμένες» στις

λιλιπούτειες αυτές υπάρξεις, βρίσκονται διάσπαρτες στα ημε-
ρολόγια σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Τέτοιες μέρες, σελίδες ηλεκτρονικές και έντυπες συνηθίζουν
να διαθέτουν γενναιόδωρα το χώρο τους, προβάλλοντας αφε-
νός τη δυστυχία των παιδιών, τακτοποιημένη σε νούμερα, αφε-
τέρου τη μεγαλοθυμία των φιλάνθρωπων, περιτυλιγμένη σε
στρώματα μεγαλείου και χλιδής. Κι επειδή το θέμα τα σηκώνει
τα δακρύβρεχτα και τα συγκινητικά, συναντά κανείς στα ενδιά-
μεσα κι ένα πλήθος ωραία λόγια για «τις μάχες που όλοι μπο-
ρούμε να δώσουμε και να κερδίσουμε», για τα παιδικά μάτια που
θα μπορούν να χαμογελούν όταν «θα τους έχουμε προσφέρει
την ψυχή μας» κι άλλες παρόμοιες ρητορείες ανάλογης κατεύ-
θυνσης. 

Παράλληλα, η οικονομική καπιταλιστική κρίση συνεχίζει να
προσθέτει κι άλλες δυστυχίες στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Σή-
μερα, τα πεινασμένα παιδικά βλέμματα δε βρίσκονται μόνο στις
λογοτεχνικές σελίδες του χτες ή σε αφίσες από τριτοκοσμικές
περιοχές, αλλά ανήκουν σε παιδιά που περνούν δίπλα μας, που
λιποθυμούν από υποσιτισμό στο κοντινό σχολείο, που μένουν
μέσα στα σπίτια μας, πρόκειται δηλαδή για τα δικά μας παιδιά.
Ούτε είναι μόνο η πείνα που απειλεί την καθημερινότητα των
παιδιών του εργατόκοσμου. Είναι και η παγωνιά που φοβερίζει,
χειμώνα καιρό, σχολικές αίθουσες και σπίτια, όταν αδειάζουν
οι τσέπες των άνεργων ή απλήρωτων γονιών· το σκοτάδι που
πέφτει στο δωμάτιο και στην ψυχή, όταν κόβεται λόγω χρεών
το ρεύμα· το πνιγερό αίσθημα της εγκατάλειψης και της μοναξιάς
αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οικονομικά και οι
πιο στοιχειώδεις ανάγκες για μόρφωση, περίθαλψη, ψυχαγω-
γία.

Θα ήταν λοιπόν αφελές να πιστέψουμε ότι μπορούμε, απλώς
προσφέροντας την ψυχή μας, να προστατέψουμε τα παιδιά μας
από τους κινδύνους που τα απειλούν, από τις κακουχίες που τα
ταλαιπωρούν, από το δυσοίωνο μέλλον που τα περιμένει. Τα
παιδιά δεν έχουν ανάγκη τη «συντριβή» μας «για την κατάντια
του κόσμου». Τα παιδιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων, τα δικά μας παιδιά, χρειάζονται την καθημερινή,
συλλογική, ακαταπόνητη και ανυποχώρητη, σε ταξική κατεύ-
θυνση δράση των γονιών τους, των δασκάλων τους, όσων αν-
τιλαμβάνονται τη χρεία της ανατροπής του συστήματος που
γεννά την πείνα μικρών και μεγάλων. 

Ταυτόχρονα όμως με τη δράση μας χρειάζεται και η επαγρύ-
πνησή μας, γιατί δε δρούμε μόνον εμείς. Τα παιδιά μας προσεγ-
γίζονται από τις εκατοντάδες «φιλανθρωπικές» ΜΚΟ και από
τους δεκάδες επώνυμους «ελεήμονες» που έχουν κάνει επάγ-
γελμα τη βοήθεια στους «φτωχούς», ειδικά όταν πρόκειται για
παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρος των υποκριτικά αποκαλούμενων
«φιλανθρωπικών» δράσεών τους παίρνει τη μορφή της πιο κα-
τάπτυστα επονείδιστης –για το δήθεν δωρητή– και της πιο αμή-
χανα άχαρης –για τον τάχα ευεργετούμενο– ελεημοσύνης, ενώ
τα λιβανιστήρια που τις συνοδεύουν αποσκοπούν στη δια βίου
εξάρτηση από τέτοιες πρακτικές. Όλοι αυτοί οι επιτήδειοι, στους
οποίους περιλαμβάνεται κάθε καρυδιάς καρύδι (από βαριεστη-
μένες συζύγους κροίσων μέχρι «πριγκιπικά» απολιθώματα),

συνωστίζονται σε οργανώσεις, ιδρύματα και σχολεία, φροντί-
ζοντας συστηματικά για τα συμφέροντα της τάξης τους και απαι-
τώντας από τους αποδέκτες της «φιλανθρωπίας» τους την αρ-
μόζουσα δουλικότητα. Σταδιακά, τα ανήλικα θύματά τους μαθαί-
νουν να αποδέχονται την ελεημοσύνη συνηθίζοντας ακόμα και
στη ζητιανιά, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από οποιαδήποτε
αμφισβήτηση του συστήματος, από κάθε διεκδίκηση και των
στοιχειωδέστερων δικαιωμάτων τους.

Εξάλλου, η δράση των εν λόγω «φιλάνθρωπων» (που γίνεται
πάντα με το αζημίωτο) είναι παμπάλαιο φαινόμενο, είτε παίρνει
τη μορφή της δωρεάς είτε περιβάλλεται τον τύπο της χορηγίας. 

Η Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου, στις 2 του Απρίλη, μέρα
των γενεθλίων του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, μας δίνει την ευ-
καιρία να κάνουμε μια αναδρομή στη Δανία του 19ου αιώνα,
όπου ο πασίγνωστος παραμυθάς γεννήθηκε μέσα σε αφάνταστη
φτώχεια. Μαζί με τα παραμύθια, τα πιο αξιόλογα έργα του είναι
οι ταξιδιωτικές του εντυπώσεις. Αλλά ο Άντερσεν είχε ανάγκη
από τη χορηγία του βασιλιά της Δανίας για να ταξιδεύει. Η εξάρ-
τηση αυτή, σε συνδυασμό με τη βασανισμένη ζωή του, τον έκανε
παράξενο και περίπλοκο σαν προσωπικότητα, κυκλοθυμικό,
υποχόνδριο και γεμάτο αντιφάσεις. Περιφρονούσε τους ευγε-
νείς, όμως σύχναζε στα μέγαρα και στα παλάτια τους. Είχε ένα
δουλικό θαυμασμό για τους βασιλιάδες και συγχρόνως μια αν-
τιπάθεια για τους γαλαζοαίματους. Αλλά επειδή ποτέ δεν του
έλειψε το χιούμορ, συνειδητοποιούσε απόλυτα την ειρωνεία του
πράγματος.

Ως εκτίμηση, ανεξαρτήτως επετειακής προσέγγισης, θα λέ-
γαμε πως η σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά και νέους δε χαρα-
κτηρίζεται από ενιαίο προσανατολισμό. Όπως στη λογοτεχνία
για μεγάλους, έτσι και στο παιδικό βιβλίο η πραγματικότητα απο-
δίδεται με τον τρόπο που αντανακλάται στη συνείδηση του συγ-
γραφέα, η οποία διαμορφώνεται από την ταξική του θέση και
από την επιλογή της στάσης του στη ζωή. Ευνόητο είναι λοιπόν
ότι κυκλοφορούν αρκετές εκδόσεις για παιδιά με ύμνους στον
καπιταλισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ταξική συνεργασία, τον
αντικομμουνισμό. Στον αντίποδα, έχουν εκδοθεί βιβλία, αν και
λιγότερα στον αριθμό, που επιχειρούν να αποκαλύψουν τα εγ-
κλήματα του ιμπεριαλισμού και να προβάλουν την αναγκαιότητα
της ταξικής πάλης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πικάσο, ο καλ-
λιτέχνης δεν είναι ένας ηλίθιος, αλλά «ένα πολιτικό ον που
ευαισθητοποιείται διαρκώς από τα θλιβερά, τα παράφορα ή τα
ευχάριστα που συμβαίνουν στον κόσμο και διαπλάθεται απόλυτα
καθ’ ομοίωσή τους».

