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3 O.Γ.Ε. 

Τ ο 1884, στο συνέδριό της, η νεοσύστατη τότε Αμερικα-
νική Ομοσπονδία Εργασίας αποφάσισε ότι η 1η Μάη

του 1886 θα είναι ημέρα ενός εκτεταμένου απεργιακού
αγώνα των εργατών, με σκοπό την καθιέρωση του 8ώρου.
Την απόφαση αυτή, στη συνέχεια, την πήρε στα χέρια της η
ίδια η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την έκανε
πράξη. Όσο, δε, πλησίαζε η εν λόγω ημερομηνία, τόσο πε-
ρισσότερο ζούσαν οι Αμερικανοί εργάτες τον πυρετό της
μάχης. Είχαν δημιουργήσει, μάλιστα, κι ένα τραγούδι για το
8ωρο.

Στην πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886, στις ΗΠΑ, γύρω
στο μισό εκατομμύριο εργάτες παράτησαν τη δουλειά τους
και συνενώθηκαν στους δρόμους του αγώνα. Σημαντικές
απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν στις περισσότερες από τις
μεγάλες πόλεις, αλλά και στις μικρές πόλεις και κωμοπόλεις.
Επίκεντρο, όμως, του αγώνα αναδείχτηκε το Σικάγο, με
90.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Ήταν τόσο μεγάλη και
τόσο επιβλητική η κινητοποίηση της εργατικής τάξης του Σι-
κάγου, που οι καπιταλιστές θεώρησαν πως έπρεπε να επιβλη-
θούν δυναμικά. Έτσι, πραγματοποίησαν ένα από τα πιο επαί-
σχυντα εγκλήματά τους σε βάρος των εργατών. Στις 3 Μάη,
η αστυνομία πυροβόλησε εν ψυχρώ εναντίον εργατών που
διαδήλωναν – κατά των απεργοσπαστών– έξω από το εργο-
στάσιο θεριστικών μηχανών «Μακ Κόρμικ». Το αποτέλεσμα
ήταν να δολοφονηθούν εν ψυχρώ 4 διαδηλωτές και να τραυ-
ματιστούν αρκετοί. Την επομένη, 4 Μάη, η εργατική τάξη του
Σικάγου πραγματοποίησε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Χέι-
μαρκετ, όπου κάποιος προβοκάτορας έριξε βόμβα σκοτώ-
νοντας έναν και τραυματίζοντας πάνω από 70 αστυνομικούς.
Οι υπόλοιποι αστυνομικοί ανασυγκροτήθηκαν και άρχισαν
να πυροβολούν εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας
πλήθος τραυματιών και τουλάχιστον 1 νεκρό. Τις επόμενες
μέρες πέθαναν άλλοι 6 τραυματίες αστυνομικοί, αλλά ο θά-
νατός τους ήταν συνέπεια τραυματισμών που υπέστησαν από
τους αδιάκριτους πυροβολισμούς των συναδέλφων τους.

Η πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 είχε ως αποτέλεσμα
185.000 εργάτες να κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον
200.000 εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από
τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολλές επίσης περιοχές, κερδή-
θηκε η ημιαργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες στα-
μάτησαν την κυριακάτικη εργασία. 

Στις 20.7.1889, το Ιδρυτικό Συνέδριο της Β΄ Διεθνούς
πήρε την εξής απόφαση: «Θα οργανωθεί μια μεγάλη διεθνής
εκδήλωση για μια καθορισμένη ημερομηνία, με τέτοιο τρόπο,
ώστε οι εργάτες σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις να
απευθύνουν ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη μέρα, προς τις δη-
μόσιες Αρχές, ένα αίτημα για να καθοριστεί η εργάσιμη μέρα
σε 8 ώρες και να τεθούν σε ισχύ οι άλλες αποφάσεις του Διε-
θνούς Συνεδρίου του Παρισιού.

Ενόψει του ότι μια τέτοια εκδήλωση έχει ήδη αποφασιστεί
από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας στο συνέδριό
της, το Δεκέμβρη του 1888 στο Σεντ Λούις, για την 1η του
Μάη 1890, η μέρα αυτή γίνεται δεκτή ως η μέρα για τη διεθνή
εκδήλωση. Οι εργάτες των διάφορων χωρών θα πρέπει να
οργανώσουν την εκδήλωση με τρόπο ανάλογο προς τις συν-
θήκες της χώρας τους.»

Έτσι η 1η Μάη 1886 αποφασίστηκε να καθιερωθεί ως η
Εργατική Πρωτομαγιά. Και ξεκίνησε να γιορτάζεται ως τέτοια
από το 1890. 

Ιστορικές Πρωτομαγιές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η πρώτη Πρωτομαγιά γιορτάστηκε το 1893
στους Στύλους του Ολυμπίου Διός από τον Κεντρικό Σοσια-
λιστικό Όμιλο του Σταύρου Καλλέργη. Την επόμενη χρονιά
γιορτάζεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από όλους τους σο-
σιαλιστικούς ομίλους, με αιτήματα πρωτοποριακά για την
εποχή, όπως κλείσιμο καταστημάτων την Κυριακή ώστε οι ερ-
γάτες να αναπαύονται όλη μέρα, 8ωρη εργασία και απαγό-
ρευση της ανήλικης εργασίας, κατάργηση των θανατικών
εκτελέσεων κ.ά.

Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η Πρωτομαγιά του 1919 και
αυτό γιατί είχε προηγηθεί το 1918 η ίδρυση της ΓΣΕΕ και του
ΣΕΚΕ (του μετέπειτα ΚΚΕ). Αυτή η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε
από κοινού από τη ΓΣΕΕ και το ΣΕΚΕ. Τα αιτήματα της γενικής
πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε η ΓΣΕΕ ήταν η αυτό-
ματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και των ημε-
ρομισθίων, η καθιέρωση του 8ώρου και της κοινωνικής
ασφάλισης.

Η πρώτη ματωμένη Πρωτομαγιά στην Ελλάδα ήταν αυτή
του 1924. Διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
στην πλατεία Κοτζιά. Διαλύθηκε βίαια από την κυβέρνηση Πα-
παναστασίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο εργάτης
Σωτήρης Παρασκευαΐδης και να τραυματιστούν δεκάδες
άλλοι.

Επόμενος σημαντικός σταθμός ήταν η Πρωτομαγιά του
1936. Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης βρίσκονταν από
καιρό σε απεργιακές κινητοποιήσεις, που πνίγηκαν στο αίμα.
Σε μια από αυτές πέφτει νεκρός ο εργάτης Τούσης. Η εικόνα
της μάνας που συντετριμμένη σπαράζει πάνω από το άψυχο
σώμα του γιου της συγκλονίζει και εμπνέει τον Γιάννη Ρίτσο
να γράψει μέσα σε μια νύχτα τον Επιτάφιο, ο οποίος δημοσι-
εύτηκε την επόμενη μέρα στο Ριζοσπάστη.

Την 1η Μάη του 1944 ζούμε τη μοναδική Πρωτομαγιά
στην Ελλάδα που βάφτηκε σε τόσο αίμα: «Δέκα φορτηγά
χρειάστηκαν να μεταφέρουν τους διακόσιους στο Σκοπευ-
τήριο της Καισαριανής. Η είδηση για την εκτέλεση διαδόθηκε
σαν αστραπή. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε κι έψαχνε αν είναι
κάποιος δικός του στα καμιόνια του θανάτου.

H 1η του Μάη είναι απεργία!
Επιμέλεια: Βάσω Λυμπερόγιαννη,

Eιδική Tαμίας της ΟΓΕ



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η 1η ΜΑΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ!

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, που χέρι – χέρι με τους με-
γαλέμπορους προκαλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μεταφέροντας την αργία της 1ης Μάη την Τρίτη του
Πάσχα.

Καταδικάζουμε την προσπάθεια των εκμεταλλευτών του μόχθου μας να εκφυλίσουν την 1η Μάη. Η Πρωτομαγιά
είναι μέρα τιμής για τους αγώνες των εργαζόμενων του λαού μας και των λαών όλου του κόσμου, των πρωτοπόρων
αντρών και γυναικών που με θυσίες και αίμα χάραξαν τους δρόμους των εργατικών κατακτήσεων. Είναι εφαλτήριο
για την οργάνωση της πάλης ενάντια στην πολιτική που σήμερα σαρώνει κάθε δικαίωμα, φάρος που φωτίζει τους
αγώνες που διεκδικούν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους. 

Καλούμε τις γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων μας να διαδώσουν πλατιά το μήνυμα της 1ης Μάη στις ερ-
γαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που βιώνουν τη βαρβαρότητα των αντιλαϊκών -
αντεργατικών μέτρων της κυβέρνησης.

Τις καλούμε να δώσουν μαχητικό παρόν στην ΑΠΕΡΓΙΑ της 1ης ΜΑΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΜΕ. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος στις 10.30 το πρωί.

Αθήνα, 9/4/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Iστορικά

Και έφτασαν στον τόπο της θυσίας. Ανά εικοσάδες γίνον-
ταν οι εκτελέσεις. Δέκα φορές. Κι ο τοίχος της Καισαριανής
κόκκινος. Το αίμα ζεστό, και οι υπάλληλοι του δήμου να προ-
σπαθούν να το μαζέψουν. Οι μελλοθάνατοι έβαζαν τους νε-
κρούς στα φορτηγά. Πολλοί δεν πέθαναν αμέσως. Ξεψύχη-
σαν στο δρόμο. Ηρωικές και οι τελευταίες τους λέξεις: Ζήτω
η λευτεριά! Εκδίκηση! Πεθαίνουμε για τη λευτεριά και τη λαο-
κρατία! Ζήτω το ΕΑΜ!

Κατάρες και αναθέματα αντηχούσαν στην Καισαριανή.
Θρήνος και οδυρμός ζωγράφιζαν εκείνη τη μέρα με τα πιο
σκοτεινά χρώματα κι έγραφαν με το αίμα των 200 κομμουνι-
στών τις πιο περήφανες σελίδες της νεότερης ιστορίας.

Απομεσήμερο Δευτέρας, τέλειωσαν οι εκτελέσεις. Και οι
200. Μέχρι το βράδυ, λένε, τους είχαν θάψει όλους. Διακό-
σιοι τάφοι άνοιξαν, δεν μπόρεσαν όμως να θάψουν το κου-
ράγιο, την ανδρεία και την αυταπάρνηση των αγωνιστών της
Καισαριανής. Διακόσιοι θάνατοι που ανάστησαν τη φλόγα
για τη λευτεριά...»

Απ’ όλες αυτές τις ματωμένες Πρωτομαγιές, αλλά και από
τους εργατικούς αγώνες, δε γινόταν να λείπουν οι γυναίκες
της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Δίπλα στους άντρες τους πάλεψαν για την κατοχύρωση των
δικαιωμάτων τους δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους. Χαραγ-

μένες στη μνήμη μας θα μείνουν η Μαρία Χουσιάδου
που σκοτώθηκε το 1924 στην απεργία της Καβάλας,
η Βασιλική Γεωργαντζέλη που σκοτώθηκε το 1926
στην απεργία στο εργοστάσιο «Παπαστράτος» στο
Αγρίνιο, η καπνεργάτρια Κωνσταντέλλη το 1927 στο
Αγρίνιο, η καπνεργάτρια Αναστασία Καρανικόλα το
Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και τόσες άλλες
που τιμούμε καθημερινά με τους αγώνες μας. 
Με τους αγώνες μας τιμάμε τους νεκρούς μας!

Σήμερα, 127 χρόνια μετά, πρέπει να αντηχήσει,
περισσότερο από ποτέ, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε
χώρο δουλειάς και από εκεί σε χωράφι και κάθε μι-
κρομάγαζο, ότι η 1η του Μάη δεν είναι αργία. Είναι
απεργία, είναι όλες αυτές οι απεργίες που αυτά τα
127 χρόνια βάφτηκαν με το αίμα της εργατικής

τάξης, με το αίμα του λαού μας, για την απόκτηση των δι-
καιωμάτων μας. Για λιγότερες ώρες και μέρες δουλειάς, για
δωρεάν υγεία, φάρμακα, για ένσημα και δεκάδες άλλες κα-
τακτήσεις. 

Σήμερα, που με πρόσχημα την καπιταλιστική οικονομική
κρίση και για την καλύτερη διαφύλαξη των δικών τους συμ-
φερόντων μας τα πήραν και μας τα παίρνουν όλα πίσω, που
μας γυρνάνε πιο πίσω κι από τότε που ξεκινήσαμε να διεκδι-
κούμε. 

Σήμερα είναι η δικιά μας ώρα, η δικιά μας ευθύνη, το δικό
μας χρέος, να τους σταματήσουμε, να ξανακερδίσουμε πίσω
αυτά που μας αξίζουν, γιατί τίποτα δε μας χαρίστηκε και ούτε
θα μας χαριστεί από τ’ αρπακτικά του μόχθου μας. Έχουμε
χρέος στους εαυτούς μας και ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας
να βάλουμε φρένο στους αντεργατικούς σχεδιασμούς τους.
Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους νεκρούς του λαού μας
και της τάξης μας να συνεχίσουμε!

«...Μόνο θυμηθείτε το,
αν η ελευθερία δε βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας,

εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας!»

ΓIANNHΣ ΡΙΤΣΟΣ,

  
      



Η 9η Μάη είναι για μας, τις γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου
κινήματος, μέρα που αποδίδουμε φόρο τιμής στις γυναίκες και τους
άντρες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που αγωνί-
στηκαν, πολέμησαν, βασανίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους πολε-
μώντας ενάντια στη φασιστική-ναζιστική επίθεση που εξαπέλυσε ο
καπιταλισμός εναντίον τους. 

Η 9η Μάη είναι η μέρα που και οι γυναίκες της εργατικής-λαϊκής
οικογένειας πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στους πλαστογρά-
φους της ιστορίας, στις κυβερνήσεις των πλουτοκρατών και της ΕΕ,
στα κόμματα του ευρωμονόδρομου, στο συστημικό φασιστικό-να-
ζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, να πετάξουμε στα σκουπίδια
τα ψέματά τους και να τους απαντήσουμε ότι την ιστορία την γρά-
φουν οι λαοί με το αίμα και τους αγώνες τους· ότι δεν είμαστε απλά
περισσότεροι, αλλά έχουμε και το δίκιο με το μέρος μας, γι’ αυτό
και θα νικήσουμε!

Η 9 Μάη του 1945 είναι η Ημέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών, η μέρα της μεγάλης νίκης κατά του φασιστικού ιμ-
περιαλιστικού «Άξονα» Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας και των συμμά-
χων τους, που έβαλε τέρμα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ημέρα που
ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού κάρφωσε την τιμημένη κόκκινη
σημαία της Σοβιετικής Ένωσης στο Ράιχσταγκ.

Σε αυτήν τη νίκη συνέβαλαν μεν όλες οι δυνάμεις που συμμετείχαν
στον αντιχιτλερικό συνασπισμό, όμως για την πραγματοποίησή της
καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης. Το τίμημα του
σοβιετικού λαού ήταν πάνω από 20 εκατομμύρια θύματα, χιλιάδες
πόλεις και χωριά κατεστραμμένα, οικονομία ρημαγμένη μετά από τον
πόλεμο. Δύναμη του σοβιετικού λαού ήταν η εργατική σοβιετική
εξουσία. Ο σοβιετικός λαός μαζικά επέδειξε τέτοια αυτοθυσία γιατί
υπεράσπιζε τη δική του πατρίδα, την κοινωνία στην οποία έκανε
αυτός κουμάντο, την κοινωνία που λειτουργούσε με σκοπό την ικα-
νοποίηση των δικών του αναγκών.

Χαρακτηριστική είναι η στάση που κράτησε το μεγαλύτερο κομμάτι
του σοβιετικού λαού, όταν κατά τη διάρκεια του πολέμου οι οικο-
δόμοι μετέφεραν ολόκληρα εργοστάσια και επιχειρήσεις των δυτι-
κών περιοχών στα ενδότερα της Σοβιετικής Ένωσης για να μπορέσει
να συνεχιστεί η παραγωγή. Όταν ξαναέχτιζαν από την αρχή, εν μέσω
πολέμου, τις ερειπωμένες περιοχές που οι γερμανικές στρατιές εγκα-
τέλειπαν. 

Τότε εκατοντάδες χιλιάδες Σοβιετικές γυναίκες έπιασαν δουλειά
στα εργοστάσια αντικαθιστώντας στην παραγωγή τους άντρες που
πολεμούσαν στο μέτωπο. Περισσότερες από 1.000.000 γυναίκες
στα κολχόζ απέκτησαν τη θέση της οδηγού και της μηχανικού. Πάνω
από 200.000 γυναίκες έγιναν υπεύθυνες συνεργείων και πρόεδροι
κολχόζ, ενώ 1.000.000 πήραν μέρος στις μάχες και στα αντάρτικα
τμήματα μέσα από τις γραμμές του Κόκκινου Στρατού.

Να θυμίσουμε τη Ζόγια Κοσμοντέμσκαγια, μαθήτρια σε σχολείο
της Μόσχας, που εντάχτηκε στην Αντίσταση και συνελήφθη από τους
Γερμανούς σε μια δύσκολη αποστολή. Υπέφερε με γενναιότητα τα
φριχτά βασανιστήρια που της έκαναν, αλλά δεν πρόδωσε ούτε έναν
από τους συντρόφους της. Ήταν μόλις 18 χρονών όταν την κρέμα-
σαν. 

Να θυμίσουμε τη 18χρονη Πάσα Σαβέλιεβα που την έκαψαν ζων-
τανή γιατί ήταν κατάσκοπος της Αντίστασης ως μεταφράστρια σε ένα
αρχηγείο του εχθρού.

Να επισημάνουμε την ηρωική στάση των γυναικών του Λένινγ-
κραντ οι οποίες στη διάρκεια της πολιορκίας διατήρησαν το ρυθμό
της ζωής στην πόλη, αποκρούοντας συνεχώς τις επιθέσεις του εχ-
θρού από στεριά και αέρα. Παρά τον πόνο τους για όσους χάνονταν
από την πείνα και το κρύο, συνέχιζαν να μετακινούν τα ερείπια, να

περιθάλπουν τους τραυματίες, να πολεμούν, να σώζουν ανθρώπους
από τα χαλάσματα, να φροντίζουν τα ορφανά παιδιά και να δου-
λεύουν στα εργοστάσια πάνω και πέρα από τη σωματική τους δύ-
ναμη. Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες του Λένινγκραντ ήταν η ελ-
πίδα της πολιορκημένης πόλης. Οι υπερασπιστές της πόλης –μέσα
και έξω από αυτήν– ήταν όλες γυναίκες που ξεθεώνονταν στη δου-
λειά, πεινούσαν και πάγωναν από το κρύο, έτοιμες όμως για κάθε
θυσία. 

Το ίδιο και στη Μόσχα. Οι γυναίκες εκεί χρησιμοποίησαν τα χέρια
τους για όλα, από το να φτιάχνουν αμυντικές κατασκευές μέχρι να
χειρίζονται όπλα ενάντια στα τανκς...

Τη δική τους σημαντική συμβολή στον 6χρονο πόλεμο είχαν τα
αντιφασιστικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των καπιταλιστι-
κών χωρών, όπου κύριος οργανωτής και αιμοδότης ήταν τα κομ-
μουνιστικά κόμματα.

Ο φασισμός και ο πόλεμος γεννήθηκαν από τα σπλάχνα της βα-
θιάς εκμεταλλευτικής κοινωνίας, της κοινωνίας του κεφαλαίου, δεν
οφείλονταν απλά σε κάποιους μανιακούς, όπως μας μαθαίνουν στα
σχολεία. Ήταν η συνέχεια της καπιταλιστικής κρίσης του 1929-30,
ο πόλεμος για το ξαναμοίρασμα των αγορών, η διέξοδος από την
κρίση.

Είναι πρόκληση λοιπόν η ανακήρυξη από την καπιταλιστική ΕΕ αυτής
της μέρας ως «Ημέρας της Ευρώπης». Στόχος τους είναι να σβηστεί η
ιστορική μνήμη από τη συνείδηση των λαών και ιδιαίτερα της νεο-
λαίας. Να ξεχάσουμε ότι έχουμε τη δύναμη να συντρίψουμε το φαι-
νομενικά πανίσχυρο αντίπαλό μας. 

Με αυτόν τον τρόπο συγκαλύπτουν ότι οι άδικοι πόλεμοι γεννι-
ούνται από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, επειδή υπάρχει εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αντιθέσεις μέσα στο κεφάλαιο
που προσπαθεί να ξαναμοιράζει τις αγορές, για να περάσει όσο πιο
ανώδυνα μπορεί ο καπιταλισμός τις οικονομικές κρίσεις και να δια-
φυλάξει τα συμφέροντά του.

Ακόμα και στη χώρα μας, προσπαθούν να εξισώσουν τα εγκλή-
ματα των δωσιλόγων, των ταγματασφαλιτών, των συνεργατών των
κατοχικών δυνάμεων, με τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές της ερ-
γατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που αντιστάθηκαν στον
κατακτητή και πάλεψαν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους, δη-
μιουργώντας το έπος της ΕΑΜικής αντίστασης και στη συνέχεια το
άλμα προς τον ουρανό με την εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας.

Άλλωστε η ελληνική άρχουσα τάξη, μετά από την απελευθέρωση,
βρήκε στήριγμα στα «Τάγματα Ασφαλείας» και τους Άγγλους για να
χτυπήσει το λαϊκό κίνημα και να εγκαθιδρύσει την εξουσία της.

Αυτή η τεράστια συκοφαντία είναι γέννημα του συστήματος που
παρουσιάζεται ως ιστορική αλήθεια από τα ΜΜΕ και τους μηχανι-
σμούς του κράτους.  

Η ιστορία όμως έχει μόνο μια αλήθεια και αυτήν την γράφουν οι
λαοί!

Οι γυναίκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας και κυρίως οι νέες
γυναίκες παίρνουμε θέση και προασπίζουμε τους λαϊκούς αγώνες
από τη στρέβλωση και το ψέμα των υπερασπιστών της πλουτοκρα-
τίας. 

Τιμάμε τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των λαών και τα εκατομμύ-
ρια νεκρούς αγωνιστές και αγωνίστριες της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων! 

Με χίλια ονόματα μια χάρη, 
ακρίτας είτ’ αρματολός, 

αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι 
πάντα είν’ ο ίδιος ο λαός!
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9η Μάη: 
Ημέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών!

της Διονυσίας Σπυράτου, 
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Μ ε ένα πλατύ κάλεσμα
συστράτευσης στον

αγώνα ενάντια στα βάρβαρα
μέτρα που εντείνουν την εκ-
μετάλλευση, στην πάλη για
την ισοτιμία και τη χειραφέ-
τηση, τίμησαν την 8η Μάρτη
οι δυνάμεις της Κοινωνικής
Συμμαχίας (ΠΑΜΕ, ΟΓΕ,
ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ),
όπως και με τις συγκεντρώ-
σεις που οργάνωσαν σε όλη
τη χώρα.

Στην Αθήνα η συγκέν-
τρωση έγινε στα Προπύ-
λαια, με το κεντρικό σύν-
θημα να δίνει τον τόνο:
«Σπάμε τις αλυσίδες του
φόβου. Οργανωμένη πάλη
ενάντια στα μονοπώλια, για
τη ριζική ανατροπή τους.»
Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες
της ΟΓΕ, τα ταξικά συνδι-
κάτα, οι Λαϊκές Επιτροπές, έφτασαν στο χώρο από τις
προσυγκεντρώσεις με τα πανό και τις σημαίες τους. Τη
συγκέντρωση «άνοιξε» η ηθοποιός Ιωάννα Γαβρίλη που
διάβασε το ποίημα «Νανουρίσματα» του Μπ. Μπρεχτ.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσω-
πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τη ΓΓ της ΚΕ Αλέκα Πα-
παρήγα, η οποία έκανε την παρακάτω δήλωση: «Οι γυναί-
κες, οι εργαζόμενες, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων
μπορούν και πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες του φόβου.
Δίχως τις γυναίκες είναι αδύνατον ο λαός να αποκρούσει
τα χειρότερα, να πετύχει την αντεπίθεση. Χωρίς αυτές, ιδι-
αίτερα τις νεότερες ηλικίες, το κίνημα δε θα κάνει ουσια-
στικά βήματα μπροστά.»

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε η πρόεδρος
της ΟΓΕ Μαιρήνη Στεφανίδη. Τόνισε ότι η επίθεση που
βιώνουν οι γυναίκες αποδεικνύει ότι οι κατακτήσεις που
έφεραν οι αγώνες του εργατικού και γυναικείου κινήματος
ήταν προσωρινές: «Όχι μόνο άφηναν πίσω την ισοτιμία

των γυναικών παρόλα τα θεσμικά μέτρα που παίρνονταν,
αφού η εκμετάλλευση παρέμενε ανέπαφη, αλλά και στο
όνομα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ασκή-
θηκε πολιτική που βάθαινε ακόμα περισσότερο την ανι-
σοτιμία.»

«Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει ισοτιμία», ανέ-
φερε η Μ. Στεφανίδη και τόνισε πως «μονάχα φτώχεια,
ανεργία, εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, ναρκω-
τικά, πορνεία και κάθε είδους παθογένεια παρέχει απλό-
χερα στα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στις νέες και τους
νέους της λαϊκής οικογένειας.» (Στο τέλος του άρθρου
παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία).

Την κεντρική ομιλία έκανε η Αλεξάνδρα Μπαλού, στέ-
λεχος του ΠΑΜΕ. Χαρακτήρισε την 8η Μάρτη «μέρα τιμής
και απολογισμού», αλλά και «μέρα ευθύνης και νέων κα-
θηκόντων». Στον πυρήνα των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι γυναίκες, επισήμανε, βρίσκεται η κατάργηση
του στοιχειώδους δικαιώματος στην εργασία, οι ανατρο-

8 Μάρτη: 
Φάρος για τη συμμετοχή των γυναικών 

στην ταξική πάλη

της Ευτυχίας Χαϊντούτη,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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πές στις εργασιακές
σχέσεις και η μη ανα-
γνώριση του ρόλου
της μητρότητας, δη-
λαδή «όλα εκείνα τα
στοιχεία που αυξά-
νουν το βαθμό εκμε-
τάλλευσης».

Υπογράμμισε πως,
παράλληλα με την επί-
θεση στα δικαιώματα,
επιτίθενται και στη συ-
νείδηση των γυναικών,
ενώ στη συνέχεια υπο-
γράμμισε: «Στοχεύουν από τη μια στη χειραγώγηση και
από την άλλη πατάνε στις αντικειμενικές δυσκολίες που
γεννά το σύστημά τους, με τη συρρίκνωση και ανταποδο-
τικότητα των κοινωνικών παροχών, και κάνουν τις γυναί-
κες πιο ευάλωτες, πιο ανεκτικές στη λογική του μικρότε-
ρου κακού, δυσκολεύουν την ένταξή τους στο σωματείο,
στη δράση, στον αγώνα.»

Ακόμα τόνισε: «Η δύναμη του εργατικού, του λαϊκού,
του γυναικείου κινήματος εξαρτάται από το πόσες εργα-
τικές γυναικείες μάζες θα μπουν στον αγώνα, πόσες θα
επιστρέψουν στον αγώνα ύστερα από κάποια χρόνια
αδράνειας, πόσες αυτοαπασχολούμενες, φτωχές αγρό-
τισσες, πόσες κοπέλες, νέες γυναίκες θα προσχωρή-
σουν.» «Καμία υποτίμηση. Ο αντίπαλος χρησιμοποιεί το
ιδεολογικό του οπλοστάσιο, ανάγοντας την ανισοτιμία
των γυναικών σε ζήτημα αντίθεσης ανάμεσα στα φύλα,
αποκρύπτοντας τον ταξικό χαρακτήρα της εκμετάλλευσης
των γυναικών και της φυλετικής καταπίεσης».

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με μουσική και τραγού-
δια από τη Σύλβια Καπερνάρου και τον Φίλιππο Παχνι-
στή.

Κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη

Κινητοποίηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η Κοι-
νωνική Συμμαχία σάλπισε ξεσηκωμό ενάντια στα μονο-
πώλια με στόχο τη ριζική ανατροπή τους. Με τα πανό και
τα συνθήματα διαδήλωσαν: «8 του Μάρτη, σύμβολο
αγώνα, θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα» και «εμπρός,
λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, συμμαχία λαϊκή για κοινωνία
άλλη».

Στη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου μίλησε η
Σοφία Καλαντίδου, πρόεδρος της Ένωσης Εμποροϋπαλ-
λήλων. «Η 8 Μάρτη είναι μια φωνή που έρχεται από ένα
μακρινό παρελθόν και κατευθύνεται σ’ ένα αισιόδοξο
μέλλον! Είναι η ματωμένη φωνή της εργατικής τάξης που
μήτε ο θάνατος δεν μπορεί να την κάνει να σωπάσει. Είναι
η δική μας φωνή», σημείωσε. Πρόσθεσε πως «οι γυναί-
κες, το πάντα “φθηνό και ευέλικτο” εργατικό δυναμικό
για την άρχουσα τάξη, καλείται άλλη μια φορά να θυσια-
στεί για τα κέρδη των μονοπωλίων. Τώρα είναι η ώρα του
ξεσηκωμού. Με αγωνιστική και αποφασιστική στάση να
μην επιτρέψουμε να υλοποιηθούν τα σχέδια της αστικής
τάξης για το τσάκισμα του λαϊκού κινήματος».

Παραθέτουμε την ομιλία της Πρόεδρου της ΟΓΕ, Μαι-
ρήνης Στεφανίδη, στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε η
Κοινωνική Συμμαχία στις 8.3.13 στα Προπύλαια.

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές.
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, οι Σύλλογοι και οι

Ομάδες μας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό
σήμερα, 8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυ-
ναίκας, σε όλες τις εργαζόμενες και τις άνεργες γυναίκες,
τις απολυμένες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις αγρότισσες,
τις συνταξιούχες, τις νέες, τις μετανάστριες. Σε όλες τις
γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, τις γυναίκες του καθη-
μερινού μόχθου.   

Ήταν 8 Μάρτη του 1857, του 19ου αιώνα, όταν οι ρά-

φτρες και οι υφάντρες της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν και
απέργησαν διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς
και ίσο μεροκάματο με τους άντρες συναδέλφους τους,
και τα ΜΑΤ εκείνης της εποχής τις ματοκύλισαν και οι δι-
καστές έκριναν την απεργία τους παράνομη.

Σήμερα, 8 Μάρτη του 2013, 156 χρόνια μετά, ο 21ος
αιώνας συναντά τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων χτυπημένες από την εκρηκτική ανερ-
γία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια, με τσακισμένα τα ερ-
γασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά τους δικαιώματα.  

Όλα αυτά τα χρόνια, γεμάτα από εργατικούς και γυναι-
κείους αγώνες, υπήρξαν κατακτήσεις, αλλά αυτές, απ’ ό,τι
αποδεικνύεται και σήμερα, ήταν προσωρινές. Όχι μόνο
άφηναν πίσω την ισοτιμία των γυναικών παρόλα τα θε-
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σμικά μέτρα που
παίρνονταν αφού η
εκμετάλλευση πα-
ρέμενε ανέπαφη,
αλλά και στο
όνομα της ίσης με-
ταχείρισης ανδρών
και γυναικών ασκή-
θηκε πολιτική που
βάθαινε ακόμα πε-
ρισσότερο την ανι-

σοτιμία, αφού ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει ισο-
τιμία γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον εκμεταλλευτικό του
χαρακτήρα. Ιδιαίτερα σήμερα, σε συνθήκες καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης, μονάχα φτώχεια, ανεργία, εργοδο-
τική και κρατική τρομοκρατία, ναρκωτικά, πορνεία και
κάθε είδους παθογένεια παρέχει απλόχερα στα λαϊκά
στρώματα και ιδιαίτερα στις νέες και τους νέους της λαϊκής
οικογένειας. Ενώ την ίδια ώρα αβγαταίνουν τα κέρδη των
εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων, όλων
των εκμεταλλευτών μας. 

Η μητρότητα σε διωγμό με σαρωμένες τις κοινωνικές
παροχές, τις παροχές υγείας, αφού ακόμα κι αυτό το πε-
νιχρό επίδομα τοκετού καταργήθηκε και μας προτρέπουν
να γεννάμε στο σπίτι όπως οι γιαγιάδες μας. 

Μας έχουν κηρύξει πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ,
τα μονοπώλια, η τρικομματική κυβέρνηση, τα κόμματα του
ευρωμονόδρομου, με συμμάχους τις συμβιβασμένες συν-
δικαλιστικές ηγεσίες.

Θα τους αφήσουμε να ρημάζουν τη ζωή μας, τη ζωή των
παιδιών και των οικογενειών μας;

Είμαστε εδώ. Η Κοινωνική Συμμαχία, το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ,
η ΠΑΣΕΒΕ, η ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ, το εργατικό και το ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα με αφορμή τη σημερινή επέτειο, για
να καλέσουμε τις γυναίκες της εργατικής τάξης, τις αυτοα-
πασχολούμενες, τις γυναίκες της φτωχής αγροτιάς να ξε-
σηκωθούν. Κάνουμε σάλπισμα αγώνα, ιδιαίτερα στις νέες
γυναίκες, να σηκώσουν το ανάστημά τους ενάντια στα τρω-
κτικά του μόχθου μας. Τις καλούμε να σπάσουν τις αλυσί-
δες του φόβου. Να πιστέψουν στη δύναμή τους. Με την
οργανωμένη πάλη μας ενάντια στα μονοπώλια και την
εξουσία τους μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στα βάρβαρα
μέτρα και να αποτρέψουμε αυτά που ετοιμάζουν.

Ανυποχώρητα διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε και μας
στερούν:

– Τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά,
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. 

– Τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και κλαδικές
συλλογικές συμβάσεις που να ικανοποιούν τις σύγχρο-
νες ανάγκες μας.

– Την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχό-
λησης.

– Σύνταξη στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναί-
κες.

– Ουσιαστική προστασία της μητρότητας με επίδομα το-
κετού ίδιο σε όλες τις γυναίκες και άδειες ίδιες και ίσες
για όλες τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα.

– Κρατικούς δωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθ-
μούς. 

– Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. 

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές.
Η 8 Μάρτη φωτίζει και τη σημερινή μας πάλη. Τούτη η

μέρα δεν είναι μόνο μια επέτειος.
Είναι μια φωνή που έρχεται από το μακρινό παρελθόν

και κατευθύνεται σε ένα αισιόδοξο μέλλον.
Είναι η φωνή της υφάντρας και της ράφτρας της Ν. Υόρ-

κης του 1857.
Είναι η φωνή της μεγάλης επαναστάτριας του εργατικού

κινήματος, της Κλάρα Τσέτκιν.
Είναι η φωνή των 60 εργατριών του υφαντουργείου

«Ρετσίνα» που έκαναν το 1892 την πρώτη γυναικεία απερ-
γία στην Ελλάδα

Είναι η ματωμένη φωνή των καπνεργατριών του 1924,
του 1926, του 1927, του 1936.

Είναι η δικιά μας φωνή που λέει: «Χωρίς εσένα γρανάζι
δε γυρνά. Εργάτη, εργάτρια, μπορείς χωρίς αφεντικά.» 

Έχουμε χρέος να βαδίσουμε ως το τέρμα του δρόμου
που οδηγεί στην κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώ-
που από άνθρωπο, στην κατάργηση της ταξικής εκμετάλ-
λευσης και της διπλής καταπίεσης των γυναικών.

Ξέρουμε τους αντιπάλους μας και ενάντια σε αυτούς, και
ως μονοπώλια και ως τάξη, συγκεντρώνουμε δυνάμεις,
απεγκλωβίζουμε γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, ισχυ-
ροποιούμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, την Κοι-
νωνική Συμμαχία, μέχρι να τους ανατρέψουμε.  

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

Από αυτό το βήμα ενώνουμε τη φωνή μας και με τις γυ-
ναίκες των λαϊκών στρωμάτων 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 Μεσογείου όπου τα
σύννεφα του πολέμου πληθαίνουν. Και τους στέλνουμε
αγωνιστικό μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης, με τη διαβε-
βαίωση ότι μαζί θα αγωνιστούμε ενάντια στους ιμπερια-
λιστές που καταδικάζουν τις ζωές μας και οδηγούν τους
λαούς στον πόλεμο.  

Ζήτω η 8η Μάρτη, 
Παγκόσμια Μέρα των Εργαζόμενων Γυναικών,

των γυναικών του καθημερινού αγώνα!

8η Mάρτη
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Δραστηριότητες της ΟΓΕ

Με τον αγωνιστικό εορτασμό της 8ης Μάρτη να βρίσκεται στο επίκεν-
τρο, ξεδιπλώθηκε και αυτό το τρίμηνο πολύμορφη δραστηριότητα σε όλη
την Ελλάδα. Οι δυνάμεις της ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας, δεν
έλειψαν από καμία μάχη, αγωνιζόμενες σταθερά για το δυνάμωμα του ρι-
ζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και τη συσπείρωση περισσότερων γυ-
ναικών σε αυτό, για το δυνάμωμα συνολικά του εργατικού-λαϊκού κινή-
ματος και της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Δυνατή και μαχητική ήταν η φωνή καταδίκης που ύψωσε η ΟΓΕ απέναντι
στην ολοένα και εντεινόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστείλει
και να ποινικοποιήσει τους αγώνες και να τρομοκρατήσει τους εργαζομέ-
νους. Έτσι, κατήγγειλε την απρόκλητη βίαιη επίθεση των ΜΑΤ και τις συλ-
λήψεις των 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια παράστασης
διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 30 Γενάρη. Οι 35 συλληφθέν-
τες –όλοι τους μέλη διοικήσεων σωματείων, Ομοσπονδιών, συνδικαλι-
στικών οργανώσεων– με προκλητικό τρόπο και χαλκευμένες κατηγορίες
σύρθηκαν σε δίκη, κατηγορούμενοι για διατάραξη κοινής ειρήνης και
απρόκλητες φθορές. Η ΟΓΕ κάλεσε τις γυναίκες της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση αλλη-
λεγγύης και καταγγελίας του κυβερνητικού αυταρχισμού και στην πορεία
στα δικαστήρια της Ευελπίδων στις 12 Φλεβάρη, ημέρα που δικάζονταν
οι 35 συνδικαλιστές, ανάμεσά τους και αρκετές γυναίκες. Αντίστοιχα κα-
λέσματα, εξάλλου, απηύθυνε η ΟΓΕ και με αφορμή τις επιστρατεύσεις των
απεργών εργαζομένων στο μετρό και στα καράβια, επισημαίνοντας ότι η
αντιμετώπιση των αγώνων του λαού με το βούρδουλα της καταστολής
είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση που είναι δεσμευμένη να υπηρετεί
τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών. Στην αντίπερα όχθη, μονόδρομος για
τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων είναι ο αγώνας
ενάντια στην προσπάθεια καταστολής και τρομοκράτησης των εργαζομέ-
νων, ο αγώνας για να μην επιστρατεύσουν εμάς και τις οικογένειές μας σε
δουλειά και ζωή χωρίς δικαιώματα.