Εν κατακλείδι, η φάμπρικα με τις επετείους αντικατοπτρίζει
την αδυναμία του συστήματος να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς
ακόμα και προβλήματα που θα επιθυμούσε να λύσει. Είναι η
φανφάρα που κρύβει την παραφωνία, το αποσμητικό που επι-
καλύπτει τη δυσοσμία, ένα όμορφο σάβανο ριγμένο πάνω σε πε-
θαμένα όνειρα. Στον καπιταλισμό, όταν το παιδί γίνεται επέτειος,
έχει κιόλας υπογραφεί η καταδίκη της παιδικότητας, αλλά και η
χωρίς όρια εκμετάλλευση της ηλικίας του. Χρέος δικό μας είναι
ν’ αποκαλύψουμε στα παιδιά μας αυτήν την αλήθεια, ώστε να
πάρουν από το χέρι μας τη σκυτάλη και να συνεχίσουν τον αγώνα
ως την τελική ήττα των εκμεταλλευτών τους.

Όταν το παιδί γίνεται επέτειος…
της Εύης Κοντόρα,

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Όταν ένα πρόγραμμα «φιλαναγνωσίας» για 961 δη-
μοτικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα σημαδεύεται
απροσδόκητα από το στίγμα του σκανδάλου, είναι ανα-
μενόμενο να ξεσπάσει ένας ορυμαγδός από αντεγκλή-
σεις. Τα ΜΜΕ ανέλαβαν ως συνήθως το ρόλο του «φυ-
τιλιάρη». Γρήγορα, το μιντιακό τοπίο μεταβλήθηκε σε
πεδίο μάχης, διάσπαρτο με καταγγελίες εκδοτών, παρεμ-
βάσεις του υπουργείου Πολιτισμού, παραιτήσεις επιτρο-
πών, διαμαρτυρίες συγγραφέων και φιλολογικών σωμα-
τείων, ενώ η αδιάκοπη ανταλλαγή κανονιοβολισμών με
στόχο τη σπίλωση ή τον εξαγνισμό των εμπλεκόμενων
και ευθέως κατηγορούμενων θεσμών και προσώπων ξά-
πλωνε πτώματα παντού.

Αφορμή αποτέλεσαν οι 498 τίτλοι βιβλίων λογοτε-
χνίας για παιδιά που επιλέχτηκαν από το πρόγραμμα,
προκειμένου να αγοραστούν (από 90 αντίτυπα ο καθέ-
νας, σε αντιστοιχία με το συνολικό προϋπολογισμό των
336.000 ευρώ) και να σταλούν στα σχολεία. «Εκπαί-
δευση και διά βίου μάθηση» είναι ολόκληρος ο τίτλος του
Επιχειρησιακού Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται
από Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους - ΕΣΠΑ 2007 -2013.
Στο κάθε σχολείο αναλογεί ο καταπληκτικός αριθμός των
46 περίπου βιβλίων! Εκείνο που ωστόσο προκάλεσε έν-
τονους κραδασμούς στην εκδοτική κοινότητα ήταν η δη-
μοσιοποίηση του συνολικού καταλόγου από την 9μελή
Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του προγράμμα-
τος.

Τρία μέτωπα ανοίχτηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα, εφόσον το διακύβευμα ήταν αρχικά οικονομικό.
Εκδότες απέναντι στο κράτος (εκπροσωπούμενο εν προ-
κειμένω από το ΕΚΕΒΙ), μικροί εκδότες εναντίον μεγάλων
και το αντίστροφο, μεγαλοεκδότες εναντίον αλλήλων. Οι
αντίπαλοι πρώτα έξυσαν νύχια, στη συνέχεια ακόνισαν
μαχαίρια και στο τέλος έβγαλαν το λαγό από το καπέλο…
Η αδιαφάνεια που ανακάλυψαν, επειδή στην Επιτροπή –
εκτός των υπόλοιπων επτά μελών– είχαν πάρει μέρος ως
κριτές δύο πασίγνωστοι λογοτέχνες χωρίς να αποκλει-
στούν τα βιβλία τους από τον κατάλογο, «ανάγκασε» τον
υπουργό Πολιτισμού να «παραιτήσει» πρόεδρο και γραμ-
ματέα, με αποτέλεσμα να τους ακολουθήσουν και οι
άλλοι και να προκληθούν αντιδράσεις από κάθε πλευρά.
Το γεγονός ότι η «λίστα» ευνοούσε καταφανώς ορισμέ-
νους μεγαλοεκδότες (με τους οποίους συνδέονταν ποι-
κιλοτρόπως οι «κατηγορούμενοι» συγγραφείς-κριτές)
άνοιξε τους ασκούς τους Αιόλου. Πολύ σύντομα, έντυπος
και ηλεκτρονικός Τύπος (χαράς ευαγγέλια για τα ΜΜΕ)

γέμισαν αλληλοκατηγορίες με τη μορφή της επιθετικής
απολογίας ή της απολογούμενης επίθεσης, όπου ο κα-
θένας έσουρνε στους απέναντί του τα εξ αμάξης.

Τα χειρότερα ήρθαν όταν οι εμπλεκόμενοι συνειδη-
τοποίησαν ότι το πρόγραμμα κινδύνευε να διακοπεί! Με
απανωτές εκκλήσεις για τη συνέχισή του οι αντίπαλοι,
διατηρώντας τις αιχμές, επιδεικνύοντας όμως μεγαλο-
θυμία αδικημένου αθώου, ανανέωσαν τον πόλεμο από
την ανάποδη…

Αλλά δεν τόλμησαν να ομολογήσουν το αυτονόητο. 
Όταν το βιβλίο γίνεται εμπόρευμα, μέσα σ’ ένα σύ-

στημα που έχει στο κέντρο του το κέρδος και όχι τον άν-
θρωπο, κανένα πρόγραμμα καμιάς φιλαναγνωσίας δεν
μπορεί ούτε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, ούτε να παι-
νεύεται για ουσιαστική βοήθεια είτε στη γνώση είτε στην
ανάγνωση είτε στο παιδί. Οι κόντρες ανάμεσα σε εκεί-
νους που κερδίζουν από αυτές τις δουλειές, είτε οικονο-
μικά είτε και με άλλο τρόπο (αφού το χρήμα κάποιοι το
μίσησαν, τη δόξα όμως κανένας), θα εξακολουθήσουν –
παρά τις προσωρινές λυκοφιλίες– να είναι ισχυρές και,
όταν θα βγαίνουν στο προσκήνιο, όλα τα υπόλοιπα θα
πηγαίνουν κατά διαόλου. 