Συμπαραστεκόμενη στο δίκαιο αγώνα των αγροτών ενάντια στις πολι-
τικές που τους ξεκληρίζουν, η ΟΓΕ βρέθηκε την Κυριακή 10 Φλεβάρη στο
αγροτικό μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Η πολυπληθής αντιπροσωπία
από τους Συλλόγους της Αττικής, μαζί με τους Συλλόγους και τις Ομάδες
από τη Θεσσαλία, με επικεφαλής μέλη του Προεδρείου της ΟΓΕ, εξέφρασε
την αλληλεγγύη του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος στους αγωνιζό-
μενους αγρότες και κάλεσε τις γυναίκες της υπαίθρου να στηρίξουν και να
δυναμώσουν τον αγώνα, συμμετέχοντας ενεργά στα μπλόκα και τις κινη-
τοποιήσεις. Στην ομιλία που έγινε εκ μέρους της ΟΓΕ, τονίστηκε η σημασία
της συμμετοχής των γυναικών στην οργάνωση της πάλης και η αναγκαιό-
τητα να πάρουν οι αγρότισσες μέρος στη μάχη κατά της αντιλαϊκής πολιτι-
κής, συσπειρωμένες στους αγροτικούς, αλλά και στους γυναικείους συλ-
λόγους. 

Επόμενος σταθμός η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 Φλε-
βάρη. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ, στηρίζοντας τις αποφάσεις
των ταξικών Ομοσπονδιών και Συνδικάτων για απεργία, κάλεσαν τις γυ-
ναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών οικογενειών να ορθώσουν το
ανάστημά τους και να παλέψουν για να βάλουν φρένο στην κατάργηση της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Με πλατύ άνοιγμα και δε-
κάδες εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, σπουδών, κατοικίας, απευθύνθη-
καν στις γυναίκες και συζήτησαν για την αξία των συλλογικών συμβάσεων
και την ανάγκη υπεράσπισής τους, αλλά και για την επίθεση που δέχεται
συνολικά η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τις κάλεσαν να
ριχτούν στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας και των απεργιακών κινη-
τοποιήσεων, συμβάλλοντας στην παρεμπόδιση των αντιλαϊκών μέτρων
που τσακίζουν τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Να δυναμώσουν παράλ-
ληλα την ταξική αλληλεγγύη μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα,
να σταθούν δίπλα σε κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο, άνεργη και άνεργο,
νέα και νέο, συνταξιούχο, μετανάστρια και μετανάστη. Με τον οργανωμένο
αγώνα τους να απαντήσουν στην κρατική βία, την καταστολή και την τρο-
μοκρατία. Στις 20 Φλεβάρη, μαζικά και δυναμικά, οι δυνάμεις της ΟΓΕ συμ-

μετείχαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα.
Με τη δουλειά του προηγούμενου διαστήματος ως μαγιά και παρακατα-

θήκη για τη συνέχεια, οι δυνάμεις της ΟΓΕ ξεδίπλωσαν πλούσια και πολύ-
μορφη δραστηριότητα για την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζό-
μενης Γυναίκας. Η δραστηριότητα αυτή –που κορυφώθηκε, αλλά δεν τε-
λείωσε με τα δυναμικά σε όγκο και παλμό συλλαλητήρια της 8ης Μάρτη–
δεν περιορίστηκε μόνο στην τελική εβδομάδα, αλλά απλώθηκε φέτος σε
όλο το δίμηνο Φλεβάρη-Μάρτη. Ήδη από τις αρχές Φλεβάρη, οι Σύλλογοι
και οι Ομάδες της ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα ανέπτυξαν ένα πυκνό πρό-
γραμμα πρωτοβουλιών. Με πρωτότυπα, προσεγμένα υλικά, φτιαγμένα ει-
δικά για την επέτειο της 8ης Μάρτη, όπως το «Για ’σένα, γυναίκα» και το
«Τι ξέρεις για την 8η Μάρτη», το κεντρικό δίφυλλο και το περιοδικό της
ΟΓΕ στο χέρι, επισκέφτηκαν εκατοντάδες χώρους και γειτονιές.

Παράλληλα με την υλοποίηση του πλούσιου σχεδιασμού που είχε απο-
φασιστεί μπροστά στην 8η Μάρτη, οι γυναίκες μας έδωσαν το παρών και
σε μια σειρά κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις σε καυτά ζητήματα. Στα
τέλη Φλεβάρη, η Επιτροπή Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Συμμαχίας, στην
οποία μετέχει η ΟΓΕ, έκανε παρέμβαση στο υπουργείο Παιδείας σχετικά
με το θέμα του υποσιτισμού στα σχολεία. Η επιτροπή συναντήθηκε με τον
υφυπουργό, στον οποίο έθεσε το επιτακτικό αίτημα για εξασφάλιση δω-
ρεάν σίτισης για όλα τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς
ωστόσο να αποσπάσει καμιά συγκεκριμένη δέσμευση από την κυβέρνηση.
Πέρα από την κεντρική αυτή πρωτοβουλία, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της
ΟΓΕ, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στα δημοτικά συμβούλια, εξορμήσεις,
ψηφίσματα, άνοιξαν και συνεχίζουν να ανοίγουν πλατιά το ζήτημα των
υποσιτισμένων παιδιών σε συνεργασία και με άλλους φορείς, καλώντας
τις γυναίκες, αλλά και όλο το λαό, να κάνουν δική τους υπόθεση τον αγώνα
για την επίλυσή του.

Η ΟΓΕ συμμετείχε επίσης στην κινητοποίηση ενάντια στο κλείσιμο του
Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του νοσοκομείου Παίδων «Αγία
Σοφία», που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μάρτη. Καταγγέλλοντας την πο-
λιτική της κυβέρνησης που περικόπτει τις δαπάνες για την υγεία των εργα-
ζομένων και των οικογενειών τους, κάλεσε τις γυναίκες της λαϊκής οικο-
γένειας, που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες των περικοπών και
της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης στην υγεία και την πρόνοια, να
συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας απαιτώντας την επαναλει-
τουργία του τμήματος και τη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στο χαιρετισμό εκ μέρους της ΟΓΕ,
τονίστηκε η ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να μη μείνει κανείς
ασθενής χωρίς περίθαλψη και η διεκδίκηση για κατάργηση των πληρωμών
για εξετάσεις, φάρμακα, θεραπεία και για κάθε επιχειρηματική δράση στους
τομείς υγείας-πρόνοιας. 

Αντιπροσωπία του Προεδρείου της ΟΓΕ, αποτελούμενη από την Πρό-
εδρο Μαιρήνη Στεφανίδη και την Αντιπρόεδρο και υπεύθυνη Διεθνών Σχέ-
σεων Χριστίνα Σκαλούμπακα, βρέθηκε από τις 3 έως τις 7 Απρίλη στην
Κύπρο, όπου πήρε μέρος στις εργασίες της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ). Εκεί, η αντι-
προσωπία της ΟΓΕ παρουσίασε και την εισήγηση στο σεμινάριο που πραγ-
ματοποιήθηκε για την καπιταλιστική οικονομική κρίση και πώς αυτή επη-
ρεάζει τις γυναίκες.

Τέλος, έντονη ήταν η αντίδραση της ΟΓΕ και στην προσπάθεια της κυ-
βέρνησης και μεγαλεμπόρων να μεταφερθεί η 1η Μάη την Τρίτη μετά από
το Πάσχα. Με το δελτίο Τύπου της η Ομοσπονδία κάλεσε σε πλατιά διά-
δοση του μηνύματος της 1ης Μάη στις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που βιώνουν τη βαρβαρότητα των αντι-
λαϊκών-αντεργατικών μέτρων της κυβέρνησης. Έτσι, το αγωνιστικό ραντε-
βού δόθηκε στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση!

Αξιοποιώντας την πλούσια πείρα του προηγούμενου διαστήματος,
έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων,
συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ορμή, ανεβάζον-
τας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

της Δώρας Βασιλοπούλου,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Με τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών 
στο μονόδρομο του αγώνα! 
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Ιδεολογικά

«Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό....» λέει ο ποι-
ητής μας. Έτσι και εμείς, οι γυναίκες της ΟΓΕ, δε βολευόμαστε με τις
αυταπάτες πού πλασάρει η ΕΕ, αυτός ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός
για να συσκοτίσει τη βάρβαρη πολιτική του.

Την πολιτική που σπέρνει ανεργία, φτώχεια, βία, εξαθλίωση. Που
τσακίζει τη ζωή των γυναικών της εργατικής τάξης, των γυναικών των
λαϊκών στρωμάτων.

Κρατάμε γερά τις σημαίες του ανυποχώρητου αγώνα ενάντια στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, ενάντια στις αστικές κυβερνήσεις που
εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική.

Οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος νιώθουμε δι-
καιωμένες γιατί από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της ΕΕ σταθήκαμε
απέναντί της και την καταγγείλαμε. Προειδοποιήσαμε ότι εμείς, οι γυ-
ναίκες της εργατικής τάξης, είμαστε ο μεγάλος χαμένος από τη συμμετοχή
της χώρας μας στην ΕΕ.

Αποκαλύψαμε στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου πως αυτοί που
την δημιούργησαν, δηλαδή τα μονοπώλια, δεν την δημιούργησαν για
την ευημερία των λαών. Επιδίωξαν να στηρίξουν τα συμφέροντά τους
στον ανταγωνισμό τους με άλλα μονοπώλια και ταυτόχρονα ενωμένα
κήρυξαν αδυσώπητο πόλεμο στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα
προκειμένου να αβγατίσουν τα κέρδη τους.

Αμέσως μετά από τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες, το 1992
οι καπιταλιστές της Ευρώπης είχαν λυμένα τα χέρια τους και άρχισαν να
εξαπολύουν τα καπιταλιστικά τους βόλια. Έφτιαξαν τη Συνθήκη του Μά-
αστριχτ που αποτελεί τη μήτρα όλων των αντεργατικών, των αντιδρα-
στικών αναδιαρθρώσεων που ακλούθησαν στα εργασιακά, κοινωνικά,
ασφαλιστικά μας δικαιώματα, με τις επώδυνες αλλαγές στο επίπεδο των
συντάξεων και των παροχών στην υγεία και την πρόνοια.

Η ΟΓΕ, με ειδική έκδοση αμέσως μετά από την ψήφιση της Συνθήκης
από την ελληνική Βουλή, προειδοποίησε τις γυναίκες των λαϊκών στρω-
μάτων για τα δεινά που θα ακολουθούσαν και τις κάλεσε να μπουν στον
αγώνα, να αντικρούσουν τους μύθους της λεγόμενης «αειφόρου ανά-
πτυξης» που θα μας έκανε να «τρώμε με τα χρυσά κουτάλια». Να αντι-
παλέψουν την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα που μόνο
των καπιταλιστών εργαλεία είναι για να απομυζήσουν τους εργαζόμε-
νους και να γεμίσουν κέρδη τα χρηματοκιβώτιά τους.

Δεν πάψαμε και δε σταματάμε ούτε στιγμή να αποκαλύπτουμε ότι οι
ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΔΝΤ, ένα στόχο έχουν:
Να εξασφαλίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων (δηλαδή του μεγάλου
τραπεζικού, εφοπλιστικού, βιομηχανικού και εμπορικού κεφαλαίου). Με
τα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα των αστικών κυβερνήσεων χτυπάνε αλύ-
πητα τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Επιδιώκουν να πληρώ-
σουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι για την καπιταλιστική οικονο-
μική κρίση που δε δημιούργησαν αυτοί.

Αυτά τα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα οι εκμεταλλευτές μας φροντί-
ζουν να τα παρουσιάζουν με ανάλογα ιδεολογήματα προκειμένου να
εγκλωβίζουν τα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα εμάς, τις γυναίκες. 

Σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της ΕΕ, η στρατηγική της βαθαίνει όλο
και περισσότερο την ανισοτιμία των γυναικών.

Ιδιαίτερα σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης που οι γυναίκες, και κυρίως οι νέες, είναι τα πρώτα θύματα με
ανεργία που χτυπάει κόκκινο: 27% για τις γυναίκες και 62% για τις νέες. 

Σήμερα, τον 21ο αιώνα, με τέτοια άνοδο της τεχνολογίας και της επι-
στήμης, της παραγωγικότητας και του πλούτου, η λεγόμενη «στρατηγική
ΕΕ 2020» βάζει στόχο να έχει το 75% του πληθυσμού απασχόληση και
όχι πλήρη εργασία.

Όταν τον προηγούμενο αιώνα το σοσιαλιστικό εργατικό κράτος είχε
εξασφαλισμένη σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα για το 100% του

πληθυσμού!
Όπως γνωρίζουμε, τα μονοπώλια εφαρμόζουν την αντιλαϊκή, αντερ-

γατική πολιτική που τους εξασφαλίζει τα κέρδη τους είτε σε περίοδο
κρίσης είτε στην ανάκαμψη, μέσω των κυβερνήσεων των κρατών-μελών
της ΕΕ που υπηρετούν πιστά τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της
αστικής τάξης των χωρών τους.  Η «στρατηγική ΕΕ 2020» αποτελεί το
σχέδιο των ευρωπαϊκών μονοπωλίων για την ενίσχυση της θέσης τους
στον παγκόσμιο ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό και στην περίοδο της
κρίσης και της αναιμικής ανάκαμψης που θα ακολουθήσει. Μια ανάκαμψη
που θα μας βρει πάμφθηνο εργατικό δυναμικό, αποστεωμένο από δι-
καιώματα και κοινωνικές παροχές.

Οι καπιταλιστές βγάζουν από τα συρτάρια τους μια σειρά ιδεολογή-
ματα προκειμένου να εγκλωβίσουν και να ενσωματώσουν λαϊκές δυνά-
μεις στην πολιτική τους και ιδιαίτερα τις γυναίκες των λαϊκών στρωμά-
των.

Είναι γνωστό ότι όσο πιο αντιδραστικό είναι ένα μέτρο στην εφαρ-
μογή του τόσο με περισσότερες φιλολαϊκές κορόνες το προπαγανδίζει
η αστική τάξη για να πείσει ότι είναι σε όφελος των λαϊκών μαζών. 

Ας θυμηθούμε ότι, με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, μεγάλο
μέρος των πλατιών λαϊκών στρωμάτων ήταν ενάντια στην ΕΕ, αλλά, μετά
από την έντονη προπαγάνδα πάνω από δύο χρόνια, στις τελευταίες
εκλογικές αναμετρήσεις η αντι-ΕΕ στάση μετατράπηκε σε αντιμερκελική
και αντιμετώπιζαν αρνητικά την πιθανότητα εξόδου της χώρας από την
ΕΕ.

Ο ιμπεριαλιστικός αυτός οργανισμός διατείνεται ότι σε όλες τις απο-
φάσεις, τις ντιρεκτίβες και τα ψηφίσματά του μεριμνά για την ισότητα
των γυναικών, παίρνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου για όλες τις
εργασιακές πολιτικές.

Σε αντίθεση όμως με τις διακηρύξεις του, βαθαίνει την ανισοτιμία των
εργαζόμενων γυναικών. 

Ο «συγκερασμός οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων»
ακούγεται όμορφα, αλλά αποτελεί ισοτιμία και χειραφέτηση, όταν προ-
ωθεί τη μερική απασχόληση, το ωρομίσθιο, την εκ περιτροπής απασχό-
ληση, απαλλάσσοντας το κράτος από την υποχρέωση κοινωνικής πολι-
τικής για την οικογένεια και μεταφέροντας αυτήν του την υποχρέωση
στις πλάτες των γυναικών;

Χιλιάδες παιδιά μένουν κάθε χρόνο έξω από τους δημοτικούς παιδι-
κούς σταθμούς. 

Για τα άτομα με αναπηρίες, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για τις
πολύτεκνες, για τα εξαρτώμενα άτομα, δεν υπάρχει καμία πρόνοια και ο
λεγόμενος συγκερασμός γίνεται εφιάλτης για τη γυναίκα της λαϊκής οι-
κογένειας. 

Με τη στρατηγική επιλογή της ΕΕ, τη λεγόμενη «ευελφάλεια», διαμόρ-
φωσαν στην αγορά εργασίας το νέο μοντέλο εργαζομένων, των απα-
σχολήσιμων, δηλαδή των δούλων του 21ου αιώνα. Μερική απασχό-
ληση, 3ήμερη-4ήμερη απασχόληση με μειωμένες αποδοχές, κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων, απελευθέρωση των απολύσεων χωρίς
αποζημίωση, δικαίωμα του εργοδότη να δανείζει τον εργαζόμενο σε
άλλη επιχείρηση, διευθέτηση του χρόνου εργασίας που τσακίζει τις γυ-
ναίκες και διαλύει την οικογένεια, δεδομένου ότι είναι στη διακριτική
ευχέρεια του εργοδότη να κανονίζει το χρόνο εργασίας και να τον δια-
φοροποιεί κάθε βδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες του. Ας θυμηθούμε
εδώ ότι σε κάποιες Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ από το 1956 ήδη είχε καθιε-
ρωθεί με νόμο το 7ωρο στην 5ημερη βδομάδα, όταν στον καπιταλισμό
υπήρχαν τα 8ωρα και τα 9ωρα.

«Οικειοθελή προσφορά» ονομάζουν τις απλήρωτες υπερωρίες. «Κι-
νητικότητα των εργαζομένων» χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη δουλεία στα
κείμενά τους. 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
της Μαιρήνης Στεφανίδη,

Πρόεδρου της ΟΓΕ 
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Αντάμα πάνε και η «επανακατάρτιση» και η κατάρτιση των γυναικών
στον τομέα της λεγόμενης «άτυπης μέριμνας», όπου χρησιμοποιούν γυ-
ναίκες για τη φροντίδα της υγείας ηλικιωμένων, αρρώστων, μικρών παι-
διών, έναντι εξευτελιστικών αμοιβών, για να καλύπτουν τις ανάγκες του
υποβαθμισμένου έως ανύπαρκτου δημόσιου συστήματος υγείας.

«Ενεργός γήρανση»: Οι γυναίκες πρέπει να εργάζονται ως τα βαθιά
γεράματα. Να αποτελούν μηχανές υπεραξίας καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής τους και όχι για ένα παραγωγικό διάστημα μόνο. Με το αιτιολο-
γικό ότι «τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών, σε συνδυασμό
με τις μισθολογικές διαφορές με τους άνδρες, τις εκθέτουν σε μεγαλύτερο
κίνδυνο φτώχειας κατά τη γεροντική ηλικία». 

Έτσι φτάσαμε στα 67 χρόνια για να βγούμε στη σύνταξη/επίδομα και
καταργήθηκε και η 5ετής διαφορά με τους άντρες για δικαίωμα συντα-
ξιοδότησης, που δεν αποτελούσε προνόμιο, αλλά την ελάχιστη ανα-
γνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας.

Μεγάλη έγνοια για τις γυναίκες έχει η ΕΕ για τη συμμετοχή τους στα
κέντρα λήψης αποφάσεων. Όμως σε ποιες γυναίκες αναφέρεται; Σί-
γουρα όχι στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, δεδομένου ότι σε
αυτά τα κέντρα μπορούν να συμμετέχουν μόνο αυτές που έχουν γερό
εισόδημα και οικιακές βοηθούς...

Η συμμετοχή των γυναικών δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με νό-
μους, αλλά με τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών που θα δώσουν
τη δυνατότητα στις γυναίκες να συμμετέχουν στους κοινωνικούς και πο-
λιτικούς αγώνες.

Για μας, η συμμετοχή τους στο ταξικό, εργατικό και στο ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα είναι πιο σημαντική, γιατί εκεί οι γυναίκες συνειδητο-
ποιούν την ταξική τους εκμετάλλευση μαζί με τη φυλετική τους καταπίεση
και την αναγκαιότητα να αντεπιτεθούν και να αμφισβητήσουν την εξου-
σία που τις εκμεταλλεύεται: Τα μονοπώλια και την ΕΕ.

Στη συμμετοχή των γυναικών στα λεγόμενα κέντρα λήψης αποφά-
σεων υπάρχει πάντα το ερώτημα ποιας τάξης τα συμφέροντα θα υπερα-
σπιστούν.  

Οι γυναίκες της ΟΓΕ έχουμε χρέος πειστικά να απορρίπτουμε τα ιδε-
ολογήματα της ΕΕ και να αναδεικνύουμε στις γυναίκες των λαϊκών στρω-
μάτων τις συνέπειές τους για την εργατική οικογένεια.

Μαζί με το εργατικό ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και τις άλλες δυνάμεις
της Κοινωνικής Συμμαχίας, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να συσπειρώ-
σουμε γυναίκες της λαϊκής οικογένειας για την ανατροπή αυτής της πο-
λιτικής.

Για να ανοίξουμε το δρόμο της αποδέσμευσης από την ΕΕ, ενάντια
στα μονοπώλια και τους μηχανισμούς τους, για τη διέξοδο από την
κρίση, για το φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης.

Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα έξω από την ΕΕ όταν όλος ο πλού-
τος της χώρας μας θα ανήκει σε μας, τις εργαζόμενες και τους εργαζό-
μενους που με τα χέρια και το μυαλό μας τον παράγουμε. Οι πλουτοπα-
ραγωγικές πηγές, ο ορυκτός και ενεργειακός πλούτος στη γη και τη θά-
λασσα της Ελλάδας, αλλά και κάθε χώρας, πρέπει να γίνει λαϊκή περιου-
σία και να αξιοποιείται σε όφελος του λαού και όχι των μονοπωλίων.

Διαθέτουμε ορυκτό πλούτο (λιγνίτη, περλίτη, αλουμίνα, μάρμαρο
κ.ά.), πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Μπορούμε να αναπτύξουμε την πλούσια αγροτική μας παραγωγή και
να είμαστε αυτάρκεις, να μην εισάγουμε (π.χ., λεμόνια και καρπούζια
από την Αργεντινή όπως σήμερα). Έχουμε σιτάρι, βαμβάκι, δημητριακά,
πορτοκάλια, κρασί, μέλι, κρόκο και ένα σωρό άλλα.

Κτηνοτροφία που μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγ-
κών μας.

Βιομηχανική παραγωγή που μπορεί να καλύψει εγχώριες ανάγκες του
κλάδου κατασκευών σε τσιμέντο, χαλυβουργία, σιδηρουργία, βιομη-
χανία χαλκού.

Έχουμε σημαντική βάση παραγωγής κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης,
υπόδησης και σχετική τεχνογνωσία.

Υποδομή και τεχνογνωσία των ελληνικών ναυπηγείων. Έχουμε δυ-
νατότητες αξιοποίησης της ναυτιλίας με πλοία κοινωνικής ιδιοκτησίας.

Ναι, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα έξω από την ΕΕ χωρίς τους καπι-
ταλιστές να κάνουν κουμάντο.

Όταν η γη, τα εργοστάσια, οι τράπεζες γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία.
Εμείς, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, ξέρουμε

ότι τα μονοπώλια και η πολιτική και οικονομική εξουσία τους είναι ο
ταξικός μας εχθρός που οργανωμένα αντιπαλεύουμε.

Δεν ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι τα μονοπώλια είναι τα αφεντικά των φα-
σιστών.

Η ιστορία έχει δείξει ότι ο φασισμός είναι παιδί του εκμεταλλευτικού,
καπιταλιστικού συστήματος, ότι το ναζισμό τον γέννησαν οι ανάγκες
του κεφαλαίου μετά από τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929. Τα μο-
νοπώλια στήριξαν και στηρίζουν τους φασίστες και το ναζισμό, για να
τους χρησιμοποιήσουν όποτε τα αστικά κόμματα δυσκολεύονται να
διαχειριστούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των επιχειρηματικών ομί-
λων.

Ας θυμηθούμε τα στηρίγματα και τους χρηματοδότες του Χίτλερ που
τον ανέβασαν στην εξουσία:

Κρουπς, πολεμική βιομηχανία. Φορντ, αυτοκινητοβιομηχανία. Ο με-
γαλοεκδότης Ουίλιαμ Χιρστ. Ο πρόεδρος της κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ, Πάτρικ Κένεντι, παππούς των Κένεντι. Ο μεγιστάνας Ροκφέλερ.
Οι πολυεθνικές Τζένεραλ Μότορς και Ντιπόντ.

Η πετρελαιοβιομηχανία Στάνταρντ Όιλ, σημερινή Εξόν. Ο Άλεν Ντά-
λες, περιβόητος επικεφαλής της CIΑ. Ο Πρέσκοτ Μπους (ιδρυτής της
δυναστείας Μπους) που ξέπλενε και μετέφερε χρήματα των Ναζί. Η Σίτι
Μπανκ. Η Τσέις Μανχάταν Μπανκ και πολλοί άλλοι.

Γι’ αυτό η επίσημη πολιτική της ΕΕ τόσα χρόνια είναι η εξίσωση φα-
σισμού-κομμουνισμού, που τελικά στόχο έχει με αντικομουνιστικά μνη-
μόνια το χτύπημα του ταξικού λαϊκού κινήματος που αντιπαλεύει τα μο-
νοπώλια και την εξουσία τους, το χτύπημα του κομμουνιστικού κινήμα-
τος. Γι’ αυτό και η ΟΓΕ από την πρώτη στιγμή έβαλε αυτά τα μνημόνια
στο αγωνιστικό της στόχαστρο, αποκάλυψε το χαρακτήρα τους στις γυ-
ναίκες και στην Ελλάδα και στην ΠΔΟΓ.

ΟΓΕδίτισσες.
Ψηλά τα λάβαρα του οργανωμένου, ανυποχώρητου αγώνα μας ενάντια

στην εξουσία των μονοπωλίων. 
Με υπομονή και επιμονή, με θυσίες, αυταπάρνηση και πίστη στο δίκιο

και τη δύναμή μας, ο αγώνας μας θα είναι νικηφόρος!
Από την αντίστοιχη εισήγηση στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ

Iδεολογικά
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Ιδεολογικά

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)1 άρχισαν να κά-
νουν αισθητή την παρουσία τους στην Ελλάδα και τον υπό-

λοιπο κόσμο κυρίως εκείνη τη χρονική περίοδο που συμπίπτει
με τη νίκη της αντεπανάστασης στις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες2. Η χρονική αυτή συγκυρία δεν είναι τυχαία, αλλά συν-
δέεται άμεσα με την προσπάθεια του καπιταλισμού να εδραιώσει
την κυριαρχία του όχι μόνο πρακτικά στη σφαίρα της οικονο-
μίας, αλλά και ιδεολογικά στις λαϊκές συνειδήσεις, παρουσιά-
ζοντας ένα μακιγιαρισμένο προφίλ φιλανθρωπίας, ευαισθησίας
για τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, φροντίδας
για το περιβάλλον κλπ.

Οι χιλιάδες ΜΚΟ, που ξεφύτρωσαν και εξακολουθούν να ξε-
φυτρώνουν σα μανιτάρια στη χώρα μας και παγκόσμια, προβάλ-
λονται ως εκσυγχρονισμένος τρόπος αντιμετώπισης των πάμ-
πολλων προβλημάτων που δημιουργεί ο καπιταλισμός, τόσο
κατά την περίοδο της οικονομικής του ανάπτυξης όσο και κυ-
ρίως κατά την περίοδο της οικονομικής του κρίσης. Τα προβλή-
ματα εκτείνονται από τη φτώχεια, την πορνεία, την παιδική ερ-
γασία, τους αστέγους, τα
ναρκωτικά, την ανεργία,
τις χρόνιες παθήσεις,
μέχρι την καταστροφή
των δασών του Αμαζο-
νίου, τις κλιματολογικές
αλλαγές, την προστασία
ειδών υπό εξαφάνιση, την
προστασία αρχαιολογι-
κών μνημείων, την προ-
ώθηση του πολιτισμού, τα
μεταλλαγμένα προϊόντα,
την προώθηση του μητρι-
κού θηλασμού κλπ. 

Αν και υπάρχει μια «επι-
λεκτική ευαισθησία3» στα θέματα που οι ΜΚΟ δραστηριοποι-
ούνται, γενικά σχεδόν για κάθε αναγνωρισμένο από τον καπι-
ταλισμό πρόβλημα υπάρχει τουλάχιστον μια ΜΚΟ-λύση, ενώ
έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να αναπτύσσονται διε-
θνείς ΜΚΟ, οι λεγόμενες INGOs (International Non Govern-
mental Organisations)4, με στόχο την εναρμόνιση και το συγ-
χρωτισμό της δράσης τους σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι «Για-
τροί χωρίς σύνορα», η «Unicef», η «Greenpeace», η «WWF»
και ένα σωρό άλλοι «κολοσσοί» του χώρου, που προβάλλονται
πλέον ακόμα και μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα
στα δημοτικά σχολεία.

Η πρόθεση οι ΜΚΟ να λειτουργήσουν ως «σοβατζήδες» του
άγριου προσωπείου του καπιταλισμού φαίνεται επίσης από τον
ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις ΜΚΟ, όπου ορίζονται
ως «ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητα για να
απαλύνουν τον πόνο, να προωθήσουν τα συμφέροντα των
φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασι-
κών κοινωνικών υπηρεσιών, ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της
κοινότητας». Στην πραγματικότητα βέβαια η συγκρότηση και
αξιοποίηση των ΜΚΟ εκφράζει την προσπάθεια κρατικοί και
διακρατικοί μηχανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρέμ-

βουν σε μεγάλο βάθος, ώστε να ελέγξουν και να κατευθύνουν
τη διάθεση για κοινωνική προσφορά και δράση με μορφές που
εξυπηρετούν τα ταξικά συμφέροντα του κεφαλαίου.

Οι οπαδοί της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) αποδίδουν με-
γάλη σημασία στην ύπαρξη και λειτουργία των ΜΚΟ. Εμπεριέ-
χονται συχνά (οι ΜΚΟ) στον ορισμό της ΚτΠ, της κοινωνικής
οικονομίας και του κοινοτισμού. Τις θεωρούν σημαντικό, ίσως
το σημαντικότερο, διαμεσολαβητικό στοιχείο μεταξύ κοινωνίας
και κράτους. Οι ΜΚΟ έτσι, με αναβαθμισμένο το ρόλο τους ως
διαμεσολαβητών, παρουσιάζονταν από την εμφάνισή τους και
εξακολουθούν να πλασάρονται ακόμα και σήμερα –αν και με
ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία– ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση
για κάθε κοινωνικό πρόβλημα: Είναι τάχα ανεξάρτητες από το
κράτος, «ανεπηρέαστες» από πολιτικές σκοπιμότητες, απαλλαγ-
μένες από τις «ολοκληρωτικές» ιδεολογίες. Απαιτούν απλά και
μόνο μια σταθερή οικονομική συνδρομή ή εθελοντική εργασία
από όποιον είναι ευαισθητοποιημένος και θέλει να συνεισφέρει
και εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα από «ειδικούς» που,

χωρίς κερδοσκοπισμό,
προσπαθούν από την
«καλή τους την καρδιά» να
κάνουν κάτι εκεί που το
«κακό» κράτος δεν μπο-
ρεί.

Στην αντικειμενική πραγ -
ματικότητα, βέβαια, το αν-
θρωπιστικό και μη κερδο-
σκοπικό προφίλ των ΜΚΟ
καταρρέει, καθώς υποτάσ-
σεται στους νόμους οργά-
νωσης και λειτουργίας της
ευρύτερης καπιταλιστικής
κοινωνίας. Θα ήταν του-

λάχιστον αφελές να εξετάσουμε και να κρίνουμε με συναισθη-
ματικά κριτήρια οργανώσεις που σχεδιάστηκαν και προγραμμα-
τίστηκαν για να λειτουργήσουν στο έδαφος του καπιταλισμού,
ενός πραγματικά ολοκληρωτικού κοινωνικοοικονομικού συ-
στήματος, στο οποίο ό,τι δεν αποφέρει οικονομικό κέρδος δεν
έχει λόγο ύπαρξης και απαξιώνεται. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί
ότι ειδικά οι ΜΚΟ αποτελούν εργαλεία του συστήματος και σχε-
διάστηκαν για να φέρουν σε πέρας ζωτικής σημασίας για τη δια-
τήρηση του καπιταλισμού αποστολές, όπως τη διαχείριση κοι-
νωνικών φαινομένων σαν αυτό της ακραίας φτώχειας, τη χει-
ραγώγηση και την αποδυνάμωση του εργατικού-λαϊκού κινήμα-
τος, την καλλιέργεια της παθητικοποίησης διαμέσου της λογικής
«πληρώνω κάποιον ειδικό να κάνει τη δουλειά για ’μένα». Το
γεγονός ότι η πλειοψηφία των ΜΚΟ χρηματοδοτείται είτε από
τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από ευρωπαϊκά κοινοτικά προ-
γράμματα είτε από το συνδυασμό των δύο παραπάνω, δείχνει
ακριβώς το βαθμό και το εύρος της «ανεξαρτησίας» τους. Από
την άλλη μεριά, υπάρχει ένα ακόμα πιο «ανεξάρτητο» τμήμα τους
που χρηματοδοτείται απευθείας από το μεγάλο κεφάλαιο (τρα-
πεζικούς και επιχειρηματικούς μονοπωλιακούς ομίλους). Έτσι
αυτές οι ΜΚΟ, ως γνήσια δημιουργήματα του κεφαλαίου, εξυ-

MKO: Μοχλοί στήριξης 
του εκμεταλλευτικού συστήματος

της Ρομίνας Θηβαίου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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πηρετούν πολλαπλά τις ανάγ-
κες του, παρέχοντας στους
χρηματοδότες τους γενναίες
φοροαπαλλαγές, «ανθρώ-
πινο» προσωπείο και τη δυνα-
τότητα να ξεπλένουν άφθονο
μαύρο χρήμα.

Στο πλέγμα των κρατικών και
διακρατικών συμφερόντων και
συναλλαγών διαμορφώνονται
και λειτουργούν επίσης ΜΚΟ
που άλλοτε αναλαμβάνουν το
ρόλο του συντονιστή των δράσεων των άλλων ΜΚΟ μεταξύ
τους, άλλοτε λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων
των ΜΚΟ με κρατικούς και άλλους φορείς ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας (όπως, για παράδειγμα, ιδρύματα που στηρίζονται από την
Εκκλησία και διάφορες κρατικές δομές) και άλλοτε συλλέγουν
και διαχειρίζονται πληροφορίες που προέρχονται μέσα από ένα
ευρύτερο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών (κρατικών ή μη) με
στόχο τη δημιουργία μιας κοινής τράπεζας-βάσης δεδομένων
και πληροφοριών, η οποία είναι προσβάσιμη απ’ όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με ό,τι
αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους εξυπηρετούμενους που θα
πέσουν στα γρανάζια τους. Είναι σύνηθες μάλιστα οι ΜΚΟ να
συνδυάζουν περισσότερους από έναν ρόλους και να συνεργά-
ζονται μεταξύ τους· αυτό γενικά είναι κάτι που επιδιώκεται,
καθώς η διασυνδετικότητα, όπως λέγεται, αποτελεί κριτήριο εκ-
συγχρονισμένης και καλής λειτουργίας τους.

Ο ρόλος των ΜΚΟ, όπως είδαμε, από την εμφάνισή τους ως
και σήμερα, ήταν και είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένος με
την ανάγκη της άρχουσας τάξης όχι μόνο να διατηρηθεί στην
εξουσία και να παγιώσει την κυριαρχία της στην εκμεταλλευό-
μενη εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, αλλά παράλληλα να
εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία προς όφελός της.

Ας μην ξεχνάμε ότι η ταχεία ανάπτυξη του μη κυβερνητικού
τομέα εμφανίστηκε στις δυτικές χώρες ως αποτέλεσμα των δια-
δικασιών αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας. Η αναδιάρ-
θρωση αυτή συνοδεύτηκε από το σταδιακό υποσκελισμό του
κράτους στην υγεία-πρόνοια και την προώθηση της ιδιωτικής επι-
χειρηματικής δραστηριότητας, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους
κερδοφορίας και «αειφόρου ανάπτυξης» για το κεφάλαιο, και
ήταν ακόμα μια ζωτικής σημασίας για το κεφάλαιο αποστολή που
οι ΜΚΟ έπρεπε να φέρουν σε πέρας. Τόσο στην ΕΕ όσο και παγ-
κόσμια, οι ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκαν από την αστική τάξη ως «πο-
λιορκητικός κριός» για την άλωση του δημόσιου-κρατικού χα-
ρακτήρα των παροχών υγείας-πρόνοιας. Με την ανάληψη ενός
μέρους της κρατικής ευθύνης στους τομείς υγείας-πρόνοιας από
τις ΜΚΟ για τους οικονομικά ασθενέστερους, η παροχή αυτών
των υπηρεσιών παρουσιάστηκε στη λαϊκή συνείδηση ως κόστος
και έδωσε το πράσινο φως για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση το-
μέων που μέχρι τότε ανήκαν αποκλειστικά στο κράτος και ήταν
ιδεολογικά ανήθικο να πουληθούν ως εμπόρευμα (π.χ., υγεία). 

Παρά την επιχειρηματολογία ότι οι ΜΚΟ απαλλάσσουν το
κράτος από τις δαπάνες για την υγεία-πρόνοια, προσφέρουν κα-
λύτερες και πιο ευέλικτες υπηρεσίες, είναι αδιάφθορες και δεν
εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, στην πραγματικότητα τί-
ποτα απ’ όλα αυτά δεν ευσταθεί. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος
των ΜΚΟ είναι χρηματοδοτούμενο, όπως όλοι γνωρίζουμε,
από τον κρατικό και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή
τις τσέπες των εργαζομένων, σημαίνει ότι πληρώνουμε διπλά
για υπηρεσίες που ήδη έχουμε φορολογηθεί για να μας παρέ-
χονται. Η δήθεν ευελιξία και ποιότητα των υπηρεσιών, που
μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται, δεν είναι δυνατό να
αντισταθμίσει τον αποσπασματικό και τμηματικό τρόπο αντιμε-

τώπισης των προβλημάτων
του λαού, καθώς για την ου-
σιαστική αντιμετώπιση των
λαϊκών αναγκών χρειάζεται
ένα ευρύτατο και κεντρικά
σχεδιασμένο σύστημα κοινω-
νικής φροντίδας. Τέλος, η ίδια
η πραγματικότητα αποκάλυψε
τεράστια σκάνδαλα στη χρη-
ματοδότηση των ΜΚΟ, όπου
τα χρήματα εξαφανίζονται σε
τεράστιες «μαύρες τρύπες»

λειτουργικών εξόδων και η διαπλοκή και η διαφθορά φτάνει
μέχρι το μεδούλι των οργανώσεων αυτών, εμπλέκοντας πολι-
τικά κόμματα και σκοπιμότητες, χωρίς να αναφέρουμε τους ερ-
γοδοτικούς εκβιασμούς προς τους εργαζομένους, την καθυστέ-
ρηση πληρωμής των δεδουλευμένων σε πολλές περιπτώσεις,
τις αντεργατικές συμβάσεις που αξιοποιούν όλο το αντεργατικό
οπλοστάσιο της ΕΕ σε βάρος των εργαζομένων σε αυτές (ελα-
στικές μορφές απασχόλησης, εργαζόμενοι με μπλοκάκι κλπ.).