«Τα παιδιά έχουν ανάγκη –πολύ περισσότερο σή-
μερα– ένα καλό βιβλίο ως παραμυθία» υπεραμύνεται της
συνέχισης του προγράμματος ο «Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου» (του οποίου ο πρόεδρος –ειρήσθω εν
παρόδω– είναι ένας από τους δύο προαναφερθέντες
συγγραφείς-κριτές). Αλλά το μόνο που δεν έχουν
ανάγκη σήμερα τα παιδιά είναι η παραμυθία (δηλαδή η
παρηγοριά) είτε του «καλού» βιβλίου είτε του «κακού».
Τα παιδιά έχουν ανάγκη από γνώση, και μάλιστα σε
βάθος, των κοινωνικών νόμων που ανακαλύφθηκαν
ώστε να αποκτήσουν και τη θέληση και την ικανότητα να
σφραγίσουν τις εξελίξεις που θα τους επιτρέψουν να αλ-
λάξουν τη σημερινή πραγματικότητα της εκμετάλλευσης
και της αδικίας. Υπήρχαν άραγε τέτοια βιβλία στην πε-
ριώνυμη λίστα που ξεσήκωσε το σάλο;… 

Όσο τα κοινωνικά αγαθά (άρα και το βιβλίο) θα διέ-
πονται ως εμπορεύματα από τους νόμους της αγοράς,
ακόμα και οι θετικές πλευρές κάποιων δράσεων θα έχουν
τη θέση ενός ήπιου παυσίπονου όταν η επέμβαση είναι
αναγκαία για να μην επέλθει ο θάνατος. Ή μήπως πρέπει
να θυμίσουμε σ’ εκείνους που ως τώρα είχαν αποφύγει
τη μάχη, αρκούμενοι στα ψιχουλάκια με τα οποία τους
ελεούσε το κάθε ΕΚΕΒΙ, ότι «όποιος ανακατεύεται με τα
πίτουρα τον τρώνε οι κότες»;…     

Επιμέλεια:
Πολιτιστική Επιτροπή 

του Προεδρείου της ΟΓΕ

Πρόγραμμα του ΕΚΕΒΙ
για τη φιλαναγνωσία
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Πολιτισμός

Το Τμήμα Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και η Πο-
λιτιστική Επιτροπή, στο πλαίσιο του 3ου Επιστημο-
νικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιήσει στις 27
και 28.4.2013 η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ,
πραγματοποιούν αφιέρωμα στον κορυφαίο μαρξι-
στή διανοητή, δραματουργό, ποιητή και σκηνοθέτη
Μπέρτολτ Μπρεχτ με τίτλο: «Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για
τους σεισμούς που μέλλονται να ’ρθουν.»

Ο κινηματογράφος ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX που φιλο-
ξένησε τις προβολές αποδείχτηκε μικρός για το φι-
λοθεάμον κοινό που προσήλθε να παρακολουθήσει
τις κινηματογραφικές εκδοχές στα έργα του Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ. Ήδη το Δεκέμβρη προβλήθηκαν 4
ταινίες, 1 ταινία κάθε εβδομάδα. Από το 2013 οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με νέο
κύκλο κινηματογραφικών προβολών, συναυλιών
και θεατρικών παραστάσεων που θα διαρκέσουν
μέχρι τον Απρίλη του 2013 και θα κορυφωθούν με
το Επιστημονικό Συνέδριο. 

Γερμανός δραματουργός, λιμπρετίστας, συγγρα-
φέας, ποιητής, θεωρητικός του θεάτρου, σκηνοθέ-
της, κορυφαίος μαρξιστής διανοητής, ο Μπρεχτ
πάντα πίστευε ότι η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με επαναστατικό τρόπο. Στο έργο του εξερευνά τον
προβληματισμό αυτό και κυρίως ρωτάει τι είναι πο-
λιτική τέχνη; Ταυτόχρονα παρέχει στον κινηματο-
γράφο και τα αισθητικά εργαλεία για να δημιουρ-
γηθεί πολιτική τέχνη. Πάνω απ’ όλα όμως είναι ο
λόγος του Μπρεχτ που εξακολουθεί να είναι η φωνή
του σήμερα και του αύριο, καθώς μέσα από τα έργα
του πάντα θα συνομιλεί με όλους τους ανθρώπους
και τους λαούς που υφίστανται την εκμετάλλευση.
Γιατί μπόρεσε να συνδέσει πλούτο σκέψης και
λαϊκή απλότητα έκφρασης. Κατάφερε να μιλήσει με
τρυφερότητα για την τραχύτητα αυτού του κόσμου.

Ο διδακτισμός των έργων του Μπρεχτ υπήρξε μια
έννοια αρκετά παρεξηγημένη για πολλά χρόνια.
Θεωρήθηκε ως αρνητικό στοιχείο προσέγγισης του
έργου του. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε τα λόγια του
συνθέτη των μπρεχτικών τραγουδιών και φίλου του
Μπρεχτ, Χανς Άισλερ: «Όταν μιλάμε για τον Μπρεχτ,
είμαστε σε θέση μάχης, ιδιαίτερα στις καπιταλιστι-

κές χώρες.
Αγωνιζόμαστε
για τον
Μπρεχτ. Είναι
αναγκασμένοι
να καταπιούν
τον Μπρεχτ
και δεν πρέπει
να τους επι-
τρέψουμε να
τον καταπιούν
παρά μονάχα
ο λ ό κ λ η ρ ο ,
μαζί με τ’ αγκάθια.»

Ο Μπρεχτ πίστευε ότι «η επιστήμη και η τέχνη
συμπίπτουν σε τούτο, πως και οι δύο έχουν σκοπό
να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων»,
καθώς «η μια ασχολείται με τη συντήρησή τους, η
άλλη με την ψυχαγωγία τους», και ονειρευόταν μια
εποχή, μια κοινωνία, που η τέχνη να αντλεί την ψυ-
χαγωγία «από τη νέα παραγωγικότητα, που μπορεί
να καλυτερέψει τη συντήρησή μας και που η ίδια,
όταν μείνει ανεμπόδιστη, να είναι η μεγαλύτερη απ’
όλες τις διασκεδάσεις». 

«Όταν οι ισχυροί εισβολείς εκδιωχτούν, όταν η
χώρα γίνει ελεύθερη και κυβερνιέται από το λαό,
θα είναι μια χώρα που όλοι –οι άνδρες, οι γυναίκες
και τα παιδιά– θα έχουν αρκετό φαγητό και αρκετό
χρόνο για να διαβάζουν και να σκέπτονται και να
μιλάνε μεταξύ τους για πράγματα που αφορούν την
ευημερία τους. Όταν έρθει αυτή η μέρα, να μην ξε-
χάσεις ότι ελευθερία δεν είναι όσα έχει κανείς δικά
του, ένα καπέλο –ας πούμε– ή ένα κομματάκι ζά-
χαρη... Αληθινά, πρέπει κανείς να αγωνίζεται για
την πραγματική ελευθερία. Και πρέπει να με θυμά-
σαι όχι επειδή είμαι ο πατέρας σου, αλλά για το ότι
και εγώ έπεσα σ’ αυτόν το μεγάλο αγώνα...» 

(Απόσπασμα από το κινηματογραφικό έργο 
Και οι δήμιοι πεθαίνουν)

Kινηματογραφικό αφιέρωμα 
στον Μπέρτολτ Μπρεχτ
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Οι ευθύνες της διεθνούς κοινότητας 
για την τραγική κατάσταση του πληθυσμού 

στα παλαιστινιακά εδάφη
Η βρετανική ανθρωπιστική οργάνωση OXFAM ανέδειξε, με την έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα, ότι οι εποικισμοί του Ισραήλ

–σε ένα από τα πλέον εύφορα τμήματα των παλαιστινιακών εδαφών, στην κοιλάδα του Ιορδάνη της Δυτικής Όχθης– έχουν κατα-
στρεπτικές συνέπειες για τον παλαιστινιακό πληθυσμό και «στραγγαλίζουν» κάθε οικονομική του ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά
και γενικότερα.

Οι υπάρχοντες 28 εποικισμοί (και οι συνεχώς ανεγειρόμενοι νέοι) ελέγχουν άμεσα ή διαμέσου των «ζωνών ασφαλείας» που
δημιουργήθηκαν γύρω τους το 86% της γης, ενώ για τους Παλαιστίνιους μένει μόνο το 6%.

Εδώ να σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή κατοικούν 9.500 έποικοι, ενώ οι Παλαιστίνιοι είναι 66.000. Οι εποικισμοί
έχουν δεσμεύσει το σύνολο σχεδόν των υδάτινων πόρων, σε σημείο ώστε οι Παλαιστίνιοι να μην έχουν τρεχούμενο νερό. Και
αυτό σε μια περιοχή που το νερό ρέει άφθονο.