Οι διάφοροι υποστηρικτές του μοντέλου των ΜΚΟ, που είναι
παράλληλα και υποστηρικτές του εθελοντισμού, και της Κοινω-
νίας των Πολιτών, αντιδρούν στις κριτικές που γίνονται στο
μοντέλο τους θέτοντας το εξής ψευτοδίλλημα: Προτιμάμε έναν
κόσμο χωρίς βελτιώσεις και χωρίς ρυθμίσεις που θα γίνεται πε-
ρισσότερο φτωχός ή έναν κόσμο στον οποίο μπορεί να υπάρχει
η φτώχεια, αλλά μέσα από την ΚτΠ, τους θεσμούς και τις ρυθμί-
σεις θα ανακουφίζεται μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Γης;

Το παραπάνω ερώτημα είναι ψευτοδίλημμα γιατί, πρώτο, η
όποια βελτίωση έχει εντελώς προσωρινό χαρακτήρα, δεύτερο,
οι επιμέρους κατακτήσεις μπορούν να προέλθουν μόνο αν είσαι
προσανατολισμένος σε μια στρατηγική σύγκρουσης και, τρίτο,
το πραγματικό δίλημμα είναι αν η μιζέρια θα διαιωνίζεται ή αν
θα εξαλειφθεί. Μπορεί άραγε ο καπιταλισμός να αποκτήσει αν-
θρώπινο πρόσωπο; Σε ποια βάση στηρίζεται αυτή η δήθεν ιστο-
ρική δυνατότητα;

Η μόνη ρεαλιστική λύση, και από την άποψη της ιστορικής νο-
μοτέλειας και από την άποψη της ουσιαστικής επίλυσης των προ-
βλημάτων, είναι η ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος.

1. Ο όρος ΜΚΟ, που αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο Non-Governmental Organisa-
tions (NGOs), χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο άρθρο 71 του κεφαλαίου 10 του Καταστατικού
Χάρτη του ΟΗΕ κατά την ίδρυσή του το 1945.

2. Αν και ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις χρησιμοποιήθηκε το 1945, οι ΜΚΟ υπήρχαν
πολύ νωρίτερα. Το 1914 σε όλο τον κόσμο υπήρχαν 1.083. Το 2000 ήταν περισσότερες από
37.000, με σχεδόν το 1/5 να έχει ιδρυθεί στη δεκαετία του 1990. Υπολογίζεται ότι στην Ευ-
ρώπη οι ΜΚΟ απασχολούν σήμερα περί τα 7.000.000 άτομα.

3. Η Διεθνής Αμνηστία εκτόξευσε τα βέλη της στους εξαθλιωμένους μαύρους της Ζιμπάμπουε
όταν τόλμησαν να καταλάβουν τα κτήματα των σύγχρονων λευκών αποικιοκρατών. Απ’ ό,τι
φάνηκε στη συνέχεια, δεν υπήρξε η ίδια ευαισθησία για τα τόσα χρόνια καταλήστευσης αυτής
της χώρας και των κατοίκων της από τους λευκούς.

Η παγκόσμια οργάνωση «Γιατροί χωρίς σύνορα» απέπεμψε το ελληνικό της τμήμα. Αιτία
ήταν το γεγονός πως οι Έλληνες γιατροί περιέθαλψαν όχι μόνο τους Κοσοβάρους, αλλά και
τους Σέρβους στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας.

Η «υπερδραστήρια» και υπερπροβεβλημένη Greenpeace όχι μόνο δε μίλησε για το βρό-
μικο πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, αλλά δεν «είδε» ούτε καν αυτήν την τεράστια οικολογική
καταστροφή από τη ρίψη των αμερικανικών βομβών (κάτι που άλλωστε ανήκει στον τομέα
δραστηριοποίησής της). 

Από χλωμή έως ανύπαρκτη είναι και η παρουσία των ιδιαίτερα προβεβλημένων MKO
σχετικά με τα εμπάργκο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως την
Κούβα και το Ιράκ, ή σχετικά με γενοκτονίες που γίνονται σε άλλες χώρες, όπως στην Πα-
λαιστίνη.

4. Η πρώτη Διεθνής ΜΚΟ ήταν η Actionaid, που έδινε προνομιακά δάνεια με χαμηλό
επιτόκιο σε φτωχές οικογένειες προκειμένου να αναπτύξουν την τοπική οικονομία (καλλιέρ-
γεια βιολογικών προϊόντων κλπ).
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Τ α κοράκια των πολυεθνικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ
πετάνε πάνω από το πτώμα της πάλαι ποτέ κραταιάς κυπριακής οι-

κονομίας. Έχουν οσμιστεί τροφή...
Στην άλλη άκρη βρίσκεται ο κυπριακός λαός, και ανάμεσά του οι Κύ-

πριες γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών, που προσπαθούν
μέσα στην απελπισία τους να καταλάβουν τι συνέβη και να βρουν μια ελ-
πίδα για το μέλλον τους. Βέβαια, εν τέλει, στην Κύπρο –όπως άλλωστε
και στην Ελλάδα– η κρίση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Προηγήθηκαν
πολλά, αλλά κυρίως μια σειρά πολύ συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών
της άρχουσας τάξης, που αλυσόδεσε το πολύπαθο νησί με την Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2004 και με το ευρώ το 2008. Έτσι σήμερα μπορεί κανείς πιο
εύκολα να καταλάβει ότι η κρίση στην Κύπρο δεν είναι τίποτε άλλο παρά
παιδί του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, αποτέλεσμα τελικά της ίδιας
της ενσωμάτωσης της χώρας στην ΕΕ. Οι εμφανιζόμενες αντιθέσεις αφο-
ρούν τόσο την ελεγχόμενη χρεοκοπία της Κύπρου όσο κυρίως τον ορυ-
κτό πλούτο (υδρογονάνθρακες) του Νησιού, τον οποίο εποφθαλμιούν
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τα μονοπώλιά τους. Αυτός είναι και ο
λόγος που τα σχέδια για τη διαχείριση της κρίσης στην Κύπρο αποτελούν
σοβαρό πεδίο όξυνσης των ανταγωνισμών μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και
της Ρωσίας.

Πώς φτάσαμε ως εδώ;
Αρχικά δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυπριακή κυβέρνηση, στο όνομα

της «διάσωσης της οικονομίας», έχει αποδεχτεί και νομοθετήσει –ήδη
από το 2012– μέτρα που αποδείχτηκε ότι ήταν μόνο η αρχή της επίθεσης
στα λαϊκά στρώματα: Μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, σταδιακή αύ-
ξηση του ορίου συνταξιοδότησης, πάγωμα των προσλήψεων στο Δημό-
σιο, κατακόρυφη αύξηση της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία και αύ-
ξηση του ΦΠΑ είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που ενέκρινε η κυπριακή
βουλή, προκειμένου να εγκριθεί η δανειακή σύμβαση. Σήμερα ωστόσο
αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο πακέτο ήταν μια αλυσίδα μέτρων για
τη διαχείριση της κρίσης στην Κύπρο παρόμοιων με αυτά που παίρνονται
σε όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και της ΕΕ στο όνομα της ανταγω-
νιστικότητας.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδίων που προ-
ωθούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Αναστασιάδης, αμέσως μετά από
την εκλογή του, καταθέτει αίτηση για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑ-
ΤΟϊκό «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», ενώ αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της
ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, με πρόσχημα την ενίσχυση της εξωτερικής
πολιτικής και τη βελτίωση της διαπραγματευτικής ικανότητας για το Κυ-
πριακό. Όμως, τελικά, η ακόμα ισχυρότερη πρόσδεση στο ΝΑΤΟ θα
υπονομεύσει οριστικά κάθε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. 

Η αρχική απόφαση του Eurogroup της 16ης Μάρτη, που αρχικά προ-
συπέγραψαν τόσο η κυπριακή όσο και η ελληνική κυβέρνηση, προέβλεπε
φόρο 6,75% στις καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ και 9,99% για κα-
ταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αλυσι-
δωτές αντιδράσεις κύρια από την πλευρά της Ρωσίας, τα μονοπώλια της
οποίας διατηρούσαν τεράστια κεφάλαια στις κυπριακές τράπεζες. Η κυ-
πριακή κυβέρνηση αναδιπλώθηκε και, μετά από νέα συνεδρίαση του Εu-
rogroup, αποφασίστηκε ότι «οι κυπριακές αρχές θα εφαρμόσουν μεγα-
λύτερη κλιμάκωση στην εφάπαξ εισφορά σε σύγκριση με όσα συμφωνή-
θηκαν στις 16 Μάρτη».

Με βάση τα παραπάνω, η κυπριακή κυβέρνηση κατάρτισε νομοσχέδιο
που προέβλεπε μηδενικό φόρο για καταθέσεις μέχρι 20.000, φόρο
6,75% για καταθέσεις από 20.000 έως 100.000 ευρώ και κλιμακωτή φο-
ρολόγηση μέχρι 9,9% για ποσά μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ. Το νο-
μοσχέδιο απορρίφθηκε από τη Βουλή, με 36 ψήφους κατά και 19 βου-
λευτές του ΔΗΣΥ να δηλώνουν ότι απέχουν. Παράλληλα, εξελισσόταν
έξω από τη Βουλή μαζική λαϊκή κινητοποίηση στην οποία καλούσε η Παγ-
κύπρια Εργατική Ομοσπονδία.

Οι συζητήσεις και τα παζάρια που κατέληξαν τελικά στη «συμβιβαστική

λύση» του «σχεδίου
Β» επικεντρώθηκαν
όλο αυτό το διάστημα
αποκλειστικά στο
θέμα της φορολογίας
των καταθέσεων, θε-
ωρώντας δεδομένα
όλα τα υπόλοιπα αντι-
λαϊκά-αντεργατικά
μέτρα που θα συμπερι-
λάβει το νέο μνημόνιο
και τα οποία είναι ίδια με τα μέτρα που πλήττουν τους λαούς σε όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ.

Μερικά χρήσιμα συμπεράσματα
Είναι χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε ότι το όχι που είπε ο κυπριακός λαός

στα μέτρα του Eurogroup δεν είναι το ίδιο με αυτό που ψέλλισε η πλει-
οψηφία των κομμάτων της κυπριακής βουλής. Ο λαός έχει κάθε λόγο να
αντιδρά στο πετσόκομμα των καταθέσεών του σα μέτρο για να σωθούν
οι τράπεζες. Δεν είναι ίδιο όμως το σκεπτικό και των κομμάτων που ξέ-
ρουν ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι όρος αναγκαίος για
τη διάσωση της κυπριακής καπιταλιστικής οικονομίας η οποία στηρίζεται
κατά κύριο λόγο στις εισροές ξένων κεφαλαίων. Αυτός ήταν άλλωστε ο
λόγος που τα κόμματα στην Κύπρο δρομολόγησαν εδώ και μήνες την
υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τρόικα. Το «όχι» στην επιβολή
τέλους στις καταθέσεις έχει να κάνει με την πίεση που άσκησε ο λαός,
αλλά συνδέεται κυρίως με το φόβο κατάρρευσης του τραπεζικού συστή-
ματος εξαιτίας της φυγής κεφαλαίων από άλλες χώρες.

Όσοι λοιπόν προσπαθούν να αποδώσουν στην κυβέρνηση και τα κόμ-
ματα της Κύπρου φιλολαϊκές προθέσεις δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να
καλλιεργούν συγχύσεις για το ρόλο τους στην αφαίρεση των όποιων ερ-
γατικών-λαϊκών κατακτήσεων έχουν απομείνει, όπως άλλωστε προβλέ-
πουν οι στρατηγικές της ΕΕ που με συνέπεια υπηρετούν. 

Την «αλληλεγγύη» της ΕΕ την γνώρισαν από πρώτο χέρι ο ελληνικός
και οι άλλοι λαοί που βρίσκονται σε μνημόνιο. Την ζουν όμως στο πετσί
τους και λαοί που δεν έχουν μνημόνιο, όπως ο γαλλικός που βρίσκεται
στη δίνη μιας βαθιά αντιδραστικής επίθεσης από το κεφάλαιο. Ο σκοπός
είναι κοινός για όλες τις κυβερνήσεις του ευρωμονόδρομου: Η ΕΕ πρέπει
να γίνει πιο ανταγωνιστική, για να κυριαρχήσει στο στίβο του ανταγωνι-
σμού με τις αναδυόμενες οικονομίες των BRICS*.

Σήμερα γίνεται ολοένα και πιο καθαρό ότι δεν μπορεί να υπάρξει εναλ-
λακτική διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης που να υπηρετεί τα λαϊκά
συμφέροντα. Η τρόικα και το αστικό πολιτικό σύστημα στην Κύπρο συμ-
φωνούν στην ελεγχόμενη διαχείριση της κρίσης, όμως αποκρύπτουν ότι
βαθύτερος στόχος είναι η δημόσια περιουσία και ο ορυκτός πλούτος της
χώρας να δεσμευτεί στο όνομα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
ότι το «κούρεμα» στις καταθέσεις θεωρείται δεδομένο, έστω και πάνω
από ένα ποσό, ότι οι προβληματικές τράπεζες «σπάνε» σε «καλές» και
«κακές», ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα υποχρεωθούν «εθελοντικά» να
συμμετέχουν με τα αποθεματικά τους στην αγορά ομολόγων και πάει λέ-
γοντας... Από αυτήν την άποψη, ο συμβιβασμός στο πλαίσιο της ΕΕ δεν
μπορεί παρά να είναι αντιλαϊκός και να ανοίγει το δρόμο για τα επόμενα
μέτρα! 

Όμως οι λαοί της Ευρώπης μπορούμε και πρέπει να βάλουμε τη δική
μας σφραγίδα στις εξελίξεις. Μονόδρομο και για εμάς, τις γυναίκες των
λαϊκών οικογενειών, πρέπει να αποτελέσει η πάλη κατά των αντιλαϊκών
μέτρων, για την αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, η πάλη για την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, ώστε ο πλού-
τος που παράγεται να επιστρέψει σε εμάς που τον παράγουμε. 

* Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν. Αφρική.

Κύπρος: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα;
της Βούλας Λίτσιου,

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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«Στο 15ο Συνέδριο της
ΠΔΟΓ στη Βραζιλία καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι η πολιτική
που ακολουθείται σήμερα σε
όλα τα καπιταλιστικά κράτη πλήτ-
τει βάναυσα τα δικαιώματα συ-
νολικά της εργατικής τάξης, χτυ-
πώντας με ιδιαίτερη σφοδρό-
τητα τις γυναίκες, όπως και τη
φτωχή αγροτιά, τους αυτοαπα-
σχολούμενους, τη νεολαία, που
παράγουν τον πλούτο αυτής της

κοινωνίας
Επίσης απαντήσαμε στο ερώτημα ποιος είναι ο πραγματικός χα-

ρακτήρας της κρίσης. Καταλήξαμε ότι πρόκειται για οικονομική
κρίση του καπιταλισμού που σημαίνει υπερσυσσωρευμένα κέρδη
που δεν μπορούν να επενδυθούν για να δώσουν ακόμη μεγαλύ-
τερα. Υπερπαραγωγή εμπορευμάτων που δεν μπορούν με την πώ-
λησή τους να διασφαλίσουν ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους
στους κεφαλαιοκράτες. Αυτό συμβαίνει γιατί νόμος και κινητήρια
δύναμη του καπιταλισμού είναι το κεφάλαιο και το κέρδος. Όταν
λοιπόν αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί με αυξανόμενο ρυθμό,
τότε εμφανίζεται η κρίση. Με γνώμονα το κέρδος καθορίζουν οι
μονοπωλιακοί όμιλοι στον καπιταλισμό ποιο και σε τι ποσότητα
εμπόρευμα θα παραχθεί. Η κρίση οδηγεί  στη μερική καταστροφή
κεφαλαίων και παραγωγικών δυνάμεων. Δηλαδή, από τη μία σε
κλείσιμο επιχειρήσεων και αχρήστευση των μηχανών και από την
άλλη ανεργία για χιλιάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες.

Οι θέσεις που αποδίδουν τις αιτίες της κρίσης σε διαχειριστικές
πολιτικές ενοχοποιώντας αποκλειστικά τη νεοφιλελεύθερη διαχεί-
ριση αποσιωπούν τη δράση των νόμων του εκμεταλλευτικού κα-
πιταλιστικού συστήματος. Κρύβουν ότι η ιστορία των κρίσεων
αποδεικνύει ότι αυτές εκδηλώνονται στην πορεία του χρόνου ανε-
ξάρτητα από τη σοσιαλδημοκρατική ή νεοφιλελεύθερη διαχείριση,
ως όξυνση των αντιθέσεων του συστήματος, της αναρχίας και της
ανισομετρίας που χαρακτηρίζει την καπιταλιστική παραγωγή, της
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν στη φάση
ανόδου της οικονομίας από την εκμετάλλευση της εργατικής δύ-
ναμης. Σε τελική ανάλυση κρύβουν την αντίθεση κεφαλαίου-ερ-
γασίας.

Η προπαγάνδα για “κρίση χρέους” ή “χρηματοπιστωτική κρίση”
συσκοτίζει σκόπιμα την αλήθεια για το χαρακτήρα της κρίσης, απο-
κρύπτοντας το πραγματικό της περιεχόμενο.

Η πολιτική που κυριαρχεί παγκόσμια δεν είναι απλά μια συνταγή
φιλελεύθερης διαχείρισης όπως συνήθως υποστηρίζεται. Ανεξάρ-
τητα από τις επιμέρους διαφορές των νεοφιλελεύθερων και σο-
σιαλδημοκρατικών συνταγών, πρόκειται για τη σύγχρονη φιλο-
μονοπωλιακή στρατηγική που έχει στόχο να αντιμετωπίσει την

τάση μείωσης του μέσου ποσοστού κέρδους σε συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Στρατηγική της σύγχρονης αυτής φιλομονοπωλιακής πολιτικής
είναι η διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης, οι αντιδρα-
στικές, αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, οι αποκρατικοποιήσεις, η ιμ-
περιαλιστική επέμβαση και ο πόλεμος για την αναδιανομή των αγο-
ρών.

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων
αποτελούν τη γέφυρα για να προωθηθούν όλες αυτές οι αντιδρα-
στικές αλλαγές και είναι τα πρώτα θύματά τους. Αποτελούν εφε-
δρική, φτηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη. Υποχρεώνονται να ερ-
γάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα, να επωμίζονται τη φροντίδα
για τις ανάγκες της οικογένειας, να πληρώνουν το κόστος των υπη-
ρεσιών και παροχών σε κομβικούς τομείς της ζωής τους.

Αυτήν τη φιλομονοπωλιακή πολιτική την ακολουθούν τόσο οι
νεοφιλελεύθερες όσο και οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις.
Στον 20ό αιώνα τόσο η φιλελεύθερη όσο και η κεϊνσιανή διαχεί-
ριση δεν μπόρεσαν, ούτε μπορούν να ματαιώσουν την οικονομική
κρίση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Τόσο στην ΕΕ όσο και παγκόσμια προβάλλονται διάφορα μίγ-
ματα διαχείρισης της κρίσης, όμως ένα είναι σίγουρο: Κανένα από
αυτά τα μίγματα δεν είναι φιλολαϊκό. Όλα στηρίζονται στη φθηνή
εργατική δύναμη, πλήττουν μεγάλο μέρος των αυτοαπασχολου-
μένων, στηρίζουν τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Η στοίχιση
των λαϊκών κινημάτων, και του γυναικείου ανάμεσα σε αυτά, με
το ένα ή το άλλο μίγμα διαχείρισης, με τη μια ή την άλλη ιμπερια-
λιστική δύναμη, σημαίνει υποταγή και συστράτευση κάτω από ξένη
σημαία.

Σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης
και σε συνθήκες έντασης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων,
ωθούνται τμήματα της αστικής τάξης ή και ολόκληρη η αστική τάξη
της μιας ή της άλλης χώρας να επιλέγουν αν θα μείνουν στο ένα
ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο ή θα περάσουν σε άλλο. Διαλέγουν
δηλαδή στο πλευρό ποιας ιμπεριαλιστικής δύναμης συμφέρει να
δηλώσουν “παρών”. Συντελούνται αναδιατάξεις στις ιμπεριαλι-
στικές συμμαχίες, υπάρχει ρευστότητα στο ζήτημα αυτό, πράγμα
που κατά τη γνώμη μας αφορά και την ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, ακόμα και τη Βόρεια Αφρική, που σχετίζονται
με τους ενεργειακούς δρόμους και τα κοιτάσματα των υδρογο-
νανθράκων.

Οι εξελίξεις στη Συρία, στο Λίβανο, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη
είναι πολύ επικίνδυνες και μπορούν να οδηγήσουν σε γενικευμένη
πολεμική σύγκρουση.

Επί της ουσίας, στη Συρία εκδηλώθηκε επέμβαση από το εξωτε-
ρικό, χρησιμοποιώντας ως μοχλό ομάδες αντικαθεστωτικών, με
πυρήνα κυρίως τους “Αδελφούς Μουσουλμάνους”, αλλά και ει-
σαγόμενες οπλισμένες δυνάμεις. Πρόκειται για επέμβαση των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, αλλά και της Τουρκίας, του Κατάρ, της

H συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας 
της ΠΔΟΓ στην Κύπρο
Στην Κύπρο, από τις 3 έως τις 7.4.2013 πραγματοποιήθηκε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΔΟΓ. Εκ
μέρους της ΟΓΕ, παρακολούθησε τις εργασίες αντιπροσωπία του Προεδρείου, αποτελούμενη από την
Πρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη και την αντιπρόεδρο και υπεύθυνη των Διεθνών Σχέσεων Χριστίνα Σκαλούμ-
πακα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ. Η
εισήγηση της ΟΓΕ αποτέλεσε τη βάση της εισήγησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου στην Ολομέλεια. 
Στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Γυναίκες και καπιταλιστική κρίση». Η εισήγηση της ΟΓΕ που παρου-
σίασε η Πρόεδρος Μαιρήνη Στεφανίδη ήταν η εξής:

Οι γυναίκες και η καπιταλιστική κρίση
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Διεθνή

Σαουδικής Αραβίας, για να ανατραπεί η συριακή κυβέρνηση η οποία
στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων, αντιτίθεται σε ορισμένους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Είναι φανερό πως η ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία είναι μέρος
ενός ενιαίου σχεδίου που περιλαμβάνει και την πίεση ενδεχομένως
και την επίθεση στο Ιράν με πρόσχημα το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το τοπίο αυτό συμπληρώνεται και από τις συνεχείς δολοφονικές
επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και την εγ-
κατάσταση ΝΑΤΟϊκού πυραυλικού συστήματος “Πάτριοτ” στο
έδαφος της Τουρκίας, στα τουρκοσυριακά σύνορα.

Είναι φανερό πως οι κινήσεις αυτές δε σχετίζονται με τους ισχυ-
ρισμούς του Ισραήλ και της Τουρκίας, αλλά εντάσσονται σε γενι-
κότερο σχέδιο για νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή. Οι
“Πάτριοτ” πιθανώς να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή “ζώνης
απαγόρευσης πτήσεων” πάνω από τη Συρία και να υπηρετήσουν τις
γενικότερες ανάγκες ενός πολέμου κατά της Συρίας και του Ιράν ή
να είναι μέρος της πυραυλικής υποδομής κατά της Ρωσίας.

Η ΠΔΟΓ και σε αυτήν τη συνάντηση καταγγέλλει κάθε είδους ιμ-
περιαλιστική επέμβαση και απειλή, και υποστηρίζει πως οι εξελίξεις
στη Συρία, στο Ιράν και στις άλλες χώρες της περιοχής είναι υπό-
θεση των λαών τους.

Το σχέδιο για τη “Νέα Μέση Ανατολή” εξελίσσεται και εμπλου-
τίζεται, με στόχο την ενίσχυση και τη σταθεροποίηση της θέσης
των ΗΠΑ, που έχουν χάσει σημαντικό μερίδιο στο παγκόσμιο Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), αλλά και της Γαλλίας, της Μεγάλης
Βρετανίας, στην περιοχή.  

Στην άλλη εστία αντιπαραθέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο εμ-
πλέκεται η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η
Αίγυπτος. Συνολικά, ο ανταγωνισμός στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου αποκτά στις μέρες μας νέα χαρακτηριστικά, λόγω των
κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που ανιχνεύονται
στην περιοχή, τη διαπάλη για τον καθορισμό των Αποκλειστικών
Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδων. Το τελευταίο
διάστημα, δε, παρακολουθήσαμε στην Κύπρο πώς η διαχείριση και
η εξέλιξη της κρίσης επηρεάζεται από τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντι-
θέσεις για το ποιοι θα ωφεληθούν από τα κοιτάσματα των υδρο-
γονανθράκων στην περιοχή. 

Η πείρα πολλών χρόνων αποδεικνύει τον εχθρικό ρόλο του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ κατά των λαών. Η πείρα καταρρίπτει μια σειρά μύ-
θους ότι δήθεν στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών θα επιλυθεί
το κυπριακό πρόβλημα και θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην πράξη έχουμε επιδείνωση, πιο σύν-
θετη και επικίνδυνη εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς, εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, μέσω της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και
Άμυνας –παρά τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις– ακολουθούν τα
τελευταία χρόνια κοινή πορεία.

Διευρύνουν ενιαία τους λόγους επέμβασης κατά κρατών και
λαών, με κοινό παρονομαστή το δόγμα του “προληπτικού χτυπή-
ματος”, “την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας”, “την ενεργειακή
ασφάλεια”, “τις κλιματικές αλλαγές”. Προετοιμάζουν στρατιωτικές
δυνάμεις για επεμβάσεις στο εσωτερικό των κρατών-μελών για την
καταστολή της πάλης του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Συνεργά-
ζονται στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Προσαρμόζουν τη δομή
των ένοπλων δυνάμεων με κριτήριο την ικανότητα και την αποτε-
λεσματικότητα για κάθε λογής επέμβαση και πολεμική επιχείρηση
σε όλη την υδρόγειο, χρησιμοποιώντας δυνάμεις ταχείας αντίδρα-
σης.

Στις σημερινές συνθήκες όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης και
των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων είναι ανάγκη και οι οργανώ-
σεις της ΠΔΟΓ να έχουν ξεκάθαρο ενάντια σε ποιον παλεύουν,
ποιος είναι ο αντίπαλός τους. Πολλές είναι αυτές που θα απαντή-
σουμε ότι εχθρός μας είναι ο ιμπεριαλισμός. Αλλά τι εννοεί στην

πράξη η καθεμία;
Πολλές φορές ο ιμπεριαλισμός ταυτίζεται με την ηγετική δύναμη,

τις ΗΠΑ, που σήμερα γίνονται επιθετικότερες για να διασφαλίσουν
την ηγεμονική θέση τους έναντι ανερχόμενων παγκόσμιων και πε-
ριφερειακών δυνάμεων. Όμως η ταύτιση του ιμπεριαλισμού με τις
ΗΠΑ, η αντίληψη περί “αυτοκρατορίας” ξεχνάει ότι το πρώτο και
κύριο στοιχείο του ιμπεριαλισμού είναι το καπιταλιστικό μονοπώ-
λιο. Και βέβαια οδηγεί λαθεμένα στο να θεωρούνται διεθνικές ενώ-
σεις όπως η εξίσου ιμπεριαλιστική ΕΕ ως “αντίπαλο δέος” στις
ΗΠΑ. Η ΕΕ, όπως και άλλες ανερχόμενες σήμερα καπιταλιστικές οι-
κονομίες και άλλες περιφερειακές διακρατικές ενώσεις που συγ-
κροτούνται –π.χ. η BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική)
ή αυτές της Λατινικής Αμερικής– από τη στιγμή που στο DNA τους
έχουν το καπιταλιστικό μονοπώλιο, δεν μπορούν να παίξουν ου-
σιαστικά θετικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις υπέρ της εργατι-
κής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Ο λεγόμενος “πολυπολικός
κόσμος”, της λεγόμενης “νέας αρχιτεκτονικής των διεθνών σχέ-
σεων”, δεν είναι ο κόσμος της ειρήνης και της ασφάλειας για τους
λαούς, αλλά ο κόσμος των οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών αντι-
θέσεων. Στον κόσμο αυτό το Διεθνές Δίκαιο όπως το γνώριζαν οι
λαοί όταν υπήρχε η ΕΣΣΔ δεν υπάρχει πλέον, αφού διαμορφώνεται
και υλοποιείται όχι ως αποτέλεσμα του συσχετισμού ανάμεσα σε
καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές χώρες, αλλά του συσχετισμού με-
ταξύ των καπιταλιστικών κρατών.

Ο ιμπεριαλισμός είναι εκείνη η βαθμίδα ανάπτυξης του καπιταλι-
σμού που συνδέεται με την κυριαρχία του μονοπωλίου στην καπι-
ταλιστική παραγωγή, της σύμφυσης του βιομηχανικού και τραπεζι-
κού κεφαλαίου, της εξαγωγής των κεφαλαίων και βέβαια του μοι-
ράσματος και ξαναμοιράσματος των αγορών μέσω των ιμπεριαλι-
στικών πολέμων. Αν το παγκόσμιο γυναικείο κίνημα στηρίξει τις
ελπίδες του στις λεγόμενες ανερχόμενες δυνάμεις, σημαίνει ότι δέ-
χεται ότι μπορούν να υπάρξουν ισχυρές χώρες, όπου κυριαρχούν
οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τα καπιταλιστικά μονοπώλια,
και την ίδια ώρα αυτές οι χώρες μπορούν να είναι “περιστέρια ει-
ρήνης” και να ασκούν φιλολαϊκή πολιτική στο εσωτερικό των
χωρών τους και υπέρ της άρσης της ανισοτιμίας των γυναικών. Όλες
καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αυταπάτη είναι αυτή.

Σήμερα που διανύουμε την εποχή που ο καπιταλισμός σαπίζει και
πεθαίνει σπέρνοντας φτώχεια, ανεργία και πολέμους, μία είναι η
ρεαλιστική διέξοδος για τους λαούς και τις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων: Η οργανωμένη και ανυποχώρητη πάλη ενάντια στα
μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό μέχρι τη ριζική ανατροπή τους. Οι
επιμέρους νίκες γίνονται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθούν αν
ο αγώνας δεν έχει κατεύθυνση για ριζικότερες αλλαγές, για το χτύ-
πημα τις αιτίας που δημιουργεί όλα τα δεινά των εργαζομένων και
ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται την ταξική εκμετάλλευση
και διπλή καταπίεση. Δηλαδή, αν η πάλη δεν κατευθύνεται ενάντια
στα μονοπώλια και την εξουσία τους. 

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η στενότερη συ-
νεργασία των αντιμονοπωλιακών και αντιιμπεριαλιστικών κινημά-
των πρώτα και κύρια σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι
καπιταλιστές δε διστάζουν να δώσουν την απάντησή τους στην
κρίση με συντονισμένη επίθεση στρατηγικά προσανατολισμένη.
Συντονισμένη και στη βάση των δικών μας λαϊκών συμφερόντων
πρέπει να είναι και η δική μας απάντηση. Η ΠΔΟΓ, σε συμμαχία με
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), την Παγκόσμια Συνδικα-
λιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δη-
μοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), μπορεί και πρέπει να βάλει ψηλό-
τερα τον πήχυ του αγώνα ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπερια-
λισμό. Έναν αγώνα που θα ανοίξει το δρόμο για την κοινωνία του
21ου αιώνα, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο, που θα φέρει και την ισοτιμία και την απελευθέρωση των
γυναικών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.»
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Διεθνή

Η ΟΓΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη της στις Κύπριες γυναίκες που υφίστανται τις συ-
νέπειες μιας βάρβαρης αντιλαϊκής επίθεσης, με το εξής κείμενο:

«Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει την αλληλεγγύη της στον κυπριακό
λαό και ιδιαίτερα στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που βιώνουν τις δραματικές
συνέπειες της βάρβαρης αντιλαϊκής επίθεσης ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, κυπριακής κυβέρνησης. 

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους χιλιάδες εργαζόμενους που στην πλει-
οψηφία τους είναι γυναίκες που απολύονται από τις τράπεζες που βάζουν λουκέτο.

Έχει αποδειχτεί ότι καμία διαχείριση της κρίσης με τα μονοπώλια να κυριαρχούν,
να ανταγωνίζονται πώς θα μοιραστούν οι ζημιές και πώς θα μοιραστούν τους υδρο-
γονάνθρακες στην περίπτωση της Κύπρου, δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι προς
όφελος των λαών.

Έχει αποδειχτεί ότι οι λύσεις που δίνονται με «μνημόνια» και «κουρέματα» τσακί-
ζουν τα λαϊκά στρώματα σε όφελος των κερδών των μονοπωλίων. Φέρνουν μόνο
φτώχεια, ανεργία, μαύρη εργασία, χτύπημα εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνι-
κών δικαιωμάτων, θετικών ρυθμίσεων υπέρ των γυναικών που με αγώνες είχαμε κα-
τακτήσει τα προηγούμενα χρόνια και κάτω από την επίδραση των επιτευγμάτων των
γυναικών στις σοσιαλιστικές χώρες.

Μονόδρομο για τους λαούς μας και για τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών απο-
τελεί η πάλη κατά των αντιλαϊκών μέτρων για αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες
ΕΕ-ΝΑΤΟ και κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων για να πάρουμε τον πλούτο που
παράγουμε στα χέρια μας. Αυτόν τον αγώνα δίνουμε στη χώρα μας και εμείς, οι γυ-
ναίκες της ΟΓΕ, και σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε δίπλα σας και για τη δίκαιη λύση
του Κυπριακού.».

Τέλος, από την ΟΓΕ εκφράστηκε αλληλεγγύη και προς τον παλαιστινιακό λαό με το παρακάτω κείμενο:
«Για μια ακόμα φορά χαιρετίζουμε τον τιτάνιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού που συνεχίζει να παλεύει για το δικαίωμά του στην

ελευθερία και για την απόκτηση ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου κράτους, ενιαίου εδαφικά στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την Ανα-
τολική Ιερουσαλήμ. 

Ο λαός της Παλαιστίνης ξέρει καλά ότι δεν παλεύει μόνος του. Στο πλάι του βρίσκονται εκατομμύρια ανθρώπων. Είναι οι λαοί που με
χίλιους τρόπους καταπιέζονται από τους εκμεταλλευτές τους, είτε υποφέρουν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους είτε βιώνουν το κα-
θεστώς μιας μίζερης ειρήνης που κυοφορεί τον πόλεμο και τον γεννά όπως η μάνα το γιο. Ο πόλεμός τους και η ειρήνη τους έχουν τα
ίδια απαίσια χαρακτηριστικά.

Οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών σηκώνουν στους ώμους τους τα βάρη της επιβίωσης των δικών τους ανθρώπων, είτε αγωνιούν
για το πώς θα τους ταΐσουν μέσα στη λιτότητα που τους έχουν επιβάλει όσοι αρπάζουν το φαΐ τους απ’ το τραπέζι είτε για το αν θα τους
δουν να διαμελίζονται από τη θηριωδία των ιμπεριαλιστών που χαράζουν τους δρόμους του κέρδους με το αίμα των λαών. Τα παιδιά
μαραίνονται προτού καλά-καλά ανθίσουν, είτε γιατί το ψωμί δεν είναι αρκετό είτε γιατί το παιχνίδι κόβεται από το θάνατο. Η παιδικότητα
και η ανεμελιά τους έχουν αμετάκλητα ισοπεδωθεί, είτε λιποθυμούν από πείνα μέσα σε μια σχολική τάξη είτε αντικρίζουν μια βόμβα την
ώρα που πετούν ένα χαρταετό.

Ο παλαιστινιακός λαός έχει κάθε δικαίωμα να αντιστέκεται στην ισραηλινή κατοχή και σε κάθε ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό που αποσκοπεί
στη γενοκτονία του “ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς του”! Σε αυτόν τον αγώνα είχε, έχει και θα έχει συμπαραστάτες τα κινήματα που
δε διαπλέκονται τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ούτε θέτουν την πάλη τους κάτω από λάβαρα
που επίσης εξυπηρετούν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Υπερασπίζοντας το δικαίωμά του να ζει ελεύθερος και αξιοπρεπώς σε ένα
δικό του κράτος, ο παλαιστινιακός λαός πάντα θα απολαμβάνει την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη των αντιιμπεριαλιστικών, λαϊκών,
ξεκάθαρων και με γνώμονα το συμφέρον του λαού τους κινημάτων, εκείνων που δε σταματούν να αγωνίζονται καθημερινά ενάντια
στους κεφαλαιοκράτες και τα μονοπώλια και στη χώρα τους και παντού. Η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα, τηρώντας
μια πολύχρονη παράδοση, θα συνεχίσει να συνδράμει πολύπλευρα τον αγώνα σας.»  

Η τελική διακήρυξη που υιοθετήθηκε από την
Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΔΟΓ στην Κύπρο
αναφέρει τα εξής, ανάμεσα στα άλλα: 

«Καθώς η κρίση έχει οδηγήσει σε περαιτέρω
καταπίεση των λαών και παραβίαση των δικαιω-
μάτων τους, έχει επίσης γίνει εργαλείο για την
επιβολή επιπρόσθετων μέτρων με στόχο την κα-
ταστροφή όλων των προηγούμενων επιτευγμά-
των των εργαζομένων και των αγώνων των
λαών, ανάμεσα στα οποία και αυτά των γυναι-
κών. Θεμελιακές λαϊκές ελευθερίες, η ισότητα
των φύλων, η ίση αμοιβή για άντρες και γυναί-
κες, η μόνιμη και σταθερή εργασία με όλα τα ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η κατάρ-
γηση διακρίσεων κάθε είδους και της βίας κατά
των γυναικών, δεν μπορεί να πραγματοποι-
ηθούν εν μέσω καπιταλιστικών αντιθέσεων και
αυξημένης επιθετικότητας του ιμπεριαλισμού,
αλλά με την κατάργησή τους.