Ο συνολικός πληθυσμός των εποίκων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι 500.000, ενώ αντίστοιχα ο παλαι-
στινιακός πληθυσμός είναι 2.500.000.

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι τις ίδιες εκτιμήσεις έκανε σε έκθεσή της ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα (γνωστό όργανο άσκησης
της ιμπεριαλιστικής πολιτικής και «συνένοχος» στις αποφάσεις και πρακτικές που ευθύνονται για την επί της ουσίας γενοκτονία
του παλαιστινιακού λαού). Στην έκθεσή της λοιπόν αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι η ισραηλινή κατοχή ευθύνεται για την τραγική
οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Παλαιστινιακή Αρχή εξαιτίας ελλειμμάτων 400.000.000 δολαρίων στον προ-
ϋπολογισμό της. Αιτιολογεί δε τις εκτιμήσεις της με το επιχείρημα ότι εξαιτίας της κατοχής οι Παλαιστίνιοι έχουν πρόσβαση μόνο
στο 40% της γης τους, επομένως δεν είναι δυνατό να καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε η ισραηλινή φιλειρηνική οργάνωση B΄ TSELEM εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται
παραπάνω, αλλά και των περιορισμών και απαγορεύσεων προσέγγισης και μετακίνησης των Παλαιστινίων ακόμη και από μια
πόλη σε προάστιο της περιοχής.

Εκείνο όμως που επισημαίνει είναι μια παράμετρος του παλαιστινιακού ζητήματος που συνήθως αγνοείται διεθνώς: 250.000
Παλαιστίνιοι έχουν χάσει το δικαίωμα επιστροφής, παραμονής και επανεγκατάστασης στην πατρίδα τους επειδή έφυγαν από τα
παλαιστινιακά εδάφη μετά από τη λήξη του πολέμου το 1967 (τότε καταλήφθηκε από τους Ισραηλινούς η Δυτική Όχθη και η
Λωρίδα της Γάζας). Οι πρόσφυγες αυτοί φεύγοντας παρέδιδαν τις ταυτότητές τους στα συνοριακά φυλάκια και είτε δεν επέστρεψαν
ποτέ εντός 7 ετών είτε δεν ήταν παρόντες κατά τις απογραφές του 1981 και του 1988. Έτσι έχασαν το δικαίωμα –σύμφωνα με την
ισραηλινή νομοθεσία– επιστροφής και επανεγκατάστασης στα παλαιστινιακά εδάφη. Κάθε αίτημα αναγνώρισης των δικαιωμάτων
των ανθρώπων αυτών δε γίνεται δεκτό από το κράτος του Ισραήλ.

Ποιος δίνει το δικαίωμα στο τελευταίο να προβαίνει σε τόσες και τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων και ποια είναι η αντιμετώπισή του από τη διεθνή κοινότητα;

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξομοιώνει επί της ουσίας το θύτη με το θύμα, αφού αναγνωρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ στην ασφά-
λεια». Μην ξεχνάμε άλλωστε και την προνομιακή οικονομική συνεργασία του Ισραήλ μαζί της, αλλά και το γεγονός ότι το διεθνές
κεφάλαιο δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε συνείδηση δικαιοσύνης.

- Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ηθικά και οικονομικά τους εποικισμούς και τις διώξεις των Παλαιστινίων αποβλέποντας –μέσω του
Ισραήλ– στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών της Μέσης Ανατολής. Φυσικά δεν παραγνωρίζουμε και την πίεση που ασκεί το πα-
νίσχυρο οικονομικά και πολιτικά «εβραϊκό λόμπι».

- Το ΝΑΤΟ θεωρεί το Ισραήλ το «χωροφύλακα» και εντολοδόχο του στην περιοχή και το βοηθό του στην καταπολέμηση της
«τρομοκρατίας». Άρα και προνομιακό σύμμαχο που δεν πρέπει να δυσαρεστηθεί.

Έχοντας λοιπόν μια τέτοια «βελούδινη» μεταχείριση από τη «διεθνή κοινότητα», το Ισραήλ αποθρασύνεται αφού ξέρει ότι –
πέρα από τις όποιες φραστικές κορώνες– η πολιτική του δεν αμφισβητείται και, το κυριότερο, δεν καταδικάζεται. Γι’ αυτό και δε
συναντά εμπόδια ούτε στις καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, ούτε στην πολιτική του της «άρνησης
της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

Άξιος ο μισθός των «υπερασπιστών της ελευθερίας και της δημοκρατίας» απανταχού της Γης! 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο   

Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη,
Aντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών

Εξαρχείων-Νεάπολης
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Ινδία: Πωλήσεις βρεφών
Η πρακτική πώλησης βρεφών από άπορες οικογένειες (έναντι χαμηλού ως επί το πλείστον τιμήματος) είναι συχνό φαινόμενοστην Ινδία, όπου η εξαθλίωση και η φτώχεια ξεπερνούν κάθε όριο. Χαρακτηριστική η περίπτωση ζευγαριού στο Ρατζαστάντης Β.Δ. Ινδίας που πούλησε το επτά ημερών μωρό του αντί 20.000 ρουπίων (294 ευρώ) για να πληρώσει τη θεραπεία τουάρρωστου μεγαλύτερου γιού του.
Σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες για το κεφάλαιο χώρες –και εν μέσω οικονομικής κρίσης– ο λαός αδυνατεί ναεπιβιώσει. Οι φτωχοί αναγκάζονται να πουλούν ζωτικά τους όργανα για να εξασφαλίσουν λίγη τροφή ή να πουλούν τα παιδιάτους είτε για να τα γλυτώσουν από την εξαθλίωση και τις ασθένειες είτε για να εξασφαλίσουν για λίγο την επιβίωση της υπό-λοιπης οικογένειας. (Και με λιγότερα από 600 ευρώ αγοράζει κανείς ένα βρέφος στην Ινδία.) Βέβαια το κράτος υποτίθεται ότιτιμωρεί τη συγκεκριμένη πρακτική, όμως επί της ουσίας δεν έχει προβλέψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ούτε άλλεςδομές πρόνοιας για τους ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία τωνκατοίκων της δεύτερης σε πληθυσμό χώρας στον κόσμο· χώρας όμως που έχει ατομικά και πυρηνικά όπλα και υψηλούς ρυθ-μούς ανάπτυξης για τους λίγους πλούσιους...

ΗΠΑ: «Σφαγή» σε σχολείο
Σε δημοτικό σχολείο της μικρής πόλης Νιουτάουν στο Κονέκτικατ εισέβαλε πάνοπλος 20χρονος και σκότωσε 20 παιδιά

6-7 ετών (8 αγόρια και 12 κορίτσια) και 6 ενήλικες. Μετά από τη σφαγή, αυτοκτόνησε.

Τα όπλα που χρησιμοποίησε ήταν 4 (μεταξύ αυτών και 1 ημιαυτόματη καραμπίνα) και ανήκαν «νόμιμα» στη μητέρα του την

οποία είχε σκοτώσει πριν την εισβολή του στο σχολείο. Όπως μαθεύτηκε αργότερα, ο δράστης ήταν αυτιστικός (είχε σύνδρομο

Ασπέργκερ και μία ακόμη διαταραχή προσωπικότητας). Ανεξάρτητα όμως από το ψυχολογικό του προφίλ, το πιο σημαντικό

ζήτημα είναι ότι στις ΗΠΑ, σε πληθυσμό 312.000.000 Αμερικανών, τα όπλα που υπάρχουν στα σπίτια υπολογίζεται ότι ξε-

περνούν τα 270.000.000, δηλαδή 1 όπλο για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Πρόκειται για μια κοινωνία βουτηγμένη στην «κουλτούρα του φόβου και του τρόμου» από τον «εσωτερικό» και τον «εξω-

τερικό» εχθρό. Για μια κοινωνία ατομικισμού, αποθέωσης της δύναμης, της επιβολής της δύναμης του ισχυρότερου και του

άκρατου ανταγωνισμού. Πρόκειται επίσης για μια κοινωνία 50.000.000 λειτουργικά αναλφάβητων, 50.000.000 ανασφάλι-

στων, 50.000.000 που τρέφονται με κουπόνια απορίας και 100.000.000 φτωχών και απόκληρων.

Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πυροβόλα όπλα, ως αποτέλεσμα της οπλοκα-

τοχής και οπλοχρησίας.
Είναι λοιπόν τραγικά επίκαιρο αυτό που είχε πει ο Κλεμανσό: «Η Αμερική είναι η χώρα που πέρασε από τη βαρβαρότητα

στην παρακμή χωρίς να αγγίξει τον πολιτισμό.»

Παγκόσμιο Περισκόπιο

Ισπανία: Πρόστιμο στο κολατσιό των μαθητών από το σπίτι!
Από τις περιφερειακές Αρχές της Ισπανίας προωθείται η ποινή επιβολής προστίμου από 1,50 έως 3 ευρώστα παιδιά που φέρνουν το κολατσιό τους από το σπίτι και δε χρησιμοποιούν τις σχολικές καντίνες στις οποίεςένα γεύμα στοιχίζει γύρω στα 6 ευρώ. Εξαιρούνται τα παιδιά που, π.χ., έχουν αλλεργία σε κάποιες τροφέςκαι έχουν ειδικό διαιτολόγιο. 
Το σχολικό έτος 2011-2012 το 60% των παιδιών αγόραζαν το φαγητό τους από τις σχολικές καντίνες. Ηολοένα και μεγαλύτερη οικονομική κρίση και οι συνθήκες λιτότητας που επιβλήθηκαν στον ισπανικό λαόανάγκασαν τις οικογένειες, που αδυνατούσαν να πληρώνουν 6 ευρώ την ημέρα, να δίνουν στα παιδιά τουςφαγητό από το σπίτι· έτσι, οι καντίνες έχασαν σημαντικό αριθμό καταναλωτών και βέβαια οι περιφερειακέςΑρχές «μεριμνούν» για την αποζημίωσή τους. Η γελοία δικαιολογία που προβάλλεται είναι η χρησιμοποίησητης τραπεζαρίας, των ψυγείων και των φούρνων μικροκυμάτων, αλλά και το σέρβις και η καθαριότητα.Οι γονείς και οι σύλλογοί τους αντιδρούν και καταγγέλλουν το μέτρο ως άδικο, καθώς πλήττει τους πιοφτωχούς.

Να πώς αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους από την οικονομία της αγοράς: Ως νούμερα...



ΑΠΟΦΑΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της ΟΓΕ
Το Προεδρείο της ΟΓΕ που συνεδρίασε στις 2-10-12 συζήτησε τα νέα πρωτοφανούς αγριότητας μέτρα της  συγκυ-

βέρνησης ( ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), Τρόικας και Ε.Ε. και αποφάσισε:
- Να καλέσει τα κόμματα της Βουλής να καταψηφίσουν τα νέα μέτρα και να  στηρίξουν την πρόταση νόμου του ΚΚΕ,

που έχει κατατεθεί στη Βουλή, για την κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.
- Να καλέσει τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ σε όλη τη χώρα να συνεδριάσουν με τα μέλη τους και να

πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.
- Να καλέσει τις γυναίκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας να συσπειρωθούν στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα

της χώρας μας, Ήρθε η ώρα οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να πουν το μεγάλο ΟΧΙ. Να πάρουν τη ζωή τους  στα
χέρια τους, τη ζωή των οικογενειών τους, το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών τους, το μέλλον του τόπου.

Τα δάνεια, τα μνημόνια, οι αντεργατικοί νόμοι είναι οι συμφωνίες της ΕΕ και των κυβερνήσεων για να βγει το κε-
φάλαιο πιο ισχυρό από την κρίση, ποδοπατώντας τον ελληνικό λαό, τις γυναίκες και τη νεολαία. Μας καταδικάζουν σε
αδιέξοδα, μας οδηγούν στη μαζική εξαθλίωση για να σωθούν τα κέρδη των μονοπωλίων, της ΕΕ.

Καταδικάζουν τα παιδιά μας στη μόνιμη ανεργία και στην ανασφάλεια.
Μας στερούν την ελπίδα και κάθε προοπτική αξιοπρεπούς ζωής για να γίνουν οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι βιο-

μήχανοι, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοκατασκευαστές και οι μεγαλοκλινικάρχες πιο ανταγωνιστι-
κοί.

Απορρίπτουμε  τα μέτρα  και τα μνημόνιά τους. Είναι παράνομα, αντεργατικά, αντιλαϊκά. Δεν οδηγούν σε έξοδο από
την κρίση, αλλά σε βαθειά φτώχεια και δυστυχία για το λαό. Τέρμα στην αρπαγή του μόχθου μας, στην λεηλασία του
τόπου. Είμαστε και εμείς οι γυναίκες παραγωγική δύναμη. Παράγουμε πλούτο που τον ληστεύουν τα παράσιτα, οι κα-
πιταλιστές. Αναπαράγουμε και μεγαλώνουμε την αυριανή εργατική δύναμη αυτού του τόπου.

Καλούμε τους βουλευτές των κομμάτων να καταψηφίσουν  τα νέα μέτρα που κατατέθηκαν στη Βουλή. Να πάρουν
την ευθύνη τώρα που είναι η ώρα μηδέν και να στηρίξουν την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, που ανοίγει δρόμο για την αν-
τεπίθεση του λαϊκού κινήματος, να βάλουν φραγμό σ’ αυτό το έγκλημα που γίνεται ενάντια στην πλειοψηφία των ερ-
γαζομένων με πρώτα θύματα τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας.

Αθήνα,  2/10/12  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΟΓΕ 
για τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Η ΟΓΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
το εγχείρημα της ναζιστικής φασιστικής οργάνωσης  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  να ζητήσει, 

τα ονόματα των μεταναστόπουλων  που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς.

ΑΠΑΙΤΕΙ από τους Δήμους να μην δώσουν στοιχεία στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να απαντηθεί στην
ερώτηση βουλευτή της για τον αριθμό των παιδιών των μεταναστών που πηγαίνουν στους βρεφονηπιακούς και παι-

δικούς σταθμούς.

ΚΑΛΕΙ τις γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας να αποκαλύψουν τους στόχους αυτού του φασιστικού μορ-
φώματος και να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο τους τραμπουκισμούς, τις επιθέσεις αλλά και τις τάχα ανθρωπιστικές

τους κινήσεις. 
Να απομονώσουν τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που με ρατσιστικές αθλιότητες προσπαθούν να φέρουν σε αντιπαράθεση τους

γονείς, αθωώνοντας τις πολιτικές που αφήνουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά έξω από την προσχολική αγωγή. 
Να μη δεχτούν ούτε την «αλληλεγγύη» ούτε χρήματα ούτε τρόφιμα από τους φασίστες.

Να γίνουν ασπίδα προστασίας για τα παιδιά των μεταναστών στους παιδικούς σταθμούς. 

Αθήνα, 12/10/12
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Δελτία Τύπου



Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 2012

Αθήνα, 14/5/2011

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

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

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

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

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

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

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

Για την πρακτική άσκηση αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ
«Όταν οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας λένε πως σχεδιάζουν πρόγραμμα για «καταπολέμηση της ανεργίας», όταν

μιλάνε για «πρακτική άσκηση» εμείς ξέρουμε πως καταστρώνουν σχέδιο για προσωρινή, φθηνή απασχόληση, χωρίς
ασφάλιση για συνταξιοδότηση, που αποφέρει περισσότερα κέρδη στους εργοδότες. Τα νέα προγράμματα που κυβέρ-
νηση και υπουργείο Εργασίας σχεδιάζουν να βάλουν σε εφαρμογή από την αρχή του επομένου χρόνου, για να κατα-
πολεμήσουν υποτίθεται την ανεργία των νέων μέχρι 29 ετών αφορούν την πρακτική άσκηση σε πρώτη φάση 20.000
αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και στη συνέχεια 25.000 αποφοίτων άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, για 5 μήνες με μισθό 460
και 400 ευρώ αλλά και επιδοτήσεις για να γίνουν οι νέοι άνεργοι ...επιχειρηματίες. Προσπαθούν να συγκρατήσουν
την εκρηκτική ανεργία που χτυπάει 62% στις νέες γυναίκες, ανακυκλώνοντας και μοιράζοντάς τη στη νεολαία, διακό-
πτοντάς τη με μικρά διαστήματα δουλειάς.

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, οι νέες εργαζόμενες και άνεργες έχουν πικρή πείρα
από τέτοια προγράμματα. Πολλές δουλεύουν ήδη σε παρόμοια που μοιράζουν ζεστό χρήμα στους επιχειρηματίες, ενώ
οι ίδιες μένουν για μήνες απλήρωτες και στο τέλος επιστρέφουν στις ουρές της ανεργίας, χωρίς επίδομα ή άλλες πα-
ροχές.

Η ΟΓΕ καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις αυτές που τσακίζουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των νέων εργα-
ζομένων και τους χρησιμοποιούν για την παραπέρα συρρίκνωση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Εξασφα-
λίζουν μόνο ανεργία για τους νέους και πρόσθετα κέρδη για τους εργοδότες. Η ΟΓΕ καλεί τις νέες εργαζόμενες και
άνεργες με την πάλη τους μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, με τη
συμμετοχή τους στα ταξικά σωματεία του ΠΑΜΕ, να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων και παράλ-
ληλα μόνιμη, σταθερή δουλειά με σύγχρονα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα».

Αθήνα, 30/11/2012

Για τον υποσιτισμό
Αντιμέτωπες με τη βαρβαρότητα του υποσιτισμού βρίσκονται καθημερινά όλο και περισσότερες λαϊκές οικογένειες,

με πρώτα και μεγαλύτερα θύματα τα παιδιά. Πληθαίνουν δραματικά τα περιστατικά μαθητών που μένουν χωρίς κανο-
νικό γεύμα ακόμα και για μέρες. Οι περιπτώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν είναι παρά ένα μικρό
μέρος του προβλήματος. 

Η ΟΓΕ καταγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που βυθίζουν τη λαϊκή οικογένεια στην ανεργία και τη
φτώχεια και καταδικάζει την απροθυμία που δείχνουν να πάρουν ακόμα και το παραμικρό μέτρο για να περιοριστούν
οι συνέπειες του υποσιτισμού. Το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τα ψίχουλα της ελεημοσύνης της
εκκλησίας, με την αποστολή τροφίμων σε 2.000 οικογένειες μαθητών από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ούτε μπορεί
να επιτρέψουμε να γίνει ο υποσιτισμός των μαθητών έδαφος για να εκδηλώνουν ΜΚΟ τα «φιλάνθρωπα» αισθήματά
τους και επιχειρήσεις το «κοινωνικό» τους πρόσωπο. Διεκδικούμε να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι στους Δήμους
προκειμένου να παρέχουν ένα γεύμα σε όλους τους μαθητές των σχολείων. 

Απευθυνόμαστε σε όλες τις άνεργες, τις υποαπασχολούμενες, τις απλήρωτες εργαζόμενες, σε όλες τις μητέρες
που βλέπουν την καθημερινή διατροφή των παιδιών τους να μετατρέπεται σε εφιάλτη: Για τα βάσανα με τα οποία μας
φορτώνει η πολιτική που υπηρετεί τα μονοπώλια και τα κέρδη τους δεν πρέπει να νιώθουν ντροπή και ενοχή αλλά
οργή και αγανάκτηση. Ο δρόμος που δείχνουν όσοι μας προτείνουν να σκύψουμε το κεφάλι, να απλώσουμε το χέρι,
και να παρακαλέσουμε για λίγα ψίχουλα αυτούς που πλουτίζουν στην πλάτη μας, είναι αδιέξοδος. Οδηγεί, αργά ή γρή-
γορα, σε μεγαλύτερη εξαθλίωση. Απάντηση και διέξοδο από τη σημερινή  βαρβαρότητα θα δώσει μόνο η οργανωμένη
πάλη και διεκδίκηση. Μέσα από του συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, μέσα από τις Λαϊκές Επιτροπές σε κάθε γειτονιά
διεκδικούμε: Να εξασφαλιστεί τώρα με έκτακτο κρατικό κονδύλι ένα γεύμα καθημερινά για κάθε μαθητή.

Αθήνα, 30/11/2012
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Για την ανεργία

Το προβάδισμα στην ανεργία συνεχίζουν να κατέχουν οι νέοι και οι γυναίκες όπως δείχνουν τα στοιχεία της

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορούν το Σεπτέμβρη του 2012, παρά το γεγονός ότι και στους άν-

τρες τα ποσοστά καλπάζουν. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες σκαρφάλωσε στο 30,1%, στους νέους 15-24

ετών έφτασε το 56,4% ενώ στο σύνολο των εργαζομένων σημείωσε ποσοστό της τάξης του 26%.

Η ΟΓΕ απευθύνεται στις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που βιώνουν το πρόβλημα,

που είναι οι ίδιες άνεργες, που έχουν άντρες απολυμένους, παιδιά που δεν καταφέρνουν να βρουν ούτε ένα με-

ροκάματο, στις γυναίκες που ζουν καθημερινά τις συνέπειες της ανεργίας. Τις καλεί να μην αποδεχθούν το μέλλον

της ανεργίας, της φτώχειας, της δουλειάς χωρίς δικαιώματα και με ημερομηνία λήξης που επιβάλλουν στις ίδιες

και στις οικογένειές τους η ΕΕ και η κυβέρνηση. Μέσα από τα ταξικά σωματεία, τις Λαϊκές Επιτροπές, τους συλ-

λόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, να παλέψουν για μέτρα ουσιαστικής προστασίας των ανέργων, να διεκδικήσουν

σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.
Αθήνα, 8/12/12

Για την Κυριακή Αργία
Κυβέρνηση και μονοπώλια δεν αρκούνται στη συρρίκνωση του μεροκάματου και των εργασιακών δικαιωμάτων,ούτε τους φτάνει το ωράριο – λάστιχο που έχουν επιβάλλει στον κλάδο του εμπορίου. Τώρα βάζουν στο στόχαστρότους την αργία της Κυριακής και μαζί με αυτή τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο των εργαζόμενων γυναικών, που πε-ριμένουν μια μέρα της εβδομάδας που δεν εργάζονται να φροντίσουν το σπίτι και την οικογένειά τους, να δουν ταπαιδιά τους και, αν τους μείνει έστω και λίγος χρόνος, να ξεκουραστούν πριν ξεκινήσει ο μαραθώνιος την επό-μενης εβδομάδας.
Στις μεθοδεύσεις με τις οποίες επιχειρούν να καταργήσουν την Κυριακή αργία, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδαςκαλεί τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, τις χιλιάδες εργαζόμενες στο εμπόριο νααπαντήσουν: Την Κυριακή δεν την έχουμε για τα αφεντικά! Τη θέλουμε για εμάς! 

Αθήνα, 11/12/2012

Για τη δολοφονία του μετανάστη στα Πετράλωνα

Η ΟΓΕ καταγγέλλει την νέα δολοφονία μετανάστη, την Πέμπτη 17 Γενάρη στα Πετράλωνα. Οι ευθύνες της

κυβέρνησης είναι βαριές, αφού η ίδια σέρνει το χορό, όσον αφορά την επίθεση στους μετανάστες.