Σήμερα, η διεθνής νομοθεσία είναι νομοθε-
σία των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Οι
ΗΠΑ, η ΕΕ και οι ανερχόμενες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντά
τους συνιστούν κίνδυνο για νέους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους. Το ΝΑΤΟ με το νέο στρατηγικό
του δόγμα παίρνει το νέο ρόλο του διεθνούς
φύλακα της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας.
Αποτελεί το εργαλείο κάθε προληπτικού πολέ-
μου κατά των λαών, με τις γυναίκες να βρίσκον-
ται για μια ακόμη φορά ανάμεσα στα πρώτα θύ-
ματα από την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.»
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Aυτοαπασχολούμενες: 
Το μεροκάματο βγαίνει όλο και πιο δύσκολα...

Αντιμέτωπες με ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες που πολλαπλασιά-
ζονται βρίσκονται οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, ειδικά σήμερα

που η οικονομική κρίση και η αντιλαϊκή επέλαση κάνουν ακόμα και την
επιβίωσή τους αβέβαιη. Οι γυναίκες που στρέφονται στην αυτοαπασχό-
ληση, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν με τον τρόπο αυτό ένα
μεροκάματο, στο μεγαλύτερο μέρος τους διατηρούν ένα μικρό εμπορο-
μάγαζο, ένα κομμωτήριο, ένα μαγαζί για επιδιορθώσεις ρούχων, μια μικρή
επιχείρηση στον τομέα του επισιτισμού και κυρίως στο γρήγορο φαγητό.
Δίπλα σε αυτές υπάρχουν και οι γυναίκες επιστήμονες, λογίστριες, μηχα-
νικοί, δικηγόροι, που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στις οποίες
θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε επόμενη ευκαιρία. Σύμφωνα με στα-
τιστικά στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ το 2010, από το σύνολο των
αυτοαπασχολούμενων γυναικών το 20% απασχολεί προσωπικό, το
30,15% εργάζεται χωρίς άλλο προσωπικό. Ακόμα το 62,06% δουλεύουν
στην οικογενειακή επιχείρηση ως συμβοηθούντα μέλη, εργάζονται δη-
λαδή με ελάχιστα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς να κα-
τοχυρώνουν δικαίωμα για σύνταξη. Η μεγάλη τους πλειοψηφία παλεύουν
καθημερινά για ένα μεροκάματο, βλέπουν τον τζίρο να μειώνεται και τα
χρέη να αυξάνονται, δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα και τις υπο-
χρεώσεις του μαγαζιού, τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Δουλεύουν χωρίς κανένα δικαίωμα
Η οικονομική κρίση φέρνει καθημερινά τις φτωχές αυτοαπασχολού-

μενες πιο κοντά στον οικονομικό στραγγαλισμό και τον αφανισμό τους.
Τη στιγμή που πληθαίνουν τα λουκέτα στις μικρές επιχειρήσεις, πληθαί-
νουν μαζί τους και οι γυναίκες που οδηγούνται στην ανεργία. Μάλιστα,
δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν το πενιχρό επίδομα ανεργίας ή να πα-
ρατείνουν την ιατρική τους περίθαλψη, αφού ο Οργανισμός Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θέτει ως προϋπόθεση να μην υπάρ-
χουν οφειλές, ενώ οι αυτοαπασχολούμενες που αναγκάζονται να κλεί-
σουν το μαγαζί τους είναι κατά κανόνα καταχρεωμένες. Συνήθως τις συ-
νοδεύουν για καιρό οι οφειλές στον Οργανισμό, αλλά και τα χρέη της
επιχείρησης που έκλεισαν, η αποπληρωμή των δανείων που αναγκάστηκαν
να πάρουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες φυτοζωούν στο μαγαζί,
το κρατάνε με νύχια και με δόντια με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να
βγουν στη σύνταξη. Με δεδομένους βέβαια τους αντιασφαλιστικούς νό-
μους που ανεβάζουν από την αρχή του έτους το ηλικιακό όριο για τη συν-
ταξιοδότηση των γυναικών στα 67 χρόνια, οι ελπίδες αυτές σιγά-σιγά
εξανεμίζονται.

Η επιβάρυνση της υγείας των αυτοαπασχολούμενων δεν είναι καθόλου
αμελητέα. Οι ατελείωτες ώρες δουλειάς, χωρίς αργίες και διακοπές, σε
συνδυασμό με τις επιβαρυντικές συνθήκες εργασίας σε ορισμένα τουλά-
χιστον επαγγέλματα, φθείρουν την υγεία τους. Το βάρος της φροντίδας
του σπιτιού και της οικογένειας συρρικνώνουν τον ελεύθερο χρόνο, το
χρόνο που μένει για ξεκούραση, ακόμα και για τον ύπνο, ενώ το άγχος
και η ανασφάλεια φθείρει την ψυχική τους υγεία. Ωστόσο οι αυτοαπα-
σχολούμενες δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν: Η ασθένεια και η κάθε
μέρα απουσίας τους από τη δουλειά τούς κοστίζει το μεροκάματο και όχι
μόνο, ενώ το κλείσιμο του μαγαζιού και η ανεργία τις αφήνει συνήθως
ανασφάλιστες και τις αποκλείει ακόμα και από στοιχειώδεις «παροχές»
υγείας, πόσο μάλλον από τις προληπτικές εξετάσεις, τον προγεννητικό
έλεγχο, την ιατρική παρακολούθηση που έχουν ανάγκη στην εγκυμοσύνη
και τον τοκετό.

Η προστασία της μητρότητας είναι άγνωστη για τις αυτοαπασχολούμε-
νες γυναίκες. Το μόνο που προβλέπει ο ΟΑΕΕ είναι η μείωση των εισφο-
ρών κατά 50% για 12 μήνες μετά από τον τοκετό, μόνο όμως για τον
κλάδο της κύριας σύνταξης και όχι της υγείας. Ακόμα και το επίδομα το-
κετού, ύψους 800 ευρώ, έχει καταργηθεί από τον Ιούλη του 2012. Εκ
των πραγμάτων, οι αυτοαπασχολούμενες υποχρεώνονται να δουλεύουν

μέχρι την τελευταία στιγμή πριν γεννήσουν και να γυρίζουν όσο το δυνατό
πιο γρήγορα πίσω στο μαγαζί. Δεν είναι μόνο τα έξοδα που τρέχουν,
αλλά και ο κίνδυνος να συρρικνωθεί η πελατεία τους, που ισοδυναμεί με
λουκέτο.

Οι αυτοαπασχολούμενες που έχουν οικογένεια προσπαθούν να τα
βγάλουν πέρα χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια, αφού οι κοινωνικές υπο-
δομές και υπηρεσίες για τις ανάγκες της μητέρας, του παιδιού και συνολικά
της οικογένειας είναι ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς. Η έλλειψη παιδικών σταθ-
μών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης βρεφών και νηπίων, σε συν-
δυασμό με τα εξοντωτικά τους ωράρια, τις αναγκάζει να μεγαλώνουν τα
παιδιά –όσες δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις– ακόμα και μέσα στο μαγαζί
τους. Η απελευθέρωση του ωραρίου, την οποία εφαρμόζουν τα πολυκα-
ταστήματα, αλλά και η προωθούμενη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας,
φέρνουν μεγαλύτερη ακόμα απορρύθμιση στη ζωή των γυναικών, ιδιαί-
τερα όσων έχουν οικογένεια, μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους που πρέπει να
φροντίσουν.

Παράλληλα, η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που υιοθετούν τη
στρατηγική της αλλά και η ΓΣΕΒΕΕ, οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που
βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενες, προσπαθούν να εγκλωβίζουν τη συ-
νείδησή τους μακριά από τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, να καλ-
λιεργούν αυταπάτες ότι μια μικρή επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει στις συν-
θήκες του ανταγωνισμού με τα μονοπώλια. Όλοι αυτοί προβάλλουν συ-
στηματικά τη «γυναικεία επιχειρηματικότητα». Κάτω από τον τίτλο αυτό
τοποθετούν όλες τις επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως
μεγέθους, μικρομάγαζα και μονοπωλιακούς ομίλους με γυναίκες μεγαλο-
μετόχους και διευθύντριες. Προβάλλουν ως πρότυπα στις γυναίκες της
καθημερινής βιοπάλης τις ιδιοκτήτριες καπιταλιστικών επιχειρήσεων και
επιδιώκουν να τις πείσουν πως μπορούν τάχα κι αυτές ν’ ακολουθήσουν
τον ίδιο δρόμο. Παράλληλα με διάφορα προγράμματα για την ανάπτυξη
της «γυναικείας επιχειρηματικότητας», με μικροεπιδοτήσεις δηλαδή για
την αυτοαπασχόληση άνεργων γυναικών, στόχο έχουν να συγκαλύψουν
τα ποσοστά της ανεργίας των γυναικών. Προτείνουν στις γυναίκες ν’ ανοί-
ξουν μια μικρή επιχείρηση, που όμως αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη
με δυσκολίες να αντεπεξέλθει στα έξοδά της, ενώ δε θα αποφέρει ένα
ικανοποιητικό εισόδημα και, κατά πάσα πιθανότητα, θα τις φέρει πάλι
μπροστά στο πρόβλημα της ανεργίας. 

Συμμαχία ενάντια στα μονοπώλια
Οι αυτοαπασχολούμενες που σηκώνουν διπλά βάρη δεν μπορούν να

λείπουν από τον ενωμένο αγώνα εργαζομένων, επαγγελματοβιοτεχνών,
μικρομεσαίων αγροτών, νεολαίας και γυναικών από τα λαϊκά στρώματα.
Τα εξαντλητικά ωράρια δουλειάς που συχνά δεν τους αποφέρουν ούτε
το απαραίτητο για την επιβίωσή τους εισόδημα, η ανυπαρξία ακόμα και
στοιχειωδών παροχών για την προστασία της μητρότητας, τα χρέη και η
φορολεηλασία αποτελούν πρόσθετους λόγους για να πάρουν θέση στην
οργανωμένη συλλογική πάλη, να ενισχύσουν το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα, την ΟΓΕ, και τη ριζοσπαστική συσπείρωση των ΕΒΕ, την ΠΑΣΕΒΕ.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ θα οργανώσουν αποφασιστικά
το άνοιγμα στις γυναίκες αυτές, θα πάρουν πρωτοβουλίες για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν στο μαγαζί τους και στη γειτονιά. Έτσι ώστε οι
αυτοαπασχολούμενες να μπουν μπροστά και να διεκδικήσουν αποκλει-
στικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, σύνταξη στα 55 χρόνια για
τις γυναίκες και τα συμβοηθούντα μέλη, να καλυφθούν άμεσα τα ιατρο-
φαρμακευτικά και μαιευτικά έξοδα από το κράτος για τις άνεργες αυτοα-
πασχολούμενες· να παλέψουν για επίδομα τοκετού και μητρότητας, επί-
δομα ανεργίας στις αυτοαπασχολούμενες που κλείνουν το μαγαζί τους,
σφράγισμα των βιβλιαρίων τους, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής και νο-
σοκομειακής περίθαλψης των ίδιων και των παιδιών τους, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις. 

της Ευτυχίας Χαϊντούτη,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Μετά από τις κινητοποιήσεις...
Να συναντηθούμε με τις αγρότισσες!

 

της Ντίνας Μπαντή,  
μέλους του ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας της ΟΓΕ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις
έληξαν προς το παρόν. Οι αγρό-
τες έδωσαν ξανά ραντεβού να
βγουν στους δρόμους, αφού δεν
ικανοποιήθηκε κανένα από τα αι-
τήματά τους. Οι κινητοποιήσεις
όμως δεν πήγαν χαμένες, είχαν
ως αποτέλεσμα το ανεβασμένο
κύρος των αγροτικών ομοσπον-
διών, που επιτρέπει την κινητο-
ποίηση αρκετών δυνάμεων, την
παρέμβαση σε μεγαλύτερο
αριθμό αγροτών και αγροτισσών
με το πλαίσιο και τον προσανα-
τολισμό της ΠΑΣΥ. 

Αιτία της πρόσφατης κινητο-
ποίησης ήταν η όξυνση των προ-
βλημάτων των φτωχών και με-
σαίων αγροτών και αγροτισσών,
τα μεγάλα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν. 

Το μπλόκο της Νίκαιας αναδείχτηκε σε ευρύτερο πόλο συσπείρωσης
πανελλαδικά, επέδρασε σε ένα βαθμό στα αιτήματα, σε ευρύτερες μάζες
αγροτών. Διαπιστώθηκε η μαζική συμμετοχή νέων αγροτών και αγρο-
τισσών, αναδείχτηκαν δε νέα στελέχη του κινήματος σε αυτήν τη μάχη. 

Οι Σύλλογοι Γυναικών της ΟΓΕ στη Θεσσαλία, από την πρώτη
στιγμή, στάθηκαν αλληλέγγυες σε αυτόν τον αγώνα. Εξάλλου, στα 37
χρόνια της δράσης μας, ποτέ δεν παραλείψαμε τις αναφορές, τις διεκ-
δικήσεις της γυναίκας αγρότισσας. 

Οι γυναίκες αγρότισσες είχαν αρκετούς λόγους να είναι στους δρό-
μους μαζί με τους άντρες τους. Άλλωστε είναι παρούσες πάντα στους
αγώνες της αγροτιάς, για μια χούφτα χώμα, για μια καλύτερη και αν-
θρώπινη ζωή. 

Έχουν, όπως και οι άντρες αγρότες, απέναντί τους την πολιτική της
τρικομματικής κυβέρνησης, σε συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ, που
συντρίβει και συνθλίβει τη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται ότι αυτή η αν-
τιαγροτική πολιτική τις θέλει στο περιθώριο. Αντιλαμβάνονται πλέον
πολύ καλά ότι η κραυγαλέα ανισότητα που βιώνουν όλο και μεγαλώ-
νει.

Το μεγαλύτερο μέρος τους όμως είναι «κρυμμένες» σε όλες τις γωνιές
της χώρας, απομονωμένες, ανεκπαίδευτες, πολλές φορές ανεπάγγελτες,
και αναζητούν. Τι άραγε; Τη ζωή, το όνειρο, την ελευθερία, τη γνώση,
την εργασία –πεπεισμένες ότι τίποτα δε γίνεται, κλεισμένες στον εαυτό
τους…

Μα όλα αυτά είναι δικαίωμα… Αυτό όμως δε θα το ανακαλύψουν
μόνες τους. Χρειάζεται κάποιος να τους το πει! 

Οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις βοήθησαν πολλές από αυτές
να το δουν. Οι γυναίκες της ΟΓΕ ήταν εκεί να τις βοηθήσουν να προ-
σανατολιστούν σε δρόμους διεκδίκησης, της συμμαχίας με άλλες γυ-
ναίκες, με τις γυναίκες της εργατικής τάξης, των φτωχών στρωμάτων
της πόλης, με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες. 

Αναδείχτηκαν τα οξυμένα προβλήματα των αγροτισσών (στην υγεία,
παιδεία, πρόνοια, ασφάλιση). Περισσότερο προβληματισμένες εμφα-
νίστηκαν οι αγρότισσες που τώρα είναι στα 65 και τις πήγαν στα 67,
έχοντας πληρώσει και διπλές εισφορές για να καταθέσουν τα δικαιο-

λογητικά για τη σύνταξη. Να σημειώσουμε ότι οι αγρότισσες είναι οι
μόνες που παίρνουν σύνταξη με 45 χρόνια ασφάλιση.

Έχουμε ιστορικό χρέος να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες αγρότισσες
να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορεί να γίνουν βήματα αν οι ίδιες
είναι αμέτοχες και μακριά από τους αγώνες. 

Έχουμε χρέος να τις πείσουμε να απαντήσουν αποφασιστικά, μαχη-
τικά, πρωτοπόρα στον ανειρήνευτο πόλεμο που μας έχουν κηρύξει η
κυβέρνηση, η ΕΕ και το ΔΝΤ, τα κόμματα της πλουτοκρατίας, για να ξε-
περάσουν οι καπιταλιστές την κρίση τους όσο πιο ανώδυνα γίνεται,
ισοπεδώνοντας κατακτήσεις και δικαιώματα δικά μας.

Έχουμε χρέος να τις πείσουμε να παλέψουν για την επιβίωσή τους
(κάτι για το οποίο φαίνεται ότι αρκετές έχουν πειστεί). Για να μην τις
πετάξουν στον Καιάδα του ξεκληρίσματος, της ανεργίας, της φτώχειας
και της εξαθλίωσης. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ στην περιφέρεια μπορούν και
πρέπει να βρουν αυτές τις γυναίκες. Οι καιροί και οι συνθήκες που δια-
μορφώθηκαν μετά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις κύρια σε περιοχές
που υπήρχε συμμετοχή αγροτών, όπως στη Θεσσαλία, βοηθούν να
συναντηθούμε με τις αγρότισσες· να συζητήσουμε μαζί τους και να τους
πούμε ότι στις σημερινές συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης καπιταλι-
στικής κρίσης πρέπει να απαντήσουμε στα εξής διλήμματα:

Θα κλειστούμε στα σπίτια μας;
Και στο καβούκι μας;
Ανακυκλώνοντας τη μοιρολατρία και την απογοήτευση;
Ή θα πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και θα παλέψουμε για σύγχρονες

κατακτήσεις και μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
για μας και τις οικογένειές μας;

Δεν είμαστε μόνες σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε την Κοινωνική Συμ-
μαχία κάτω στις γειτονιές, στην πόλη ή το χωριό. Η συμμαχία του λαού
θα δυναμώσει με τη συμμετοχή και τη δράση μας στους Συλλόγους και
τις Ομάδες της ΟΓΕ, στα ταξικά σωματεία, στους αγροτικούς συλλό-
γους της ΠΑΣΥ, στις επιτροπές αγώνα των αυτοαπασχολούμενων της
ΠΑΣΕΒΕ και των σπουδαστριών/σπουδαστών του ΜΑΣ.

Και τότε τίποτα δε θα μπορεί να σταματήσει την ορμή μας! 
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Πανεπιστήμιο ΑΕ – Σχέδιο ««Αθηνά»»

Το σχέδιο «Αθηνά» είναι μια διοικητική μεταρρύθ-
μιση που προγραμματίζεται στα πανεπιστήμια, ώστε

τα ιδρύματα να λειτουργούν πιο κεντρικά σαν επιχεί-
ρηση. Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης που διαμορφώνεται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σχέδιο «Αθηνά»
περιλαμβάνει τη λειτουργία περίπου λίγων παραπάνω
από τα μισά τμήματα Πανεπιστημίου και ΤΕΙ σε σχέση
με όσα υπάρχουν τώρα.

Το σχέδιο «Αθηνά» προβλέπει τη συγχώνευση της
ΑΣΟΕΕ, του Πάντειου, του Γεωπονικού και του Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου, και τη δημιουργία ενός ομόσπονδου
ιδρύματος που θα ονομάζεται «Αδαμάντιος Κοραής»,
καθώς και τη δημιουργία ενός ομόσπονδου ΤΕΙ που θα
ονομάζεται Αττικό ΤΕΙ και θα περιλαμβάνει το ΤΕΙ Πειραιά,
το ΤΕΙ Αθήνας και την ΑΣΠΑΙΤΕ. Αποτέλεσμα αυτής της
συγχώνευσης είναι αρκετοί διοικητικοί υπάλληλοι να πε-
ταχτούν στο δρόμο, ενώ 12.000 χιλιάδες σπουδαστές θα
αναγκαστούν να μετακινηθούν ή ακόμα και να εγκαταλεί-
ψουν τις σπουδές τους. Το σχέδιο «Αθηνά» είναι άμεσα
συνδεδεμένο με τη γενικότερη επίθεση της τρικομματικής
κυβέρνησης, της ΕΕ, του ΔΝΤ που τσακίζει τη ζωή των
σπουδαστών και των οικογενειών τους. Είναι συνέχεια των
αναδιαρθρώσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση με κριτήριο
την αναζήτηση του κεφαλαίου νέων πεδίων κερδοφορίας
μέσα στην κρίση. Εξυπηρετεί ένα βαθύτερο στόχο, που
είναι η διαμόρφωση προγράμματος σπουδών που θα πε-
ριέχουν σκόρπιες και γενικές γνώσεις και τη λειτουργία των
σχολών ως επιχειρήσεων που θα βγάζουν φθηνό και ευέ-
λικτο επιστημονικό προσωπικό, προσαρμοσμένο στον ερ-
γασιακό μεσαίωνα που μας έχουν επιβάλει. Επιδίωξη της
ΕΕ είναι το χτύπημα του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα
της εκπαίδευσης και κυρίως η μετάβαση του συνολικού κό-
στους της όποιας εκπαίδευσης στον ίδιο το λαό, γεγονός
που θα οξύνει ακόμη περισσότερο τους ταξικούς φραγ-
μούς. Έτσι η μετατροπή της δημόσιας παροχής της εκπαί-
δευσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα παίρνει νέες οξύ-
τερες μορφές, με απώτερο αποτέλεσμα η παροχή της να
υπάγεται στο γενικό νόμο της αγοράς «όσο πιο πολλά δί-
νεις τόσο πιο καλό εμπόρευμα παίρνεις». Η λογική όμως
της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες σε ατομική βάση
υπηρετεί και μια άλλη επιδίωξη του κεφαλαίου που έχει έν-
τονο ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα: Την προσπάθεια να
εμφανιστεί και να πειστεί ό νέος και ο αυριανός εργαζόμε-
νος ότι έχει ατομική ευθύνη για το επίπεδο της εκπαίδευσής

του, και όχι το ίδιο το κοινωνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Όπως επίσης ότι έχει προσωπική ευθύνη για την εργασιακή
προοπτική του, όπου πάλι ο ίδιος ευθύνεται για την ανερ-
γία αφού δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες δύσκολες
καταστάσεις και όχι ο καπιταλισμός που την δημιουργεί και
την εντείνει.

Μια σειρά διατάξεις, όπως τα συμβούλια διοίκησης* και
η αξιολόγηση των ιδρυμάτων, τα μετατρέπουν σε ΑΕ ενι-
σχύοντας την επιχειρηματική τους δράση. Στα «πανεπιστή-
μια ΑΕ» τα προγράμματα σπουδών και το περιεχόμενό
τους θα ορίζονται από τις επιχειρήσεις. Το κριτήριο είναι
η προσέλκυση επενδυτών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι
κόμβοι αριστείας, όπως τους ονόμασε ο υπουργός, δεν
έχουν να κάνουν με την ποιότητα των σπουδών, αλλά με
την ανταγωνιστικότητά τους. Τα ιδρύματα που αποδεδειγ-
μένα θα παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες ποιότητας θα
παίρνουν επιπλέον ειδική επιβράβευση 15%-20% στη χρη-
ματοδότησή τους. Οι καλοί θα επιβραβεύονται, ενώ και οι
χορηγίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τον προϋπολογισμό
των ιδρυμάτων. Οι κόμβοι των αρίστων θα συνδεθούν
στενά με την αξιολόγηση.

Αυτό το πανεπιστήμιο ετοιμάζουν για μας και τα παιδιά
μας κι εμείς πρέπει να απαντήσουμε οργανώνοντας τον
αγώνα μας μαζί με την Κοινωνική Συμμαχία, για ένα πανε-
πιστήμιο δημόσιο και δωρεάν που θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του λαού.

Συνέντευξη με τη φοιτήτρια Θεοχάρη Αντωνία, μέλος
της Επιτροπής Αγώνα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΔΠΘ (Ξάνθη):

της Μαρίας Φιλανταράκη,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Πού αποσκοπούν όλες αυτές οι αναδιαρθρώσεις;
Οι εμπνευστές του σχεδίου δηλώνουν ότι θέλουν να χτυ-

πήσουν τις «παθογένειες» της μεγάλης διασποράς τμημά-
των, όμως είναι οι ίδιοι που δημιούργησαν αυτές τις παθο-
γένειες, υλοποιώντας την πολιτική «κάθε χωριό και ΤΕΙ,
κάθε πόλη και πανεπιστήμιο». Στην πραγματικότητα, το σχέ-
διο «Αθηνά» έρχεται να συμπληρώσει το νόμο-πλαίσιο και
στόχο έχει να προσαρμόσει ακόμα περισσότερο την Ανώ-
τατη Εκπαίδευση στις ανάγκες κερδοφορίας των μονοπω-

λίων. Οι νέες κατευθύνσεις από το υπουργείο έρχονται ν’
ανοίξουν δρόμους στους κεφαλαιοκράτες για να βρουν
«γόνιμο έδαφος» για επενδύσεις.

Τα άμεσα προβλήματα που προκύπτουν ποια είναι;
Το βασικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι ότι χι-

λιάδες φοιτητές θα πρέπει να ξεσπιτωθούν. Και καταλαβαί-
νουμε όλοι ποιος είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο.
Οι οικογένειές τους φυσικά! Δεν υπάρχουν υλικές υποδο-
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    μές. Εστίες και λέσχες σίτισης δεν επαρκούν. Για παρά-
δειγμα, σπουδαστές του ΤΕΙ Χαλκίδας που έχει εστία μετα-
φέρονται στη Λαμία που δεν έχει. Πού θα πάνε όλοι αυτοί
οι σπουδαστές; Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολλά παιδιά
θα είναι αυτά που θα παρατήσουν τις σπουδές τους γιατί δε
θα μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Όχι βέβαια ότι
ως τώρα όλα πήγαιναν ρολόι, αλλά οι συνθήκες θα επιδει-
νωθούν.

Ακόμα, με τις διάφορες συγχωνεύσεις και απορροφήσεις
τμημάτων θα προκύψουν και νέα προγράμματα σπουδών
τα οποία όμως θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες
της αγοράς και όχι σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες.

Με το σχέδιο «Αθηνά» πιστεύεις ότι ανοίγει ο δρόμος για την
ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης; Αν ναι, πώς;

Προφανώς και γίνεται αυτό. Αν και ο δρόμος αυτός ήταν
ήδη ανοιχτός. Σήμερα λειτουργούν μια σειρά από παραρ-
τήματα ξένων κολλεγίων, ιδιωτικές σχολές κλπ. Οι απόφοι-
τοι από ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν γνώσεις
που δε συμπεριλαμβάνονται στο πτυχίο τους, προκειμένου
να βρουν μια θέση με άθλιες συνθήκες εργασίας. Τώρα, με
το σχέδιο «Αθηνά», αυτό που θα συμβεί είναι τα ιδρύματα
να υπολειτουργούν και η υποχρηματοδότηση της παιδείας
μαζί με την ανάληψή της από την τοπική διοίκηση (βλ. Καλ-
λικράτη) θα οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Τα Συμβούλια Διοίκησης θα βγουν στη ζητιανιά για «χορη-
γούς» με σκοπό να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του
εκάστοτε ιδρύματος. Η επιχειρηματική δραστηριότητα λοι-
πόν θα μπει στις σχολές μας και η εκπαίδευση θα μετατραπεί
τελείως από αγαθό σε εμπόρευμα. Αυτή άλλωστε είναι και
η στρατηγική του κεφαλαίου για όλες τις κοινωνικές παρο-
χές. Η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια να γίνουν πεδίο κερδο-
φορίας.

Τον τελευταίο καιρό έχουν βγει στην επιφάνεια πολλά κινήματα
ενόψει αυτού του σχεδίου. Εσείς, ως Μέτωπο Αγώνα Σπουδα-
στών, τι προτείνετε; Πώς πρέπει να είναι το φοιτητικό κίνημα;
Πώς πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο;

Καταρχάς καμία εμπιστοσύνη σε πρυτάνεις, προέδρους,
τοπικές διοικήσεις, δημάρχους, περιφερειάρχες. Οι μεν αν-
τιδρούν στις συγχωνεύσεις γιατί θέλουν να υποδείξουν οι
ίδιοι το σχέδιο συγχωνεύσεων για να εξασφαλίσουν τις θε-
σούλες και τα κομπρεμί τους στα όργανα διοίκησης των
νέων τμημάτων. Μαζί με μέλη ΔΕΠ όλο τον προηγούμενο
καιρό επεξεργάζονταν τέτοιου είδους προτάσεις στο πλαί-
σιο της κυβερνητικής κατεύθυνσης για ενίσχυση του πανε-
πιστημίου της αγοράς. Οι δε ζητάνε να εξαιρεθούν κάποια
τμήματα γιατί βλέπουν τους φοιτητές ως πελάτες για τις το-
πικές επιχειρήσεις. Καμία στοίχιση λοιπόν πίσω από τέτοι-
ους φορείς. Από την άλλη πάντα, κινήσεις που στηρίζονται
από επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να προβληματίσουν
τους φοιτητές. Πού ήταν αυτοί όλη τη χρονιά που τα ζητή-
ματα έτρεχαν; Οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να έχουν
καμία σχέση με τους φοιτητές. Αυτοί καλούν σε τροποποί-
ηση, ενώ συμφωνούν με την ουσία του σχεδίου που είναι
πτυχία-σούπα και φτηνοί ευέλικτοι εργαζόμενοι.

Τι απαντάμε εμείς σε όλο αυτό; Εύκολες λύσεις δεν υπάρ-
χουν. Χρειάζεται φοιτητικό κίνημα μαχητικό, ζωντανό. Οι
σύλλογοι να γίνουν οργανωτές του αγώνα και όχι όργανα

της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών. Η οργάνωση να γί-
νεται από τα κάτω, μέσα από τις συνελεύσεις των ετών και
των επιτροπών αγώνα. Η «ενότητα» να κρίνεται στη βάση
από ποια τάξη προέρχεσαι και όχι ποια παράταξη ψηφίζεις.
Χρειάζεται φοιτητικό κίνημα που θα είναι πλάι στους φυσι-
κούς του συμμάχους, στο εργατικό-λαϊκό κίνημα και στο ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα.

Το ΜΑΣ το τελευταίο διάστημα έχει πρωτοστατήσει σε
άπειρες δράσεις ενάντια στο σχέδιο «Αθηνά», κόντρα στον
εκφυλισμό που επικρατεί. Μεγάλες κινητοποιήσεις, καταλή-
ψεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, αποφάσεις καταδίκης από
φοιτητικούς-σπουδαστικούς συλλόγους. Διεκδικούμε:

Κανένας φοιτητής-σπουδαστής να μην πεταχτεί εκτός
σπουδών.

Καμία απόλυση προσωπικού.
Δωρεάν σίτιση-στέγαση για όλους.
Καμία μορφή ιδιωτικοποίησης. Έξω οι επιχειρήσεις και οι

manager.
Καμία αναγνώριση κολεγίων και ιδιωτικών μαγαζιών της

παιδείας.
Αυτό όμως δε φτάνει. Θέλουμε πανεπιστήμιο στην υπη-

ρεσία του λαού και της εξουσίας του. Θέλουμε ένα πανεπι-
στήμιο που θα μορφώνει τη νεολαία με δωρεάν σπουδές
στις οποίες η επιστήμη και η έρευνα δε θα υπαγορεύεται από
τις επιχειρήσεις, αλλά θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες
των εργαζομένων. Να υπάρχει  κεντρικός σχεδιασμός για
το τι επιστήμονες χρειάζονται, για να απορροφούνται άμεσα
με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και να τους εξασφα-
λίζεται μόνιμη και σταθερή δουλειά, με αξιοπρεπή μισθό και
ελεύθερο χρόνο. Θέλουμε την ανασύνταξη του φοιτητικού
κινήματος και πρέπει να συμβάλουμε όλοι γι’ αυτό. Να μα-
ζικοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την Κοινω-
νική Συμμαχία, ως «πόδι» της μες στις σχολές. Να μην πη-
γαίνουμε αμυντικά, αλλά να βγούμε επιθετικά, παλεύοντας
γι’ αυτά που μας αξίζουν, διεκδικώντας όχι απλά την κατάρ-
γηση ενός νόμου, αλλά αλλαγή τάξης στην εξουσία. Για να
κάνει ο λαός κουμάντο στον τόπο και στον πλούτο που πα-
ράγει. Αισιοδοξία, πείσμα και αντοχή χρειάζεται!

* Τα Συμβούλια διοίκησης συγκροτούνται από 8 καθηγητές των ανώτερων
βαθμίδων που ψηφίζονται απ’ όλους τους καθηγητές και ονομάζονται
εσωτερικά μέλη, από 6 εξωπανεπιστημιακούς που έχουν «διακριθεί στην
κοινωνική, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή» σύμφωνα με το νόμο,
και 1 φοιτητή που εκλέγεται από τους φοιτητές. Ορισμένα παραδείγματα:
Κορκίδης Βασίλης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου, μέλος  του συμβουλίου ΤΕΙ Πειραιά.
Κασιμάτης Γεώργιος, πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιά, μέλος του συμβουλίου ΤΕΙ Πειραιά.
Γερασίμου Αντώνης, πρόεδρος του ομίλου εταιριών ΙΤΑ που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα έρευνας και της Ελληνικής Εταιρίας Βιομάζας,
πρόεδρος του συμβουλίου ΤΕΙ Σερρών.
Λουφάκης Κυριάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στα Χημικά
Λουφάκης ΑΒΕΕ, ως εξωτερικό μέλος.
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Παιδεία

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας στη χώρα μας. Χιλιάδες παιδιά στα σχολεία

υποσιτίζονται και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης επαρ-
κούς και σωστής διατροφής, είτε γιατί οι γονείς τους είναι άνεργοι
είτε γιατί το οικογενειακό εισόδημα δεν καλύπτει τις ανάγκες. Ενώ
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ολοήμερη εξάντληση των γο-
νιών με τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, ακόμη και η άγνοια,
τους εμποδίζουν στη σωστή προετοιμασία και οργάνωση επαρκών
και υγιεινών γευμάτων για τα παιδιά τους.

Έτσι, η κυβερνητική πολιτική των αντιλαϊκών μέτρων, αφού τσά-
κισε τη λαϊκή οικογένεια σε σημείο που να μην μπορεί να ταΐσει τα
παιδιά της, σήμερα αρνείται να πάρει έστω και ένα ουσιαστικό
μέτρο ανακούφισης.

Η συγκυβέρνηση αρχικά μετέφερε την ευθύνη σε εκπαιδευτικούς
και γονείς: «Προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές Α/θμιας και
Β/βαθμιας Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης
… είναι δυνατόν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι σύλ-
λογοι διδασκόντων, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων, να επικοινωνούν με τις κοινωνικές υπηρεσίες των
δήμων, καθώς και τις Ιερές Μητροπόλεις….». Στη  συνέχεια, με νε-
ότερα έγγραφα άνοιξε την πόρτα και στις ΜΚΟ.

Και ο εμπαιγμός συνεχίζεται! Με τα διάφορα προγράμματα «επι-
σιτιστικής βοήθειας» δίνει μόνο γάλα και αυτό ούτε καν δωρεάν
(με έκπτωση 18 λεπτά/λίτρο) και ακολουθεί η ευκαιριακή διανομή
φρούτων σε κάποια σχολεία. Πρόσφατο παράδειγμα, το περι-
βόητο πρόγραμμα «προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα
σχολεία», πρόγραμμα 3.000.000 ευρώ της ελληνικής κυβέρνησης
και της ΕΕ στα δημοτικά σχολεία, που σάπια ισπανικά φρούτα περ-
σινής εσοδείας «πρέπει» να μοιραστούν στα σχολεία και οι εκπαι-
δευτικοί είναι «υποχρεωμένοι» να ελέγχουν και να πετούν τα σάπια
και να μοιράζουν τα υπόλοιπα. Και ο εμπαιγμός καλά κρατεί όσο
τα ερωτήματα «τι βιταμίνες έχουν τα κατεψυγμένα περσινά εισαγό-
μενα φρούτα;», «ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για ενδεχόμενες τρο-
φικές δηλητηριάσεις;», και όχι μόνο, μένουν προκλητικά αναπάν-
τητα.

Και τι δεν έχουν δει τα μάτια μας(!):
Οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες να απλώνουν τα

πλοκάμια τους στα σχολεία για να προσφέρουν τάχα ανακούφιση.
Αυτοί που κόβουν μισθούς και απολύουν εργαζόμενους έρχονται
σα σωτήρες για να σιτίσουν τα παιδιά μας. Χαρακτηριστικά, το
ίδρυμα «Νιάρχος» –της «αγίας οικογενείας» των εφοπλιστών με
κέρδη που είναι βαμμένα από τον ιδρώτα, το αίμα και την εκμετάλ-
λευση των Ελλήνων και ξένων ναυτεργατών και φορολογούνται
το χρόνο λιγότερο απ’ όσα πληρώνουν οι μετανάστες για άδειες
παραμονής(!)– ίδρυσε ΜΚΟ με τον τίτλο «Ινστιτούτο προληπτικής
και εργασιακής ιατρικής-Prolepsis» και προσφέρει κουπόνια κυλι-
κείου και δωροεπιταγές σουπερ-μάρκετ. Η πολυεθνική «ΝΤΟΛΛ
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» μπαίνει στα σχολεία και μοιράζει μπανάνες στα παιδιά
ενημερώνοντας δήθεν για τη σωστή διατροφή. 

Διάφορες τάχα αθώες ΜΚΟ οργανώνουν συσσίτια και «κοινω-
νικά παντοπωλεία» και προβάλλουν ως λύση τον εθελοντισμό και
το μοίρασμα της φτώχειας.

Οι δήμαρχοι από τη μια βάζουν τροφεία στους παιδικούς σταθ-
μούς, ζητάνε να έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν και νέους φόρους,
χαρίζουν γενναιόδωρα τα χρήματα που δεν τους αποδίδει το κρά-
τος (χρήματα από τη φορολογία των εργαζομένων ύψους πάνω
από 10,5 δισ. ευρώ), και από την άλλη καλύπτουν ένα μικρό μέρος
των αναγκών με κάποιες μερίδες φαγητού, όπου αυτό γίνεται. 

Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ως συνέπεια το διαχωρι-
σμό στα παιδιά που δεν έχουν ή έχουν να φάνε, τον κοινωνικό
στιγματισμό των δεύτερων, με φαινόμενα ακόμη και ρατσιστικής
αντιμετώπισής τους, καλλιεργώντας έτσι το έδαφος για ανάπτυξη
σχέσεων εξάρτησης των αδύναμων λαϊκών οικογενειών με τους
«φιλάνθρωπους» των ΜΚΟ, της Εκκλησίας κλπ. Τραγικό δε στην
τακτική κάποιων φιλανθρωπικών ή κρατικών δομών είναι να μα-
ζεύουν τα περισσεύματα από τις λαϊκές ή τα προσεχώς ληγμένα από
τις πολυεθνικές τροφίμων με βλαβερές συνέπειες στην υγεία των
παιδιών μας…

Ο ένας λοιπόν κόβει και ο άλλος ράβει και όλοι μαζί στηρίζουν
την πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης και, στη συνέχεια,
πάνω στα αποκαΐδια της πολιτικής τους, παριστάνουν τους κοινω-
νικά ευαίσθητους. Πρόκειται για συστηματική προσπάθεια να χει-
ραγωγήσουν πρώτα και κύρια τους νέους, να κρύψουν την αιτία
των προβλημάτων τους. Να μάθουν τη νέα γενιά να ζει με τα ψί-
χουλα της ελεημοσύνης. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο η
ανεργία και η οικονομική εξαθλίωση θα αυξάνει τόσο θα πολλα-
πλασιάζεται και ο αριθμός των μαθητών που θα υποσιτίζεται, και οι
ελεημοσύνες τους δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν κάτι.

Το φαινόμενο της χορήγησης γευμάτων σε κάποια παιδιά από
συλλόγους γονέων ή εκπαιδευτικών ανήκει στα μέτρα ευαισθησίας
που απλά ανακουφίζουν την πείνα κάποιων ημερών, αλλά όχι μόνο
δεν αντιμετωπίζουν την εξαθλίωση, αντίθετα, δίνουν ηθελημένα
ή αθέλητα άλλοθι σε αυτούς που αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι
των παιδιών μας και παρουσιάζονται ως σωτήρες πετώντας τους ένα
στεγνό κόκαλο...

Και τι θα γίνει; Θα επιτρέψουμε να θερίζει ο υποσιτισμός στα
σχολεία;

Όχι!
Πρέπει άμεσα ν’ αρχίσει η παροχή ενός δωρεάν πλήρους γεύμα-

τος για όλα τα παιδιά στα σχολεία.
Η μέριμνα αυτή πρέπει να είναι δημόσια, σταθερή και με τη λογική

της πρόληψης και όχι του κουκουλώματος του κοινωνικού αυτού
φαινομένου που λέγεται παιδικός υποσιτισμός. 

Διεκδικούμε λοιπόν να παρέχεται δωρεάν, σωστή, επαρκής, υγι-
εινή διατροφή σε όλους τους μαθητές-σπουδαστές, σε όλα τα σχο-
λεία, σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια και την προσχο-
λική έως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με τη δημιουργία των αν-
τίστοιχων υποδομών και την πρόσληψη του απαραίτητου προσω-
πικού.

Η φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια όλων των παιδιών, η
σωστή και πλήρης διατροφή τους είναι υπόθεση διεκδίκησης όλης
της Κοινωνικής Συμμαχίας και πρώτα και κύρια της ΟΓΕ, των Συλ-
λόγων και των Ομάδων της, και ήδη μετράμε θετικά βήματα σε αυτόν
τον αγώνα. Να ανοιχτούμε ακόμα πιο πλατιά στις γυναίκες, στις
μανάδες, στις γιαγιάδες, σε κάθε λαϊκή οικογένεια, να σηκώσουμε
κουρνιαχτό, και να διεκδικήσουμε δωρεάν σίτιση για όλα τα παιδιά
σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Πρέπει λοιπόν το υπουργείο Παιδείας να χρηματοδοτήσει άμεσα
τις σχολικές επιτροπές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης
όλων των μαθητών, με την παροχή ενός τουλάχιστον γεύματος
(π.χ., σάντουιτς, γάλα, χυμό) στους μαθητές Δημοτικών, Γυμνα-
σίων και Λυκείων, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό
των δήμων.

Γιατί τελικά η πλήρης και σωστή σίτιση όλων των παιδιών μας
είναι υπόθεση διεκδίκησης από μέρους μας, σε μια χώρα που έχει
όλες τις προϋποθέσεις για να θρέψει και το λαό και τα παιδιά της!

Για τη σίτιση των παιδιών μας: 
Ως πότε θα τους αφήνουμε να μας εμπαίζουν; 

της Πόπης Ξεκαλάκη,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Yγεία

Κυβέρνηση προς εγκύους:
Επίδομα τοκετού μόνο αν γεννήσετε στο σπίτι!

της Μαρίας Μανιατάκου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ

Λίγη, αναλογικά με τη σοβαρότητα του θέματος, κου-
βέντα έγινε τους τελευταίους μήνες για την κατάργηση

του επιδόματος τοκετού, το οποίο δεν καταργείται πλή-
ρως, όπως ξεμπέρδεψαν με δεκάδες σημαντικά παγιωμένα
επιδόματα. Η ξεδιαντροπιά τους προχωρά ακόμα παρα-
πέρα, καθώς με νόμο το δίνουν ως «βοήθημα-έπαθλο»
σε όποια εγκυμονούσα «επιλέξει» τον τοκετό στο σπίτι.

Πώς μεταφράζεται αυτό σε περίοδο βαθιάς οικονομικής
κρίσης και ακόμα χειρότερης επερχόμενης εξαθλίωσης
από την οποία πλήττονται πρωτίστως τα νέα ζευγάρια; Ως
κίνητρο, φυσικά, για να πάρει το νέο ζευγάρι ή η νέα μη-
τέρα τα 900 ευρώ, για να εξασφαλίσει τα δέοντα για το
μωρό της για 2-3 μήνες.

Ας εξετάσουμε τα σαθρά και δήθεν επιστημονικοφανή
επιχειρήματα με τα οποία για μια ακόμα φορά σερβίρουν
σ’ εμάς και τα μωρά μας τα αντιδραστικά μέτρα τους:

Οι υπέρμαχοι του τοκετού στο σπίτι μιλούν για «αί-
σθημα ασφάλειας» και «καλύτερης ψυχολογίας» της εγ-
κύου και του εμβρύου-νεογνού, αφού η γυναίκα είναι στο
περιβάλλον της. Αυτό όμως που δε θίγουν είναι η πιθα-
νότητα επιπλοκών περιγεννητικά και οι συνέπειές τους
στην υγεία, ακόμα και τη ζωή μητέρας-παιδιού.

Λένε: «Οι γυναίκες παλιά γεννούσαν στα χωράφια, στα
σπίτια, οπουδήποτε.»

Δε λένε τίποτα για τα έμβρυα-νεογνά που πέθαιναν κατά
τη διάρκεια ή αμέσως μετά από τον τοκετό, τα οποία ήταν
πολλά, καθώς και για τις γυναίκες. Από εκεί έμεινε και η
ρύση: «Η έγκυος έχει το ένα πόδι στον τάφο.»

Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά τον το-
κετό δεν είναι όλες προβλέψιμες πριν την έναρξη της δια-
δικασίας. Κάποιες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση από ια-
τρική ομάδα σε οργανωμένο κέντρο, διενέργεια επείγου-
σας καισαρικής, ακόμα και άμεση μεταφορά του νεογνού
σε Μονάδα Εντατικής Νεογνών (ΜΕΝ). Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε: πρόπτωση ομφάλιου λώρου (1:300 γεννήσεις),
περιπτώσεις αιμορραγίας, ρήξη ιστών, όπως περινέου και
τραχήλου.

Και φυσικά, πέρα από τις επιπλοκές, στο σπίτι δεν υπάρ-
χει δυνατότητα επισκληρίδιου αναισθησίας από αναισθη-
σιολόγο, ώστε να μη σφαδάζει η γυναίκα από τον πόνο
και να απολαύσει (γιατί όχι;) περισσότερο τη διαδικασία
γέννησης του παιδιού της, σύμφωνα με τις δυνατότητες
που παρέχει η σύγχρονη επιστήμη.

Όσον αφορά το παιδί, το μεγαλύτερο ποσοστό περι-
γεννητικών και νεογνικών θανάτων οφείλεται στις επιπλο-
κές της κύησης και του τοκετού. Και κανείς από τους υπέρ-

μαχους του τοκετού στο σπίτι δε λέει ότι στην Ολλανδία,
όπου ήδη εφαρμόζεται αυτό το «προοδευτικό» μέτρο, τα
ποσοστά της περιγεννητικής θνησιμότητας έχουν αυξηθεί
από την εφαρμογή του και μετά...

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην Ελλάδα ο τοκετός
σε μαιευτήριο είναι κανόνας επί δεκαετίες. Το 1960 ο το-
κετός στο σπίτι αναλογούσε στο 51,4% και στο μαιευτή-
ριο στο 48,6%. Το 1970 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν
17,2% στο σπίτι και 82,8% στο μαιευτήριο, ενώ το 1980
3,7% στο σπίτι και 96,3% στο μαιευτήριο.1

Στη χώρα μας έγιναν δύο πανελλήνιες περιγεννητικές
έρευνες, το 1983 και το 1998. Η σύγκριση των ευρημά-
των έδειξε ότι στη δεκαπενταετία που μεσολάβησε η πε-
ριγεννητική θνησιμότητα μειώθηκε σε ποσοστό πάνω από
50%, από 24‰ σε 10,5‰.2

Η παρακολούθηση της κύησης και ο τοκετός σε οργα-
νωμένα μαιευτήρια, η λεπτομερής εξέταση, η σωστή ια-
τρική περίθαλψη των νεογνών και η μεταφορά τους σε
ΜΕΝ όπου απαιτείται, έχουν συντελέσει σημαντικά στη
μείωση της εμβρυϊκής, περιγεννητικής, νεογνικής και βρε-
φικής θνησιμότητας. 

Με βάση αυτά τα επιστημονικά δεδομένα, για ποιο αί-
σθημα ασφάλειας και καλύτερης ψυχολογίας μιλάνε;
Μόνο άγχος και ανασφάλεια μπορεί να προκαλεί στη σύγ-
χρονη εγκυμονούσα γυναίκα η πιθανότητα να γεννήσει
στο σπίτι. Εάν αυτό προκύψει σε έκτακτες συνθήκες, είναι
αποδεκτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν πρέπει όμως
επ’ ουδενί ν’ αποτελεί επιλογή του ζευγαριού και της ίδιας
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της εγκύου με τις ευλογίες και τους εκβιασμούς της κυβέρ-
νησης.

Και εδώ θίγουμε άλλο ένα θέμα-καραμέλα με το οποίο
μας πιπιλίζουν το μυαλό, το δήθεν δικαίωμα στην επιλογή.
Αυτό που κρύβουν είναι ότι μας παρέχουν τη δυνατότητα
υποχρεωτικής επιλογής προς το πιο επικίνδυνο, το πλέον
αντιδραστικό και αναχρονιστικό, όπως στην περίπτωση
του τοκετού στο σπίτι. Διότι στην ουσία όλες οι προτάσεις
και οι νόμοι τους εξυπηρετούν την κερδοφορία των μο-
νοπωλίων και όχι τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Εδώ μπορεί να επισημάνει ο δικηγόρος του διαβόλου:
«Καλά, αν σε ωθούν να γεννήσεις στο σπίτι, δε βγαίνουν
χαμένα τα ιδιωτικά μαιευτήρια;»

Και όμως, προβλέπουν για τα νέα ζευγάρια που δε θα
έχουν για να πάνε στο ιδιωτικό: Δε θα τους δίνουν όταν
πάνε στο δημόσιο μαιευτήριο, οπότε θα παίρνουν την 3η
εξ ανάγκης επιλογή, δηλαδή τον τοκετό στο σπίτι.

Ακόμα και η δυσχερέστατη πρόσβαση σε οργανωμένο
μαιευτήριο σε δύσβατες περιοχές, όπως τα νησιά, νομιμο-
ποιείται στη συνείδηση των γυναικών με αυτόν τον τρόπο,
καθώς λόγω της οικονομικής στενότητας θα «επιλέγουν»
να γεννήσουν στον τόπο κατοικίας τους.

Έτσι εξυπηρετούνται και άλλοι στόχοι της κυβέρνησης,
όπως η προωθούμενη συρρίκνωση των δημόσιων υπηρε-
σιών υγείας με τις συγχωνεύσεις και τη μείωση προσωπι-
κού.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι όλα σχετίζονται μεταξύ τους
εάν τα εξετάσουμε συνολικά και όχι ξεκομμένα όπως συ-
νήθως τα παρουσιάζουν.

Τα πλασάρουν δε με το μανδύα του «εναλλακτικού» και
της «επιστροφής στη φύση», επιχείρημα αντιεπιστημονικό,
υποκριτικό και αποσπασμένο από τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα.

Για παράδειγμα, εκπονήθηκε από μαία το 2009 μεταπτυ-
χιακή εργασία που υποστηρίζει ότι, με οικονομικούς
όρους, ο τοκετός στο σπίτι συμφέρει τα δημόσια νοσο-
κομεία.3 Εννοεί όμως αυτά που λειτουργούν ξεκάθαρα με
όρους επιχείρησης. 

Εμείς εξετάζουμε τι συμφέρει εμάς, τις σύγχρονες γυναί-
κες, τα μωρά μας, το λαό, πέρα από όρους λογιστικής και
μάνατζμεντ.

Βεβαίως, η κατάσταση τόσο στο εμπορευματοποιημένο
δημόσιο σύστημα υγείας όσο και στα ιδιωτικά μαιευτήρια
μόνο ρόδινη δεν είναι για τις εγκύους, εφόσον είτε οι συν-
θήκες δεν είναι ικανοποιητικές είτε το κόστος μεγάλο ή
και τα δύο. Ειδικά στα δημόσια μαιευτήρια, οι ελλείψεις
σε υλικά είναι ρουτίνα πλέον, το προσωπικό δεν επαρκεί
(ακόμα και επισκληρίδιος δε γίνεται σε κάποιες περιπτώ-
σεις, διότι ο μοναδικός εφημερεύων αναισθησιολόγος
είναι σε χειρουργείο), ενώ έχουν αναφερθεί και περιστα-
τικά όπου διώχνουν εγκύους ανασφάλιστες που δεν
έχουν να πληρώσουν.

Παρόλ’ αυτά, η υπάρχουσα κατάσταση, που προβλέπε-
ται να επιδεινωθεί, δεν πρέπει να αποτελεί δόλωμα και
λόγο για τη σύγχρονη γυναίκα ώστε να γεννήσει στο
σπίτι.

Το νέο ζευγάρι, και η γυναίκα ειδικότερα, επιτελούν τον
κοινωνικό τους ρόλο φέρνοντας έναν άνθρωπο στη ζωή.
Το επίδομα τοκετού το δικαιούνται, πολύ δε περισσότερο
στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης για την
οποία δεν ευθύνεται ο λαός.

Η ΟΓΕ, που από τη συγκρότησή της μέχρι σήμερα πα-
λεύει για το δικαίωμα στη μητρότητα, έχει τη δική της πρό-
ταση, που είναι ρεαλιστική και εφικτή με γνώμονα τις σύγ-
χρονες λαϊκές ανάγκες και την ανάπτυξη της επιστήμης.

Διεκδικούμε λοιπόν να δίνεται επίδομα τοκετού σε όλες
τις εγκύους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, άνεργες, ερ-
γαζόμενες, ανασφάλιστες, μετανάστριες, με δαπάνη από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Παλεύουμε για δημόσιο,
δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματι-
κής δράσης. Για δημόσια, σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα
μαιευτήρια σε όλη την Ελλάδα, επαρκώς στελεχωμένα με
όλες τις αναγκαίες ειδικότητες.

Η πάλη αυτή δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από την
πάλη ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, αφού
το οικογενειακό εισόδημα καταβαραθρώνεται, η ζωή μας
επιδεινώνεται από κάθε πλευρά και πολλά νέα ζευγάρια
ήδη διστάζουν να τεκνοποιήσουν για καθαρά οικονομι-
κούς λόγους. 

Γι’ αυτό και στην ΟΓΕ δε σταματάμε να καλούμε σε πάλη,
σε αντίσταση και αντεπίθεση, ώστε να βάλουμε τα θεμέλια
για έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση για μας και
τα παιδιά μας.4

1 www.agelioforos.gr, δημοσίευση 20.3.2013, «Μαίες: Ναι στον
τοκετό στο σπίτι, αλλά υπό προϋποθέσεις.»
2 Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2005, 22(5): 459-466.
3 Βλ. παραπομπή 1.
4 Συναγωνίστριες, σας προτείνω να διαβάσετε το ποίημα «Για την
παιδοκτόνο Μαρία Φαράρ», του Μπέρτολτ Μπρεχτ...
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Τη χαριστική βολή στο επίδομα τοκετού έδωσε ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ που τέθηκε σε εφαρμογή τον πε-
ρασμένο Δεκέμβρη. Πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από τον προηγούμενο κανονισμό, που περιόριζε το επίδομα στις
γυναίκες που γεννούσαν σε ιδιωτικά, μη συμβεβλημένα με τον οργανισμό μαιευτήρια και το στερούσε από όλες
τις υπόλοιπες. Εδώ και τρεις μήνες ο κανονισμός ορίζει πως το επίδομα των 900 ευρώ δικαιούνται μόνο οι γυναί-
κες που γεννούν στο σπίτι! Να σταματήσει ο κύριος Σαλμάς να λέει ψέματα στις γυναίκες ότι η περικοπή του επι-
δόματος τοκετού δήθεν έγινε γιατί τώρα ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τα έξοδα τοκετού. Η αλήθεια είναι ότι πριν τον ΕΟΠΥΥ
τα ασφαλιστικά ταμεία χορηγούσαν επίδομα τοκετού που υπερκάλυπτε το κόστος του τοκετού στο δημόσιο. Για
παράδειγμα, στο δημόσιο μαιευτήριο πλήρωναν για τις 4 μέρες – τις επιπλέον πλήρωνε το ταμείο – 308 ευρώ και
το επίδομα τοκετού που χορηγούσε το ΙΚΑ και ο ΟΠΑΔ ήταν 1006 ευρώ. 

Ας γνωρίζουν οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας ότι εκεί οδηγεί τις ίδιες και τα παιδιά τους η «εξοικονόμηση
πόρων» την οποία με περηφάνια παρουσίασαν προχθές η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας: Σε ακόμα μεγαλύ-
τερες περικοπές στις παροχές υγείας, στις εξετάσεις, τους γιατρούς και τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ανάμεσα
σε άλλα, περικοπές στις φυσικοθεραπείες, στη μεταφορά των νεφροπαθών, στην αγορά γυαλιών οράσεως και
κολάρων για τον αυχένα. Όσον αφορά τα επιδόματα τοκετού, το υπουργείο Υγείας εκτιμά πως από τον περιορισμό
τους θα εξασφαλίσει 15 εκ. ευρώ το 2013.

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, τα ζευγάρια που αποθαρρύνονται να δημιουργήσουν τη δική
τους οικογένεια, τις νέες γυναίκες και τις οικογένειές τους που πασχίζουν – πολλές φορές μάταια – να καλύψουν
το κόστος του προγεννητικού ελέγχου, της εγκυμοσύνης και του τοκετού, να καταδικάσουν τις μεθοδεύσεις και το
άσχημο παιχνίδι που παίζει στις πλάτες τους η κυβέρνηση με το επίδομα τοκετού. Τον Οκτώβριο του 2011, το επί-
δομα αξιοποιήθηκε για να ενισχυθούν με αυτό τα ιδιωτικά μαιευτήρια, αφού οι δικαιούχοι περιορίστηκαν στις γυ-
ναίκες που γεννούσαν σε αυτά και το ποσό του επιδόματος κατέληγε στα ταμεία τους. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί
το επίδομα των 900 ευρώ για να πριμοδοτήσει τον τοκετό στο σπίτι, αφού μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις το χορηγεί.
Εκβιάζει τις γυναίκες, που με δεδομένη τη δεινή οικονομική τους θέση βλέπουν στο ποσό του επιδόματος μια μικρή
έστω ανάσα, να μην απευθύνονται στα δημόσια μαιευτήρια για τον τοκετό προκειμένου να δικαιούνται την είσπραξή
του. Αδιαφορεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται για τη μητέρα και το παιδί ο τοκετός στο σπίτι, στις συνθήκες
όπου δεν υπάρχει ασθενοφόρο σε ετοιμότητα, σύνδεση με το νοσοκομείο και το γιατρό για να αντιμετωπιστούν πι-
θανές επιπλοκές, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Τη στιγμή που τα δημόσια νοσοκομεία ασφυκτιούν από τις ελ-
λείψεις, τα κενά και την υποχρηματοδότηση, το επίδομα τοκετού χρησιμοποιείται σαν «δόλωμα» για να παγιδεύσει
τις γυναίκες να γεννήσουν έξω από αυτά. 

Η ΟΓΕ με τους Συλλόγους και τις Ομάδες της διεκδικεί επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες στο
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, άνεργες ή ανασφάλιστες, ύψους 1.000 ευρώ
για ένα παιδί, 2.000 και 3.000 ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση, με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στις σημερινές συνθήκες της άγριας επίθεσης στη ζωή των εργαζομένων, το επίδομα τοκετού πρέπει να αποτελεί
μία ελάχιστη ενίσχυση για να αντιμετωπιστεί ένα μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η πρόσθεση ενός νέου μέλους
στη λαϊκή, στη μονογονεϊκή, στην πολύτεκνη οικογένεια. Η μετατροπή του επιδόματος τοκετού σε μέσο πίεσης
προς τις φτωχές γυναίκες και τα νέα ζευγάρια που υποφέρουν από την ανεργία και την φτώχεια να γεννήσουν σή-
μερα το παιδί τους στις συνθήκες που γεννούσαν πριν δεκαετίες οι γιαγιάδες τους και να υποστούν τους κινδύνους
που αυτό συνεπάγεται, για να «ανταμειφθούν» με λίγες εκατοντάδες ευρώ πρέπει να πάρει απάντηση: Η λαϊκή οι-
κογένεια και οι γυναίκες που ανήκουν σε αυτή μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες τους αν βγάλουν
από τη μέση τα μονοπώλια και τα κόμματα που τα υπηρετούν. 

Αθήνα, 1/3/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Επικίνδυνες οι μεθοδεύσεις 
της κυβέρνησης με το επίδομα τοκετού
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Οι γυναίκες τεχνικοί (μηχανικοί ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχεδιάστριες κλπ.), μισθωτές,
αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, συνταξιούχες, βιώνουμε τις συνέπειες της
αντιλαϊκής πολιτικής που βιώνουν και οι συναδέλφισσες από άλλους κλά-
δους, όπως το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, την επί-
θεση σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, την έλλειψη δωρεάν δη-
μόσιων παιδικών σταθμών, πρόνοιας για τους ηλικιωμένους και τα ΑμΕΑ,
την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στους τομείς της παιδείας, της
υγείας κλπ. 

Το προηγούμενο διάστημα συγκροτήθηκε και δραστηριοποιείται η
Ομάδα Τεχνικών της ΟΓΕ στην κατεύθυνση συσπείρωσης γυναικών τε-
χνικών στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Στο πλαίσιο αυτής της προ-
σπάθειας, εντάσσουμε, μεταξύ άλλων, και τις ιδιαίτερες εκφράσεις της αν-
τιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων και της ΕΕ στις γυναίκες τεχνικούς.
Για παράδειγμα, το ζήτημα της μητρότητας για τις γυναίκες που, ενώ πα-
ρέχουν εξαρτημένη εργασία (σε τεχνικά γραφεία, μελετητικές και κατα-
σκευαστικές εταιρίες, εργοτάξια κλπ.), εκβιαστικά δεν προσλαμβάνονται
ως μισθωτές και αμείβονται με Δελτίο παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), εμφα-
νιζόμενες από τον εργοδότη ως «εξωτερικές συνεργάτριες» ή 
«εργολάβοι». Η μορφή αυτή ελαστικής εργασίας εφαρμόστηκε στις μη-
χανικούς και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο σύνολο των τεχνικών (ανδρών
και γυναικών), ήδη αρκετά χρόνια πριν. Είχε ως αποτέλεσμα τη μη κάλυψη
στην πράξη αυτών των εργαζομένων από συλλογική σύμβαση εργασίας,
δηλαδή ατομική διαπραγμάτευση για το ύψος του μισθού, καμία πρό-
βλεψη για επιδόματα, άδειες, δώρα, ωράρια, αποζημίωση απόλυσης, επί-
δομα ανεργίας κλπ. Ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό επηρεάζει τις γυναίκες
συναδέλφους, δεδομένου ότι καμία κάλυψη παροχών μητρότητας δεν
προβλέπεται γι’ αυτές (ούτε καν οι ελάχιστες παροχές των τυπικά μισθω-
τών του ΙΚΑ), όπως, π.χ., άδειες, επιδόματα, καλύψεις εξετάσεων κλπ.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που συναδέλφισσες μένουν έγκυες
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, βλέπουν την πόρτα της εξόδου στον
7ο μήνα της κύησης χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης, επίδομα ανερ-
γίας κλπ. Αντίστοιχα, για τις αυτοαπασχολούμενες καμία πρόβλεψη δε
υπάρχει για το ζήτημα της μητρότητας, την ίδια στιγμή που, αν δεν έχει
μπει ήδη λουκέτο στο τεχνικό γραφείο, έχουν μετατρέψει το γραφείο σε
σπίτι τους, αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες στην εργασία και στο τρέξιμο
στις πολεοδομίες, για πενιχρά έσοδα.

Την ίδια στιγμή, με την απαράδεκτη κατάσταση στην κοινωνική ασφά-
λιση στο πλαίσιο της πολιτικής της ανταποδοτικότητας, μειώνονται όλο
και περισσότερο οι παροχές του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ενώ οι εισφορές συνε-
χώς αυξάνονται. Σημαντικές εξετάσεις, όπως αυτές για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού (π.χ., ψηφιακή μαστογραφία), δεν καλύπτονται από
το Ταμείο. Το ΤΣΜΕΔΕ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν καλύπτει
καμία ιατρική εξέταση ή ιατρική επίσκεψη που σχετίζεται με την εγκυμο-
σύνη, παρά μόνο παρέχει ένα επίδομα τοκετού μετά από επιτυχημένη
κύηση, που και αυτό πλέον δε χορηγείται μετά και από τις ραγδαίες προς
το χειρότερο εξελίξεις. 

Σημαντικό επίσης ζήτημα αποτελούν οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας
της εργασίας. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που εργάζονται στην επίβλεψη
στα εργοτάξια κάνουν επιμετρήσεις σε οικοδομές και γιαπιά υπό συνθήκες
βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, είναι εκτεθειμένες στις αντίξοες καιρικές
συνθήκες, στη σκόνη και γενικότερα σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον που
βλάπτει σοβαρά την υγεία τους, επηρεάζει σημαντικά την τεκνοποίηση και
είναι απαγορευμένο για τις εγκύους. Την ίδια στιγμή, όχι απλά δε λαμβά-
νονται μέτρα για την προστασία τους, αλλά δεν έχουν στο χώρο δουλειάς
ούτε καν τα στοιχειώδη, όπως, π.χ., ξεχωριστή τουαλέτα γυναικών. Το
πρόβλημα της απασχόλησης των τεχνικών με ΔΠΥ δίνει άλλοθι στο να

μη λαμβάνονται μέτρα προστασίας (αφού δε θεωρούνται μισθωτές), ενώ
οι μηχανικοί-τεχνικοί δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλματα, παρόλο που μπορεί να εργάζονται στον ίδιο χώρο με εργαζό-
μενους από άλλες ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει η σχετική πρόβλεψη
(π.χ., οικοδόμοι). 

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενες στα τεχνικά και μελετητικά γραφεία εκτί-
θενται σε ακτινοβολία από τον υπολογιστή, στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία εργάζονται σε ακατάλληλους εργονομικά χώρους εργασίας, αν-
τιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα και διατρέχουν τον κίνδυνο ανω-
μαλιών κατά την κύηση. Το θέμα της ασφάλειας και της υγείας στην εργα-
σία αποτελεί ζήτημα που η Ομάδα Τεχνικών, μεταξύ άλλων, θέτει σε προ-
τεραιότητα. Αναφερόμαστε και στην ανάδειξη αυτών των θεμάτων στις
γυναίκες τεχνικούς, αλλά και γενικότερα στις εργαζόμενες στο σύνολο
των κλάδων, δεδομένου ότι πολλές συναδέλφισσες εργάζονται ως τε-
χνικοί ασφάλειας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι και το ζήτημα της ασφά-
λειας των σχολείων, των παιδικών σταθμών, καθώς και άλλων αντίστοι-
χων κτηρίων. Θέματα όπως η αντισεισμική θωράκιση, η πυροπροστασία,
η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών κλπ., αποτελούν πεδία
όπου μπορεί και πρέπει να αναδειχτούν οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολι-
τικής που απειλούν τη ζωή και την υγεία και τη δική μας και των παιδιών
μας.

Γενικότερα, στο πλαίσιο της δράσης της ΟΓΕ, μπορούν να αναδειχτούν
και άλλα ζητήματα από την Ομάδα Τεχνικών, όπως, για παράδειγμα, οι
νέες τεχνολογίες. Οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα μέσα από την
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, πληροφορική, κινητά τηλέ-
φωνα, υπολογιστές, ψηφιακή πληροφορία, υπερσύγχρονες αυτοματο-
ποιημένες γραμμές παραγωγής κλπ.) δημιουργούν προσδοκίες για την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τη βελτίωση της ζωής της γυναίκας.
Σήμερα όμως οι τεχνολογίες αυτές δεν αξιοποιούνται για την ικανοποίηση
των αναγκών της λαϊκής οικογένειας, γιατί βρίσκονται στα χέρια του κε-
φαλαίου. Αξιοποιούνται για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης όσων
ακόμη εργάζονται, με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας να
μεταφράζεται σε εντατικοποίησή της, σε απολύσεις, μείωση του προσω-
πικού και αύξηση του εφεδρικού στρατού των ανέργων. 

Η δυνατότητα που ανέδειξε η τηλεργασία για σχετική «απελευθέρωση»
του εργαζομένου από την υποχρεωτική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο
εργασίας μετατράπηκε από το κεφάλαιο σε εργαλείο για προώθηση της
μερικής απασχόλησης και αναδιάρθρωση του ωραρίου, κάτι το οποίο
είναι σύνηθες στις γυναίκες μηχανικούς και τεχνικούς. Αυτό μάλιστα πα-
ρουσιάζεται ως ευκαιρία προς τις γυναίκες εργαζόμενες για να εξισορρο-
πήσουν τάχα τον επαγγελματικό βίο με την οικογένεια, με την τηλεργασία
από το σπίτι, με όρους μερικής απασχόλησης και ευέλικτου ωραρίου. 

Η δράση της Ομάδας Τεχνικών της  ΟΓΕ στις γυναίκες μηχανικούς και
τεχνικούς  μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οργάνωση της πάλης των
γυναικών αυτών ενάντια στα αρπακτικά του μόχθου τους. Σε μια κοινωνία
όπου η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα, η ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι διεκδικήσεις για αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος του λαού, για σύγχρονα
ασφαλή σχολεία και παιδικούς σταθμούς, για προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων, για πλήρη και σταθερή εργασία και κοι-
νωνική ασφάλιση, αποτελούν ορισμένες από τις πολλές αιχμές της οργα-
νωμένης δράσης ενάντια στα μονοπώλια και στην ΕΕ που αναπτύσσει το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ. Σε αυτόν τον οργανωμένο, ελπι-
δοφόρο αγώνα είμαστε αποφασισμένες να κερδίσουμε πολλές γυναίκες
το επόμενο διάστημα! 

Οι γυναίκες τεχνικοί στη δράση 
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος

της Ξανθής Παπαγεωργίου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Όταν η νέα γενιά αναρωτιέται...

«Γιατί υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και όχι του
Άνδρα;»

«Αφού ο άντρας είναι πιο μυώδης από τη γυναίκα και τον
εργοδότη τον ενδιαφέρει ο εργαζόμενος να μπορεί σε μικρό
χρόνο να παράγει περισσότερο, γιατί η γυναίκα είναι διπλά εκ-
μεταλλευόμενη και όχι ο άντρας;»

«Η γυναίκα και το παιδί είναι πιο αδύναμοι, άρα έχουν πε-
ρισσότερες ανάγκες, γιατί είναι πιο φθηνοί;»

«Για να μπορούμε να πάρουμε θέση, πρέπει να εξετάσουμε
και την πλευρά του εργοδότη.»

«Και ο εργοδότης έχει δυσκολίες, κι εσείς, αν ήσασταν στη
θέση του, θα απολύατε.»

«Από τη στιγμή που επιλέγεις να γεννήσεις, είναι δική σου
υποχρέωση να μεγαλώσεις το παιδί χωρίς να του λείψει τί-
ποτα.»

«Όταν η γυναίκα είναι έγκυος, είναι λιγότερο παραγωγική
από πριν. Λογικό δεν είναι να την απολύσει το αφεντικό; Κι
αυτός το συμφέρον του κοιτάει.»

«Η γυναίκα μέσα στο χώρο εργασίας της δέχεται και σεξουα-
λική παρενόχληση.»

Όλες αυτές οι ερωτήσεις και οι απόψεις εκφράστηκαν από
μαθήτριες και μαθητές του 4ου ΓΕΛ Πετρούπολης σε εκδή-
λωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πετρούπολης της ΟΓΕ,
με τη βοήθεια και καθηγήτριας του σχολείου, με αφορμή την
8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η κουβέντα που έγινε με τα παιδιά μόνο πλούσια και ζων-
τανή μπορεί να χαρακτηριστεί· αφού μέσα από αυτή δόθηκε
και η ευκαιρία σε μας να αποκτήσουμε από πρώτο χέρι μια ει-
κόνα για το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια της τα-
ξικότητας, της εκμετάλλευσης, το ρόλο και τη φύση της γυ-
ναίκας, της αντίθεσης εργοδότη-εργαζομένου. Θα έλεγε κά-
ποιος: «Είναι παιδιά 15-16 χρονών, τι θα μπορούσαν να ξέ-
ρουν για την ταξικότητα ή την εκμετάλλευση;» Αυτό που εί-
χαμε εκτιμήσει ως ΟΓΕ, όταν συζητήσαμε για το σχεδιασμό
μας φέτος μπροστά στην 8η Μάρτη και δόθηκε η κατεύθυνση
για παρέμβαση σε χώρους μάθησης, είτε πρόκειται για γενικά
λύκεια είτε για χώρους κατάρτισης, είναι το μεγάλο κενό στο
ιστορικό υπόβαθρο αυτής της ημέρας. Κενό που φυσικά στο-
χευμένα διατηρεί το σύστημα για τους εργατικούς-λαϊκούς
αγώνες. 

Έτσι η συζήτηση ξεκίνησε με τη Βιομηχανική Επανάσταση
και πώς η είσοδος της μηχανής στην παραγωγή σήμανε και
την έξοδο της γυναίκας στην εργασία. Σημειώθηκε ότι τότε
υπήρχε ανάγκη όχι για μυϊκή δύναμη, αλλά για λεπτούς χειρι-
σμούς πάνω στη μηχανή· χειρισμούς που μόνο τα χέρια της
γυναίκας και των παιδιών μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Η
ταχύτητα της παραγωγής ήταν εξασφαλισμένη από τις ίδιες τις
μηχανές, οπότε ο εργοδότης είχε σε λιγότερο χρόνο περισ-
σότερο εμπόρευμα αξιοποιώντας το φθηνότερο εργατικό δυ-
ναμικό που ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά. Η τιμή της εργατικής
δύναμης στον καπιταλισμό δεν είναι σε αντιστοιχία με τις
ανάγκες του εργαζομένου, αλλά με το ρόλο και τη θέση που

του προσδίδει η κοινωνία. Τότε η γυναίκα δούλευε «για συμ-
πλήρωμα» στο, ανύπαρκτο πολλές φορές, οικογενειακό ει-
σόδημα, ενώ στον άντρα αναγνώριζαν την ανάγκη να «ταΐσει»
και την οικογένεια.

Ήταν φυσική εξέλιξη της συζήτησης η σύγκριση με το σή-
μερα. Ποια είναι η θέση της γυναίκας σήμερα; Είναι ισότιμη με
τον άντρα; Μπορεί να γίνει ισότιμη όσο συνεχίζει να υπάρχει
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δηλαδή όσο έχουμε
καπιταλισμό; Η κουβέντα εδώ δε βάθυνε όσο θα θέλαμε,
αλλά εν τέλει προβληματίσαμε αρκετά τα παιδιά. 

Στη συζήτηση για το ποια είναι η θέση της γυναίκας, η κου-
βέντα άναψε και συμμετείχε σχεδόν το σύνολο των παιδιών,
και αυτό γιατί εμείς εκεί επιμείναμε στο σε ποια τάξη ανήκει η
γυναίκα και ότι αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο για το ποια
είναι και η θέση της. Προσπαθήσαμε επί της ουσίας να βά-
λουμε την ταξική πλευρά του γυναικείου ζητήματος και πώς
αυτό συνδέεται με τη φυλετική καταπίεση.

Μέχρι και το τέλος, τη συζήτηση μονοπώλησε το ζήτημα
της μητρότητας και πώς αξιοποιείται από το σύστημα είτε για
να περάσει αντιλαϊκά μέτρα είτε παραδομένο, σχεδόν εξολο-
κλήρου, στον ιδιωτικό τομέα για να εμπορευτεί την ανάγκη
κάθε νέου ζευγαριού να γίνουν γονείς και να βγάλει κέρδος.
Για παράδειγμα, οι γυναίκες εργάζονται σε καθεστώς ημιαπα-
σχόλησης και ανασφάλιστης δουλειάς από τη δεκαετία του
1990, με πρόφαση ότι έτσι συνδυάζονται οι υποχρεώσεις
στο σπίτι. Οι γυναίκες υπογράφουν ότι δε θα γίνουν μητέρες
όσο δουλεύουν γιατί κοστίζει στο αφεντικό! Είναι γεγονός
ότι οι ευθύνες και οι δουλειές του σπιτιού στα νέα ζευγάρια
έχουν μοιραστεί, αυτό όμως δε συνεπάγεται και την ισοτιμία
της γυναίκας στην κοινωνία όταν ακόμα και σήμερα τα αντι-
λαϊκά μέτρα που παίρνονται με πρόφαση τη μητρότητα έχουν
ως στόχο την επιστροφή της στο σπίτι, μακριά από την παρα-
γωγή. 