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων πρέπει να μη χάνουν από τα μάτια τους τον

ένοχο, την πολιτική που ευθύνεται για τη φτώχεια, την ανεργία και τη μετανάστευση, που όχι μόνο ανέχεται

αλλά στην πράξη καλλιεργεί τη ρατσιστική βία. Να δουν καθαρά πως το χέρι που σήμερα ανέχονται να δολο-

φονεί μετανάστες είναι το ίδιο που θα στρέψουν ενάντια σε όποιον αγωνίζεται ενάντια στη βαρβαρότητα,

ενάντια στις ίδιες και τις οικογένειές τους. Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας να αποκρούσουν

το δηλητήριο του ρατσισμού, να γίνουν ασπίδα για την προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους.

Αθήνα, 18/1/2013
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Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 2012

Αθήνα, 14/5/2011

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

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

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

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

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

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

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

Δελτία Τύπου

Για τον αγώνα των εργαζομένων στο Μετρό
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει τη συμπαράστασή της στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένωνστο Μετρό και τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους καλεί να συνεχίσουν τον αγώνα τους με τηναλληλεγγύη όλων των εργαζομένων.
Τώρα είναι η ώρα να ξεσηκωθούμε ενάντια στην τρομοκρατία της Κυβέρνησης που με όπλο την επι-στράτευση επιχειρεί να τσακίσει την περήφανη στάση όλων όσων αντιστέκονται στη βάρβαρη αντιλαϊκήπολιτική της.
Η ΟΓΕ καταγγέλλει την τρικομματική Κυβέρνηση και καλεί κάθε γυναίκα λαϊκής οικογένειας να τηνκαταδικάσει και να εκφράσει με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη της στους αγωνιζόμενους των ΜΜΜ.

Αθήνα, 24/1/2013 

Για το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ενάντια 

στην επίταξη των εργαζομένων στο Μετρό

Στο συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ σήμερα, ενάντια στη επίταξη των εργαζομένων στο Μετρό, καλεί

η ΟΓΕ. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας στηρίζουν το αγωνιστικό κάλεσμα του

ΠΑΜΕ και θα συμμετέχουν με όλες τους τις δυνάμεις στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στους απεργούς των

ΜΜΜ και ενάντια στον κυβερνητικό αυταρχισμό.

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που υποφέρουν από τη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης -

ΕΕ - ΔΝΤ να ενώσουν τη φωνή τους με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, με το ταξικό εργατικό κίνημα στο

συλλαλητήριο το Σάββατο 26/1 στην Ομόνοια στις 11 το πρωί.

Ο αγώνας των απεργών στο Μέτρο και τα άλλα ΜΜΜ είναι και δικός μας αγώνας. Απαιτούμε να σταματήσει

τώρα κάθε διαδικασία επιστράτευσης. Με τον οργανωμένο αποφασιστικό μας αγώνα μπορούμε να φρενάρουμε

τα βάρβαρα αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα και να αποτρέψουμε αυτά που έρχονται».

Αθήνα, 25/1/2013
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣMOΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 60 χρόνων η αγωνίστρια του γυναικείου κινήματος Σοφία Αδαμίδου
επί σειρά ετών μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ και πρόεδρος του ΔΣ του Δημοκρατικού συλλόγου Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο. 

Η Σοφία Αδαμίδου ακόμη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, παρά τα χρόνια προβλήματα υγείας
που την ταλαιπωρούσαν, έδινε πάντα το παρόν της στους αγώνες του γυναικείου κινήματος και γενικό-
τερα του λαϊκού κινήματος.

Με την κρυστάλλινη φωνή της συντρόφευσε πολλές φορές τους αγώνες τους πόθους και της αγωνίες
του εργαζόμενου λαού. 

Η ΟΓΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.
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Οι πρόσφατες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, όπως είναι φυσικό, καταλαμβά-
νουν ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης των Συλλόγων μας χωρίς αυτό να σημαίνει
πως οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας δεν ανέπτυξαν πολύμορφη δραστηριότητα με
αφορμή το 11ο Συνέδριό μας, αλλά και τα τεκταινόμενα του προηγούμενου δια-
στήματος.

Στις 28.12.12 ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Αιγάλεω πραγματοποίησε μαζί με
την Επιτροπή Ανέργων χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των ανέργων και των λαϊκών οι-
κογενειών στο παράρτημα του Συνδικάτου Οικοδόμων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε παράσταση Καραγκιόζη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συναγω-
νιστής που έκανε την παράσταση έφτιαξε μόνος του «Κολλητήρια» για τα παιδιά, που δόθηκαν
ως δώρο στο τέλος από τον Άι-Βασίλη. Ακολούθησε θεατρικό παιχνίδι. 

Η συμμετοχή ήταν πολύ καλή. Η πρωτοβουλία έδωσε ενθουσιασμό τόσο στον κόσμο που
ήρθε όσο και στους συναγωνιστές που βοήθησαν στην πραγματοποίησή της. Αρκετές ήταν οι
γυναίκες και οι άνεργοι που εξέφρασαν την επιθυμία να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο και
την Επιτροπή Ανέργων και να βοηθήσουν σε μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Η Ένωση Γυναικών Αργυρούπολης στις 23.12.12 πραγματοποίησε στα γραφεία της μια
γιορτή για τα παιδάκια ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα παιδιά ζωγράφισαν, έπαιξαν παιχνίδια, τραγούδησαν, χόρεψαν, άκουσαν το παραμύθι
για τον Αϊ-Βασίλη, κεράστηκαν σπιτικές λιχουδιές και, αφού πήραν τα δωράκια τους, έφυγαν
ευχαριστημένα και χαρούμενα. Το ίδιο ευχαριστημένοι ήταν και οι γονείς τους, που μπόρεσαν
να πάνε τα παιδιά τους σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή χωρίς να αναγκαστούν να βάλουν βαθιά
το χέρι στην τσέπη τους αφενός και αφετέρου να διασκεδάσουν τα παιδιά τους με ένα ποιοτικό
πρόγραμμα.

Αλλά η δραστηριότητα του Συλλόγου δε σταματάει σε γιορτές και παιχνίδια. Έκανε παρέμ-
βαση στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με αίτημα τη σίτιση των
παιδιών των σχολείων του δήμου. Θέση του συλλόγου είναι –όπως και τονίστηκε– ότι η σίτιση
πρέπει να είναι για όλα τα παιδιά, ώστε να μην στοχοποιούνται αυτά που δεν μπορεί η οικογένειά
τους να τα θρέψει, και ότι το έργο θα αφορά τις δημοτικές ή κρατικές δομές και όχι τις ΜΚΟ ή...
σπόνσορες.
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Μέσα στις γιορτές, οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Γαλατσίου, όντας και οι ίδιες
άνεργες, κακοπληρωμένες, μητέρες παιδιών που προβληματίζονται αφενός για τη διαπαιδαγώ-
γηση των παιδιών τους, για τις αξίες που μαθαίνουν στο σχολείο και αφετέρου νιώθουν «ενοχές»
που δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους σε χριστουγεννιάτικες γιορτές, θεατρικές παραστάσεις,
πήραν την υπόθεση στα χέρια τους και ο Σύλλογος προχώρησε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που
αποτέλεσαν ανάσα για τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής. 

Έτσι το Σάββατο 22.12.12 προχώρησε με τη Λαϊκή Επιτροπή σε εκδήλωση για τους ανέργους.
Την Παρασκευή 11.1.13 διοργάνωσε συναυλία με τον τραγουδιστή ΤΟΤΕΜ. Το αποκορύφωμα
αυτών των εκδηλώσεων ήταν το Σάββατο 12.1.13 στο χώρο εκδηλώσεων του δήμου, όπου πραγ-
ματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου και συνδυάστηκε με μια γιορτή για τα παιδιά.
Παρουσιάστηκε η παράσταση Τα μαγικά μαξιλάρια, την οποία παρακολούθησαν παιδιά όλων
των ηλικιών, αλλά την παρακολούθησαν ευχάριστα και οι μεγάλοι. Υπήρχε επίσης χώρος για
δημιουργική απασχόληση των παιδιών από τις γυναίκες του Συλλόγου, ενώ μέσα στο χώρο λει-
τουργούσε βιβλιοπωλείο και αναψυκτήριο. Στο τέλος κανένα παιδάκι δεν έφυγε χωρίς το δωράκι
του.  