Ενδεικτικές, εδώ, είναι και κάποιες απόψεις μαθητών που
ουσιαστικά μπαίνουν στη θέση του εργοδότη για να τον δι-
καιολογήσουν, διαμορφώνοντας έτσι «αντικειμενική» άποψη
η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «έτσι είναι τα πράγ-
ματα, δεν αλλάζουν και ο καθένας έχει ευθύνη να βρει τρόπο
και διέξοδο προκειμένου να την “παλέψει”». Κι έτσι το σύ-
στημα προετοιμάζει, κάνοντας σοβαρή δουλειά, την επόμενη
γενιά εκμεταλλευόμενων εργατών· μπολιάζοντας τη συνεί-
δησή τους με το ότι «αντικειμενικό» είναι το συμφέρον των
εργοδοτών. Σα συμπέρασμα, ζητήσαμε από τα παιδιά να κρα-
τήσουν ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι αντικρουό-
μενα με των αφεντικών και ότι ο ρόλος τους ως αυριανών ερ-
γατών είναι να υπερασπιστούν και να προωθήσουν τα συμ-
φέροντά τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και μια αντίστοιχη περιοδεία της
Ομάδας Γυναικών Κολωνού της ΟΓΕ που έγινε στην ΕΠΑΣ
Μεταξουργείου, όπου εκεί οι σπουδαστές, όντας ήδη στην
παραγωγή, είχαν πιο ξεκάθαρο ότι το δικό τους συμφέρον
δεν είναι το ίδιο με του αφεντικού, βιώνοντας καθημερινά την

της Μαρίας Τσατσά,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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εκμετάλλευση, αλλά πάλι υπήρχε η απογοήτευση «ότι τίποτα
δεν αλλάζει, έτσι είναι τα πράγματα». Μια απογοήτευση που
πηγάζει κυρίως από την άγνοια για το τι έχουν πετύχει οι αγώ-
νες των εργατών, αλλά και από τη δική τους απουσία από τους
αγώνες που δίνει σήμερα η εργατική τάξη, όσο αδύναμοι κι
αν είναι αυτοί. Η κουβέντα, αν και δεν υπήρχε αρκετός χρό-
νος, κινήθηκε περισσότερο στο αν και τι μπορούμε να κά-
νουμε σήμερα. Αρκετές σπουδάστριες, οι περισσότερες μω-
ρομάνες, έθεσαν ως προβληματισμό τις ανύπαρκτες υποδομές
του κράτους για τις μονογονεϊκές οικογένειες και πόσο δύ-
σκολα τα βγάζουν οι ίδιες πέρα. Ήταν πολύ θετικό ότι εκεί
μας είχε καλέσει το 15μελές και μαζί μας στην περιοδεία ήταν
ο πρόεδρος του 15μελούς, βάζοντας έτσι και τα πιο ιδιαίτερα

ζητήματα που απασχολούν τις σπουδάστριες και τους σπου-
δαστές όχι μόνο μέσα στην ΕΠΑΣ, αλλά και στην καθημερι-
νότητά τους. Επιπλέον, φάνηκε καθαρά ότι η εργάτρια και ο
εργάτης δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, αντίθετα, ενιαία πρέπει
να δίνουν τον αγώνα ενάντια στον ταξικό τους εχθρό και μαζί
να παλέψουν για την κοινωνία που θα ικανοποιεί τις δικές
τους ανάγκες.

Η κατεύθυνση που μπήκε από το 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ
για την παρέμβαση της Ομοσπονδίας σε χώρους κατάρτισης
και σχολεία έρχεται να επιβεβαιωθεί. Είναι ανάγκη οι Σύλλο-
γοι και οι Ομάδες μας να αποκτήσουν συστηματική παρέμ-
βαση σε αυτούς τους χώρους, η οποία να εκφραστεί και με τη
συμμετοχή νέων γυναικών στους κόλπους της ΟΓΕ.

Το σπίτι της Επιτροπής Ειρήνης Κορινθίας που φιλοξενεί την
Ομάδα Γυναικών Αγίων Θεοδώρων αρχίζει να γεμίζει με γυ-
ναίκες όλων των ηλικιών: Εργαζόμενες, άνεργες, συνταξιού-
χες, μαθήτριες. Κάποιες έχουν φέρει μαζί και τα παιδιά τους,
καθώς δεν είχαν κάποιον άλλον να τα προσέχει. Δεν ήθελαν
όμως να χάσουν τη συζήτηση. Λίγο πριν ξεκινήσει η συγκέν-
τρωση, κουβέντιαζαν μεταξύ τους: «Μετακόμισα πριν λίγους
μήνες εδώ στους Αγίους Θεοδώρους με τους γονείς μου, από
το Περιστέρι. Είμαι 30 χρονών και άνεργη. Δεν μπορούσα
μόνη μου να τα βγάλω πέρα με τα ενοίκια, τη ΔΕΗ, τα βασικά
έξοδα.» Μια άλλη συναγωνίστρια μετέφερε τη δική της πείρα:
«Το τελευταίο διάστημα μετακομίζουν στους Αγίους Θεοδώ-
ρους ολόκληρες οικογένειες. Ξενοικιάζουν το σπίτι που είχαν
στην Αθήνα ή κάνουν το εξοχικό τους μόνιμη κατοικία και μέ-
νουν εδώ. Βοηθάει που είναι κοντά στη βιομηχανική ζώνη της
Κορίνθου για όσες οικογένειες έχουν έστω και έναν εργαζό-
μενο στα εργοστάσια της περιοχής.» Κάποιες συναγωνίστριες
ήταν ιδιαίτερα συγκινημένες από τη συγκρότηση Ομάδας Γυ-
ναικών στην περιοχή, καθώς οι ίδιες είχαν προηγούμενη συμ-
μετοχή στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, σε Συλλόγους της
ΟΓΕ στον Πειραιά, στην Καλλιθέα, στο Περιστέρι.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τη συναγωνίστρια Ρεγγίνα, η
οποία διάβασε το ιστορικό της καθιέρωσης της 8ηςΜάρτη ως
Παγκόσμια Μέρας των εργαζόμενων γυναικών, των γυναικών
του καθημερινού αγώνα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από
την αντιπρόσωπο του Προεδρείου της ΟΓΕ η ιστορία του ρι-
ζοσπαστικού γυναικείου κινήματος στη χώρα μας, οι στόχοι
της ΟΓΕ και οι κατευθύνσεις που μπήκαν από το 11ο Συνέδριό
της. 

Το λόγο πήραν πρώτ’ απ’ όλες οι μετανάστριες, που ήταν
ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών που συγκεντρώθηκαν:
«Εργάζομαι 12 χρόνια στην Ελλάδα και έχω μόλις 7 ένσημα!
Μόλις απολύθηκα από το εργοστάσιο, έκανα αίτηση για το
επίδομα που δίνει η Πρόνοια.» Στη συζήτηση μπήκε και η κόρη

της, που έχει ένα μωρό: «Έπαιρνα κι εγώ το επίδομα από την
Πρόνοια, αλλά μου το έκοψαν γιατί λένε το παίρνει και η μη-
τέρα μου. Στο σπίτι μένουμε 7 άτομα, μαζί με το μωρό μου,
και κανείς δε δουλεύει. Πώς να ζήσουμε μια οικογένεια με 360
ευρώ μόνο το δίμηνο;» Μια συναγωνίστρια από την Αρμενία,
2 χρόνια άνεργη, είπε: «Ζητάμε τα αυτονόητα. Να έχουμε δου-
λειά. Να μπορούμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας.» 

Μια συναγωνίστρια που γέννησε πριν 40 μέρες μετέφερε τη
δική της εμπειρία για το τι σημαίνει να είσαι μετανάστρια-
άνεργη-μητέρα: «Στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου γέν-
νησα, μου ζήτησαν 600 ευρώ γιατί είμαι ανασφάλιστη. Τα πλή-
ρωσα και ας άφηνα απλήρωτους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ,
το ενοίκιο. Η φίλη μου, όταν γέννησε, νόμιζε ότι ήταν ασφα-
λισμένη και ότι δε χρειαζόταν να πληρώσει νοσήλια. Τώρα της
ήρθε από την εφορία χαρτί ότι χρωστάει 600 ευρώ για τη
γέννα.» «Δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να εμβολιάσουμε τα

Ομάδα Γυναικών Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της ΟΓΕ.
Κυριακή 10 Μάρτη 2013, λίγο μετά από τις 6:00 μμ...

από τη Βιβή Δάγκα,
Ειδική Γραμματέα της ΟΓΕ
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παιδιά μας, γιατί και οι άντρες μας είναι ανασφάλιστοι. Το
μόνο έσοδο είναι κάνα μεροκάματο που βρίσκουν, μαύρο κι
αυτό» είπαν και οι δύο κοπέλες. 

Μέσα από τη συζήτηση για τις μορφές αλληλεγγύης που
έχουν αναπτύξει και στους Αγίους Θεοδώρους και στην Ατ-
τική οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ, μαζί με την υπόλοιπη
Κοινωνική Συμμαχία (ΠΑΜΕ-ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΜΑΣ), τις Λαϊκές
Επιτροπές, ήρθαν προβληματισμοί για το περιεχόμενο της αλ-
ληλεγγύης και πώς μπορεί να συνδεθεί με αγωνιστικές διεκδι-
κήσεις. «Ο Βαρδινογιάννης, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, δίνει το πετρέλαιο
που χρειάζεται για τη θέρμανση των σχολείων της περιοχής
για να μη μιλήσουμε για τον καρκίνο που απειλεί εμάς και τα
παιδιά μας λόγω του εργοστασίου του. Τέτοια αλληλεγγύη να
την βράσουμε!» λέει μια συναγωνίστρια. Μια μετανάστρια συ-
ναγωνίστρια λέει: « Ξέρεις τι είναι να έχεις το άγχος αν θα σου
κάνει έξωση ο σπιτονοικοκύρης γιατί δεν έχεις πληρώσει το
ενοίκιο; Αλλά και τα μικρά τι θα φάνε; Λένε ότι θα τους δίνει
το σχολείο κολατσιό, αλλά...» Όσες μετανάστριες συμμετεί-
χαν στη συγκέντρωση αποφάσισαν μέσα από την Ομάδα Γυ-
ναικών Αγ. Θεοδώρων της ΟΓΕ να σταθούν δίπλα σε κάθε
γυναίκα που αντιμετωπίζει την ανεργία, την ανασφάλεια, τη
φτώχεια, να δεικδικήσουν άμεσα μέτρα προστασίας των οι-
κογενειών τους.

Οι συναγωνίστριες Ιωάννα και Ρεγγίνα μετέφεραν την πείρα
από την αλληλεγγύη που έδειξαν στις εργαζόμενες καθαρί-
στριες του Νοσοκομείου Κορίνθου, οι οποίες εργάζονται
μέσω εργολαβικού γραφείου. Μέσα από αυτήν τη δραστηριό-
τητα, μαζί με συνδικαλιστές της περιοχής που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ, στην ΠΑΣΕΒΕ, οι εργαζόμενες συνειδητοποίησαν
τη δύναμη που έχουν όταν είναι οργανωμένες και αποφασι-
σμένες να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά,
την πληρωμή των δεδουλεμένων τους. Δε σημαίνει όμως ότι
δεν υπάρχουν και πισωγυρίσματα κάτω από το φόβο της από-
λυσης, των εκβιασμών της εγοδοσίας. Επίσης αναφέρθηκαν
στη συμμετοχή γυναικών, μελών της Ομάδας, στις αγροτικές

κινητοποιήσεις στην Αργολίδα και στην έκφραση αλληλεγγύης
στους μετανάστες που κρατούνται στο στρατόπεδο της Κορίν-
θου με τη διανομή ρούχων και τροφίμων μαζί με το Σύλλογο
Γυναικών Κορίνθου, μέλος της ΟΓΕ.

Ακόμα μετέφεραν την ανταπόκριση από τις λαϊκές οικογέ-
νειες της περιοχής στο κάλεσμα της Ομάδας Γυναικών να συγ-
κεντρωθούν τρόφιμα, ρούχα κ.ά. για τις γυναίκες στους Αγί-
ους Θεοδώρους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και εξα-
θλίωσης. Κατέληξαν ότι η λαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να
είναι η «φιλανθρωπία των χορτάτων, των εκμεταλλευτών του
μόχθου μας». Ως ίσες απέναντι σε ίσες, ως εργαζόμενες, άνερ-
γες, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, θα οργανώσουν την
πάλη τους για να στηρίξουν κάθε γυναίκα που βιώνει την ίδια
κατάσταση μ’ εκείνες. Αποφάσισαν να ξεκινήσουν με τη διεκ-
δίκηση δωρεάν γεύματος για όλα τα παιδιά στα σχολεία με ευ-
θύνη του κράτους, των δήμων. Στη συνέχεια θα αναπτύξουν
αγωνιστική δραστηριότητα για να έχουν όλα τα παιδιά –Ελλή-
νων και μεταναστών– δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Αποφάσισαν να είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα της περιοχής που
της κόβουν το ρεύμα, που κινδυνεύει να της κάνουν έξωση,
συνεχίζοντας παράλληλα την προσπάθεια συγκέντρωσης τρο-
φίμων και ρουχισμού. 

Ήδη η Ομάδα Γυναικών έχει απευθυνθεί σε συλλόγους γο-
νέων και κηδεμόνων με το κείμενο της ΟΓΕ για τον υποσιτισμό
των παιδιών και με πρόταση κινητοποίησης στο δήμο Λου-
τρακίου. Καλεί κάθε σύλλογο μέσα από γενική συνέλευση να
πάρει απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση και η ανταπό-
κριση είναι ήδη μεγάλη.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η Ομάδα
Γυναικών Αγίων Θεοδώρων, μετά από παρεμβάσεις της στη
ΔΕΗ Κορίνθου, μαζί με άλλους φορείς (ΠΑΜΕ, συλλόγους
γονέων κ.ά.), πέτυχε την επανασύνδεση του ρεύματος και το
διακανονισμό των χρεών σε τέσσερις περιπτώσεις λαϊκών οι-
κογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

     
         

Πες μου, μαμά, γιατί τάχα να πεινάμε;…
Μπροστά στην αποκαθήλωση μιας παρεξηγημένης αθωότητας

της Εύης Κοντόρα,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Στο διήγημα του Εμίλ Ζολά Η ανεργία περιγράφεται το
κλείσιμο ενός μικρού εργοστασίου. Ένας από τους ερ-

γάτες ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά. Μη βρίσκοντας τί-
ποτα, γυρνά κάθε βράδυ στη γυναίκα και την κόρη του
χωρίς ψωμί, ώσπου το μικρό κορίτσι διατυπώνει μια απλή
ερώτηση: «Πες μου, μαμά, γιατί τάχα να πεινάμε;»… 

Η λογοτεχνία ποτέ δεν έμεινε αδιάφορη μπροστά στο φαι-
νόμενο της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ιδιαίτερα όταν τα
θύματα είναι παιδιά. Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν δε δίστασε
να γράψει ίσως την πιο θλιβερή πρωτοχρονιάτικη ιστορία της
παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η μικρή πωλήτρια σπίρτων, που ξε-
παγιάζει αβοήθητη μέσα στο δανέζικο χειμώνα, δείχνει ότι το
φαινόμενο των πεινασμένων και παγωμένων παιδιών δε γνω-
ρίζει σύνορα. Ο Ντοστογιέφσκι, γεννημένος 16 χρόνια μετά,

είδε από κοντά τις υποβαθμισμένες συνοικίες στη Ρωσία, γνώ-
ρισε τη ζωή των ταπεινών ανθρώπων κι έγραψε ένα παρόμοιο
διήγημα για μια άλλη παγωμένη Πρωτοχρονιά. Ο Τσαρλς Ντί-
κενς έχει ασχοληθεί σε όλα σχεδόν τα έργα του με τις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην Αγγλία του 19ου
αιώνα. Αλλά και στη Νέα Υόρκη των αρχών του 20ού αιώνα,
οι εργατογειτονιές των μεταναστών στενάζουν από τη φτώ-
χεια και την αναδουλειά. Τα παιδιά, πιασμένα στη μέγκενη της
εξαθλίωσης που πνίγει τις οικογένειές τους, όχι μόνο υποφέ-
ρουν, αλλά και απορούν. Είναι όμορφο να μεγαλώνει κανείς,
εκτός κι αν είναι φτωχός. Η φτώχεια έχει το θλιβερό προνόμιο
να απογυμνώνει τις καταστάσεις από κάθε ψεύτικο στολίδι.
Το σταδιακό γκρέμισμα της παιδικής αθωότητας περιγράφεται
με εξαιρετική ενάργεια στο μυθιστόρημα της Μπέτι Σμιθ Ένα
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δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν.   
Η οικονομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος στην

Ελλάδα έφερε στη ζωή των ήδη ζορισμένων λαϊκών στρωμά-
των σαρωτικές αλλαγές. Πρόκειται για κανονική επιδρομή που,
όσο περνάει ο καιρός, όλο και καινούργια βάσανα προσθέτει
στη λαϊκή οικογένεια. Και αν προηγουμένως «οι άνεργοι πει-
νούσαν…», όπως έλεγε ο Μπρεχτ περιγράφοντας μια προγε-
νέστερη οικονομική καπιταλιστική κρίση, «… τώρα πεινάνε κι
όσοι εργάζονται…»!

Μπροστά στην επιτακτική ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδιά
μας τοποθετώντας σε σωστή διάσταση το ζήτημα, η ΟΓΕ συμ-
μετείχε με εισηγήσεις της σε αρκετές εκδηλώσεις των Συλλό-
γων και των Ομάδων της που ασχολήθηκαν με το θέμα, προ-
τείνοντας τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να αποκω-
δικοποιηθεί το πρόβλημα ώστε να γίνουν κατανοητές στα νε-
ότερα μέλη της οικογένειας τόσο οι αιτίες που το γεννούν όσο
και η οριστική διέξοδος από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στη συνέχεια έδειξε πως η
στάση μας, όταν χρειάζεται να θιγούν τέτοιου είδους ζητή-
ματα, παραμένει αμήχανη και διστακτική. Οι περισσότεροι γο-
νείς, ως επί το πλείστον μαμάδες (μια και η γυναίκα είναι επι-
φορτισμένη με τους άμισθους ρόλους της νταντάς, της νοσο-
κόμας και της δασκάλας ταυτόχρονα...), ομολογούν ότι δυ-
σκολεύονται να εξηγήσουν για ποιο λόγο αδυνατούν πλέον
να κάνουν στα παιδιά τους όσα χατίρια σχετίζονται με το
χρήμα. Κι όταν το παιδί αρχίζει να ρωτάει αν «τα λεφτά τα φά-
γαμε όλοι μαζί», λίγοι από μας έχουμε κατά νου ότι η έννοια
του χρήματος είναι ομιχλώδης για τις πολύ μικρές ηλικίες.
Αλλά μήπως είναι το ίδιο ομιχλώδης και για μας; Μήπως κι
εμείς νομίζουμε ότι με το χρήμα που –στον όποιο βαθμό– κα-
τέχουμε μετριέται η ανθρώπινη αξία μας, μήπως πιστεύουμε
ότι πραγματικά αντιπροσωπεύει τον κόπο που καταβάλλουμε
ως εργαζόμενοι; Μήπως κι εμείς οι ίδιοι είμαστε πεισμένοι ότι
χρειαζόμαστε το «αφεντικό», παραπλανημένοι ότι, για να πα-
ράγουμε, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου εργοδότη που
θα οικειοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων αγα-
θών;…

Σε αυτήν την περίπτωση, δε θα μπορέσουμε να πούμε στα
παιδιά μας για τους διάφορους Φαταούλες που στοιχειώνουν

τη ζωή μας, ούτε να τους εξηγήσουμε ότι τα ξύγ-
κια τους τα ’χουμε με τα χεράκια μας καμωμένα.
Το παραμύθι της Σταχτοπούτας ζει και βασι-
λεύει, με ελαφρά μόνο διαφοροποιημένα τα
συμβολικά του στοιχεία. Σήμερα, ο ρόλος της
μητριάς έχει αντικατασταθεί από το ρόλο του
εργοδότη-Φαταούλα που κάθεται στην πολυ-
θρόνα του και διατάζει εκατοντάδες Σταχτοπού-
τες στο εργοστάσιό του. Μανία με το τζάκι δεν
έχει, έχει όμως με το ρολόι! Μέχρι ν’ αλλάξουν
οι δείκτες θέση, πρέπει οι Σταχτοπούτες του να
’χουν βγάλει παραγωγή. Κι άμα δεν έχουν, ο
Φαταούλας γαβγίζει και δαγκώνει! Δηλαδή απο-
λύει… Δεν είναι δύσκολο να εξηγήσουμε, χρη-
σιμοποιώντας κατάλληλους κώδικες, ότι οι Φα-
ταούλες ποτέ δεν τρώνε στο ίδιο τραπέζι με τις
Σταχτοπούτες τους... Δεν παγώνει «όλη» η Ελ-
λάδα, όπως ίσως νομίζουν τα ξεγελασμένα μας
παιδιά. Υπάρχει μια Ελλάδα για την οποία η ζωή
είναι ωραία. Οι σύγχρονες «πριγκίπισσες»-
γόνοι των Φαταουλάδων μπορούν, αν θέλουν,

να ζεσταίνουν τα κοκαλάκια τους σε «διακοπές μακράς διαρ-
κείας». Είναι οι πριγκίπισσες που τις ενοχλεί το μπιζέλι κάτω
από τα εκατό στρώματα, όταν μια ολόκληρη οικογένεια μερο-
καματιάρηδων ή άνεργων βιοπαλαιστών αναζητά με αγωνία
ένα και μοναδικό μπιζέλι μέσα σε μια χύτρα νερωμένης φτω-
χόσουπας. 

Μαζί με το παιχνίδι, το παραμύθι είναι βασικό εργαλείο για
να μάθει το παιδί τον κόσμο. Είναι γνωστός ο αποκαλυπτικός
χαρακτήρας του λαϊκού παραμυθιού που μετέφερε στο σήμερα
με τον αφηγηματικό του πλούτο το άρωμα κάποιων περασμέ-
νων κοινωνιών. Ο πραγματικός κόσμος, μέσα από το παρα-
μύθι, αλλάζει χαρακτηριστικά, όχι ουσία. Σήμερα, με όρους
παραμυθιού, θα λέγαμε ότι μια απίστευτα κακιά μάγισσα μό-
λυνε με τα ξόρκια της την κάθε στιγμή της καθημερινότητάς
μας, προκαλώντας την ανεργία του γονιού, την πείνα του παι-
διού, την αμορφωσιά και των δυο τους… Η μάγισσα αυτή έχει
όνομα: Λέγεται καπιταλισμός.

Υπάρχουν τρόποι να εξηγήσουμε στα παιδιά το καθετί!
Εκείνο που ίσως λείπει είναι η αποφασιστικότητα, αφού κα-
θημερινά πολλοί από μας αναρωτιόμαστε: Μήπως είναι ακόμα
μικρά; Μήπως χρειάζεται να τ’ αφήσουμε «ελεύθερα», να βγά-
λουν μόνα τους τα συμπεράσματά τους;… Ας μη γελιόμαστε!
Αυτοί οι δισταγμοί-παγίδες μόνο τον αντίπαλο –που κανέναν
ενδοιασμό δεν έχει– εξυπηρετούν. Με ευχαρίστηση παρακο-
λουθεί τη δική μας αναβλητικότητα, χρησιμοποιώντας δικά του
παιχνίδια και δικά του παραμύθια για να περάσει στα δικά μας
παιδιά αντίθετα μηνύματα, ώστε να ’χει αργότερα το κεφάλι
του ήσυχο. Και απολαμβάνει την αμηχανία μας μπροστά στη
ραγδαία αποκαθήλωση της παρεξηγημένης παιδικής αθωότη-
τας, ξέροντας (ίσως καλύτερα από μας) ότι τα παιδιά έχουν την
ικανότητα να τα βλέπουν όλα, απλώς δεν ξέρουν τι σημαίνουν
αυτά που βλέπουν. Δουλειά μας είναι να τους εξηγήσουμε. Και
θανάσιμο λάθος μας, αν αφήσουμε στον αντίπαλο χώρο να
τους εξηγήσει εκείνος! 

Αλλά τέτοια λάθη δεν έχουμε την πολυτέλεια, δε μας επι-
τρέπεται πια να κάνουμε…  
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Σχόλια

Χαλκιδική: Ο αγώνας κρατάει χρόνια
της Ευδοξίας Γραβαλά,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ

Την τελευταία 20ετία που η Χαλκιδική βρέθηκε στο
στόχαστρο των πολυεθνικών ομίλων, οι κάτοικοι

της περιοχής, με τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών
πάντα παρούσες και μπροστάρισσες, δίνουν ένα σημαν-
τικό αγώνα ενάντια στην παράδοση του ορυκτού πλού-
του στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, ενώ οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ προσπαθούν με κάθε τρόπο να
επιβάλουν τα επενδυτικά σχέδια για να ξεκινήσει η χρυ-
σοφόρα για το κεφάλαιο μεταλλουργία που θα αποφέ-
ρει κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή υπάρχει ιστορικό
δραστηριοποίησης πολυεθνικών με έπαθλο τον πλούτο
του λαού και του τόπου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990,
η επίσης καναδική εταιρεία «TVX Gold» εξαγόρασε έναντι
πινακίου φακής τα μεταλλευτικά δικαιώματα μιας έκτα-
σης 317.000 στρεμμάτων στη Βόρεια Χαλκιδική, πλούσιας

σε χρυσό, χαλκό και άλλα μέταλλα, και τις εγκαταστάσεις
των μεταλλείων που λειτουργούν στην περιοχή από τις
αρχές του αιώνα. Θέλησε να κατασκευάσει μεταλλουργία
χρυσού στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι ξε-
σηκώθηκαν και τότε κόντρα στην αστυνομοκρατία, τις διώ-
ξεις και τις συλλήψεις και μετά από χρόνια αγώνων ανέτρε-
ψαν τα σχέδιά της. 

Το Γενάρη του 2004 το ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε
τα μεταλλευτικά δικαιώματα στην κοινοπραξία «Ελληνικός
Χρυσός». Το 95% της εταιρίας ανήκει στην καναδική πο-
λυεθνική «Eldorado Gold», ενώ το υπόλοιπο 5% στην ελ-
ληνική κατασκευαστική εταιρία «ΑΚΤΩΡ», του ομίλου
Μπόμπολα. Κάτω από το δάσος των Σκουριών, με τις υπε-
ραιωνόβιες οξιές και δρύες του, υπάρχει ένα σημαντικό κοί-

τασμα χρυσού και χαλκού, αξίας περίπου 12 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων.

Επιστημονικοί φορείς και κάτοικοι αντιδρούν και για την
περιβαλλοντική καταστροφή που θα φέρει, καθώς η από-
ληψη των κοιτασμάτων χρυσού θα πρέπει να γίνει με χρήση
κυανίου που θα δηλητηριάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της
Χαλκιδικής και θα μετατρέψει την περιοχή σε κρανίου τόπο. 

Το 2011 ο τότε ΥΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, ενέκρινε
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και υπέ-
γραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που
ανοίγει δρόμο στην εταιρία για την εκμετάλλευση του συ-
νόλου των ορυκτών πόρων της Β. Χαλκιδικής και τη μεταλ-
λουργική τους επεξεργασία με τη μέθοδο της «ακαριαίας
τήξης» (flash smelting), αγνοώντας τις αντιδράσεις κατοί-
κων της περιοχής, επιστημονικών φορέων, του Τμήματος
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, αλλά και του ΤΕΕ (Τμήμα Κεν-

τρικής Μακεδονίας), που ζητούσαν την απόρριψη της ΜΠΕ
και να μην προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου. Έκτοτε,
με αποφάσεις κρατικών υπηρεσιών, παραχωρήθηκαν στην
εταιρία κατά χρήση και κυριότητα χιλιάδες στρέμματα δη-
μόσιου δάσους για την υλοποίηση των μεταλλευτικών της
έργων, επιτράπηκε κάθε είδους αυθαίρετη καταστροφή
δασών και δόμηση κτισμάτων, η οποία συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα.

Το παράδειγμα της Χαλκιδικής δείχνει ξεκάθαρα ποιο
είναι το «φιλικό» επενδυτικό περιβάλλον που θέλει να δια-
μορφώσει η κυβέρνηση και η τρόικα και κυρίως ότι είναι
αποφασισμένοι να το επιβάλουν διά πυρός και σιδήρου. 

Η ΟΓΕ χαιρετίζει τον αγώνα των κατοίκων της ΒΑ Χαλ-
κιδικής που συνεχίζουν σθεναρά και αποφασισμένα τις κι-
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Φίλες και συναγωνίστριες.

Είναι αλήθεια ότι οι παρακάτω σκέψεις και προβληματι-
σμοί μου προκύψανε αφότου έγινα γιαγιά και άρχισα να…
εξασκώ τα καθήκοντα της γιαγιάς. Στον ταχτοποιημένο βίο
μου, κάποια πράγματα παρέμεναν ως θεωρητικές γνώσεις,
μέχρι που ήρθε το μικρό αυτό πλασματάκι στη ζωή μου.
(Αλήθεια, πώς γίνεται αυτό το ανήμπορο πλασματάκι να
έχει τη δύναμη να κανονίζει τη ζωή σου;)

Τότε λοιπόν ανατράπηκαν όλα. Συμπαράσταση στο παιδί
σου που δουλεύει (ευτυχώς), οπότε το πρωί έχεις φουλ
απασχόληση. Φτου κι απ’ την αρχή λοιπόν ξεσκάτισμα,
πλύσιμο, ντάντεμα, μαγείρεμα για το μωρό, τρέξε πίσω του
μη χτυπήσει και τι θα πω στη μάνα του; Φάε, μωρό μου,
το αβγουλάκι να γίνεις μεγάααααλο παιδί. Και, αχ, σήμερα
που είναι ηλιόλουστη η μέρα να το πάω μια βόλτα στην
παιδική χαρά!

Και να ’μαι εκεί εγώ και δεν ξέρω πόσες ακόμα γιαγιάδες
(και παππούδες), με μπανάνες και ποτηράκια και μπιμπερό…

Να τα κυνηγάνε με κουρασμένο βήμα από πίσω και την
αγωνία στα μάτια μην πέσουν, μη χτυπήσουν, να παρακα-
λάνε «φάε, παιδάκι μου, την μπανάνα σου!», «τίποτα δεν
τρώει το άτιμο, πώς θα μεγαλώσει;». Να κουβεντιάζουν
μεταξύ τους και να παραβγαίνουν σε δυστυχία και αδιέ-
ξοδα. «Τι να κάνουν τα παιδιά, τρέχουν όλη μέρα.» Ανά-
μεσα στο τι φαΐ ετοίμασαν για το μεσημέρι και πόσα ρούχα
έχουν για σιδέρωμα, να εύχονται να μην έχουν και το από-
γευμα τα εγγόνια, γιατί νιώθουν απέραντη κούραση!
«Θέλω να βοηθήσω, αλλά δεν αντέχω άλλο!»

Πώς καταντήσαμε έτσι!
Και πάνω σ’ όλα αυτά μου δημιουργήθηκε η απορία:

Όταν η ΕΕ χαρακτήρισε το 2012 «έτος ενεργούς γήρανσης
και αλληλεγγύης των γενεών» είχε κατά νου κάτι τέτοιο;
Το «ενεργούς γήρανσης» θα έλεγα ότι είναι απόλυτα κα-
τανοητό: Άμα δουλεύεις, θα σταματάς όταν αποδημήσεις
εις Κύριον… Έτσι λύνουμε και πολλά άλλα προβλήματα που
απορρέουν από τους συνταξιοδοτούμενους. Το «αλλη-
λεγγύη των γενεών» είναι αλήθεια ότι με προβλημάτισε. Τι

Στην παιδική χαρά 
(ή αλληλεγγύη των γενεών)

(σαν χρονογράφημα)

νητοποιήσεις τους ενάντια στην παράδοση του ορυκτού
πλούτου της περιοχής στους ντόπιους και ξένους επιχειρη-
ματικούς ομίλους και την καταστροφή του περιβάλλοντος
που θα φέρει η μεταλλουργία χρυσού της «Eldorado». 

Απέναντί τους έχουν συντεταγμένα τους μηχανισμούς κα-
ταστολής του κράτους που στηρίζουν την προσπάθεια της
τρικομματικής κυβέρνησης να επιβάλει τη ληστρική επέν-
δυση, σηματοδοτώντας με τη στάση τους ότι το δόγμα
«νόμος και τάξη» που συνοδεύει την πολιτική-οδοστρω-
τήρα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων του
λαού θα λιανίζει κάθε αντίσταση.

Οι γυναίκες της Χαλκιδικής, στην πρώτη γραμμή αυτού
του αγώνα, στέλνουν περήφανα μήνυμα αντίστασης στην
πολιτική που ξεπουλά τον τόπο τους και δεν αφήνει σπι-
θαμή ανάσας στα παιδιά τους. 

Αυτός ο αγώνας επιβάλλεται να πάρει πανελλαδικά χα-
ρακτηριστικά. Να συντονιστεί απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη τη
χώρα, γιατί ο ορυκτός πλούτος, όπου κι αν βρίσκεται, στη
Χαλκιδική, στο Κιλκίς ή στον Έβρο και τις Σάπες, ανήκει σε
όλο το λαό, είναι λαϊκή περιουσία. Ταυτόχρονα ο αγώνας
αυτός πρέπει να συσπειρώνει στο ίδιο μετερίζι τους κάτοι-
κους που αντιδρούν στις «χρυσές επενδύσεις», αλλά και

τους εργαζομένους των μεταλλείων, και μαζί να παλέψουν
ενάντια στη λεηλασία του ορυκτού πλούτου, στο τσάκισμα
των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ενάντια στην
τρομοκρατία, ενάντια στο θανατηφόρο μέλλον που ετοι-
μάζεται για τα παιδιά τους. 

Η ΟΓΕ, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων, κατήγ-
γειλε το όργιο αυταρχισμού και τρομοκρατίας, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι ο ορυκτός πλούτος ήταν και πρέπει να παραμεί-
νει δημόσια περιουσία, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της
συγκυβέρνησης εγκληματική, αντιλαϊκή, γιατί ξεπουλάει τον
πλούτο της χώρας στα μονοπώλια τα οποία θα αποκομί-
σουν τεράστια κέρδη.

Τέτοιες «επενδύσεις» δεν οδηγούν σε ανάπτυξη προς
όφελος του λαού. Φέρνουν μόνο καταστροφή και υπο-
βάθμιση της ζωής των κατοίκων, για να θησαυρίσουν μο-
νοπωλιακοί όμιλοι. Γι’ αυτό, οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι
νέες γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών, οι οποίες
βιώνουν τη βαρβαρότητα των αντιλαϊκών-αντεργατικών μέ-
τρων της κυβέρνησης, έχουν χρέος, μέσα από τους Συλλό-
γους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, να παλέψουν ώστε ο ορυκτός
πλούτος, η φύση και τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα πα-
ραγωγής να γίνουν περιουσία του ίδιου του λαού.

της Ολυμπίας Χαλτσοτάκη,
προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης της ΟΓΕ
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εννοούν;
α) Να βοηθάει ο νεότερος τον πιο ηλικιωμένο;
β) Να βοηθάει ο ηλικιωμένος το νεότερο;
γ) Να γιατροπορεύει ο μεν τον δε και τούμπαλιν;
δ) Να γηροκομεί ο νέος τον ηλικιωμένο;
ε) Ο ηλικιωμένος να προβαίνει σε ευθανασία για να μη

βαραίνει το νεότερο;
στ) Όλα τα παραπάνω;
Όλα τα παραπάνω! Όλα μέχρι εξαντλήσεως. 
Αλληλεγγύη των γενεών! Τα νέα ζευγάρια να τρέχουν για

δουλειά (είτε γιατί δουλεύουν είτε γιατί ψάχνουν) και να
έχουν την έγνοια των ανήμπορων γονιών. (Έχετε ακούσει
ή ίσως έχετε κάνει κιόλας συζητήσεις στη δουλειά.) Να μην
μπορούν να λείψουν ένα Σαββατοκύριακο γιατί «πώς να
τους αφήσω μόνους;». Να γυρίζουν στο σπίτι και η πεθερά
με το αλτσχάιμερ να έχει κάνει το μπάνιο… ας πούμε ρημα-
διό. Ο παππούς με το οξυγόνο να φωνάζει ότι όλο ατάιστο
τον αφήνετε. Η ανήμπορη-κατάκοιτη μάνα ή πεθερά να εύ-
χεται να πεθάνει για να μη σε κουράζει άλλο. Να εύχεσαι
από την άλλη να ζήσει ακόμη ο παππούς, γιατί έχει μια συν-
ταξούλα που είναι μεγάλη βοήθεια για το σπίτι. Και όχι
μόνο η συνταξούλα. Όταν έχουν οι παππούδες και οι για-
γιάδες τα κουράγια τους, δεν είναι για να τρέχουν σε εκ-
δρομές ή θεάματα, ή σε φίλους ή απλώς ν’ αναπαυτούν,
βρε αδελφέ! Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Να ετοιμάσουν τα
παιδιά και να τα πάνε στο σχολείο, να τα πάρουν από το
σχολείο, να ετοιμάσουν φαγητό για όλους, ίσως να βοη-
θήσουν και στο διάβασμα των παιδιών. Αν είναι μωρά ή
προσχολικής ηλικίας, να τα κρατάνε γιατί οι δημοτικοί παι-
δικοί σταθμοί δεν είναι αρκετοί, οι ιδιωτικοί είναι απλη-
σίαστοι και πού λεφτά για baby sitter…

Αλληλεγγύη των γενεών! Έτσι ονομάσανε, κατ’ ευφημι-
σμόν, την αδιαφορία του κράτους για κοινωνικές παροχές.
Αυτό το βάρβαρο καθεστώς που λέγεται καπιταλισμός, για
να επιβιώσει, καταβροχθίζει ό,τι υπήρξε μέχρι σήμερα σαν
κατάκτηση των εργαζομένων και αποφάσισε ότι… αρκετά
με τις κοινωνικές παροχές. Όταν δεν υπάρχουν βρεφονη-

πιακοί και παιδικοί σταθμοί δημόσιοι και παράλληλα δεν
υπάρχουν δουλειές, το κενό θα καλυφθεί με την αλληλεγ-
γύη των γενεών. Όταν δεν υπάρχουν ολοήμερα σχολεία,
θα υπάρχει η αλληλεγγύη των γενεών. Όταν κόβονται οι
γονικές άδειες ή αν την πάρεις επειδή το παιδί σου είναι
άρρωστο θα σου κοπεί το μεροκάματο, τότε αναγκαστικά
θα ζητήσεις την αλληλεγγύη των γενεών από τους γονείς
κι ας καίγεσαι όλη μέρα στη δουλειά από την αγωνία που
δεν είσαι δίπλα στο παιδί σου. Και από την άλλη, όταν δεν
υπάρχουν επαρκή δημόσια γηροκομεία που να προσφέ-
ρουν μια αξιοπρεπή διαβίωση στους παλαίμαχους της ζωής,
με ιατρική παρακολούθηση, που να μη σε κάνουν να αι-
σθάνεσαι ότι «πετάς» τους γέρους, αλλά ότι τους αφήνεις
σε καλά χέρια μια που εσύ λείπεις όλη μέρα, τότε έρχεται η
«αλληλεγγύη των γενεών» να καλύψει όπως-όπως αυτήν
την ανάγκη. Όταν σταματούν και αυτήν την υποτυπώδη
«βοήθεια στο σπίτι» όμως, ποια «αλληλεγγύη» θα προ-
στρέξει σ’ αυτούς τους έρημους ανήμπορους ανθρώπους;
Στις μόνες, ανήμπορες μικρομάνες; Και σε τόσους άλλους…

Ή μήπως η αλληλεγγύη των γενεών είναι κάτι άλλο στα
μυαλά των «εγκεφάλων» του καπιταλιστικού σχεδιασμού,
που δεν κατανοούμε εμείς πλήρως; Ότι και να ’ναι, όμως,
γεμίζει ενοχές και τους μεν και τους δε. Ενοχές γιατί δίνεις
και θεωρείς ότι δεν είναι αρκετό αυτό που δίνεις, και ενοχές
γιατί καταλαβαίνεις ότι αναγκάζεις τον άλλο να σου δώσει.