Η ανταπόκριση των νέων μανάδων, αλλά και γενικά των νέων ζευγαριών ήταν θετική και η
εκδήλωση έγινε η αφορμή για να γίνει κατανοητό πως οι πρωτοβουλίες αυτές οργανώνονται
από «ίσους απέναντι σε ίσους», από εργαζόμενους που δίνουν ο ένας το χέρι στον άλλον εκφρά-
ζοντας την ταξική τους αλληλεγγύη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αγώνων και διεκδικήσεων
για τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας.

Ξύπνα, Ντενεκεδούπολη… και όχι μόνο. Ο Σύλλογος Γυναικών του Πειραιά H Πρό-
οδος, επιλέγοντας την παραμονή των Φώτων για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ανα-
ζήτησε μια πρωτότυπη, πέρα από τα καθιερωμένα, εκδήλωση. Θέλοντας να έρθουν σε άμεση
επαφή με τις οικογένειες και τα νέα ζευγάρια της περιοχής, να τα γνωρίσουν, να συζητήσουν
τετ-α-τετ και να μοιραστούν προβληματισμούς τσουγκρίζοντας τα ποτήρια και ανταλλάσσοντας
ευχές και απόψεις, γεννήθηκε η έμπνευση για μια εκδήλωση που θα συνδυαζόταν με γιορτή
για τα παιδιά. Επιλέχτηκε το βιβλίο Ξύπνα Ντενεκεδούπολη, μια αγαπημένη, χαρούμενη, αλλά
και επίκαιρη ιστορία, που μπορεί ν’ αγγίξει τα παιδιά και να απογειώσει τη φαντασία τους. Τη
μαγεία συμπλήρωσε η κατασκευή της δικής τους Ντενεκεδούπολης. Κάθε παιδί έντυνε και
μεταμόρφωνε το δικό του τενεκεδάκι, όπως το φανταζόταν, ενώ στο τέλος, γεμάτο περηφάνια
το έπαιρνε μαζί του, στο σπίτι του, για να διηγηθεί και σε άλλους την ιστορία της Ντενεκεδού-
πολης.

Παράλληλα με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του Συλλόγου, παρέα με τα μέλη και τους φίλους. Η διπλή αυτή εκδήλωση κατέληξε σε
γλέντι «ντουέτο», με μουσική και φαγητά που είχαν μαγειρέψει και διακοσμήσει με πολύ μεράκι
τα μέλη του Συλλόγου. Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν, ξεχωριστά σε κάθε παιδί, δώρα
που είχαν ετοιμάσει με ιδιαίτερη αγάπη τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.

H OΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη
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«Ελάτε να ζωγραφίσουμε τα όνειρά μας.

Της Σάμου όλα τα παιδιά δώστε σφιχτά τα χέρια

κι ελάτε να στολίσουμε το δέντρο της γιορτής,

να ζωγραφίσουμε μαζί και να ονειρευτούμε

μια όμορφη, χαρούμενη κι ανθρώπινη ζωή!»

Αυτό ήταν το κάλεσμα της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών Σάμου, της Πανσαμια-
κής Επιτροπής Ειρήνης, του Εργατικού Κέντρου Σάμου και της Λαϊκής Επιτροπής πόλης
Σάμου στα παιδιά για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που οργάνωσαν στις 22.12.12. 

Τα παιδιά είδαν ταινία κινούμενων σχεδίων με θέμα τα δικαιώματά τους και μίλησαν γι’
αυτά. Ζωγράφισαν, έπαιξαν και τραγούδησαν. Στόλισαν ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο με τις ζωγραφιές και τις ευχές τους. Στα παιδιά και τους συνοδούς τους προσφέρθηκαν κε-
ράσματα φτιαγμένα από τα μέλη των φορέων που διοργάνωσαν την εκδήλωση.

Με μαζική παρουσία γυναικών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση-ενημέρωση που διοργά-
νωσε ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας στις 16 Δεκέμβρη για το 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ.
Την εκδήλωση άνοιξε με μια σύντομη παρουσίαση των πρόσφατων δραστηριοτήτων του Συλ-
λόγου η πρόεδρος Ζούκα Κλεοπάτρα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η γραμματέας του Συλλόγου Κούτρα Χαρά, η οποία παρουσίασε
τα πλούσια συμπεράσματα του 11ου Συνεδρίου της ΟΓΕ, παραθέτοντας χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα από τις επιδράσεις της εξελισσόμενης καπιταλιστικής κρίσης στην καθημερινότητα
των γυναικών. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους στόχους πάλης που έθεσε το νεοεκλεγμένο ΔΣ του Συλλόγου
της Καρδίτσας και οι οποίοι περικλείονται στα συνθήματα «πριν αρχίσουν και λιποθυμούν τα
παιδιά μας από τον υποσιτισμό, εμείς θα δράσουμε» και «να μη μείνει καμιά οικογένεια χωρίς
ρεύμα, νερό, θέρμανση». 

Τέλος, η ομιλία ολοκληρώθηκε με ένα κάλεσμα ευρείας συμμετοχής και στήριξης των δρά-
σεων του Συλλόγου, αλλά και των σωματείων και των λαϊκών επιτροπών σε κάθε γειτονιά και
χωριό της Καρδίτσας, από το σύνολο του ντόπιου γυναικείου πληθυσμού.

Η βραδιά έκλεισε με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή μελών και φίλων
του Συλλόγου. 

Αντίστοιχη πρωτοβουλία για εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζόμενων της περιοχής πήρε
και ο Σύλλογος Γυναικών Μοσχάτου-Ταύρου μαζί με την Επιτροπή Αγώνα της περιοχής.

Τα παιδιά διασκέδασαν δημιουργικά, ενώ κατά τη διάρκειά της μέλη του Συλλόγου και της
Επιτροπής Αγώνα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους γονείς για τα προβλήματα που
απασχολούν τις λαϊκές οικογένειες.



«Εγκώμιο στη διαλεκτική»

Το άδικο προχωράει σήμερα με βήμα όλο σιγουριά.
Οι καταπιεστές προετοιμάζονται για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Η βία εξασφαλίζει: Όπως ακριβώς είναι, έτσι θα μείνει.
Καμιά φωνή δεν αντηχεί, έξω από τη φωνή των κυριάρχων.

Και στις αγορές λέει η εκμετάλλευση αδιάντροπα: 
Τώρα εγώ πρώτη ξεκινάω.

Μα κι απ’ τους καταπιεσμένους λένε πολλοί τώρα:
Αυτό που θέλουμε, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει.

Όποιος  ακόμα ζει, δε λέει: Ποτέ!
Το σίγουρο δεν είναι σίγουρο.

Όπως ακριβώς είναι, έτσι δε μένει.
Όταν πουν ό,τι είχανε οι κυρίαρχοι να πούνε,

θα μιλήσουνε οι κυριαρχούμενοι.
Ποιος τολμάει να πει: Ποτέ;

Ποιος φταίει σαν η καταπίεση παραμένει; Εμείς.
Ποιος θα φταίει σαν η καταπίεση συντριβεί; Εμείς πάλι.

Όποιος γονατισμένος είναι, όρθιος να σηκωθεί!
Όποιος χαμένος είναι, να παλέψει!

Όποιος την κατάστασή του έχει αναγνωρίσει, πώς να εμποδιστεί;
Γιατί οι νικημένοι του σήμερα είναι οι νικητές του αύριο.

Και το Ποτέ γίνεται: Σήμερα ακόμα!

Μπέρτολτ Μπρεχτ

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή Ποιήματα του Μπ. Μπρεχτ, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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