Τς, τς, τς, τι σκέψεις φέρνει μια μέρα στην παιδική χαρά!
Ας τρέξω όμως, γιατί η μικρή τραβάει το κουβαδάκι ενός
παιδιού και πρέπει να δείξω… αλληλεγγύη στην άλλη για-
γιά.

Υ.Γ.: Μη θεωρηθεί ότι είμαι ενάντια στο να υπάρχει αλλη-
λοβοήθεια και αλληλοσυμπαράσταση μεταξύ των μελών
μιας οικογένειας. Κάθε άλλο. Όμως η κοινωνική μέριμνα, οι
υποδομές (οι σωστές υποδομές) πρέπει να υπάρχουν και να
παρέχονται προς όλους δωρεάν και σε υψηλή ποιότητα,
ώστε να μην υπάρχει αναγκαστική εξάρτηση του παιδιού από
το γονιό και του γονιού από το παιδί.



Πορτρέτα Γυναικών

Πορτρέτα Γυναικών
Οι συναγωνίστριες στις οποίες αναφέρονται τα κείμενα της στήλης 

συμμετείχαν σε εκδήλωση της Ομάδας Γυναικών Φιλαδέλφειας της ΟΓΕ για την 8η Μάρτη 
και μας τα παραχώρησαν για να δημοσιευτούν στο Δελτίο μας.
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Στέλλα Κυριακού

Γεννήθηκα στη Σοβιετική Ένωση, στην Τασκένδη.
Οι γονείς μου ήταν Έλληνες, πολιτικοί πρόσφυγες
εκεί, μετά από τον Εμφύλιο. Αν και Έλληνες, είχαν
τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες με τους
Σοβιετικούς πολίτες. 

Το σοβιετικό κράτος μας έδωσε σπίτι. Τα συνο-
λικά έξοδα για το σπίτι δεν ξεπερνούσαν τον ένα
μισθό το χρόνο! Στα έξοδα αυτά ήταν ένα συμβο-
λικό αντίτιμο ως ενοίκιο, η θέρμανση (όλο το χει-
μώνα, 24 ώρες το 24ωρο), το νερό, το ρεύμα, το
ζεστό νερό (που έτρεχε όλη τη μέρα). Σκεφτείτε,
όσο περίεργο κι αν μπορεί να σας φανεί, ότι με την
επιστροφή μας στην Ελλάδα το 1977 μου είχε κάνει
τρομερή εντύπωση που εδώ, όταν κάναμε μπάνιο,
δε γεμίζαμε την μπανιέρα, αντιθέτως, κάναμε μπάνιο
στα γρήγορα για να μη χαλάσουμε πολύ νερό και
πληρώνουμε περισσότερα. 

Γύρω από τα σπίτια μας υπήρχαν πάρκα, παιδικές

χαρές, δέντρα. Ο κόσμος έβγαινε εκεί τα απογεύ-
ματα, μετά από τη δουλειά, τα παιδιά παίζανε έξω
χωρίς κανέναν κίνδυνο, αναπτύσσονταν κοινωνικές
σχέσεις, φιλίες, ξέραμε ποιος μένει δίπλα μας, σα
μια μεγάλη οικογένεια. Αν και ζούσαμε στις ίδιες
πολυκατοικίες διαφορετικές εθνικότητες, αυτό δε
μας εμπόδιζε να ζούμε αρμονικά, δεν υπήρχε ρατσι-
σμός, όλοι ήμασταν ίσοι, και τα παιδιά και οι μεγά-
λοι, Ρώσοι, Ουζμπέκοι, Έλληνες κλπ.

Δουλειά είχαν όλοι. Δουλειά με ανθρώπινες συν-
θήκες ως προς το ωράριο και το εργασιακό περι-
βάλλον. 

Ο λαός στην ΕΣΣΔ είχε απόλυτη πρόσβαση στις
τέχνες και στον αθλητισμό. Θέατρα, μπαλέτα, συ-
ναυλίες ήταν προσβάσιμα σε όλους τους εργάτες,
για όλο το λαό και με ευτελές αντίτιμο, όχι όπως
σήμερα που, π.χ., για μια 4μελή οικογένεια είναι
σχεδόν αδύνατο να πάει σε μια θεατρική παρά-
σταση, αφού χρειάζονται πάνω από 50€. Ο αθλη-
τισμός ήταν επίσης δωρεάν και για όλους!

Αργυρώ

Δεκατεσσάρων χρονών και πήρε στους ώμους της
την ευθύνη για την επιβίωση της εξαμελούς οικογέ-
νειάς της. Τι άλλη δουλειά εκείνη την εποχή παρά η
φάμπρικα. 

Θόρυβος και χνούδι. Είναι όμως πολύ περήφανη
όταν δίνει τα χρήματα από τη δουλειά της στη μη-
τέρα της. Και τι καλό που είναι το αφεντικό, παίρνει
στο εργοστάσιο και τη μικρότερη κατά 4 χρόνια
αδελφή της.

Όμως έρχεται ο πόλεμος, η Κατοχή. Το εργοστά-
σιο κλείνει. Πείνα. Ο αδελφός της στην Αντίσταση,
η μικρότερη αδελφή της στο «Σωτηρία». Βαρύ το
φορτίο για την Αργυρώ.

Η είδηση στη γειτονιά μαθαίνεται από στόμα σε
στόμα. «Ξανανοίγει ο Ναθαναήλ.»  Τρέχει από τους
πρώτους. Όμως προς το παρόν θέλουν μόνο άν-
τρες, για να διορθώσουν και να κάνουν συντήρηση
στις μηχανές του εργοστασίου. 

Δε διστάζει. Χρειάζεται οπωσδήποτε δουλειά.
Βάζει φόρμα, μαζεύει τα μαλλιά της, φοράει κασκέτο
και ξεκινάει μαζί με τους άντρες τη συντήρηση των

μηχανών.
Δεκέμβρης 1944, συμμετέχει στη διαδήλωση.

Όμως μέχρι εκεί. Αν ανακατευτεί περισσότερο,
ποιος θα συντηρήσει την οικογένειά της; 

Εμφύλιος. Δεκαετία 1950. Ο αδελφός της εξόρι-
στος στο Μακρονήσι. Η οργή την πνίγει, όμως
σιωπά. Ποιος θα συντηρήσει την οικογένειά της αν
εκδηλωθεί; 

Τα χρόνια περνούν. Κάνει δική της οικογένεια.
Πάλι το ίδιο ερώτημα βάζει όχι μόνο στον εαυτό
της, αλλά και στον άντρα της: «Αν ανακατευτείς με
τα πολιτικά, τι θα γίνει με το παιδί μας; Ας αρκε-
στούμε στην ψήφο μας.»

Στα 80 χρόνια της εξομολογείται στην κόρη της: 
«Με λάθος τρόπο ξόδεψα τη ζωή μου. Σε λάθος

μη και πρέπει υπάκουσα. Συμβιβάστηκα με το λιγό-
τερο κακό. Μάθε από ’μένα και αποφάσισε σωστά.
Πέταξε τα ψεύτικα βαρίδια που μας κρατούν κάτω.
Σήκω και διεκδίκησε αυτά που σου ανήκουν!»

Η μαρτυρία είναι της Στέλλας Μ. και την έγραψε
στη μνήμη της μητέρας της, Αργυρώς.
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Βασιλική

Βαρύς ο χειμώνας. Κλειστοί οι δρόμοι από το
πολύ χιόνι. Ο ταχυδρόμος που ενώνει τη Γρανίτσα
με τα γύρω χωριά δεν μπορεί να κινηθεί.

Δεκαετία του 1970.
Ο Θωμάς, ο γιος της, σίγουρα θα παγώσει μέσα

σ’ εκείνο το υπόγειο δωμάτιο που νοικιάζει με τα
άλλα παιδιά του χωριού για να είναι κοντά στο σχο-
λείο.

Το πήρε απόφαση, θα πάει αυτή με τα πόδια για
να τους βρει ξύλα για τη σόμπα.

Αψηφά τις φοβέρες και τις απειλές του άντρα της:
«Δε θα πάθει τίποτα, εμείς πώς μεγαλώσαμε;»

Δεν ακούει τίποτα, ξεκινάει. Όσο προχωράει, το
χιόνι πυκνώνει, ο δρόμος δε φαίνεται.

Νυχτώνει, το χιόνι φτάνει μέχρι τη μέση της. Φο-
βάται, βάζει τις φωνές. Κάποιος βοσκός την ακούει
και τρέχει να την βοηθήσει. Την συμβουλεύει να μεί-
νει το βράδυ μαζί με αυτόν και την οικογένειά του
και το πρωί να γυρίσει πίσω. Εκείνη είναι αποφασι-
σμένη. Θα ζεστάνει το παιδί της και τα υπόλοιπα
παιδιά.

Και τα καταφέρνει.
Στο δρόμο της επιστροφής, η σκέψη της τρέχει.

Γιατί να μην υπάρχει δρόμος που να συνδέει τη
Γρανίτσα με τα υπόλοιπα χωριά;

Γιατί να φεύγουν τα παιδιά από τα σπίτια τους για
να μάθουν γράμματα;

Και αφού έτσι πρέπει να γίνει, γιατί να μην έχουν
ζεστά και καθαρά δωμάτια και φαγητό;

Ουφ, πολλά τα γιατί και αυτή δεν μπορεί να απαν-
τήσει.

Όμως θα ρωτήσει το γιο της. Αυτός μαθαίνει
γράμματα, μπορεί να ξέρει να της πει.

Τα χρόνια περνούν.
Ο γιος της και τα κορίτσια της συμμετέχουν στο

οργανωμένο μαζικό κίνημα. Ο γιος της μάλιστα
είναι πρωτοπόρος συνδικαλιστής στη δουλειά του.

Έτσι η Βασιλική πήρε τις απαντήσεις της.
Και μάλιστα είναι πολύ περήφανη και καμαρώνει

για τα παιδιά της.
Και όταν ο άντρας της θυμώνει επειδή τα παιδιά

τους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και δεν κοι-
τάνε τη δουλειά και τις οικογένειές τους, εκείνη για
πρώτη φορά του αντιμιλά λέγοντάς του: «Τα παιδιά
μας είναι καλοί άνθρωποι και, σαν καλοί άνθρωποι,
κάνουν καλά πράγματα.»

Τη μαρτυρία έγραψε η Στέλλα Μ., με βάση όσα της
διηγήθηκε κάποτε ο γιος της Βασιλικής. 

Εγώ πήγα σε 10τάξιο σχολείο. Το σχολείο μας
εξασφάλιζε αυτό που λέμε πολύπλευρη μόρφωση.
Πέρα από το φαγητό μας που ήταν δεδομένο στο
πλαίσιο του σχολικού ωραρίου και με ευθύνη του
σχολείου, είχαμε όσους εκπαιδευτικούς χρειάζον-
ταν σε διάφορες ειδικότητες (η έννοια του κενού σε
διδακτικό προσωπικό δεν υπήρχε). Είχαμε τα βιβλία
μας δωρεάν και τα παιδιά που ήμασταν από άλλες
χώρες μαθαίναμε εκτός από τη ρωσική και τη μη-
τρική μας γλώσσα. Είχαμε εργαστήριο χημείας και
φυσικής, εργαστήριο για διάφορες μικροκατα-
σκευές για τα αγόρια, ενώ τα κορίτσια κάναν μαθή-
ματα οικοκυρικών. Κάθε σχολείο είχε το δικό του
γήπεδο και κλειστό γυμναστήριο με όλα τα όργανα
γυμναστικής. 

Επίσης σε όποιο παιδί διακρίναν κάποια κλίση
στις τέχνες ή στον αθλητισμό δινόταν η δυνατότητα
να ασχοληθεί περισσότερο, πάντα δωρεάν. Έτσι κι
εγώ από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να μαθαίνω
πιάνο στο δημόσιο ωδείο και, επιστρέφοντας στην
Ελλάδα, ασκώ το επάγγελμα της δασκάλας του πιά-
νου.

Όλα τα παιδιά, από τον παιδικό σταθμό μέχρι την
τελευταία τάξη του σχολείου, εξετάζονταν και εμ-
βολιάζονταν στο σχολείο από ειδικευμένους για-
τρούς. Οι εργαζόμενοι επίσης ήταν υποχρεωμένοι
να περνούν από ιατρικό έλεγχο, να φροντίζουν την
υγεία τους. Όποιος δεν το έκανε είχε επιπτώσεις
στη δουλειά του. Και οι υποδομές της υγείας σαφώς
ήταν δωρεάν και κάλυπταν πλήρως τις όποιες ανάγ-
κες νοσηλείας προέκυπταν.

Το σημαντικότερο όμως απ’ όλα είναι ότι στην
ΕΣΣΔ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η ζωή
δεν είχε καμία σχέση  με αυτήν της Ελλάδας του
2013. Μπορεί να μην είχαμε πολυτέλειες, coca-
cola, τζιν και νάιλον κάλτσες (αναρωτιέμαι τι να την
κάνεις τη νάιλον κάλτσα στους -15 βαθμούς!), δεν
είχαμε όμως και άγχος για το τι μας ξημερώνει, για
το τι θα φάμε, για το τι θα κάνουμε άμα αρρωστή-
σουμε. Το κράτος μας εξασφάλιζε την κάλυψη όλων
των αναγκών μας, γεγονός που σαφώς δεν είναι τυ-
χαίο. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί το σοβιετικό κράτος
ήταν φτιαγμένο από εργάτες για εργάτες. 
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Βιβλιοπαρουσίαση

Το Δελτίο μας αποφάσισε να προχωρήσει στη
βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήματος Η γυ-
ναίκα φωλιά. Η επιλογή αυτή μας δεν είναι τυχαία.
Δεν υπάρχει αναγνώστριά μας η οποία να μη διά-
βασε το έργο αυτό και να μην ένιωσε στη συνέ-
χεια ότι «σηκώνεται λίγο ψηλότερα» ως αγωνί-
στρια του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος.
Θεωρώντας επιπλέον ότι είναι ένα σημαντικό βι-
βλίο για το πρώτο διάβασμα που κάνει μια ΟΓΕ-
δίτισσα σε σχέση με το γυναικείο ζήτημα, σας το
συστήνουμε ανεπιφύλακτα!

Η γυναίκα φωλιά είναι το πρώτο μυθιστόρημα
της Νικαραγουανής ποιήτριας Γιοκόντα Μπέλι.

Το 1978 διακρίθηκε με το βραβείο «Casa de law Americas» και κυκλο-
φορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.

Η Γιοκόντα Μπέλι γεννήθηκε το 1948 στη Νικαράγουα σε μια ευκα-
τάστατη οικογένεια. Η ζωή της ακολούθησε μια μη αναμενόμενη πορεία,
αφού από πολύ νωρίς αψήφησε την τάξη της και προσχώρησε στις γραμ-
μές του επαναστατημένου λαού. Η Γιοκόντα Μπέλι είναι μία από τις πιο
γνωστές σύγχρονες συγγραφείς της Κεντρικής Αμερικής και μία από τις
λίγες γυναίκες συγγραφείς από την περιοχή αυτή τα έργα της οποίας
έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλη
την Ευρώπη. Η λογοτεχνική της καριέρα υπήρξε από την αρχή στενά συν-
δεδεμένη με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη
χώρα της, τη Νικαράγουα. 

Η επανάσταση των Σαντινίστας ανέτρεψε το δικτάτορα της χώρας,
Αναστάσιο Σομόζα Ντεμπάιλε, το 1979 και εγκαθίδρυσε μια επαναστα-
τική κυβέρνηση. Τη δεκαετία του 1980 δημιουργείται εκτεταμένη διεθνή
αλληλεγγύη απέναντι στη χώρα. Η Γιοκόντα Μπέλι ασχολήθηκε με την
επανάσταση στη Νικαράγουα από πολύ νεαρή ηλικία και κατέλαβε ση-
μαντικές θέσεις στο κόμμα των Σαντινίστας, αλλά και στην επαναστατική
κυβέρνηση μετέπειτα. Η βαθιά αφοσίωσή της στο επαναστατικό ιδεώδες
για μια κοινωνία πιο δίκαιη, αλλά και η προσωπική της συμμετοχή στην
επανάσταση αντανακλά αυτήν την εμπειρία στα έργα της και είναι αναμ-
φισβήτητα στο επίκεντρο της γραφής της, τόσο στην ποίηση όσο και
στο μυθιστόρημα. 

Η δουλειά της έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Έχει γράψει έξι
μυθιστορήματα, απομνημονεύματα, έξι βιβλία ποίησης και δύο βιβλία
για παιδιά. Εκτός των άλλων, έχει γράψει ένα μεγάλο αριθμό διηγημάτων
και πολιτικών σχεδιασμών.

Το 1988 η Μπέλι δημοσίευσε το πρώτο της μυθιστόρημα, La mujer
Habitada που στην Ελλάδα μεταφράστηκε ως Η γυναίκα φωλιά. Η τομή
στη νικαραγουανή κοινωνία πριν και μετά από την επανάσταση των Σαν-
τινίστας βάζει την ανεξίτηλη σφραγίδα της σε όλη την πλοκή του βιβλίου.
Πρόκειται για την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας της αριστοκρατίας της
περιοχής που απαρνείται την καταγωγή της και ενώνει τις δυνάμεις της
στην υπηρεσία του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ενάντια
στη στρατιωτική δικτατορία που έχει επιβληθεί. 

Η πρωταγωνίστρια, η Λαβίνια, είναι μια νεαρή αρχιτεκτόνισσα. Την
συναντάμε στη φανταστική πόλη της Λατινικής Αμερικής, το Φάγουας.
Εκεί η Λαβίνια έχει εγκατασταθεί στο σπίτι της θείας της, Ινές, μακριά από
τους γονείς της, και δουλεύει σε ένα τεχνικό γραφείο. Η φανταστική
πόλη όπου ζει βρίσκεται υπό δικτατορικό καθεστώς, πράγμα που αρχικά
δε φαίνεται να την προβληματίζει. Δεδομένης λοιπόν της καταγωγής της,
απολαμβάνει μια άνετη ζωή χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς για την
κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της. 

Τα πράγματα όμως σύντομα θα ανατραπούν και καθοριστικός παρά-
γοντας αυτής της αλλαγής θα είναι η γνωριμία της πρωταγωνίστριας με
τον Φελίπε, ένα νεαρό άντρα που προέρχεται από την εργατική τάξη και
είναι αφιερωμένος στον ένοπλο αγώνα. Τότε θα έρθει απότομα και
απρόσμενα αντιμέτωπη με την πραγματικότητα. Ο Φελίπε θα είναι η αιτία

που η Λαβίνια θα γνωρίσει από κοντά το κίνημα που έχει αναπτυχθεί
στην πόλη και στην ύπαιθρο. Είναι ένα επαναστατικό κίνημα που παλεύει
ενάντια σε κάθε εκμετάλλευση.

Σύντομα στη συνείδηση της Λαβίνια το «τίποτα δεν μπορεί να αλλά-
ξει» και το «φοβάμαι να αναμιχτώ» θα μετατραπεί στο «ο κόσμος θα
άλλαζε, έπρεπε να αλλάξει, το χρωστάει στους συντρόφους που αγωνί-
ζονται στο βουνό». Η αλλαγή στη συνείδηση της Λαβίνια δεν προέκυψε
μονομιάς, βλέπουμε να σκιαγραφούνται όλες οι επιθυμίες της, αλλά και
οι αμφιταλαντεύσεις της. Χρειάστηκε να παλέψει έντονα με τις σκέψεις
της, τους φόβους της, με την οικογένειά της, και στην ουσία να απαρνηθεί
την ίδια της την ταξική καταγωγή. 

Εντυπωσιακά σκιαγραφείται από τη συγγραφέα η φυλετική πλευρά της
συνειδητοποίησης της Λαβίνια, καθώς ο Φελίπε –αν και αγωνιστής που
έχει συνειδητοποιηθεί ταξικά και παίρνει μάλιστα μέρος στον ένοπλο
αγώνα του κινήματός του– ουσιαστικά μέχρι το τραγικό τέλος της ζωής
του αρνείται να αναγνωρίσει στη γυναίκα-Λαβίνια τη δυνατότητα να χει-
ραφετηθεί και να πάρει μέρος ισότιμα στον ταξικό αγώνα, αλλά προτι-
μάει να την αντιμετωπίζει ως την «όχθη του ποταμού του» όπου ως άν-
τρας-αγωνιστής θα βρίσκει απάγκιο και θαλπωρή. Και αυτή η στάση του
θα παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Λαβίνια να οργανωθεί στο
κίνημα, όχι από αντίδραση απέναντί του, αλλά ως γυναίκα-αγωνίστρια
που σπάει τα φυλετικά δεσμά και σηκώνεται στο ύψος που της αρμόζει
και στο οποίο την καλεί ο ταξικός αγώνας. 

Εντυπωσιακές και διδακτικές συνάμα είναι για την αναγνώστρια οι συν-
θήκες παρανομίας στις οποίες διαδραματίζονται οι «αποστολές» του κι-
νήματος, η απόλυτη μυστικότητα με την οποία δρούσε η επαναστατική
οργάνωση, πώς εκπαίδευε τα μέλη της και πώς μέσα σε τέτοιες δύσκολες
συνθήκες πάλευε να φουντώσει το κίνημα, να πείσει το λαό να συστρα-
τευτεί. Η Λαβίνια ήταν μια τέτοια περίπτωση συστράτευσης, το κίνημα
την κατέκτησε και, όπως αποδείχτηκε, η συμβολή της υπήρξε καθορι-
στική, έγινε μέλος της οργάνωσης, εκπαιδεύτηκε και πάλεψε μέχρι το θά-
νατο...

«Ο Σεμπάστιαν είχε χαμογελάσει μελαγχολικά λέγοντας: Την επανά-
σταση την κάνουν τα ανθρώπινα πλάσματα, Λαβίνια, όχι υπεράνθρω-
ποι...»

Στο μυθιστόρημα, παράλληλα με την κύρια αφήγηση, παρουσιάζεται
ο μακρινός απόηχος της παρουσίας ενός άλλου τμήματος του πληθυ-
σμού της Νικαράγουας, των αυτοχθόνων κατοίκων της, των Ινδιάνων.
Μάλιστα οι μύθοι τους παρεμβάλλονται στη ροή της αφήγησης σαν ποί-
ημα, σαν όαση μαγείας, αλλά και ταυτόχρονα σα σύμβολο της πάλης
του ιθαγενούς πληθυσμού ενάντια στον Ισπανό κατακτητή και σαν ανα-
στεναγμός πόνου για την ιστορική νομοτελειακή ήττα από τους Ισπανούς
αποικιοκράτες.

Η δεύτερη γυναίκα της ιστορίας μας είναι η γυναίκα-φωλιά, η πανάρ-
χαια, η αυτόχθονη, που κάποτε σκοτώθηκε από τους Ισπανούς και που
έγινε ένα με τη φύση πια, περνώντας στην πορτοκαλιά που άνθισε και
κάρπισε στην αυλή του σπιτιού της Λαβίνια. «Μπήκε» μέσα στο σώμα
της Λαβίνια ως χυμός πορτοκαλιού και από εκείνη τη στιγμή την συνό-
δεψε στην πορεία της προς την απελευθέρωσή της. Την συντρόφεψε
στα όνειρά της, την «έσπρωξε» στο μονοπάτι της προδοσίας της τάξης
της. Στο τέλος, με το γόνιμο χώμα της υποδέχτηκε τη «νεκρή» Λαβίνια.

Η γυναίκα-φωλιά αντιτίθεται στην ανθρώπινη φύση και αμφισβητεί
το θάνατο. Ο θάνατος, λέει, είναι ένα μεγάλο ψέμα, γιατί η ζωή συνεχί-
ζεται. Όλα «θα γεννηθούν ξανά», διατυμπανίζει και μας παραπέμπει στην
προσωρινή ήττα της επανάστασης των Σαντινίστας.

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί για μοτό του μυθιστορήματός της ένα
απόσπασμα από το Μύθο των Ινδιάνων Μακιριτάρε του Εδουάρδο Γκα-
λεάνο: «Σπάω τούτο το αυγό και γεννιέται η γυναίκα και γεννιέται ο άν-
τρας. Θα ζήσουν ξανά. Θα γεννηθούν και θα πεθάνουν ξανά και πάλι
θα γεννηθούν. Και ποτέ δε θα πάψουν να γεννιούνται, γιατί ο θάνατος
είναι ψέμα!»

από τη Μαρίνα Λώλη,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Η γυναίκα φωλιά
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Επιμέλεια:
Πολιτιστική Επιτροπή 

του Προεδρείου της ΟΓΕ

Η πρόσφατη γνωμοδότηση που λήφθηκε στην κοινή
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
(ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων
με οριακή πλειοψηφία τάσσεται κατά της κήρυξης του
παλαιού Μουσείου Ακρόπολης ως διατηρητέου μνημείου,
γεγονός που ουσιαστικά οδηγεί ακόμη και στην κατεδά-
φιση του μουσείου. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
απαντά με ανακοίνωσή του και ζητά την κήρυξη του μου-
σείου ως διατηρητέου μνημείου «ιστορικής και αρχιτε-
κτονικής αξίας».

Το πρώτο μουσείο για τα ευρήματα της Ακρόπολης θε-
μελιώθηκε στα νοτιοανατολικά του Παρθενώνα στις
30.12.1865 και ολοκληρώθηκε το 1874 σε σχέδια του
αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου. Λίγα χρόνια αργότερα, το
κτιριακό μέγεθος δεν ήταν αρκετό και γι’ αυτόν το λόγο
κατασκευάστηκε στα 1888 ένα μικρότερο κτήριο στα
ανατολικά του υπάρχοντος κτηρίου, στο οποίο τοποθε-
τήθηκαν οι λιγότερο σημαντικές αρχαιότητες. Παρά τις
πολλές επεκτάσεις που έγιναν στο κτήριο, δεν είχε τις
δυνατότητες έκθεσης των ευρημάτων που σταδιακά ανα-
καλύφθηκαν στο Βράχο, ώστε ήδη από το 1974 άνοιξε
το θέμα της οικοδόμησης ενός νέου κτηρίου.

Το κτήριο είναι πέτρινο, έχει έκταση 800 τ.μ. και περι-
λαμβάνει 11 αίθουσες. Τα πρώτα ευρήματα που στέγασε
ήταν τα διάσπαρτα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Κατά τις
εκσκαφές για τη θεμελίωση του μουσείου αποκαλύφθη-
καν τμήματα του μυκηναϊκού τείχους της Ακρόπολης, τα
οποία διατηρήθηκαν στο υπόγειο του μουσείου. 

Η αρχιτεκτονική μορφή του είναι απέριττη, συμμετρική
και κλασικίζουσα, αποδίδοντας τα ρεύματα της εποχής
του. Λήφθηκε μέριμνα ώστε το κτήριο να αναπτύσσεται
σε υψομετρική στάθμη χαμηλότερη από την κρηπίδα του
Παρθενώνα. Η επιλογή των υλικών ως προς τους χρω-
ματικούς τόνους και την υφή ήταν τέτοια, ώστε να εναρ-
μονίζεται με το περιβάλλον του Βράχου. Το παλαιό Μου-
σείο έκλεισε το μεγάλο πρώτο κύκλο της ζωής του με την
–αναμφισβήτητα αναγκαία– κατασκευή του νέου μου-
σείου. Έκτοτε μένει κενό, φέροντας ακόμη τα σημάδια
των εκθεμάτων και της μακρόχρονης λειτουργίας του.

Ποιος ο λόγος το ιστορικό αυτό μνημείο να έχει ερη-
μώσει; Αρμόζει στην ιστορία του να ξεχαστεί μέσα στα
χρόνια; Δε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χώρος ως βοη-

θητικός του νέου μουσείου της Ακρόπολης; Θα μπορού-
σαν να φιλοξενηθούν στο χώρο πλήθος επιγραφών που
τώρα φθείρονται στην ύπαιθρο και μεγάλος αριθμός αρ-
χιτεκτονικών μελών που σήμερα απόκεινται σε λιθοσω-
ρούς και κλωβούς διάσπαρτους στο χώρο.  Θα μπορούσε
ακόμα αυτός ο χώρος να εγκαινιάσει εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για παιδιά, προγράμματα που θα έδιναν τη δυ-
νατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τον
πολιτισμό μέσα από διαδραστικό παιχνίδι και χειροτε-
χνίες. Φυσικά, τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθούν  οργανωμένα σε τακτική βάση, σε αντίθεση
με σήμερα που δεν μπορούν να προγραμματιστούν παρά
μόνο ως επετειακά. 

Το ζήτημα λοιπόν της λειτουργίας και της φύλαξης των
αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, δε λύνεται με τις πολιτικές που
μέχρι τώρα ακολουθούνται. Συχνά παρατηρούμε την πο-
λιτιστική μας κληρονομιά είτε να ερημώνει είτε να ενα-
ποτίθεται στους επιχειρηματικούς ομίλους με την ελπίδα
ότι θα υπάρξει πιο συμφέρουσα εκμετάλλευση του
χώρου. Όποτε έγινε αυτό, οι αρχαιολογικοί χώροι είτε
ξεγράφτηκαν από την ιστορία είτε, αφού έπεσαν στα
χέρια των επιχειρηματιών και στη λογική του κέρδους,
κατέληξαν ξέφραγο αμπέλι. Η πολιτιστική κληρονομιά
πρέπει να απολαμβάνεται από τον ίδιο το λαό που την
κληρονομεί. Πώς όμως θα γίνει αυτό όταν δεν υπάρχουν
εργαζόμενοι, όταν οι εργαζόμενοι που υφίστανται είναι
απλήρωτοι, όταν, για χάρη της εμπορευματοποίησης,
«προωθείς» ένα μουσείο και «ξεγράφεις» ένα άλλο; Αντί
να προστατεύουν την κληρονομιά του λαού, αδιαφορούν
επικίνδυνα όλες οι κυβερνήσεις και το αστικό κράτος,
που αυτές υπηρετούν, για τον πολιτισμό μας. Όμως η
πραγματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα
έρθει τότε που θα εκλείψουν όλες οι αιτίες που την με-
τατρέπουν σε «λάφυρο» και εμπόρευμα...

Nα κηρυχτεί διατηρητέο 
το παλιό μουσείο Ακρόπολης 
ζητούν οι αρχαιολόγοι 

* Αγαπητές αναγνώστριες, σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα της ΟΓΕ ανανεώνεται κάθε μήνα σε θέματα πολιτισμού.
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Η Αγ. Ιωάννα των Σφαγείων
Μπέρτολτ Μπρεχτ

Στις 27.3.13 η ΟΓΕ παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση
Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων1 στο Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ σε
σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη.

Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων πρωτοπαίχτηκε το 1959,
μετά το θάνατο του συγγραφέα, παρότι άρχισε να γράφεται
το 1929 και ολοκληρώθηκε το 1930. Με την άνοδο του Χίτ-
λερ στην εξουσία ήταν από τα έργα που απαγορεύτηκε να
περιληφθούν στο ρεπερτόριο των θεάτρων της πόλης. 

Στο έργο αυτό ο Μπρεχτ εξηγεί στο σύγχρονο άνθρωπο
το μηχανισμό της καπιταλιστικής οικονομίας, με αφορμή το
ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης στις ΗΠΑ (1929). 

Η ηρωίδα του Μπρεχτ (Ιωάννα Νταρκ) παραπέμπει στην
Ιωάννα της Λορένης. Η Παρθένα της Ορλεάνης (Ζαν ντ’
Αρκ), ιστορικό πρόσωπο, στο όνομα της θρησκείας και του
Γάλλου βασιλιά, πολέμησε τους Άγγλους, συνελήφθη, δικά-
στηκε και κάηκε ζωντανή με την κατηγορία της αιρετικής,
χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους για να την σώσουν
ούτε η Εκκλησία, ούτε ο βασιλιάς. Μετά θάνατο, φυσικά,
την… αγιοποίησαν. Έτσι, οι «προστάτες» της κέρδισαν από
το θάνατό της, όπως προηγουμένως είχαν επωφεληθεί από
τη ζωή της. Η Ιωάννα των Σφαγείων, άνεργη εργάτρια,
νεαρή, αθώα, θρήσκα και αφελής, διαλέγει να «οδηγήσει»
ένα διαφορετικό στρατό. Ως μέλος της χριστιανικής οργά-
νωσης «Μαύρα Καπέλα», προσπαθεί να προσηλυτίσει τους
άνεργους, άστεγους, πεινασμένους και εξαθλιωμένους ερ-
γάτες στην περιοχή των Σφαγείων του Σικάγου.

Αγνοεί εντελώς τις αιτίες των μαζικών απολύσεων, έχει
μαύρα μεσάνυχτα για τους λόγους που κλείνουν τα εργο-
στάσια και τα Σφαγεία, ιδέα δεν έχει τι είναι αυτό που προ-
καλεί την εξαθλίωση των εργατών. Εν τούτοις, ψάχνοντας να
βρει την αλήθεια, καταφέρνει να προσεγγίσει τον ισχυρότερο
των εκμεταλλευτών. Ο κρεατέμπορας Μάουλερ, συνδεδεμέ-
νος με τη Γουόλ-Στριτ, τον καιρό του κραχ επενδύει σε άλλο
κερδοφόρο τομέα (της υγείας), συνεχίζει όμως να ελέγχει
όλους τους τομείς της αμερικανικής αγοράς κρέατος (εργο-
στασιάρχες, παραγωγούς, εμπόρους, κτηνοτρόφους). Συν-
θλίβει τους ανταγωνιστές του, ορίζοντας στη συνέχεια τις
τιμές. Ως αποτέλεσμα, τα μεροκάματα πέφτουν, Σφαγεία και
εργοστάσια κλείνουν, εργάτες απολύονται μαζικά. 

Η δράση των «Καπέλων» (του δήθεν «Στρατού της Σωτη-
ρίας», των εκκλησιαστικών και παραεκκλησιαστικών οργα-
νώσεων που στα χρόνια του κραχ στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην
υποταγή εκατομμυρίων πεινασμένων με τις θρησκευτικές
ομιλίες και τα μίζερα συσσίτια) φυσικά τον συμφέρει. Αλλά
και η ανάμιξη της αστυνομίας και του στρατού που έχουν
αναλάβει να καταστείλουν βίαια το κίνημα των πρωτοπόρων
εργατών, ματαιώνοντας την προσπάθειά τους να οργανωθεί
πανεργατική απεργία, τον συμφέρει το ίδιο. Στη συνέχεια ο
Μάουλερ (μονοκράτορας πλέον της αγοράς) καταργεί με-
γάλο αριθμό εργατικών χεριών αφού διαθέτει την κατάλληλη
τεχνολογία. Πάμφθηνα δουλεύουν και οι λιγοστοί που του
χρειάζονται. Οι τιμές ανεβαίνουν πάλι και το μονοπώλιο επι-
βάλλεται, σωρεύοντας για τον ιδιοκτήτη του αμύθητα πλούτη.
Πολλοί από τους ανέργους θα πεθάνουν…  

Η Ιωάννα Νταρκ ξεπερνά τη θρησκοληψία της και αφήνει

πίσω την εποχή της αθωότητας. Αντιπαλεύοντας τις αυταπά-
τες της, διαπιστώνει στο τέλος ποιοι προκαλούν τη δυστυχία
των εργατών. Είναι οι ίδιοι που ωφελούνται από αυτήν. Υπε-
ρασπίζεται τους εργάτες, συμβάλλει όμως άθελα στη ματαί-
ωση της απεργίας τους. Διστάζοντας να δώσει όπου έπρεπε
την προκήρυξη που της εμπιστεύτηκαν, διευκολύνει το χτύ-
πημα της πρωτοπορίας των εργατών από την αστυνομία και
το στρατό, με αποτέλεσμα τη φυλάκισή τους. Τέλος, έχοντας
εξαντληθεί από την πολυήμερη πείνα και την ξαγρύπνια στο
ύπαιθρο, μετανιωμένη που δε βοήθησε ουσιαστικά τους ερ-
γάτες, αφυπνίζεται. Αγανακτεί με τους εκμεταλλευτές και τους
μηχανισμούς τους, για εκείνη όμως είναι πλέον αργά. Ξεψυ-
χώντας, απευθύνεται στους εργάτες:

«Αν κάποιος πει ότι κάτω υπάρχει Θεός κι ότι μπορεί αθέ-
ατος να βοηθήσει, πιάστε τον και χτυπήστε του το κεφάλι
στο λιθόστρωτο μέχρι να ψοφήσει. Μόνο η βία ωφελεί όπου
εξουσιάζει η βία, μόνο οι άνθρωποι ωφελούν όπου υπάρχουν
άνθρωποι.»

Ο αφυπνιστικός αυτός λόγος δεν εξυπηρετεί, βέβαια, ούτε
την εκκλησιαστική οργάνωση, ούτε τους καπιταλιστές. Πνί-
γουν την προφορική «διαθήκη» της με κραυγές και την ανα-
κηρύσσουν σε «Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»!2

Στη σημερινή Ελλάδα, που ο λαός της είναι θύμα του κα-
πιταλιστικού συστήματος, στην Ελλάδα που την μαστίζει μια
βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση ως παθογένεια
του συστήματος αυτού, ο μπρεχτικός θεατρικός λόγος έχει
χωρίς αμφιβολία ένα ιδιαίτερο βάρος για το θεατή. Το ντόπιο
και το ξένο κεφάλαιο θέλουν τους εργάτες, τους υπαλλή-
λους, τους μικροβιοτέχνες, τους μικρέμπορους, τους μι-
κρούς αγρότες σερνάμενους και υποταγμένους, χωρίς τα
κατακτημένα δικαιώματά τους. Έτσι μόνο θα ξεπεράσει την
κρίση του ο καπιταλισμός, προσδοκώντας στη διαιώνισή
του. Προς το παρόν, η ταυτότητα της Ελλάδας προσδιορίζεται
από το ενάμισι σχεδόν εκατομμύριο των ανέργων, από το
πλήθος των αστέγων και των πεινασμένων. Η Ελλάδα του
σήμερα έχει γίνει χώρα συσσιτίων και κερδοσκοπικής «ελε-
ημοσύνης» που καμουφλάρεται με τη μάσκα της δήθεν κοι-
νωνικής «αλληλεγγύης». Οι επιχειρηματικοί όμιλοι κάνουν
πάρτι και τα ΜΜΕ είναι οι οργανοπαίχτες τους. Οι μεν αδρα-
νοποιούν με τους θανάσιμους εναγκαλισμούς τους, οι δε
αποκοιμίζουν με την παραπλανητική προπαγάνδα τους. Στό-
χος κοινός είναι η εκτόνωση των εξαθλιωμένων λαϊκών
μαζών, για να μην εξεγερθούν, να μην ανατρέψουν την τάξη
των εκμεταλλευτών τους.

Ο Μπρεχτ, ωστόσο, καταδεικνύει με το έργο του ότι οι κα-
πιταλιστές έχουν συνείδηση πως μόνο η ανατροπή τους από
τους εκμεταλλευόμενους θ’ αλλάξει τον κόσμο. Και αυτό θα
συμβεί όταν οι λαϊκές μάζες συνειδητοποιήσουν, οργανώ-
σουν και χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους. Η συνειδητο-
ποίηση είναι δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. 

1 Μετάφραση-δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Δεπάστας. Μουσική:
Σταύρος Γασπαράτος. Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου. Φωτισμοί: Σάκης
Μπιρμπίλης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαντώ Αρμένη. Βοηθός Σκηνογράφου:
Γιάννης Αρβανίτης. Ο Νίκος Μαστοράκης είχε επίσης την επιμέλεια σκηνι-
κών και κουστουμιών. Ερμηνεία: Αιμίλιος Χειλάκης, Βίκυ Βολιώτη, Κίκα
Γεωργίου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Μίνως Θεοχάρης, Δανάη Κατσαμένη, Λάμ-
προς Κτεναβός, Γόνη Λούκα, Κωνσταντίνος Μαραβέλιας, Άγγελος Μπού-
ρας, Μιχάλης Οικονόμου, Ελένη Ουζουνίδου.  
2 Ο Μπρεχτ, στις σημειώσεις του, ξεκαθαρίζει ότι το έργο αυτό δεν αφορά
τη θρησκεία, το Θεό, την πίστη, αλλά τη συμπεριφορά του θρησκευόμε-
νου ανθρώπου.
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Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη,
Aντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών

Εξαρχείων-Νεάπολης της ΟΓΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Διευρύνεται η φτώχεια για τους λαούς
Η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία του 2011 που δείχνουν ότι το 24,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται

στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζουν οι χώρες: Βουλγαρία (49,1%), Ρουμανία

(40,3%), Λετονία (40,1%), Κροατία (32,7%), Ουγγαρία και Ελλάδα (31%).
Όσον αφορά τα παιδιά, το ποσοστό διαμορφώνεται συνολικά στο 27%. Πιο συγκεκριμένα όμως, αντιμέτωπα με τη φτώχεια

εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία το 52% των παιδιών, στη Ρουμανία το 49%, στη Λετονία το 44%, στην Ουγγαρία το 40% και στην
Ελλάδα το 30,4% των παιδιών.

Τα στοιχεία αυτά είναι ασφαλώς παρωχημένα, αφού 2 χρόνια μετά η κατάσταση είναι σαφώς δυσμενέστερη για τα λαϊκά
στρώματα.

Τι να πει κανείς για μια τέτοια καταγραφή;
Το βέβαιο είναι ότι ο λαός ποτέ δεν είδε αυτά τα «χρυσά κουτάλια» με τα οποία θα έτρωγε μέσα στην ΕΕ. Εδώ είναι προ-

βληματική και η δυνατότητα του να έχει καθημερινό φαγητό!  

Ισραήλ: Ρατσιστική βαρβαρότητα
Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ αναγκάστηκε να διατάξει έρευνα μετά από την αποκάλυψη ότι πολλές γυναίκες από την

κοινότητα των Εβραίων Αιθιόπων, που αριθμεί 90.000 άτομα, υποβλήθηκαν σε εμβολιασμούς που υποτίθεται ότι ήταν γενι-
κοί.

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για πρόγραμμα αντισύλληψης με το φάρμακο Depo-Provera, που μάλιστα έχει σοβαρότατες
παρενέργειες, ακόμη και μείωση της οστικής πυκνότητας, καθώς και μόνιμη στείρωση.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια όταν πριν μια πενταετία οι γιατροί παρατήρησαν μείωση του δείκτη γεννήσεων στην εν λόγω
κοινότητα κατά 30%.

Σύμφωνα με καταγγελίες οργανώσεων γυναικείων θεμάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων του Ισραήλ, τα κριτήρια της
εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν καθαρά ρατσιστικά και απέβλεπαν στο να μειωθεί δραματικά ο αριθμός
των έγχρωμων πολιτών στην ισραηλινή κοινωνία.

Δυστυχώς ο –ελέω ΗΠΑ– «χωροφύλακας» της Μέσης Ανατολής καταφεύγει σε πρακτικές ναζί, όχι μόνο για τους Παλαι-
στινίους, αλλά και για ομόδοξούς του που όμως δεν έχουν «άρια» χρώματα...

Νότια Αφρική: Μάστιγα οι σεξουαλικές επιθέσεις
Σάλο προκάλεσε στη Νότια Αφρική το τελευταίο βάρβαρο κρούσμα ομαδικού βιασμού και το θανάσιμο ξεκοίλιασμα μιας

17χρονης κοπέλας που βρέθηκε μισοπεθαμένη σε οικοδομή παραγκούπολης σε πόλη του Δυτικού Ακρωτηρίου.
Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας που προσλαμβάνει το πρόβλημα σεξουαλικών επι-

θέσεων στη Νότια Αφρική σε γυναίκες κάθε ηλικίας.
Τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι μία στις τέσσερις γυναίκες πέφτει θύμα βιασμού, ενώ μόλις μία στις είκοσι πέντε καταγ-

γέλλει το έγκλημα.
Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για την ταξική προέλευση ή το χρώμα της επιδερμίδας της πλειοψηφίας των θυμάτων.
Κάτι μας λέει όμως ότι είναι φτωχές και «σκούρες» και ότι στη Νότια Αφρική –παρά την άρση του απαρτχάιντ– η φτωχή και

μαύρη γυναίκα εξακολουθεί να θεωρείται πολίτης τελευταίας κατηγορίας.
Και τούτο γιατί, παρά το ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και υπάρχουν συνεχή κρούσματα, δεν αναφέρεται πουθενά η λήψη

αποτελεσματικών μέτρων.  



Λατινική Αμερική: Διευρύνεται το χάσμα 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών

Η Λατινική Αμερική συνεχίζει –παρά τις «πολύχρωμες αριστερές κυβερνήσεις»– να παραμένει στην κορυφή της λίστας
των περιοχών του κόσμου με τη μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα μεταξύ των κατοίκων των χωρών που την αποτελούν.
Παράλληλα είναι και η πλέον αστικοποιημένη περιοχή του πλανήτη, αφού το 80% του συνολικού πληθυσμού ζει σε πόλεις
όπου η φτώχεια και η ανισότητα είναι ενδημικό φαινόμενο που όλο και εξαπλώνεται.

Πληρώνει το τίμημα της γειτνίασής της με τις ΗΠΑ και την καθυπόταξη των κυβερνήσεων των χωρών της στη στρατηγική
προώθησης των συμφερόντων του κεφαλαίου με κάθε μέσο, ακόμη και με δικτατορίες. Έτσι ο πλούτος της γίνεται αντικείμενο
εκμετάλλευσης από τις πολυεθνικές και τους ντόπιους υποτακτικούς τους, δηλαδή την κυρίαρχη τάξη.   

Το ανώτερο εισοδηματικά 20% του πληθυσμού κερδίζει τουλάχιστον είκοσι φορές περισσότερα από το κατώτερο εισοδη-
ματικά 20%, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ.

Πρωταθλήτρια της ανισότητας η Βραζιλία (παρά τα προγράμματα «καταπολέμησης της φτώχειας» του Ντασίλβα και τον
ηγετικό ρόλο που διεκδικεί στην περιοχή και στις πρώην πορτογαλικές αποικίες της Αφρικής). Η Βραζιλία μοιράζεται με το
Μεξικό το κατάπτυστο «ρεκόρ» να είναι οι χώρες με τους περισσότερους φτωχούς και εξαθλιωμένους. Από τα 124 εκατομ-
μύρια των Λατινοαμερικανών που ζουν στη φτώχεια, πάνω από τους μισούς ζουν στη Βραζιλία και το Μεξικό.

Το 2011 η ανισότητα του εισοδήματος σημείωσε αύξηση στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι χώρες που
η κατανομή του εισοδήματος είναι πιο δίκαιη –σχετικά πάντα– είναι η Βενεζουέλα, η Ουρουγουάη, το Περού και το Ελ Σαλβα-
δόρ.

Ενώ η ανισότητα είχε σημειώσει μικρή μείωση κατά τα έτη 2003-2010, το 2011 παρατηρήθηκε μια αναστροφή του δείκτη
ξανά προς τα πάνω, τη στιγμή που το ΑΕΠ τριπλασιάστηκε κατά το διάστημα αυτό. Όμως τα οφέλη αυτής της αύξησης ήταν
μόνο για τους πλουσίους που έγιναν πλουσιότεροι.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία έκαναν προσπάθειες
και έλαβαν μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πλέον εξαθλιωμένων λαϊκών στρωμάτων.

Ο Τσάβες στη Βενεζουέλα προχώρησε στην εθνικοποίηση μεγάλων τομέων της βιομηχανίας πετρελαίου και με αυτούς
τους πόρους χρηματοδότησε προγράμματα για παροχή υπηρεσιών υγείας (με τη βοήθεια και της Κούβας) και για διανομή τρο-
φίμων σε όσους ζούσαν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας. Έκανε επίσης μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα με παραχωρήσεις
γης στους ακτήμονες. Παρόλα αυτά, δεν άλλαξε ούτε η ζωή των εργατών γης, ούτε των φτωχών αγροτών που «πνίγονται»
από τους μεγάλους γαιοκτήμονες. Αυτοί, όπως είναι φυσικό, σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια ανόδου των φτωχών γεωρ-
γών.

Ο Μοράλες στη Βολιβία έδωσε αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, στα ημερομίσθια και τις συντάξεις. Ωστόσο έτσι αν-
τιμετωπίστηκαν μόνο άμεσες ανάγκες, αφού το μεγαλύτερο μέρος του ινδιάνικου πληθυσμού –κύριου υποστηρικτή του– ζει
ακόμη κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Από την άλλη, γίνονται αθρόες ξένες επενδύσεις και γιγαντώνονται οι πολυεθνικές με συμμάχους τους τούς μικρομεσαίους
ιδιοκτήτες. 

Αποδεικνύεται έτσι ότι οι κυβερνήσεις που μένουν στη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος δε δίνουν οριστικές λύσεις
στα προβλήματα των λαών τους. 
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Ινδία: Νέα περιστατικά βιασμών
Μετά από το σάλο που προκάλεσε ο ομαδικός βιασμός και ξυλοδαρμός 23χρονης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό της,

συνεχίζονται οι ίδιες πρακτικές.
Μια κοπέλα 19 ετών έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις συνεπιβάτες της και, αφού επιπλέον την ξυλοκόπησαν και

την λήστεψαν, την πέταξαν στο δρόμο.
Ένα 7χρονο κορίτσι βιάστηκε μέσα στο σχολείο του, ενώ πριν δύο μήνες τρεις αδερφές 6 έως 11 ετών βιάστηκαν και δο-

λοφονήθηκαν.
Παρά τον ξεσηκωμό και τις διαδηλώσεις αγανάκτησης κυρίως των γυναικών, η κυβέρνηση, ενώ είχε εξαγγείλει αυστη-

ροποίηση των σχετικών νόμων, εξακολουθεί να κρατά παθητική στάση, ως απλός παρατηρητής ενός «φυσικού» φαινομένου

του οποίου όλο και πιο βίαια περιστατικά γίνονται γνωστά.

Τι να περιμένει κανείς από μια κοινωνία που επιτρέπει τις αμβλώσεις μόνο αν το κυοφορούμενο έμβρυο είναι κορίτσι...   

Παγκόσμιο Περισκόπιο
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Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις
Όλες στην απεργία στις 20 Φλεβάρη

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες στις ΟΓΕ στηρίζουν τις αποφάσεις των ταξικών Ομοσπονδιών και Συνδικάτων που προ-
χωρούν σε απεργία στις 20 Φλεβάρη και καλούν τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών οικογενειών να
ορθώσουν το ανάστημά τους και να παλέψουν, να βάλουν φρένο στην κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας. Να μεγαλώσουν την ταξική αλληλεγγύη μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, δίπλα σε κάθε εργα-
ζόμενη και εργαζόμενο, άνεργη και άνεργο, νέα και νέο, συνταξιούχο, μετανάστη και μετανάστρια. 

Να τους γυρίσουν πίσω τα χαράτσια και τη φοροληστεία. Με τον οργανωμένο αγώνα να απαντήσουν στην κρατική
βία, την καταστολή και την τρομοκρατία.

Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε με αξιοπρεπής μισθούς. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας.
Δε θα μας υποτάξουν στη σύγχρονη σκλαβιά!!!
Όλες στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 20 Φλεβάρη στις 10:30 π.μ. στην Ομόνοια. 

Αθήνα, 5/2/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για την Επιστράτευση των Ναυτεργατών
Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να θέσει στο στόχαστρο της καταστολής αυτή τη φορά την απεργία των

ναυτεργατών η ΟΓΕ απαντά: Κάτω τα χέρια από τους ναυτεργάτες και τον αγώνα τους. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της
ΟΓΕ στέκονται στο πλευρό των απεργών, ενάντια στην επιστράτευση, διεκδικούν δίπλα στους ναυτεργάτες την από-
συρση του νομοσχεδίου του υπουργείου.

Η αντιμετώπιση των αγώνων του λαού με το βούρδουλα της καταστολής είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση
που είναι δεσμευμένη να υπηρετεί τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του. Απέναντι στην ποινικοποίηση των αγώνων,
στην προσπάθεια καταστολής και τρομοκράτησης των εργαζομένων οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων ένα δρόμο έχουμε, αυτόν του αγώνα για να μην επιστρατεύσουν εμάς και τις οικογένειές μας στη δουλειά
και τη ζωή χωρίς δικαιώματα.

Αθήνα, 5/2/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για το θάνατο του Ούγο Τσάβες
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει τη λύπη της για την απώλεια του Προέδρου της Βενεζουέλας Ούγο

Τσάβες.
Εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπητήρια στην οικογένεια του Ούγο Τσάβες και στον Βενεζουελάνικο λαό και ιδι-

αίτερα στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων της Βενεζουέλας.
Ο Ουγο Τσάβες και ο Βενεζουελάνικος λαός στήριξαν το Συνέδριο της ΠΔΟΓ το 2007 και προσέφεραν φιλοξενία σε

χιλιάδες αγωνιζόμενες γυναίκες του καθημερινού μόχθου απ’ όλες τις ηπείρους.
Η ΟΓΕ διαβεβαιώνει το λαό της Βενεζουέλας και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών ότι θα είναι δίπλα τους στον

αγώνα τους για καλύτερους όρους ζωής και ενάντια σε κάθε ενδεχόμενη προσπάθεια παρέμβασης από τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)



Για τις δηλώσεις Σκοπούλη
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την απαράδεκτη πρόταση που έκανε η υφυπουργός της ΔΗΜΑΡ, Φ.

Σκoπούλη, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Εργαζόμενης Γυναίκας, για «άδεια» τριών ετών αμέσως μετά τον
τοκετό, στις γυναίκες που εργάζονται στο δημόσιο. Η ίδια η υφυπουργός συνέδεσε την πρότασή της με την «ανάγκη
να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι», δείχνοντας την πόρτα της εξόδου πρώτα απ’ όλα στις νέες μητέρες. Για να χρυ-
σώσει το χάπι στις εργαζόμενες η υφυπουργός εξετάζει την πιθανότητα να παίρνουν το 50% του μισθού τους και να
έχουν πρόσβαση σε ελληνικά προϊόντα διατροφής στη μισή τους τιμή. 

Με πρόσχημα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στην προσπάθειά τους να
φτιάξουν οικογένεια, η κυβέρνηση ύπουλα πετά από την αγορά εργασίας τη γυναίκα στην πιο παραγωγική της ηλικία,
ενισχύει κάτω από το τραπέζι την εφεδρεία στο Δημόσιο, ροκανίζει τα θεμέλια των κοινωνικών δομών. 

Τα δικαιώματα των γυναικών στη μητρότητα και στην εργασία μπορούν να συνδυαστούν χωρίς αντιφάσεις και αδιέ-
ξοδα, σε μια κοινωνία που θα έχει στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη των
μονοπωλίων. Καλούμε τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και κάθε λαϊκή οικογένεια να
καταδικάσουν τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Να δώσουν τη μάχη για ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Για
άδεια μητρότητας με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για τις εργαζόμενες στο δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα. Για επίδομα τοκετού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για όλες τις γυναίκες χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. Να αγωνιστούν για δημόσιους, δωρεάν και ασφαλείς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που θα καλύπτουν
τις ανάγκες όλων των παιδιών των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των ανέργων.

Αθήνα, 11/3/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση
για το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα του «Αγία Σοφία»
Η ΟΓΕ καταγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης, που περικόπτει τις δαπάνες για την υγεία των εργαζομένων

και των οικογενειών τους, οι συνέπειες της οποίας αποτυπώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο στην περίπτωση των
παιδιών που πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια. Τα κλείσιμο του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του Νοσοκο-
μείου Παίδων «Αγία Σοφία», τον Οκτώβρη του 2011, έχει οδηγήσει στην ουρά της αναμονής πολλά παιδιά που έχουν
ανάγκη τις υπηρεσίες του, έχει στρέψει στο ταμείο των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων τις οικογένειες που έχουν
τη δυνατότητα να πληρώσουν για τη θεραπεία των παιδιών τους, έχει συμβάλει στην άνοδο της θνησιμότητας των
παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια. 

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες των περικο-
πών στην Υγεία και την Πρόνοια, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Παίδων Αγία
Σοφία, την Τετάρτη 20 Μάρτη, στις 11 το πρωί. Στεκόμαστε δίπλα στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο νοσοκομείο, στις Λαϊκές
Επιτροπές της περιοχής και στους γονείς, που απαιτούν να  επαναλειτουργήσει το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα
του νοσοκομείου. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους και διεκδικούμε:

Να ανοίξει τώρα το παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο «στο Αγία Σοφία» και η εξειδικευμένη καρδιοχειρουργική μο-
νάδα (ΚΕΜ), όπου με ασφάλεια θα νοσηλεύονται τα παιδιά.

Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των ειδικοτήτων για να λει-
τουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη όλα τα τμήματα του κέντρου. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι έκτακτοι και επικουρικοί.
Κανείς εργαζόμενος να μην απολυθεί. Καμία κλινική ή κρεβάτι νοσοκομείων να μην κλείσει.

Κανείς ασθενής χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Κατάργηση των πληρωμών των ασθενών για εξετάσεις, φάρμακα,
θεραπεία. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης σε υγεία – πρόνοια. 

Αθήνα, 19/3/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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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. 

Για τη δολοφονική επίθεση 
στους μετανάστες εργάτες γης της Μανωλάδας

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες γυναικών της ΟΓΕ καταδικάζουν τη δολοφονική επίθεση στους μετανάστες εργάτες γης
από τους μεγαλοϊδιοκτήτες γης και τους επιστάτες στη Μανωλάδα Ηλείας. Το δίκαιο αίτημα των 200 εργατών γης να
πληρωθούν τα δεδουλεμένα τους συνάντησε την εργοδοτική βία των αφεντικών. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην εργασιακή ζούγκλα της Μανωλάδας οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι μπράβοι τους,
με την ανοχή των κρατικών και τοπικών αρχών, τρομοκρατούν τους μετανάστες και τις μετανάστριες εργάτριες για
να αποδεχτούν τη «δουλειά χωρίς μισθό», σε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, χωρίς καμιά ασφάλεια της υγείας
τους. 

Θυμίζουμε στις γυναίκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών ότι παλιότερα υπήρχαν καταγγελίες από μετανάστριες
εργάτριες στα χωράφια φράουλας στη Μανωλάδα ότι αναγκάζονταν να πάνε για δουλειά την αμέσως επόμενη μέρα
μετά τη γέννα!

Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας δε θα διστάσουν να υπερασπιστούν τα
κέρδη τους με την εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, που φτάνει μέχρι και σε εγκληματικές επιθέσεις εις βάρος
των εργατών και των εργατριών. 

Για τη γυναίκα του καθημερινού μόχθου, της φάμπρικας, του χωραφιού, του μικρομάγαζου, του θρανίου και του
γραφείου, σε όποια φυλή κι αν ανήκει, υπάρχει μόνο η λύση του καθημερινού, οργανωμένου και συλλογικού αγώνα
ενάντια στην πολιτική που στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγαλοτσιφλικάδες και καταδικάζει στη
φτώχεια και την εξαθλίωση εμάς και τα παιδιά μας.

Αθήνα, 18/4/2013
Το ΓραφείοΤύπου της ΟΓΕ

Για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στηρίζει τον αγώνα των συνταξιούχων ενάντια στην πολιτική που τους οδηγεί

στην εξαθλίωση και τη φτώχεια. Με αυτό τον τρόπο «ανταμείβουν» η τρικομματική κυβέρνηση και η ΕΕ τους κόπους
μιας ολόκληρης ζωής: Με συνεχείς μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με κατάργηση δώρων και επιδο-
μάτων, με περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε φάρμακα, γιατρούς και εξετάσεις, με δυσβάσταχτους
φόρους και χαράτσια. 

Διπλό και τριπλό αποδεικνύεται το βάρος την αντιλαϊκής πολιτικής για τις γυναίκες συνταξιούχους: Με δυσκολία
καταφέρνουν να συνταξιοδοτηθούν και συχνά αναγκάζονται να αρκεστούν σε μειωμένες συντάξεις, που συρρικνώ-
νονται κι άλλο από τις περικοπές. Οι αυξημένες ανάγκες υγείας τους τις αναγκάζουν είτε να βάζουν το χέρι στην τσέπη,
εφόσον μπορούν να αγοράσουν τις παροχές υγείας που έχουν ανάγκη, είτε να στερούνται προληπτικές εξετάσεις και
θεραπείες, αν δεν έχουν να πληρώσουν. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ χαιρετίζουν το πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργανώνουν οι Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΟΤΑ, ΝΑΤ, ΤΑΕ, ΟΑΕΕ, την Παρασκευή 19 Απρίλη,
στις 11.30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος και καλούν τις γυναίκες συνταξιούχους να πάρουν μέρος στη συγκέν-
τρωση και την πορεία που θα ακολουθήσει.

Αθήνα, 16/4/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Πλούσια ήταν η δραστηριότητα των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα
ιδιαίτερα μπροστά στην 8η Μάρτη. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας με τα υλικά της ΟΓΕ για την 8 Μάρτη στο χέρι εξόρμησαν
απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα, σε εργοστάσια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, πολυ-
καταστήματα, σχολεία, σχολές μαθητείας και κατάρτισης, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, Παιδικούς
Σταθμούς, ΟΑΕΔ, αθλητικά κέντρα κ.ά. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες μικροεκδηλώσεις μέσα
σε χώρους δουλειάς, πολλές μάλιστα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ταξικά συνδικάτα, όπως
για παράδειγμα στα εργοστάσια «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» στο Αιγάλεω ή του «ΦΕΙΔΑ» στο Μενίδι, στη
«ΦΑΓΕ», στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», αλλά και σε χώ-
ρους σπουδών, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, σχολεία και σχολές. 

Ταυτόχρονα, διοργανώθηκαν πολλές συσκέψεις και εκδηλώσεις με ιστορικό και πολιτιστικό
περιεχόμενο. Αν και οι περισσότερες καταπιάστηκαν με την επέτειο της 8ης Μάρτη, η θεματο-
λογία ήταν ευρεία: Αφιερώματα σε μορφές του γυναικείου κινήματος, η μητρότητα, οι συνθήκες
ζωής και δουλειάς της σύγχρονης γυναίκας, οι αγώνες και οι κατακτήσεις του γυναικείου κινή-
ματος. 

Ο προγραμματισμός για την 8η Μάρτη δέθηκε αρμονικά με τον υπόλοιπο σχεδιασμό των Συλ-
λόγων και των Ομάδων, τις δράσεις για τα ζητήματα αλληλεγγύης, τις πρωτοβουλίες ενάντια
στο φασισμό, τις εκδηλώσεις για τα νέα ζευγάρια. Σε συνεργασία με Επιτροπές Ανέργων και
Λαϊκές Επιτροπές διοργανώθηκαν συσκέψεις με άνεργες νέες και νέους, συζητήσεις με νέους
γονείς με θέμα το πώς «μιλάμε στα παιδιά μας για την κρίση», ενώ δεν έλειψαν και οι αποκριά-
τικες γιορτές για παιδιά. Διακινήθηκαν πλατιά οι ανακοινώσεις και τα δελτία Τύπου της ΟΓΕ
για την κατάργηση του επιδόματος τοκετού, για τις δηλώσεις της υφυπουργού Σκοπούλη σχετικά
με τις εργαζόμενες μητέρες στο Δημόσιο και πολλά άλλα επίκαιρα υλικά και ψηφίσματα.

Η Ομάδα Γυναικών Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας πραγματοποίησε εκδήλωση για την 8
Μάρτη με αναφορά στο πραγματικό περιεχόμενό της, μέσα από την ιστορία, όχι βέβαια παραμορφωμένη
όπως μας την διδάσκουν, αλλά μέσα από προσωπικές μαρτυρίες γυναικών της Ομάδας, μέσα από ειδήσεις
και ποιήματα με φλας-μπακ, ακόμα και μέσα από φωτογραφίες γυναικών του σήμερα που έβγαλε συνα-
γωνίστρια. Έτσι, προσπάθησαν να παντρέψουν το χτες με το σήμερα, να μιλήσουν για τη γυναίκα του χτες
και παράλληλα για τη σύγχρονη γυναίκα, για όλες εμάς!

Ιδιαίτερα συγκινητικές, όλες ρεαλιστικές, αν και κάποιες δραματικές, όπως και η ίδια η ζωή, ήταν οι
προσωπικές μαρτυρίες γυναικών της Ομάδας.

Ενδεικτικά μίλησε η Κούλα, 90 χρονών, για τη θέση της γυναίκας όλο τον προηγούμενο αιώνα, η Στέλλα,
νέα συνταξιούχος από ΔΕΚΟ για τους παλιότερους δισταγμούς της ως προς την ένταξή της στο κίνημα, η
Αθηνά, καθηγήτρια ΤΕΙ, για τους αγώνες που θα φέρουν τις νίκες, η Ειρήνη, 39 χρονών, άστεγη στην πε-
ριοχή μας που δεν το έχει βάλει κάτω και παλεύει, που είχε αρνηθεί το ρόλο του χαφιέ των συναδέλφων
της σε εργοστάσιο όπου εργαζόταν παλαιότερα. 

Εξαιρετικά διαφωτιστική ήταν η μαρτυρία που διαβάστηκε της συναγωνίστριας Στέλλας από τη Μετα-
μόρφωση, καθηγήτριας πιάνου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τασκένδη στην πρώην Σοβιετική Ένωση
τις δεκαετίες 1960-1970. 

Όλες οι μαρτυρίες ήταν διδακτικές και χαρακτηρίζονταν από αγωνιστικό περιεχόμενο και αισιόδοξη προ-
οπτική.
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Η Ομάδα Γυναικών Βριλησσίων έχει σταθεροποιήσει το τελευταίο διάστημα την παρουσία της στο
Σισμανόγλειο, ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Εκεί έρχεται σε επαφή με γυναίκες
ασθενείς, αλλά και με τις νοσηλεύτριες, τις γιατρούς, όπως και τις εργαζόμενες στα μαγειρεία, τα πλυν-
τήρια και τους κλιβάνους.

Με αφορμή αυτήν την παρέμβαση, πραγματοποίησε εκδήλωση για τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής
κρίσης στην υγεία των γυναικών, σε πολιτιστικό κέντρο του δήμου, με ομιλήτριες από την ΟΓΕ τις Θη-
βαίου Ρομίνα και Λίτσιου Βούλα, και το γιατρό εργασίας Παπάζογλου Χρήστο από το ΠΑΜΕ Υγείας, με
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, τις οποίες ακολούθησε ένας ουσιαστικός διάλογος. 

Ο Σύλλογος Γυναικών Εξαρχείων συμπαραστάθηκε το προηγούμενο διάστημα στον αγώνα των
εργαζομένων στο 3ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ. 

Επίσης διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Αλληλεγγύη: Μορφές και διαστάσεις». 

Τέλος ενόψει της 8ης Μάρτη διοργάνωσε εξορμήσεις σε Δημοτικά και παιδικούς σταθμούς και σε σού-
περ μάρκετ με τα υλικά της ΟΓΕ.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΟΓΕ για την 8η Μάρτη, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών
Ν. Σμύρνης πραγματοποίησε παρέμβαση στο κέντρο της πόλης (Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου), η οποία
αποτέλεσε το επιτυχημένο κλείσιμο μιας βδομάδας όπου ο Σύλλογος ενημέρωσε για την 8η Μάρτη και
καλούσε στη συγκέντρωση στα Προπύλαια. Πήγαν στις εργαζόμενες του δήμου στην καθαριότητα, στους
παιδικούς σταθμούς, στις τράπεζες, στο δημαρχείο, στα μικρομάγαζα, στα πολυκαταστήματα, στη λαϊκή,
στα σ. μάρκετ. Το πρωί του Σαββάτου, υπό τον ήχο εργατικών τραγουδιών, μοίρασαν το δίφυλλο της ΟΓΕ
για την 8η Μάρτη και τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Παράλληλα διαρκώς υπενθύμιζαν από το
μεγάφωνο το ιστορικό της ημέρας και τα σύγχρονα βάρη που το καπιταλιστικό σύστημα φορτώνει στις
γυναίκες σήμερα, αλλά και τη διέξοδο απ’ όλα αυτά.

Αποκριάτικο γλέντι διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος» το Σάββατο 9 Μάρτη.
Πρωταγωνιστές ήταν τα μικρά παιδιά που διασκέδασαν με μια βουτιά στα έθιμα της Αποκριάς. Η ιστορική
αναδρομή έγινε από μια δασκάλα, με χορούς, παιχνίδια και κατασκευές μικρών χαρταετών.

Στη συνέχεια το γλέντι απλώθηκε και στα μεγάλα «παιδιά», μαμάδες, γιαγιάδες και όλοι οι καλοί χώ-
ρεσαν στο φιλόξενο χώρο με μεζέδες, κρασί και γλυκά που η κάθε γυναίκα του Συλλόγου προσέφερε από
το υστέρημά της. 

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου συνεχίστηκαν τιμώντας και την Εργατική Πρωτομαγιά. Ο Σύλλογος ορ-
γάνωσε στο Εργατικό Κέντρο του Πειραιά, στις 21 Απρίλη, εκδήλωση με θέμα «1η Μάη, από το Σικάγο
στην Καισαριανή, από τη Χαλυβουργία στο σήμερα! Μια μικρή περιήγηση στους ιστορικούς Μάηδες».
Μια περιήγηση που έγινε μέσα από αφηγήσεις και δρώμενα, αλλά και ζωντανή μουσική και τραγούδι,
όλα προετοιμασμένα και παρουσιασμένα από την πολυμελή θεατρική ομάδα του Συλλόγου. 

Για να μην ξεχνούν οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Από το Σικάγο του 1886 στη Ρωσία
του 1917, από την Πρωτομαγιά του 1923 και τους νεκρούς απεργούς στο Πασαλιμάνι του Πειραιά στη
Θεσσαλονίκη του 1936 και στη δολοφονία του Τάσου Τούση, από τους 200 εκτελεσμένους στην Καισα-
ριανή την Πρωτομαγιά του 1944, μέχρι το περσινό πρωτομαγιάτικο συλλαλητήριο στην πύλη της Χαλυ-
βουργίας, η εκδήλωση έφτασε στη φετινή Πρωτομαγιά και στην προσπάθεια της κυβέρνησης, χέρι-χέρι
με τους μεγαλεμπόρους, να την εκφυλίσουν σε αργία και μεταφερόμενη «γιορτή». 

«Η Πρωτομαγιά είναι δική μας και δεν την χαρίζουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο» τόνισε η Ιωάννα
Παπαδέα, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου. «Δεν αφήνουμε να εκφυλιστεί ή να ευνουχιστεί το νόημά της»
συνέχισε και κάλεσε τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. «Τί-
ποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί, καμία ανακούφιση δε θα έρθει αυτόματα, δε θα παραχωρηθεί από
τους εκμεταλλευτές και τις κυβερνήσεις» υπογράμμισε και σημείωσε την ανάγκη συμμετοχής και συ-
σπείρωσης στους Συλλόγους της ΟΓΕ και συνολικά στην Κοινωνική Συμμαχία. Οι παρευρισκόμενοι ανα-
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νέωσαν το ραντεβού τους για την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά, την 1η Μάη. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η δημοτική σύμβουλος εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» Ελπίδα Παντελάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Νίκος Ξουράφης, ο πρόεδρος των
Συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά Γιώργος Νικολουδάκης και αντιπροσωπία των συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ.

Η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας πραγματοποίησε την Τετάρτη 6 Μάρτη παράσταση δια-
μαρτυρίας και αγωνιστικής διεκδίκησης στη διοίκηση του νοσοκομείου του Αγίου Κηρύκου για την ανα-
βάθμιση όλων των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Συνεχίζουν τον αγώνα τους και διεκδικούν Κέντρο Υγείας στις Ράχες και απαιτούν άμεση στελέχωση του
νοσοκομείου του Αγίου Κηρύκου, του Κέντρου Υγείας Ευδήλου και όλων των αγροτικών ιατρείων του νη-
σιού με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.

Μπροστά στην 8 Μάρτη ο Σύλλογος συνδύασε την αγωνιστική του παρέμβαση με την πολιτιστική και πραγ-
ματοποίησε εκδηλώσεις και στις τρεις περιοχές του νησιού. Στον Εύδηλο, στο Κατσούλειο, οι γυναίκες σε
μια ζεστή ατμόσφαιρα επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που αφορούν τις νέες γυναίκες και δόθηκε έμφαση
στην ιστορία του γυναικείου κινήματος.

Η ομάδα των γυναικών του Συλλόγου που μένουν στις Ράχες το μεσημέρι της ίδιας μέρας πραγματοποίησαν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αγροτικό ιατρείο Ραχών. Η θητεία της αγροτικής γιατρού λήγει σε 2 περίπου
μήνες και το ιατρείο θα παραμείνει πάλι χωρίς γιατρό, όπως έχει γίνει πολλές φορές. Άμεσο αίτημα είναι να
προσληφθεί άμεσα γενικός παθολόγος γιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Χριστού ο Σύλλογος πραγματοποίησε πολιτική εκδήλωση για τις γυ-
ναίκες της βιοπάλης και του καθημερινού μόχθου.

Στον Άγιο Κήρυκο το Σάββατο 9 Μάρτη η εκδήλωση περιελάμβανε και την προβολή της ταινίας «Το αλάτι
της γης».

                                                           

Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου στη Μυτιλήνη τίμησε επίσης την Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζό-
μενης Γυναίκας. Την Κυριακή στις 10 Μάρτη στη Μηχανή τ’ Αγιού (Πολύκεντρο) ο Σύλλογος διοργάνωσε
μια όμορφη και πλούσια σε πολιτιστικό και όχι μόνο περιεχόμενο «γιορτή».

Την κεντρική ομιλία έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Γροσομανίδη-Χηροπαίδη. Η εκδήλωση πλαι-
σιώθηκε από προβολή βίντεο-φωτογραφίας, με απαγγελίες ποιημάτων και με ανάγνωση κειμένων. 

Έγινε επίσης παρουσίαση με θέμα «Η γυναίκα μέσα από το αρχείο της Κοινότητας Μανταμάδου» με ανα-
φορά στα αρχεία της κοινότητας Μανταμάδου σε σχέση με τη Μανταμαδιώτισσα. Παρουσιάστηκαν αποσπά-
σματα από έγραφα που δείχνουν τη θέση της γυναίκας το 19ο αιώνα. 

Ακολούθησε αφηγηματική ανάγνωση κειμένων που αφορούν την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα και τις
καταστάσεις όπως βιώνονται από χιλιάδες γυναίκες του μόχθου, που αγωνιούν και αναζητούν λύση στα προ-
βλήματά τους, αλλά και τη διέξοδο προς ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτές και τα παιδιά τους. 

Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Λέσβου μπροστά στην 8 Μάρτη, πέρα από τις καθιερωμένες
εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς της πόλης της Μυτιλήνης και στην Κεντρική Αγορά, προχώρησε στις 15
Μάρτη σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με ομιλία από μέλος του ΔΣ, με
σχετικό δρώμενο που παρουσιάστηκε από γυναίκες του Συλλόγου και προβολή του dvd για τη δράση της
ΟΓΕ ανάμεσα στο 10ο και το 11ο Συνέδριο. Ταυτόχρονα έκαναν παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με αί-
τημα την ονομασία μιας οδού της πόλης σε 8 Μάρτη, αλλά το αίτημα δεν έχει, βέβαια, ακόμη συζητηθεί… 



Ο φασισμός

Ο φασισμός δεν έρχεται απ’ το μέλλον
καινούργιο τάχα κάτι να μας φέρει.

Τι κρύβει μέσ’ στα δόντια του το ξέρω
καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
και χάνονται βαθιά στα περασμένα.

Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν
μα όχι και το μίσος του για ’μένα.

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!

Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος
που λούζεται στον ήλιο και στ’ αγέρι!

Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω
και την περίσσεια νιότη μας την ξέρει.

Μα πάλι θε ν’ απλώσει σα χολέρα
πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου

και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα
αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου.

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!

Μπέρτολτ Μπρεχτ
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